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भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवर्स्था गनन बनेको ऐन
ु को समग्र भ ुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको ववकास, ववर्स्तार,
प्रर्स्तावनााः मुलक
प्रवधनन, मनगरानी तथा मनयमन गने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवर्स्था गनन वान्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
1.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन,
२०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अनुममतपत्र” भन्नाले भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गनन वा भ ुक्तानी
सेवा प्रदान गनन दफा ९ बमोम्िम प्रदान गररएको अनुममतपत्र
सम्झनु पछन।

(ख)

“आरवटम्िएस (ररयल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट मसर्स्टम)” भन्नाले
र्स्वचामलत ववद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वार्स्तववक समयमा
बैङ्कले तोके बमोम्िमको ठू लो मूल्यको भ ुक्तानी र अमत िरुरी

भ ुक्तानी सम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग वहसाब
ममलान गने गरी सम्बम्न्धत पिको बैङ्क खातामा रकम िम्मा
वा खचन गरी वहसाब ममलान गररने प्रणाली सम्झनु पछन।
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(ग)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्िम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेका ववमनयम वा िारी भएका मनदे शनमा तोवकएको वा
तोवकए बमोम्िम सम्झनु पछन।

(घ)

“फर्स्यौट” भन्नाले भ ुक्तानी उपकरण िारी गने र र्स्वीकार गने
पिहरुको दाबी वा दावयत्व रकम प्रचमलत व्यवर्स्था वा
प्रणाली बमोम्िम वहसाब ममलान वा फरफारख गने कायन वा
प्रविया सम्झनु पछन।

(ङ)

“ठू लो

मूल्य” भन्नाले

बैङ्कले

समय

समयमा

ठू लो

मूल्य

(हाइभ्यालु) भनी मनधानरण गरे को सीमा वा सोभन्दा बढी
रकम सम्झनु पछन।
(च)

“बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बै ङ्क ऐन, २०५८ बमोम्िम र्स्थापना
भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पछन।

(छ)

“बैङ्क तथा ववत्तीय सं र्स्था” भन्नाले बैङ्क तथा ववत्तीय सं र्स्था
सम्बन्धी ऐन, 2073 बमोम्िम र्स्थापना भएका बै ङ्क तथा
ववत्तीय सं र्स्था सम्झनु पछन।

(ि)

“बोर्न” भन्नाले दफा ३ बमोम्िम गठन भएको रावष्ट्रय भ ुक्तानी
बोर्न सम्झनु पछन।

(झ)

“भ ुक्तानी उपकरण” भन्नाले दफा ३१ बमोम्िमका भ ुक्तानी
उपकरण सम्झनु पछन।

(ञ)

“भ ुक्तानी

प्रणाली”

भन्नाले

कुनै

भ ुक्तानी

उपकरणको

माध्यमबाट सेवाग्राही, सं र्स्था वा बैङ्क बीच हुने िुनसुकै
प्रकारको भ ुक्तानी दाबी वा दावयत्वको भ ुक्तानी, समाशोधन वा
फर्स्यौट गररने प्रणाली सम्झनु पछन।
(ट)

“भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक” भन्नाले भ ुक्तानी सम्बन्धी कायनको
सञ्चालन, व्यवर्स्थापन र समाशोधनको कायन गने सं र्स्था सम्झनु
पछन र सो शब्दले समाशोधन गृह, ववद्युतीय कार्न वा अन्य
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ववद्युतीय (अनलाइन) भ ुक्तानी सञ्जाल सञ्चालन गने सं र्स्थालाई
समेत िनाउँछ।
(ठ)

“भ ुक्तानी सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवाग्राहीलाई भ ुक्तानी सम्बन्धी
सेवा ददने सं र्स्था सम्झनु पछन र सो शब्दले सं र्स्था र सेवाग्राही
बीचमा वर्स्तु, सेवा, सम्पम्त्त वा अन्य दावयत्व बापतको रकम
भ ुक्तानी

गने, र्स्वदे श

तथा

ववदे शमा

रकम

र्स्थानान्तरण

(ट्रान्सफर) गने वा ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानी कारोबार
सञ्चालन गने सं र्स्थालाई समेत िनाउँछ।
(र्)

“सं र्स्था” भन्नाले

दफा

६

को

उपदफा

(१)

बमोम्िम

कम्पनीको रूपमा र्स्थापना भई दफा ९ बमोम्िम अनुममतपत्र
प्राप्त सं र्स्था सम्झनु पछन र सो शब्दले बैङ्क तथा ववत्तीय
सं र्स्थालाइन समेत िनाउँछ।
(ढ)

“सञ्चार

सेवा

प्रदायक” भन्नाले

टे लीफोन,

मोबाइल

तथा

इन्टरनेट सेवा िर्स्ता ववद्युतीय सूचना तथा सञ्चार सेवा प्रदान
गने प्रचमलत कानून बमोम्िम र्स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु
पछन।
(ण)

“सेटलमेण्ट

बैङ्क” भन्नाले

भ ुक्तानीसँग

सम्बम्न्धत

ववत्तीय

कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट र दावयत्व भ ुक्तानी गने

प्रयोिनको लामग सं र्स्थाले दफा १२ बमोम्िम सम्झौता गरे को
बैङ्क सम्झनु पछन।
पररच्छे द–२
रावष्ट्रय भ ुक्तानी बोर्न
3.

रावष्ट्रय भ ुक्तानी बोर्नको गठनाः (१) दे हायका अध्यि र सदर्स्य रहे को एक
रावष्ट्रय भ ुक्तानी बोर्नको गठन गररएको छाः–
(क)

बैङ्कको गभननर
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-अध्यि

(ख)

अथन मन्त्रालयको सम्चव

(ग)

नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोवकएको
योग्यता पुगेको एकिना

-सदर्स्य
ववज्ञ

-सदर्स्य

(घ)

महालेखा मनयन्त्रक

-सदर्स्य

(ङ)

ु ी गभननर
बैङ्कको सम्बम्न्धत िेत्र हेने र्ेपट

—सदर्स्य

(च)

नेपाल दूरसञ्चार प्रामधकरणको अध्यि

-सदर्स्य

(छ)

बैङ्कको भ ुक्तानी प्रणाली ववभागको
कायनकारी मनदे शक

-सदर्स्य-सम्चव

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ग) बमोम्िमको सदर्स्यको पदावमध दुई
बषनको हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन उपदफा
(१) को खण्र् (ग) बमोम्िम मनोनीत सदर्स्यले आफ्नो पद अनुसारको काम
नगरे मा नेपाल सरकारले मनिलाई िुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी हटाउनु अम्घ मनिलाई सफाई पेश गने मनामसब मौका
ददनुपनेछ।
(४) बोर्नको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यिले तोकेको मममत,

समय र र्स्थानमा बर्स्नेछ।

(५) बोर्नको बैठक बर्स्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अम्घ बैठकमा
छलफल हुने ववषय सदर्स्य…सम्चवले सबै सदर्स्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(६) कम्तीमा एकाउन्न प्रमतशत सदर्स्य उपम्र्स्थत भएमा बोर्नको
बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ।
(७) बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र अध्यिको अनुपम्र्स्थमतमा
अथन मन्त्रालयको सम्चवले बैठकको अध्यिता गनेछ।
(८) बैठकमा बहुमतको मनणनय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा
बैठकमा अध्यिता गने व्यम्क्तले मनणानयक मत ददनेछ।
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(९) बोर्नले आवश्यक ठानेमा भ ुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्यौट सम्बन्धी
ववज्ञ वा अन्य पदामधकारीलाइन बोर्नको बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ।
(१०) बैठकको मनणनय छु ट्टै पुम्र्स्तकामा अमभलेख गररनेछ र त्यर्स्तो
पुम्र्स्तकामा बैठकको अध्यिता गने व्यम्क्त र उपम्र्स्थत सम्पूणन सदर्स्यले दर्स्तखत
गनुन पनेछ।
(११) बोर्नको मनणनय बोर्नको सदर्स्य…सम्चवले प्रमाम्णत गरी राख्नु
पनेछ।
(१२) बोर्नको सम्चवालय बैङ्कले तोकेको बैङ्कको ववभागमा रहनेछ।
(१3) बोर्नको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध बोर्न आफैले मनधानरण
गरे बमोम्िम हुनेछ।
4.

बोर्नको काम, कतनव्य र अमधकाराः बोर्नको काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय
बमोम्िम हुनेछाः–
(क)

भ ुक्तानी प्रणालीलाई सुरम्ित, व्यवम्र्स्थत तथा सिम बनाई
ववत्तीय र्स्थावयत्व कायम गने, िोम्खम न्यूनीकरण गने, भ ुक्तानी
प्रणालीको

ववश्वसनीयता

अमभवृवि

गने

तथा

भ ुक्तानी

प्रणालीलाई आधुमनकीकरण गने सम्बन्धमा नीमतगत व्यवर्स्था
गने,
(ख)

भ ुक्तानी प्रणालीसँग सम्बम्न्धत कम्पनीहरू बीच समन्वय गने,
गराउने,

(ग)

भ ुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरे का काम कारबाहीको
मनयममत अनुगमन, मनयमन तथा मनगरानी (ओभरसाइट) गने,
गराउने,

(घ)

भ ुक्तानी प्रणालीसँग सम्बम्न्धत काम कारबाहीलाइन सुरम्ित र
व्यवम्र्स्थत गने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाइन
समय समयमा आवश्यक मनदे शन ददने,

(ङ)

यस ऐन ववपरीत कायन गने सं र्स्थालाइन आवश्यक कारबाही
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गने वा त्यर्स्तो कारबाहीको लामग सम्बम्न्धत मनकायमा लेखी
पठाउन बैङ्कको सम्बम्न्धत ववभागलाइन मनदे शन ददने,
(च)

भ ुक्तानी प्रणाली सुरम्ित एवं व्यवम्र्स्थत रूपमा सञ्चालन भए
नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, मनयमन तथा मनगरानी गनन
आवश्यकता अनुसार ववमभन्न प्राववमधक समममत तथा उपसमममत
गठन गने।
पररच्छे द…३
अनुममतपत्र

5.

अनुममतपत्र नमलइन सेवा सञ्चालन गनन नहुनाःे कसै ले पमन बैङ्कबाट अनुममतपत्र

ु ानी प्रणाली सञ्चालन गनन वा भ ुक्तानी सेवा
नमलइन यस ऐन बमोम्िम भक्त
प्रदायकको रूपमा काम गनन वा त्यर्स्तो सेवा सञ्चालन गनन हुँदैन।
6.

कम्पनी र्स्थापना गनुन पनेाः (1) यस ऐन बमोम्िम भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा
भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गनन चाहने व्यम्क्तले प्रचमलत कानून
बमोम्िम कम्पनी र्स्थापना गनुन पनेछ।
(2) उपदफा (1) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन बैङ्क तथा
ववत्तीय सं र्स्थाले उपदफा (1) को प्रयोिनको लामग पुनाः कम्पनी र्स्थापना गनुन
पने छै न।
(३) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन बैङ्क तथा

ववत्तीय सं र्स्था र भ ुक्तानी सेवा प्रदायक सं र्स्थाले यस ऐन बमोम्िम भ ुक्तानी सेवा

प्रदायकको रूपमा काम गननको लामग अको कुनै कम्पनी र्स्थापना गनन वा अन्य
कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यर्स्तो सेवा ददन वा त्यर्स्तो कायनको लामग एिेण्ट
मनयुक्त गनन सक्नेछ।
7.

आशयपत्र मलनु पनेाः (1) भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको
रूपमा काम गनन चाहने व्यम्क्तले दफा 6 बमोम्िम कम्पनी र्स्थापना गनुन अम्घ
दे हायको कागिात र तोवकए बमोम्िमको दर्स्तुर सवहत आशयपत्रको लामग बैङ्क
समि मनवेदन ददनु पनेछ:…
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(क)

प्रर्स्ताववत कम्पनीको प्रबन्धपत्र र मनयमावली,

(ख)

व्यावसावयक तथा प्राववमधक सम्भाव्यता अध्ययन
प्रमतवेदन,

(ग)

तोवकएको ढाँचामा सं र्स्थापकको व्यम्क्तगत वववरण,

(घ)

सं र्स्थापकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमतमलवप,

(ङ)

सं र्स्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको वववरण,

(च)

चालु आमथनक वषनभन्दा अम्घल्लो आमथनक वषनको कर

च ुक्ता गरे को प्रमाण वा सो प्रयोिनको सम्बम्न्धत
आन्तररक रािश्व कायानलयमा आय वववरण पेश
गरे को मनर्स्सा,

(छ)

कम्पनीको

तफनबाट

सं र्स्थापक

बाहे कका

अन्य

व्यम्क्तले मनवेदन ददएमा अम््तयारी पत्र,
(ि)

कालोसूची वा मर्फल्टरमा नपरे को,

(झ)

बैङ्कले तोवकददएका अन्य कागिात।

(2) उपदफा (1) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन यो ऐन

ु म्घ भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कारोबार गनन बैङ्कबाट अनुममत
प्रारम्भ हुनअ
प्राप्त सं र्स्थाले यस दफा बमोम्िम आशयपत्र मलएको मामननेछ।
तर त्यर्स्तो सं र्स्थाले कुनै नयाँ भ ुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा
त्यर्स्तो उपकरणको लामग बैङ्कको र्स्वीकृमत मलनु पनेछ।
(3) उपदफा (1) बमोम्िम प्राप्त मनवेदन िाँचबुझ गदान बैङ्कले
आशयपत्र ददन उपयुक्त दे खेमा मनवेदन प्राप्त भएको नब्बे ददनमभत्र मनवेदकलाइन
तोवकए बमोम्िमको ढाँचामा आशयपत्र ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (3) बमोम्िम आशयपत्र ददँदा बैङ्क तथा ववत्तीय सं र्स्था

बाहेकका सं र्स्थाले भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भ ुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये
एकमात्र कारोबार गनन पाउने गरी आशयपत्र ददइनेछ।
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(५) उपदफा (3) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन बैङ्कले
दे हायको कुनै अवर्स्थामा मनवेदकलाई आशयपत्र ददन इन्कार गनन सक्नेछाः(क)

उपदफा (१) बमोम्िम पेश गनुन पने सम्पूणन वववरण
कागिात पेश नगरे मा,

(ख)

ु को अथनतन्त्रको अवर्स्था, आकार र बिार
मुलक
प्रमतर्स्पधान िर्स्ता ववत्तीय तथा प्राववमधक वा दफा
१४ को उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत आधारबाट
थप सं र्स्थाको र्स्थापना गनन उपयुक्त नदे म्खएमा।

(६) उपदफा (५) बमोम्िम आशयपत्र ददन इन्कार गरे मा बैङ्कले
सोको कारण सवहतको मलम्खत िानकारी मनवेदकलाई ददनु पने छ।
(७) उपदफा (३) बमोम्िम आशयपत्र प्राप्त व्यम्क्तले बैङ्कले तोकेको
अवमधमभत्र दफा ६ बमोम्िम कम्पनी र्स्थापना गनुन पनेछ।
(८) उपदफा (७) बमोम्िमको अवमधमभत्र कम्पनी र्स्थापना हुन
नसकेमा त्यर्स्तो आशयपत्र र्स्वताः रद्द हुनेछ।
8.

मनवेदन ददनु पनेाः (1) दफा 7 बमोम्िम कम्पनीको रुपमा दतान भएको सं र्स्थाले

आशयपत्र प्राप्त गरे को छ मवहनामभत्र भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गने वा भ ुक्तानी
सेवा प्रदान गने अनुममतपत्रको लामग दे हायको वववरण कागिात सवहत बै ङ्क
समि मनवेदन ददनु पनेछाः…
(क)

प्रर्स्ताववत कम्पनीको प्रबन्धपत्र र मनयमावली,

(ख)

भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भ ुक्तानी सेवा प्रदान गनन
आवश्यक

पने

सेवा, सुववधा

भएको

कायानलय

भवनको वववरण र भवन भार्ामा मलएको भए भवन
बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रमतमलवप,
(ग)

सं र्स्थाको सं र्स्थापकले मलन कबू ल गरे को शेयरको
रकम च ुक्ता गरे को प्रमाम्णत हुने कागिात,

(घ)

कारोबार गने मु्य र्स्थान र शाखा कायानलयको
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र्स्थान यवकन भएकोमा सोको ठे गाना,
(ङ)

सञ्चालन गररने कारोबारको प्रकृमत तथा सं र्स्थाको
व्यावसावयक योिना,

(च)

सं र्स्थाको सञ्चालक तथा पदामधकारीको नामावली र
त्यर्स्ता व्यम्क्त यस ऐन बमोम्िम सञ्चालक तथा
पदामधकारी हुन योग्य रहेको घोषणापत्र,

(छ)

सम्भाववत िोम्खम व्यवर्स्थापनको लामग आन्तररक
मनयन्त्रण प्रणाली कायम गनन कम्पनीले व्यक्त गरे को
प्रमतबितापत्र,

(ि)

बैङ्कले तोवकददएको अन्य कागिात।

(2) उपदफा (1) बमोम्िमको अवमधमभत्र अनुममतपत्रको लामग मनवेदन
नददने सं र्स्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गररने छै न।
9.

अनुममतपत्र ददनु पनेाः (1) दफा 8 बमोम्िम मनवेदन प्राप्त भएको तीस ददनमभत्र
बैङ्कले मनवेदक सं र्स्थाको भौमतक तथा प्राववमधक पूवानधारको सम्बन्धमा र्स्थलगत
मनरीिण एवं िाँचबुझ गनुन पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्िम मनरीिण एवं िाँचबुझ गदान मनवेदकलाई
अनुममतपत्र ददन उपयुक्त दे म्खएमा बैङ्कले मनवेदन प्राप्त भएको मममतले साठी

ददनमभत्र तोवकए बमोम्िमको रकम धरौटी मलई मनवेदकलाइन भ ुक्तानी प्रणाली
सञ्चालक वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गनन अनुममतपत्र ददनु पनेछ।
10.

शतन तोक्न सक्नेाः (1) बैङ्कले दफा 9 बमोम्िम िारी गरे को अनुममतपत्रमा
सं र्स्थाले पालना गनुन पने आवश्यक शतनहरू तोक्न सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) का अमतररक्त बैङ्कले समय समयमा मनदे शन िारी
गरी अन्य थप शतनहरू तोक्न, कायम रहेका शतनहरू हटाउन वा शतनमा हेरफेर
गनन सक्नेछ।
(3) उपदफा (१) र (२) बमोम्िम तोवकएका शतनहरूको पालना गनुन
सम्बम्न्धत सं र्स्थाको कतनव्य हुनेछ।
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11.

अनुममतपत्र ददन इन्कार गनन सक्नेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन बैङ्कले दे हायको अवर्स्थामा मनवेदकलाइन भ ुक्तानी प्रणाली
सञ्चालक वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गनन अनुममतपत्र ददन इन्कार
गनन सक्नेछाः…
(क)

सं र्स्थाको भौमतक तथा प्राववमधक पूवानधार अपयानप्त दे म्खएमा,

(ख)

दफा 8 को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोम्िमका
सम्पूणन वववरण कागिात पेश नगरे मा,

(ग)

बैङ्कले तोकेको अवमधमभत्र अनुममतपत्र बापतको धरौटी रकम
बैङ्कमा

नबुझाएमा।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम अनुममत ददन इन्कार गरे मा बैङ्कले सोको
कारण सवहतको मलम्खत िानकारी मनवेदकलाई ददनु पनेछ।
(३) यस दफा बमोम्िम अनुममतपत्र प्रदान गनन इन्कार गररएको

कारणबाट मनवेदकलाइन कुनै हामन नोक्सानी हुन गएमा त्यर्स्तो हामन नोक्सानी
उपर बैङ्कले कुनै दावयत्व व्यहोने छै न।
12.

सम्झौता गनुन पनेाः (१) सं र्स्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गनुन अम्घ यस ऐन
बमोम्िम ववत्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट, वहसाब ममलान वा दावयत्व
भ ुक्तानी गने प्रयोिनको लामग कुनै सेटलमेण्ट बैङ्कसँग तोवकए बमोम्िम सम्झौता
गनुन पनेछ।
(२) सं र्स्थाले उपदफा (१) बमोम्िम सम्झौता गरे को सेटलमेण्ट बैङ्कमा

यस ऐन बमोम्िम गररने भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट कारोबारको लामग छु ट्टै खाता
खोल्नु पनेछ।
13.

अनुममतपत्रको अवमध र नवीकरणाः (1) यस ऐन बमोम्िम नवीकरण गरे कोमा
बाहेक दफा 9 बमोम्िम प्रदान गररएको अनुममतपत्रको अवमध पाँच वषनको
हुनेछ।
ु न्दा
(2) उपदफा (1) बमोम्िम अनुममतपत्रको अवमध समाप्त हुनभ
नब्बे

ददन

अगावै

सम्बम्न्धत

सं र्स्थाले
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तोवकए

बमोम्िमको

दर्स्तुर

सवहत

नवीकरणको लामग बैङ्कसमि मनवेदन ददनु पनेछ।
(3) उपदफा (2) बमोम्िम मनवेदन प्राप्त भएपमछ बैङ्कले त्यर्स्तो
सं र्स्थाको र्स्थलगत मनरीिण समेत गरी िाँचबुझ गदान अनुममतपत्र नवीकरण गनन
उपयुक्त दे खेमा मनवेदन प्राप्त भएको मममतले साठी ददनमभत्र अनुममतपत्र नवीकरण
गररददनु पनेछ।
(4) उपदफा (3) बमोम्िमको र्स्थलगत मनरीिण तथा िाँचबुझबाट
अनुममतपत्र नवीकरण गनन उपयुक्त नदे म्खएमा सात ददनमभत्र सोको मलम्खत
िानकारी मनवेदकलाई ददनु पने छ।
(५) उपदफा (२) बमोम्िम तोवकएको अवमधमभत्र कुनै कारणले
अनुममतपत्र नवीकरणको लामग मनवेदन ददन नसवकएमा अनुममतपत्रको म्याद
समाप्त भएको नब्बे ददनसम्म यस ऐन बमोम्िम लाग्ने नवीकरण दर्स्तुरको
दोब्बर दर्स्तुर मतरी अनुममतपत्र नवीकरण गराउन सवकनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्िम तोवकएको अवमधमभत्र नवीकरणको लामग
मनवेदन नददने सं र्स्थाको अनुममतपत्र त्यर्स्तो अनुममतपत्रको अवमध समाप्त भएपमछ
र्स्वताः रद्द हुनेछ।
(७) अनुममतपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवर्स्था तोवकए बमोम्िम
हुनेछ।
14.

भ ुक्तानी उपकरण थप गनन वा खारे ि गनन मनवेदन ददनु पनेाः (1) सं र्स्थाले यस
ऐन बमोम्िम प्राप्त गरे को अनुममतपत्रमा उल्लेख नभएको कुनै भ ुक्तानी उपकरण

थप गनन वा कायम रहेको कुनै भ ुक्तानी उपकरण खारे ि गनन चाहेमा बैङ्क समि
तोवकए बमोम्िम मनवेदन ददनु पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोम्िम प्राप्त मनवेदन दे हायको आधारमा िाँचबुझ

गदान कुनै भ ुक्तानी उपकरण थप गनन वा कायम रहेको भ ुक्तानी उपकरण खारे ि

गनन उपयुक्त दे म्खएमा बैङ्कले त्यर्स्तो भ ुक्तानी उपकरण थप गनन वा खारे ि गनन
सम्बम्न्धत सं र्स्थालाइन अनुममत ददन सक्नेछाः…
(क)

रावष्ट्रय अथनतन्त्रको अवर्स्था,
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(ख)

भ ुक्तानी

सेवाको

प्रभावकाररता,

पारदम्शनता

र

ववश्वसनीयता,

15.

(ग)

भ ुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको गोपनीयता,

(घ)

भ ुक्तानी सम्बन्धी उपकरणमा अन्तरमनवहत िोम्खम,

(ङ)

मछटो, छररतो र सुलभ सेवाको प्रत्याभूमत,

(च)

तरलता व्यवर्स्थापन,

(छ)

अन्तरानवष्ट्रय प्रचलन तथा असल अभ्यास,

(ि)

ग्राहकको वहत सं रिण,

(झ)

समग्र िोम्खम व्यवर्स्थापन ववमध, र

(ञ)

बैङ्कले उपयुक्त दे खेका अन्य ववषयहरु।

सं र्स्थाको वववरण प्रकाशन गनुन पनेाः बैङ्कले यस ऐन बमोम्िम अनुममतपत्र प्राप्त
सं र्स्थाको वववरण तोवकए बमोम्िम अद्यावमधक गरी आफ्नो वेबसाइट माफनत
मनयममत रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।

16.

ँ ी: सं र्स्थाको च ुक्ता पूि
ँ ी बैङ्कले समय समयमा मनधानरण गरे बमोम्िम
च ुक्ता पूि
हुनेछ।
पररच्छे द…४
सं र्स्थाको सञ्चालक समममत

17.

सञ्चालक समममतको गठनाः (१) प्रत्येक सं र्स्थामा कम्तीमा तीनिना सञ्चालकहरु
रहेको एक सञ्चालक समममत रहनेछ।
(२) सं र्स्थाको सञ्चालकको मनयुम्क्त प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही
सं र्स्थाको साधारण सभाले गनेछ।
(३) सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एकिना व्यम्क्त
सञ्चालक समममतको अध्यि हुनेछ।
(४) बैङ्क तथा ववतीय सं र्स्था बाहेकका सं र्स्थाको सञ्चालकको पदमा मनयुम्क्त
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हुने व्यम्क्तको योग्यता तथा सञ्चालक समममत सम्बन्धी अन्य व्यवर्स्था यस ऐन
अन्तगनत बनेको ववमनयममा उल्लेख भए बमोम्िम हुनेछ।
18.

सञ्चालक समममतको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) सं र्स्थाको साधारण सभाबाट

हुने काम बाहेक बैङ्कबाट भ ुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौटको सम्बन्धमा यस

ऐन, प्रचमलत कानून, प्रबन्धपत्र र मनयमावलीको अधीनमा रही सं र्स्थाले गनुन पने
सम्पूणन काम, कतनव्य र अमधकार सञ्चालक समममतमा मनवहत रहनेछ।
(२) सं र्स्थाको समग्र िोम्खम व्यवर्स्थापन गरी सेवाग्राहीको वहतमा सं र्स्थाको
सञ्चालन गनुन र सं र्स्थागत सुशासन कायम गनुन सम्बम्न्धत सं र्स्थाको सञ्चालक
समममतको कतनव्य हुनेछ।
(३) सञ्चालक समममतको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय बमोम्िम
हुनेछाः(क)

सं र्स्थाले गनुन पने काम सुव्यवम्र्स्थत रुपले सञ्चालन
गनन यस ऐन, प्रचमलत कानून तथा बैङ्कको मनदे शनको
अधीनमा

रही

आवश्यक

ववमनयम, मनदे म्शका

र

कायनववमध बनाई लागू गने,
(ख)

सं र्स्थाको सं गठनात्मक सं रचना र्स्वीकृत गने,

(ग)

भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भ ुक्तानी सेवा प्रदान
गदान िोम्खम वा िोम्खमिन्य पररम्र्स्थमत उत्पन्न हुन
नददन

आन्तररक

मनयन्त्रण

प्रणाली

एवं

िोम्खम

व्यवर्स्थापनका मापदण्र् तयार गरी लागू गने,
(घ)

सं र्स्थाले गनुन पने सम्पूणन काम कारबाहीको मनयममत
अनुगमन गरी व्यवम्र्स्थत तबरबाट सं र्स्था सञ्चालन
गने, गराउने,

(ङ)

वावषनक प्रमतवेदन सवहतको लेखापरीिण प्रमतवेदन
तयार गनन लगाइन सं र्स्थाको वावषनक साधारण सभामा
पेश गने,
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(च)

बैङ्कले

समय

समयमा

तोके

बमोम्िमका

अन्य

कायनहरु गने।
(४) सं र्स्थाको सञ्चालकको है मसयतले काम गने सञ्चालक आफ्नो

अमधकारिेत्र नाघी गरे को कुनै पमन काम कारबाही प्रमत व्यम्क्तगत रुपमा
उत्तरदायी हुनेछ।

(५) सञ्चालक समममतको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तथा बैठक
सम्बन्धी कायनववमध तथा अन्य व्यवर्स्था सं र्स्थाको प्रबन्धपत्र तथा मनयमावलीमा
उल्लेख भए बमोम्िम हुनेछ।
19.

कायनकारी प्रमुखको मनयुम्क्त र सेवाका शतनाः (१) सञ्चालक समममतले यो ऐन,
सं र्स्थाको प्रबन्धपत्र र मनयमावलीको अधीनमा रही सं र्स्थामा एक कायनकारी
प्रमुखको मनयुम्क्त गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (1) बमोम्िमको कायनकारी प्रमुखको शैम्िक योग्यता र
अनुभव यस ऐन अन्तगनत बनेको ववमनयममा तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
(३) सञ्चालक समममतले

उपदफा (२) बमोम्िम योग्यता पुगेको

व्यम्क्तलाइन सं र्स्थाको कायनकारी प्रमुखमा मनयुक्त गरी सात ददनमभत्र सोको
िानकारी बैङ्कलाई ददनु पनेछ।

(४) कायनकारी प्रमुखको पदावमध सामान्यतयााः चार वषनको हुनेछ र
मनि पुनाः मनयुक्त हुन सक्नेछ।
(५) कायनकारी प्रमुखको पाररश्रममक, सेवाका शतन तथा अन्य सुववधा
कम्पनीको सञ्चालक समममतले मनधानरण गरे बमोम्िम हुनेछ।
(६) कायनकारी प्रमुखको पाररश्रममक, सेवाका शतन तथा अन्य सुववधाको
मनधानरण मनिलाइन मनयुक्त गदानका बखत गनुन पनेछ।
(७) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन बैङ्क तथा
ववत्तीय सं र्स्थाको कायनकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवर्स्था सो सम्बन्धी प्रचमलत कानून
बमोम्िम हुनेछ।
20.

कायनकारी प्रमुखको काम, कतनव्य र अमधकाराः कायनकारी प्रमुखको काम, कतनव्य
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र अमधकार दे हाय बमोम्िम हुनेछाः–
(क)

साधारणसभा वा सञ्चालक समममतको मनणनय कायानन्वयन गने,
गराउने,

(ख)

प्रबन्धपत्र र मनयमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समममतबाट
प्राप्त अमधकारको प्रयोग गरी सं र्स्थाको प्रशासकीय प्रमुखको
रूपमा काम गने,

(ग)

भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भ ुक्तानी सेवा प्रदान सम्बन्धी
काम कारबाहीको रे खदे ख तथा मनयन्त्रण गने,

(घ)

सं र्स्थाको वावषनक बिेट र कायनयोिना तयार गरी र्स्वीकृमतको
लामग सञ्चालक समममत समि पेश गने,

(ङ)

कमनचारी ववमनयमावलीको अधीनमा रही सं र्स्थालाइन आवश्यक
पने िनशम्क्त व्यवर्स्थापन गने,

(च)

बैङ्कको मनदे शन अनुरुप सं र्स्था सञ्चालन गने तथा प्रभावकारी
आन्तररक मनयन्त्रण एवं िोम्खम व्यवर्स्थापन गने,

(छ)

सेवाग्राही, शेयरधनी तथा सं र्स्थाको उच्चतम वहत हुने गरी
सं र्स्था सञ्चालन गने,

(ि)

बैङ्कद्वारा िारी गररएका ववमनयम, मनदे शन तथा आदे शको

अधीनमा रही भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी काम मछटो,
छररतो, सुरम्ित र व्यवम्र्स्थत रुपले सम्पादन गने।
पररच्छे द…५
सं र्स्थाको दावयत्व

21.

सं र्स्था आबि हुन ु पने: प्रत्येक सं र्स्था र त्यर्स्तो सं र्स्थाले िारी गरे को भ ुक्तानी
उपकरण बै ङ्कले मनधानरण गरे को प्रविया बमोम्िम रावष्ट्रय भ ुक्तानी (ववत्तीय) र्स्वीच
र भ ुक्तानीद्वार (पेमेन्ट गेट वे) मा आबि हुन ु पनेछ।

22.

सेवा सञ्चालन गनुन पनेाः (१) सं र्स्थाले यस ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको ववमनयम,
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बैङ्कले िारी गरे को मनदे शन तथा अनुममतपत्रमा तोवकएका शतन तथा अन्य

प्रचमलत कानूनले तोकेको मापदण्र् बमोम्िम भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा
भ ुक्तानी सेवा प्रदान गनुन पनेछ।
(२)

सं र्स्थाले

बैङ्कले

र्स्वीकृत

गरे को

वा

िारी

गरे को

भ ुक्तानी,

समाशोधन, फर्स्यौट र वहसाब ममलान प्रविया सम्बन्धी कायनववमधको पूणन पालना
गनुन पनेछ।
(३)

सं र्स्थाले

अनुममतपत्रमा

तोवकएको

अवमधमभत्र

अनुममतपत्रमा

उल्लेख भए बमोम्िम भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायक
सम्बन्धी काम शुरु गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िमको अवमधमभत्र काम शुरु नगने सं र्स्थाको
अनुममतपत्र बैङ्कले तोवकए बमोम्िम खारे ि गनन सक्नेछ।
23.

अमभलेख सुरम्ित राख्नु पनेाः (१) सं र्स्थाले भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भ ुक्तानी
सेवा प्रदान गदान अपनाउनु पने सुरिा नीमत, ढाँचा र सोको लामग अवलम्बन
गररएका उपाय वा सं यन्त्रको मनयममत अनुगमन वा परीिण गरी भ ुक्तानी तथा
फर्स्यौटको वववरण र सो सम्बन्धी सूचना तथा अमभलेख सुरम्ित राख्नु पनेछ।
(२) सं र्स्थाले भ ुक्तानी प्रणालीको सुरिा, गोपनीयता र ववश्वसनीयताको
लामग आमधकाररक वा प्रमाम्णत कम््युटर सं यन्त्र (सवटनफाइर् सफ्टवेयर र हार्न
वेयर) र सुरम्ित तथ्याङ्क प्रणाली (सेक्यूर्न र्ेटाबेस, र्ेटा ब्याकअप, र्ेटा सेन्टर)
को अमतररक्त र सं भाववत िमतको न्यूनीकरण गनन िमत पुनाःर्स्थापन प्रणाली
(मर्िार्स्टर ररकभरी मसर्स्टम) को व्यवर्स्था गनुन पनेछ।
(३) सं र्स्थाले सेवाग्राहीको नाम, ठे गाना, खाता नम्बर, कारोबार मममत,
कारोबारको रकम, रकम र्स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को वकमसम, सेवाग्राहीले रकम
र्स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरे को खाता र रकमको वववरण, भ ुक्तानी वा रकम
र्स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गनन सेवाग्राहीले ददएको आदे श, मौज्दात वववरण र
तोवकए बमोम्िमका अन्य वववरण तथा अमभलेख बैङ्कले तोकेको अवमधसम्म
सुरम्ित राख्नु पनेछ।

24.

तरलता मौज्दात राख्नु पनेाः (१) सं र्स्थाले भ ुक्तानी सेवा प्रदान गदान कारोबारको
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प्रकृमत, कारोबारको पररमाण, कारोबारमा मनवहत िोम्खम समेतका आधारमा
सं र्स्थाले बहन गनुन पने दावयत्वलाई खाम्ने गरी बैङ्कले समय समयमा तोके

बमोम्िमको मात्रामा नघट्ने गरी सेटलमेण्ट बैङ्कमा पयानप्त तरलता मौज्दात राख्नु
पनेछ।
(२) कम्पनीले कुनै कारणले ग्राहकको कारोबारको दावयत्व भ ुक्तानी
गनन नसकेको अवर्स्थामा सोको फर्स्यौट गने दावयत्व सेटलमेण्ट बैङ्कको हुनेछ।
25.

लेखा तथा लेखापरीिणाः (१) सं र्स्थाले आफ्नो वहसाब वकताब, बहीखाता, स्रे र्स्ता
र लेखाको अमभलेख प्रचमलत लेखामान वा लेखाका सवनमान्य मसिान्त अनुरुप
कारोबारको यथाथन म्र्स्थमत र्स्पष्ट रुपमा प्रमतमबम्म्बत हुने गरी दुरूर्स्त राख्नु
पनेछ।
(२) सं र्स्थाले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त भएको चार मवहनामभत्र

अमनवायन रुपमा आफ्नो ववत्तीय र समग्र भ ुक्तानी प्रणालीको लेखापरीिण गराउनु
पनेछ।
(३) सं र्स्थाले आफ्नो वावषनक ववत्तीय वववरण सावनिमनक गनुअ
न म्घ
तोवकए बमोम्िम बै ङ्कको र्स्वीकृमत मलनु पनेछ।
(४) सं र्स्थाको लेखा तथा लेखापरीिण सम्बन्धी अन्य व्यवर्स्था तोवकए
बमोम्िम हुनेछ।
26.

िानकारी गराउनु पनेाः (१) सं र्स्थाले आफूले प्रदान गने सेवा, सेवा प्रयोग गरे
बापत लाग्ने शुल्क, सेवाग्राहीले पालना गनुन पने शतनहरु र कारोबार सञ्चालन
प्रविया बारे मा सेवाग्राहीलाइन मनयममत रूपमा िानकारी गराउनु पनेछ।
(२)

सं र्स्थाले

सेवाग्राहीले

मागेका

बखत

मनिसँग

सम्बम्न्धत

कारोबारको वववरण मलम्खत रूपमा वा ववद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु
पनेछ।
(३) सं र्स्थाले ववद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गने िममा कुनै त्रुवट
भएमा सोको िानकारी तत्काल सम्बम्न्धत सेवाग्राहीलाई ददनु पनेछ।
27.

वववरण पेश गनुपन नेाः सं र्स्थाले बैङ्कले तोकेको अवमधमभत्र दे हाय बमोम्िमका
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वववरण कागिात ववद्युतीय माध्यमद्वारा बैङ्क समि पेश गनुन पनेछ:…

28.

(क)

सञ्चालनमा रहेका खाता सं ्या तथा वववरण,

(ख)

कारोबार रकम,

(ग)

सं र्स्थाको बैङ्क मौज्दात,

(घ)

िालसािी (फ्रर्) तथा वववाद सम्बन्धी घटनाहरुको वववरण,

(ङ)

वववादको अवर्स्था र समाधानको वववरण,

(च)

प्राप्त गुनासो तथा सुझावहरु,

(छ)

सेवा अवरुि वा सुरिासँग सम्बम्न्धत घटनाहरु,

(ि)

बैङ्कले तोकेका अन्य वववरण।

वववरण गो्य राख्नु पनेाः (१) बैङ्कले यस ऐन बमोम्िम सं र्स्थाको अनुगमन,

मनयमन तथा मनगरानी गने मसलमसलामा कुनै सं र्स्थाबाट प्राप्त िानकारी, तथ्याङ्क,
वववरण, सूचना तथा अमभले ख प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही गो्य राख्नु
पनेछ।
(२) सं र्स्थाले सं र्स्था र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध, सं र्स्थाको वहसाब
वकताब, बहीखाता, स्रे र्स्ता र लेखाको वववरण सम्बम्न्धत व्यम्क्त बाहेक अन्य
कसै लाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन दे हायको

अवर्स्थामा कुनै िानकारी, तथ्याङ्क, वववरण, सूचना तथा अमभलेख उपलब्ध
गराएमा गोपनीयता भङ्ग गरे को मामनने छै नाः–
(क)

सं र्स्थाको मनगरानीको मसलमसलामा बैङ्कलाई उपलब्ध
गराएमा,

(ख)

मुद्दा

वा

कानूनी

कारबाहीको

मसलमसलामा

अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,
(ग)

कानून

बमोम्िम

तहवककात,
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अमधकार

िाँचबुझ

वा

प्राप्त

अनुसन्धान,

अमभयोिन

गने

अमधकारीलाई तहवककात, िाँचबुझ वा अमभयोिनको
मसलमसलामा उपलब्ध गराएमा,
(घ)

लेखापरीिणको

मसलमसलामा

सम्बम्न्धत

लेखापरीिकलाई उपलब्ध गराएमा।
29.

प्रमतवेदन गनुपन नेाः प्रत्येक सं र्स्थाले सम्पम्त्त शुिीकरण सम्बन्धी प्रचमलत कानूनी
व्यवर्स्था र सो सम्बन्धमा बैङ्क वा सम्बम्न्धत मनकायले िारी गरे को मनदे शन
बमोम्िम आफ्नो कारोबारको अमभलेख राखी समयमै सोको प्रमतवेदन सम्बम्न्धत
मनकायमा गनुप
न नेछ।

30.

उपभोक्ताको वहत सं रिण हुने गरी सेवा सञ्चालन गनुन पने: कम्पनीले भ ुक्तानी

प्रणाली वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबारको सञ्चालन गदान उपभोक्ताको वहत
सं रिण एवं भ ुक्तानीको सुरिा हुने व्यवर्स्था गरी ववश्वसनीय र गुणर्स्तरीय सेवा
सञ्चालन गनुप
न नेछ।

पररच्छे द…६
भ ुक्तानी उपकरण तथा फर्स्यौट
31.

भ ुक्तानीका उपकरण: (१) भ ुक्तानी प्रणालीमा दे हाय बमोम्िमका भ ुक्तानीका
उपकरणको प्रयोग हुनेछ:(क)

नगद,

(ख)

चेक,

(ग)

ववद्युतीय बैं वकङ्ग (इ…बैं वकङ्ग),

(घ)

भ ुक्तानी कार्न,

(ङ)

र्स्वीफ्टको माध्यमबाट हुने भ ुक्तानी,

(च)

अन्तर बैङ्क भ ुक्तानी,

(छ)

इ…मनी (वालेट),

(ि)

मोबाइल बैवकङ्ग,
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(झ)

तोवकए बमोम्िमका अन्य भ ुक्तानी उपकरण।

(२) भ ुक्तानी उपकरण सम्बन्धी अन्य व्यवर्स्था तोवकए बमोम्िम
हुनेछ।
32.

कारोबारको फर्स्यौटाः (१) बैङ्क वा सं र्स्थाले प्रत्येक भ ुक्तानी आदे श वा प्रत्येक
भ ुक्तानी कारोबारको फर्स्यौट गदान त्यर्स्तो आदे श वा कारोबार वार्स्तववक समय
(ररयल टाइम) मा छु ट्टाछु ट्टै तररकाले फर्स्यौट गनुप
न नेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापमन बैङ्क वा

सं र्स्थाले कारोबारको फर्स्यौट गदान मनम्ित समयको अन्तरालमभत्र प्राप्त भ ुक्तानी
आदे श वा भ ुक्तानी कारोबारलाइन भ ुक्तानीसँग सम्बम्न्धत खाता र्ेमबट वा िेमर्ट
नेवटङ्गको आधारमा एकमुष्ठ रूपमा अन्तराल वहसाब गरी कारोबारको फर्स्यौट
गनन सक्नेछ।
र्स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोिनको लामग "नेवटङ्ग” भन्नाले बैङ्कले

तोकेको प्रविया बमोम्िम मनम्ित अवमधमा भ ुक्तानी तथा फर्स्यौट कायनमा सं लग्न

कम्पनीहरु बीच भएको कारोबारको बैङ्क माफनत खुद वहसाब ममलान गने प्रणाली
सम्झनु पछन।
(३) नगद, ट्रान्सफर र र्स्वीफ्ट कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (१)
बमोम्िम र ववद्युतीय चेक राफसाफ (म्क्लयररङ्ग) माफनत हुने दै मनक कारोबारको
फर्स्यौट उपदफा (२) बमोम्िम गनुप
न नेछ।
(४) आरवटम्िएस बमोम्िम हुने ठू लो मूल्य भ ुक्तानी कारोबारको
फर्स्यौट उपदफा (१) बमोम्िम हुनेछ।
(५)

ववद्युतीय

चेक राफसाफ

(म्क्लयररङ्ग)

गदान

समाशोधन

गृह

(म्क्लयररङ हाउस) माफनत हुने कारोबार बैङ्कले तोकेबमोम्िम कुल फर्स्यौट वा
खुद फर्स्यौट ववमध माफनत गनुप
न नेछ।
र्स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोिनको लामग "कुल फर्स्यौट” भन्नाले
सेवाग्राहीको आदे श बमोम्िम छु ट्टाछु ट्टै तररकाले गररने कारोबारको फर्स्यौट र
"खुद फर्स्यौट” भन्नाले मनम्ित समय अन्तरालमा वा बैङ्कले मनधानरण गरे बमोम्िम
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कारोबारको एकमुष्ठ फर्स्यौट सम्झनु पछन।
(६) मधतोपत्र

तथा

ऋणपत्रको मनष्कासन, ब्याि गणना, लाभांश

ु ानी, र्स्वाममत्व हर्स्तान्तरण तथा खररद मबिी
भ ुक्तानी, सावाँ तथा ब्याि भक्त
सम्बन्धी कारोबारको फर्स्यौट मधतोपत्र तथा ऋणपत्र सम्बन्धी प्रचमलत कानून
बमोम्िम हुनेछ।
33.

अम्न्तम फर्स्यौट: (१) सं र्स्थाले बैङ्कले समय समयमा ददएको मनदे शन अनुसार बैङ्क
माफनत कारोबारको अम्न्तम फर्स्यौट िोम्खम कम हुने गरी मछटो, छररतो र
प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवर्स्था ममलाउनु पनेछ।
(२) सं र्स्थाले कारोबारको कुनै पमन बेला अम्न्तम फर्स्यौट हुन सक्ने
गरी पयानप्त तरलता, मधतो सुरिण र िोम्खम व्यवर्स्थापन गनुप
न नेछ।
(३) बैङ्कको खातामा कुल वा खुद कारोबार िुनसुकै रुपमा भए तापमन
वार्स्तववक रकम हर्स्तान्तरण भएपमछ मात्र कारोबारको अम्न्तम फर्स्यौट हुनेछ।
(४) कारोबारको अम्न्तम फर्स्यौट भइसकेपमछ कुनै पमन भ ुक्तानी वफतान

गनन वा पुनाः भ ुक्तानी गनन पाइने छै न।

तर कुनै कारणवश वहसाब फरक पनन गएमा प्रमाणको आधारमा
वहसाब ममलान गनन बाधा पुगेको मामनने छै न।
(५) सं र्स्थाले बैङ्कले मनधानरण गरे बमोम्िम कुनै रकम, तरल सम्पम्त्त
वा उपकरण सुरिण बापत मधतो राख्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम्िम सुरिण बापत राम्खएको मधतो सं र्स्थाले

व्यहोनुन पने भ ुक्तानी सम्बन्धी अन्य दावयत्व मनवानहका लामग समेत प्रयोग गनन
सवकनेछ।
(७) सं र्स्थाले भ ुक्तानीको अम्न्तम वहसाब ममलान गदान बैङ्क मौज्दात वा

उपदफा (५) बमोम्िम राम्खएको मधतो वा सुरिणले नखामेको अवर्स्थामा कुनै

ववशेष समय तोवकएको रहेछ भने सोही समयमभत्र र समय तोवकएको रहेनछ
भने सोही ददन (इन्ट्रार्े) वहसाब ममलान हुने गरी बैङ्कले सं र्स्थालाइन ऋण
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
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34.

आरवटम्िएस प्रणालीबाट फर्स्यौट गनुन पनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा
लेम्खएको भए तापमन बैङ्कले तोवकददए बमोम्िम ठू लो मूल्य र अमत िरूरी
भ ुक्तानी

(हाइभ्यालु

एण्र्

विवटकल

पेमेन्ट)

तथा

कारोबारको

फर्स्यौट

आरवटम्िएस कुल वा खुद प्रणाली बमोम्िम गनुप
न नेछ।
(२) आरवटम्िएस प्रणालीको सञ्चालन कायनववमध, सदर्स्यता, कारोबारको
सीमा, सेवा शुल्क, तरलताको व्यवर्स्था, िोम्खम व्यवर्स्था, कारोबार समय, फर्स्यौट
ववमध लगायतका व्यवर्स्था तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
पररच्छे द…७
कारबाही, कसूर तथा दण्र् सिाय
35.

कारबाही गनन सक्नेाः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको ववमनयम वा बैङ्कले

िारी गरे को मनदे शन वा आदे शको उल्लङ्घन गने सं र्स्थालाइन उल्लङ्घनको प्रकृमत
र गम्भीरता हेरी बैङ्कले दे हाय बमोम्िमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही
गनन सक्नेछाः…
(क)

सचेत गराउने वा नमसहत ददने,

(ख)

सुधारात्मक

कदम

चाल्नको

लामग

कबुमलयत

गराउने,
(ग)

कारोबारमा सीमा तोक्ने,

(घ)

सं र्स्थाको सञ्चालक समममतलाई मनलम्बन गने,

(ङ)

भ ुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंम्शक वा पूणन
प्रमतबन्ध लगाउने,

(च)

अनुममतपत्र खारे ि गने।

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको ववमनयम वा बैङ्कले िारी गरे को
मनदे शन वा आदे शबमोम्िम बैङ्कले माग गरे का वववरण कागिात उपलब्ध

नगराउने सं र्स्थाको सञ्चालक वा कमनचारीलाइन बैङ्कले दे हाय बमोम्िम कुनै एक
वा एकभन्दा बढी कारबाही गनन सक्नेछाः–
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(क)

सचेत गराउने वा नमसहत ददने,

(ख)

मनलम्बनमा राख्न वा तलबभत्ता लगायत सम्पूणन
सुववधाहरु रोक्का राख्न सम्बम्न्धत सं र्स्थाको सञ्चालक
समममतलाई आदे श ददने,

(ग)

सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कमनचारीको
हकमा

सं र्स्थाको

ववमनयमावलीमा

कमनचारी
िुनसुकै

सेवा

शतन

व्यवर्स्था

सम्बन्धी

भए

तापमन

मनिलाई सेवाबाट अवकाश ददन सम्बम्न्धत सं र्स्थाको
सञ्चालक समममतलाई आदे श ददने,
(घ)

वहनाममना गररएको रकम सम्बम्न्धत कसूरदारबाट
असूल उपर गने, गराउने।

(३) बैङ्कले उपदफा (१) वा (२) बमोम्िम कुनै सं र्स्था वा सोको
पदामधकारी वा कमनचारीलाई कारबाहीको प्रर्स्ताव गनुअ
न म्घ सफाई पेश गने
मनामसब मौका ददनुपनेछ।
36.

कसूर गरे को मामननेाः कसै ले दे हायको कुनै कायन गरे मा यस ऐन बमोम्िम कसू र
गरे को मामननेछ:…
(क)

दफा ५ ववपरीत अनुममतपत्र नमलई भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक
वा भ ुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कायन गरे , गराएमा,

(ख)

दफा ८ को उपदफा (१) बमोम्िम अनुममतपत्र प्राप्त गनन पेश
गरे को मनवेदनसाथ वा यस ऐन बमोम्िम बै ङ्क समि पेश गनुन
पने कागिात, िानकारी, वववरण वा तथ्याङ्कमा गलत वा झुट्टा
व्यहोरा उल्लेख गरे मा,

(ग)

दफा

१४

बमोम्िम

बैङ्कको

अनुममत

नमलई

भ ुक्तानीका

उपकरण थप गरी वा खारे ि गरी सेवा सञ्चालन गरे मा वा
भ ुक्तानी प्रणालीमा कुनै पररवतनन गरे मा,
(घ)

दफा २८ बमोम्िम गोपनीयता कायम नगरे मा,
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(ङ)

सं र्स्थाको सम्पम्त्त हामन नोक्सानी गरे मा,

(च)

बैङ्कबाट गररने मनरीिण, अनुगमन वा मनगरानी कायनमा बाधा
ववरोध गरे मा,

(छ)

बैङ्कले ददएको मनदे शन पालना नगरे मा वा अनुममतपत्रमा
तोवकददएका शतन उल्लङ्घन गरे मा,

(ि)

यस ऐन अन्तनगत बनेको ववमनयम, बैङ्कले िारी गरे को मनदे शन
वा आदे श ववपरीत अन्य कुनै कायन गरे मा।

37.

दण्र् सिायाः (१) दे हायका कसूर गने व्यम्क्तलाई दे हाय बमोम्िमको सिाय
हुनेछ:…
(क)

दफा ३६ को खण्र् (क) र (ख) को कसूर गरे मा
पाँच वषनदेम्ख दश वषनसम्म कैद वा एक करोर्
रूपैयाँसम्म िरीबाना वा दुवै सिाय,

(ख)

दफा ३६ को खण्र् (ग), (घ) र (ङ) बमोम्िमको
कसूर गरे मा दुई वषनसम्म कैद वा दश लाख
रूपैयाँसम्म िररबाना वा दुवै सिाय।

(२) कसै ले दफा ३६ को खण्र् (च), (छ) र (ि) बमोम्िमको कसूर

गरे मा कसूरको प्रकृमत र गम्भीरता हेरी बैङ्कले कसूरदारलाइन एक लाख
रुपैयाँदेम्ख पाँच लाख रुपैयाँसम्म िररबाना गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम सिाय हुने कसूरमा मबगो कायम भएमा

त्यर्स्तो मबगो प्रचमलत कानून बमोम्िम सम्बम्न्धत कसूरदारबाट असुल उपर
गररनेछ।
(४) दफा ३६ बमोम्िमको कसूरको उद्योग गने वा त्यर्स्तो कसूरमा
ममतयार भई कायन गने व्यम्क्तलाई मु्य कसूरदारलाइन हुने सिायको आधा
सिाय हुनेछ।
(५) कसै ले उपदफा (२) बमोम्िम बै ङ्कले तोकेको िररबाना तीस

ददनमभत्र बैङ्कमा दाम्खला नगरे मा मनिको नाममा िुनसुकै बैङ्क तथा ववत्तीय
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सं र्स्थामा रहेको मनिेपबाट त्यर्स्तो रकम कट्टा गरी वा मनिको नाममा रहेको
अचल सम्पम्त्त रोक्का गरी मबगो रकम असूल गने व्यवर्स्था ममलाउन बैङ्कले
सम्बम्न्धत मनकायमा ले खी पठाउन सक्नेछ।
38.

नेपाल सरकार वादी हुनाःे दफा ३६ को खण्र् (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा
उम्ल्लम्खत कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

39.

पुनरावेदन लाग्नेाः दफा ३७ को उपदफा (२) बमोम्िम बै ङ्कले गरे को सिाय
उपर म्चत्त नबुझ्ने पिले सिायको आदे श पाएको मममतले पैमतस ददनमभत्र
सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ।

40.

कारबाहीको लामग लेखी पठाउनेाः (१) दफा ३६ बमोम्िमको कसूर गरे को
िानकारी कुनै माध्यमबाट बै ङ्कलाई प्राप्त भएमा बैङ्कले त्यर्स्तो कसूर उपर
छानमबन गननको लामग सम्बम्न्धत अमधकारी समि लेखी पठाउनु पनेछ।
(२) बैङ्कले कुनै सं र्स्था वा पदामधकारीले दफा ३७ मा उल्ले ख भएको
बाहेक प्रचमलत कानून बमोम्िम सिाय हुन सक्ने कुनै कसूर गरे को िानकारी
पाएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लामग सम्बम्न्धत मनकायमा लेखी
पठाउन सक्नेछ।

41.

प्रचमलत कानून बमोम्िम सिाय हुन सक्नेाः यस ऐन बमोम्िम सिाय हुने कुनै
कसूरमा अन्य प्रचमलत कानून बमोम्िम पमन सिाय हुने रहेछ भने त्यर्स्तो कानून
बमोम्िम सिाय गनन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मामनने छै न।
पररच्छे द…८
ववववध

42.

अनुगमन, मनगरानी तथा मनरीिणाः (१) बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको
ववमनयम, प्रचमलत कानून एवं र्स्थावपत अभ्यासको आधारमा मनयममत रूपमा
सं र्स्थाको अनुगमन तथा मनरीिण गनन सक्नेछ।
(२) बैङ्कले सेवाग्राहीको वहतलाइन ध्यानमा राखी प्रचमलत कानूनको
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अधीनमा रही सं र्स्थाको कारोबार र भ ुक्तानीका उपकरणको मनयममत मनगरानी
गनेछ।
(३) प्रचमलत कानूनमा अन्यथा व्यवर्स्था भएकोमा बाहे क सं र्स्थाको
अनुगमन, मनरीिण तथा मनगरानी सम्बन्धी अन्य व्यवर्स्था तोवकए बमोम्िम
हुनेछ।
43.

वववादको समाधान: (१) यस ऐन बमोम्िम सं र्स्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको
सम्बन्धमा सं र्स्था र सेवाग्राही बीचमा कुनै वववाद उत्पन्न भएमा त्यर्स्तो वववाद
उत्पन्न भएको सात ददनमभत्र सम्बम्न्धत सं र्स्थाले आपसी सहममतबाट समाधान
गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको अवमधमभत्र वववाद समाधान हुन नसकेमा
सो व्यहोरा खुलाई पन्र ददनमभत्र कुनै वववादको कुनै पिले बैङ्कको भ ुक्तानी
प्रणाली ववभागमा वववाद समाधानको लामग मनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम मनवेदन पनन आएमा बैङ्कले वववादका पिलाई
ु ाईको मौका ददई मेलममलापको प्रविया वा अन्य प्रचमलत कानून
म्झकाइन सुनव
बमोम्िम वववाद समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरी वववादको समाधान गररददनु
पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम बै ङ्कले गरे को मनणनय अम्न्तम हुनेछ।

44.

वववाद समाधान समममत: (१) यस ऐन बमोम्िम सम्पादन हुने कुनै कामको
सम्बन्धमा सं र्स्थाहरू बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा त्यर्स्तो वववाद समाधान गनन
दे हाय बमोम्िमको एक वववाद समाधान समममत रहनेछ:…
(क)

सहसम्चव, अथन मन्त्रालय

…अध्यि

(ख)

सहसम्चव, महालेखा मनयन्त्रकको कायानलय

…सदर्स्य

(ग)

बैङ्कको भ ुक्तानी प्रणाली ववभागको कायनकारी
मनदे शक
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…सदर्स्य

(२) यस ऐन बमोम्िम हुने कारोबारको सम्बन्धमा सं र्स्थाहरूबीच कुनै
वववाद उत्पन्न भएमा कुनै पिले उपदफा (१) बमोम्िमको समममत समि वववाद
समाधानको लामग मनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम कुनै पिको मनवेदन परे मा वववाद
ु ाईको
समाधान समममतले पन्र ददनमभत्र सम्बम्न्धत अको पिलाई म्झकाइन सुनव
मौका ददई वववादको समाधान गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम वववाद समाधान समममतले गरे को मनणनय
अम्न्तम हुनेछ।
(५) वववाद समाधान सम्बन्धी अन्य प्रविया तोवकए बमोम्िम हुनेछ।
45.

मनदे शन ददन सक्ने: (१) यो ऐनको कायानन्वयनको लामग बैङ्कले सम्बम्न्धत
सं र्स्थालाइन समय समयमा आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम बैङ्कले ददएको मनदे शन पालना गनुन
सम्बम्न्धत सबै सं र्स्थाको कतनव्य हुनेछ।

46.

ववमनयम बनाउने अमधकाराः यो ऐन कायानन्वयन गनन बैङ्कले आवश्यक ववमनयम
बनाउन सक्नेछ।

47.

खारे िी र बचाउ: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ खारे ि
गररएको छ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन
बमोम्िम भए गरे को मामननेछ।
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