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अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सदस्यरतर प्ररप्त गने ऐन, २०२२ 

लरलमोहर् र् प्रकरशन मममत  

  २०२२।५।६ 

संशोधन गने ऐन             प्रमरणीकर्ण र् प्रकरशन मममत 

१.  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेर्परल करननु 

 संशोधन गने ऐन, २०६६                                 २०६६।१०।७ 

२.  नेर्परलको संष्ट्रिधरन अनकूुल बनरउन केही नेर्पररल ऐनलरई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५                         २०७५।११।१९ 

२०२२ सरलको ऐन नं. ६ 

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

अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको स्थरर्पनर र् सञ्चरलनको मनममत्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतरहरू स्िीकरर् गर्ी 
नरे्परलले उक्त कर्पोरे्शनको सदस्य हनु र्परउन ेगनाको मनममत्त बनकेो ऐन 

प्रस्तरिनराः अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनले यस ऐनको अनसूुची–१ मर उल्लेख भएकर शताहरूमर 
नेर्परललरई अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सदस्य बनरउन सष्ट्रकने भनी शताहरू तोकेको, र् मरमथ 
लेखखए बमोखिमकर शताहरू रू्पर्र गनाकर लरमग यसर्पमि लेखखएकर कुर्रहरूको व्यिस्थर गनुा आिश्यक 
भएकोले, 

श्री ५ महरर्रिरमधर्रि महेन्र िीर् ष्ट्रिक्रम शरहदेिबरट र्रष्ट्रिय र्पञ्चरयतको सल्लरह र् सम्ममतले 
यो ऐन बनरइबक्सेकोि । 

१. संखिप्त, नरम र् प्ररर्म्भ: (१) यस ऐनको नरम “अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सदस्यतर 
प्ररप्त गने ऐन, २०२२” र्हेकोि । 

                                                           
  यो ऐन संित ्२०६५ सरल िेठ १५ गतेदेखख लरगू भएको । 

  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेर्परल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र खझष्ट्रकएको । 
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(२) यो ऐन तरुुन्त प्ररर्म्भ हनुेि । 

२. र्परर्भरषर: ष्ट्रिषय िर प्रसङ्गले अको अथा नलरगेमर यस ऐनमर,– 

(क) “कर्पोरे्शन” भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शन सम्झनरु्पिा । 

(ख) “कर्पोरे्शन सम्झौतर” भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको 
सम्झौतरको धरर्रहरू सम्झनरु्पिा । 

३. सम्झौतरहरू गने र् स्िीकृमतकर मलखतहरू दरखखल गने अमधकरर्: नेर्परल सर्करर्को अथा 
मन्रीले आफ्नो हस्तरिर्को मलखत गर्ी सो मलखतमर तोष्ट्रकएको व्यखक्तलरई नेर्परल 
सर्करर्को तफा बरट देहरयबमोखिमको करम गने अमधकरर् ददन सक्नेिाः– 

(क) अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्रहरूमर हस्तरिर्     

गने । 

(ख) नेर्परल सर्करर्ले नेर्परल करनून बमोखिम सम्बखन्धत सम्झौतरहरू र् त्यसमर 
तोष्ट्रकएकर शताहरू िनु शताहरूमर नेर्परललरई अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स 
कर्पोरे्शनको सदस्यतर प्रदरन गरर्नेि, स्िीकरर् गरे्को ि भने्न व्यहोर्र 
िनरई कर्पोरे्शनको सम्झौतरको स्िीकृमतको मलखत अन्तर्राष्ट्रिय र्पनुाःमनमराण 
एिं ष्ट्रिकरस बैङ्कमर दरखखल गने । 

४. कर्पोरे्शनलरई र्कमहरू भकु्तरनी गने अमधकरर्: अनसूुची–१ मर लेखखएको शताहरू र् कर्पोरे्शन 
सम्झौतर अनसुरर् नेर्परल सर्करर्को तफा बरट समय समयमर सो कर्पोरे्शनलरई भकु्तरनी गनुार्पने 
हनु आएको र्कमहरू संघीय सखञ्चत कोषबरट भकु्तरन गने अमधकरर् नेर्परल सर्करर्को  
अथामन्रीलरई हनुेि । 

५. नरे्परल र्रि बैङ्क मिर्पोखिटर्ी मनोमनत हनु:े नेर्परल र्रि बैङ्कलरई अनसूुची–२ बमोखिमको 
कर्पोरे्शन सम्झौतरको धरर्र ४ को दफर ९ को प्रयोिनको लरमग मिर्पोखिटर्ी मनोमनत 
गरर्एकोि । 

                                                           
  नेर्परलको संष्ट्रिधरन अनकूुल बनरउन केही नेर्परल ऐनलरई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धरर्र संशोमधत । 
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६. लेखरर्पढीको मरध्यम: नेर्परल सर्करर्को सखचि, अथा मन्ररलयलरई अनसूुची–३ बमोखिमको 
कर्पोरे्शन सम्झौतरको धरर्र ४ दफर १० को प्रयोिनको लरमग लेखरर्पढीको मरध्यम मनोमनत 
गरर्एकोि । 

७. कर्पोरे्शनको खस्थमत त्यसलरई िुट र् ष्ट्रिशषेरमधकरर्हरू: प्रचमलत नरे्परल करनूनमर िनुसकैु कुर्र 
लेखखएकर भए तरर्पमन अनसूुची–४ बमोखिमको कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्र ६ मर 
लेखखएबमोखिम कर्पोरे्शनलरई खस्थमत, िुट र् ष्ट्रिशेषरमधकरर्हरू प्ररप्त हनुेिन ्। 

८. अनसूुचीमर संशोधन गने अमधकरर्: कर्पोरे्शन सम्झौतरको यो ऐनको अनसूुचीबमोखिमकर कुनै 
कुर्रमर संशोधन गरर्एमर सोहीबमोखिम नेर्परल सर्करर्ले समय समयमर नेर्परल र्रिर्परमर 
सूचनर प्रकरखशत गर्ी यो ऐनको अनसूुचीमर संशोधन गना सक्नेि । 

९. मनयम बनरउन े अमधकरर्: यो ऐनको उदे्दश्य करयराखन्ित गना नेर्परल सर्करर्ले मनयमहरू 
बनरउन सक्नेि  । 
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अनसूुची–१ 

अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शन 

प्रस्तरि नं. 

नरे्परललरई कर्पोरे्शनको सदस्यतर 

 

कर्पोरे्शन सम्झौतरको धरर्र २ को दफर १(ख) बमोखिम नेर्परल सर्करर् नेर्परलले अन्तर्रष्ट्रिय 
फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सदस्यतरको लरमग मनिेदन ददएको, र् 

कर्पोरे्शनको बरईलिको दफर १७ बमोखिम करयाकरर्ी सञ्चरलकहरूले नेर्परलकर 
प्रमतमनमधहरूसँग र्पर्रमशा गर्ी यस मनिेदनर्पर बररे् गभनार्हरूको बोिामर मसफररर्स रे्पश गरे्कोले, 

गभनार्हरूको बोिाले देहरयको शता र् अिस्थरहरूमर नेर्परललरई कर्पोरे्शनको सदस्यतरमर प्रिेश 
गर्रउने प्रस्तरि गरे्को ि:– 

१. र्परर्भरषर: यो प्रस्तरिमर प्रयोग गरर्एबमोखिको:– 

(क) “कर्पोरे्शन” भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शन सम्झनरु्पिा । 

(ख) “धरर्रहरू” भन्नरले कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्रहरू सम्झनरु्पिा । 

(ग) “िलर्” भन्नरले संयकु्त र्रज्य अमेरर्करको िलर् सम्झनरु्पिा । 

(घ) “चन्दर” भन्नरले सदस्यले कर्पोरे्शनको क्यरष्ट्रर्पटल स्टकमर ददएको चन्दर 
सम्झनरु्पिा । 

(ङ) “सदस्य” भन्नरले कर्पोरे्शनको सदस्य सम्झनरु्पिा । 

२. चन्दर: कर्पोरे्शनको सदस्यतर स्िीकरर् गरे्र्पमि नेर्परलले कर्पोरे्शनको क्यरष्ट्रर्पटल स्टकको ५५ 
िटर शेयर् चन्दर स्िरूर्प बझुरउन ु र्पदाि  र् त्यस्तो प्रत्येक शेयर्को मूल्य १००० िलर्   
हनुेि । 
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३. बैङ्कको सदस्यतर: कर्पोरे्शनको सदस्यतर स्िीकरर् गनुाभन्दर र्पष्ट्रहले नेर्परल अन्तर्राष्ट्रिय 
र्पनाुःमनमराण एिं ष्ट्रिकरस बैङ्कको सदस्य भएको हनुरु्पदाि ।  

४. चन्दरको भकु्तरनी: कर्पोरे्शनको सदस्यतर प्ररप्त गनुाभन्दर र्पष्ट्रहले कर्पोरे्शनलरई नेर्परलले मलएको 
क्यरष्ट्रर्पटल स्टकको शेयर् सनुमर िर सो बरर्पत ददनरु्पने ५५,००० िलर्को रू्परै् भकु्तरनी 
ददनरु्पदाि । 

५. िरहेर्ी र् सूचनर: कर्पोरे्शनको सदस्यतर स्िीकरर् गनुाभन्दर र्पष्ट्रहले नेर्परलले स्िीकृमतको 
मलखतलरई हस्तरिर् गर्ी दरखखल गना र् यस प्रस्तरिको प्रकर्ण ६(ग) र् (घ) मर 
लेखखएबमोखिमको धरर्रहरूमर हस्तरिर् गना आिश्यक सबै करम करर्िरही गरर्सकेको ि भने्न 
कुर्रको िरहेर्ी कर्पोरे्शनलरई र्पठरउन ुर्पदाि । कर्पोरे्शनले ती करम करर्िरहीको सम्बन्धमर 
अनरु्ोध गरे्बमोखिमको सूचनर नेर्परलले कर्पोरे्शनलरई र्पठरउन ुर्पदाि ।  

६. सदस्यतर स्िीकरर् गने: नेर्परलले मनम्नमलखखत आिश्यकतरहरू रू्पर्र गरे्को मममतमर यो 
प्रस्तरिको प्रकर्ण २ मर लेखखएबमोखिमको चन्दर ददएर्पमि नेर्परल कर्पोरे्शनको सदस्य 
हनुेिाः– 

(क) यो प्रस्तरिको प्रकर्ण ४ बमोखिमको र्कम भकु्तरनी गर्ी, 

(ख) यो प्रस्तरिको प्रकर्ण ५ बमोखिमको िरहेर्ी र् सूचनर र्पठरई, 

(ग) नेर्परलले आफ्नो करनून अनसुरर् यो प्रस्तरिमर लेखखएबमोखिमकर सबै 
शता र् अिस्थरहरू र् धरर्रहरू स्िीकरर् गरे्को ि । र् धरर्रहरू यो 
प्रस्तरि अन्तगात आफ्नो सबै दरष्ट्रयत्िहरू रू्पर्र गनाको लरमग नेर्परलले 
आिश्यक सबै कदमहरू उठरई सकेको ि भने्न िरहेर्ीको मलखत 
अन्तर्राष्ट्रिय र्पनुाःमनमराण एिं ष्ट्रिकरस बैङ्कमर दरखखल गर्ी, र् 

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय र्पनुाःमनमराण एिं ष्ट्रिकरस बैङ्कमर र्हेको धरर्रहरूको मूल 
प्रमतमलष्ट्रर्पमर हस्तरिर् गर्ी । 

७. सदस्यतर स्िीकरर् गने हद अिमध: नेर्परलले सन ्१९६५ मरचा ३१ सम्म यो प्रस्तरिबमोखिम 
कर्पोरे्शनको सदस्यतर स्िीकरर् गना सक्नेि । तर् असरधरर्ण र्परर्खस्थमतले गर्रदरा यो 
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प्रस्तरिबमोखिम सदस्यतर स्िीकरर् गना सक्ने हद अिमध बढरउन र्पने भनी करयाकरर्ी 
सञ्चरलकहरूले देखेमर सो अिमधलरई बढरउन सक्नेि । 

अनसूुची–२ 

अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्रहरूको धरर्र ४ को दफर ९ 

दफर ९ मिर्पोखिटर्ीहरू: प्रत्येक सदस्य मलुकुले कर्पोरे्शनसँग र्हने आफ्नो मरुर िर कर्पोरे्शनको अरू 
िरयिेथरको मौज्दरतको मनममखत्त आफ्नो केन्रीय बैङ्कलरई मिर्पोखिटर्ी मनोनीत गनेिन ् िर सो 
मलुकुको आफ्नो केन्रीय बैङ्क नभएमर यस्तै करमको लरमग कर्पोरे्शनलरई मञ्जुर् हनुे यस्तै अरू 
संस्थरलरई मनोनीत गनेिन ्। 

अनसूुची–३ 

अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्रहरूको धरर्र ४ को दफर १० 

दफर १० लेखरर्पढीको मरध्यम: प्रत्येक सदस्य मलुकुले यस सम्झौतर अन्तगात उठेको कुनै कुर्रको 
सम्बन्धमर िनुद्वरर्र कर्पोरे्शनले लेखरर्पढी गनुार्पनेि त्यसमर मरध्यमको मनममत्त उखचत अमधकरर्ीलरई 
मनोनीत गनेिन ्। 

अनसूुची–४ 

अन्तर्राष्ट्रिय फरइनरन्स कर्पोरे्शनको सम्झौतरको धरर्रहरूको धरर्र ६ खस्थमत, िुट, ष्ट्रिशषेरमधकरर्हरू 

दफर १ उद्दशे्य: कर्पोरे्शनलरई समु्रे्पको करम रू्पर्र गना कर्पोरे्शन सरमथ्र्य बनरउन यो धरर्रमर 
ददइएकर खस्थमत, िुट र् ष्ट्रिशेषमधकरर्हरू प्रत्येक सदस्यको प्ररदेखशक िेरमर कर्पोरे्शनलरई ददइनेि । 

दफर २– कर्पोरे्शनको खस्थमत: कर्पोरे्शनको करनूनी मरन्यतर प्ररप्त व्यखक्त हनुेि र् कर्पोरे्शनलरई 
ष्ट्रिशेषताः देहरयको कम गना अमधकरर् हनुेि:– 

(१) ठेक्कर मलने ददन,े 

(२) चल अचल सम्र्पखत्त प्ररप्त गने िर ष्ट्रिक्री गने, 

(३) करनूनी करर्िरही गने । 
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दफर ३– अदरलती करर्िरहीको सम्बन्धमर कर्पोरे्शनको स्थरन: कर्पोरे्शनले आफ्नो करयरालय भएकर 
िर सेिर सूचनर स्िीकरर् गनाकर लरमग कर्पोरे्शनले एिेण्ट मनयखुक्त गरे्को िर मसक्योरर्टीहरू 
मनकरलेको िर ग्यररे्ण्टी गरे्को कुनै सदस्यको प्ररदेखशक िेरमर करनूनबमोखिम अमधकरर् प्ररप्त 
अदरलतमर मरर कर्पोरे्शन ष्ट्रिरुद्ध करर्िरही चलरउन सष्ट्रकनेि । सदस्यहरूले िर सदस्यहरूको 
मनममत्त करम गने व्यखक्तहरूले िर सदस्यहरूबरट दरिी मलने व्यखक्तहरूले कुनै करर्िरही चलरउन 
सक्ने िैन । कर्पोरे्शनको सम्र्पखत्त र् िरयिेथरलरई िहरँसकैु र्हेको िर िोमसत र्हेको भएर्पमन 
कर्पोरे्शनको ष्ट्रिरुद्ध अखन्तम फैसलर हनुभुन्दर अखघ र्पक्ररउ, कब्िर िर कुष्ट्रका बरट िुट ददइनेि । 

 

दफर ४ – िरयिेथर र्पक्ररउ हनुबरट िुट: कर्पोरे्शनको सम्र्पखत्त र् िरयिेथरलरई िहरँसकैु र्हेको िर 
िोमसत र्हेर्पमन करयाकररर्णी िर करनूनी करर्िरहीद्वरर्र खोि तलरसी, अमधग्रहण, अर्पहर्ण, मनस्िरमीकर्ण 
िर अरू कुनै ष्ट्रकमसमको र्पक्ररउबरट िुट र्परउनेि । 

 

दफर ५ –अमभलेख गहृ (आखचाभ्स) सम्बन्धी िुट: कर्पोरे्शनको अमभलेख गहृ (आखचाभ्स) मभर दखल 
गना सष्ट्रकने िैन ।  

 

दफर ६– िरयिेथरमर प्रमतबन्ध नलरग्न:े यस सम्झौतरले ददएको करया सञ्चरलन गना आिश्यक भएको 
हदसम्म र् यस सम्झौतरको धरर्र ३ दफर ५ र् अन्य व्यिस्थरहरूको अधीनमर र्ही कर्पोरे्शनकर सबै 
सम्र्पखत्त र् िरयिेथरमर कुनै ष्ट्रकमसमको प्रमतबन्ध, मनयम, मनयन्रण र् मोर्रटोरर्यर लरग्ने िैन ।  

 

दफर ७– लेखरर्पढी गना ष्ट्रिशषेरमधकरर्: सदस्यहरूले कर्पोरे्शनको अष्ट्रफमसयल लेखरर्पढीलरई अरू 
सदस्यहरूको अष्ट्रफमसयल लेखरर्पढीलरई सर्ह नै व्यिहरर् गनेिन ्। 

 

दफर ८– करयरालय र् कमाचरर्ीहरूको मनममत्त िुट र् ष्ट्रिशषेरमधकरर्हरू: कर्पोरे्शनको सबै गभानर्हरू, 

सञ्चलरकहरू, अल्टर्नेटहरू, अमधकृतहरू र् कमाचरर्ीहरूले:– 
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(१) अष्ट्रफमसयल हैमसयतले गरे्को करम करयाहरूमर करनूनी करर्िरहीबरट िुट र्परउने िन ्
। 

(२) स्थरनीय नरगरर्क नभएमर देशरन्तर्बरससम्बन्धी प्रमतबन्धहरू, ष्ट्रिदेशीहरूको 
र्खििशनसम्बन्धी आिश्यकतरहरू, र्रष्ट्रिय सेिरसम्बन्धी दरष्ट्रयत्िहरूबरट िुट र् ष्ट्रिमनमय 
प्रमतिन्धसम्बन्धी  सषु्ट्रिधरहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समरन दिराको 
प्रमतमनमधहरू, अमधकरर्ीिगाहरू र् कमाचरर्ीहरूलरई ददए सर्ह नै र्परउने िन ्।  

(३) सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समरन दिराको प्रमतमनमधहरू, अमधकरर्ीिगाहरू र् 
कमाचरर्ीहरूलरई ददए सर्ह नै भ्रमण सषु्ट्रिधर र्परउने िन ्। 

 

दफर ९– कर्बरट िुट: 

(क) कर्पोरे्शन, यसको िरयिेथर, सम्र्पखत्त, आम्दरनी र् यो सम्झौतरद्वरर्र अमधकृत यसको 
सञ्चरलन र् करर्ोबरर्हरूले सबै कर् र् सबै भन्सरर् महसृु ुलबरट िुट र्परउनेि । कुनै 
कर् िर महसलु असूल िर भकु्तरनी गने दरष्ट्रयत्िबरट र्पमन कर्पोरे्शनले िुट र्परउनेि । 

(ख) स्थरनीय नरगरर्क, स्थरनीय प्रिर िर अरू स्थरनीय र्रष्ट्रिय नभएको कर्पोरे्शनको 
करयाकरर्ी सञ्चरलकहरू, अल्टर्नेटहरू, अमधकरर्ीिगाहरू िर कमाचरर्ीहरूलरई 
कर्पोरे्शनले ददने तलि र् र्परर्लरभमर कुनै र्पमन कर् मलइने िैन । 

(ग) कर्पोरे्शनले मनकरलेको दरष्ट्रयत्ि िर मसक्योरर्टी (त्यसको लरभरंश िर व्यरि लगरयतमर) 
िोमसत र्हेको भएर्पमन कुनै ष्ट्रकमसमको कर् मलइने िैन । 

(१) यदद त्यसले सो दरष्ट्रयत्ि िर मसक्योरर्टीलरई मरर कर्पोरे्शनद्वरर्र मनकरमलएको 
करर्णले फर्क व्यिहरर् गरे्को ि भने, िर 

(२) यदद त्यस्तो कर् व्यिस्थरको मनममत्त सम्रू्पणा अमधकरर्सम्बन्धी आधरर् सो 
दरष्ट्रयत्ि िर मसक्योरर्टी मनकरमलएको िर भकु्तरनी गनुार्पने गरर्एको िर भकु्तरनी 
गरर्एको ठरउँ िर मरुर िर कर्पोरे्शनले र्रखेको कुनै करयरालय िर करर्ोबरर्को 
स्थरन भएमर । 
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(घ) कर्पोरे्शनले ग्यररे्ण्टी ददएको कुनै दरष्ट्रयत्ि िर मसक्योरर्टी (त्यसको लरभरंश र् ब्यरि 
लगरयतमर) िोमसत र्हेको भएर्पमन कुनै ष्ट्रकमसमको कर् मलइने िैन:– 

(१) यदद त्यसले सो दरष्ट्रयत्ि िर मसक्योरर्टीलरई कर्पोरे्शनले ग्यररे्ण्टी गरे्को 
करर्णले व्यिहरर् गरे्को ि भने, िर 

(२) यदद त्यस्तो कर् व्यिस्थरको मनममत्त सम्रू्पणा अमधकरर्सम्बन्धी आधरर् 
कर्पोरे्शनले र्रखेको कुनै करयरालय करर्ोबरर्को स्थरन भएमर । 

 

दफर १०– धरर्रको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धरर्रमर ददइएको मसद्धरन्तहरू आफ्नो करनून मतुरष्ट्रिक 
लरगू गर्रउने उदे्दश्यको मनममत्त आफ्नो प्ररदेखशक िरेमभर आिश्यकतरनसुरर्को करया गनेि र् आफूले 
गरे्को करमको रू्पर्र ष्ट्रििर्णको सूचनर कर्पोरे्शनलरई ददनेि । 

 

दफर ११ – र्परर्त्यरग: कर्पोरे्शनले आफ्नो स्िष्ट्रििेकमर यो धरर्र अन्तगात प्रदरन गरर्एको िुट र् 
ष्ट्रिशेषरमधकरर् चरहेको मररर र् शतामर र्परर्त्यरग गना सक्नेि । 

                                                           

 रष्टव्य:– (१) केही नेर्परल करननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वरर्र रुर्परन्तर् गरर्एकर शब्द:– 

                            “श्री ५ को  सर्करर्“ को सट्टर “नेर्परल सर्करर्” । 

    (२) गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेर्परल करननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र 
 रुर्परन्तर् गरर्एकर शब्दहरु:– 

                     “श्री ५ को  अथा मन्री"  को सट्टर “अथा मन्री” । 

 

 


