कर्जा सूचनज सम्बन्धमज व्यवस्थज गना बनेको ववधेयक
प्रस्तजवनज: प्रचलित कजनून बमोजर्म कर्जा प्रवजह गने बैङ्क तथज ववत्तीय

सं स्थज वज अन्य सं स्थज वज लनकजयबजट प्रवजह भएको कर्जाको सूचनज
सङ्किन तथज सं रक्षण गना र कर्जा सूचनजको प्रवजहिजई सुरजक्षत,

ववश्वसनीय र प्रभजवकजरी तुल्यजई स्वस्थ, सुरजक्षत ववत्तीय प्रणजिीको
आधजर तयजर गना कर्जा सूचनज प्रणजिी सम्बन्धमज आवश्यक व्यवस्थज
गना वजञ्छनीय भएकोिे ,

सङ्घीय सं सदिे यो ऐन बनजएको छ।
पररच्छे द-१
प्रजरजम्भक

1.

सं जक्षप्त नजम र प्रजरम्भ: (१) यस ऐनको नजम "कर्जा सूचनज ऐन,
२०७७" रहेको छ।

(२) यो ऐन एकजनब्बेऔ ं ददनदे जि प्रजरम्भ हुनछ
े ।

2.

पररभजषज: ववषय वज प्रसङ्गिे अको अथा निजगेमज यस ऐनमज,–
(क) “ऋणी”

भन्नजिे

दफज

२१

बमोजर्मकज

कर्जादजतजबजट कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जाको

सम्बन्धमज केन्रमज सूचनज अलभिेि भएको व्यजि
वज सं स्थज सम्झनु पछा।

(ि) "कर्जा" भन्नजिे कर्जादजतजिे कुनै व्यजि, फमा,
कम्पनी, सं स्थज

वज

व्यजवसजवयक

प्रलतष्ठजनिजई

लनजित अवलधलभत्र सजाँवज, ब्यजर् वज अन्य शुल्क

बुझजउने गरी प्रवजह गररएको रकम, प्रत्यक्ष वज
अप्रत्यक्ष प्रत्यजभूलत, कर्जाको ब्यजर् वज अन्य शुल्क,
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पुनकार्जा, कर्जाको पुनसंरचनज र नवीकरण, कर्जा

च ुिजको िजलग र्जरी गररएको र्मजनी तथज अन्य
वचनबद्धतज सम्झनु पछा।

(ग) “कर्जादजतज” भन्नजिे प्रचलित कजनून बमोजर्म कर्जा
प्रदजन गने दफज २१ बमोजर्मको बैङ्क, ववत्तीय
सं स्थज वज लनकजय सम्झनु पछा।

(घ) “कर्जा

सूचनज”

कर्जादजतजिे

भन्नजिे

केन्रिजर्ा

यस

उपिब्ध

ऐन

बमोजर्म

गरजउने

कर्जा

सम्बन्धी सूचनज सम्झनु पछा र सो शब्दिे दफज

२३ वज २४ बमोजर्म केन्रिजर्ा प्रजप्त हुने सूचनज
वज दफज २७ बमोजर्म केन्रबजट प्रवजह हुने
सूचनजिजर्ा समेत र्नजउाँछ।

(ङ) "कर्जा सूचनज व्यवसजय" भन्नजिे यस ऐन बमोजर्म
कर्जा सूचनज प्रजप्त गने, त्यस्तो सूचनजको अलभिेि

रजख्ने, सं रक्षण गने र अलभिे ि गररएको सूचनज

सरोकजरवजिज लनकजयिजर्ा प्रवजह गने कजया सम्झनु
पछा।

(च) "केन्र" भन्नजिे दफज ४ बमोजर्म स्थजवपत कर्जा
सूचनज केन्र सम्झनु पछा।

(छ) "तोवकएको" वज "तोवकए बमोजर्म" भन्नजिे यस
ऐन

अन्तगात

बनेको

लनयममज

तोवकए बमोजर्म सम्झनु पछा।

तोवकएको

वज

(र्) "प्रयोगकतजा" भन्नजिे यस ऐन बमोजर्म केन्रमज
अलभिेि गररएको सूचनजको प्रयोग गना पजउने
व्यजि, सं स्थज वज लनकजय सम्झनु पछा।
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(झ) "रजष्ट्र बैङ्क" भन्नजिे नेपजि रजष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८
बमोजर्म स्थजवपत नेपजि रजष्ट्र बैङ्क सम्झनु पछा।

(ञ) "सलमलत" भन्नजिे दफज १२ बमोजर्मको सञ्चजिक
सलमलत सम्झनु पछा।

(ट) "सरोकजरवजिज" भन्नजिे यस ऐन बमोजर्म केन्रमज
सूचनज उपिब्ध गरजउने वज केन्रबजट सूचनज प्रजप्त

गना सक्ने व्यजि, कर्जादजतज वज सदस्य सं स्थज
सम्झनु पछा।

(ठ) "सदस्य सं स्थज" भन्नजिे दफज १९ को उपदफज

(४) बमोजर्म सम्बजन्धत केन्रसाँग कर्जा सूचनज
आदजन प्रदजन गने सम्बन्धमज सम्झौतज गरे को
सं स्थज वज लनकजय सम्झनु पछा।
पररच्छे द-२

केन्र तथज सञ्चजिक सलमलत
3.

र्र्जर्तपत्र लिनु पनेेः यस ऐन बमोजर्म र्र्जर्तपत्र नलिर्ा
कसै िे पलन कर्जा सूचनज सम्बन्धी कजया गना वज गरजउन हुाँदैन।

4.

केन्रको स्थजपनज: कर्जादजतजिे ऋणीिजर्ा उपिब्ध गरजएको कर्जा

र सोसाँग सम्बजन्धत सूचनजको सङ्किन, अलभिेिन, सं रक्षण गना
तथज त्यस्तो सूचनज प्रवजह गने प्रयोर्नको िजलग कर्जा सूचनज

केन्र स्थजपनज गना चजहने कुनै व्यजि वज सं स्थजिे प्रचलित कजनून
बमोजर्म पजब्िक लिलमटे ड कम्पनीको रुपमज कम्पनी सं स्थजपनज
गरजर्ा कर्जा सूचनज केन्र स्थजपनज गना सक्नेछ।
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तर यो ऐन प्रजरम्भ हुाँदजकज बित कर्जा सूचनज सम्बन्धी

कजम गरररहेको कम्पनीिे सोही प्रयोर्नको िजलग पुनेः कम्पनी
सं स्थजपनज गनुा पने छै न।
5.

पूव ा स्वीकृलत लिनु पनेेः (१) कर्जा सूचनज सम्बन्धी कजयाको
िजलग दफज ४ बमोजर्म कम्पनी सं स्थजपनज गना चजहने व्यजि वज
सं स्थजिे तोवकए बमोजर्मको शुल्क सवहत दे हजयकज कजगर्जत

सं िग्न गरी पूव ा स्वीकृलतकज िजलग रजष्ट्र बैङ्क समक्ष लनवेदन ददनु
पनेछेः-

(क) प्रस्तजववत कम्पनीको प्रबन्धपत्र र लनयमजविी,
(ि) कर्जा

सूचनज

सम्बन्धी

प्रलतवेदन,

सम्भजव्यतज

अध्ययन

(ग) तोवकए बमोजर्मको ढजाँचजमज सं स्थजपकको वववरण,

(घ) प्रस्तजववत कम्पनी सं स्थजपनज गनुा अजघ सं स्थजपक

बीच कुनै सम्झौतज भएको भए त्यस्तो सम्झौतजको
प्रमजजणत प्रलतलिवप र सोको सजरजंश,

(ङ) पूव ा स्वीकृलतको िजलग लनवेदन ददनुभन्दज तत्कजि
अजघ सं स्थजपकिे कर च ुिज गरे को प्रमजण,

(च)

लनवेदक सङ्गदठत सं स्थज भए दे हजयको वववरण पेश
गनुा पनेछेः(अ) कर्जा

सूचनज

कम्पनी

सं स्थजपनजको

सम्बन्धमज सञ्चजिक सलमलतको लनणाय,

(आ) सम्बजन्धत
(र्)

लनयमजविी,
प्रचलित

कम्पनीको

कजनून

बमोजर्म

प्रबन्धपत्र

र

लनयमन

हुने

व्यवसजय वज कजरोबजर सञ्चजिन गने कम्पनी
भए

त्यस्तो
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कम्पनीीको

लनयमनकजरी

लनकजयबजट कर्जा सूचनज सम्बन्धी कजया गना
ददएको अनुमलत,

(ई) िगजनी गना सक्षम रहेको पुवि हुने तोवकए
बमोजर्मकज कजगर्जत।

(छ) रजष्ट्र बैङ्किे लनधजारण गरे बमोजर्मकज अन्य वववरण
तथज कजगर्जत।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म प्रजप्त लनवेदन र्जाँचबुझ गदजा

त्यस्तो कम्पनी सं स्थजपनज गना मनजलसब दे जिएमज रजष्ट्र बैङ्किे

लनवेदन परे को नब्बे ददनलभत्र लनवेदकिजर्ा तोवकए बमोजर्मको
ढजाँचजमज पूव ा स्वीकृलत ददनु पनेछ।
6.

ाँ ीेः केन्रको च ुिज पूर्
ाँ ी रजष्ट्र बैङ्किे लनधजारण गरे
च ुिज पूर्
बमोजर्म हुनेछ।

7.

पूव ा स्वीकृलत ददन र्न्कजर गना सक्नेेः (१) दफज ५ मज र्ुनसुकै
कुरज िेजिएको भए तजपलन दे हजयको कुनै अवस्थजमज रजष्ट्र बैङ्किे
कम्पनी सं स्थजपनज गना पूव ा स्वीकृलत ददन र्न्कजर गना सक्नेछेः…
(क) प्रस्तजववत

कम्पनीको

नजम

पवहिे

नै

दतजा

भर्सकेको कुनै कम्पनीको नजमसाँग लमल्ने भएमज,

(ि) प्रस्तजववत कम्पनीको नजम वज त्यसिे गने कर्जा
सूचनज

व्यवसजय

सजवार्लनक

जशिजचजर, धमा, र्जतर्जलत

र

वहत,

सम्प्रदजय

सदजचजर,

बीचको

सद्भजव वज सजवार्लनक व्यवस्थजकीो दृविकोणिे
अनुपयुि वज अवजञ्छनीय हुने दे जिएमज,

(ग) लनवेदकिे
प्रलतवेदन,

पेश

वववरण

गरे को

तथज

सम्भजव्यतज

अध्ययन

कजगर्जतबजट

नयजाँ

कम्पनीिजई र्र्जर्तपत्र ददाँदज सीलमत बर्जरको
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कजरण

कर्जा

प्रलतस्पधजात्मक
दे जिएमज,

सूचनज

रुपिे

व्यवसजय

सञ्चजिन

स्वस्थ

हुन

र

नसक्ने

(घ) प्रस्तजववत कम्पनीको उद्देश्य यस ऐन र अन्य
प्रचलित कजनून ववपरीत भएको दे जिएमज,

(ङ) प्रस्तजववत कम्पनीको प्रबन्धपत्र र लनयमजविीमज
सबै

सं स्थजपकिे

आफ्नो

र

आफूिे

रजिेको

सजक्षीको नजम, थर, ठे गजनज निुिजएको वज दफज
ाँ ी कजयम गने प्रस्तजव
६ बमोजर्मको च ुिज पूर्
गरे को नदे जिएमज,

(च) दफज ५ बमोजर्म पेश गरे को लनवेदनमज प्रत्येक

सं स्थजपकिे प्रस्तजववत कम्पनीको कम्तीमज दश
हर्जर वकत्तज शेयर लिन मञ्जुर नगरे मज वज आफूिे
लिने शेयर सङ्ख्यज स्पि रुपमज निुिजएमज,

(छ) प्रस्तजववत कम्पनीको कुनै सं स्थजपक कर्जा सूचनज
सम्बन्धी कसीूर, बैवङ्कङ्ग कसूर, ठगी, र्जिसजर्ी,
कीते , सम्पजत्त शुद्धीकरण, भ्रिजचजर, मजनव बेचलबिन,

सङ्गदठत अपरजध, अपहरण वज शरीर बन्धक र्स्तज
नैलतकपतन दे जिने कसूरमज अदजितबजट कसूरदजर
ठहररएमज,

(र्) दफज ५ बमोजर्म पेश गनुा पने सम्पूणा वववरण
तथज कजगर्जत पेश नभएमज,

(झ) प्रस्तजववत
अलतररि

कम्पनीिे
अन्य

रजिेको दे जिएमज,
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कर्जा

व्यवसजय

सूचनज

समेत

व्यवसजयकज

गने

उद्देश्य

(ञ) प्रस्तजववत कम्पनीको कुनै सं स्थजपक वज लनर्को
एकजघरको पररवजरको कुनै सदस्य प्रचलित कजनून
बमोजर्म कजिोसूचीमज परी फुकुवज भएको तीन
वषा पूरज नभएमज,

(ट) प्रस्तजववत कम्पनीको सं स्थजपकिे तत्कजि च ुिज
ाँ ीको पन्र प्रलतशत वज
गना कबीुि गरे को पूर्
सोभन्दज

बढी

शेयर

एउटै

व्यजि, एकजघरको

पररवजर, सं स्थज वज समूहको स्वजलमत्वमज रजिेको
भएमज,

तर नेपजि सरकजर, प्रदे श सरकजर वज ववदे शी

िगजनीकतजािे

लिने

शेयरको

व्यवस्थज िजगू हुने छै न।

सम्बन्धमज

यो

(ठ) पूव ा स्वीकृलत सम्बन्धमज रजष्ट्र बैङ्किे तोकेको अन्य
शता वज मजपदण्ड पूरज नभएमज।

(२) यस दफज बमोजर्म रजष्ट्र बैङ्किे कर्जा सूचनज कम्पनी

सं स्थजपनजकज िजलग पूव ा स्वीकृलत ददन र्न्कजर गरे मज लनवेदन

परे को नब्बे ददनलभत्र सोको कजरण सवहतको लिजित र्जनकजरी
लनवेदकिजई ददनु पनेछ।
8.

लनवेदन ददनु पनेेः दफज ५ बमोजर्म पूव ा स्वीकृलत लिई प्रचलित
कजनून

बमोजर्म

सं स्थजपनज

भएको

कम्पनीिे

कर्जा

सूचनज

सम्बन्धी कजया गना चजहेमज दे हजयकज वववरण तथज कजगर्जत
सं िग्न गरी रजष्ट्र बैङ्क समक्ष लनवेदन ददनु पनेछेः…

(क) कम्पनी सं स्थजपनज गना रजष्ट्र बैङ्किे ददएको पूव ा
स्वीकृलत,

(ि) कम्पनी सं स्थजपनज भएको प्रमजणपत्रको प्रलतलिवप,
(ग) कम्पनीको प्रबन्धपत्र र लनयमजविीको प्रलतलिवप,
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(घ) कम्पनीको सं स्थजपक कुनै कम्पनी भए त्यस्तो
कम्पनीकज आधजरभूत शेयरधनीको नजम र लनर्कज
एकजघरको पररवजरको वववरण,

(ङ) कर्जा सूचनज व्यवसजय सञ्चजिन गना आवश्यक
पूवजाधजरको वववरण वज भवन भजडजमज लिएको भए
सो सम्बन्धी सम्झौतजको प्रलतलिवप,

(च) कम्पनीको

व्यवस्थजपक
वववरण,

कजयाकजरी
तहकज

प्रमुि

तथज

पदजलधकजरीको

अन्य

व्यजिगत

(छ) कर्जा सूचनज र्ोजिम धजरण सम्बन्धी व्यवस्थज,

(र्) सं स्थजपकिे लिन कबीुि गरे को शेयरको रकम
च ुिज भएको प्रमजजणत हुने कजगर्जत,

(झ) कम्पनीको सङ्गठनजत्मक सं रचनज सम्बन्धी वववरण,

(ञ) कम्पनीकज कमाचजरीको पजररश्रलमक, सेवजकज शता र
सुववधज सम्बन्धी ववलनयमजविीको प्रमजजणत प्रलत,

(ट) कम्पनीको आलथाक प्रशजसन तथज िररद सम्बन्धी
ववलनयमजविीको प्रमजजणत प्रलत,

(ठ) रजष्ट्र

बैङ्किे

तोकीेको

कजगर्जत।

9.

अन्य

वववरण

तथज

र्र्जर्तपत्र ददनेेः (१) दफज ८ बमोजर्म प्रजप्त लनवेदन र सोसजथ
सं िग्न वववरण तथज कजगर्जत र्जाँचबुझ गदजा लनवेदक यस ऐन
बमोजर्म कर्जा सूचनज व्यवसजय गना सक्षम दे जिएमज रजष्ट्र बैङ्किे

तोवकए बमोजर्मको शुल्क लिर्ा लनवेदन प्रजप्त भएको नब्बे
ददनलभत्र लनवेदकिजर्ा तोवकएको ढजाँचजमज र्र्जर्तपत्र ददनु पनेछ।

(२) उपदफज (१) मज र्ुनसकै कुरज िे जिएको भए तजपलन

दफज ८ बमोजर्म पेश गनुा पने कुनै वववरण तथज कजगर्जत पेश
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नभएमज वज कर्जा सूचनज व्यवसजय गनाको िजलग आवश्यक

पूवजाधजरको व्यवस्थज नभएको वज लनवेदकिजर्ा र्र्जर्तपत्र ददाँदज

कर्जादजतज वज ऋणीको हक वहत सं रक्षण हुन नसक्ने दे जिएमज
रजष्ट्र बैङ्किे कजरण िोिी लनवेदन परे को नब्बे ददनलभत्र सोको
र्जनकजरी लनवेदकिजर्ा ददनु पनेछ।

(३) उपदफज (१) बमोजर्म ददर्एको र्र्जर्तपत्रमज कुनै

िजस लमलतदे जि प्रभजवकजरी हुने भनी उल्िेि गररएकोमज बजहेक

त्यस्तो र्र्जर्तपत्र र्जरी भएको लमलतदे जि नै प्रभजवकजरी भएको
मजलननेछ।

(४) रजष्ट्र बैङ्किे यस दफज बमोजर्म र्र्जर्तपत्र ददाँदज

प्रचलित कजनून, कम्पनीको आलथाक र सङ्गठन सं रचनजको अवस्थज

तथज कर्जादजतज वज ऋणीको हक वहत समेतिजई ध्यजनमज रजिी

केन्रको कजयाक्षेत्र र केन्रिे पजिनज गनुा पने आवश्यक शता
तोक्न वज त्यसरी तोवकएकज शतामज हेरफेर गना सक्नेछ।

(५) उपदफज (४) बमोजर्म रजष्ट्र बैङ्किे तोवकददएको

शताको पजिनज गनुा सम्बजन्धत केन्रको कताव्य हुनछ
े ।

(६) यस दफज बमोजर्म केन्रिजर्ा ददर्एको र्र्जर्तपत्र

हस्तजन्तरण हुने छै न।

10. कजया प्रजरम्भ गनुा पनेेः दफज ९ बमोजर्म केन्रिे र्र्जर्तपत्र प्रजप्त

गरे को छ मवहनजलभत्र र्र्जर्तपत्रमज उल्िे ि भए बमोजर्म कर्जा
सूचनज व्यवसजय प्रजरम्भ गनुा पनेछ।

11.

केन्रको कजम, कताव्य र अलधकजर: यस ऐनमज अन्यत्र उल्िे ि
भएको अलतररि केन्रको कजम, कताव्य र अलधकजर दे हजय
बमोजर्म हुनेछ:-
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(क) सदस्य सं स्थजबजट यस ऐन बमोजर्म प्रजप्त सूचनज
सङ्किन, प्रशोधन, अद्यजवलधक र सं रक्षण गने,

(ि) सरोकजरवजिजिजर्ा

उपिब्ध गरजउने,

यस

ऐन

बमोजर्म

सूचनज

(ग) कर्जादजतजिे ददएको सूचनजको आधजरमज लनधजाररत
समयमज कर्जा नलतने वज कर्जा दुरुपयोग गने
ऋणीको सूची तयजर गरी प्रकजशन गने,

(घ) रजष्ट्र बैङ्किे लसफजररस गरे कज स्वदे शी वज नेपजि
सरकजरको

स्वीकृलतमज

ववदे शी

सं स्थज

वज

लनकजयिजई कर्जा सूचनज उपिब्ध गरजउने र

त्यस्तज सं स्थज वज लनकजयबजट आवश्यक सूचनज
प्रजप्त गने,

(ङ) यस ऐनको अधीनमज रही सरोकजरवजिजिजर्ा कर्जा
सूचनज तथज सोसाँग सम्बजन्धत
गरजउने,

सेवज उपिब्ध

(च) कर्जा सूचनज सङ्किन तथज कर्जा सूचनज प्रवजह
सम्बन्धमज आवश्यक ढजाँचज तयजर गने,

(छ) रजष्ट्र बैङ्कद्वजरज स्वीकृत ढजाँचजमज कर्जा सूचनज तथज

सोसाँग सम्बजन्धत अन्तरजावष्ट्रय प्रचिन अनुसजरकज
अन्य सूचनज सङ्किन गरी कर्जा सूचनज सम्बन्धी
प्रलतवेदन तयजर गने,

(र्) ऋणीको सजि अङ्क (क्रेलडट स्कोर) उपिब्ध
गरजउने,

(झ) रजष्ट्र बैङ्किे ददएको लनदे शन वज सलमलतिे तोके
बमोजर्मकज अन्य कजया गने।
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12.

सञ्चजिक सलमलतको गठनेः (१) केन्रको सञ्चजिनको िजलग

कम्तीमज एक र्नज मवहिजसवहत कम्तीमज पजाँच र बढीमज सजत
र्नज सञ्चजिक रहेको एक सञ्चजिक सलमलत गठन हुनछ
े ।
(२) सञ्चजिकको लनयुजि यस

केन्रको सजधजरण सभजिे गनेछ।

ऐनको

अधीनमज रही

तर,-

(क) केन्रको प्रथम वजवषाक सजधजरण सभज नभएसम्मको
अवलधको िजलग सञ्चजिकको लनयुजि सं स्थजपकद्वजरज
गररनेछ।

(ि) वजवषाक

सजधजरण

सभज

ु न्दज
हुनभ

अगजवै

कुनै

सञ्चजिकको पद ररि हुन आएमज अको वजवषाक
सजधजरण

सभज

नभएसम्मको

िजलग

सञ्चजिकको

लनयुजि सञ्चजिक सलमलतद्वजरज गना सवकनेछ।

(ग) कुनै सङ्गदठत सं स्थजिे शेयर लिएको भएमज सो
सं स्थजिे शेयरको अनुपजतमज हुन आउने सञ्चजिक

मनोनयन गना सक्नेछ र त्यसरी मनोनयन गदजा
एउटै व्यजििजई एकभन्दज बढी केन्रमज मनोनयन
गना पजर्ने छै न।

(३) सलमलतिे दफज १४ बमोजर्मको योग्यतज तथज अनुभव

भएकज व्यजिहरू मध्येबजट कम्तीमज एक र्नज स्वतन्त्र सञ्चजिक

लनयुि गरी सोको र्जनकजरी त्यस्तो लनयुजि पलछ बस्ने पवहिो
सजधजरण सभजमज ददनु पनेछ।

तर केन्रको सं स्थजपक, सञ्चजिक वज शून्य दशमिव एक

प्रलतशतभन्दज बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथज लनर्को पररवजर
स्वतन्त्र सञ्चजिक हुन पजउने छै न।
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(४) उपदफज (२) र (३) मज र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए

तजपलन एक पररवजरबजट एउटज केन्रमज एकैपटक एकभन्दज बढी
व्यजि सञ्चजिक हुन पजउने छै न।

(५) सञ्चजिकिे आफूहरू मध्ये बहुमतबजट छजनेको व्यजि

सलमलतको अध्यक्ष हुनेछ।

ु ी गभनार समक्ष
(६) सलमलतको अध्यक्षिे रजष्ट्र बैङ्कको डे पट

ु जघ अनुसूची
र सदस्यिे अध्यक्ष समक्ष पदमज बहजि हुनअ
बमोजर्मको ढजाँचजमज पद तथज गोपनीयतजको शपथ लिनु पनेछ।
भएको

(७) कुनै कजरणिे सञ्चजिकको पद ररि भएमज ररि
पैंतीस

ददनलभत्र

सलमलतिे

अको

सजधजरण

सभज

नभएसम्मको िजलग त्यस्तो ररि पदमज सञ्चजिक लनयुि गनुा
पनेछ।
13.

सञ्चजिकको

पदजवलध:

सञ्चजिकको

कजयाकजि

यस

ऐनको

अधीनमज रही बढीमज चजर वषाको हुनछ
े र लनर् पुनेः लनयुि वज
मनोनीत हुन सक्नेछ।

तर स्वतन्त्र सञ्चजिक िगजतजर दुर्ा कजयाकजिभन्दज बढी

सो पदमज बहजि हुन सक्ने छै न।

14. सञ्चजिकको योग्यतज: (१) दे हजय बमोजर्मको योग्यतज पुगेको
व्यजि केन्रको सञ्चजिक वज स्वतन्त्र सञ्चजिक हुन योग्य
हुनेछेः-

(क) अथाशजस्त्र, वजजणज्यशजस्त्र, व्यवस्थजपन वज वजजणज्य

कजनून ववषयमज स्नजतक उपजलध हजलसि गरे को र
ववदे शी वज स्वदे शी बैङ्क वज ववत्तीय सं स्थज वज

सम्बजन्धत क्षेत्रकज सङ्गदठत सं स्थजको सञ्चजिक वज
पदजलधकजरी

तहमज
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वज

नेपजि

सरकजरको

अलधकृतस्तरमज कम्तीमज पजाँच वषा कजम गरे को,
वज

(ि) अथाशजस्त्र, वजजणज्यशजस्त्र, व्यवस्थजपन वज वजजणज्य
कजनून ववषयमज स्नजतकोत्तर उपजलध हजलसि गरे को

र ववदे शी वज स्वदे शी बैङ्क वज ववत्तीय सं स्थज वज
सम्बजन्धत क्षेत्रकज सङ्गदठत सं स्थजको सञ्चजिक वज
पदजलधकजरी

तहमज

वज

नेपजि

सरकजरको

अलधकृतस्तरमज कम्तीमज तीन वषा कजम गरे को।

(२) उपदफज (१) मज र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए तजपलन

केन्रको कम्तीमज एक र्नज सञ्चजिक कम््यूटर र्जञ्जलनयररङ्ग वज
सूचनज प्रववलधमज स्नजतकोत्तर वज चजटाडा एकजउण्टे न्ट उपजलध प्रजप्त

गरे को र सम्बजन्धत क्षेत्र वज कर्जा सूचनज सम्बन्धमज कम्तीमज
पजाँच वषाको कजया अनुभव प्रजप्त गरे को हुन ु पनेछ।

15. सञ्चजिकको अयोग्यतज: दे हजयको व्यजि केन्रको सञ्चजिक हुन
योग्य हुने छै नेः-

(क) गैर नेपजिी नजगररक,

(ि) पच्चीस वषा उमेर पूरज नभएको र पैसठ्ठी वषा पूरज
भएको,

(ग) होस ठे गजनमज नभएको,
(घ) प्रचलित

कजनून

बमोजर्म

सजहुको

परे कोमज सो अवस्थज कजयम रहेको,

(ङ) कुनै

कजरोबजरमज

कजिोसूचीमज

दजमजसजहीमज
परी

सो

कजिोसूचीबजट फुकुवज भएको लमलतिे तीन वषा
पूरज नभएको,

(च) सम्बजन्धत केन्रको बहजिवजिज िे िजपरीक्षक वज
सल्िजहकजर वज सो केन्रसाँग कुनै वकलसमको ठे क्कज
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पट्टजमज वहस्सेदजर रहेको वज लनर्ी स्वजथा रहेको
व्यजि,

(छ) शेयर

स्वजलमत्वकज

सम्बजन्धत

केन्रको

आधजरमज

प्रबन्धपत्र

सञ्चजिक

वज

हुन

लनयमजविी

बमोजर्म लिनुपने न्यूनतम शेयर नलिएको व्यजि,

(र्) नेपजि सरकजर, प्रदे श सरकजर, नेपजि सरकजर वज

प्रदे श सरकजरको स्वजलमत्व भएको सङ्गदठत सं स्थज
वज रजष्ट्र बैङ्क वज केन्रको बहजिवजिज कमाचजरी,

तर नेपजि सरकजर, प्रदे श सरकजर वज नेपजि

सरकजर वज प्रदे श सरकजरको स्वजलमत्व भएको
सं स्थजिे शेयर िररद गरे को केन्रमज सञ्चजिक

मनोनीत गना यस व्यवस्थजिे बजधज पुर्यजएको
मजलनने छै न।

(झ) प्रचलित कजनून बमोजर्म लतनुा पने कर च ुिज
नगरे को,

(ञ) कर्जा सूचनज सम्बन्धी कसूर, बैवङ्कङ्ग कसूर, ठगी,

र्जिसजर्ी, कीते , सम्पजत्त शुद्धीकरण, भ्रिजचजर, मजनव
बेचलबिन, सङ्गदठत अपरजध, अपहरण वज शरीर
बन्धक

र्स्तज

नैलतकपतन

अदजितबजट कसूरदजर ठहररएको,

दे जिने

कसूरमज

(ट) प्रचलित कजनून बमोजर्म लनयमनकजरी लनकजयिे

कजनून ववपरीत कजया गरे को भनी कजरबजही गरे को
वज

त्यस्तो

नभएको,

कजरबजही
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भएको

पजाँच

वषा

पूरज

(ठ) स्वतन्त्र

सञ्चजिकको

केन्रको

सं स्थजपक

हकमज

वज

शून्य

लनर्

सम्बजन्धत

दशमिब

एक

िजगेको

दण्ड

प्रलतशतभन्दज बढी शेयर स्वजलमत्व रहेको,

(ड) अदजितको
र्ररबजनज

वज

फैसिज

बमोजर्म

प्रचलित

कजनून

बमोजर्म

अन्य

सरकजरी बजाँकी लतना वज बुझजउन बजाँकी रहेको।
16.

सञ्चजिक पदमज बहजि रहन नसक्ने अवस्थज: (१) दे हजयकज
अवस्थजमज कुनै पलन व्यजि केन्रको सञ्चजिक पदमज बहजि रहने
छै न:-

(क) दफज १४ बमोजर्मको योग्यतज नभएमज वज दफज
१५ बमोजर्म अयोग्य भएमज,

(ि) सञ्चजिकिे

आफ्नो

स्वीकृत भएमज,

(ग) यस

ऐन

वज

रजष्ट्र

पदबजट

ददएको

रजर्ीनजमज

बैङ्कको

लनदे शन

बमोजर्म

सञ्चजिकिे गना नहुने कुनै कजया गरे मज,

(घ) केन्रको हक वहत ववपरीत कजया गरे को कजरण

लनर् केन्रको सञ्चजिक पदमज रही कजया सम्पजदन

गना अयोग्य रहेको भनी रजष्ट्र बैङ्किे लनर्िजई
हटजउन लनदे शन ददएमज,

(ङ) सञ्चजिक पदमज लनयुि भएको तीस ददनलभत्र पद
बहजि नगरे मज।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म कुनै सञ्चजिक पदमज बहजि

नरहेमज वज रहन योग्य नभएको भन्ने िजगेमज सलमलतिे सोको
लिजित र्जनकजरी पन्र ददनलभत्र रजष्ट्र बैङ्किजई ददनु पनेछ।
बहजि

(३) उपदफज (२) बमोजर्म कुनै सञ्चजिक सो पदमज
नरहेको

वज

रहन

अयोग्य
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भएको

कुरजको

लिजित

र्जनकजरी प्रजप्त भएमज रजष्ट्र बैङ्किे त्यस्तो सञ्चजिकको सम्बन्धमज
आवश्यक र्जाँचबुझ गरी उपयुि लनणाय गना सक्नेछ।

17. सलमलतको बैठक र लनणाय: (१) सलमलतको बैठक अध्यक्षिे
तोकेको लमलत, स्थजन र समयमज बस्नेछ।

(२) सलमलतको बैठक कम्तीमज तीन मवहनजमज एकपटक र

आवश्यकतज अनुसजर बस्नेछ। सलमलतको बैठकमज छिफि गनुा
पने ववषयको सूची कम्पनी सजचविे कम्तीमज चौबीस घण्टज
अगजवै सबै सञ्चजिकिजर्ा उपिब्ध गरजउनु पनेछ।

(३) सलमलतको बैठकको अध्यक्षतज अध्यक्षिे गनेछ र

लनर्को अनुपजस्थलतमज उपजस्थत सञ्चजिकहरूिे आफूमध्येबजट
छजनेको सञ्चजिकिे सलमलतको बैठकको अध्यक्षतज गनेछ।

(४) पचजस प्रलतशतभन्दज बढी सञ्चजिक उपजस्थत भएमज

सलमलतको बैठकको िजलग गणपूरक सं ्यज पुगेको मजलननेछ।

(५) सलमलतको बैठकमज बहुमतको लनणाय मजन्य हुनेछ र

मत बरजबर भएमज अध्यक्षतज गने
ददनेछ।

व्यजििे

लनणजायक मत

(६) सलमलतिे सदस्य सं स्थजको प्रलतलनलध, पदजलधकजरी वज

कुनै ववज्ञिजर्ा आवश्यकतज अनुसजर बैठकमज आमन्त्रण गना
सक्नेछ। त्यस्तो आमजन्त्रत सदस्यिजर्ा बैठकमज मत ददने
अलधकजर हुने छै न।

(७) सलमलतको बैठकको लनणाय कम्पनी सजचविे प्रमजजणत

गरी रजख्नेछ।

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कजयाववलध सलमलत

आफैँिे लनधजारण गरे बमोजर्म हुनेछ।
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18. सलमलतको

कजम,

कताव्य

र

अलधकजरेः

यस

ऐनमज

अन्यत्र

उजल्िजित कजम, कताव्य र अलधकजरकज अलतररि सलमलतको
कजम, कताव्य र अलधकजर दे हजय बमोजर्म हुनछ
े :(क) कर्जा

सूचनज

प्रणजिीिजर्ा

सुरजक्षत, भरपदो

प्रभजवकजरी बनजउन आवश्यक नीलत तर्ुम
ा ज गने,

र

(ि) केन्रको वजवषाक कजयाक्रम तथज योर्नज स्वीकृत
गने,

(ग) कर्जादजतज वज सदस्य सं स्थजबजट प्रजप्त सूचनजको
अलभिेि व्यवस्थजपन तथज रजष्ट्र बैङ्कको स्वीकृलतमज
केन्रबजट प्रदजन गररने सेवजको शुल्क लनधजारण
गने,

(घ) कर्जा सूचनज प्रणजिीिजर्ा ददगो, भरपदो, व्यवजस्थत
र प्रभजवकजरी बनजउन आवश्यक कजया गने,

(ङ) कर्जा सूचनज प्रणजिीिजर्ा प्रभजवकजरी बनजउन रजष्ट्र
बैङ्कबजट प्रजप्त लनदे शन कजयजान्वयन गने।
पररच्छे द-३

कर्जा सूचनजको व्यवस्थजपन
19. सदस्यतज लिनु पने: (१) यस ऐन बमोजर्म केन्रिजर्ा कर्जा

सूचनज उपिब्ध गरजउने र केन्रबजट त्यस्तो सूचनज प्रजप्त गना
चजहने कर्जादजतज वज दफज २३ बमोजर्मकज सं स्थज वज लनकजयिे
केन्रको सदस्यतज लिनु पनेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म केन्रको सदस्यतज लिन दे हजय

बमोजर्मकज कजगर्जत वववरण सवहत केन्र समक्ष लनवेदन ददनु
पनेछ:-
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(क) सम्बजन्धत कर्जादजतजको लनयजमक लनकजयबजट र्जरी
भएको

दतजा

प्रमजणपत्र,

कजरोबजर

सञ्चजिन

अनुमलतपत्र वज सं स्थजको कजनूनी है लसयत स्थजवपत
भएको स्पि हुने कजगर्जतको प्रमजजणत प्रलतलिवप,

(ि) केन्रको

सदस्यतज

लिने

सम्बन्धमज

सम्बजन्धत

कर्जादजतजको सञ्चजिक सलमलतबजट भएको लनणायको
प्रमजजणत प्रलतलिवप,

(ग) सदस्यतज शुल्क बुझजएको लनस्सज,

(घ) सदस्यतज प्रजलप्तकज िजलग सम्बजन्धत सं स्थजिे लनवेदन
ददने व्यजििजर्ा ददएको अज्तयजरी,

(ङ) तोवकए बमोजर्मकज अन्य कजगर्जत।
(३)

कजगर्जत

उपदफज

तथज

(२)

वववरण

बमोजर्मको

र्जाँचबुझ

गदजा

लनवेदनसजथ
लनवेदक

सं िग्न

सं स्थजिजर्ा

सदस्यतज प्रदजन गना मनजलसब दे िेमज केन्रिे त्यस्तो सं स्थजिजर्ा

तोवकए बमोजर्मको ढजाँचजमज सदस्यतजको प्रमजणपत्र प्रदजन गनुा
पनेछ।

(४) उपदफज (३) बमोजर्म सदस्यतज प्रदजन गनुअ
ा जघ

केन्रिे यस ऐन बमोजर्म कर्जा सूचनज आदजन प्रदजन गने

सम्बन्धमज सम्बजन्धत सं स्थजसाँग तोवकए बमोजर्मको ढजाँचजमज
सम्झौतज गनुा पनेछ।

(५) यस दफजमज अन्यत्र र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए

तजपलन दफज २३ को उपदफज (१) को िण्ड (क) र (ि)
बमोजर्मकज लनकजयिे केन्रको सदस्यतज लिन आवश्यक पने
छै न।
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(६) दफज २३ को िण्ड (क) र (ि) बमोजर्मकज

लनकजयिे केन्रमज सूचनज उपिब्ध गरजउने, त्यस्तो सूचनज प्रजप्त
गने वज सोको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थज तोवकए बमोजर्म हुनेछ।

20. सदस्यतज िजरे र्ी: (१) कुनै सदस्य सं स्थज प्रचलित कजनून

बमोजर्म ववघटन भएमज वज अजस्तत्वमज नरहेमज त्यस्तो सं स्थजको
सदस्यतज स्वत: िजरे र् हुनछ
े ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म सदस्यतज िजरे र् भएको

कजरणिे मजत्र त्यस्तो सं स्थज वज लनकजयिे केन्रिजर्ा यस ऐन

बमोजर्म लतना बुझजउन पने कुनै शुल्क वज रकम वज पूरज गनुा
पने दजवयत्व वज जर्म्मेवजरीबजट मुि हुने छै न।

21. कर्जादजतज: यस ऐनको प्रयोर्नको िजलग दे हजयकज सं स्थजिजर्ा
कर्जादजतज मजलननेछेः-

(क) बैङ्क तथज ववत्तीय सं स्थज सम्बन्धी ऐन, २०७३

बमोजर्म बैवङ्कङ्ग कजरोबजर गना र्र्जर्तपत्र प्रजप्त
बैङ्क तथज ववत्तीय सं स्थज,

(ि) सहकजरी

सहकजरी

ऐन,

बैङ्क

२०७४

तथज

बमोजर्म

तोवकए

र्र्जर्तप्रजप्त

बमोजर्मको

भएको बचत तथज ऋण सहकजरी सं स्थज,

ाँ ी
पूर्

(ग) कमाचजरी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ बमोजर्म स्थजवपत
कमाचजरी सञ्चय कोष,

(घ) नजगररक िगजनी कोष ऐन, २०५८ बमोजर्म
स्थजवपत नजगररक िगजनी कोष,

(ङ) योगदजनमज

आधजररत

सजमजजर्क

सुरक्षज

ऐन,

२०७४ बमोजर्म स्थजवपत सजमजजर्क सुरक्षज कोष,
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(च) लनवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजर्म स्थजवपत
लनवृत्तभरण कोष,

(छ) युवज

तथज

सजनज

व्यवसजयी

स्वरोर्गजर

कोष

सञ्चजिन गना प्रचलित कजनून बमोजर्म स्थजपनज

भएको युवज तथज सजनज व्यवसजयी स्वरोर्गजर कोष,

(र्) प्रचलित

कजनून

बमोजर्म

ववत्तीय

पट्टज

(फजर्नजजन्सयि लिर्) सम्बन्धी सेवज प्रदजन गने
कम्पनी,

(झ) प्रचलित कजनून बमोजर्म स्थजपनज भएकज हजयर
पचे र् सम्बन्धी सेवज प्रदजन गने कम्पनी,

(ञ) रजष्ट्र

बैङ्किे

सजवार्लनक

सूचनज

प्रकजशन

तोकेको कजया गने अन्य कुनै सं स्थज।

गरी

22. केन्रिजर्ा सूचनज ददनु पने: (१) सदस्य सं स्थजिे सम्बजन्धत
केन्रिजर्ा दे हजय बमोजर्मकज कर्जा सम्बन्धी सूचनज उपिब्ध
गरजउनु पनेछ:-

(क) ऋणीको नजम, थर, वतन, नजगररकतज नम्बर वज
रजवष्ट्रय पररचयपत्र नम्बर, सम्पका नम्बर, र्मेि

तथज ऋणीको पवहचजन हुने अन्य वववरण (बजबु,
आमज, पलत वज पत्नीको नजम, ठे गजनज आदद),

(ि) ऋणी सङ्गदठत सं स्थज भए त्यस्तो सं स्थजको दतजा

नम्बर, नजम, ठे गजनज, सं स्थजको सञ्चजिकको नजम,
थर, ठे गजनज, सम्पका नम्बर,

(ग) कर्जादजतजिे ऋणीिजर्ा उपिब्ध गरजएको कर्जा
रकम र कर्जा च ुिज गनुा पने वकस्तज अनुसजरको
अवलध,
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(घ) ऋणीिजर्ा कर्जा उपिब्ध गरजउाँदज कुनै सम्पजत्त
लधतो रजिेको भए सोको वववरण र मूल्य,

(ङ) ऋणीिे कर्जादजतजसाँग गरे को सम्झौतज बमोजर्म
कर्जा लतरे को वववरण,

(च) ऋणी सं िग्न भएको कजरोबजर सम्बन्धी कुनै
मुद्दजमज

अदजितबजट

ऋणीको

लनणाय भएको भए सो ववषय,
कुनै

(छ) ऋणीको

सं स्थज

वज

सम्बन्धमज

कुनै

व्यजिसाँग

कुनै

व्यजवसजवयक सम्बन्ध भए सो सम्बन्धमज कुनै
सरकजरी लनकजयमज भएको अलभिेि,

(र्) रजष्ट्र बैङ्किे उपयुि ठजनेको अन्य वववरण।

(२) उपदफज (१) मज िेजिएको अलतररि कर्जादजतजिे

आफूिे प्रवजह गरे को कर्जा र सोमज भएको सं शोधन, ऋणीको

ववत्तीय दजवयत्व वज ऋणीिे व्यि गरे को प्रलतबद्धतज र भुिजनी
व्यवहजरको अनुगमन गना आवश्यक हुने वववरण तोवकएको
अवलधलभत्र केन्रिजई उपिब्ध गरजउनु पनेछ।

(३) उपदफज (२) बमोजर्म कर्जादजतजिे केन्रिजई कर्जा

सूचनज उपिब्ध गरजउाँदज पजिनज गनुा पने शता रजष्ट्र बैङ्किे तोके
बमोजर्म हुनेछ।
23.

सूचनज उपिब्ध गरजउन सक्नेेः (१) यस ऐनमज अन्यत्र र्ुनसुकै
कुरज

िे जिएको

भए

तजपलन

दे हजयकज

सं स्थज

वज

केन्रिजई दे हजयकज सूचनज उपिब्ध गरजउन सक्नेछ:(क) अदजितबजट

ठहरे को

सम्बजन्धत अदजित,

र्ररबजनजको

लनकजयिे

सम्बन्धमज

(ि) सरकजरी बजाँकी असुि गने सम्बन्धमज केन्रीय
तहसीि कजयजािय,
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(ग) िजनेपजनी, लबर्ुिी, टे लिफोन

तथज

अन्य

कुनै

सजवार्लनक सेवज प्रदजन गने सं स्थजिे कुनै व्यजि

वज सं स्थजिजर्ा आफ्नो सेवज प्रदजन गरे बजपत लिन
पजउने बक्यौतज सेवज शुल्क, दस्तुर वज र्ररबजनजको
सम्बन्धमज सम्बजन्धत लनकजय वज सं स्थज,

(घ) रजष्ट्र

बैङ्किे

तोवकददएको

ववषयमज

केन्रसाँग

सम्झौतज गरे कज सम्बजन्धत लनकजय वज सं स्थज।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म उपिब्ध गरजउने सूचनजको

प्रकजर र सूचनज उपिब्ध गरजउने प्रवक्रयज तोवकए बमोजर्म
हुनेछ।

24. सूचनज प्रजप्त गना सक्नेेः (१) यस ऐनको अधीनमज रही केन्रिे

दे हजयकज व्यजि वज लनकजयबजट दे हजयकज ववषयसाँग सम्बजन्धत
सूचनज प्रजप्त गना सक्नेछेः-

(क) दजमजसजहीको

कजरबजही

गने

लनकजय

वज

अदजितबजट सो सम्बन्धमज भएको कजरबजही वज
अदजितको फैसिज,

(ि) लधतोपत्रको हक दतजा गने लनकजयबजट लधतोपत्रको
कजरोबजर सम्बन्धी सूचनज,

(ग) कम्पनी

दतजा

गने

(घ) र्ग्गजको

अलभिेि

अद्यजवलधक अवस्थज,

लनकजयबजट

रजख्ने

स्वजलमत्व सम्बन्धी अलभिेि,

लनकजयबजट

कम्पनीको
र्ग्गजको

(ङ) व्यजिगत अलभिेि रजख्ने सरकजरी वज सजवार्लनक
लनकजयबजट सम्बजन्धत व्यजिसाँग सम्बजन्धत कुनै
अलभिेि।
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(२) उपदफज (१) बमोजर्म सूचनज प्रजप्त गदजा केन्रिे कुनै

व्यजि वज सं स्थजिे लिएको कर्जा, सोबजट लसजर्ात ववत्तीय दजवयत्व,

सो सम्बन्धी कुनै प्रलतबद्धतज वज सो सम्बन्धमज अनुगमन गना
आवश्यक हुने कुनै र्जनकजरी प्रजप्त गना सक्नेछ।

(३) उपदफज (१) वज (२) मज र्ुनसुकै कुरज िेजिएको

भए तजपलन केन्रिजर्ा प्रचलित कजनून बमोजर्म गो्य रजख्नु पने,
कुनै पलन व्यजिको वैयजिक स्वतन्त्रतज तथज गोपनीयतजको हक
हनन हुने र यस ऐनसाँग असम्बजन्धत सूचनज प्रजप्त गने र त्यस्तो
सूचनज प्रवजह गने अलधकजर हुने छै न।

(४) केन्रिे सूचनज प्रजप्त गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्थज

तोवकए बमोजर्म हुनेछ।

25. कर्जा सूचनजको अलभिेि रजख्ने: (१) दफज २२, २३ र २४

बमोजर्म प्रजप्त हुन आएकज कर्जा सूचनजको अलभिेि केन्रिे रजख्नु
पनेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म कर्जा सूचनज प्रजप्त भएपलछ

केन्रिे

सोको

र्जनकजरी

तीन

सं स्थजिजर्ा उपिब्ध गरजउनु पनेछ।

ददनलभत्र

सम्बजन्धत

सदस्य

(३) उपदफज (१) बमोजर्म कर्जा सूचनजको अलभिेि

रज्दज केन्रिे स्वीकृत ढजाँचज बमोजर्म रजख्नु पनेछ।
तररकज

(४) यस ऐन बमोजर्म कर्जा सूचनजको अलभिे ि रजख्ने
वज

सूचनजको

वगीकरण

लनधजारण गरे बमोजर्म हुनछ
े ।

सम्बन्धी

व्यवस्थज

केन्रिे

(५) यस दफजमज अन्यत्र र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए

तजपलन केन्रिे कर्जा सूचनजको अलभिेि रज्दज ऋणीको आलथाक

है लसयत, धमा, वणा, र्जतीय उत्पजत्त वज वैचजररक आस्थज र्स्तज
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ववषयको आधजरमज अलभिेि रजख्ने र सो आधजरमज कुनै सूचनज
प्रवजह गने छै न।

26. कर्जा सूचनजको सुरक्षज: (१) यस ऐन बमोजर्म केन्रमज अलभिेि
भएकज कर्जा सूचनजको सुरक्षज गने जर्म्मेवजरी केन्रको हुनेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म कर्जा सूचनजको सुरक्षज गने

प्रयोर्नको िजलग केन्रिे आवश्यक तथ्यजङ्क भण्डजर (डजटज बैङ्क)
स्थजपनज गनुा पनेछ।

(३) उपदफज (२) बमोजर्म स्थजपनज गररएको तथ्यजङ्क

भण्डजरमज रहेकज कर्जा सूचनजमज अनलधकृत व्यजिको पहुाँचबजट
बचजउन, सूचनजको दुरूपयोग हुनबजट रोक्न तथज सूचनजको सुरक्षज
गना

केन्रिे

आवश्यक

भौलतक

तथज

ववद्युतीय

(र्िे क्रोलनक सेक्युररवट) प्रणजिी अविम्बन गनुा पनेछ।

सुरक्षज

(४) उपदफज (३) को प्रयोर्नको िजलग केन्रिे उपिब्ध

उच्चतम् सुरक्षजत्मक प्रववलधको प्रयोग गनुा पनेछ।

27. कर्जा सूचनज प्रवजह गने: (१) यस ऐन वज प्रचलित कजनूनमज
र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए तजपलन केन्रिे यस ऐन बमोजर्म

रजिेको कर्जा सूचनज दे हजयकज सरोकजरवजिजिजर्ा प्रवजह गना
सक्नेछ:-

(क) सदस्य सं स्थज,

(ि) सदस्य सं स्थजको लनयजमक लनकजय,

(ग) आफूिे लिएको कर्जाको सम्बन्धमज सम्बजन्धत
ऋणी,

(घ) अदजितिे ददएको कुनै आदे श कजयजान्वयन गने

तहसम्म त्यस्तो आदे श कजयजान्वयन गने कताव्य
भएको व्यजि वज सं स्थज,
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(ङ) कुनै

अपरजधको

सम्बन्धमज

अनुसन्धजन गने सं स्थज वज लनकजय,

त्यस्तो

अपरजध

(च) नेपजि सरकजरिे नेपजि रजर्पत्रमज सूचनज प्रकजशन
गरी तोकेको कुनै व्यजि, सं स्थज वज लनकजय।

(२) दफज २५ बमोजर्म केन्रमज रहेको कुनै सूचनज प्रजप्त

गना चजहने उपदफज (१) बमोजर्मकज सरोकजरवजिजिे आफूिजर्ा

आवश्यक परे को सूचनजको वववरण उल्िेि गरी तोवकएको
ढजाँचजमज केन्र समक्ष लनवेदन ददर्ा सूचनज मजग गना सक्नेछ।

तर उपदफज (१) को िण्ड (ङ) बमोजर्मको सूचनज मजग

गदजा सम्बजन्धत सं स्थज वज लनकजयिे रजष्ट्र बैङ्कमजफात मजग गनुा
पनेछ।

(३) उपदफज (२) बमोजर्म प्रजप्त लनवेदन र्जाँचबुझ गदजा

व्यहोरज मनजलसब दे जिएमज केन्रिे तोवकए बमोजर्मको शुल्क
लिर्ा लनवेदकिजर्ा आवश्यक सूचनज उपिब्ध गरजउन सक्नेछ।

(४) उपदफज (३) मज र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए तजपलन

उपदफज (१) को िण्ड (ि), (ग), (घ) र (ङ) बमोजर्मकज
सरोकजरवजिजिे सूचनज प्रजप्त गदजा कुनै शुल्क िजग्ने छै न।

तर उपदफज (१) को िण्ड (ग) को प्रयोर्नको िजलग

सम्बजन्धत ऋणीिे एक वषामज एउटै कर्जाकज सम्बन्धमज दुर्ा
पटक भन्दज बढी कर्जा सूचनज मजग गरे मज सो बजपत लनधजाररत
शुल्क िजग्नेछ।

(५) यस दफजमज अन्यत्र र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए

तजपलन यस ऐन बमोजर्म पूरज गनुा पने कताव्य वज दजवयत्व पूरज

नगरे कज सरोकजरवजिजिे मजग गरे को कर्जा सूचनज उपिब्ध
गरजउन केन्र बजध्य हुने छै न।
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(६) कर्जा सूचनज प्रजप्त गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्थज

तोवकए बमोजर्म हुनेछ।

28. कर्जा सूचनजको प्रयोग: दफज २७ बमोजर्म केन्रबजट प्रवजह
भएको कर्जा सूचनज दे हजयको कजयामज मजत्र प्रयोग गनुा पनेछ:(क) कुनै व्यजि वज सं स्थजको कर्जा लिन सक्ने
क्षमतजको मूल्् यजङ्कन गना,

(ि) ऋणीको ऋण िररद गना वज सङ्किन गना,
(ग) कर्जा नवीकरण वज पुनतजालिकीकरण गना,

(घ) ऋणी सं िग्न रहेको कर्जा सूचनजको अण्डररजईवटङ्ग
गना,

(ङ) ऋणीको व्यवसजयको सञ्चजिन, प्रवद्धान गना,
(च) आवलधक

रुपमज

कर्जाको

मूल्यजङ्कन र सङ्किन गना,

(छ) ववत्तीय

क्षेत्रको

ववत्तीय

बर्जरको अनुगमन गना,

(र्) बैङ्क

तथज

ववत्तीय

सुपरीवेक्षण गना,

अनुगमन, र्ोजिम

स्थजवयत्व

सं स्थजको

तथज

कर्जा

लनयमन

तथज

(झ) रजष्ट्र बैङ्किे तोकेकज अन्य कुनै प्रयोर्नको िजलग।
29. कर्जा सूचनज गो्य रहने: (१) प्रचलित कजनूनमज र्ुनसुकै कुरज

िे जिएको भए तजपलन केन्रिे अलभिेिमज रजिेकज कर्जा सूचनज

यस ऐन ववपरीत हुने गरी कसै िे पलन प्रयोग गना वज कसै िजर्ा
प्रकट गना हुाँदैन।

(२) यस ऐनमज अन्यत्र उल्िेि भए बजहेक ऋणीको

लिजित सहमलत लबनज केन्रिे लनर्साँग सम्बजन्धत कुनै कर्जा
सूचनज कसैिजर्ा उपिब्ध गरजउने छै न।
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30. गित कर्जा सूचनज प्रदजन गना नहुनेेः कसै िे र्जनीर्जनी वज

हेिचेक्रयजई गरी केन्रिजई झुठो, गित वज भ्रजमक कर्जा सूचनज
ददन वज केन्रिे त्यस्तो सूचनज प्रवजह गना हुाँदैन।

31.

कर्जा सूचनज सच्यजउन सवकने: (१) दफज २५ बमोजर्म केन्रको

अलभिेिमज रहेको कुनै कर्जा सूचनजमज कुनै त्रुवट भएमज वज
फरक पना गएको पजर्एमज सम्बजन्धत सरोकजरवजिजिे त्यस्तो
त्रुवट

सच्यजउन

आवश्यक

प्रमजण

सवहत

केन्रसमक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ।
गदजा

र्ुनसुकै

बित

(२) उपदफज (१) बमोजर्म प्रजप्त लनवेदन र्जाँचबुझ

व्यहोरज

सरोकजरवजिजिजई

मनजलसब

तुरून्त

दे िेमज

त्यस्तो

त्रुवट

अद्यजवलधक गरी पठजउन िगजउनु पनेछ।

केन्रिे

सच्यजर्ा

सम्बजन्धत
अलभिेि

(३) कर्जा सूचनजमज भएको त्रुवट सच्यजउने सम्बन्धी

अन्य व्यवस्थज तोवकए बमोजर्म हुनेछ।
32.

दजवयत्व व्यहोनुा पनेेः (१) दफज २५ बमोजर्म केन्रमज रहेको
कर्जा सूचनज यस ऐन ववपरीत हुने गरी प्रवजह भएको कजरणबजट
कसै िजर्ा कुनै हजलन नोक्सजनी हुन गएमज त्यसको क्षलतपूलता व्यहोने
दजवयत्व केन्रको हुनेछ।

तर सदस्य सं स्थजिे केन्रिजर्ा गित कर्जा सूचनज ददएको

कजरणबजट ऋणीिजर्ा कुनै हजलन नोक्सजनी पुगेको रहेछ भने
त्यस्तो हजलन नोक्सजनीको क्षलतपूलता सम्बजन्धत सदस्य सं स्थजिे
व्यहोनुा पनेछ।
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(२) उपदफज (१) बमोजर्म क्षलतपूलताको मजग दजबी, सोको

र्जाँचबुझ तथज क्षलतपूलता भरजउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्थज तोवकए
बमोजर्म हुनेछ।

पररच्छे द-४

लनयमन तथज सुपरीवेक्षण
33.

लनयमन गने अलधकजर: (१) यस ऐन बमोजर्म केन्रको कजम
कजरबजही र कर्जा सूचनज व्यवस्थजपन सम्बन्धमज कर्जादजतजको
कजम कजरबजहीको लनयमन गने अलधकजर रजष्ट्र बैङ्किजर्ा हुनछ
े ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म केन्र तथज कर्जादजतजको कजम

कजरबजहीको लनयमन गने लसिलसिजमज रजष्ट्र बैङ्किे केन्र तथज
कर्जादजतजको नजममज आवश्यक आदे श र्जरी गना वज लनदे शन ददन
सक्नेछ।
आदे श

(३) उपदफज (२) बमोजर्म रजष्ट्र बैङ्किे र्जरी गरे को
वज

लनदे शन

पजिनज

कर्जादजतजको कताव्य हुनेछ।

गनुा

सम्बजन्धत

केन्र

तथज

(४) यस दफजमज िे जिएको कुनै कुरजिे प्रचलित कजनून

बमोजर्म कर्जादजतजको लनयमनकजरी लनकजयको लनयमन सम्बन्धी
कजम कजरबजहीमज कुनै बजधज पने छै न।

34. सुपरीवेक्षण गने: (१) यस ऐन बमोजर्म केन्रको कजम कजरबजही
र

कर्जा

सूचनज

व्यवस्थजपन

सम्बन्धमज

कर्जादजतजको

कजरबजहीको सुपरीवेक्षण गने अलधकजर रजष्ट्र बैङ्किजर्ा हुनछ
े ।
वज

कजम

(२) उपदफज (१) को प्रयोर्नको िजलग रजष्ट्र बैङ्क आफैँिे

कर्जादजतजको

लनयजमक

लनकजय
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मजफात

कर्जा

सूचनजको

व्यवस्थजपन

सम्बन्धमज

कर्जादजतजको

सुपरीवेक्षण गना वज गरजउन सक्नेछ।

कजम

कजरबजहीको

(३) उपदफज (२) बमोजर्म सुपरीवेक्षण गना िवटएको

पदजलधकजरीिे रजष्ट्र बैङ्किे तोकेको ववलध र प्रवक्रयजको सीमजलभत्र

रही कर्जादजतजको कर्जा सूचनजको व्यवस्थजपन सम्बन्धी कजयाको
सुपरीवेक्षण गनुा पनेछ।

(४) यस दफज बमोजर्म कर्जादजतजको कजम कजरबजहीको

ाँ लनर्िे
सुपरीवेक्षण गदजा सुपरीवेक्षकिे सम्बजन्धत कर्जादजतजसग

प्रवजह गरे को कर्जाको अद्यजवलधक वववरण तथज सोसाँग सम्बजन्धत

अन्य आवश्यक वववरण वज कजगर्जत मजग गना वज सो सम्बन्धमज
कुनै लनदे शन ददन सक्नेछ।

(५) उपदफज (४) बमोजर्म सुपरीवेक्षकिे मजगेको वववरण

तथज कजगर्जत उपिब्ध गरजउनु तथज ददएको लनदे शन पजिनज गनुा
सम्बजन्धत कर्जादजतजको कताव्य हुनछ
े ।

(६) यस दफजमज िे जिएको कुनै कुरजिे प्रचलित कजनून

बमोजर्म कर्जादजतजको लनयमनकजरी लनकजयबजट हुने सुपरीवेक्षण
सम्बन्धी कजम कजरबजहीमज कुनै बजधज पने छै न।
पररच्छे द– ५

कजयाकजरी अलधकृत सम्बन्धी व्यवस्थज
35. कजयाकजरी अलधकृत: (१) केन्रको दै लनक कजया सञ्चजिनको िजलग
एकर्नज कजयाकजरी अलधकृत रहनेछ।
(२)

कजयाकजरी

अलधकृत हुनछ
े ।

अलधकृत

केन्रको

प्रमुि

प्रशजसकीय

(३) यो ऐन र प्रचलित कजनूनको अधीनमज रही सलमलतिे

कजयाकजरी अलधकृतको लनयुजि गनेछ।
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(४) कजयाकजरी अलधकृतको पदजवलध बढीमज चजर वषाको

हुनेछ।
36.

कजयाकजरी

व्यवस्थजपन,
र्जञ्जलनयररङ्ग

अलधकृतको
वजजणज्य

वज

योग्यतज:

कजनून

र्न्फरमेसन

वज

अथाशजस्त्र,

सूचनज

टे क्नोिोर्ी)

वजजणज्यशजस्त्र,

प्रववलध

(कम््यूटर

ववषयमज कम्तीमज

स्नजतकोत्तर वज चजटाडा एकजउण्टे न्ट उपजलध हजलसि गरे को र
आलथाक, बैवङ्कङ्ग, कर्जा सूचनज वज ववत्तीय क्षेत्रको व्यवस्थजपकीय

है लसयतमज कम्तीमज पजाँच वषाको कजया अनुभव भएको व्यजि
केन्रको कजयाकजरी अलधकृतको पदमज लनयुि हुन योग्य हुनेछ।

37. कजयाकजरी अलधकृतको अयोग्यतज: दे हजयको व्यजि कजयाकजरी
अलधकृतको पदमज लनयुि हुन सक्ने छै नेः(क) गैर नेपजिी नजगररक,

(ि) पैतीस वषा उमेर पूरज नभएको,

(ग) दजमजसजहीमज परे को अवस्थज कजयम रहेको,
(घ) होस ठे गजनमज नरहेको,

(ङ) कर्जा सूचनज सम्बन्धी कसूर, बैवङ्कङ्ग कसूर, ठगी,

र्जिसजर्ी, कीते , सम्पजत्त शुद्धीकरण, भ्रिजचजर, मजनव
बेचलबिन, सङ्गदठत अपरजध, अपहरण वज शरीर
बन्धक

र्स्तज

नैलतक पतन

अदजितबजट कसूरदजर ठहररएको,

दे जिने

कसूरमज

(च) प्रचलित कजनून बमोजर्म कजिोसूचीमज परी त्यस्तो
सूचीबजट फुकुवज नभएको,

ु को स्थजयी आवजसीय अनुमलतपत्र
(छ) ववदे शी मुिक
लिएको वज लिन आवेदन ददएको।
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38. कजयाकजरी

अलधकृतको

पद

ररि

हुने:

कजयाकजरी अलधकृतको पद ररि हुनेछेः(क) लनर्िे

ददएमज,

कजयाकजरी

अलधकृत

दे हजयको

अवस्थजमज

पदबजट

रजर्ीनजमज

(ि) लनर्को उमेर पैसठ्ठी वषा पूरज भएमज,
(ग) दफज ३७ बमोजर्म अयोग्य भएमज,

(घ) केन्रको वहत ववपरीत कुनै कजम गरे को वज पदीय

जर्म्मेवजरी पूरज नगरे को कजरण सलमलतिे लनर्िजई
पदबजट हटजएमज,

तर त्यसरी पदबजट हटजउनु अजघ लनर्िजई

आफ्नो सफजई पेश गने मनजलसब मौकज ददनु
पनेछ।

(ङ) लनर्को मृत्यु भएमज।
39. कजयाकजरी अलधकृतको कजम, कताव्य र अलधकजर: कजयाकजरी
अलधकृतको कजम, कताव्य र अलधकजर दे हजय बमोजर्म हुनछ
े :-

(क) केन्रको वजवषाक योर्नज तथज कजयाक्रम तर्ुम
ा ज गरी
सलमलत समक्ष स्वीकृलतको िजलग पेश गने,

(ि) सलमलतको बैठकमज छिफि तथज लनणायको िजलग
पेश गनुा पने ववषयसूची तयजर गने,

(ग) सलमलतबजट स्वीकृत वजवषाक योर्नज तथज कजयाक्रम
र सलमलतको लनणाय कजयजान्वयन गने,

(घ) केन्रको

आय-व्ययको

वववरण

रजख्ने

तथज

केन्रबजट भए गरे कज कजमको त्रैमजलसक रूपमज

समीक्षज गरी प्रलतवेदन तयजर गरी सलमलतमज पेश
गने,
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(ङ) केन्रको दै लनक आलथाक तथज प्रशजसनजीक कजम

कजरबजही सञ्चजिन गने एवं मजतहतकज कमाचजरीको

रे िदे ि, लनयन्त्रण, लनदे शन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण
गने,

(च) केन्रिजर्ा

आवश्यक

पने

पूवजाधजरको व्यवस्थजपन गने,

र्नशजि

तथज

(छ) केन्रिजर्ा आवश्यक पने सजमग्री िररद गने,

(र्) केन्रको चि अचि सम्पजत्तको सं रक्षण तथज
व्यवस्थजपन गने,

(झ) केन्रको तफाबजट कुनै पलन व्यजि, फमा वज
कम्पनीसाँग करजर गने,

(ञ) केन्रको

दै लनक

कजया

सञ्चजिन

सम्बन्धमज

प्रशजसकीय प्रमुिको है लसयतमज अन्य आवश्यक
कजया गने।

पररच्छे द-६

र्ररबजनज, कसूर तथज सर्जय
40. वविम्ब शुल्क लिन सक्नेेः (१) दफज २२ को उपदफज (२)
बमोजर्म तोवकएको अवलधलभत्र केन्रिजर्ा कर्जा सूचनज उपिब्ध
नगरजउने सदस्य सं स्थजिजर्ा केन्रिे दे हजय बमोजर्म वविम्ब
शुल्क िगजउन सक्नेछेः-

(क) कर्जा सूचनज उपिब्ध गरजउनु पने अवलध नजघेको

पवहिो सजत ददनसम्मको िजलग प्रलत सूचनज एक
हर्जर रूपैयजाँ,

(ि) िण्ड

(क)

बमोजर्मको

अवलध

नजघेको

ददनसम्म प्रलत सूचनज दुर्ा हर्जर रूपैयजाँ,
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सजत

(ग) कर्जा सूचनज उपिब्ध गरजउनु पने अवलध नजघेको
तीस ददन पलछ प्रलत सूचनज पजाँच हर्जर रूपैयजाँ।

(२) उपदफज (१) मज र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए तजपलन

केन्रिजर्ा सो उपदफज बमोजर्म सूचनज उपिब्ध नगरजउने दफज

२३ को उपदफज (१) को िण्ड (क) र (ि) बमोजर्मको
सरोकजरवजिजिजर्ा वविम्ब शुल्क िजग्ने छै न।

41. र्ररबजनज गना सक्नेेः दे हजय बमोजर्मको कजया गनेिजई रजष्ट्र बैङ्किे
दे हजय बमोजर्मको र्ररबजनज गना सक्नेछ:-

(क) दफज २५ को उपदफज (५) ववपरीत कजया गरे मज
केन्रिजई पच्चीस हर्जर रुपैयजाँसम्म,

(ि) दफज ३० ववपरीत केन्रिजई झुठ्ठो, गित वज

भ्रजमक कर्जा सूचनज ददएमज त्यस्तो सूचनज ददनेिजई

वज त्यस्तो सूचनज केन्रबजट प्रवजह भएमज त्यस्तो
कजयामज

सं िग्न

केन्रको

पदजलधकजरी

कमाचजरीिजई पचजस हर्जर रूपैयजाँसम्म,

वज

(ग) दफज ३३ बमोजर्म रजष्ट्र बैङ्किे ददएको आदे श वज

लनदे शनको पजिनज नगरे मज वज दफज ३४ बमोजर्म
सुपरीवेक्षकिे मजग गरे को कजगर्जत वज वववरण

उपिब्ध नगरजएमज केन्र वज त्यस्तो लनकजयिजई
पचहत्तर हर्जर रूपैयजाँसम्म।

42. कसूर: कसैिे दे हजयको कुनै कजया गरे मज यस ऐन बमोजर्म कसूर
गरे को मजलननेछ:-

(क) यस

ऐन बमोजर्म रजजिएको कर्जा सूचनजको

अलभिेि

तथज

सोको

सुरक्षजको

िजलग

प्रयोग

गररएकज यन्त्र उपकरण (कम््यूटर, कम््यूटर
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सभार, सफ्टवेयर) चोरी गरे मज, लबगजरे मज वज नि
गरे मज,

(ि) केन्रको

कर्जा

सूचनज

भण्डजर

(डजटजबेस)

मज

गैरकजनूनी तवरिे कुनै सूचनज थपेमज, हटजएमज,
लबगजरे मज वज नि गरे मज,

(ग)

दफज २९ ववपरीत कसै िजई कर्जा सूचनज उपिब्ध
गरजएमज,

त्यस्तो

(घ) केन्रको

सूचनज

दुरूपयोग गरे मज,

सूचनज

भण्डजर

च ुहजवट

गरे मज

गररएको

वज

कक्षमज

अनलधकृत रूपमज प्रवेश गरे मज वज कुनै तररकजिे
कर्जा

गरे मज।

सूचनजमज

अनलधकृत

पहुाँच

रजख्ने

प्रयजस

43. सर्जयेः (१) दे हजय बमोजर्मको कसूर गनेिजर्ा दे हजय बमोजर्म
सर्जय हुनेछ:-

(क) दफज ४२ को िण्ड (क) वज (घ) बमोजर्मको
कसूर गनेिजर्ा एक वषासम्म कैद वज एक िजि
रूपैयजाँसम्म र्ररबजनज वज दुबै सर्जय,

(ि) दफज ४२ को िण्ड (ि) वज (ग) बमोजर्मको
कसूर गने व्यजि वज केन्रको पदजलधकजरी वज
कमाचजरीिजर्ा तीन वषासम्म कैद वज तीन िजि
रूपैयजाँसम्म र्ररबजनज वज दुबै सर्जय,

(२) उपदफज (१) मज उजल्िजित कसूर बजहेक यस ऐन

ववपरीत अन्य कुनै कजया गने व्यजििजर्ा एक बषासम्म कैद वज
लबगो िुिेकोमज लबगो असुि गरी लबगो बमोजर्म र्ररबजनज वज दुबै
सर्जय र लबगो निुिेकोमज एक बषासम्म कैद वज दश हर्जर
रूपैयजाँसम्म र्ररबजनज वज दुबै सर्जय हुनेछ।
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(३) यस ऐन बमोजर्मको कसूरमज मलतयजर हुनि
े जर्ा मु्य

कसूरदजरिजर्ा हुने सर्जयको आधज सर्जय हुनेछ।

(४) दफज ४२ बमोजर्मको कसूरबजट कसैिजई हजलन

नोक्सजनी पुग्न गएमज कसूर गने व्यजिबजट लबगो िुिेकोमज

लबगो बमोजर्म र लबगो निुिेकोमज वजस्तववक रुपमज हुन गएको
हजलन बजपत मनजलसब क्षलतपूलता भरजई ददनु पनेछ।

44. नेपजि सरकजर वजदी हुने: दफज ४३ बमोजर्म सर्जय हुने कसूर

सम्बन्धी मुद्दज नेपजि सरकजर वजदी भर्ा चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दज

ु ी फौर्दजरी कजयाववलध सं वहतज, २०७४ को अनसूची-१ मज
मुिक
परे को मजलननेछ।

पररच्छे द-७
ववववध

45. सहकजया गना सक्ने: (१) केन्रिे

कर्जा सूचनज प्रणजिीको

प्रभजवकजररतज अलभवृवद्ध गना सरकजरी तथज गैरसरकजरी लनकजय,

सदस्य सं स्थज, ववदे शी सरकजर वज ववदे शी सं स्थजसाँग सहकजया गना
सक्नेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म ववदे शी सरकजर वज ववदे शी

सं स्थजसाँग सहकजया गदजा केन्रिे त्यस्तो सरकजर वज सं स्थजसाँग
आवश्यक समझदजरी वज सम्झौतज गना सक्नेछ।त्यसरी समझदजरी
वज सम्झौतज गनुा अजघ नेपजि सरकजरको अनुमलत लिनु पनेछ।

46. वववजदको समजधजनेः (१) दफज ४२ मज उजल्िजित कसूरमज
बजहेक

यस

ऐन

कजयजान्वयनको

लसिलसिजमज

केन्र

र

सरोकजरवजिजबीच कुनै वववजद उत्पन्न भएमज त्यस्तो वववजद
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उत्पन्न भएको तीस ददनलभत्र वववजदसाँग सम्बजन्धत पक्षिे आपसी
सहमलतबजट वववजदको समजधजन गनुा पनेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्मको अवलधलभत्र वववजद समजधजन

हुन नसकेमज सो व्यहोरज िुिजई पन्र ददनलभत्र वववजदको कुनै

पक्षिे रजष्ट्र बैङ्कसमक्ष वववजद समजधजनको िजलग लनवेदन ददन
सक्नेछ।

(३) उपदफज (२) बमोजर्म लनवेदन पना आएमज रजष्ट्र

बैङ्किे प्रचलित कजनून बमोजर्म वववजद समजधजनको वैकजल्पक
उपजयको अबिम्बन गरी वववजद समजधजन गरी ददनु पनेछ।

(४) उपदफज (३) बमोजर्म रजष्ट्र बैङ्किे गरे को लनणाय

अजन्तम हुनेछ।

(५) वववजद समजधजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थज तोवकए

बमोजर्म हुनेछ।

47. वजवषाक प्रलतवेदन: (१) केन्रिे आलथाक वषा समजप्त भएको छ
मवहनजलभत्र वषाभररमज आफूिे सम्पजदन गरे को कजम कजरबजहीको

वववरण समजवेश गरी वजवषाक प्रलतवेदन तयजर गरी रजष्ट्र बैङ्क
समक्ष पेश गनुा पनेछ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म पेश गरे को वजवषाक प्रलतवेदन

केन्रिे सजवार्लनक गरी आफ्नो वेबसजर्ाटमज समेत रजख्नु पनेछ।

48. केन्र सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थज: (१) नेपजि रजष्ट्र बैङ्क ऐन,

२०५८ को दफज ८८ बमोजर्म स्थजपनज भई सञ्चजिनमज रहेको

कर्जा सूचनज केन्रिे यो ऐन प्रजरम्भ भएको लमलतिे छ मवहनजलभत्र
यस ऐन बमोजर्मको प्रवक्रयज पूरज गरी रजष्ट्र बैङ्कबजट र्र्जर्तपत्र
लिनु पनेछ।
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(२) यस ऐनमज अन्यत्र र्ुनसुकै कुरज िे जिएको भए

तजपलन यस ऐन बमोजर्म स्थजपनज हुने केन्रको लनयजमक लनकजय
त्यस्तो केन्रको सं स्थजपक वज सञ्चजिक हुन सक्ने छै न।

(३) यो ऐन प्रजरम्भ हुाँदजकज बित कुनै लनयजमक लनकजय

केन्रको सं स्थजपक वज सञ्चजिक रहेछ भने त्यस्तो लनकजयिे यो

ऐन प्रजरम्भ भएको पजाँच वषालभत्र केन्रमज रहेको आफ्नो स्वजलमत्व
ववलनवेश गररसक्नु पनेछ।

49. यसै ऐन बमोजर्म हुने: यस ऐनमज िे जिए र्लतमज यसै ऐन
बमोजर्म र अन्य कुरजमज प्रचलित कजनून बमोजर्म हुनछ
े ।

50. लनयम

बनजउने

अलधकजर: यो ऐन

कजयजान्वयन

सरकजरिे आवश्यक लनयम बनजउन सक्नेछ।

गना नेपजि

51. लनदे जशकज वज कजयाववलध बनजउने अलधकजर: यो ऐन तथज यस ऐन

अन्तगात बनेको लनयमको अधीनमज रही रजष्ट्र बैङ्किे दे हजयकज
ववषयमज आवश्यक लनदे जशकज वज कजयाववलध बनजउन सक्नेछेः-

(क) केन्रिजर्ा कर्जाको सूचनज ददने तररकज तथज ढजाँचज,
(ि) कर्जा सूचनज अलभिे ि गने तररकज,

(ग) कर्जा सूचनजको वगीकरण, प्रशोधन तथज ववश्लेषण,
(घ) ऋणीको सहमलत प्रजप्त गने तररकज,
(ङ) कर्जा सूचनज प्रवजह गने तररकज,

(च) कर्जा सूचनज प्रयोग गदजा पजिनज गनुा पने शता,
(छ) कर्जा सूचनजको सुरक्षज,

(र्) रजष्ट्र बैङ्किे आवश्यक ठजनेको अन्य ववषय।
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52. िजरे र्ी र बचजउ: (१) नेपजि रजष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफज
८८ िजरे र् गररएको छ।

(२) उपदफज (१) बमोजर्म िजरे र् भएको ऐनको दफज

बमोजर्म भए गरे कज कजम कजरबजही यसै ऐन बमोजर्म भए
गरे को मजलननेछ।
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अनुसूची

(दफज १२ को उपदफज (६) साँग सम्बजन्धत)
शपथ ग्रहणको ढजाँचज
म ................................................................. कर्जा

सूचनज केन्रको .......................... पदमज लनयुि/मनोनयन भएकोिे

सो पदको कताव्य प्रचलित कजनून, नेपजि रजष्ट्र बैङ्कको लनयमन र
लनदे शनको अधीनमज रही ववत्तीय प्रणजिीको सम्बद्धान तथज केन्रको
वहतिजई सदै व ध्यजनमज रजिी आफ्नो कताव्य र्मजन्दजरीकज सजथ पजिनज
गनेछु। केन्रको कजरोबजर तथज गो्य रजख्नु पने कुरजहरु कही ीँ कतै

प्रकजश पजने छै न। ............................. को है लसयतिे सञ्चजिक
सलमलतिे अलधकजर ददएको र कजनूनिे बजध्य गरे को अवस्थजमज बजहेक

मेरो र्जनकजरीमज आएकज कुनै पलन र्जनकजरी तथज सूचनज पदमज बहजि

रहेको वज नरहेको र्ुनसुकै अवस्थजमज पलन प्रत्यक्ष वज अप्रत्यक्ष रुपमज
कुनै पलन प्रकजरिे कसै िजई र्जनकजरी ददने छै न भनी र्मजन सम्झी सत्य
लनष्ठजपूवक
ा पद तथज गोपनीयतजको शपथ ग्रहण गदाछु।
शपथ ग्रहण गने व्यजिको-

शपथ ग्रहण गरजउने पदजलधकजरीको-

पदेः

पदेः

नजमेः

दस्तितेः
लमलतेः

नजमेः

दस्तितेः
लमलतेः
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