www.lawcommission.gov.np

ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन मनयिावली, २०६१

नेपाल राजपत्रिा प्रकाशित मिमत
२०६१।१२।१७
सं िोधन
ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन (पहिलो सं िोधन)
मनयिावली, २०७०

२०७०।१।३०

राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ को दफा २० ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल
राष्ट्र बैङ्कको राय मलई दे िायका मनयििरु बनाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त नाि र प्रारभिः (१) यी मनयििरुको नाि “ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार
व्यवस्थापन मनयिावली, २०६१” रिे को छ ।
(२) यो मनयिावली तुरुन्त प्रारभि िुनेछ ।

२.

पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेिा यस मनयिावलीिा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ सभझनु पछथ ।

(ख)

“प्राथमिक मनष्कािन” िन्नाले मनयि ३ बिोशजि गररने ऋणपत्रको प्राथमिक
मनष्कािन सभझनु पछथ ।

(ग)

“बोलकबोल” िन्नाले कुनै व्यशि, फिथ, कभपनी वा सं स्थाले ऋणपत्र खररद गनथ
िन्जूर गरी बोलकबोल फाराििा उल्ले ख गरे को िूल्य वा रकि सभझनु
पछथ ।
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(घ)

“कदि िूल्य (कट अफ प्राईस)” िन्नाले बोलकबोल आह्वान वा स्वीकार गदाथ
बैङ्कले तोहकददएको न्यूनति िूल्य सभझनु पछथ ।

(ङ)

“दोस्रो बजार कारोबार” िन्नाले एक पटक मनष्कािन तथा बााँडफााँड िइसकेको
ऋणपत्रको खररद, मबक्री वा हवमनिय सभबन्धी कारोबार सभझनु पछथ ।

(च)

“मधतोपत्र बजार” िन्नाले प्रचमलत कानून बिोशजि मधतोपत्रको कारोबार गनथ
अनुिमत प्राप्त मधतोपत्र बजार सभझनु पछथ ।

(छ)

“मधतोपत्र बोडथ” िन्नाले प्रचमलत कानून बिोशजि स्थापना िएको मधतोपत्र बोडथ
सभझनु पछथ ।

(ज)

“बजार मनिाथता” िन्नाले प्रचमलत कानून बिोशजि मधतोपत्रको कारोबार गनथ
बजार मनिाथताको रुपिा मधतोपत्र व्यवसायीको प्रिाणपत्र प्राप्त सं गदित सं स्था
सभझनु पछथ ।

(झ)

“दलाल” िन्नाले प्रचमलत कानून बिोशजि मधतोपत्र दलाल व्यवसायीको रुपिा
प्रिाणपत्र प्राप्त सं गदित सं स्था सभझनु पछथ ।

(ञ)

“ग्रािक” िन्नाले यस मनयिावली बिोशजि ऋणपत्र खररद वा मबक्री गने व्यशि,
फिथ, कभपनी वा सं स्था सभझनु पछथ ।

पररच्छे द–२
ऋणपत्रको प्राथमिक मनष्कािन
३.

बोलकबोलद्वारा ऋणपत्रको प्राथमिक मनष्कािन गनथ सकनेः (१) बैङ्कले बोलकबोलद्वारा
ऋणपत्रको प्राथमिक मनष्कािन गनथ सकनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि ऋणपत्र मनष्कािन गने प्रयोजनको लामग बैङ्कले
बोलकबोललाई आवश्यकता अनुसार प्रमतस्पधी र अप्रमतस्पधी गरी दुई िागिा हविाजन गनथ
सकनेछ ।
(३) उपमनयि (२) बिोशजि हविाजन गदाथ बैङ्कले अप्रमतस्पधी बोलकबोलको लामग
कशभतिा पन्र प्रमतित ऋणपत्र छु ट्याउनु पनेछ ।
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(४) उपमनयि (३) बिोशजि छु ट्याइएको ऋणपत्र मबक्री निई बा“की रिे को
ऋणपत्रलाई बैङ्कले प्रमतस्पधी बोलकबोलिा सिावेि गनेछ ।
(५) उपमनयि (१) बिोशजि ऋणपत्र मनष्कािन गदाथ बैङ्कले त्यस्तो ऋणपत्रको हकमसि,
ु ानी अवमध, बोलकबोल पेि गने मिमत, सिय र तररका
रकि, ब्याजदर, सांवा ब्याज िि
लगायतका अन्य आवश्यक हववरण खुलाई राहष्ट्रय स्तरको दै मनक पमत्रकािा सूचना प्रकािन
गरी ऋणपत्र खररद गनथ बोलकबोल आव्िान गनेछ ।
(६) उपमनयि (५) बिोशजिको सूचना बैङ्कले आफ्नो वेबसाइटिा सिेत राख्नेछ ।
(७) उपमनयि (५) वा (६) बिोशजि प्रकाशित सूचना अनुसार प्रमतस्पधी बोलकबोलको
िकिा जुनसुकै व्यशि, फिथ, कभपनी वा सं स्था र अप्रमतस्पधी बोलकबोलको िकिा बैङ्कबाट
प्रचमलत कानून बिोशजि "क", "ख" र "ग" वगथको हवत्तीय कारोबार गनथ इजाजत प्राप्त गरे का
सं स्था बािेकका अन्य व्यशि, फिथ, कभपनी वा सं स्था बोलकबोलिा सििागी िुन सकने छन् ।

४.

बोलकबोल फाराि पेि गने सिय र तररकाः (१) ऋणपत्र खररद गनथ चािने व्यशि, फिथ,
कभपनी वा सं स्थाले मनयि ३ बिोशजि प्रकाशित सूचनािा तोहकएको मिमत र सियमित्र
बोलकबोल फाराि िरी खािबन्दी गरी बैङ्क सिि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि बोलकबोल फाराि पेि गने व्यशि िए त्यस्तो व्यशिको
नाि र िे गाना उल्लेख गरी मनजको दस्तखत सहित नागररकताको प्रंिाणपत्रको प्रमतमलहप र
फिथ, कभपनी वा सं स्था िए त्यस्तो फिथ, कभपनी वा सं स्थाको आमधकाररक व्यशिको नाि र
िे गाना उल्लेख गरी मनजको दस्तखत सहित सो फाराििा सभबशन्धत फिथ, कभपनी वा सं स्थाको
छाप लगाई त्यस्तो फिथ, कभपनी वा सं स्थाको दताथ प्रिाणपत्रको प्रमतमलहप फारािसाथ सं लग्न
गनुथ पनेछ ।
(३) उपमनयि (१) बिोशजि बोलकबोल फाराि प्राप्त िएपमछ बैङ्कले बोलकबोलदाताको
नाि, िे गाना र बोलकबोलको सं ख्या स्पष्ट खुल्ने गरी आफ्नो रशजष्टरिा अमिले ख राख्नु
पनेछ ।
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५.

िूल्य वा रकि उल्लेख गनुथ पनेः (१) मनयि ३ बिोशजि प्रमतस्पधी बोलकबोलिा िाग मलने
व्यशि, फिथ, कभपनी वा सं स्थाले आफूले कमत रकिको ऋणपत्र खररद गनथ चािे को िो त्यसको
िूल्य र रकि बोलकबोल फाराििा उल्ले ख गनुथ पनेछ । त्यसरी रकि उल्ले ख गदाथ एकसय
रुपैयााँ अहित िूल्यको आधारिा दििलब पछामड चार अङ्कसभि उल्ले ख गनुथ पनेछ ।
(२) मनयि ३ बिोशजि अप्रमतस्पधी बोलकबोलिा िाग मलने व्यशि, फिथ, कभपनी वा
सं स्थाले आफूले खररद गनथ चािे को ऋणपत्रको रकि बोलकबोल फाराििा उल्ले ख गनुथ
पनेछ ।
(३) उपमनयि (१) वा (२) बिोशजि रकि उल्ले ख गदाथ बोलकबोल फाराििा
बोलकबोलदाताले न्यूनति पच्चीस िजार रुपैयााँ वा सो रकिले मनःिेष िाग जाने रकि उल्ले ख
गनुथ पनेछ ।
(४) उपमनयि (३) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन ऐनको दफा २ को खण्ड
(ग) को उपखण्ड (५) बिोशजि तोहकएको ऋणपत्रको िकिा न्यू नति रकि एकिजार रुपैयााँ
बोलकबोल फाराििा उल्ले ख गनुथ पनेछ ।
(५) यस मनयि बिोशजि रकि वा िूल्य उल्लेख गदाथ अङ्क र अिर दुवैिा उल्ले ख
गनुथ पनेछ ।

६.

अनेष्ट िनी जभिा गनुथ पनेः (१) बोलकबोलदाताले आफूले ऋणपत्र खररद गनथ चािे को रकिको
दुई दििलब पााँच िू न्य प्रमतितले िुन आउने रकि अनेष्ट िनीको रुपिा बैङ्कको बैंहकङ्ग
कायाथलयिा जभिा गरी सोको सक्कल िौचर बोलकबोल फाराि साथ पेि गनुथ पनेछ ।
(२) मनयि ९ बिोशजि बैङ्कले बोलकबोल अस्वीकार गरे िा बोलकबोलदाताले उपमनयि
१ बिोशजि अनेष्ट िनी बापत जभिा गरे को रकि बोलकबोलको मनणथय िएको मिमतले सात
ददनमित्र बोलकबोलदातालाई हफताथ गनुथ पनेछ ।

७.

बोलकबोल स्वीकार गनेः (१) मनयि ४ बिोशजि बोलकबोल फाराि प्राप्त िए पमछ बैङ्कले
सबिन्दा बढी िूल्य उल्ले ख िएको बोलकबोल स्वीकार गनुथ पनेछ ।
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(२) उपमनयि (१) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन बैङ्कले ऋणपत्र मनष्कािन
िएको रकििा पच्चीस प्रमतितसभि रकि थपघट गरी बोलकबोल स्वीकार गनथ सकनेछ ।
(३) उपमनयि (१) बिोशजि प्रमतस्पधी बोलकबोल स्वीकार गदाथ एकिन्दा बढी
बोलकबोलदाताले एउटै

िूल्य उल्ले ख गरे िा बैङ्कले किी िूल्य कायि गरी त्यस्ता

बोलकबोलदातािरुलाई सिानुपामतक आधारिा ऋणपत्र पने गरी बोलकबोल स्वीकार गनुथ
पनेछ ।
(४) उपमनयि (१) बिोशजि अप्रमतस्पधी बोलकबोल स्वीकार गदाथ बैङ्कले त्यस्तो
ऋणपत्र खररद गनथ बोलकबोल फाराि पेि गने सबै व्यशि, फिथ, कभपनी वा सं स्थालाई
सिानुपामतक रुपिा पने गरी बोलकबोल स्वीकार गनुथ पनेछ ।

८.

जानकारी ददनु पनेः मनयि ७ बिोशजि बोलकबोल स्वीकार गरे पमछ बैङ्कले सोको जानकारी
सात ददनमित्र सभबशन्धत बोलकबोलदातालाई ददनु पनेछ ।

९.

बोलकबोल अस्वीकार गनेः (१) मनयि ४ बिोशजि प्राप्त िएको बोलकबोल फाराि छानमबन
गदाथ दे िाय बिोशजि िएिा बैङ्कले त्यस्तो बोलकबोल अस्वीकार गनेछः–
(क)

बोलकबोल फाराििा व्यशिको िकिा मनजको नाि, िे गाना र दस्तखत
र फिथ, कभपनी वा सं स्थाको िकिा त्यस्तो फिथ, कभपनी वा सं स्थाको
नाि, िे गाना, छाप र आमधकाररक व्यशिको दस्तखत छु ट िएको,

(ख)

मनयि ५ बिोशजि िूल्य र रकि अङ्क तथा अिरिा उल्ले ख नगरे को,

(ग)

मनयि ६ बिोशजि अनेष्ट िनी जभिा नगरे को वा कि जभिा गरे को,

(घ)

बोलकबोल फाराििा ऋणपत्रको नाि र मसररज नभबर उल्ले ख निएको,
वा

(ङ)

बोलकबोल आव्िान गदाथ प्रकाशित सूचनािा उशल्लशखत अन्य हववरण
पुरा नगरे को ।

5

www.lawcommission.gov.np

ु को िौदिक तथा आमथथक पररसू चकलाई हवचार गरी बोलकबोल
(२) बैङ्कले िुलक
आंशिक वा पूणथ रुपिा स्वीकार वा अस्वीकार गनथ सकनेछ ।

१०.

ऋणपत्रको प्रिाणपत्र ददनु पनेः मनयि ७ बिोशजि बोलकबोल स्वीकार गरे पमछ बैङ्कले अहित
ु ानी पूजाथ सहितको ऋणपत्रको प्रिाणपत्र बोलकबोलदातालाई
िूल्यिा सााँवा तथा ब्याज िि
ददनु पनेछ ।

११.

ु ानी सो ऋणपत्रको भयाद सिाप्त
सााँवा तथा ब्याजको ि ुिानीः ऋणपत्र धनीलाई सााँवाको िि
ु ानी ऋणपत्रिा उल्लेख िए बिोशजिको सियिा
िएको िोमलपल्टदे शख र ब्याजको िि
गररनेछ ।

पररच्छे द–३
ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार
१२.

मधतोपत्र बजार िाफथत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ सहकनेः (१) मनयि ३ बिोशजि
मनष्कािन गररएको ऋणपत्रको मधतोपत्र बजार िाफथत दोस्रो बजार कारोबार गनथ सहकनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि दोस्रो बजार कारोबार गने प्रयोजनको लामग बैङ्कले कारोबार
ु ानी अवमध लगायतका हववरण खोली
गररने ऋणपत्रको हकमसि, रकि, व्याजदर, सााँवा व्याज िि
मधतोपत्र बजारिा सूशचकृत गराउनेछ ।
(३) उपमनयि (२) बिोशजि बैङ्कले सूशचकृत गराएको ऋणपत्र दलाल वा बजार मनिाथता
िाफथत दोस्रो बजार कारोबार गनथ सहकनेछ ।

१३.

दलाल वा बजार मनिाथताले पूरा गनुथ पने ितथिरुः ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ चािने
दलाल वा बजार मनिाथताले दे िायका ितथिरु पूरा गनुथ पनेछः–
(क)

ाँ ी, िौमतक पूवाथधार र
मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजिको न्यूनति च ुिा पूज
जनिशि िुन ु पने,
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(ख)

बैङ्कले तोकेको ढााँचािा बैङ्किा छु िै ऋणपत्र खाता खोल्नु पने,

(ग)

मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजि रकि धरौटी वा बैङ्क ग्यारे ण्टीको रुपिा राख्नु
पने ।

१४.

दलाल िाफथत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारः (१) मनयि १२ बिोशजि सूचीकृत िएको
ऋणपत्र दलाल िाफथत दोस्रो बजार कारोबार गनथ चािने ग्रािकले मधतोपत्र बोडथले तोकेको
ढााँचािा दोस्रो बजार कारोबार गनथ दलाललाई आदे ि ददनु पनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि ददइएको आदे ििा ग्रािकले आफूले दोस्रो बजार कारोबार
गनथ चािेको ऋणपत्रको नाि, हकमसि, सं ख्या, रकि, िूल्य र त्यस्तो आदे ि विाल रिने अवमध
सिेत खलाउनु पनेछ ।
(३) उपमनयि (२) बिोशजि िूल्य खुलाउ“दा ग्रािकले दे िाय बिोशजि ऋणपत्रको
िूल्य खुलाउन सकनेछः–
(क)

मनशित िूल्य,

(ख)

न्यूनति वा अमधकति िूल्य, वा

(ग)

मधतोपत्र बजारको शस्थमत िे री दलालले तोकने सकने िूल्य ।

(४) उपमनयि (२) बिोशजि ग्रािकले ददएको आदे ििा मनजले तोकेको सियसभि
विाल रिने छ र अवमध नतोहकएकोिा आदे ि ददएको मिमतले तीन ददनसभि विाल रिनेछ ।
(५) उपमनयि (१) बिोशजि आदे ि ददं दा ग्रािकले जमत िूल्यको ऋणपत्र मबक्री गनथ
चािेको िो त्यमत नै िूल्यको ऋणपत्रको प्रिाणपत्र दलाललाई बुझाउनु पनेछ ।
(६) उपमनयि (५) बिोशजि दलालले ग्रािकबाट ऋणपत्रको प्रिाणपत्र बुझी मलए पमछ
सोको मनस्सा ग्रािकलाई ददनु पनेछ ।
(७) दलालले ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गदाथ मनयि २१ को उपमनयि (१)
बिोशजि राशखएको अमिलेखिा उशल्लशखत सियको प्राथमिकताको आधारिा कारोबार गनुथ
पनेछ ।
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(८) दलालले ऋणपत्र कारोबार गदाथ एकसय रुपैयााँ अहित िूल्यको आधारिा िूल्य
तोकी कारोबार गनुथ पनेछ ।
(९) दलालले ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गदाथ िौशखक रुपिा मलए“ वा ददए“
िनी आफ्नो िौशखक स्वीकृमत जनाई सकेपमछ मधतोपत्र बोडथले तोकेको ढााँचािा फाराि िरी
दस्तखत गरी खररदकताथ दलाल र मबक्रेता दलालले एक आपसिा मलने ददने गनुथ पनेछ र
सोको एक एक प्रमत मधतोपत्र बजारिा तुरुन्त बुझाउनु पनेछ ।
(१०) उपमनयि (९) बिोशजि ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ स्वीकृमत जनाई
दस्तखत गरे पमछ दलालले त्यस्तो ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ अस्वीकार गनथ पाउने
छै न ।
(११) उपमनयि (९) बिोशजि ऋणपत्रको कारोबार सभपन्न गररसकेपमछ दलालले
ग्रािकलाई मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजिको ढााँचािा फाराि िरी सोको जानकारी ददनु पनेछ
। ग्रािकले ऋणपत्र खररद गरे को िए दलालले मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजिको ढााँचािा
खररद मनस्सा सिेत ग्रािकलाई ददनु पनेछ ।
(१२) उपमनयि (११) बिोशजिको खररद मनस्सा ऋणपत्रकै रुपिा कारोबार योग्य
िुनेछ ।
(१३) उपमनयि (१२) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन उपमनयि (११)
बिोशजिको खररद मनस्सा सभबशन्धत दलाल र मधतोपत्र बजारिा अमिले ख गराए पमछ िात्र
कारोबार गनथ सहकनेछ ।
(१४) ग्रािकको आदे ि निएको अवस्थािा दलालले मधतोपत्र बोडथले तोकेको सीिािा
ननाघ्ने गरी आफ्नो स्वामित्वको ऋणपत्र दोस्रो बजार कारोबार गनथ सकनेछ ।

१५.

बजार मनिाथता िाफथत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारः (१) कुनै ग्रािकले मनयि १४ बिोशजि
दलाल िाफथत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ चािे िा र दलालसाँग पयाथप्त िात्रािा
ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारको आदे ि निएको कारण ऋणपत्रको कारोबार िुन नसकेिा
त्यस्तो ग्रािकले मसधैं वा दलाल िाफथत मधतोपत्र बोडथले तोकेको ढााँचािा बजार मनिाथतालाई
ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ आदे ि ददन सकनेछ ।
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(२) बजार मनिाथताले मधतोपत्र बजारको ऋणपत्र कारोबार गने कििा राखेको सूचना
पाटीिा खररद िूल्य र मबक्री िूल्य तोकी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ सकनेछ ।
(३) उपमनयि (२) बिोशजि तोहकने ऋणपत्रको खररद वा मबक्री िूल्यको मिन्नता
मधतोपत्र बोडथले तोकेको सीिा िन्दा बढी िुने छै न ।
(४) उपमनयि (२) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन बजार मनिाथताले आफूसं ग
ऋणपत्र िौज्दात निएको अवस्थािा ऋणपत्रको खररद िूल्य िात्र र मधतोपत्र बोडथले तोकेको
अमधकति िौज्दात पुमगसकेको अवस्थािा ऋणपत्रको मबक्री िूल्य िात्र तोकनु पनेछ ।
(५) बजार मनिाथताले मधतोपत्र बजारिा अहित गराएको िूल्यिा मधतोपत्र बोडथको
स्वीकृमत मलई नेपाल ............ को आफ्नो अन्य िाखाबाट सिेत ऋणपत्रको दोस्रो बजार
कारोबार गनथ सकनेछ ।
(६) उपमनयि (५) बिोशजि ऋणपत्रको कारोबार गदाथ वा गराउ“दा मधतोपत्र बजारिा
कारोबारको लामग अहित गराएको िूल्यिा कुनै हकमसिको पररवतथन िएिा सोिी अनुसार तुरुन्त
एकै सियिा अन्य िाखािा सिेत पररवतथन िुने व्यवस्था मिलाउनु पनेछ ।
(७) मधतोपत्र बजारले तोकेको कारोबार सिय सिाप्त िइसकेपमछ पमन सो ददन बजार
मनिाथताले ऋणपत्र कारोबार गने कििा राखेको सूचना पाटीिा अहित गरे को अशन्ति िूल्यिा
ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनथ सकनेछ ।
(८) उपमनयि (७) बिोशजि ऋणपत्र कारोबार गररएको जानकारी बजार मनिाथताले
कारोबार िएकै ददन वा सोको िोमलपल्ट कारोबार सिय िुन अगावै मधतोपत्र बोडथ तथा मधतोपत्र
बजारलाई ददनु पनेछ ।
(९) बजार मनिाथताले मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजि आफ्नो स्वामित्विा राख्नु पने
ऋणपत्रको न्यूनति सीिा नघट्ने र अमधकति सीिा नबढ्ने गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार
कारोबार गनुथ पनेछ ।

 पहिलो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।
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१६.

रोक्का िएको ऋणपत्रको कारोबार गनथ नपाउनेः यस मनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको
िए तापमन दलाल वा बजार मनिाथताले प्रचमलत कानून बिोशजि रोक्का िएको ऋणपत्रको दोस्रो
बजार कारोबार गनथ पाउने छै न ।

१७.

स्वामित्व उल्लेख गनुथ पनेः (१) दलाल वा बजार मनिाथताले ऋणपत्रको प्रकृमतको आधारिा
मधतोपत्र बोडथले तोके बिोशजि व्यशिगत वा सं स्थागत स्वामित्विा रिने गरी ऋणपत्रको दोस्रो
बजार कारोबार गनुथ पनेछ ।
(२) उपमनयि (१) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन दलाल वा बजार मनिाथताले
आफ्नो स्वामित्विा रिने गरी खररद गरे को ऋणपत्रको िकिा व्यशिगत वा सं स्थागत दुवै
हकमसिको स्वामित्व रिने गरी ऋणपत्र खररद गनथ सकनेछ ।

१८.

दोस्रो बजार कारोबारको सीिाः (१) दलाल वा बजार मनिाथताले ऋणपत्रको िुरु कारोबार िूल्य
र त्यसपमछका कारोबार िूल्य मधतोपत्र बोडथले तोकेको सीिामित्र रिी तोकनु पनेछ ।
(२) दलालले मधतोपत्र बजारिा अहित गरे को िूल्यिा एकपटकिा कशभतिा पच्चीस
िजार रुपैयााँ बराबरको ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गनुथ पनेछ ।

१९.

ऋणपत्रको प्रिाणपत्रिा अहित िूल्यिा कारोबार गनुथ पनेः (१) दलाल वा बजार मनिाथताले
ऋणपत्रको प्रिाणपत्रिा अहित िूल्यको आधारिा िात्र कारोबार गनुथ पनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि ऋणपत्रको कारोबार गदाथ खशण्डत अवमधको ब्याज र
त्यस्तो ब्याजिा लाग्ने करको सिेत छु िै हिसाब दे शखने गरी कारोबार दुरुस्त राख्नु पनेछ ।

२०.

कारोबार फछ्र्यौट गनुथ पनेः (१) कुनै दलाल वा बजार मनिाथताले आफूले गरे को ऋणपत्रको
दोस्रो बजार कारोबारको रकि, ऋणपत्रको प्रिाणपत्र, दाशखल खारे ज पत्र, मबक्रेताको मलखत
तथा अन्य आवश्यक कागजात कारोबार िएकै ददन मधतोपत्र बोडथले तोकेको सियमित्र मधतोपत्र
बजारिा पेि गरी कारोबार फछयौट गनुथ पनेछ ।
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(२) उपमनयि (१) बिोशजि दलाल वा बजार मनिाथताले कारोबार िएकै ददन कारोबार
फछ्र्यौट गनथ नसकेिा सोको कारण खोली मनवेदन ददएिा मधतोपत्र बजारले ऋणपत्रिा मनधाथररत
व्याजदर अनुसारको हवलभब अवमधको व्याज रकि र दै मनक कारोबार िूल्यिा मधतोपत्र बोडथले
तोकेको प्रमतितका दरले हवलभब िुल्क मलई कारोबार िएको ते स्रो ददनसभििा त्यस्तो कारोबार
फछ्र्यौट गनथ मधतोपत्र बजारले भयाद थप गररददन सकनेछ ।
(३) उपमनयि (२) बिोशजि मलइएको ब्याज तथा हवलभब िुल्क मधतोपत्र बजारले
दलाल वा बजार मनिाथता िाफथत सभबशन्धत ग्रािकलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपमनयि (२) बिोशजि थहपएको भयादमित्र सिेत कारोबार फछ्र्यौट नगरे िा
त्यस्तो दलाल वा बजार मनिाथताले राखेको धरौटी रकिबाट खािेसभि ऋणपत्र खररद गरी वा
नगद ि ुिानी गरी मधतोपत्र बजारले हिसाब फछ्र्याैैट गररददनु पनेछ ।
(५) दलाल वा बजार मनिाथताले मनयि १३ को खण्ड (ख) बिोशजि खोले को खातािा
दै मनक कारोबारबाट िएको िे रफेरको हिसाब मिलान गनुथ पनेछ ।
(६) उपमनयि (५) बिोशजि हिसाब मिलान गदाथ ग्रािकको नाििा ऋणपत्रको नयां
प्रिाणपत्र जारी गनुथ परे िा बैङ्कले नयााँ प्रिाणपत्र जारी गनुथ पनेछ ।
(७) उपमनयि (६) बिोशजि नयााँ प्रिाणपत्र जारी गदाथ बैङ्कले तोके बिोशजिको दस्तुर
ग्रािकले दलाल वा बजार मनिाथता िाफथत बैङ्कलाई बुझाउनु पनेछ ।

२१.

ऋणपत्रको कारोबार सभबन्धी अमिलेखः (१) दलालले ग्रािकबाट ऋणपत्रको दोस्रो बजार
कारोबार गनथ आदे ि प्राप्त िएपमछ सोको मिमत र सिय सिेत जनाई मधतोपत्र बोडथले तोके
बिोशजिको ढााँचािा दताथ अमिले ख राख्नु पनेछ ।
(२) दलाल वा बजार मनिाथताले मधतोपत्र बोडथले तोकेको ढााँचािा ग्रािक र आफ्नो
स्वामित्वको ऋणपत्र हववरण छु िाछु िै दे शखने गरी स्रे स्ता खडा गरी राख्नु पनेछ ।

२२.

कारोबारको हववरण पेि गनुथ पनेः (१) दलाल वा बजार मनिाथताले प्रत्येक ददन आफूले गरे को
ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारको हववरण मधतोपत्र बोडथले तोकेको ढााँचािा सोिी ददन बैङ्क,
मधतोपत्र बोडथ र मधतोपत्र बजार सिि पेि गनुथ पनेछ ।
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(२) दलाल तथा बजार मनिाथताले आफूले गरे को ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारको
हववरण अधथ वाहषथक वा वाहषथक रुपिा मधतोपत्र बोडथले तोकेको ढााँचािा बैङ्क तथा मधतोपत्र बोडथ
सिि पेि गनुथ पनेछ ।

२३.

ऋणपत्रको कारोबार स्थगन गनथ सकनेः (१) यस मनयिावलीिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको
िए तापमन ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार िूल्यिा अस्वािाहवक रुपिा उतार चढाव आएिा
मधतोपत्र बोडथले त्यस्तो कारोबार स्थगन गनथ मधतोपत्र बजारलाई मनदे िन ददन सकनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि ऋणपत्रको िूल्यिा अस्वािाहवक रुपिा उतार चढाव
आएको कारण त्यसिा तत्काल मनयन्त्रण गनुथ पने अवस्था दे खेिा मधतोपत्र बजारले त्यस्तो
कारोबार स्थगन गरी सोको कारण सहितको जानकारी मधतोपत्र बोडथलाई तुरुन्त ददनु पनेछ ।

पररच्छे द–४
हवहवध
२४.

ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन समिमतः (१) बोलकबोलबाट ऋणपत्र
मनष्कािन गने, किी िूल्य मनधाथरण गने तथा मधतोपत्र बजारिा ऋणपत्र सूशचकृत गरी मधतोपत्र
बजार िाफथत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गने सभबन्धिा बैङ्कलाई राय सुझाव ददने कायथ
सिेतको लामग दे िाय बिोशजिको एक ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार
व्यवस्थापन समिमत रिनेछः–
(क)

ु ी गिथनर (राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन हविाग िे ने) – अध्यि
बैङ्कको डे पट

(ख)

अथथ िन्त्रालयको प्रमतमनमध (सि–सशचव)

– सदस्य

(ग)

बैङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन हविागको प्रिुख

– सदस्य

(घ)

मधतोपत्र बोडथको अध्यि

– सदस्य

(ङ)

मधतोपत्र बजारको ििाप्रबन्धक

– सदस्य

(च)

बैङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन हविागको नायव प्रिुख –सदस्य-सशचव
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(२) उपमनयि (१) बिोशजिको समिमतले आफ्नो बैिकिा आवश्यकता अनुसार कुनै
हविेषज्ञ वा किथचारीलाई आिन्त्रण गनथ सकनेछ ।
(३) उपमनयि (१) बिोशजिको समिमतको बैिक सभबन्धी कायथहवमध सो समिमत आफैले
मनधाथरण गरे बिोशजि िुनेछ ।
(४) उपमनयि (१) बिोशजिको समिमतको बैिकिा िाग मलए बापत समिमतका अध्यि,
सदस्य तथा आिशन्त्रत सदस्यले बैङ्कले तोहकददए बिोशजिको बैिक ित्ता पाउने छन् ।
(५) उपमनयि (१) बिोशजिको समिमतको अन्य काि, कतथव्य र अमधकार बैङ्कले
तोहकददए बिोशजि िुनेछ ।

२५.

बैङ्कले ऋणपत्र खररद नगनेः (१) मनयि १२ को उपमनयि (२) बिोशजि सूशचकृत िएका
ऋणपत्रको ि ुिानी अवमध सिाप्त िुन ु अगावै बैङ्कले त्यस्तो ऋणपत्र खररद गने छै न ।
(२) उपमनयि (१) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापमन िौदिक नीमत कायाथन्वयन
गने मसलमसलािा बैङ्कले मधतोपत्र बजारिा िस्तिेप गनथ आवश्यक दे खेिा सोको कारण
सावथजमनक गरी मधतोपत्र बजारबाट ऋणपत्र खररद गनथ सकनेछ ।

२६.

बैङ्कबाट हवत्तीय साधन उपलब्ध निुनःे कुनै कारणले दलाल वा बजार मनिाथतालाई हवत्तीय
साधनको आवश्यक परे िा बैङ्कबाट कुनै हकमसिको हवत्तीय साधन उपलब्ध िुने छै न ।

२७.

मनरीिण गनथ वा मनदे िन ददन सकनेः (१) मधतोपत्र बोडथले मधतोपत्र बजार, दलाल वा बजार
मनिाथताको ऋणपत्र सभबन्धी मनजको खाता, बिी, अमिलेख तथा अन्य कागजात मनरीिण गनथ
सकनेछ ।
(२) उपमनयि (१) बिोशजि मनरीिण गदाथ कुनै हकमसिको अमनयमितता िएको दे शखएिा
मधतोपत्र बोडथले आवश्यक सुधार गनथ मधतोपत्र बजार, दलाल वा बजार मनिाथतालाई मनदे िन
ददन सकनेछ र त्यसरी ददइएको मनदे िनको पालना गनुथ त्यस्तो मधतोपत्र बजार, दलाल वा बजार
मनिाथताको कतथव्य िुनेछ ।
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(३) बैङ्कले िौदिक नीमत कायाथन्वयन गने मसलमसलािा आवश्यकतानुसार मधतोपत्र बजार,
दलाल वा बजार मनिाथताको ऋणपत्र सभबन्धी मनजको खाता बिी, अमिले ख तथा अन्य कागजात
मनरीक्ष्ाँण गनथ सकनेछ ।
(४) उपमनयि (३) बिोशजि मनरीिण गदाथ मधतोपत्र बजार, दलाल वा बजार मनिाथतालाई
कारबािी गनुथ पने दे शखएिा बैङ्कले आवश्यक कारबािीको लामग मधतोपत्र बोडथलाई ले खी पिाउन
सकनेछ ।

14

