
www.lawcommission.gov.np 
 

1 
 

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् ऐन, २०५४ 

लरलमोहर् र् प्रकरशन मममत 

                                                               २०५४।१०।१५ 

संशोधन गने ऐन                                      प्रमरणीकर्ण र् प्रकरशन मममत 

१.  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करननु  

 संशोधन गने ऐन, २०६६                २०६६।१०।७ 

२.  नेपरलको संष्ट्रिधरन अनकूुल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५              २०७५।११।१९ 

२०५४ सरलको ऐन नं. २१ 

 .......... 

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् सम्िन्धी व्यिस्थर गना बनकेो ऐन 

प्रस्तरिनराः मलुकुले अपनरएको खलुर, उदरर् र् बजरर्मखुी अथातन्रको नीमत तथर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय 
बजरर्को ष्ट्रिश्वव्यरपीकर्णको परर्प्रके्षमर र्रिको आमथाक ष्ट्रिकरस गना, नेपरललरई एक अन्तर्राष्ट्रिय 
ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् केन्रको रूपमर मबकमसत गना तथर नेपरलमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरहरूको ष्ट्रित्तीय 
ष्ट्रियरकलरपहरूलरई मनयममत र् ब्यिस्स्थत गना बरन्छनीय भएकोले,  

श्री ५ महरर्रजरमधर्रज बीरे्न्र बीर् मबिम शरहदेिको शरसनकरलको छब्बीसौं िर्ामर संसदले 
यो ऐन बनरएको छ । 

१. संस्क्षप्त नरम र् प्ररर्म्भ: (१) यस ऐनको नरम “अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय बरर्ोबरर् ऐन, २०५४” 

र्हेको छ । 

                                                           
  यो ऐन संित ्२०६५ सरल जेठ १५ गतेदेस्ख लरगू भएको । 

  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्िष्ट्रकएको । 
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(२) यो ऐन नेपरल सर्करर्ले नेपरल र्रजपरमर सूचनर प्रकरशन गर्ी तोकेको 
मममतदेस्ख प्ररर्म्भ हनुेछ । 

२. परर्भरर्र: ष्ट्रिर्य िर प्रसंङ्गले अकको  अथा नलरगेमर यस ऐनमर,– 

(क) “अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्” भन्नरले अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरले यस ऐन 
बमोस्जम सञ्चरलन गने कुनै ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् सम्िन ुपछा । 

(ख) “अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थर” भन्नरले दफर ४ बमोस्जमको ष्ट्रित्तीय संस्थर 
सम्िन ुपछा । 

(ग) “प्रिर्द्ान समममत” भन्नरले दफर ९ बमोस्जम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय 
करर्ोबरर् प्रिर्द्ान समममत सम्िन ुपछा । 

(घ) “अनमुमतपर” भन्नरले यस ऐन बमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गनाको 
लरमग दफर १४ बमोस्जम ददईएको अनमुमतपर सम्िन ुपछा । 

(ङ) “अनमुमतपर प्ररप्त संस्थर” भन्नरले यस ऐन बमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय 
करर्ोबरर् गना अनमुमतपर प्ररप्त अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थर सम्िन ुपछा । 

(च) “करयरान्िय समममत” भन्नरले दफर ११ बमोस्जम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय 
ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् करयरान्ियन समममत सम्िन ुपछा । 

(छ) “नेपरलमर बसोबरस गने ब्यस्ि” भन्नरले देहरयको कुनै ब्यस्ि सम्िन ुपछा:- 

(१) नोकर्ी, व्यरपरर् िर अन्य कुनै ब्यिसरय गर्ी िर अन्य कुनै 
करमले तोष्ट्रकएकोभन्दर बढी अिमधको लरमग नेपरल .......... 
बरष्ट्रहर् बसोबरस गरर्र्हेकर नेपरली नरगरर्क बरहेक अरु नपेरली 
नरगरर्क, 

                                                           
  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्िष्ट्रकएको । 
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(२) नोकर्ी ब्यरपरर् िर अन्य कुनै ब्यिसरय गर्ी तोष्ट्रकएकोभन्दर 
बढी अिमधको लरमग नेपरलमर बसोबरस गरर्र्हेकर गैर् नेपरली 
नरगरर्क, 

(३) प्रचमलत करननुबमोस्जम नेपरलमर दतरा भएको कुनै संस्थर । 

(ज) “तोष्ट्रकएको” िर “तोष्ट्रकए बमोस्जम” भन्नरले यस ऐन अन्तगात बनेको 
मनयममर तोष्ट्रकएको िर तोष्ट्रकएबमोस्जम सम्िन ुपछा । 

३. अनमुमत मलन ुपने: अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गना चरहने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरले दफर 
१४ बमोस्जम करयरान्ियन समममतबरट अनमुमत मलन ुपनेछ । 

४. अनमुमतपर परउन सक्न े ष्ट्रित्तीय संस्थरहरू: (१) देहरयकर ष्ट्रित्तीय संस्थरहरूले मरर यस ऐन 
बमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गनाको लरमग अनमुमतपर परउन सक्नेछन:्– 

(क) ष्ट्रिदेशी बैङ्क र् ट्रस्ट कम्पनी, 

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय मबमर र् पनुमबामर कम्पनी, 

(ग) ष्ट्रिदेशी कम्पनीहरूको अमधकृत करयरालयको रूपमर करया गने कम्पनी, 

(घ) ष्ट्रिदेशी होस्डिङ्ग लगरनी कम्पनी, 

(ङ) ष्ट्रिदेशी ष्ट्रित्तीय कम्पनीले स्थरपनर गरे्कर प्रशरसकीय िर क्षेरीय करयरालय, 

(च) अन्तर्राष्ट्रिय ब्यरपररर्क कम्पनी, 

(छ) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय कम्पनी, 

(ज) ष्ट्रिदेशी रर्यल स्टेट होस्डिङ्ग कम्पनी, 

(ि) ष्ट्रिदेशी पेटेन्ट र् र्ोयडटी कम्पनी 

(ञ) ष्ट्रिदेशी म्यूचअुल फण्ि, 

(ट) अन्तर्राष्ट्रिय मलस्जङ्ग कम्पनी, 
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(ठ) अन्तर्राष्ट्रिय मचेन्ट बैङ्क 

(ि) संगदठत संस्थरको रूपमर संस्थरपनर भएकर ष्ट्रिदेशी सरिेदरर्ी र् ट्रष्ट जस्तर 
मनकरयहरू, 

(ढ) अन्तर्रष्ट्रिय ष्ट्रििी करर्ोिरर् गने कम्पनी,  

(ण) गैर् आिरसीय पेन्सन र् िेफिा बोनस योजनर सञ्चरलन गना अनमुमत 
ददईएको ष्ट्रिदेशी मनकरय, 

(त) मधतोपर दलरल, अण्िर्रईटर्, लगरनी सडलरहकरर्, पेन्सन फण्ि सडलरहकरर् 
जस्तर ष्ट्रित्तीय सेिरहरू प्रदरन गने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय कम्पनीहरू । 

(२) उपदफर (१) मर जनुसकैु कुर्र लेस्खएको भए तरपमन यस ऐन बमोस्जम 
अनमुमतपर परउनको लरमग त्यस्तो ष्ट्रित्तीय संस्थर नेपरल ..........  बरष्ट्रहर् कुनै मलुकुमर 
करननुबमोस्जम दतरा भएको र् कम्तीमर तीन िर्ासम्म अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्मर संलग्न 
भएको हनु ुपनेछ । 

(३) नेपरल सर्करर्ले प्रिर्द्ान समममतको मसफररर्समर नेपरल र्रजपरमर सूचनर प्रकरशन 
गर्ी उपदफर (१) मर उडलेस्खत ष्ट्रित्तीय संस्थरहरूमर आिश्यकतर अनसुरर् हेर्फेर् िर थपघट 
गना सक्नेछ । 

५.  अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरले गना नहनु ेकरम: अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरले देहरयकर करमहरू 
गना परउने छैन:– 

(क) नेपरल ........... मभर कुनै पमन ष्ट्रकमसमको अचल सम्पस्त्त खरर्द गना 
िर अन्य कुनै ष्ट्रकमसमबरट आफ्नो नरममर र्रख्न, 

(ख) नेपरलमर बसोबरस गने ब्यस्िमसत कुनै पमन ष्ट्रकमसमको अन्तर्राष्ट्रिय 
ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गना, 

                                                           
  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्िष्ट्रकएको । 
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(ग) प्रचमलत करननुबमोस्जम नेपरल मर संस्थरष्ट्रपत कुनै कम्पनीको शयेर् िर 
मििेन्चर् खरर्द गना, 

(घ) नेपरल ............ स्स्थत बरस्णज्य बैङ्कमर खरतर खोडन । 

  तर् करयरान्ियन समममतको स्िीकृमत मलई आफ्नो दैमनक 
करयरालय प्रशरसन सम्िन्धी करम गनाको मनममत्त कुनै बरस्णज्य बैङ्कमर 
करयरान्ियन समममतले तोष्ट्रकददएको र्कमको हदसम्म खरतर खोडन  
सक्नेछ । 

६. ष्ट्रिदेशी मरुर डयरउनमर बन्देज नलगरईन:े (१) अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरलरई अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय 
करर्ोबरर्को लरमग आिश्यक पने ष्ट्रिदेशी मरुर डयरउनमर कुनै पमन ष्ट्रकमसमको बन्देज लगरईने   
छैन । 

(२) अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरको हकमर ष्ट्रिदेशी मबमनमय सम्िन्धी प्रचमलत करननुले 
लगरएको कुनै बन्देज लरगू हनुे छैन । 

७. र्कम ष्ट्रफतरा लैजरन परउन:े अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गर्ी आजान 
गरे्को ष्ट्रिदेशी मरुर र् त्यस्तो संस्थरले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्को लरमग डयरएको ष्ट्रिदेशी 
मरुर नेपरल .......... बरष्ट्रहर् ष्ट्रफतरा लैजरन परउनेछ । 

तर् अिैध तथर गैर्करननुी ठहर् हनुे कुनै करम गरे् बरपत आस्जात सम्पस्त्त िर पूूँजी 
ष्ट्रफतरा लैजरन परउने छैन ।  

८. र्रष्ट्रियकर्ण नहनु:े अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरको पूूँजी िर सम्पस्त्तको र्रष्ट्रियकर्ण गरर्ने छैन । 

९. प्रिर्द्ान समममतको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्लरई प्रिर्द्ान गर्ी नेपरललरई एक 
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् केन्रको रूपमर ष्ट्रिकरस गनाको लरमग देहरयकर सदस्यहरू र्हेको 
एक अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् प्रिर्द्ान समममतको गठन हनुेछ:– 

(क)  अथा मन्री िर अथा र्रज्यमन्री    – अध्यक्ष 

                                                           
  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्िष्ट्रकएको । 
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(ख)  ......... 

(ग)  उपरध्यक्ष, र्रष्ट्रिय योजनर आयोग    – सदस्य 

(घ)  गभनार्, नेपरल र्रि बैङ्क     – सदस्य 

(ङ)  सस्चि, अथा मन्ररलय     – सदस्य 

(च)  सस्चि, करनून, न्यरय तथर संसदीय मरममलर मन्ररलय – सदस्य 

(छ)  मबस्त्तय करर्ोबरर्मर अनभुि हरमसल गरे्कर व्यस्िहरूमध्येबरट 

 नेपरल सर्करर्ले मनोमनत गरे्को एक जनर   – सदस्य 

(२) प्रिर्द्ान समममतले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्मर संलग्न स्िदेशी िर ष्ट्रिदेशी 
ष्ट्रिशेर्ज्ञ िर सडलरहकरर्लरई प्रिर्द्ान समममतको बैठकमर पयािेक्षको रूपमर भरग मलन 
आमन्रण गना   सक्नेछ । 

(३) उपदफर (१) को खण्ि (छ) बमोस्जम मनोनीत सदस्यको पदरिमध दईु िर्ाको 
हनुेछ । 

(४) प्रिर्द्ान समममतले नेपरल र्रि बैङ्कको सहममत मलई तोष्ट्रकददएको उि बैङ्कको कुनै 
अमधकृत कमाचरर्ीले प्रिर्द्ान समममतको सस्चि भई करम गनेछ । 

(५) प्रिर्द्ान समममतको बैंठक सम्िन्धी करयाष्ट्रिमध तोष्ट्रकएबमोस्जम हनुेछ । 

(६) प्रिर्द्ान समममतकर सदस्यहरूले तोष्ट्रकएबमोस्जमको भत्तर तथर सषु्ट्रिधर परउने   
छन ्। 

१०. प्रिर्द्ान समममतको करम, कताव्य र् अमधकरर्: प्रिर्द्ान समममतको करम, कताव्य र् अमधकरर् 
देहरयबमोस्जम हनुेछ:– 

                                                           
  गणतन्र सदुृढीकर्ण तथर केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वरर्र स्िष्ट्रकएको । 

  नेपरलको संष्ट्रिधरन अनकूुल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई संशोधन गने ऐन, २०७५ र्द्रर्र संशोमधत । 



www.lawcommission.gov.np 
 

7 
 

(क) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् प्रिर्द्ान गनाको लरमग आिश्यक नीमत 
मनधरार्ण गने, 

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्को प्रिर्द्ान गनाको लरमग आिश्यक 
करननुको तजुामर गना नेपरल सर्करर्लरई सहयोग पयुराउने, 

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्लरई प्रिर्द्ान गने सम्िस्न्धत सर्करर्ी, 
गैर्सर्करर्ी तथर अन्तर्राष्ट्रिय मनकरयहरू बीच समन्िय करयम गने, 

गर्रउने, 

(घ) नेपरललरई एक आकर्ाक अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् केन्रको रूपमर 
स्थरष्ट्रपत गना अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरहरूलरई प्रदरन गनुा पने छुट, 

सषु्ट्रिधर तथर सहमुलयतहरूकर सम्िन्धमर नेपरल सर्करर्लरई आिश्यक 
सिुरि ददने, 

(ङ) करयान्ियन समममतले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरको अनमुमतपर 
मनलम्िन िर खररे्ज गरे्कोमर सो संस्थरले ददएको पनुर्रिेदन सनेु्न, 

(च) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्लरई प्रिर्द्ान गना आिश्यक सम्िेको अन्य 
करया  गने । 

११. करयरान्ियन समममतको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरलरई अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् 
गनाको मनममत्त अनमुमतपर प्रदरन गना तथर त्यस्तर संस्थरले सञ्चरलन गने ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्लरई 
व्यिस्स्थत गनाको लरमग देहरयकर सदस्यहरू र्हेको एक अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् 
करयरान्ियन समममतको गठन हनुेछ:– 

(क)  गभनार्, नेपरल र्रि बैङ्क     –अध्यक्ष 

(ख)  सस्चि, अथा मन्ररलय     –सदस्य 

(ग)  सस्चि, करनून, न्यरय तथर संसदीय मरममलर मन्ररलय –सदस्य 

                                                           
  नेपरलको संष्ट्रिधरन अनकूुल बनरउन केही नेपरल ऐनलरई संशोधन गने ऐन, २०७५ र्द्रर्र संशोमधत । 
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(घ)  चरटािा एकरउन्टेन्टहरूमध्येबरट नेपरल सर्करर्ले  

 मनोमनत गरे्को एक जनर    –सदस्य 

(ङ)  अथाष्ट्रिद्हरूमध्येबरट नेपरल सर्करर्ले मनोमनत 

  गरे्को एक जनर     –सदस्य 

(२) करयरान्ियन समममतले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्मर संलग्न स्िदेशी िर ष्ट्रिदेशी 
ष्ट्रिशेर्ज्ञ िर सडलरहकरर्लरई करयरान्ियन समममतको बैठकमर पयािेक्षको रूपमर भरग मलन 
आमन्रण गना सक्नेछ । 

(३) उपदफर (१) को खण्ि (घ) र् (ङ) बमोस्जम मनोमनत सदस्यहरूको पदरिमध 
दईु िर्ाको हनुेछ । 

(४) करयरान्ियन समममतले नेपरल र्रि बैङ्कको सहममत मलई तोष्ट्रकददएको उि बैङ्कको 
कुनै अमधकृत कमाचरर्ीले करयरान्यन समममतको सस्चि भई करम गनेछ । 

(५) करयरान्ियन समममतको करयरालय नेपरल र्रि बैङ्कमर र्हनेछ । 

(६) करयरान्ियन समममतको बैठकसम्िन्धी करयाष्ट्रिमध तोष्ट्रकएबमोस्जम हनुेछ । 

(७) करयान्ियन समममतकर सदस्यहरूले तोष्ट्रकएबमोस्जमको भत्तर तथर सषु्ट्रिधर परउन े
छन ्। 

१२. करयरान्िय समममतको करम, कताव्य र् अमधकरर्: यस ऐनमर अन्यर लेस्खएको करम, कताव्य र् 
अमधकरर्को अमतरर्ि करयरान्ियन समममतको अन्य करम, कताव्य र् अमधकरर् देहरय बमोस्जम   
हनुेछ:– 

(क) अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरले यो ऐन र् यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम 
िर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्सूँग सम्िस्न्धत अन्य प्रचमलत 
करननुबमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गरे् नगरे्को अनगुमन 
तथर सपुर्ीिेक्षण गने, 
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(ख) नेपरललरई एक आकर्ाक अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् केन्रको रूपमर 
स्थरष्ट्रपत गना अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरहरूलरई ददन ु पने सषु्ट्रिधर 
सम्िन्धमर प्रिर्द्ान समममतलरई सिुरि ददने, 

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्लरई प्रभरिकरर्ी एिं व्यिस्स्थत रूपबरट 
सञ्चरलन गनाको लरमग अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्सूँग सम्िस्न्धत 
प्रचमलत करननुहरूमर हनु ुपने सधुरर्कर सम्िन्धमर प्रिर्द्ान समममतलरई 
सिुरि ददने, 

(घ) अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरले यस ऐन बमोस्जम परलन गनुा पने सताहरू 
पूर्र गरे् नगरे्को सम्िन्धमर जरूँचबिु गने र् नगरे्को देस्खएमर गना 
लगरउने,  

(ङ) अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरलरई अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्कर सम्िन्धमर 
आिश्यक मनदेशन ददन,े 

(च) अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्को प्रिर्द्ान तथर ष्ट्रिकरसको लरमग स्िदेशी 
िर ष्ट्रिदेशी ष्ट्रिशेर्ज्ञ तथर ष्ट्रिस्शष्टीकृत मनकरयको सेिर प्ररप्त गने, 

(छ) प्रिर्द्ान समममतले समय समयमर ददएको मनदेशनहरूको परलनर गने, 

(ज) अनमुमतप्ररप्त संस्थरले यो ऐन िर यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम िर 
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरसंग सम्िस्न्धत अन्य प्रचमलत करननुको 
उडलङ्घन गरे्मर त्यस्तो संस्थरले परएको अनमुमतपर अिस्थर अनसुरर् 
मनलम्बन िर खररे्ज गने, 

 तर् त्यसर्ी खररे्ज गनुा अस्घ त्यस्तो संस्थरलरई सफरई पेश गने मौकर 
ददन ु पनेछ । 

(ि) अन्तर्रष्ट्रिय ष्ट्रिस्त्तय करर्ोिरर्लरई प्रभरिकरर्ी बनरउन तोष्ट्रकए 
बमोस्जमकम अन्य करम गने । 
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१३. अनमुमतको लरमग मनिेदन ददनपुने: अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गना चरहने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय 
संस्थरले त्यस्तो ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गने अनमुमतको लरमग तोष्ट्रकएको मनिदेन दस्तरु् सष्ट्रहत 
तोष्ट्रकएबमोस्जमको ढरूँचरमर तोष्ट्रकएकर ष्ट्रििर्ण तथर करगजरतहरू समेत संलग्न र्रखी 
करयरान्ियन समममत समक्ष मनिेदन ददन ुपनेछ । 

१४. अनमुमत ददन:े दफर १३ बमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गने अनमुमतको लरमग परे्को 
मनिेदन उपर् करयरान्ियन समममतले आिश्यक जरूँचबिु गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गने 
अनमुमत ददन उपयिु देखेमर आिश्यक सताहरू समेत तोकी तोष्ट्रकएबमोस्जमको अनमुमतपर 
दस्तरु् मलई तोष्ट्रकएबमोस्जमको ढरूँचरमर अनमुमतपर ददन ुपनेछ । अनमुमतपर ददन नसष्ट्रकन े
भएमर मनिेदकलरई सो कुर्रको सूचनर ददन ुपनेछ । 

१५. सूचनर, ष्ट्रििर्ण िर करगजरत मरग्न सक्न:े यस ऐन बमोस्जम कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरलरई 
अनमुमतपर ददनभुन्दर अगरबै त्यस्तो संस्थरलरई अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गने अनमुमतपर 
ददने सम्िन्धमर करयरान्ियन समममतले आिश्यक देखेको सूचनर, ष्ट्रििर्ण िर करगजरतहरू 
त्यस्तो संस्थरमसत मरग गना सक्नेछ । यसर्ी करयरान्ियन समममतले मरग गरे्को सूचनर, 
ष्ट्रििर्ण िर करगजरत अष्ट्रिलम्ब पेश गनुा सम्िस्न्धत अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय संस्थरको कताव्य  
हनुेछ । 

१६. अनमुमतपरको निीकर्ण: दफर १४ बमोस्जम अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् गना ददईएको 
अनमुमतपर प्रत्येक िर्ा निीकर्ण गनुा पनेछ । अनमुमतपरको निीकर्ण दस्तरु् र् 
निीकर्णसम्िन्धी अन्य व्यिस्थरहरू तोष्ट्रकएबमोस्जम हनुेछन ्। 

१७. गोपमनयतर करयम र्रख्न ुपने: (१) करयरान्ियन समममतले अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरसूँग सम्िस्न्धत 
आफ्नो स्जम्मर िर मनयन्रणमर र्हेको सबै करगजरतहरू तथर सूचनरहरू गोप्य र्रख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफर (१) मर उडलेस्खत करगजरत तथर सूचनरहरू कुनै पमन अदरलत, 

जरूँचबिु आयोग, अस्ततयरर् दरुूपयोग अनसुन्धरन आयोग िर जरूँचबिु समममतमर पेश गना िर 
अन्य कुनै पमन तिर्बरट त्यस्तो करगजरत िर सूचनरहरूको गोपमनयतर भङ्ग गना करयरान्ियन 
समममत बरध्य हनुे छैन । 
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(३) उपदफर (२) मर जनुसकैु कुर्र लेस्खएको भए तरपमन अनमुमतपर प्ररप्त संस्थरले 
गने अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्सूँग सम्िस्न्धत करगजरत तथर सूचनरहरू अिैध लरगू और्ध 
िर अिैध हरतहमतयरर्सूँग सम्िस्न्धत भएको कुर्र प्रमरस्णत गने पयराप्त आधरर्हरू भएमर नेपरल 
सर्करर्को तफा बरट मदु्दर चलरउने अमधकरर्ीको अनरु्ोधमर अदरलतले त्यस्तर करगजरत तथर 
सूचनरहरू अदरलत समक्ष पेश गने आदेश ददन   सक्नेछ । 

१८. सस्ञ्चत कोर्मर र्कम जम्मर गनुापने: करयरान्ियन समममतले यस ऐन बमोस्जम प्ररप्त गरे्को 
दस्तरु् तथर अन्य र्कम सस्ञ्चत कोर्मर जम्मर गनुा पनेछ । 

१९. उपसमममत गठन गना सक्न:े (१) प्रिर्द्ान समममत िर करयरान्ियन समममतले आफ्नो करया 
सञ्चरलन गनाको लरमग आिश्यकतरनसुरर् उपसमममतहरू गठन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफर (१) बमोस्जम गठन भएकर उपसमममतहरूको करम, कताव्य र् अमधकरर्, 

करयाक्षेर तथर करयाष्ट्रिमध त्यस्तो उपसमममत गठन गने प्रिर्द्ान समममत िर करयरान्ियन समममतले 
तोकेबमोस्जम हनुेछ । 

२०. सहयोग गनुा पने: प्रिर्द्ान समममत र् करयरान्ियन समममतलरई आफ्नो करया सञ्चरलन गने 
सम्िन्धमर सम्पूणा सर्करर्ी मनकरयहरूले आिश्यक सहयोग गनुा पनेछ । 

२१. अमधकरर् प्रत्यरयोजन: (१) यो ऐन िर यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम िर ष्ट्रिमनयमहरू 
बमोस्जम प्रिर्द्ान समममतलरई प्ररप्त अमधकरर्हरूमध्ये कुनै िर सबै अमधकरर् प्रिर्द्ान समममतले 
आिश्यकतरनसुरर् प्रिर्द्ान समममतको कुनै सदस्य िर करयरान्ियन समममतलरई प्रत्यरयोजन गना 
सक्नेछ । 

(२) यो ऐन िर यस ऐन अन्तगात बनेको मनयम िर ष्ट्रिमनयमहरू बमोस्जम करयरान्यन 
समममतलरई प्ररप्त अमधकरर्हरूमध्ये कुनै िर सबै अमधकरर् करयरान्ियन समममतले 
आिश्यकतरनसुरर् करयरान्ियन समममतको कुनै सदस्य, उपसमममत िर कुनै अमधकृत 
कमाचरर्ीलरई प्रत्यरयोजन गना सक्नेछ । 

तर् करयरान्ियन समममतले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर् सञ्चरलन गने अनमुमतपर ददने 
र् त्यस्तो अनमुमतपर खररे्ज िर मनलम्िन गने अमधकरर् प्रत्यरयोजन गना सक्ने छैन । 
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२२. नपेरल सर्करर्सूँग सम्पका : प्रिर्द्ान समममतले नपेरल सर्करर्सूँग सम्पका  र्रतदर अथा मन्ररलय 
मरफा त र्रख्न ुपनेछ । 

२३. मनयम तथर ष्ट्रिमनयम बनरउन सक्न:े (१) यस ऐनको उदे्दश्य करयरान्ियन गनाको लरमग नेपरल 
सर्करर्ले आिश्यक मनयमहरू बनरउन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन र् यस ऐन अन्तगात बनेको मनयमहरूकर अधीनमर र्ही प्रिर्द्ान समममतले 
आिश्यक ष्ट्रिमनयमहरू बनरउन सक्नेछ र् त्यस्तर ष्ट्रिमनयमहरू नेपरल सर्करर्बरट स्िीकृत 
भएपमछ लरगू हनुे छन ्। 

२४. प्रचमलत करनून बमोस्जम हनु:े यस ऐनमर लेस्खएको जमतमर यसै ऐन बमोस्जम र् अरुमर 
अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रित्तीय करर्ोबरर्सूँग सम्िस्न्धत अन्य प्रचमलत करननुबमोस्जम हनुेछ । 

 

                                                           
 रष्टव्य:- केही नेपरल करनून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वरर्र रूपरन्तर् गरर्एकर शब्द:-   

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


