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अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सदस्यतर प्ररप्त गने ऐन, २०१९
लरलमोहर् र् प्रकरशन समसत
२०१९।६।१८
संशोधन गने ऐन
१.

नेपरल ऐनहरु सं शोधन गने, खरर्े ज गने र् पुनः व्यिस्स्ित
गर्ी चरलू र्रख्ने ऐन, २०१९

२०१९।१२।३०
प्रमरणीकर्ण र् प्रकरशन समसत

२.

गणतन्र सुदृढीकर्ण तिर केही नेपरल करनुन
सं शोधन गने ऐन, २०६६

३.

२०६६।१०।७

नेपरलको सं ष्ट्रिधरन अनुकूल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई
सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९
२०१९ सरलको ऐन नं. २४



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

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको स्िरपनर र् सञ्चरलनको सनसमत्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतरहरु स्िीकरर् गर्ी
नेपरलले उक्त एसोससयशनको सदस्य हुन परउने गनाको सनसमत्त बनेको ऐन
प्रस्तरिनर: अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनले यस ऐनको अनुसूची–१ मर उल्ले ख भएकर शताहरुमर
नेपरललरई अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सदस्य बनरउन सष्ट्रकने भनी शताहरु तोकेको, र्
मरसि ले स्खएबमोस्जमकर शताहरु पूर्र गनाको लरसग यसपसि लेस्खएकर कुर्रहरुको व्यिस्िर
गना आिश्यक भएकोले,



यो ऐन सं ित् २०६५ सरल जेठ १५ गतेदेस्ख लरगू भएको ।

गणतन्र सुदृढीकर्ण तिर केही नेपरल करनून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्झष्ट्रकएको ।
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श्री ५ महरर्रजरसधर्रज महेन्र िीर् ष्ट्रिक्रम शरहदे िबरट



नेपरलको सं ष्ट्रिधरनको धरर्र ९३

अनुसरर् यो ऐन बनरईबक्सेकोि ।
१.

संस्िप्त नरम र् प्ररर्म्भ: (१) यस ऐनको नरम “अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सदस्यतर
प्ररप्त गने ऐन, २०१९” र्हेकोि ।
(२)

२.

यो ऐन तुरुन्त प्ररर्म्भ हुनि
े ।

परर्भरषर: ष्ट्रिषय िर प्रसङ्गले अको अिा नलरगेमर यस ऐनमर,–
(क)

“एसोससएशन” भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशन सम्झनु पिा ।

(ख)

“एशोससएशन सम्झौतर” भन्नरले एसोससएशनको सम्झौतरकर धरर्रहरु सम्झनु
पिा ।

३.

सम्झौतरहरु गने र् स्िीकृसतकर सलखतहरु दरसलख गने असधकरर्:

नेपरल

सर्करर्कर अिा

मन्रीले आफनो हस्तरिर्को सलखत गर्ी सो सलखतमर तोष्ट्रकएको व्यस्क्तलरई नेपरल
सर्करर्को तफाबरट दे हरयबमोस्जमको करम गने असधकरर् ददन सक्नेि:–
(क)

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सम्झौतरको धरर्रहरुमर हस्तरिर्
गने ।

(ख)

नेपरल सर्करर्ले नेपरल करनूनबमोस्जम सम्बस्न्धत सम्झौतरहरु र्
त्यसमर तोष्ट्रकएकर शताहरु, जुन शताहरुमर नेपरललरई अन्तर्राष्ट्रिय
ष्ट्रिकरस एशोससएशनको सदस्यतर प्रदरन गरर्नेि, स्िीकरर् गर्े को ि
भन्ने

व्यहोर्र जनरई

एसोससएशन

सम्झौतरको स्िीकृसतको सलखत

अन्तर्राष्ट्रिय पूनसनामराण एिं ष्ट्रिकरस बैंङ्कमर दरस्खल गने ।
४.

एसोससएशनलरई र्कमहरु भ ुक्तरनी गने असधकरर्: अनुसूची–१ मर लेस्खएकर शताहरु र्
एसोससएशन सम्झौतर अनुसरर् नेपरल सर्करर्को तफाबरट समय समयमर सो एसोससएशनलरई





नेपरल ऐनहरु सं शोधन गने, खरर्े ज गने र् पुनः व्यिस्स्ित गर्ी चरलू र्रख्ने ऐन, २०१९ द्वरर्र सं शोसधत ।
नेपरलको सं ष्ट्रिधरन अनुकूल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धरर्र सं शोसधत ।
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ु रनी गने असधकरर् श्री ५
भ ुक्तरनी गनुप
ा ने हुन आएको र्कमहरु सं घीय सस्ञ्चत कोषबरट भक्त
को अिा मन्रीलरई हुनेि ।
५.

प्रोसमसर्ी नोटहरु सनष्करशन गने असधकरर्: अिा मन्रीले नेपरल सर्करर्को तफाबरट अनुसूची
२ बमोस्जमको एसोससएशन सम्झौतरको धरर्र २ को दफर २(ङ) मर ले स्खएबमोस्जमको
सनब्र्जरजी र् बेच सबखन गना नहुने अिापर िर अरु ऋणपर आफूले उस्चत ठरनेको ढराँचरमर
ससजानर गना र् एसोससएशनकर नरउाँमर जरर्ी गना सक्नेिन् र् त्यसर्ी ससजानर गरर्एको र् जरर्ी
ु रनी सं घीय सस्ञ्चत कोषबरट गरर्नेि ।
गरर्एको अिापर िर ऋणपरको भक्त

६.

नेपरल र्रि बैंड्ढ सिपोस्जटर्ी मनोसनत हुन:े नेपरल र्रि बैंड्ढलरई अनुसूची–३ बमोस्जमको
एसोससएशन सम्झौतरको धरर्र ६ को दफर ९ को प्रयोजनको लरसग सिपोस्जटर्ी मनोसनत
गरर्एकोि ।

७.

लेखरपढीको मरध्यम: नेपरल सर्करर्को सस्चि, अिा मन्ररलयलरई अनुसूची–४ बमोस्जमको
एसोससएशन सम्झौतरको धरर्र ६ को दफर १० को प्रयोजनको लरसग ले खरपढीको मरध्यम
मनोसनत गरर्एकोि ।

८.

एसोससएशनको स्स्िसत, त्यसलरई िूट र् ष्ट्रिशेषरसधकरर्हरु: प्रचसलत नेपरल करनूनमर जुनसुकै
कुर्र लेस्खएको भए तरपसन अनुसूची–५ बमोस्जमको एसोससएशन सम्झौतरको धरर्र ८ मर
लेस्खएबमोस्जम एसोससएशनलरई स्स्िसत, िूट र् ष्ट्रिशेषरसधकरर्हरु प्ररप्त हुनेिन् ।

९.

अनुसूचीमर संशोधन गने असधकरर्: एसोससएशन सम्झौतरको यो ऐनको अनुसूची बमोस्जमकर
कुनै कुर्रमर कुनै सं शोधन गरर्एमर सोहीबमोस्जम नेपरल सर्करर्ले समय समयमर नेपरल
र्रजपरमर सूचनर प्रकरस्शत गर्ी यो ऐनको अनुसूचीमर सं शोधन गना सक्नेि ।

१०.

सनयमहरु बनरउने असधकरर्: यो ऐनको उद्देश्य करयरास्न्ित गना नेपरल सर्करर्ले सनयमहरु
बनरउन सक्नेि ।

१२.





नेपरलको सं ष्ट्रिधरन अनुकूल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धरर्र सं शोसधत ।



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

नेपरल ऐनहरु सं शोधन गने, खरर्े ज गने

र् पुनः व्यिस्स्ित गर्ी चरलू र्रख्ने ऐन, २०१९ द्वरर्र स्झष्ट्रकएको ।
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अनुसूची–१
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशन
प्रस्तरि नं. १५
नेपरललरई एसोससएशनको सदस्यतर
एसोससएशन सम्झौतरको धरर्र (यसपसि धरर्र भसनएको) २ को दफर १ (६) बमोस्जम नेपरल
सर्करर्, नेपरलले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सदस्यतरको लरसग सनिेदन ददएको, र्
एसोससएशनको

िरइलजको

दफर

९

बमोस्जम

करयाकरर्ी

सञ्चरलकहरुले,

नेपरलकर

प्रसतसनसधहरुसं ग पर्रमशा गर्ी यस सनिेदनपर बरर्े गभानर्हरुको बोिामर ससफररर्श पेश गर्े कोले ,
गभनार्हरुको बोिाले दे हरयकर शता र् अिस्िरहरुमर नेपरललरई एसोससएशनको सदस्यतरमर
प्रिेश गर्रउने प्रस्तरि गर्े कोि:–
(क)

यस प्रस्तरिमर स्पष्ट उल्ले ख गरर्एदे स्ख बरहे क नेपरलले

एसोससएशनको

सदस्यतर प्ररप्त गने अरु शता र् अिस्िरहरु धरर्रहरु सरि र्हे को अनुसूची (क)
को भरग २ मर उल्ले स्खत शुरुकर सदस्यहरुको सदस्यतरसम्बन्धी धरर्रहरुमर
ु रनी, मुररको
तोष्ट्रकएबमोस्जम (कुनै कटौती गने उद्देश्यले नभै चन्दरको भक्त
उपयोसगतर र् मत ददने असधकरर्सम्बन्धी शता र् अिस्िरहरु समेत जनरउने
गर्ी) हुनेि ।
(ख)

एसोससएशनको सदस्यतर स्िीकरर् गर्े पसि जनिर्ी १, १९६० मर भएको तौल
ु
र् शुद्धतरको सं यक्त
र्रज्यको िलर्को मूल्य बर्रबर् जम्मर िलर् ५,००,०००
बर्रबर्को मूल्य चन्दर स्िरुप नेपरलले बुझरउनु पनेि ।

(ग)

एसोससएशनको सदस्यतर स्िीकरर् गनुभ
ा न्दर पष्ट्रहले धरर्रहरुको अनुसूची (क)
को भरग २ मर उल्ले स्खत शुरु सदस्यहरु सर्ह एसोससएशनको सदस्य हुनरले
नेपरलले सदस्यतर स्िीकरर् गर्े को िर गनुभ
ा न्दर अस्घको समसतमर बुझरउनु पने
ु रनी ददनु पनेि ।
शुरु चन्दरको सबै र्कम भक्त
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(घ)

नेपरलले सन १९६२ नोभेम्बर् ५ सम्ममर यो प्रस्तरिबमोस्जम एसोससएशनको
सदस्यतर

स्िीकरर्

गना

सक्नेि, तर्

असरधरर्ण

परर्स्स्िसतले

गदरा

सो

प्रस्तरिबमोस्जम सदस्यतर स्िीकरर् गना सक्ने अरु अिसध बढरउनु पने भनी
करयाकरर्ी सञ्चरलकहरुले दे खेमर सो अिसधलरई बढरउन सक्नेि ।
अनुसूची–२
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिकरस एसोससएशनको सम्झौतरको धरर्रहरुको धरर्र २ को दफर २ (ङ)
दफर २ (ङ) – एसोससएशनले कुनै पसन सदस्यबरट एसोससएशनको सनणायमर आफूलरई सञ्चरलन गना
नचरष्ट्रहए जसत सदस्यले बुझरएको िर बुझरउनु पने सदस्यको मुररको कुनै अं शको सट्टर सदस्य िर
सदस्यले मनोसनत गर्े को सिपोस्जटर्ीले यस अस्घको उपदफर




(घ) िर धरर्र



४ को दफर २

दफर २ (घ)–प्रत्येक प्ररर्स्म्भक सदस्य र्रिले बुझरउनु पने चन्दरको बराँकी नब्बे प्रसतशत भरग १ को अनुसूची (क) मर
उल्लेस्खत सदस्यहरुले सुनमर िर शता र्ष्ट्रहत परर्ित्र्य मुरर (ष्ट्रफली कन्भष्ट्रटाब्ल कर्े न्सी) मर र् भरग २ को
अनुसूची (क) मर उल्लेस्खत सदस्यहरुको हकमर आफनो मुररमर बुझरउन सक्नेि । प्रत्येक सदस्यहरुले
चन्दरको नब्बे प्रसतशत दे हरयबमोस्जम पराँच सरलमर बर्रबर् ष्ट्रकस्तरबन्दीमर गर्ी बुझरउन सक्नेिः–

पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्तर धरर्र ११ को दफर ४ अन्तगात एसोससएशनले करर्िरई शुरु गर्े को समसत िर प्ररर्स्म्भक सदस्य
र्रिले सदस्यतर प्ररप्त गर्े को समसत जुनपसि पदाि त्यस समसतले तीस ददनसभर, दोश्रो ष्ट्रकस्तर एसोससएशनले
करर्िरई शुरु गर्े को एक िषापसि, र् बराँकी ष्ट्रकस्तरहरु एक एक िषा सबर्रई पूर्र नब्बे प्रसतशत बुझरई नसकेसम्म
प्रत्येक िषामर ।


धरर्र ४ दफर २– मौज्दरत र्हेको मुररको मूल्य करयम र्रख्ने:–

(क)

कुनै सदस्य र्रिको मुररको सममूल्य (परर् भ्यरलू) घटरइएको ि िर कुनै सदस्य र्रिको मुररको ष्ट्रिदे शी
ष्ट्रिसनमयको मूल्य सो सदस्यको प्ररदे स्शक िेरसभर प्रशस्त मरररमर घटे को ि भन्ने एसोससएशनले ठरनेमर धरर्र २
को दफर २ (घ) बमोस्जम सदस्य र्रिले एसोससएशनलरई बुझरएको मुररको मूल्य सो चन्दर बुझरएको समयको
मूल्य बर्रबर् गना चरष्ट्रहने आफनो मुररको िप मुरर उस्चत समयसभर एसोससएशनलरई बुझरउनेि मरसि उल्लेख
गरर्एकर कुर्रहरु, धरर्र २ को दफर २ (ङ) अनुसरर् स्िीकरर् गरर्एको नोटको रुपमर र्हे कर िर नर्हेकर मुरर
भ ुक्तरनी नददए िर अन्य सदस्यको मुररमर ष्ट्रिसनमय गर्े सम्ममरर लरगू हुनेि ।

(ख)

कुनै सदस्य र्रिको मुररको सममूल्य (परर् भ्यरलू) बढरइएको ि िर कुनै सदस्य र्रिको मुररको ष्ट्रिदे शी
ष्ट्रिसनमयको मुल्य सो सदस्यको प्ररदे स्शक िेरसभर प्रशस्त मरररमर िृष्ट्रद्ध भएको ि भन्ने एसोससएशनले ठरनेमर यो
दफरको परर्स्शष्ट (क) को सनयम लरगू हुने मुररमर िृष्ट्रद्ध भएको मूल्य बर्रबर्को सदस्यको मुरर एसोससएशनले
उस्चत समयसभर सो सदस्य र्रिलरई बुझरउनेि ।

(ग)

अन्तर्राष्ट्रिय मुरर कोषले सबै सदस्यहरुको मुररहरुको सममूल्य (परर् भ्यरलू) मर बर्रबर् अनुपरतमर परर्ितान
ल्यरएमर एसोससएशनले अगरसि गएको परर्स्शष्टहरुको सनयम लरगू गना सक्नेि ।

(घ)

कुनै मुररको मूल्य करयम र्रख्न यो दफरको उपदफर (क) बमोस्जम बुझरइएको र्कम सो मुररकै रुपमर परर्ित्र्य
र् उपयोग

हुनेि
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बमोस्जम सनकरले को बेच सबखन गना नहुने, सनब्र्यरजी, र् मरगेको बखत मनोसनत सिपोस्जटर्ीमर
ु रनी ददनुपने नोट िर यस्तै अरु
एसोससएशनको नरउाँमर जम्मर गर्ी सममूल्य (परर् भ्यरलू) मर भक्त
ऋणपरहरु स्िीकरर् गनेि ।

अनुसूची–३
सम्झौतरको धरर्रहरुको धरर्र ६ को दफर ९
ु ले एसोससएशनसं ग र्हने आफनो मुरर िर एसोससएशनको
दफर ९– सिपोस्जटर्ीहरु: प्रत्येक सदस्य मुलक
अरु जरयज्यिरको मौज्दरतको सनसमत्त आफनो केन्रीय बैंङ्कलरई सिपोस्जटर्ी मनोसनत गनेिन् िर सो
ु को आफनो केन्रीय बैंङ्क नभएमर एसोससएशनलरई मञ्जुर् हुने यस्तै अरु सं स्िरलरई मनोसनत
मुलक
गनेिन् । िु ट्टै कुनै मनोसनत नगरर्एमर बैंङ्कको सनसमत्त मनोसनत भएको सिपोस्जटर्ी एसोससएशनको
सनसमत्त सिपोस्जटर्ी हुनेि ।

अनुसूची–४
सम्झौतरको धरर्रहरुको धरर्र ६ को दफर १०
ु ले यस सम्झौतर अन्तगात उठे को कुनै कुर्रको
दफर १०– लेखरपढीको मरध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलक
सम्बन्धमर

जुनद्वरर्र

एसोससएशनले

ले खरपढी

गनुा

पनेि

त्यसमर

मरध्यमको

सनसमत्त

उस्चत

असधकरर्ीलरई मनोसनत गनेिन् । िु ट्टै कुनै मनोसनत नभएमर बैंङ्कको सनसमत्त मनोसनत गरर्एको
असधकरर्ीलरई एसोससएशनको ले खरपढीको मरध्यम मरसननेि ।

अनुसूची–५
सम्झौतरको धरर्रहरुको धरर्र ८
स्स्िसत, िूट र् ष्ट्रिशेषरसधकरर्हरु
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धरर्र ९ दफर १– धरर्रको उद्देश्य: एसोससएशनलरई सुम्पेको करम पूर्र गना एसोससएशन सरमथ्र्य
बनरउन यो धरर्रमर ददइएको स्स्िसत, िूट र् ष्ट्रिशेषरसधकरर्हरु प्रत्येक सदस्यको प्ररदे स्शक िेरमर
एसोससएशनलरई ददइनेि ।
दफर

२–एसोससएशनको

स्स्िसत:

एसोससएशनको

करनूनी

मरन्यतर

प्ररप्त

व्यस्क्तत्ि

हुनेि

र्

एसोससएशनलरई ष्ट्रिशेषतः दे हरयको करम गने असधकरर् हुनेि:–
(१)

ठे क्कर सलने ददने,

(२)

चल अचल सम्पस्त्त प्ररप्त गने िर सबक्री गने ,

(३)

करनूनी करर्िरई गने ।

दफर ३– अदरलती करर्िरईको सम्बन्धमर एसोससएशनको स्िरन: एसोससएशनले आफनो करयरालय
भएकर िर सेिर सूचनर स्िीकरर् गनाको लरसग एसोससएशनले एजेण्ट सनयुक्त गर्े को िर ससक्योरर्टीहरु
सनकरलेको िर ग्यरर्े ण्टी गर्े को कुनै सदस्यको प्ररदे स्शक िेरमर करनूनबमोस्जम असधकरर् प्ररप्त
अदरलतमर मरर एसोससएशनको ष्ट्रिरुद्ध करर्िरई चलरउन सष्ट्रकनेि । सदस्यहरुले िर सदस्यहरुको
सनसमत्त करम गने व्यस्क्तहरुले, िर सदस्यहरुबरट दरबी सलने व्यस्क्तहरुले कुनै करर्िरई चलरउन सक्ने
ु ै र्हे को िर जोससत र्हे को भए पसन
िै न । एसोससएशनको सम्पस्त्त र् जरयजेिरलरई जहराँसक
ु न्दर अस्घ पक्ररउ, कब्जर िर कुष्ट्रकाबरट िूट ददइनेि ।
एसोससएशनको ष्ट्रिरुद्ध अस्न्तम फैसलर हुनभ
ु ै र्हे को र् जोससत
दफर ४–जरयजेिर पक्ररउ हुनबरट : एसोससएशनको सम्पस्त्त र् जरयजेिरलरई जहराँसक
र्हे पसन, करयाकररर्णी िर करनूनी करर्िरईद्वरर्र खोज तलरसी, असधग्रहण, अपहर्ण, सनस्िरमीकर्ण िर
अरु कुनै ष्ट्रकससमको पक्ररउबरट िूट परउनेि ।
दफर ५–असभलेख गृह (आस्चाभ्स) सम्बन्धी िूट: एसोससएशनको असभले ख गृह (आस्चाभ्स) सभर दखल
गना सष्ट्रकने िै न ।
दफर ६– जरयज्यिरमर प्रसतबन्ध नलरग्ने: यस सम्झौतरले ददएको करया सञ्चरलन गना आिश्यक भएको
हदसम्म र् यस सम्झौतरको दफरहरुको अधीनमर र्ही, एसोससएशनको सबै सम्पस्त्त र् जरयजेिरमर कुनै
ष्ट्रकससमको प्रसतबन्ध, सनयम, सनयन्रण र् मोर्रटोरर्यर लरग्ने िै न ।
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दफर ७– लेखरपढी गने ष्ट्रिशेषरसधकरर्: सदस्यहरुले एसोससएशनको अष्ट्रफससयल ले खरपढीलरई अरु
सदस्यहरुको अष्ट्रफससयल ले खरपढीलरई सर्ह नै व्यिहरर् गनेिन् ।
दफर ८– असधकृत र् कमाचरर्ीहरुको सनसमत्त िूट र् ष्ट्रिशेषरसधकरर्हरु: एसोससएशनकर सबै गभनार्हरु,
करयाकरर्ी सञ्चरलकहरु, अल्टर्नेटहरु, असधकृतहरु र् कमाचरर्ीहरुले –
(१)

एसोससएशनले िूट त्यरग गर्े मर बरहे क अष्ट्रफससयल है ससयतले गर्े को करम
करयाहरुमर करनूनी करर्िरईबरट िूट परउनेि ।

(२)

स्िरनीय नरगरर्क नभएमर, दे शरन्तर्बरससम्बन्धी प्रसतबन्धहरु, ष्ट्रिदे शीहरुको
र्स्जिेशनसम्बन्धी आिश्यकतरहरु, र्रष्ट्रिय सेिरसम्बन्धी दरष्ट्रयत्िहरुबरट िूट र्
ष्ट्रिसनमय प्रसतबन्धसम्बन्धी सुष्ट्रिधरहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही
समरन दजराकर प्रसतसनसधहरु, असधकरर्ी िगाहरु र् कमाचरर्ीहरुलरई ददए सर्ह नै
परउनेिन् ।

(३)

सदस्यहरुले

अरु

सदस्यहरुको

सोही

समरन

दजराको

प्रसतसनसधहरु

असधकरर्ीिगाहरु र् कमाचरर्ीहरुलरई ददए सर्ह नै भ्रमण सुष्ट्रिधर परउनेिन् ।
दफर ९–कर्बरट िूट:
(क)

एसोससएशन, यसको जरयजेिर, सम्पस्त्त, आम्दरनी र् यो सम्झौतरद्वरर्र असधकृत यसको सञ्चरलन र्
करर्ोबरर्हरुले सबै कर् र् सबै भन्सरर् महसूल िूट परउनेि कुनै कर् िर महसूल असूल िर
भ ुक्तरनी गने दरष्ट्रयत्िबरट पसन एसोससएशनले िूट परउनेि ।

(ख)

स्िरनीय नरगरर्क, स्िरनीय प्रजर, िर अरु स्िरनीय र्रष्ट्रिय नभएको एसोससएशनकर करयाकरर्ी
सञ्चरलकहरु, अल्टर्नेटर्हरु, असधकरर्ी िगाहरु िर कमाचरर्ीहरुलरई एसोससएशनले ददने तलब र्
परर्लरभमर कुनै पसन कर् सलइने िै न ।

(ग)

एसोससएशनले सनकरले को दरष्ट्रयत्ि िर ससक्योरर्टी (त्यस उपर्को लरभरंश िर ब्यरज लगरयतमर)
जोससत र्हे को भए पसन कुनै ष्ट्रकससमको कर् सलइने िै न:–
(१)

यदद त्यसले सो दरष्ट्रयत्ि िर ससक्योरर्टीलरई मरर एसोससएशनले ससजानर गर्े को
करर्णले फर्क व्यिहरर् गर्े को ि भने, िर
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(२)

यदद त्यस्तो कर् व्यिस्िरको सनसमत्त सम्पूण ा असधकरर् िेरीय आधरर् सो दरष्ट्रयत्ि िर
ु रनी गनुप
ु रनी गरर्एको ठरउाँ, िर
ससक्योरर्टी सनकरसलएको, िर भक्त
ा ने गरर्एको िर भक्त
मुरर िर बैंङ्कले र्रखेको कुनै करयरालय िर करर्ोबरर्को स्िरन भएमर ।

(घ)

एसोससएशनले ग्यरर्े ण्टी ददएको कुनै दरष्ट्रयत्ि िर ससक्योरर्टी (त्यसको लरभरंश िर ब्यरज
लगरयतमर) जोससत र्हेको भए पसन कुनै ष्ट्रकससमको कर् सलइने िै न:–
(१)

यदद त्यसले त्यो दरष्ट्रयत्ि िर ससक्योरर्टीलरई एसोससएशनले ग्यरर्े ण्टी गर्े को करर्णले
फर्क व्यिहरर् गर्े को ि भने, िर

(२)

यदद त्यस्तो कर् व्यिस्िरको सनसमत्त सम्पूण ा असधकरर् िेरीय आधरर् एसोससएशनले
र्रखेको कुनै करयरालय िर करर्ोबरर्को स्िरन भएमर ।

दफर १०–धरर्रको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धरर्रमर ददइएको ससद्धरन्तहरु आफनो करनून मुतरष्ट्रिक
लरगू गर्रउने उद्देश्यको सनसमत्त आफनो प्ररदे स्शक िेरसभर आिश्यकतरनुसरर्को करया गनेि र्
आफूले गर्े को करमको पूर्र ष्ट्रििर्णको सूचनर एसोससएशनलरई ददनेि ।



रष्टव्य:- (१)

केही नेपरल करनुन सं शोधन गने ऐन,२०६३ द्वरर्र रुपरन्तर् गरर्एकर शब्दहरु:"श्री ५ को सर्करर्” को सट्टर “नेपरल सर्करर्”

(२)

गणतन्र सुदृढीकर्ण तिर केही नेपरल करनून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र रुपरन्तर् गरर्एकर
शब्दहरु:-

”श्री ५ को अिा मन्री” को सट्टर “अिामन्री” ।
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