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धितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधत 

                 २०६३।९।३० 

संशोिन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२      २०७२।११।१३ 

 

२०६३ सालको ऐन न. ३३ 

धितोपत्र सम्बन्िी कानूनलाई संशोिन र एकीकरण गनन बनेको वििेयक 

प्रस्तािनााः देशको आधथनक विकासको लाधग आिश्यक पूूँजी पररचालन गनन पूूँजी बजारको विकास गरी 
धितोपत्रमा लगानी गने लगानीकतानको वहत संरक्षण गननका धनम्म्त धितोपत्रको धनष्काशन, खररद, धबक्री 
तथा विधनमयलाई व्यिम्स्थत बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यिसायमा संलग्न व्यम्िहरुको काम 
कारबाहीलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गनन तत्सम्बन्िी कानूनलाई संशोिन र एकीकरण गरी 
समयानकूुल बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, 

प्रधतधनधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पवहलो िषनमा प्रधतधनधिसभाले यो ऐन बनाएको   
छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “धितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३” रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०६३ साल असोज ६ गतेदेम्ख प्रारम्भ भएको माधननेछ । 

 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ७ बमोम्जम धनयिु बोर्नको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
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(ख) “अनमुधतपत्र” भन्नाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन िा धितोपत्र व्यिसाय गनन 
यस ऐन बमोम्जम बोर्नले ददएको अनमुधतपत्र सम्झन ुपछन । 

(ग) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी सम्बन्िी प्रचधलत कानून बमोम्जम संस्थापना भएको 
कम्पनी सम्झन ुपछन । 

(घ) “धर्पोम्जटरी” भन्नाले योजना व्यिस्थापकसूँग सम्झौता गरी कुनै सामूवहक 
लगानी योजनाको सम्पम्ि सरुक्षापूिनक राख्न ेर सञ्चालन गने जस्ता सरुक्षक सेिा 
(कस्टोधर्यल सधभनस) प्रदान गने गरी म्जम्मेिारी धलने बैंक िा वििीय संस्था 
सम्झन ुपछन । 

(ङ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोम्जम सम्झन ुपछन । 

(च) “धितोपत्र” भन्नाले संगदित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्र्, धर्िेञ्चर, 
धर्िेञ्चर स्टक िा सामूवहक लगानी योजना सम्बन्िी प्रमाणपत्र िा नेपाल 
सरकारले जारी गरेको िा नेपाल सरकारको जमानतमा संगदित संस्थाले जारी 
गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र िा बण्र् सम्झन ु पछन र सो शब्दले धितोपत्र बजार 
माफन त कारोबार हनु सक्ने िा हस्तान्तरण हनु सक्ने भनी बोर्नले तोवकददएको 
अन्य धितोपत्र िा त्यस्तो धितोपत्र खररद, धबक्री िा विधनमय गनन सक्न े
अधिकारपत्र समेतलाई जनाउूँछ । 

(छ) “धितोपत्र कारोबार” भन्नाले धितोपत्रको धनष्काशन, खररद, धबक्री िा विधनमय 
तथा तत्सम्बन्िी अन्य कायन सम्झन ुपछन । 

(ज) “धितोपत्रको दतान” भन्नाले संगदित संस्थाले दफा २७ बमोम्जम बोर्न समक्ष 
गरेको धितोपत्रको दतान सम्झन ुपछन । 

(झ) “धितोपत्र बजार” भन्नाले धितोपत्र खररदकतान तथा धबके्रतालाई एकै िाउूँमा 
ल्याई धनरन्तर रुपमा धितोपत्रको खररद, धबक्री िा विधनमय कायन सम्पन्न गने 
बजार, स्थान िा सवुििा सम्झन ुपछन ।  

(ञ) “धितोपत्र व्यिसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र प्राप्त कम्पनी िा 
संस्थाले यस ऐन बमोम्जम गने धितोपत्र कारोबार सम्झन ुपछन । 
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(ट) “धितोपत्र व्यिसायी” भन्नाले धितोपत्र व्यिसाय गनन दफा ५८ बमोम्जम 
अनमुधतपत्र प्राप्त कम्पनी िा संस्था सम्झन ुपछन । 

(ि) “धनष्काशन” भन्नाले संगदित संस्थाले पूूँजी उिाउनको लाधग धितोपत्र जारी गनन 
राखेको प्रस्ताि तथा तत्सम्बन्िी कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले संस्थापकलाई 
धितोपत्र जारी गने कायन समेतलाई जनाउूँछ । 

(र्) “पररपत्र विधि” भन्नाले बढीमा पचास जनासम्म लगानीकतानहरुलाई लम्क्षत गरी 
म्चठ्ठी, पत्र िा कुनै पधन विद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट धितोपत्र धबक्रीका लाधग 
प्रस्ताि राख्न ेकायन सम्झन ुपछन । 

(ढ) “बोर्न” भन्नाले दफा ३ बमोम्जम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्न सम्झन ु
पछन । 

(ण) “विधनमय” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम धनष्काशन भैसकेका धितोपत्रको खररद, 

धबक्री िा हस्तान्तरण सम्बन्िी कायन सम्झन ुपछन । 

(त) “वििरणपत्र” भन्नाले संगदित संस्थाले धितोपत्रको सािनजधनक धनष्काशन गनुन 
अम्घ दफा ३० बमोम्जम प्रकाशन गनुन पने वििरणपत्र सम्झन ुपछन । 

(थ) “योजना व्यिस्थापक” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम दक्ष लगानी सेिा प्रदान गने 
उदे्दश्य धलई सहभागीहरुको सामूवहक लगानी योजना व्यिस्थापन गने संगदित 
संस्था सम्झन ुपछन । 

(द) “लगानी कोष” भन्नाले योजना व्यिस्थापकले दक्ष लगानी सेिा प्रदान गने 
उदे्दश्यले करारको आिारमा सहभागीहरुबाट सामूवहक लगानी योजनामा जम्मा 
गरेको रकमबाट सजृना भई आफ्नो म्जम्मामा धलएको कोष िा त्यस्तो कोषसूँग 
सम्बम्न्ित सम्पम्ि सम्झन ु पछन र सो शब्दले यस ऐन बमोम्जम योजना 
व्यिस्थापकले आफ्नो म्जम्मेिारीमा धलएको कोष िा सम्पम्िको लगानी 
व्यिस्थापनबाट समृ्जत थप सम्पम्ि र प्रधतफलस्िरुप जम्मा भएको रकम 
समेतलाई जनाउूँछ । 

(ि) “सहभागी” भन्नाले योजना व्यिस्थापकले यस ऐन बमोम्जम सञ्चालन गरेको 
सामूवहक लगानी योजनामा रकम लगानी गने व्यम्ि िा संस्था सम्झन ुपछन । 
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(न) “सदस्य” भन्नाले बोर्नको सदस्य सम्झन ु पछन र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई 
जनाउूँछ । 

(प) “संगदित संस्था” भन्नाले धितोपत्रको सािनजधनक धनष्काशन गनन सक्ने गरी 
प्रचधलत कानून बमोम्जम स्थापना भएको संगदित संस्था सम्झन ुपछन ।  

तर सो शब्दले प्राइभेट धलधमटेर् कम्पनी िा सहकारी संस्थालाई 
जनाउने छैन । 

(फ) “सािनजधनक धनष्काशन” भन्नाले संगदित संस्थाले आफ्नो धितोपत्र धबक्री गनन 
सिनसािारण समक्ष वििरणपत्र प्रकाशन गरी राखेको प्रस्ताि सम्झन ुपछन । 

(ब) “सामूवहक लगानी योजना” (कलेम्क्टभ इन्भेष्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विधभन्न व्यम्ि 
िा संस्थाहरुको सहभाधगता रहन े गरी पररचालन गररएको बचत लगानी 
रकमलाई आफ्नो म्जम्मेिारीमा धलई सोको दक्ष लगानी सेिाद्वारा प्राप्त भएको 
प्रधतफल सम्बम्न्ित कायनक्रमका सहभागीहरुलाई समानपुाधतक रुपले वितरण 
गनन यस ऐन बमोम्जम योजना व्यिस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, 
एकाङ्क कोष िा समय समयमा बोर्नले तोवकददएको त्यस्तै प्रकारका अन्य 
सहभाधगतामूलक कोष व्यिस्थापन कायनक्रम सम्झन ुपछन । 

(भ) “सूचीकरण” भन्नाले धितोपत्र बजार माफन त धितोपत्रको खररद, धबक्री िा विधनमय 
गने प्रयोजनको लाधग धितोपत्र बजारमा गररने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झन ु
पछन । 

(म) “हकप्रद धनष्काशन” भन्नाले संगदित संस्थाले धनष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र 
साधबकका शेयरिाला िा धनजले मनोनयन गरेको कुनै व्यम्िले खररद गनन 
पाउने गरी राम्खएको प्रस्ताि सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

बोर्न सम्बन्िी व्यिस्था 



www.lawcommission.gov.np 
 

5 
 

३. बोर्नको स्थापनााः (१) पूूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गने लगानीकतानहरुको 
वहत संरक्षण गनन धितोपत्रको धनष्काशन, खररद, धबक्री, वितरण तथा विधनमयलाई व्यिम्स्थत 
बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यिसायमा संलग्न व्यम्िहरुको काम कारबाहीलाई धनयधमत 
तथा व्यिम्स्थत गननको लाधग नेपाल धितोपत्र बोर्नको नामबाट एउटा बोर्नको स्थापना गररएको 
छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना हनुे बोर्नमा देहायका सदस्यहरु रहने छन ाः– 

(क) नेपाल सरकारले धनयिु गरेको व्यम्ि   – अध्यक्ष 

(ख) सह–सम्चि, अथन मन्त्रालय    – सदस्य 

(ग) सह–सम्चि, कानून, न्याय तथा संसदीय  

माधमला मन्त्रालय     – सदस्य 

(घ) प्रधतधनधि, नेपाल राष्ट्र बैंक     – सदस्य 

(ङ) प्रधतधनधि, नेपाल चाटनर्न एकाउण्टेण््स संस्था   – सदस्य 

(च) प्रधतधनधि, नेपाल उद्योग िाम्णज्य महासंघ   – सदस्य 

(छ) अथनशास्त्र, व्यिस्थापन, आधथनक, वििीय, िाम्णज्य िा  

कानून विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा 

स्नातकोिर उपाधि हाधसल गरी धितोपत्र बजार, व्यिस्थापन, 

पूूँजी बजार विकास, वििीय िा आधथनक क्षेत्रमा कम्तीमा 

सात िषनको अनभुि प्राप्त गरेका विज्ञहरुमध्येबाट  

नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना  – सदस्य  

(३) उपदफा (२) को खण्र् (ङ) र (च) बमोम्जम सम्बम्न्ित संस्थाले प्रधतधनधि 
मनोनयन गदान कम्तीमा स्नातक उपाधि हाधसल गरी लेखा, उद्योग, िाम्णज्य, वििीय, बैंवकङ्ग, 

                                              
  केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । 
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आधथनक िा कानून विषयमा कम्तीमा सात िषन काम गरेको अनभुि भएको व्यम्िलाई मनोनयन 
गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (२) को खण्र् (छ) बमोम्जम मनोनीत सदस्यको पदािधि तीन िषन  
हनुेछ । 

(५) कुनै सदस्यको पद ररि रहेको कारणले मात्र बोर्नले गरेको काम कारबाहीमा 
कुनै असर पने छैन । 

(६) बोर्नले तोवकददएको बोर्नको कुनै अधिकृत कमनचारीले बोर्नको सम्चिको काम 
गनेछ । 

(७) बोर्नले आिश्यक देखेमा कुनै स्िदेशी िा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकारलाई बोर्नको 
बैिकमा पयनिेक्षकको रुपमा भाग धलन आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

८) बोर्नको केन्रीय कायानलय कािमार्ौं उपत्यकामा रहनेछ र बोर्नले आिश्यकता 
अनसुार नेपाल राज्यधभत्र िा बावहर शाखा िा सम्पकन  कायानलय खोल्न सक्नेछ । 

 

४. बोर्न स्िशाधसत र संगदित संस्था हनुाेः (१) बोर्न अविम्च्छन्न उिराधिकारिाला स्िशाधसत र 
संगदित संस्था हनुेछ । 

(२) बोर्नको सबै काम कारबाहीको लाधग आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) बोर्नले व्यम्ि सरह चल, अचल सम्पम्ि प्राप्त गनन, उपभोग गनन, खररद गनन, धबक्री 
गनन िा अन्य कुनै वकधसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

(४) बोर्नले व्यम्ि सरह आफ्नो नामबाट नाधलस उजरु गनन र बोर्न उपर पधन सोही 
नामबाट नाधलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. बोर्नको काम, कतनव्य र अधिकाराः बोर्नको काम, कतनव्य र अधिकार देहाय बमोम्जम हनुेछाः– 

(क) पूूँजी बजारको विकाससूँग सम्बम्न्ित विषयका सम्बन्िमा नेपाल सरकारलाई 
आिश्यकता अनसुार परामशन ददन,े 
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(ख) धितोपत्र सािनजधनक रुपमा धनष्काशन गनन सक्ने गरी स्थापना भएको संगदित 
संस्थाको धितोपत्र दतान गने, 

(ग) दतान भएको धितोपत्रको धनष्काशन, हस्तान्तरण, धबक्री र विधनमयलाई धनयधमत 
तथा व्यिम्स्थत गने, 

(घ) धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन चाहने संगदित संस्थालाई यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयमका अिीनमा रही धितोपत्र बजार सञ्चालन 
गनन अनमुधत ददन,े 

(ङ) धितोपत्र बजारको काम कारबाहीको धनयमन तथा अनगुमन गने, 

(च) धितोपत्र बजारले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम तथा विधनयम 
बमोम्जम काम कारबाही गरे नगरेको हेने र नगरेको पाइएमा धितोपत्र बजारको 
अनमुधतपत्र धनलम्बन िा खारेज गने, 

(छ) धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन चाहने कम्पनी िा संस्थालाई यो ऐन िा यस 
ऐन अन्तगनत बनेका धनयम तथा विधनयमका अिीनमा रही धितोपत्र व्यिसाय 
सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र ददने, 

(ज) धितोपत्र व्यिसायीको काम कारबाहीको धनयमन तथा अनगुमन गने, 

(झ) तोवकए बमोम्जमको प्रवक्रया पूरा गरी धितोपत्र व्यिसायीको कायन तथा क्षमता 
अनरुुप िगीकरण गने र स्तर कायम गने, 

(ञ) सामूवहक लगानी योजना तथा लगानी कोष कायनक्रम सञ्चालन गनन स्िीकृधत ददन े
तथा सोको धनयमन र अनगुमन गने, 

(ट) धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यिसायसूँग 
सम्बम्न्ित संस्थाहरुको विधनयम स्िीकृत गने र पूूँजी बजारको विकास तथा 
धितोपत्रमा लगानी गने लगानीकतानको वहत संरक्षण गने सम्बन्िमा आिश्यक 
व्यिस्था गनन धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र 
व्यिसायसूँग सम्बम्न्ित संस्थाहरुको विधनयममा आिश्यकता अनरुुप संशोिन 
गनन आदेश ददने, 
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(ि) धितोपत्र कारोबार सम्बन्िी वहसाब राफसाफ गने कामलाई व्यिम्स्थत गने, 

(र्) धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र व्यिसाय गदान यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत 
बनेका धनयम, विधनयम तथा धनदेम्शकामा तोवकए बमोम्जमको आचरण कायम 
राखेको छ, छैन हेने र त्यस्तो आचरण कायम राखेको नपाइएमा धितोपत्र 
व्यिसाय गने अनमुधतपत्र धनलम्बन िा खारेज गने, 

(ढ) धितोपत्र बजारको प्रिद्र्िन, सम्बद्र्िन र स्िच्छ सञ्चालनका लाधग धितोपत्रको 
पररमाण र कारोबारको तररकालाई धनयधमत गनन आिश्यक व्यिस्था गने, 

गराउने, 

(ण) धितोपत्र लगानीकतानको वहतको संरक्षण गननका लाधग पररच्छेद–९ मा उल्लेख 
भए बमोम्जमको धितोपत्रको धभत्री कारोबार िा धितोपत्र कारोबार सम्बन्िी 
अन्य कसूर हनु नददन आिश्यक व्यिस्था गने, 

(त) धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्था तथा धितोपत्र व्यिसायीले पेश गरेको 
आधथनक वििरण पनुरािलोकन गने, गराउन े र तत्सम्बन्िमा आिश्यक देखेको 
धनदेशन सम्बम्न्ित संगदित संस्थालाई ददने, 

(थ) कम्पनीको व्यिस्थापनमा धनयन्त्रण हनु ेगरी एकमषु्ट िा पटक पटक गरी शयेर 
खररद गरी स्िाधमत्िमा धलने कायनलाई व्यिम्स्थत र पारदशी गराउने, 

(द) धितोपत्र िा कम्पनी सम्बन्िी माधमलाका सम्बन्िमा सपुररिेक्षण तथा धनयमन 
गनन सम्बम्न्ित धनकायहरुसूँग समन्िय गरी सहयोग धलने ददन,े 

(ि) धितोपत्र तथा पूूँजी बजार विकासका सम्बन्िमा आिश्यक अन्य कामहरु गने, 

गराउने । 

 

६. बोर्नको बैिक र धनणनयाः (१) अध्यक्षले आिश्यकता अनसुार बोर्नको बैिक बोलाउनेछ । 
यस्तो बैिक कम्तीमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ । 

(२) अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बोर्नको बैिक बस्नेछ । 
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(३) अध्यक्षले बोर्नको बैिकको अध्यक्षता गनेछ र धनजको अनपुम्स्थधतमा सदस्यहरुले 
आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(४) कम्तीमा दईुजना सदस्यले बोर्नको बैिक बोलाउनको लाधग धलम्खत रुपमा माग 
गरेमा त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको धमधतले सात ददनधभत्र अध्यक्षले बोर्नको बैिक बोलाउन ु  
पनेछ । 

(५) बोर्नको सम्चिले बोर्नको बैिक बस्न े सूचनाको साथमा बैिकमा छलफल हनु े
विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(६) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपम्स्थत भएमा बोर्नको 
बैिकको लाधग गणपूरक संख्या पगेुको माधननेछ । 

(७) बोर्नको बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्यक्षता गने व्यम्िले धनणानयक मत ददनेछ । 

(८) बोर्नको प्रत्येक बैिकमा उपम्स्थत सदस्यहरुको नाम, छलफल भएका विषय तथा 
बैिकमा भएका धनणनयहरु एउटा छुटै्ट धनणनय पमु्स्तकामा लेखी उपम्स्थत सदस्यहरुको दस्तखत 
गराई राख्न ुपनेछ । 

(९)  बोर्नले गरेको धनणनय बोर्नको सम्चिले प्रमाम्णत गरी सबै सदस्यलाई उपलब्ि 
गराउनेछ । 

(१०) बोर्नको बैिक सम्बन्िी अन्य कायनविधि बोर्न आपैmले धनिानरण गरे बमोम्जम 
हनुेछ । 

 

७. अध्यक्षको धनयमु्िाः (१) बोर्नको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा दैधनक कायन सञ्चालन गननको लाधग 
नेपाल सरकारले उपदफा (२) का अिीनमा रही अध्यक्षको धनयमु्ि गनेछ । 

(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोम्जम अध्यक्षको धनयमु्ि गदान कम्तीमा 
स्नातकोिर उपाधि हाधसल गरी धितोपत्र बजार व्यिस्थापन, पूूँजी बजार विकास, आधथनक, वििीय, 

िाम्णज्य, व्यिस्थापन िा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात िषन काम गरेका लब्ि प्रधतवित 
व्यम्िहरुमध्येबाट उपयिु व्यम्िलाई अध्यक्षको पदमा धनयमु्ि गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम अध्यक्ष धनयमु्ि गने प्रयोजनका धनधमि नाम धसफाररस 
गनानका लाधग रावष्ट्रय योजना आयोगको सम्बम्न्ित क्षेत्र हेने सदस्यको संयोजकत्िमा अथन 
मन्त्रालयका सम्चि र धितोपत्र क्षेत्रसूँग सम्बम्न्ित विशेषज्ञ रहेको एक सधमधत रहनेछ र सो 
सधमधतको धसफाररसमा यस दफा बमोम्जम अध्यक्षको धनयमु्ि हनुछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको सधमधतले नाम धसफाररस गदान यस ऐन बमोम्जम योग्यता 
पगेुका कम्तीमा तीनजना व्यम्िको नाम धसफाररस गनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोम्जम सधमधतले अध्यक्षको नाम धसफाररस गदान आफ्नो 
कायनविधि आपैm धनिानरण गनेछ । 

(६) अध्यक्षको पदािधि चार िषनको हनुेछ र धनज पनुाः बढीमा चार िषनको लाधग 
धनयिु हनु सक्नेछ । 

(७) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन अध्यक्षले बोर्नलाई हाधन 
नोक्सानी प¥ुयाई बोर्नको वहत िा पूूँजी बजारको विकास विपररत हनु ेगरी काम कारबाही गरेमा 
नेपाल सरकारले तोवकए बमोम्जम जाूँचबझु सधमधतको गिन गरी सो सधमधतको धसफाररसमा 
धनजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

तर यसरी पदबाट हटाउन ु अम्घ अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गने उम्चत 
अिसर प्रदान गनुन पनेछ । 

 

८. अध्यक्षको काम, कतनव्य र अधिकाराः (१) अध्यक्षको काम, कतनव्य र अधिकार देहाय बमोम्जम 
हनुेछाः– 

(क) पूूँजी बजारको विकास गनन धितोपत्रमा लगानी गने लगानीकतानहरुको 
वहत संरक्षण गनन आिश्यक कायन गने, 

(ख) धितोपत्र कारोबारलाई सदुृढ, प्रभािकारी तथा विश्वसनीय बनाउन 
धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र व्यिसायीहरुको कारोबारको धनयमन तथा 
अनगुमन गने, गराउने, 

(ग) बोर्नको कायनकारी प्रमखु भई काम गने, 
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(घ) धितोपत्र बजार व्यिस्थापन तथा पूूँजी बजार विकासको लाधग बोर्नले 
अपनाउन ु पने दीघनकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीधत 
स्िीकृधतको लाधग बोर्न समक्ष पेश गने, 

(ङ) बोर्नको बैिक बोलाउने िा बोलाउन लगाउने र त्यसको अध्यक्षता गने, 

(च) बोर्नको िावषनक कायनक्रम तथा बजेट तयार गरी स्िीकृधतको लाधग बोर्न 
समक्ष पेश गने, 

(छ) बोर्नद्वारा भएका धनणनयहरु कायानन्ियन गने, गराउने, 

(ज) बोर्नको दैधनक कायनको धनरीक्षण तथा सपुररिेक्षण गरी बोर्नको उदे्दश्य 
अनसुार कायन गने, 

(झ) बोर्नलाई आिश्यक सल्लाहकार तथा कमनचारीहरु तोवकए बमोम्जम 
धनयिु गने, 

(ञ) बोर्नद्वारा समु्म्पएका अन्य कामहरु गने गराउने । 

(२) उपदफा (१) मा लेम्खएदेम्ख बाहेक अध्यक्षको अन्य काम, कतनव्य र अधिकार 
तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

९. अध्यक्ष तथा सदस्यको पाररश्रधमक, बैिक भिा र अन्य सवुििााः अध्यक्ष तथा सदस्यले पाउन े
पाररश्रधमक, बैिक भिा तथा अन्य सवुििा र बोर्नको कामको धसलधसलामा नपेाल राज्यधभत्र िा 
बावहर अध्यक्ष र सदस्यले भ्रमण गदान पाउने दैधनक तथा भ्रमण भिा तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

१०. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतााः अध्यक्ष िा सदस्यमा धनयिु हनुको लाधग देहाय बमोम्जमको 
योग्यता पगेुको व्यम्ि हनु ुपनेछाः– 

(क)  नेपालको नागररक भएको, 

(ख) उच्च नैधतक चररत्र भएको, 
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(ग) धितोपत्र बजार व्यिस्थापन, पूूँजी बजार विकास, आधथनक, वििीय, िाम्णज्य, 

व्यिस्थापन िा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात िषनको पेशागत अनभुि हाधसल 
गरेको, र 

(घ) दफा ११ बमोम्जम अयोग्य नभएको । 

 

११. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यतााः देहायका कुनै पधन व्यम्ि अध्यक्ष िा सदस्यमा धनयिु हनु 
योग्य हनु ेछैनाः– 

(क) राजनैधतक दलको पदाधिकारी, 

(ख) धितोपत्र व्यिसायमा संलग्न व्यम्िहरु, 

(ग) ऋण धतनन नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यम्ि, 

(घ) बहलुाएको व्यम्ि, 

(ङ) नैधतक पतन देम्खन ेफौज्दारी अधभयोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यम्ि । 

 

१२. अध्यक्ष तथा सदस्य पदमिु हनु ेअिस्थााः (१) उपदफा (२) बमोम्जम पदमिु हनुे अिस्था 
भएमा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमिु गनेछ । 

तर यसरी पदमिु गनुनभन्दा अम्घ नेपाल सरकारले सम्बम्न्ित व्यम्िलाई आफ्नो सफाई 
पेश गने उम्चत अिसरबाट िम्ञ्चत गने छैन । 

(२) देहायका कुनै अिस्थामा अध्यक्ष तथा सदस्य आफ्नो पदबाट मिु हनुेछाः– 

(क) दफा ११ बमोम्जम अध्यक्ष तथा सदस्य हनु अयोग्य भएमा, 

(ख) धितोपत्र लगानीकतानको वहत विपररत िा पूूँजी बजारको विकासमा हाधन 
नोक्सानी पगु्ने कायन गरेमा, 

(ग) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोम्जम बोर्नको उदे्दश्य 
हाधसल गननको धनधमि बोर्नले गनुन पने कायनहरु कायानन्ियन गनन, गराउन 
कायन क्षमताको अभाि भएमा, 
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(घ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा िा व्यिसाय गननबाट अयोग्य 
िह¥याई प्रमाणपत्र खोधसएको िा व्यिसाय गनन रोक लगाइएकोमा, 

(ङ) धबना सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बोर्नको बैिकमा अनपुम्स्थत 
भएमा । 

 

१३. अध्यक्ष तथा सदस्यको राजीनामााः अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकार समक्ष धलम्खत 
राजीनामा ददई आफ्नो पदबाट ह्न सक्नेछ । 

 

१४. ररि पदको पूधतनाः कायनकाल पूरा नहुूँदै अध्यक्ष िा कुनै सदस्यको पद ररि हनु आएमा नेपाल 
सरकारले यस ऐन बमोम्जमको प्रवक्रया पूरा गरी सो पदमा बाूँकी अिधिको लाधग कुनै 
व्यम्िलाई धनयिु गनेछ । 

 

१५. काम कारबाही बदर नहनुाेः अध्यक्ष िा सदस्यको धनयमु्ि िा बोर्नको गिनमा कुनै रीत नपगेुको 
िा अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि रहेको कारणले मात्र बोर्नले गरेको कुनै काम कारबाही 
बदर हनु ेछैन । 

 

१६. सधमधत िा उपसधमधत गिन गनन सक्नाेः (१) बोर्नले आफ्नो कायन सञ्चालन गननको लाधग 
आिश्यकता अनसुार सधमधत िा उपसधमधतहरु गिन गनन सक्नेछ । बोर्नले तोवकददएको सदस्य 
यसरी गिन भएको सधमधत िा उपसधमधतको संयोजक हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गिन भएका सधमधत िा उपसधमधतहरुको काम, कतनव्य, 

अधिकार, कायनक्षेत्र, बैिक भिा तथा कायानिधि बोर्नले तोकेबमोम्जम हनुेछ । 

 

१७. अधिकार प्रत्यायोजनाः (१) बोर्नले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आिश्यकता अनसुार केही 
अधिकार अध्यक्ष, कुनै सदस्य िा दफा १६ बमोम्जम गिन भएको सधमधत िा उपसधमधतलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 
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(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आिश्यकता अनसुार कुनै सदस्य, दफा 
१६ बमोम्जम गिन भएको सधमधत िा उपसधमधत िा बोर्नको कुनै कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ । 

 

१८. धनजी स्िाथनका सम्बन्िमा जानकारी ददनपुनेाः कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष धनजी स्िाथन 
भएको कुनै प्रस्ताि उपर बोर्नको बैिकमा छलफल हनुे रहेछ भने सो छलफल शरुु हनुभुन्दा 
अगािै धनजले सो बारेमा बोर्नलाई जानकारी ददन ुपनेछ । बोर्नले अनमुधत ददएमा बाहेक त्यस्तो 
सदस्यले सो प्रस्ताि उपर हनुे छलफल तथा धनणनयमा भाग धलन र आफ्नो मत प्रकट गनन 
पाउने छैन । 

तर बैिकको गणपूरक संख्या पयुानउनको लाधग भन ेत्यस्तो सदस्यको उपम्स्थधत मान्य 
हनुेछ । 

 

१९. लेखाविद्, सल्लाहकार तथा कमनचारी सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) बोर्नको काम प्रभािकारी रुपले 
सञ्चालन गननको लाधग बोर्नमा आिश्यक संख्यामा लेखाविद्, सल्लाहकार तथा कमनचारीहरु 
रहनेछन  । 

(२) बोर्नमा रहने लेखाविद्, सल्लाहकार तथा कमनचारीहरुको धनयमु्ि, पाररश्रधमक, सवुििा 
तथा सेिाका शतनहरु तोवकए बमोम्जम हनुेछन  । 

 

२०. शपथ धलनपुनेाः बोर्नमा पवहलो पटक धनयिु भएका अध्यक्ष, सदस्य, बोर्नका सल्लाहकार तथा 
कमनचारीले आफ्नो ओहदाको काम शरुु गनुनभन्दा अगािै तोवकए बमोम्जम गोपनीयता र 
इमान्दारीको शपथ ग्रहण गनुन पनेछ । 

 

२१. गोपनीयतााः (१) अध्यक्ष, सदस्य, बोर्नका सल्लाहकार, कमनचारी, लेखापरीक्षक, एजेण्ट िा 
प्रधतधनधिले देहायका काम गनन सक्ने छैनाः– 

(क)  पदीय दावयत्ि धनिानह गदान प्राप्त हनु आएको कुनै गोप्य जानकारी िा 
सूचना अरुलाई ददन िा सोको भेद खोल्न, 
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(ख) त्यस्तो जानकारी िा सूचना धनजी लाभको लाधग प्रयोग गनन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन बोर्नले तोवकददएको प्रवक्रया 
अनरुुप आफूले थाहा पाएको गोप्य जानकारी िा सूचना देहायका अिस्थामा प्रकाशमा ल्याउन 
सवकनेछाः– 

(क) सािनजधनक रुपमा आफ्नो कतनव्य पालन गदान, कानून कायानन्ियन गने 
धनकायलाई सहयोग गदान, अदालतको आदेश िा अधिकार प्राप्त 
अधिकारीले ददएको आदेशको कारणबाट त्यस्तो जानकारी िा सूचना 
प्रकाशमा ल्याएकोमा, 

(ख) आफ्नो कतनव्यको पालनको धसलधसलामा बोर्नको बाह्य लेखापरीक्षकलाई 
त्यस्तो जानकारी िा सूचना ददएकोमा, 

(ग) कानूनी कारबाहीको धसलधसलामा बोर्नको वहतको लाधग त्यस्तो जानकारी 
िा सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा । 

 

२२. बोर्नको कोषाः (१) बोर्नको आफ्नो छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ाः– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य रकम, 

(ख) स्िदेशी, विदेशी िा अन्तरानवष्ट्रय संघ, संस्था िा धनकायबाट प्राप्त अनदुान, 

सहयोग िा ऋण, 

तर त्यस्तो अनदुान, सहयोग िा ऋण धलंदा नेपाल सरकारको 
पूिन स्िीकृधत धलन ुपनेछ । 

(ग) अनमुधतपत्र दस्तरु बापत प्राप्त रकम,  

(घ) धितोपत्र दतान दस्तरु बापत प्राप्त रकम, 

(ङ) धितोपत्र कारोबार गरे गराए बापत प्राप्त दस्तरु, फी, शलु्क, 

(च) बोर्नले जररबाना गरे बापत प्राप्त रकम, 
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(छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम बोर्नलाई प्राप्त हनुे सम्पूणन रकम नेपाल राज्यम्स्थत कुनै 
िाम्णज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ । 

(४) बोर्नको तफन बाट गररन े सम्पूणन खचन उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा जम्मा 
भएको रकमबाट व्यहोररनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोम्जम खचन गदान प्रत्येक आधथनक िषनको लाधग गररन ेआम्दानी 
र खचनको धनधमि बोर्नबाट स्िीकृत भएको बजेटको आिारमा खचन गररनेछ ।  

(६) बोर्नको कोषको सञ्चालन तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

२३. अक्षय कोषको व्यिस्थााः (१) बोर्नले आफ्नो आयस्रोतको व्यिस्था गनन एउटा अक्षय कोषको 
स्थापना गनन सक्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक िषन बोर्नले तोके बमोम्जमको रकम जम्मा    
गररनेछ । 

(२) अक्षय कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको धितोपत्रमा िा बोर्नले 
तोके बमोम्जम आिधिक खाता खोली राख्न सवकनेछ । 

(३) सामान्यताः अक्षय कोषको रकमबाट आम्जनत आय बाहेक सो कोषमा रहेको रकम 
खचन गनन पाइने छैन । 

(४) अक्षय कोष सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

२४. बोर्नको लेखााः (१) बोर्नले आफ्नो काम कारबाहीको अधभलेख अद्यािधिक बनाई राख्न ुपनेछ । 

(२) बोर्नले आधथनक िषन समाप्त भएको बढीमा छ मवहनाधभत्र सो आधथनक िषनको आय 
व्ययको वहसाब, िासलात तथा लेखा सम्बन्िी वििरण अन्तरानवष्ट्रय प्रचलन अनरुुपको लेखा 
प्रणाली अनसुार तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

 

२५. लेखापरीक्षक र लेखापरीक्षणाः (१) बोर्नको वहसाब वकताब र से्रस्ताको लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षक िा धनजले तोकेको कुनै लेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम धनयिु भएको लेखापरीक्षकले बोर्नको वहसाब वकताब र 
से्रस्ताको लेखापरीक्षण गदान आफ्नो लेखापरीक्षण प्रधतिेदनमा अन्य कुराको अधतररि देहायका 
कुराहरु समेत उल्लेख गनुन पनेछाः– 

(क) आय व्यय वििरणमा बोर्नको सो आधथनक िषनको आय व्ययको सत्य तथ्य 
देम्खन्छ िा देम्खंदैन, 

(ख) सो आधथनक िषनको िासलातमा बोर्नको यथाथन आधथनक म्स्थधत स्पष्ट देम्खन्छ िा 
देम्खंदैन । 

 

२६. िावषनक प्रधतिेदनाः (१) अध्यक्षले बोर्नको काम कारबाहीको िावषनक प्रधतिेदन प्रत्येक आधथनक 
िषन समाप्त भएको धमधतले चार मवहनाधभत्र बोर्न समक्ष प्रस्ततु गनुन पनेछ र यस्तो प्रधतिेदनको 
एक प्रधत नेपाल सरकारलाई समेत उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) अध्यक्षले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोम्जमको बोर्नको िावषनक प्रधतिेदन 
प्रत्येक िषन सािनजधनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

धितोपत्रको दतान तथा धनष्काशन 

२७. धितोपत्रको दतानाः (१) संगदित संस्थाले आफूले धनष्काशन गने धितोपत्र धनष्काशन गनुन अम्घ 
बोर्नमा दतान गराउन ुपनेछ । 

(२) संगदित संस्थाले उपदफा (१) बमोम्जम धितोपत्र दतान गराउनका लाधग आफ्नो 
प्रबन्िपत्र तथा धनयमािली र सो धितोपत्रसूँग सम्बम्न्ित कागजात सवहत तोवकए बमोम्जमको 
दस्तरु संलग्न गरी तोवकएको ढाूँचामा बोर्नमा धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम धनिेदन प्राप्त भएमा बोर्नले आिश्यक जाूँचबझु गरी 
उपयिु देखेमा तोवकए बमोम्जमको दतान वकताबमा त्यस्तो धितोपत्र वििरण सवहत दतान गरी 
तोवकएको ढाूँचामा सम्बम्न्ित संगदित संस्थालाई धितोपत्रको दतान प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 
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(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा 
अम्घ धितोपत्र धनष्काशन गररसकेका संगदित संस्थाले त्यस्तो धितोपत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको 
धमधतले एक िषनधभत्र यस ऐन बमोम्जम बोर्नमा दतान गराउन ुपनेछ । 

 

२८. धितोपत्रको धबक्री तथा हस्तान्तरणाः (१) संगदित संस्थाले धितोपत्रको दतान भएपधछ त्यस्तो 
धितोपत्रको बाूँर्फाूँर् िा धबक्री गरेमा त्यसरी बाूँर्फाूँर् िा धबक्री गरेको धितोपत्रको वििरण 
सवहतको सूचना सात ददनधभत्र बोर्नलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचना प्राप्त भएपधछ लगानीकतान र संगदित संस्थाको 
वहतको लाधग त्यस्तो धितोपत्रको बाूँर्फाूँर् र धबक्री गने कायनलाई स्िच्छ र जानकारीमूलक 
बनाउन ुपने देम्खएमा बोर्नले सम्बम्न्ित संगदित संस्थालाई आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 
त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुन सम्बम्न्ित संगदित संस्थाको कतनव्य हनुेछ । 

 

२९. धितोपत्रको सािनजधनक धनष्काशन गनुन पनेाः (१) संगदित संस्थाले एक पटकमा पचासजनाभन्दा 
बढी व्यम्िहरुलाई धितोपत्र धबक्री वितरण गने भएमा त्यस्तो धितोपत्र धबक्री वितरणको धनधमि 
सािनजधनक धनष्काशन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम धनष्काशन गररन े धितोपत्रको दरखास्त खलुा रहने अिधि 
तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

(३) सािनजधनक धनष्काशन हनु े धितोपत्रको मूल्य तथा बाूँर्फाूँर् सम्बन्िी व्यिस्था 
तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

(४) एक पटक सािनजधनक धनष्काशन गररसकेको धितोपत्र धबक्री नभई एक िषनधभत्र 
पनुाः धनष्काशन गनुन परेमा त्यसरी धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्थाले पवहले प्रकाम्शत 
वििरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराभन्दा फरक भएका कुराहरु बोर्नको स्िीकृधत धलई त्यस्तो 
फरक भएका कुरा र पवहले प्रकाम्शत भएको वििरणपत्र राखी धितोपत्र धनष्काशन गनन  
सक्नेछ । 
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३०. वििरणपत्र प्रकाशन गनुन पनेाः (१) संगदित संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ यस ऐन बमोम्जम 
धितोपत्रको सािनजधनक धनष्काशन गननका लाधग वििरणपत्र बोर्नबाट स्िीकृत गराई सम्बम्न्ित 
सबैको जानकारीको लाधग सो वििरणपत्र प्रकाशन गनुन पनेछ । यसरी वििरणपत्र प्रकाशन 
गदान सिनसािारणले वििरणपत्र प्राप्त गनन िा हेनन सक्न े िाउूँ समेत वििरणपत्रमा खलुाउन ु  
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन देहायका धितोपत्र धनष्काशन 
गदान वििरणपत्र जारी गनुन आिश्यक पने छैनाः– 

(क) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको धितोपत्र, 

(ख) नेपाल सरकारको पूणन जमानतमा जारी गररएको धितोपत्र, 

(ग) एक पटकमा बढीमा पचासजनासम्म व्यम्िलाई धबक्री गने गरी प्रस्ताि 
गररएको धितोपत्र, 

(घ) आफ्ना कामदार िा कमनचारीहरुलाई जारी गररएको धितोपत्र, 

(ङ) बोर्नले वििरणपत्र जारी नगरी धनष्काशन तथा धबक्री गनन स्िीकृधत 
ददएको धितोपत्र । 

 

३१. वििरणपत्रको स्िीकृधताः लगानीकतानहरुले धनष्काशनकतानको सम्पम्ि तथा दावयत्ि, आधथनक म्स्थधत, 

नाफा–नोक्सान, भविष्यमा अपेम्क्षत कुराहरु सम्बन्िमा मूल्याङ्कन गनन पयानप्त हनु ेजानकारीहरु 
समािेश भएको वििरणपत्र मात्र बोर्नले स्िीकृत गनेछ । 

 

३२. वििरणपत्रमा उल्लेख हनु ु पने कुराहरुाः वििरणपत्रमा उल्लेख हनु ु पने सामान्य कुराहरु, 

धनष्काशनकतानको पूूँजी तथा अन्य जानकारी, धनष्काशनकतानले गने मखु्य कामहरु, कानूनी 
कारबाही सम्बन्िी जानकारी, धनष्काशनकतानको आधथनक म्स्थधत, सामान्य प्रशासन, व्यिस्थापन 
तथा वििरणपत्र र वििरणपत्रमा समािेश आधथनक वििरण तयार गने विशेषज्ञ सम्बन्िी 
जानकारी तथा अन्य कुराहरु तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 



www.lawcommission.gov.np 
 

20 
 

३३. वििरणपत्रमा लेम्खएको कुराको जिाफदेहीाः (१) बोर्नमा धितोपत्र दतान गराई धनष्काशन अनमुधत 
प्राप्त गने प्रयोजनको लाधग बोर्न समक्ष पेश गररएको वििरणपत्रमा उल्लेख गररएका वििरण 
तथा जानकारी सम्बन्िी कागजातहरुको सत्यताप्रधत सम्बम्न्ित संगदित संस्था र सो 
वििरणपत्रमा सहीछाप गने सञ्चालक तथा त्यस्तो वििरणपत्र तयार गने विशेषज्ञले व्यम्िगत िा 
सामूवहकरुपमा जिाफदेही िहन गनुन पनेछ । 

(२) कुनै व्यम्िले वििरणपत्रमा लेम्खएका कुराहरुमा विश्वास गरी धितोपत्र खररद 
गररसकेपधछ वििरणपत्रमा लेम्खएका कुराहरु बदनीयत साथ िा जानीजानी झटु्टो िा गलत 
उल्लेख गररएको कारणबाट लगानीकतानलाई कुनै हाधन नोक्सानी भएमा उपदफा (१) 
बमोम्जमको संस्था, सञ्चालक िा वििरणपत्र तयार गने विशेषज्ञहरुले त्यस्तो हाधन नोक्सानीको 
क्षधतपूधतन व्यहोनुन पनेछ । 

तर वििरणपत्रमा लेम्खएका कुरा बदनीयत साथ िा जानीजानी धनणनय गनुनभन्दा अगािै 
राजीनामा ददने िा वििरणपत्र झटु्टो भएको कुरा थाहा धथएन भनी प्रमाम्णत गने सञ्चालकले 
त्यस्तो क्षधतपूधतन व्यहोनुन पने छैन । 

(३) संगदित संस्थाले बोर्नमा पेश गरेको वििरणपत्र, सूचना, जानकारी िा वििरण झटु्टा 
भएको कारण कुनै लगानीकतानलाई हाधन नोक्सानी परेमा क्षधतपूधतन भराई माग्न लगानी गरेको 
एक िषनधभत्रमा आफूलाई थाहा भएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र सम्बम्न्ित म्जल्ला अदालतमा 
उजरु गनन सक्नेछ । 

 

३४. संगदित संस्थाले सूचना गनुन पनेाः (१) धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्थाले बोर्न तथा 
शेयरिालाहरुलाई देहायका कुराहरुका सम्बन्िमा यथासम्भि धछटो जानकारी उपलब्ि गराउन ु
पनेछाः– 

(क) आफ्नो आधथनक म्स्थधतको मूल्याङ्कन गनन आिश्यक र सहायक हनुे कुरा, 

(ख) धितोपत्र बजारको कारोबारलाई िा धितोपत्रको मूल्यलाई असर पाने 
जानकारी । 
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(२)  धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्थाले उपदफा (१) मा लेम्खएका कुराहरुका 
अधतररि तोवकए बमोम्जमको सूचना तथा जानकारी समेत बोर्न तथा शेयरिालाहरुलाई उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

 

३५. सूचीकरण रद्द भएमा त्यसको क्षधतपूधतनाः कुनै धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्थाले धितोपत्र 
बजारसूँग सम्झौता गरी धितोपत्र सूचीकरण गराएकोमा त्यस्तो संगदित संस्थाले यो ऐन िा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको धनयम िा विधनयम बमोम्जम पालना गनुन पने कुरा पालना नगरेको 
कारणबाट धितोपत्र बजारले त्यस्तो धितोपत्रको सूचीकरण रद्द गरेमा त्यसरी सूचीकरण रद्द 
भएको कारणले शेयरिालाले कुनै हाधन नोक्सानी व्यहोनुन परेमा सो संगदित संस्थाका 
सञ्चालकहरुले व्यम्िगत िा सामूवहक रुपमा त्यस्तो शेयरिालालाई क्षधतपूधतन धतनुन पनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

धितोपत्र बजार सम्बन्िी व्यिस्था 

३६. धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र धलन ुपनेाः (१) धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन चाहनेले 
यस ऐन बमोम्जम बोर्नबाट धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र धलन ुपनेछ । 

(२) कसैले पधन यस ऐन बमोम्जम बोर्नबाट अनमुधतपत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र बजार 
सञ्चालन गनन िा धितोपत्र खररद, धबक्री िा विधनमय गनन गराउन पाउने छैन र त्यस्तो 
अनमुधतपत्र प्राप्त नगरी कसैले धितोपत्र बजारको नाम प्रयोग गनन समेत हुूँदैन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत 
सञ्चालनमा रहेको नेपाल धितोपत्र विधनमय बजारले यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले एक िषनधभत्र 
यस ऐन बमोम्जम धितोपत्र विधनमय बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र प्राप्त गननको लाधग बोर्न 
समक्ष धनिेदन ददइसक्न ु पनेछ । सो अिधिधभत्र नेपाल धितोपत्र विधनमय बजारले यस ऐन 
बमोम्जम धितोपत्र विधनमय बजार सञ्चालन गनन कुनै िािा पगेुको माधननेछैन । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको अिधिधभत्र नेपाल धितोपत्र विधनमय बजारले धितोपत्र 
बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्रको लाधग बोर्न समक्ष धनिेदन नददएमा सो अिधि समाप्त भएपधछ 
नेपाल धितोपत्र विधनमय बजारले धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन पाउन ेछैन । 
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(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ 
प्रचधलत कम्पनी सम्बन्िी कानून बमोम्जम सीधमत दावयत्िको कम्पनीको रुपमा कुनै धितोपत्र 
बजारको संस्थापना गदान कम्पनी रम्जष्ट्रारको कायानलयले बोर्नको धसफाररसमा मात्र गनेछ । 

 

३७. धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्रको लाधग धनिेदन ददनपुनेाः (१) संगदित संस्थाले मात्र 
धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्रको लाधग बोर्नमा धनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) संगदित संस्थाले उपदफा (१) बमोम्जमको धनिेदन तोवकएको ढाूँचामा तोवकए 
बमोम्जमका वििरण तथा कागजात र दस्तरु समेत संलग्न राखी बोर्न समक्ष ददन ुपनेछ । 

 

३८. धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र ददनाेः (१) दफा ३७ बमोम्जम धनिेदन प्राप्त भएमा 
बोर्नले आिश्यक जाूँचबझु गरी देहायका कुरामा बोर्न सन्तषु्ट भएमा धनिेदक संगदित संस्थालाई 
तोवकए बमोम्जमको ढाूँचामा धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र ददन  सक्नेछाः– 

(क) धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र ददंदा लगानीकतान र 
सिनसािारणको वहत हनु्छ िा धितोपत्र बजारको उम्चत सञ्चालनको लाधग 
त्यस्तो अनमुधतपत्र ददन आिश्यक छ भन्न ेलागेमा, 

(ख) धनिेदक संगदित संस्थाले उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत कुराहरु पूरा 
गरेको भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र धलनका लाधग 
बोर्न समक्ष धनिेदन ददने संगदित संस्थाले देहायका कुराहरु धनिेदनमा उल्लेख गनुन पनेछ ःाः– 

(क) संगदित संस्था स्थापना गने कानूनी व्यिस्था िा प्रबन्िपत्रमा सो 
संगदित संस्था धितोपत्र बजारको स्थापना र सञ्चालन गने उदे्दश्य धलई 
स्थापना भएको, 

(ख) संगदित संस्थाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गरुञ्जले पाूँच करोर् रुपैयाूँमा 
नघ्ने गरी बोर्नले तोवकददए बमोम्जमको चिुा पूूँजी कायम राख्न,े 
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(ग) संगदित संस्थाले बोर्नलाई सन्तषु्ट हनुे गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन 
आिश्यक व्यिस्था पूिानिार तथा सवुििा प्रदान गनन सक्ने पयानप्त 
आिारहरु रहेको, 

(घ) आफू माफन त कारोबार हनुे धितोपत्रलाई मान्यता प्रदान गनन सूचीकरण 
िा त्यस्तै अन्य व्यिस्था गने सम्बन्िी कुरा, 

(ङ) संगदित संस्थाले धितोपत्र बजार सञ्चालन गननका लाधग प्रस्ताि गरेको 
विधनयम तथा कारोबार सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था तथा अिलम्बन गने 
पद्धधतबाट धितोपत्र कारोबार धनयधमत रुपमा सञ्चालन भई 
लगानीकतानको वहत संरक्षण हनुे कुरा, 

(च) धितोपत्र बजारमा भएका कारोबारहरुको वहसाब राफसाफ गने र 
त्यसको अधभलेख तथा कारोबारको वििरणहरु प्रकाशन गनन उपयिु 
व्यिस्था गरेको, 

(छ) आफ्नो सदस्यहरुले गरेको कारोबारका सम्बन्िमा परेका उजरुीहरुका 
सम्बन्िमा उम्चत तिरले छानधबन गनन सक्न ेकुरा, 

(ज) आफ्नो सदस्यहरुले करार बमोम्जम दावयत्ि पूरा नगरेमा तत्सम्बन्िमा 
विधनयममा उल्लेख भए बमोम्जम कारबाही गररने कुरा । 

 

३९. बोर्नले शतनहरु तोक्न सक्नाेः (१) बोर्नले धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र प्रदान गदान 
पूूँजी बजारको अिस्था, धितोपत्र बजारको स्िस्थ सञ्चालन तथा लगानीकतानहरुको वहतलाई 
ध्यानमा राखी आिश्यक शतनहरु तोक्न सक्नेछ । यस्तो शतनको पालना गने कतनव्य सम्बम्न्ित 
धितोपत्र बजारको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको शतनमा बोर्नले आिश्यकता अनसुार पूूँजी 
बजारको अिस्था, धितोपत्र बजारको स्िस्थ सञ्चालन तथा लगानीकतानहरुको वहतलाई ध्यानमा 
राखी थपघट तथा हेरफेर गनन सक्नेछ । 
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४०. धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र ददन इन्कार गनन सवकनाेः (१) दफा ३८ मा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भए तापधन बोर्नले देहायका अिस्थामा संगदित संस्थालाई धितोपत्र बजार 
सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र ददन इन्कार गनन सक्नेछाः– 

(क) उद्योग तथा व्यिसायको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको 
सम्भाव्यताको आिारमा धितोपत्र बजारको सञ्चालन गनन आिश्यक 
नभएमा, 

(ख) लगानीकतानको वहतको संरक्षणको धनधमि धितोपत्र बजार सञ्चालन गनन 
ददन ुउम्चत र उपयिु नदेम्खएमा । 

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत अिस्थामा कुनै संगदित संस्थालाई धितोपत्र बजार 
सञ्चालन गने अनमुधतपत्र नददने भएमा बोर्नले सोको कारण खलुाई सम्बम्न्ित संगदित 
संस्थालाई सूचना गनुन पनेछ । 

 

४१. न्यूनतम पूूँजी र आधथनक स्रोताः धितोपत्र बजार सञ्चालन गने संगदित संस्थाको चिुा पूूँजी पाूँच 
करोर् रुपैयाूँमा नघ्ने गरी समय समयमा बोर्नले तोवकददए बमोम्जम हनु ुपनेछ र सो संस्थाले 
आफूले सञ्चालन गने बजार व्यिस्थाको धनधमि पयानप्त आधथनक स्रोत राखेको हनु ुपनेछ । 

 

४२. धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्रको अिधि र निीकरणाः (१) धितोपत्र बजार सञ्चालन 
गनन प्रदान गररएको अनमुधतपत्र जनु आधथनक िषनमा जारी गररएको हो सोही आधथनक िषनको 
अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनेछ । 

(२) धितोपत्र बजार सञ्चालन गने संगदित संस्थाले प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त भएको 
तीन मवहनाधभत्र तोवकए बमोम्जमको िावषनक शलु्क बोर्नमा बझुाई धितोपत्र बजार सञ्चालन गने 
अनमुधतपत्र निीकरण गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको म्यादधभत्र िावषनक शलु्क बझुाई त्यस्तो अनमुधतपत्र 
निीकरण गनन नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको तीन मवहनासम्म िावषनक शलु्कको पच्चीस 
प्रधतशत जररबाना धतरी सो अनमुधतपत्र निीकरण गराउन सवकनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोम्जमको म्यादधभत्र पधन त्यस्तो अनमुधतपत्र निीकरण नगराउने 
संगदित संस्थाले प्राप्त गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन गने अनमुधतपत्र खारेज हनुेछ । 

 

४३. मान्यता प्रदान गरेको धितोपत्रको कारोबार गराउन ुपनेाः (१) संगदित संस्थाले धनष्काशन गरेका 
धितोपत्रहरु धितोपत्र बजारले आफ्नो विधनयमािलीमा तोवकए बमोम्जम सूचीकरण गरी िा त्यस्तै 
अन्य व्यिस्था गरी कारोबार गनन मान्यता प्रदान गरेको धितोपत्रको लाधग मात्र बजार 
व्यिस्थापन गनुन पनेछ ।  

(२) धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका धितोपत्र खररद, धबक्री िा विधनमय सम्बन्िी 
काम कारबाही तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

४४. धितोपत्र बजारको व्यिस्थापकीय म्जम्मेिारीाः धितोपत्र बजारले गरेको धितोपत्र कारोबारको 
व्यिस्थापनका सम्बन्िमा सो धितोपत्र बजारको सञ्चालक सधमधतले म्जम्मेिारी धलनेछ । 

 

४५. धितोपत्र बजारको काम, कतनव्य र अधिकाराः धितोपत्र बजारको काम, कतनव्य र अधिकार देहाय 
बमोम्जम हनुेछाः– 

(क) आफू माफन त हनुे धितोपत्र कारोबारलाई पारदशी, स्िच्छ र धनयधमत 
रुपमा सञ्चालन गने गराउने, 

(ख) धितोपत्र बजार सञ्चालन गदान सिनसािारण लगानीकतानको वहतलाई 
ध्यानमा राखी गने गराउने, 

(ग) आफ्नो सदस्यहरुलाई यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम तथा 
विधनयमहरुको पूणन रुपमा पालना गनन लगाउने र यस सम्बन्िी कुराको 
अनगुमन र सपुररिेक्षण गने गराउने, 

(घ) धितोपत्र कारोबार गनन पयानप्त र सवुििायिु कारोबार स्थलको व्यिस्था 
गने, 

(ङ) कारोबार सञ्चालन गनन सक्षम कमनचारीहरुको व्यिस्था गने, 
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(च) आकम्स्मक तथा सरुक्षा व्यिस्थाका लाधग पयानप्त सवुििा र उम्चत 
पद्धधतको व्यिस्था गने, 

(छ) धितोपत्रको विधनमय िा खररद धबक्रीको प्रबन्ि गननको लाधग सूचीकरण 
गनन गराउन र सदस्यता सम्बन्िी व्यिस्था गनन बोर्नको स्िीकृधत धलई 
विधनयम बनाउन,े  

(ज) धितोपत्र बजार सञ्चालनको लाधग अन्य आिश्यक कायनहरु गने गराउने । 

 

४६. धितोपत्र बजारले जानकारी ददनपुनेाः धितोपत्र बजारले देहायका कुरा आफूले थाहा पाउना साथ 
सोको जानकारी बोर्नलाई ददन ुपनेछाः– 

(क) आफ्नो कुनै सदस्यबाट कुनै आधथनक अधनयधमतता भएको िा सो 
सदस्यले गरेको काम कारबाहीबाट त्यस्तो सदस्यको आधथनक हैधसयत 
शङ्कास्पद देम्खएमा, 

(ख) आफ्नो कुनै सदस्यले आफूले पालना गनुन पने दावयत्ि कानून बमोम्जम 
पूरा नगरेमा िा पूरा गनन असक्षम भएको भन्न ेदेम्खएमा, 

(ग) आफ्नो कुनै सदस्यले आधथनक धनयम तथा विधनयमको पालना नगरेमा िा 
गनन नसक्ने अिस्था देम्खएमा, 

(घ) तोवकए बमोम्जमको अन्य जानकारीहरु । 

 

४७. धितोपत्र बजारले प्रधतिेदन पेश गनुन पनेाः धितोपत्र बजारले आधथनक िषन समाप्त भएको तीन 
मवहनाधभत्र सो आधथनक िषनमा आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्िी प्रधतिेदन बोर्न समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । 

 

४८. धितोपत्र बजारले धनदेशन ददन सक्नाेः (१) धितोपत्र बजार माफन त धितोपत्र कारोबार गराउने 
संगदित संस्थाले धितोपत्र बजारसूँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गरेमा िा धितोपत्र 
कारोबारलाई स्िच्छ र धनयधमत बनाउन िा लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा राखी त्यस्तो 
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संगदित संस्थालाई धनदेशन ददन आिश्यक छ भन्न ेलागेमा धितोपत्र बजारले त्यस्तो संगदित 
संस्थालाई आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ददएको धनदेशनको पालना गने कतनव्य सम्बम्न्ित संगदित 
संस्थाको हनुेछ । 

 

४९. धितोपत्र कारोबारको सीमा धनिानरण गनन सक्नाेः (१) बोर्नले एक पटकमा कारोबार गनन सवकने 
धितोपत्रको सीमा िा कुनै एक व्यम्िले एक पटकमा खररद धबक्री गरी आफूले िारण गनन 
सक्न ेधितोपत्रको सीमा तोवकए बमोम्जम धनिानरण गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सीमा तोक्दा धितोपत्रको वकधसम िा कारोबारको वकधसमको 
आिारमा छुट्टाछुटै्ट सीमा तोक्न सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) को सिनसामान्यतामा प्रधतकूल असर नपने गरी बोर्नले तोवकए 
बमोम्जम एक समयमा कुनै वकधसमको धितोपत्रमा एक व्यम्िले आफ्नो स्िाधमत्िमा राख्न पाउने 
अधिकतम हद तोक्न िा धनिानरण गनन सक्नेछ । 

 

५०. धितोपत्र बजारले दस्तरु बझुाउन ु पनेाः (१) धितोपत्र बजारमा हनुे धितोपत्रको खररद, धबक्री, 
विधनमय बापत तोवकए बमोम्जम लाग्ने धितोपत्र कारोबार दस्तरु उिाई धितोपत्र बजारले 
बोर्नलाई बझुाउन ुपनेछ । 

तर त्यस्तो दस्तरु कुल धितोपत्र कारोबार रकमको ०.०३ प्रधतशतभन्दा बढी हनुे    
छैन । 

(२) धितोपत्र बजारले प्रत्येक मवहनाको मसान्तधभत्र अम्घल्लो मवहनामा प्राप्त भएको 
उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको दस्तरु बापतको रकम बोर्नमा बझुाउन ुपनेछ । यस दफाको 
पालना नगने धितोपत्र बजारले यस ऐन बमोम्जमको कसूर गरेको माधननेछ । 

(३) उपदफा (२) मा तोवकएको म्यादधभत्र धितोपत्र कारोबार दस्तरु बोर्न समक्ष 
दाम्खल नगने धितोपत्र बजारसूँग बोर्नले सयकर्ा दश प्रधतशतका दरले हनु आउने ब्याज समेत 
जोर्ी धितोपत्र कारोबार दस्तरु बापत धलन ुपने रकम असलु उपर गनेछ । 
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५१. धितोपत्र बजारले बोर्नलाई सहयोग गनुन पनेाः धितोपत्र बजारले बोर्नलाई यस ऐन बमोम्जमको 
कायन सम्पादन गननको धनधमि आिश्यक सहयोग गनुन पनेछ । त्यसरी सहयोग गने क्रममा 
धितोपत्र कारोबार सम्बन्िी िा अन्य कुनै खास विषयमा बोर्नले कुनै जानकारी िा परामशन 
मागेमा सो समेत बोर्नलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

५२. कारबाहीको जानकारी ददनपुनेाः धितोपत्र बजारले आफ्नो कुनै सदस्यलाई कुनै कारबाही गने 
सम्बन्िमा स्पष्टीकरण माग गरेको िा त्यस्तो सदस्यको सदस्यता धनलम्बन िा खारेज गरेको िा 
त्यस्तो सदस्यलाई कुनै जररबाना गरेको िा अन्य कुनै कारबाही गरेको भए त्यस्तो कारबाही 
गरेको सात ददनधभत्र सम्बम्न्ित सदस्यको नाम र कारबाही सम्बन्िी वििरण तथा कारबाही गनुन 
पने कारण समेत खलुाई सोको जानकारी बोर्नलाई ददन ुपनेछ । 

 

५३. धितोपत्र बजारले क्षधतपूधतन कोषको व्यिस्था गनुन पनेाः (१) धितोपत्र बजारले लगानीकतानहरुलाई 
हनु सक्ने सम्भावित क्षधतबाट जोगाउन बोर्नले तोवकददए बमोम्जम एउटा क्षधतपूधतन कोषको 
स्थापना र सञ्चालन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा जम्मा रहेको रकम तोवकए बमोम्जम क्षधतपूधतन 
व्यहोनन प्रयोग हनुेछ । 

 

५४. क्षधतपूधतन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्थााः दफा ५३ िा ५५ बमोम्जम स्थापना हनुे क्षधतपूधतन 
कोषको सञ्चालनका सम्बन्िमा धनयमािलीमा देहायका व्यिस्था गररनेछाः– 

(क) कोषमा रकम जम्मा गने सम्बन्िी व्यिस्था, 

(ख) कोषबाट क्षधतपूधतनस्िरुप ददने अधिकतम रकम, 

(ग) कोषको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्िी व्यिस्था, 

(घ) क्षधतपूधतन कोषबाट रकम प्राप्त गनन दाबी गनन पाउने अिस्था र दाबी गने 
कायनविधि, 

(ङ) क्षधतपूधतन कोषमा दाबी नलाग्ने अिस्थाहरु, 



www.lawcommission.gov.np 
 

29 
 

(च) क्षधतपूधतन कोषबाट दाबी बमोम्जम रकम ददने सम्बन्िमा कारबाही तथा धनणनय 
गने तररका, 

(छ) एक व्यम्िलाई क्षधतपूधतनस्िरुप ददन सवकन ेअधिकतम रकमको हद, 

(ज) क्षधतपूधतन दाबीका सन्दभनमा छानधबन गने सम्बन्िमा आिश्यक अन्य कुराहरु, 

(झ) धितोपत्र बजारको अनमुधतपत्र खारेज भएमा गररन ेव्यिस्थाहरु, 

(ञ) क्षधतपूधतनका सम्बन्िमा आिश्यक अन्य व्यिस्थाहरु । 

 

५५. बोर्नले क्षधतपूधतन सम्बन्िी व्यिस्था गनन सक्नाेः धितोपत्र बजारले लगानीकतानहरुलाई हनु सक्न े
सम्भावित क्षधतबाट जोगाउन दफा ५३ बमोम्जम क्षधतपूधतन कोषको स्थापना र सञ्चालन गनन 
नसकेमा िा तोवकए बमोम्जम ददन ु पने क्षधतपूधतनको रकम नददएमा िा ददन नसकेमा बोर्नले 
तोवकए बमोम्जम क्षधतपूधतन कोषको स्थापना र सञ्चालन गनन िा ददन ु पने क्षधतपूधतनको रकम 
तोवकए बमोम्जम ददलाउने सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

  
पररच्छेद–५ 

धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र सम्बन्िी व्यिस्था 

५६. धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र धलन ु पनेाः (१) धितोपत्र व्यिसाय गनन चाहन ेकम्पनी िा 
संस्थाले यस ऐन बमोम्जम बोर्नबाट धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गने अनमुधतपत्र धलन ुपनेछ । 

(२) कसैले पधन यस ऐन बमोम्जम बोर्नबाट धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र प्राप्त 
नगरी धितोपत्र व्यिसाय गनन पाउन ेछैन । 

 

५७. धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्रको लाधग धनिेदन ददनपुनेाः (१) धितोपत्र व्यिसाय गनन चाहन े
कम्पनी िा संस्थाले तोवकए बमोम्जमको ढाूँचामा तोवकए बमोम्जमको वििरण, कागजात र दस्तरु 
संलग्न गरी धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्रको लाधग बोर्न समक्ष धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ददइने धनिेदनमा देहायका कुराहरु खलुाइएको हनु ु
पनेछाः– 
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(क) धितोपत्र व्यिसायको वकधसम र प्रदान गने सेिाका सम्बन्िमा, 

(ख) धितोपत्र व्यिसाय गनन प्रधतधनधि धनयिु गने र त्यस्तो व्यिसाय अरुसूँग 
धमली गने भए सो सम्बन्िी कुरा, 

(ग) धितोपत्र बजारको सदस्यता धलएर मात्र व्यिसाय गनन पाउन े तोवकए 
बमोम्जमका व्यिसायीका हकमा सम्बम्न्ित धितोपत्र बजारको 
धसफाररसपत्र, 

(घ) प्रस्तावित धितोपत्र व्यिसाय गनन सक्षम भएको कुरा प्रमाम्णत गने 
आिारहरु र बोर्नले तोवकददएको अन्य जानकारी । 

 

५८. धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र ददनाेः (१) दफा ५७ बमोम्जम धनिेदन प्राप्त भएमा बोर्नले 
आिश्यक जाूँचबझु गरी देहायका आिारमा धनिेदकलाई तोवकए बमोम्जमको ढाूँचामा धितोपत्र 
व्यिसाय गने अनमुधतपत्र ददन सक्नेछाः– 

(क) उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत अिस्थाहरुको आिारमा धनिेदकले यो ऐन 
िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयमका अिीनमा रही 
धितोपत्र व्यिसाय गनन सक्छ भन्न ेलागेमा, 

(ख) धितोपत्र व्यिसाय गनन धनयिु गरेको प्रधतधनधिले प्राप्त गरेको ताधलम र 
शैम्क्षक योग्यता । 

(२) धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्रको लाधग धनिेदन ददन े कम्पनी िा संस्थामा 
कायनरत कायनकारी प्रमखु, सञ्चालक, सम्बम्न्ित अधिकृतहरु तथा प्रधतधनधिका सम्बन्िमा देहायका 
कुराहरुलाई समेत हेररनेछाः– 

(क) आधथनक हैधसयत, 

(ख) शैम्क्षक योग्यता, ताधलम र सम्बम्न्ित काममा अनभुि, 

(ग) धितोपत्र व्यिसाय गनन चावहन ेअनभुि, 

(घ) सामाम्जक हैधसयत तथा चररत्र । 
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(३) यस दफामा माधथ जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन धितोपत्र दलाली तथा 
लगानी परामशन सेिा बाहेक अन्य धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र पम्ब्लक धलधमटेर् कम्पनी 
िा प्रचधलत कानून बमोम्जम स्थापना भएको संगदित संस्थालाई मात्र ददइनेछ । 

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन बोर्नले पूूँजी बजार तथा 
लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा राखी कुनै धितोपत्र व्यिसायीलाई धितोपत्र व्यिसायको 
वकधसममध्ये कुनै धितोपत्र व्यिसाय गनन नपाउने गरी अनमुधतपत्र प्रदान गनन सक्नेछ । 

 

५९. बोर्नले शतनहरु तोक्न सक्नाेः (१) बोर्नले धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र प्रदान गदान पूूँजी 
बजारको अिस्था, धितोपत्र व्यिसायको स्िस्थ सञ्चालन तथा लगानीकतानहरुको वहतको 
संरक्षणलाई ध्यानमा राखी आिश्यक शतनहरु तोक्न सक्नेछ । 

(२) बोर्नले उपदफा (१) बमोम्जम तोवकददएका शतनहरुको पालना गने कतनव्य धितोपत्र 
व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र प्राप्त गरेका कम्पनी िा संस्थाको हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको शतनमा बोर्नले आिश्यकता अनसुार पूूँजी 
बजारको अिस्था, धितोपत्र व्यिसायको स्िस्थ सञ्चालन तथा लगानीकतानहरुको वहतलाई ध्यानमा 
राखी थपघट तथा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

 

६०. धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र ददन इन्कार गनन सक्नाेः बोर्नले देहायका अिस्थामा कुनै 
कम्पनी िा संस्थालाई धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र ददन इन्कार गनन सक्नेछाः– 

(क) साहूको ऋण धतनन नसकी दामासाहीमा परेको प्रमाम्णत भएमा, 

(ख) त्यस्तो अनमुधतपत्रको लाधग ददइने धनिेदन साथ यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको धनयम बमोम्जम संलग्न गनुन पने कागजात तथा वििरण िा बोर्नले 
तोवकददएको अन्य कुनै कुरा संलग्न नगरेमा, 

(ग) दफा ५८ को उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत कुराहरुलाई हेदान धितोपत्र व्यिसाय 
गने अनमुधतपत्र ददन उपयिु हनुे नदेम्खएमा । 
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६१. धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्रको अिधि र निीकरणाः (१) यस ऐन बमोम्जम धितोपत्र 
व्यिसाय गनन धितोपत्र व्यिसायीलाई ददइएको अनमुधतपत्र जनु आधथनक िषनमा जारी गररएको हो 
सोही आधथनक िषनको अन्त्यसम्म मात्र कायम रहनछे । 

(२) धितोपत्र व्यिसायीले प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त भएको तीन मवहनाधभत्र तोवकए 
बमोम्जमको िावषनक शलु्क बोर्नलाई बझुाई त्यस्तो अनमुधतपत्र निीकरण गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको म्यादधभत्र िावषनक शलु्क बझुाई निीकरण गनन नसकेमा 
सो म्याद समाप्त भएको तीन मवहनासम्म िावषनक शलु्कको पच्चीस प्रधतशत जररबाना धतरी 
त्यस्तो अनमुधतपत्र निीकरण गराउन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको म्यादधभत्र पधन त्यस्तो अनमुधतपत्र निीकरण नगराउने 
धितोपत्र व्यिसायीको अनमुधतपत्र बोर्नले खारेज गरी सोको सूचना सिनसािारणको जानकारीको 
लाधग प्रकाशन गनुन पनेछ । 

 

६२. सहायक कम्पनी माफन त धितोपत्र व्यिसाय गनन तोक्न सक्नाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए तापधन बोर्नको धसफाररसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी प्रचधलत कानून बमोम्जम स्थापना भएका बैंक िा वििीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनी 
माफन तमात्र धितोपत्र व्यिसाय गनन पाउन ेगरी तोवकददन सक्नेछ । 

तर त्यस्तो सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यिसाय बाहेक अरु काम गनन सक्न ेछैन । 

 

६३. धितोपत्र व्यिसायको वकधसमाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लाधग धितोपत्र व्यिसायलाई देहाय 
बमोम्जमको वकधसममा विभाजन गररनेछाः– 

(क) धितोपत्र दलाली, 

(ख) धितोपत्र व्यापार, 

(ग) धनष्काशन तथा धबक्री प्रबन्ि, 

(घ) लगानी व्यिस्थापन, 

(ङ) लगानी परामशन सेिा, 
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(च) सामूवहक लगानी कोष व्यिस्थापन, 

(छ) धितोपत्र दतान िा धितोपत्रको केन्रीय धनक्षेप सेिा िा धर्पोम्जटरी 
(कस्टोधर्यल) सेिा, 

(ज) धितोपत्र कारोबारको वहसाब राफसाफ गने सम्बन्िी सेिा,  

(झ) बजार धनमानता, 

(ञ) यस ऐन बमोम्जम बोर्नले धितोपत्र व्यिसाय भनी तोवकददएको अन्य 
कायन । 

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत धितोपत्र व्यिसायको कायनक्षेत्र तथा अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

६४. प्रधतधनधि नतोकी धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र नददइनाेः (१) धितोपत्र दलालको प्रधतधनधिको 
रुपमा काम गने कम्तीमा एकजना व्यम्ि नतोकी कसैलाई पधन धितोपत्र दलालीको रुपमा 
धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र ददइने छैन । 

(२) धितोपत्र व्यापारीको प्रधतधनधिको रुपमा काम गने कम्तीमा एकजना व्यम्ि नतोकी 
कसैलाई पधन धितोपत्र व्यापारीको रुपमा धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र ददइन ेछैन । 

(३) योजना व्यिस्थापकको प्रधतधनधिको रुपमा काम गने कम्तीमा एकजना व्यम्ि 
नतोकी कसैलाई पधन सामूवहक लगानी योजना तथा लगानी कोष व्यिस्थापन सम्बन्िी धितोपत्र 
व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र ददइने छैन । 

(४) धितोपत्र व्यिसायीले प्रधतधनधि तोक्दा पूरा गनुन पने कायनविधि, योग्यता तथा 
व्यिस्थाहरु तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

६५. आधिकाररक प्रधतधनधिाः (१) कुनै पधन व्यम्ि धितोपत्र व्यिसायीको प्रधतधनधि धनयिु भएको 
कुरा उपदफा (३) बमोम्जम बोर्नमा दतान भएपधछ मात्र त्यस्तो व्यम्ि सो धितोपत्र व्यिसायीको 
लाधग आधिकाररक प्रधतधनधि माधननेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रधतधनधि धनयिु भएको कुरा बोर्नमा दतान गदान धितोपत्र 
व्यिसायीले प्रधतधनधि धनयिु गरेको कुरा र प्रधतधनधि धनयिु हनुे व्यम्िले पधन आफू सो 
धितोपत्र व्यिसायीको प्रधतधनधि हनु मञ्जुर गरेको कुरा बोर्नलाई सूचना गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सूचना प्राप्त भएको पन्र ददनधभत्र बोर्नले प्रधतधनधिको नाम, 

िेगाना तथा अन्य आिश्यक वििरण खलुाई तोवकए बमोम्जम दतान वकताबमा दतान गरी त्यस्तो 
प्रधतधनधिलाई प्रधतधनधि दतानको प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 

(४) कुनै कारणले प्रधतधनधि र प्रधतधनधि धनयिु गने धितोपत्र व्यिसायी बीच प्रधतधनधि 
राख्न े सम्बन्िमा भएको सम्झौता रद्द भएमा सोको सूचना तरुुन्त बोर्नलाई ददनपुनेछ र 
प्रधतधनधिले पधन आफूले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सात ददनधभत्र बोर्नमा वफतान बझुाउन ुपनेछ । 

(५) आधिकाररक प्रधतधनधिले गरेको सम्पूणन कामको म्जम्मेिारी त्यसरी आधिकाररक 
प्रधतधनधि धनयिु गने धितोपत्र व्यिसायीको हनुेछ । 

 

६६. धितोपत्र व्यिसायीको अधिकाराः (१) धितोपत्र व्यिसायीलाई सनुिुाईको उम्चत मौका नददई 
धनजले प्राप्त गरेको धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र धनलम्बन िा खारेज गररने छैन । 

(२) धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र धनलम्बन िा खारेज गदान त्यसको धलम्खत 
सूचना सम्बम्न्ित धितोपत्र व्यिसायीलाई ददनपुनेछ र त्यस्तो सूचनामा त्यसरी धनलम्बन िा 
खारेज गनुन पने कारण, धनलम्बन िा खारेजी लागू हनुे धमधत र धनलम्बन भएकोमा धनलम्बनको 
अिधि उल्लेख गनुन पनेछ । 

(३) धितोपत्र व्यिसायीको धितोपत्र व्यिसाय गने अनमुधतपत्र धनलम्बन िा खारेज गने 
गरी गरेको धनणनयमा म्चि नबझु्न े धितोपत्र व्यिसायीले त्यस्तो धनणनय भएको धमधतले पैंतीस 
ददनधभत्र सम्बम्न्ित उच्च अदालतमा पनुरािेदन गनन सक्नेछ । 

 

६७. धितोपत्र व्यिसायीको न्यूनतम पूूँजी र आधथनक स्रोताः (१) धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र 
व्यिसाय गदान तोवकए बमोम्जम न्यूनतम पूूँजी र आधथनक स्रोत राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम धितोपत्र व्यिसायीले राख्न ुपने न्यूनतम पूूँजी र आधथनक 
स्रोत राख्न नसकेमा सो कुराको जानकारी बोर्नलाई तरुुन्त ददन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोम्जमको जानकारी बोर्नले प्राप्त गरेमा त्यस्तो धितोपत्र 
व्यिसायीलाई तोवकए बमोम्जमको न्यूनतम पूूँजी र आधथनक स्रोत राख्न तरुुन्त आदेश ददन िा 
तत्सम्बन्िमा आिश्यक अन्य धनदेशन ददन सक्नेछ । 

 

६८. धितोपत्र व्यिसायीको अधभलेख राख्न ु पनेाः (१) बोर्नले अनमुधतपत्र प्राप्त सबै धितोपत्र 
व्यिसायीको एउटा दतान वकताब खर्ा गरी अद्यािधिक अधभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम खर्ा गररन ेदतान वकताबमा देहायका कुराहरु समेत खलुाई 
धितोपत्र व्यिसायीको अद्यािधिक अधभलेख राख्न ुपनेछाः– 

(क) धितोपत्र व्यिसायीको नाम र िेगाना, 

(ख) धितोपत्र व्यिसायीलाई अनमुधतपत्र ददएको धमधत, 

(ग) धितोपत्र व्यिसायको वकधसम, 

(घ) अनमुधतपत्रमा उम्ल्लम्खत शतनहरु, 

(ङ) आधिकाररक प्रधतधनधिको नाम र िेगाना, 

(च) प्रबन्िक तथा अधिकृतहरुको नाम र िेगाना, 

(छ) धितोपत्र व्यिसाय सम्बन्िी कागज तथा अधभलेख रहन ेिाउूँ, 

(ज) कम्पनी िा संस्थाको सञ्चालकको नाम, कम्पनी सम्चिको नाम, प्रत्येक 
शेयरिालाको नाम र धलएको शेयर संख्या, 

(झ) बोर्नले आिश्यक र उम्चत देखेका अन्य वििरणहरु । 

 

६९. आधिकाररक प्रधतधनधिको अधभलेखाः (१) बोर्नले सबै आधिकाररक प्रधतधनधिको एउटा दतान 
वकताब खर्ा गरी अद्यािधिक अधभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम खर्ा गररन ेदतान वकताबमा देहायका कुराहरु समेत खलुाई 
आधिकाररक प्रधतधनधिको अद्यािधिक अधभलेख राम्खनेछाः– 

(क) आधिकाररक प्रधतधनधिको नाम र िेगाना, 
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(ख) आधिकाररक प्रधतधनधिको रुपमा दतान भएको धमधत,  

(ग) प्रधतधनधि धनयिु गने धितोपत्र व्यिसायीको नाम र िेगाना, 

(घ) बोर्नले उम्चत र आिश्यक देखेका अन्य आिश्यक वििरणहरु । 

 

७०. जानकारी ददनपुनेाः धितोपत्र व्यिसायीले देहायका कुनै अिस्थामा सो भएको धमधतले सात 
ददनधभत्र बोर्नलाई सोको धलम्खत सूचना ददन ुपनेछाः– 

(क) अनमुधतपत्रमा उल्लेख भए बमोम्जमको धितोपत्र व्यिसाय गनन छोरे्मा, 

(ख) कुनै आधिकाररक प्रधतधनधिले प्रधतधनधिको रुपमा कायन गनन छोरे्मा, 

(ग) दफा ६८ बमोम्जम खर्ा गररएको दतान वकताबमा उम्ल्लम्खत कुनै वििरणहरुमा 
हेरफेर भएमा । 

 

पररच्छेद–६ 

सामूवहक लगानी योजना 

७१. स्िीकृधत नधलई सामूवहक लगानी योजनाको सञ्चालन गनन नहनुाेः (१) कसैले पधन यस ऐन 
बमोम्जम बोर्नबाट स्िीकृधत नधलई सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गनन िा देहाय बमोम्जमको 
कुनै काम गनन गराउन हुूँदैनाः– 

(क) सामूवहक लगानी योजनामा सहभागी हनु आमम्न्त्रत गरी कुनै विज्ञापन 
गनन िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो योजनामा सहभागी हनुका 
लाधग कुनै पधन वकधसमको जानकारी समािेश गरी प्रस्ताि राख्न, 

(ख) सामूवहक लगानी योजनामा सहभागी हनु कसैलाई राय, सल्लाह िा 
परामशन ददन । 

(२) उपदफा (१) को उल्लंघन गनेले यस ऐन बमोम्जमको कसूर गरेको माधननेछ । 

 

७२. बोर्नले सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गनन स्िीकृधत ददनाेः (१) योजना व्यिस्थापकले आफूले 
व्यिस्थापन र सञ्चालन गने सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गनुन अम्घ त्यस्तो योजना बोर्नमा 
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दतान गराई सञ्चालन गने स्िीकृधत धलन तोवकए बमोम्जमको ढाूँचामा तोवकएको वििरण र दस्तरु 
संलग्न राखी बोर्न समक्ष धनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम धनिेदन प्राप्त भएपधछ बोर्नले आिश्यक जाूँचबझु गरी 
उपयिु देम्खएमा धनिेदन प्राप्त गरेको धमधतले नब्बे ददनधभत्र सामूवहक लगानी योजना दतान गरी 
सञ्चालन गने स्िीकृधत प्रदान गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सामूवहक लगानी योजना दतान गरी सञ्चालन गने स्िीकृधत 
प्रदान गने सम्बन्िमा जाूँचबझु गदान कुनै सूचना, वििरण, जानकारी िा कागजात आिश्यक 
देम्खएमा बोर्नले सम्बम्न्ित योजना व्यिस्थापकसूँग त्यस्तो सूचना, वििरण, जानकारी िा 
कागजात माग गनन सक्नेछ । यसरी माधगएको सूचना, वििरण, जानकारी िा कागजात प्राप्त 
नगरेसम्म बोर्नले सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गने स्िीकृधत प्रदान गने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम सामूवहक लगानी योजना दतान गरी सञ्चालन गने स्िीकृधत 
प्रदान गदान बोर्नले सहभागीहरुलाई सहभाधगता सम्बन्िी प्रमाणपत्र िा सोको धनस्सा ददन ेगरी 
स्िीकृधत प्रदान गनेछ । 

(५) बोर्नले योजना व्यिस्थापकलाई सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गनन यस दफा 
बमोम्जम स्िीकृधत प्रदान गदान सामूवहक लगानी योजनाको सञ्चालन र सहभागी प्रमाणपत्र जारी 
गने सम्बन्िमा आिश्यक शतनहरु समेत तोवकददन सक्नेछ । यसरी तोवकददएको शतनहरुमा 
बोर्नले आिश्यकता अनसुार थपघट िा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

 

७३. सामूवहक लगानी योजनाको सञ्चालनाः (१) योजना व्यिस्थापकले सामूवहक लगानी योजना 
सञ्चालन गने उदे्दश्यले सहभागीहरुको आिश्यकता र वहतलाई ध्यानमा राखी तोवकए बमोम्जम 
एउटै िा छुट्टाछुटै्ट वकधसम र नामबाट सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम योजना व्यिस्थापकले कुनै योजना सञ्चालन गनुन अम्घ 
धर्पोम्जटरीसूँग तोवकए बमोम्जम सम्झौता गनुन पनेछ । 

 

७४. बोर्नले स्िीकृधत रद्द गनन सक्नाेः (१) बोर्नले देहायको अिस्थामा सामूवहक लगानी योजना 
सञ्चालन गनन दफा ७२ बमोम्जम ददएको स्िीकृधत रद्द गनन सक्नेछाः– 
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(क) सञ्चालनका आिश्यक शतनहरु सन्तोषजनक ढङ्गबाट पूरा गनन नसकेमा, 

(ख) सहभागीहरुका वहतलाई ध्यानमा राख्दा त्यस्तो योजनालाई धनरन्तरता 
ददन उपयिु हनु ेनदेम्खएमा, 

(ग) योजना व्यिस्थापक र धर्पोम्जटरीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
धनयम िा विधनयमको उल्लंघन गरेमा िा योजनाका सम्बन्िमा बोर्नलाई 
कुनै झटु्टा वििरण उपलब्ि गराएमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ख) बमोम्जम स्िीकृधत रद्द गदान बोर्नले त्यस्तो योजनासूँग 
सम्बम्न्ित व्यिस्थापक, धर्पोम्जटरी, सञ्चालक िा सम्बम्न्ित कमनचारीसूँग आिश्यक सोिपूछ गनन 
सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम योजना सञ्चालन गनन ददइएको स्िीकृधत रद्द गदान बोर्नले 
लगानीकतानहरुको लगानी तथा प्रधतफललाई ध्यानमा राखी अन्य कुनै योजना व्यिस्थापकद्वारा 
सो योजना सञ्चालन गनन िा त्यस्तो योजनाको लगानीकतानहरुको लगानी तथा प्रधतफल समेत 
वफतान गरी वहसाब राफसाफ गनन लगाउन सक्नेछ । 

(४) बोर्नको आदेश बमोम्जम योजना सञ्चालन बन्द गदान तथा वहसाब राफसाफ गदान 
अिलम्बन गनुन पने कायनविधि तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

७५. सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन सम्बन्िी अन्य व्यिस्थााः (१) योजना व्यिस्थापकले सञ्चालन 
गने सामूवहक लगानी योजनालाई सहभागीहरुको वहत अनकूुल सञ्चालन गराउनका लाधग गनुन 
पने अन्य व्यिस्था र सञ्चालन सम्बन्िी कायनविधि तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

(२) सामूवहक लगानी योजनाको सञ्चालन सम्बन्िमा धनयमािलीमा देहायका व्यिस्थाहरु 
गररनेछाः– 

(क) सामूवहक लगानी योजनाको दतान तथा स्िीकृधत सम्बन्िी प्रवक्रया तथा 
शतनहरुका सम्बन्िमा, 
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(ख) सामूवहक लगानी योजनाको वििान, योजना व्यिस्थापक तथा 
धर्पोम्जटरीको काम, कतनव्य र सहभागीहरुको अधिकार तथा दावयत्ि 
सम्बन्िमा, 

(ग) इकाईको प्रिद्र्िन, बजार व्यिस्थापन तथा वितरण सम्बन्िमा, 

(घ) इकाईको धनष्काशन तथा छूट सम्बन्िमा, 

(ङ) धर्पोम्जटरी सेिा तथा योजना सम्बन्िी अन्य व्यिस्थाका सम्बन्िमा, 

(च) सामूवहक लगानी योजनाको ऋण तथा सापटी सम्बन्िी व्यिस्थालाई 
धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गने सम्बन्िमा, 

(छ) सामूवहक लगानी योजनासूँग सम्बम्न्ित कारोबार तथा आधथनक म्स्थधत 
स्पष्ट देम्खन ेगरी अधभलेख राख्न ेर त्यस्तो लेखा तथा अन्य आिश्यक 
लेखा र अधभलेखको धनरीक्षण सम्बन्िी व्यिस्थाका सम्बन्िमा, 

(ज) सामूवहक लगानी योजनासूँग सम्बम्न्ित आिधिक प्रधतिेदन र त्यस्तो 
प्रधतिेदन योजनाका सहभागी तथा बोर्न समक्ष पेश गने सम्बन्िमा, 

(झ) खण्र् (ङ) मा उम्ल्लम्खत सेिा प्रदान गरे बापत धलन ु पने फी, 
पाररश्रधमक, शलु्क सम्बन्िमा, 

(ञ) सामूवहक लगानी योजनाको रकमको लगानी तथा सापटी व्यिस्थापन 
सम्बन्िमा । 

(३) सामूवहक लगानी योजना सञ्चालनका सम्बन्िमा उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत 
व्यिस्थाहरु समािेश गरी धनयमािली बनाउूँदा सो धनयमािलीमा धभन्नाधभन्नै वकधसमको सामूवहक 
लगानी योजनाका लाधग धभन्नाधभन्नै व्यिस्थाहरु गनन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

धितोपत्र व्यिसायको सञ्चालन 

७६. व्यािसावयक स्तराः धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गदान देहाय बमोम्जमको 
व्यािसावयक धसद्धान्तको पालना गनुन पनेछाः– 
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(क) धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालनलाई स्िस्थ र उच्चस्तरीय राख्न,े 

(ख) उम्चत सीप, होधसयारी र मेहनतका साथ धितोपत्र व्यिसाय गने, 

(ग) धितोपत्र बजारको उच्च मयानदा कायम राख्न,े 

(घ) ग्राहकहरुबाट धितोपत्रमा लगानी गनानको उदे्दश्यका सम्बन्िमा जानकारी 
धलई सो अनसुारको सेिा प्रदान गने, 

(ङ) ग्राहकलाई धितोपत्र लगानीका सम्बन्िमा धनणनय गनन आिश्यक 
जानकारी र सल्लाह उपलब्ि गराउने, 

(च) ग्राहकको स्िाथनसूँग आफ्नो स्िाथन बाझ्न नददन े र त्यस्तो अिस्था 
आइपरेमा ग्राहकलाई सो कुराको जानकारी ददई ग्राहकको वहतलाई 
ध्यानमा राखी धितोपत्र व्यिसाय गने, 

(छ) धितोपत्र व्यिसायका सम्बन्िमा गरेका िचनिद्धता पूरा गननका लाधग 
आिश्यक व्यिस्था गने, 

(ज) धितोपत्र व्यिसायसूँग सम्बम्न्ित अधभलेखहरु राम्रोसूँग राख्न,े 

(झ) धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गने सम्बन्िमा दक्ष जनशम्ि तयार गननको 
लाधग कमनचारीलाई आिश्यक ताधलमको व्यिस्था गने, 

(ञ) धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गने सम्बन्िमा तोवकए बमोम्जमको अन्य 
धसद्धान्तको पालना गने । 

 

७७. लगानीकतानको पवहचान, खररद धबक्री आदेश, करार नोट तथा रकम लेनदेन सम्बन्िी व्यिस्थााः 
(१) धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र कारोबार गनुन अम्घ सम्बम्न्ित लगानीकतानको पररचय धलन,े 

ग्राहक खाता खोल्ने, रकम लेनदेन गने तथा कारोबार सम्बन्िी सम्झौता गने सम्बन्िी व्यिस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

(२) कुनै पधन धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र खररद, धबक्री िा विधनमय सम्बन्िी करार 
गरेपधछ अको ददनको बजार बन्द हनु ुअगािै करार नोट बनाउन ुपनेछ र त्यस्तो नोटमा सो 
धितोपत्र व्यिसायीले एजेण्टको रुपमा करार गरेको भए करार नोटको सक्कल प्रधत सम्बम्न्ित 



www.lawcommission.gov.np 
 

41 
 

ग्राहकलाई ददन ुपनेछ र आफ्नै लाधग करार गरेको भए करार नोटमा सो कुरा उल्लेख गरी 
आफूसूँग राख्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको करार नोटमा देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गनुन   
पनेछाः– 

(क) धितोपत्र व्यिसायको वकधसम र त्यस्तो व्यिसाय सञ्चालन गने िाउूँ, 

(ख) धितोपत्र व्यिसायीले आपैm मखु्य भई काम गरेको भए सोको वििरण, 

(ग) करार नोट ददनपुने व्यम्िको नाम र िेगाना, 

(घ) करार भएको धमधत र करार नोट तयार गरेको धमधत, 

(ङ) धितोपत्रको वििरण र पररमाण, 

(च) धितोपत्रको प्रधत इकाई मूल्य, 

(छ) करार अन्तगनत धतनुनपने प्रधतफल सम्बन्िी वििरण, 

(ज) करार अन्तगनत धतनुनपने कधमशनको रकम िा दर, 

(झ) कुनै दस्तरु लाग्न ेभए त्यस्तो दस्तरुको दर तथा तत्सम्बन्िी वििरण, 

(ञ) वहसाब राफसाफ हनुे ददन, 

(ट) तोवकए बमोम्जमको अन्य कुराहरु । 

 

७८. धितोपत्र व्यिसायीले राख्न ुपने वहसाबाः (१) धितोपत्र व्यिसायीले वहसाब तथा अधभलेख राख्दा 
आफूले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्िी पयानप्त रुपमा पषु्टी हनुे गरी आफूले गरेको 
कारोबारको आधथनक म्स्थधत स्पष्ट देम्खन े गरी राख्न ु पनेछ । िासलात तथा नाफा नोक्सान 
वहसाब तयार गदान यथाथन देम्खने गरी राख्न ुपनेछ । 

(२) धितोपत्र व्यिसायीले उपदफा (१) बमोम्जम राखेको वहसाब तथा अधभलेखबाट प्रष्ट 
रुपमा अलग देम्खन े गरी धितोपत्र खररद गनन चाहन ेआफ्नो ग्राहकले धितोपत्र खररद धबक्री 
गननका लाधग बझुाएको रकम तथा धितोपत्रको वहसाब र अधभलेख तोवकए बमोम्जम बेग्लै राख्न ु
पनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 
 

42 
 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम राम्खएको वहसाब तथा अधभलेख र तत्सम्बन्िी 
आधथनक वििरण तथा प्रधतिेदनहरु धितोपत्र व्यिसायीले तोवकए बमोम्जम तयार गरी राख्न ु 
पनेछ । 

(४) यस दफा बमोम्जम राम्खएका वहसाब तथा अधभलेखहरु बोर्न िा बोर्नबाट धनयिु 
भएको धनरीक्षक िा लेखापरीक्षकले िा सम्बम्न्ित धितोपत्र बजारले धनरीक्षण गनन िा जाूँच्न 
चाहेमा पधछ सम्जलैसूँग जाूँच्न िा धनरीक्षण गनन सवकन ेगरी धितोपत्र व्यिसायीले राख्न ुपनेछ । 

 

७९. बीमा गनुन पनेाः प्रधतधनधि बाहेक धितोपत्र व्यिसाय गनन अनमुधतपत्र प्राप्त प्रत्येक धितोपत्र 
व्यिसायीले बोर्नले तोवकददए बमोम्जम आफूले गने व्यिसायको बीमा गराउन ुपनेछ । 

 

८०. लेखापरीक्षक धनयिु गनुन पनेाः (१) धितोपत्र व्यिसायीले बोर्नले सूचीकृत गरेको 
लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट लेखापरीक्षक धनयमु्ि गनुन पनेछ । 

(२) धितोपत्र व्यिसायी कम्पनी िा संस्थाको सञ्चालक, शेयरिाला, अधिकृत, कमनचारी िा 
साझेदार रहेको व्यम्ि सो धितोपत्र व्यिसायी कम्पनी िा संस्थाको लेखापरीक्षकमा धनयिु हनु 
अयोग्य माधननेछ । 

(३) धितोपत्र व्यिसायीले लेखापरीक्षक धनयिु गरेको धमधतले सात ददनधभत्र त्यस्तो 
लेखापरीक्षकको नाम, िेगाना समेत बोर्नलाई सूचना गनुन पनेछ । 

(४) धितोपत्र व्यिसायीले कुनै लेखापरीक्षकलाई पदबाट हटाएमा िा त्यस्तो 
लेखापरीक्षकले राजीनामा ददई हटेमा त्यसको सूचना सो भए गरेको धमधतले सात ददनधभत्र 
धितोपत्र व्यिसायीले बोर्नलाई ददन ुपनेछ । 

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन बोर्न र धितोपत्र बजारका 
कमनचारी कुनै पधन धितोपत्र व्यिसायी कम्पनी िा संस्थाको लेखापरीक्षकमा धनयिु हनु सक्न े
छैनन  । 
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८१. लेखापरीक्षकको सूची राख्नाेः (१) दफा ८० बमोम्जम लेखापरीक्षक धनयिु गने प्रयोजनको लाधग 
बोर्नले प्रचधलत कानून बमोम्जम दतानिाला लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट तोवकएको योग्यता भएका 
लेखापरीक्षकहरुको नामको सूची तयार गरी राख्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचीमा नाम सूचीकृत गनन चाहने लेखापरीक्षकले तोवकए 
बमोम्जम बोर्न समक्ष धनिेदन ददन ुपनेछ । यसरी सूचीकृत लेखापरीक्षकले बोर्नले तोवकददएको 
जानकारी बोर्न समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

 

८२. वहसाब तथा वििरण पेश गनुन पनेाः (१) धितोपत्र व्यिसायीले आधथनक िषन समाप्त भएको तीन 
मवहनाधभत्र अम्घल्लो आधथनक िषनमा धितोपत्र व्यिसाय गरेको सञ्चालन वििरण स्पष्ट देम्खने गरी 
अम्घल्लो आधथनक िषनको लेखापरीक्षण भएको नाफा नोक्सानको वहसाब, िासलात र नगद प्रिाह 
वििरण तथा अन्य आिश्यक आधथनक वििरणहरु बोर्न र सम्बम्न्ित धितोपत्र बजार समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम वहसाब तथा वििरण पेश गनन नसकेमा सोको मनाधसब 
मावफकको कारण खलुाई म्याद थपको लाधग बोर्न समक्ष धितोपत्र व्यिसायीले धनिेदन ददएमा 
बोर्नले तीन मवहनासम्म म्याद थप ददन सक्नेछ । यसरी म्याद थवपएको समयधभत्र पधन त्यस्तो 
वहसाब तथा वििरण पेश नगरेमा बोर्नले त्यस्तो धितोपत्र व्यिसायीलाई पाूँच हजारदेम्ख पच्चीस 
हजार रुपैयाूँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन म्यादधभत्र 
लेखापरीक्षण हनु नसकेको कारणबाट वहसाब तथा वििरण पेश गनन नसक्न े धितोपत्र 
व्यिसायीले पधछ लेखापरीक्षण भइसकेपधछ िास्तविक वहसाब तथा वििरण बझुाउन े गरी 
लेखापरीक्षण भइनसकेको वहसाब तथा वििरण बझुाउन सक्नेछ । 

 

८३. सूचीकृत लेखापरीक्षकले बोर्नलाई प्रधतिेदन ददनपुनेाः सूचीकृत लेखापरीक्षकले धितोपत्र 
व्यिसायीको वहसाब वकताबको लेखापरीक्षण गदान त्यस्तो धितोपत्र व्यिसायीले आधथनक 
विधनयमको उल्लंघन गरेको पाएमा सो कुराको छुटै्ट प्रधतिेदन तयार गरी बोर्नलाई ददन ु   
पनेछ । 
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पररच्छेद–८ 

धनयमन, अनगुमन, धनरीक्षण तथा जाूँचबझु 

८४. धनयमन तथा अनगुमन गनेाः (१) बोर्नलाई पूूँजी बजारको विकास तथा लगानीकतानको वहतका 
लाधग धितोपत्र सम्बन्िी सम्पूणन काम कारबाहीको धनयमन तथा अनगुमन गने पूणन अधिकार 
हनुेछ । 

(२) बोर्न आपैmले िा अरु कसैलाई आफूलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरी धितोपत्र 
बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको आधिकाररक प्रधतधनधि तथा धितोपत्र दतान 
गराएका संगदित संस्थाले गने धितोपत्र सम्बन्िी काम कारबाहीको धनयमन तथा अनगुमन गनन 
गराउन सक्नेछ । 

 

८५. धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गनन सक्नाेः (१) दफा ८४ बमोम्जम धनयमन तथा अनगुमन गने 
प्रयोजनको लाधग धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको आधिकाररक 
प्रधतधनधि तथा धितोपत्र दतान गराएका संगदित संस्थाले धितोपत्र सम्बन्िी काम कारबाही गदान 
यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम, विधनयम तथा धनदेम्शका िा सो अन्तगनत जारी 
भएका आदेश िा धनदेशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्िमा आिश्यकता अनसुार बोर्न आपैmले 
िा अरु कसैलाई आफूलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरी धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गनन 
गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गदान बोर्न िा अधिकार प्राप्त 
व्यम्िले सम्बम्न्ित धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको आधिकाररक 
प्रधतधनधि तथा धितोपत्र दतान गराउने संगदित संस्थामा रहेको सूचना, तथ्यांक, कागजात, अधभलेख 
तथा वििरणको धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गनन िा सम्बम्न्ित कुनै पधन व्यम्िसूँग सोिपछु गनन िा 
धनजहरुको बयान धलन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गररसकेपधछ बोर्नले सोको प्रधतिेदन 
तयार गरी राख्न ुपनेछ । बोर्नबाट अधिकार प्राप्त व्यम्िले धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गरेको भए 
सो व्यम्िले त्यस्तो धनरीक्षण तथा जाूँचबझुको प्रधतिेदन तयार गरी बोर्न समक्ष पेश गनुन   
पनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोम्जम धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गदान अपनाउन े कायनविधि र 
धनरीक्षण तथा जाूँचबझुपधछ पेश गनुन पने प्रधतिेदन तयार गदान अपनाउने विधि तोवकए बमोम्जम 
हनुेछ । 

 

८६. सूचना, तथ्याकं तथा वििरण माग गनन सक्नाेः (१) दफा ८५ बमोम्जम धनरीक्षण तथा जाूँचबझु 
गदान बोर्न िा धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गननका लाधग अधिकार प्राप्त व्यम्िले िा दफा १०३ 
बमोम्जम तहवककात गदान तहवककात गने अधिकारीले सम्बम्न्ित धितोपत्र बजार, धितोपत्र 
व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको प्रधतधनधि तथा धितोपत्र दतान गराएका संगदित संस्थासूँग 
धनरीक्षण तथा जाूँचबझुका धसलधसलामा आिश्यक देखेका कुनै पधन सूचना, तथ्यांक तथा वििरण 
माग गनन सक्नेछ । 

(२) बोर्नले धितोपत्र कारोबारलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गने प्रयोजनका लाधग 
धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको आधिकाररक प्रधतधनधि धितोपत्र दतान 
गराएका संगदित संस्था धितोपत्र कारोबारको वहसाब राफसाफ गने संस्था तथा धर्पोम्जटरीसूँग 
धितोपत्र िा धितोपत्र कारोबारसूँग सम्बम्न्ित कुनै पधन सूचना, तथ्यांक तथा वििरण माग गनन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम माधगएको सूचना, तथ्यांक तथा वििरण उपलब्ि 
गराउने कतनव्य सम्बम्न्ित धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको 
आधिकाररक प्रधतधनधि, धितोपत्र दतान गराउने संगदित संस्था, धितोपत्र कारोबारको वहसाब 
राफसाफ गने संस्था तथा धर्पोम्जटरीको हनुेछ । 

(४) दफा ८५ बमोम्जम धनरीक्षण तथा जाूँचबझु गदान बोर्न िा धनरीक्षण तथा जाूँचबझु 
गननका लाधग अधिकार प्राप्त व्यम्िले िा दफा १०३ बमोम्जम तहवककात गदान तहवककात गने 
अधिकारीले आिश्यक देखेको कुनै पधन सूचना, तथ्यांक, कागजात अधभलेख, वििरण तथा कुनै 
पधन उपकरण आफ्नो कब्जामा धलन सक्नेछ । 

 

८७. आदेश िा धनदेशन ददन सक्नाेः (१) बोर्नले नेपाल सरकारको नीधत धनदेशन, पूूँजी बजारको 
म्स्थधत तथा लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा राखी धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र 
व्यिसायीको आधिकाररक प्रधतधनधि तथा धितोपत्र दतान गराउने संगदित संस्थालाई धितोपत्र 
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कारोबारका सम्बन्िमा यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयम बमोम्जम गनुन 
पने कुनै काम गनन िा नगनुन पने कुनै काम नगनन आिश्यक आदेश िा धनदेशन ददन    
सक्नेछ । 

(२) दफा ८५ बमोम्जम पेश भएको धनरीक्षण तथा जाूँचबझु प्रधतिेदनको आिारमा 
बोर्नले धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, धितोपत्र व्यिसायीको आधिकाररक प्रधतधनधि, धितोपत्र 
दतान गराउने संगदित संस्था िा त्यस्तो संगदित संस्थाको सञ्चालक िा कमनचारीलाई यो ऐन िा 
यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयम बमोम्जम कुनै काम गनन िा नगनन धनदेशन ददन 
िा धितोपत्रको दतान खारेज गनन िा यस ऐन बमोम्जम बोर्नले ददएको अनमुधतपत्र धनलम्बन िा 
खारेज गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्जम ददइएको आदेश िा धनदेशनको पालना गनुन 
सम्बम्न्ित सबैको कतनव्य हनुेछ । 

 

८८. अनमुधतपत्र धनलम्बन गनन सक्नाेः (१) कुनै धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसायीले यो ऐन िा 
यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयम विपररत काम गरेमा िा बोर्नले ददएको आदेश िा 
धनदेशन पालना नगरेमा िा लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा राखी आफूले गनुन पने काम 
नगरेमा बोर्नले धनम्ित अिधि तोकी त्यस्तो धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसायीले यस ऐन 
बमोम्जम धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन प्राप्त गरेको अनमुधतपत्र धनलम्बन 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनमुधतपत्र धनलम्बन भएको कारणबाट त्यस्तो धितोपत्र 
बजार िा धितोपत्र व्यिसायीले अनमुधतपत्र धनलम्बन हनुभुन्दा अम्घ गरेको काम कारबाहीबाट 
समृ्जत दावयत्िमा कुनै असर पने छैन । 

 

८९. अनमुधतपत्र खारेज गनन सक्नाेः (१) बोर्नले देहायका अिस्थामा कुनै धितोपत्र बजार िा धितोपत्र 
व्यिसायीले यस ऐन बमोम्जम धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन प्राप्त गरेको 
अनमुधतपत्र खारेज गनन सक्नेछाः– 

(क) धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन बन्द गरेमा, 
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(ख) लगानीकतानको वहत विपररत हनुे गरी धितोपत्र बजार िा धितोपत्र 
व्यिसाय सञ्चालन गरेमा, 

(ग) अनमुधतपत्रमा उम्ल्लम्खत शतनहरु उल्लंघन गरेमा, 

(घ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयमको उल्लंघन 
गरेमा, 

(ङ) बोर्नले ददएको आदेश िा धनदेशन पालना नगरेमा, 

(च) साहूको ऋण धतनन नसकी दामासाहीमा परेमा, 

(छ) धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र प्राप्त 
कम्पनी िा संस्था विघटन भएमा, 

(ज) धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन अनमुधतपत्र प्राप्त गने 
धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसायीले अनमुधतपत्र खारेज गरी पाउूँ 
भनी धनिेदन ददएमा, 

(झ) धितोपत्र व्यिसायीले आफूले धनयिु गरेको प्रधतधनधि हटाएकोमा सोको 
सट्टा अको प्रधतधनधि धनयिु नगरेमा, 

(ञ) बोर्न समक्ष पेश गनुन पने आधथनक तथा कारोबार सम्बन्िी वििरण पेश 
नगरेमा, 

(ट) दफा ५० बमोम्जम बझुाउन ुपने दस्तरु सो दफाले तोकेको म्यादधभत्र 
बोर्नमा नबझुाएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अनमुधतपत्र खारेज भएको कारणबाट त्यस्तो धितोपत्र 
बजार िा धितोपत्र व्यिसायीले अनमुधतपत्र खारेज हनुभुन्दा अम्घ गरेको काम कारबाहीबाट 
समृ्जत दावयत्िमा कुनै असर पने छैन । 

 

९०. बोर्नको विशषे अधिकाराः (१) पूूँजी बजारको विकास तथा लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा 
राखी धितोपत्र कारोबारलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गने प्रयोजनका लाधग बोर्नले देहायका 
विशेष अधिकार प्रयोग गनन सक्नेछाः– 
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(क) धितोपत्र सािनजधनक धनष्काशन गरेका संगदित संस्थाले प्रचधलत कानून 
बमोम्जम बोलाउन ु पने सािारण सभा धनिानररत समयधभत्र नबोलाएमा 
सािारण सभा बोलाउन त्यस्तो संगदित संस्थालाई आदेश ददन,े 

(ख) धितोपत्र सािनजधनक धनष्काशन गरेका संगदित संस्थाले धनिानररत 
समयधभत्र धितोपत्र बाूँर्फाूँर् नगरेमा त्यस्तो धितोपत्रको लाधग जम्मा 
भएको रकम वफतान गनन आदेश ददन,े 

(ग) कुनै धितोपत्र सूचीकरण गराउन िा कुनै धितोपत्रको कारोबार रोक्न 
सम्बम्न्ित संगदित संस्थालाई धनदेशन ददन,े 

(घ) धितोपत्र बजारसूँग परामशन गरी बढीमा पाूँच ददनसम्मका लाधग धितोपत्र 
बजार बन्द गनन आदेश ददने, 

(ङ) कुनै धनम्ित समय तोकी सो समयधभत्र धितोपत्र बजारको विधनयममा 
संशोिन गनुन पने व्यहोरा समेत उल्लेख गरी विधनयम संशोिन गनन 
धनदेशन ददन े िा आिश्यकता अनसुार नयाूँ विधनयम जारी गनन आदेश 
ददने, 

(च) धितोपत्र धनष्काशन गने संगदित संस्था तथा धितोपत्र व्यिसायीले पेश 
गरेको आधथनक वििरण तथा वििीय प्रधतिेदन आिश्यकता अनसुार लेखा 
विशेषज्ञबाट पनुरािलोकन िा जाूँचबझु गराउने, 

(छ) धितोपत्र दतान गराएका संगदित संस्थालाई सो संस्थाको व्यिस्थापन, 

आधथनक प्रबन्ि तथा अन्य सम्बम्न्ित व्यिस्थामा सिुार गनन धनदेशन 
ददने, 

(ज) धितोपत्र बजारको सञ्चालक सधमधत पनुसंरचना गनन सम्बम्न्ित धितोपत्र 
बजारलाई धनदेशन ददन,े 

(झ) धितोपत्र बजारले आफ्नो सदस्यलाई कुनै कारबाही गरेको जानकारी 
दफा ५२ बमोम्जम प्राप्त गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई उपयिु कारबाही 
गने िा त्यस्तो सदस्यको अनमुधतपत्र खारेज गने, 
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(ञ) धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी तथा धितोपत्र दतान गराउन े संगदित 
संस्थाका कुनै सञ्चालक िा कमनचारीले धितोपत्र सम्बन्िी काम कारबाही 
गदान यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयम र सो 
अन्तगनत बोर्नले ददएको आदेश िा धनदेशन उल्लंघन गरेमा त्यस्ता 
सञ्चालक िा कमनचारीलाई आिश्यक कारबाही चलाउन सम्बम्न्ित 
धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी िा धितोपत्र दतान गराउने संगदित 
संस्थालाई आदेश ददने, 

(ट) धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी िा धितोपत्र दतान गराएका संगदित 
संस्थाले समय मै लेखापरीक्षण नगराएमा िा अन्य कुनै कारणले 
लेखापरीक्षक धनयिु हनु नसकेमा त्यस्तो धितोपत्र बजार, धितोपत्र 
व्यिसायी िा धितोपत्र दतान गराउने संगदित संस्थाको वहसाब वकताब, 

नगदी, म्जन्सी सम्पम्ि समेतको जाूँचबझु गननका लाधग लेखापरीक्षण गनन 
लेखापरीक्षकको धनयमु्ि गने । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको विशेष अधिकार प्रयोग गरी बोर्नले ददएको आदेश िा 
धनदेशनको पालना गने कतनव्य सम्बम्न्ित सबैको हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्र् (ट) बमोम्जम धनयिु भएको लेखापरीक्षकको पाररश्रधमक 
सम्बम्न्ित संस्थाले व्यहोनुन पनेछ । 

(४) बोर्नले यस पररच्छेद बमोम्जम सम्बम्न्ित संगदित संस्थाहरुको धनयमन, अनगुमन, 

धनरीक्षण तथा जाूँचबझुका सम्बन्िमा गरेको काम कारबाहीको वििरण तथा सम्बम्न्ित संगदित 
संस्थाले बोर्नले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम, विधनयम िा धनदेम्शका बमोम्जम 
ददएको आदेश िा धनदेशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्िमा आिश्यक वििरण तोवकए 
बमोम्जम सािनजधनक गनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

धितोपत्रको धभत्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्िी कसूर तथा दण्र् सजाय 
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९१. धभत्री कारोबाराः (१) कुनै व्यम्िले सािनजधनक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पानन सक्ने 
धभत्री सूचना िा जानकारीहरुको आिारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा िा अरुलाई 
धितोपत्र कारोबार गनन लगाएमा िा आफूलाई थाहा भएको सूचना िा जानकारी आफ्नो कतनव्य 
पालनाको धसलधसलामा बाहेक अरु कसैलाई ददएमा त्यस्तो व्यम्िले धितोपत्रको धभत्री कारोबार 
गरेको माधननेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “धभत्री सूचना िा जानकारी” भन्नाले कुनै धितोपत्र 
जारी गने संगदित संस्थाबाट सािनजधनक नभएको कुनै खास वकधसमको सूचना िा जानकारी 
सािनजधनक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पनन सक्न े वकधसमका सूचना िा जानकारी 
सम्झन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन धभत्री कारोबार भएको भन्न े
कारणले मात्र भइसकेको कारोबारमा कुनै असर परेको माधनन ेछैन । 

 

९२. धभत्री कारोबारमा संलग्न हनु सक्न ेव्यम्िाः यस ऐनको प्रयोजनको लाधग देहायका व्यम्िलाई 
कुनै संगदित संस्थाले सािनजधनक नगरेका धभत्री सूचना िा जानकारीमा पहुूँच भएको व्यम्ि 
माधननेछाः– 

(क) सो संगदित संस्थाका सञ्चालक, कमनचारी िा शेयरिालाको हैधसयतले कुनै सूचना 
िा जानकारी प्राप्त गनन सक्ने व्यम्ि, 

(ख) सो संगदित संस्थालाई पेशागत सेिा प्रदान गने नाताले कुनै सूचना िा जानकारी 
प्राप्त गनन सक्ने व्यम्ि, 

(ग) खण्र् (क) र (ख) मा उम्ल्लम्खत व्यम्ि िा स्रोतमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
सम्पकन  भई कुनै सूचना िा जानकारी प्राप्त गनन सक्ने व्यम्ि । 

 

९३. सूचना िा जानकारी सािनजधनक गरेको माधननाेः देहायका अिस्थामा कुनै पधन सूचना िा 
जानकारी सािनजधनक गरेको माधननेछाः– 

(क) धितोपत्र बजारको विधनयम बमोम्जम कुनै कुरा लगानीकतान र उनीहरुको 
व्यािसावयक सल्लाहकारलाई सूचीत गने उदे्दश्यले प्रकाम्शत गरेको भएमा, 
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(ख) कुनै अधभलेखमा भएका सूचना िा जानकारीहरु कानून बमोम्जम सिनसािारणले 
हेनन पाउने व्यिस्था भएको भएमा, 

(ग) धितोपत्र कारोबार गनन चाहने कुनै पधन व्यम्िले थाहा पाउन सक्न े गरी 
धितोपत्र बजारको कारोबार कक्षमा प¥ुयाउन ेव्यिस्था भएको भएमा, 

(घ) त्यस्तो सूचना िा जानकारी प्राप्त गनन िा हेनन, प्रधतधलवप प्राप्त गनन चाहने व्यम्िले 
प्राप्त गनन, हेनन सक्ने व्यिस्था भएको भएमा, 

(ङ) सिनसािारणमध्ये कुनै खास िगनलाई मात्र सूचीत गररएको भएमा, 

(च) दस्तरु धतरेर मात्र सूचनाको जानकारी प्राप्त गने व्यिस्था भएमा िा नपेाल 
राज्यबावहर त्यस्तो सूचना िा जानकारी प्रकाम्शत भएको भएमा । 

 

 ९४. झटु्टो कारोबाराः यस ऐनको प्रयोजनको लाधग देहाय बमोम्जमको कुनै कारोबार गररएमा त्यस्तो 
कारोबारलाई कृधत्रम िा झटु्टो कारोबार गरेको माधननेछाः– 

(क) प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा धितोपत्र खररद िा धबक्री भएको भए तापधन 
िास्तविक स्िाधमत्िमा फरक नपने भएमा, 

(ख) अकोले खररद िा धबक्री गनन प्रस्ताि गरेको मूल्य थाहा पाई सोहीसूँग धमल्न े
गरी खररद िा धबक्री गने प्रस्ताि गरेको भएमा । 

 

९५. मूल्यमा उतार चढािाः कसैले हुूँदै नभएको िा कृधत्रम िा झटु्टो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको 
मूल्य म्स्थर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा िा बराबर पररितनन गराएमा मूल्यको उतार चढाि 
गराएको माधननेछ । 

 

९६. धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमााः कसैले धितोपत्र कारोबारमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष प्रभाि पानन 
आपैmले िा अरुसूँग धमली देहायका कुनै काम गरेमा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेको 
माधननेछाः– 
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(क) कसैलाई धितोपत्र वकन्न िा बेच्न उत्सावहत गराउने उदे्दश्यले िा धितोपत्र खररद 
िा धबक्री नगरोस  भन्न ेउदे्दश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार 
मूल्य बढाउने, 

(ख) कसैलाई धितोपत्र वकन्न िा बेच्न उत्सावहत गराउने उदे्दश्यले िा धितोपत्र खररद 
िा धबक्री नगरोस  भन्न ेउदे्दश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार 
मूल्य घटाउने, 

(ग) कसैलाई धितोपत्र वकन्न िा बेच्न उत्सावहत गराउन ेउदे्दश्यले िा धितोपत्र खररद 
िा धबक्री नगरोस  भन्न ेउदे्दश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार 
मूल्यलाई म्स्थर बनाउने । 

 

९७. झकु्याउन े वििरणहरु ददनाेः कसैले कसैलाई धितोपत्र खररद धबक्री गनन उक्साउन े उदे्दश्यले 
देहायका काम गरेमा झकु्याउने काम गरेको माधननेछाः– 

(क) झटु्टो, भ्रामक िा गलत हो भनी जानीजानी कुनै वििरण िा पूिन अनमुान सम्बन्िी 
वििरण बनाउने िा प्रकाम्शत गने, 

(ख) बदनीयत साथ कुनै तथ्य िा जानकारी लकुाउने, 

(ग) बदनीयत साथ झटु्टा िा भ्रामक वििरण, प्रधतज्ञा िा पूिन अनमुान बनाउन े िा 
प्रकाम्शत गने । 

 

९८. जालसाजीयिु कारोबाराः कसैले कसैसूँग धितोपत्र खररद धबक्री िा विधनमय गने उदे्दश्य धलई 
देहायका कारोबार गरेमा जालसाजी गरेको माधननेछाः– 

(क) कसैलाई झकु्याउन कुनै प्रविधि, योजना िा काम गरेमा, िा 

(ख) कसैलाई झकु्यानमा पारी कुनै काम गराएमा िा काममा लगाएमा । 

 

९९. जालसाज गरी िा झकु्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गनन नहनुाेः कुनै वििरण झटु्टो िा भ्रामक हो 
भन्न े थाहा हुूँदाहुूँदै िा वििरणमा कुनै कुरा छुटेको, लकुाइएको िा नपरेको कारणले त्यस्तो 
वििरण गलत िा भ्रामक भएको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो वििरणको आिारमा कसैलाई 
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धितोपत्र खररद िा धबक्री गनन उत्सावहत गरेमा िा धितोपत्रको मूल्य घटाउन, बढाउन िा म्स्थर 
राख्न लगाएमा त्यस्तो काम कारबाही गने गराउनेले जालसाजी गरी िा झकु्यानमा पारी धितोपत्र 
कारोबार गरेको माधननेछ ।  

 

१००. धलखत, वििरण िा अधभलेख नष्ट गरेमा िा लकुाएमााः कसैले दफा ८५ बमोम्जम धनरीक्षण तथा 
जाूँचबझुको धसलधसलामा बोर्न िा बोर्नद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मागेको कुनै धलखत, 

वििरण िा अधभलेख िा दफा १०३ बमोम्जम तहवककात गनन तोवकएको अधिकारीले 
तहवककातको धसलधसलामा मागेको कुनै धलखत, वििरण िा अधभलेख िा यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयम तथा विधनयम बमोम्जम आफूले राख्न ुपने धलखत, वििरण िा अधभलेख 
नष्ट गनन, झटु्टो बनाउन, लकुाउन िा त्यस्तो कायन गननमा मद्दत पयुानउन हुूँदैन । 

 

१०१. दण्र् सजायाः (१) दफा ९१ बमोम्जम धभत्री कारोबार गनेलाई धभत्री कारोबार गरेको िहरेमा 
विगो बमोम्जम जररबाना िा एक िषनसम्म कैद िा दिैु सजाय हनुेछ । 

(२) दफा ९४, ९५ र ९६ बमोम्जमको कुनै काम गनेलाई पचास हजार रुपैयाूँदेम्ख 
एक लाख पचास हजार रुपैयाूँसम्म जररबाना िा एक िषनसम्म कैद िा दिैु सजाय हनुेछ र 
त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हाधन नोक्सानी पनन गएको रहेछ भने त्यस्तो हाधन नोक्सानी 
समेत भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) दफा ९७, ९८, ९९ र १०० बमोम्जमको कुनै काम गनेलाई एक लाख 
रुपैयाूँदेम्ख तीनलाख रुपैयाूँसम्म जररबाना िा दईु िषनसम्म कैद िा दिैु सजाय हनुेछ र त्यस्तो 
कारोबारबाट कसैलाई हाधन नोक्सानी भएको रहेछ भन ेत्यस्तो हाधन नोक्सानी समेत भराई ददन ु
पनेछ । 

(४) कसैले जानीजानी िा बदनीयत साथ यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनकेा धनयम िा 
विधनयम बमोम्जम राख्न,ु बनाउन,ु तयार गनुन िा पेश गनुन पने वहसाब वकताब, खाता, वििरण, 

प्रधतिेदन, सूचना, जानकारी िा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्न,ु बनाउन,ु तयार गनुन िा पेश 
गनुन पने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा िा नबनाएमा िा तयार नगरेमा िा झटु्टा वििरण िा 
कागजात बनाएमा िा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गनेलाइ बोर्नले पचास हजार रुपैयाूँदेम्ख दईु 
लाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 
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(५) कसैले जानीजानी यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम िा विधनयम िा यस 
ऐन अन्तगनत जारी गररएको आदेश िा धनदेशनको बम्खनलाप काम गरी कुनै संगदित संस्था, 
धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी िा लगानीकतानलाई हाधन नोक्सानी गरे गराएमा बोर्नले 
त्यस्तो व्यम्िलाई पचास हजार रुपैयाूँदेम्ख एक लाख पचास हजार रुपैयाूँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हाधन नोक्सानी पगु्न गएको भए सो बापत 
बोर्नले िास्तविक हाधन नोक्सानीको क्षधतपूधतन समेत भराई ददन सक्नेछ । 

(६) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम िा विधनयम बमोम्जम प¥ुयाउन ु
पने रीत नप¥ुयाई धितोपत्र धनष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार िा धितोपत्र व्यिसायीको हैधसयतले 
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गने गराउने व्यम्िलाई बोर्नले पचास 
हजार रुपैयाूँदेम्ख एक लाख पचास हजार रुपैयाूँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

(७) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम िा विधनयम िा सो अन्तगनत जारी 
गररएका कुनै आदेश िा धनदेशन िा बोर्नले तोवकददएका शतनहरुको उल्लंघन गरेमा िा आफूले 
गनुन पने काम नगरेमा िा गनन नहनुे काम गरेमा त्यस्तो व्यम्िलाई बोर्नले पच्चीस हजार 
रुपैयाूँदेम्ख पचहिर हजार रुपैयाूँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ । 

 

१०२. नपेाल सरकार िादी हनुाेः दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उम्ल्लम्खत 
कसूर सम्बन्िी मदु्दामा नेपाल सरकार िादी हनुेछ । 

 

१०३. मदु्दाको तहवककात र दायरीाः (१) दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा 
उम्ल्लम्खत कसूर कसैले गरेको छ भनी कसैको उजरुी परेमा िा कुनै व्यहोराले त्यस्तो कसूर 
सम्बन्िी जानकारी बोर्नले प्राप्त गरेमा िा कसैले त्यस्तो कसूर गरेको कुरामा बोर्न विश्वस्त 
भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्िी मदु्दाको तहवककात गनन बोर्नले कुनै अधिकृतलाई तहवककात गने 
अधिकारी तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको तहवककात गने अधिकारीले त्यस्ता कसूरका 
सम्बन्िमा तोवकए बमोम्जम तहवककात गरी तहवककातको काम पूरा भएको धमधतले पैंतीस 
ददनधभत्र सम्बम्न्ित म्जल्ला अदालतमा मदु्दा दायर गनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको तहवककात गने अधिकारीले तहवककातको 
धसलधसलामा कसूरसूँग सम्बम्न्ित व्यम्ि िा संस्थाधसत आिश्यक सोिपूछ गनन, बयान धलन िा 
आिश्यक कागज, वििरण तथा अधभलेख माग गनन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोम्जम मदु्दाको तहवककात र दायर गदान तोवकएको तहवककात गने 
अधिकारीले सरकारी िकीलको राय धलन ुपनेछ । 

 

१०४. थनुा, घरौटी िा धनलम्बनमा राखी मदु्दाको तहवककात गनन सवकनाेः (१) प्रचधलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेम्खएका भए तापधन यस ऐन बमोम्जम कसूर िहररने मदु्दाको तहवककात गदान 
यस ऐन बमोम्जमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यम्ि फरार भई बेपिा हनु 
सक्छ भनी सम्झन ुपने कुनै मनाधसब कारण भएमा िा धबगो हाधन नोक्सानी भएको देम्खएमा 
बोर्नले आिश्यक िरौटी िा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो िरौटी िा जमानत नददएमा धनजलाई 
थनुामा राख्न सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बमोम्जमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यम्ि पदमा बहाल 
रवहरहूँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप िा नाश गनन सक्न े िा मदु्दाको तहवककातमा बािा 
व्यििान पयुानउन सक्ने मनाधसब कारण भएमा बोर्नले त्यस्तो व्यम्िलाई धनलम्बनमा राख्न 
सम्बम्न्ित संस्थामा लेखी पिाउन सक्नेछ । 

 

१०५. क्षधतपूधतन धतनुनपनेाः यस पररच्छेद बमोम्जम सजाय हनुे कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई धितोपत्र 
खररद िा धबक्री गदान मूल्यमा असर परेको कारणले कुनै हाधन नोक्सानी भएको भए सो हाधन 
नोक्सानी समेत त्यस्तो कसूर गनेबाट भराई धलन सवकनेछ । 

 

१०६. पनुरािेदनाः (१) दफा १०१ को उपदफा (४), (५), (६), र (७) बमोम्जम बोर्नले गरेको 
सजाय उपर म्चि नबझु्न े धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यिसायी, संगदित संस्था िा सम्बम्न्ित 
व्यम्िले सजाय पाएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र सम्बम्न्ित उच्च अदालतमा पनुरािेदन गनन 
सक्नेछ । 
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(२) पररच्छेद–८ बमोम्जम बोर्नले ददएको आदेश िा धनदेशनमा म्चि नबझुाउनेले 
त्यस्तो आदेश िा धनदेशनको सूचना पाएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र सम्बम्न्ित उच्च अदालतमा 
पनुरािेदन गनन सक्नेछ । 

 

१०७. अनमु्चत पूिानग्रह विरुद्ध उपचाराः कुनै सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुको वहत विपररत हनु े
गरी अनमु्चत पूिानग्रह राखी कुनै काम कारोबार गरेको सूचना, जानकारी तथा वििरण प्राप्त 
गरेमा बोर्नले त्यस्तो कम्पनीलाई देहाय बमोम्जम गनन आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क) त्यस्तो कारोबार नगनन, 

(ख) सदस्यहरुको वहत विपररत नहनु ेवकधसमले काम कारोबार गनन कायनविधि 
धनिानरण गनन, 

(ग) कम्पनीको तफन बाट कम्पनीको सबै िा केही काम कारोबार गनन काम 
कतनव्य समेत तोकी प्रबन्िक िा ट्रष्टी धनयमु्ि गनन, 

(घ) कम्पनीको काम कारोबारलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गनन आिश्यक 
आदेश ददन । 

 

१०८. सञ्चालक िा महाप्रबन्िक हनु अयोग्याः कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्िक िा सो सरहको पद िारण 
गरेको कुनै व्यम्िले दफा १०१ बमोम्जमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको धमधतले 
दश िषनको अिधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यम्ि कुनै पधन पम्ब्लक धलधमटेर् कम्पनी िा 
संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्िक िा सो सरहको पदमा बहाल हनु योग्य हनुे छैन । 

 

पररच्छेद–१० 

विविि 

१०९. संगदित संस्था स्िाधमत्िमा धलन ेिा संगदित संस्थामाधथको धनयन्त्रण सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) कुनै 
संगदित संस्थालाई पूणनरुपमा स्िाधमत्िमा धलने िा सो संगदित संस्थाको व्यिस्थापनमा धनयन्त्रण 
गने प्रयोजनको धनधमि कुनै व्यम्ि िा व्यम्िहरुको समूह िा संगदित संस्थाले एकमषु्ट िा 



www.lawcommission.gov.np 
 

57 
 

पटक पटक गरी त्यस्तो संगदित संस्थाको शेयर खररद गने भएमा त्यस्तो शेयर खररद धबक्री 
सम्बन्िी कारोबार पारदशी वकधसमबाट गनुन पनेछ । 

(२) कुनै व्यम्ि िा व्यम्िहरुको समूह आपसमा धमली िा कुनै संगदित संस्थाले कुनै 
संगदित संस्थाको पचास प्रधतशत िा बोर्नले तोवकददएको प्रधतशतभन्दा बढी शेयर खररद गने िा 
स्िाधमत्िमा धलने भएमा उपदफा (१) को प्रयोजनको धनधमि व्यिस्थापनमा धनयन्त्रण गरेको 
माधननेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम संगदित संस्थाको पूणन स्िाधमत्ि प्राप्त हनुे गरी िा संगदित 
संस्थाको व्यिस्थापनमाधथ धनयन्त्रण हनु ेगरी संगदित संस्थाको शेयर धबक्री सम्बन्िी प्रस्ताि 
राख्न े तररका, शेयर खररद धबक्री प्रवक्रया तथा तत्सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोम्जम  
हनुेछ । 

 

११०. धितोपत्र बजारले हस्तान्तरण प्रमाम्णत गरेको शयेर संगदित संस्थाले दतान गनुन पनेाः धितोपत्र 
बजारमा खररद, धबक्री िा विधनमय भएका कुनै संगदित संस्थाको शेयर िा धर्बेञ्चरका 
सम्बन्िमा सो धितोपत्र बजारले हस्तान्तरण प्रमाम्णत गररददएको भएमा त्यस्ता शेयर िा धर्बेञ्चर 
हस्तान्तरण भएका व्यम्िको नाममा संगदित संस्थाले आफ्नो सदस्यको दतान वकताबमा त्यस्ता 
शेयर िा धर्बेञ्चर दतान गररददन ुपनेछ । 

 

१११. धितोपत्रको हस्तान्तरणाः कम्पनी सम्बन्िी प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन 
सूचीकृत धितोपत्रको स्िाधमत्ि तथा हस्तान्तरण सम्बन्िी व्यिस्था तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

 

११२. नपेाल सरकारसूँग सम्पकन ाः बोर्नले नेपाल सरकारसूँग सम्पकन  राख्दा अथन मन्त्रालय माफन त राख्न ु
पनेछ । 

 

११३. नपेाल सरकारले धनदेशन ददनसक्नाेः पूूँजी बजारको विकास र लगानीकतानहरुको वहतलाई संरक्षण 
गने जस्ता नीधतगत विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा बोर्नलाई आिश्यक धनदेशन ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुन बोर्नको कतनव्य हनुेछ । 
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११४. सहयोग गनुन पनेाः पूूँजी बजारको विकास तथा लगानीकतानको वहतलाई ध्यानमा राखी धितोपत्र 
कारोबारलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गनन बोर्नले मागेको सहयोग प¥ुयाउन ुसम्बम्न्ित सबैको 
कतनव्य हनुेछ । 

 

११५. असल धनयतले गरेको काममा बचाउाः यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमहरुको 
अिीनमा रही असल धनयतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्िमा बोर्न िा बोर्नको कुनै 
कमनचारी व्यम्िगत िा सामूवहक रुपमा जिाफदेही हनुे छैन । 

 

११६. धनयम बनाउन े अधिकाराः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्ियन गनन बोर्नले नेपाल सरकारको 
स्िीकृधत धलई आिश्यक धनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अधिकारको सिनसामान्यतामा प्रधतकूल असर नपने गरी ती 
धनयमहरुमा खास गरी देहायका विषयहरुको सम्बन्िमा व्यिस्था गनन सवकनेछाः– 

(क) धितोपत्र दतान तथा धनष्काशन अनमुधत,  

(ख) धितोपत्र बजारको अनमुधतपत्र ददन ेसम्बन्िमा, 

(ग) धितोपत्र व्यिसायीको अनमुधतपत्र ददने सम्बन्िमा, 

(घ) सामूवहक लगानी योजना सञ्चालन सम्बन्िमा, 

(ङ) बोर्नका कमनचारीहरुको सेिा शतन सम्बन्िमा, 

(च) बोर्नको आधथनक सञ्चालन तथा वहसाब वकताब राख्न ेसम्बन्िमा, 

(छ) क्षधतपूधतन कोष सञ्चालन सम्बन्िमा, 

(ज) धितोपत्र व्यिसायीले धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गने सम्बन्िमा राख्न ु
पने आधथनक स्रोत सम्बन्िमा, 

(झ) ग्राहकले धितोपत्र खररद गननका लाधग बझुाएको रकमको वहसाब तथा 
अधभलेखका सम्बन्िमा, 

(ञ) धितोपत्र सूचीकरण स्थगन, खारेजी (धर्धलवष्टङ्ग) िा हस्तान्तरण 
सम्बन्िमा, 
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(ट) पूूँजी बजारको विकास गनन धितोपत्रको धनष्काशन, खररद, धबक्री तथा 
विधनमयलाई व्यिम्स्थत बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यिसायमा 
संलग्न व्यम्िहरुको काम कारबाहीलाई धनयधमत तथा व्यिम्स्थत गनन र 
लगानीकतानको हक वहतको सरुक्षा गनन आिश्यक अन्य व्यिस्था गने 
सम्बन्िमा, 

(ि) कम्पनीको व्यिस्थापन धनयन्त्रण गने उदे्दश्यले एकमषु्ट िा पटक पटक 
शेयर खररद गरी स्िाधमत्िमा धलन ेसम्बन्िमा । 

 

११७. विधनयम बनाउन सक्नाेः यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयमहरुको अिीनमा रही धितोपत्र 
बजारले बोर्नको स्िीकृधत धलई देहायका विषयहरुका सम्बन्िमा आिश्यक विधनयमहरु बनाउन   
सक्नेछाः– 

(क) धितोपत्र सूचीकरण तथा सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सम्बन्िमा, 

(ख) सदस्यता, सदस्यता शलु्क, सदस्यको व्यािसावयक मयानदा सम्बन्िमा, 

(ग) धितोपत्र बजार स्िच्छ र पारदशी ढङ्गबाट सञ्चालन गनन कमनचारीहरुको सेिा र 
आचरण तथा बजार धनरीक्षण तथा अनगुमन सम्बन्िी व्यिस्था गने   
सम्बन्िमा । 

 

११८. धनदेम्शका बनाई लागू गनेाः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयमहरुको अिीनमा रही 
बोर्नले धितोपत्र कारोबारलाई व्यिम्स्थत गननका लाधग देहायका विषयहरुका सम्बन्िमा 
धनदेम्शका बनाई लागू गनन सक्नेछाः– 

(क) धितोपत्र दतान तथा धनष्काशन अनमुधत सम्बन्िमा, 

(ख) धितोपत्र धनष्काशन तथा धबक्री प्रबन्ि सम्बन्िमा, 

(ग) धितोपत्र बाूँर्फाूँर् सम्बन्िमा, 

(घ) व्यािसावयक मयानदा सम्बन्िमा, 

(ङ) धितोपत्र कारोबार धनयमन सम्बन्िी अन्य विषयका सम्बन्िमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम बोर्नले बनाएको धनदेम्शकाको पालन गनुन सम्बम्न्ित सबैको 
कतनव्य हनुेछ । 

 

११९. धितोपत्र सम्बन्िी अध्यादेश, २०६२ धनम्ष्क्रय भएपधछ त्यसको पररणामाः धितोपत्र सम्बन्िी 
अध्यादेश, २०६२ धनम्ष्क्रय भएपधछ अको अधभप्राय नदेम्खएमा सो धनम्ष्क्रयताले,– 

(क) सो अध्यादेश धनम्ष्क्रय हुूँदाका बखत चल्ती नभएको िा कायम नरहेको कुनै 
कुरा पधन जगाउने छैन, 

(ख) सो अध्यादेश बमोम्जम चालू भएको कुरा िा सो बमोम्जम रीत पयुानइ अम्घ नै 
गररएको कुनै काम िा भोधगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने छैन,  

(ग) सो अध्यादेश बमोम्जम पाएको, हाधसल गरेको िा भोगेको कुनै हक, सवुििा, 
कतनव्य िा दावयत्िमा असर पाने छैन, 

(घ) सो अध्यादेश बमोम्जम गररएको कुनै दण्र् सजाय िा जफतलाई असर पाने छैन, 

(ङ) माधथ लेम्खएको कुनै त्यस्तो हक, सवुििा, कतनव्य, दावयत्ि िा दण्र् सजायका 
सम्बन्िमा गररएको कुनै काम कारबाही िा उपायलाई असर पाने छैन र उि 
अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही िा उपायलाई पधन 
शरुु गनन, चालू राख्न िा लागू गनन सवकनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्याः न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गररएका शब्दहरुाः– 

          “पनुरािेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । 


