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क्षतिपूतिि तियमहरु, २०२० 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि तमति 

          २०२०।४।१४ 

संिोधि  

क्षतिपूतिि (पहहलो संिोधि) तियमहरु, २०७०     २०७०।१।३० 

 क्षतिपूतिि ऐि,२०१९ को दफा १५ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले िेपाल 
राष्ट्र बैङ्कको राय तलई देहायका तियमहरु बिाएको छ । 

१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी तियमहरुको िाम “क्षतिपूतिि तियमहरु,२०२०” रहेको  छ। 

  (२) यी तियमहरु िपेाल राजपत्रमा प्रकाशिि भएको तमतिदेशि लागू हिुेछि ्। 

२. पररभाषाः (१) हिषय िा प्रसङ्गले अको अर्ि िलागेमा यी तियमहरुमा,– 

(क) “ऐि” भन्नाले क्षतिपूतिि ऐि, २०१९ सम्झि ुपछि । 

(ि) “अतधकृि” भन्नाले स्टकको सम्बन्धमा कामकाज गिे िेपाल राष्ट्र 
बैङ्कका कमिचारी सम्झि ुपछि । 

(ग) “स्टकको मखु्य भाग” भन्नाले स्टकको क्रमसंख्या स्टकमा दस्ििि 
गिे अतधकृिको दस्ििि भएको हहस्सा िा स्टकमा उल्लेि भएको 
मूल्य िा व्याज भकु्तािी पाउिेको िाम लेशिएको िा िामसारी भएको 
कुराको उल्लेि भएको स्टकको भागहरु सम्झि ुपछि, 

(घ) “तबकृि स्टक” भन्नाले स्टकको मखु्य भाग िा भागहरु च्यातिई िा 
अन्य िरीकाबाट िष्ट भएको िा िोक्साि भएको स्टकलाई सम्झि ु
पछि । 

(ङ) “हराएको स्टक” भन्नाले धिीको कब्जामा िरहेको स्टक सम्झि ु  
पछि । 
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(च) “अस्पष्ट स्टक” भन्नाले स्टकको मखु्या भाग िबशुझिे भएको स्टक 
सम्झि ुपछि । 

(२) यी तियमहरुमा प्रयोग गररएका (िर पररभाषा िगररएका) िब्द िर्ा बाक्ांि 
को अर्ि ऐिमा ददए बमोशजम हिुेछ । 

३. स्टकको ढााँचाः स्टकको ढााँचा अिसूुची (क) बमोशजम हिुेछ । 

४. क्षतिपूतििको अङ्क तिधािरण गिे अतधकारीः ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) अन्िगिि प्राप्त 
गररएको सम्पशिको क्षतिपूतििको अङ्क सम्बशन्धि तबभागीय प्रमिुले तिधािरण गिि सक्िेछ । 

५. िािामा िाम दिाि गरेको तिस्सा ददिःे ऐिका दफा ८ को उपदफा (२) बमोशजम बैङ्कको 
िािामा िाम दिाि गरी बैङ्कले धिीलाई अिसूुची (ि) बमोशजमको ढााँचाको तिस्सा ददि ु 
पछि। 

६. स्टकको िामसारीः (१) कुिै स्टक पूरा िा आंशिक रुपमा िामसारी गिुि पदाि िामसारी गिेले 
बैङ्कमा िे.रु. १।– एक फीस बझुाउि ुपछि । 

(२) कुिै स्टक आंशिक रुपमा िामसारी भएमा सम्बशन्धि धिीले आफ्िो आफ्िो 
रकमको ियााँ स्टक तलि ुपदिछ । 

(३) कुिै स्टक िामसारी भएमा सम्बशन्धि धिीको िाम सो स्टक सम्बन्धी बैङ्कको 
िािामा दिाि िभएसम्म िामसारी भएकको सशम्झिे छैि । 

७. स्टकको सााँिा भकु्तािी ददि े िरीकाः (१) स्टकमा उल्लेि भए बमोशजमको सााँिा पाउिे 
अितध पूरा भएपतछ धिीले सो स्टकको पीठमा दस्ििि गरी सो स्टक तिजले िा तिजले 
इच्छाएको व्यशक्तले बैङ्कमा प्रस्ििु  गिुिपछि । 

(२) उपतियम (१) बमोशजम प्रस्ििु भएको स्टकमा उल्लेि भएको सााँिा बैङ्कले 
िरुुन्ि ददिपुछि । 

८. स्टकको व्याज भकु्तािी ददि े िरीकाः (१) स्टकमा उल्लेि भए बमोशजमको व्याज पाउिे 
तमति छ छ महहिा गरी प्रत्येक िषिको कातििक र बैिाि १ गिे हिुेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको व्याजको भकु्तािी धिी िा तिजले इच्छाएको व्यशक्तको 
िाम र ठेगािामा बैङ्कले भकु्तािी पूजी पठाउिे िरीका अिसुार ददइिेछ । िर सो भकु्तािी 
पूजीमा रशजष्टरी िचि लाग्िे भए पाउिे व्याजको रकमबाट कट्टा हिुेछ । 

९. स्टकको प्रतितलहप ददिःे (१) हराएको, चोररएको, अस्पष्ट िा हिकृि स्टकको सम्बन्धमा 
त्यसको धिीले प्रमाण सहहि बैङ्कमा तलशिि आिेदि गरेमा र सो कुरा बैङ्कलाई शचि बझेुमा 
िे.रु. १।– एक तलई सो आिेदकलाई सो स्टकको प्रतितलहप ददि सक्िेछ । 

(२) उपतियम (१) मा जेसकैु लेशिएको भए िापति कुिै स्टक चोररएको िा हराएको 
भिी आिेदि पिि आएमा सो कुराको सूचिा स्र्ािीय पत्र–पतत्रकामा घटीमा लगािार िीि 
पटक प्रकाशिि गिुि पछि र सो अशन्िम सूचिा प्रकाशिि भएको १८० ददि तबिेर पति 
कसैको प्रतििाद पिि िआएमा मात्र बैङ्कले सो स्टकको प्रतितलहप ददि सक्िेछ । िर प्रतििाद 
पिि आएमा ऐिको दफा १३ बमोशजम हिुेछ । 

१०. स्टकलाई हिभाजि िा एकीकरण गिि परेमाः कुिै धिीले आफ्िो स्टकलाई हिभाजि िा 
एकीकरण गिि बैङ्कमा तलशिि आिेदि गरेमा प्रत्येक ियााँ स्टकको लातग िे. रु. १ एक तलई 
बैङ्कले धिीलाई तिजको स्टकको सट्टा अको स्टक ददि सक्िेछ । 

११. धिी लेिपढ गिि िजान्न ेभएमाः (१) मातर् जेसकैु लेशिएको भए िापति धिी लेिपढ गिि 
िजाने्न भएमा स्टकको सम्बन्धमा कुिै कारिाई गिुिपिे भएमा तिजले बैङ्कको िािामा र 
स्टकको पीठमा समेि ल्याप्चे सही गिुिपछि । 

(२) उपतियम (१) बमोशजम भएको ल्याप्चे सहीको समर्िि स्िरुप गाउाँ हिकास 
सतमति िा िगरपातलकाका एकजिा सदस्य िा राजपत्राहिि दजािका कुिै सरकारी कमिचारी 
िा बैङ्कको कुिै कमिचारीको सही भएको हिु ुपछि । 

१२. धिीको मतृ्य ुभएमाः (१) कुिै स्टकको धिीको मतृ्य ुभएमा तिजको इच्छापत्र बमोशजमको 
व्यशक्त धिी मातििेछ । िर इच्छापत्र िभएमा प्रचतलि िेपाल कािूि बमोशजम मिृ व्यशक्तको 
हकिाला त्यस स्टकको धिी हिुेछ । 

                                                           
  पहहलो संिोधिद्वारा संिोतधि । 
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(२) कुिै स्टक दईु िा दईुभन्दा बढी व्यशक्तहरुले संयकु्त रुपले प्राप्त गरररािेका भए 
र तििीहरुमध्ये कसैको िा जम्मैको मतृ्य ुभएमा मिृकको हहस्सामा आउिे सो स्टकको सााँिा 
व्याजको अतधकार मिृ व्यशक्तको इच्छापत्र भए सो बमोशजम र िभएमा प्रचतलि िेपाल 
कािूि बमोशजम मिृ व्यशक्तको हकिाला त्यस स्टकको धिी हिुेछ । 

१३. स्टकको भकु्तािी ितलएमा गिेः (१) स्टकको सााँिा व्याजको भकु्तािी तमति गजु्रकेो १८० 
ददि तबिेर पति सााँिा व्याजको भकु्तािी ितलएमा बैङ्कले सम्बशन्धि प्रमिु शजल्ला अतधकारी, 
गाउाँ हिकास सतमति िा िगरपातलकालाईि सो स्टकको धिीको जााँचबझु र मिोियि गिि 
अिरुोध गिि सक्िेछ । र सो बमोशजम गिुि सम्बशन्धि व्यशक्तको कििव्य हिुछे । 

(२) उपतियम (१) बमोशजम धिीको मिोियि गदाि सम्बशन्धि व्यशक्तले सम्बशन्धि 
धिी िा साक्षीहरुको बयाि तलि र िपर् ग्रहण समेि गराउि सक्िेछ । 

(३) उपतियम (२) अन्िगिि मिोिीि धिीको िाम बैङ्कले स्र्ािीय पत्र–पतत्रकामा 
घटीमा लगािार िीि पटकसम्म प्रकाशिि गिुि पछि र अशन्िम सूचिा प्रकाशिि भएको १८० 
ददि हििेर पति कसैको प्रतििाद पिि िआएमा बैङ्कले सो मिोिीि व्यशक्तलाई धिी मानु्न   
पछि । िर प्रतििाद पिि आएमा ऐिको दफा १३ बमोशजम हिुेछ । 

 

१४. स्टकको धिी िाबालक िा बहलुाएको भएमाः (१) कुिै स्टकको धिी िाबालक िा 
बहलुाएको छ भिी बैङ्कलाई र्ाहा हिु आएमा सो कुराको जााँचबझु बैङ्कले गिि सक्िेछ र सो 
कुरा प्रमाशणि हिु आएमा त्यस्िो स्टकको धिीको संरक्षक मिोिीि गििलाई बैङ्कले 
सम्बशन्धि प्रमिु शजल्ला अतधकारी, गाउाँ हिकास सतमति िा िगरपातलकालाई अिरुोध गिि 
सक्िेछ र सो बमोशजम गिुि सम्बशन्धि व्यशक्तको कििव्य हिुेछ । 

(२) उपतियम (१) मा जेसकैु लेशिएको भए िापति उक्त उपतियम अन्िगिि मिोिीि 
संरक्षकबाट संरशक्षिको हकमा कुिै हकतसमको बाधा पिे भएमा सो संरक्षकलाई बैङ्कले 
मान्यिा ददि कर लाग्िे छैि ।  
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द्रष्टव्यः १. केही िेपाल कािूि ९ संिोधि ऐि,२०२४ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः 
     “गजेट”, “अहफसर”, “अहफस” र “गजेटेड” को सटृा “राजपत्र”, “अतधकृि”, “कायािलय” र “राजपत्राहङ्कि” । 

  २. स्र्ािीय प्रिासि ऐि,२०२२ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः 
    “बडाहाहकम िा मेशजष्ट्रट” को सटृा “अञ्चलाधीि” । 

     ३.    केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्धारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः        

 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

४. पहहलो संिोधिद्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः 
“अञ्चलाधीि िा पञ्चायि” को सट्टा “प्रमिु शजल्ला अतधकारी, गाउ “ हिकास सतमति िा 

िगरपातलका” । 
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अिसूुची (क) 

(तियम ३ साँग सम्बशन्धि) 

क्रम संख्या .............................. 

 

िेपाल सरकारको 

क्षतिपूतिि स्टक 

..........................प्रतििि व्याज पाउिे 

 

जम्मा िे.रु. ................................ अक्षरेपी ................................. दिाि िं. .................. 
दिाि भएको कायािलयको िाम....................................................... को िाति........................को 
छोरा..................... ठेगािा ............... हि.सं................. साल सााँिा भकु्तािी ददिे र हि.सं. 
.................... सालदेशि हि.सं.......................... सालसम्म िाहषिक.....................प्रतिििका 
दरले पाकेको अधििाहषिक व्याजको भकु्तािी ६।६ महहिामा प्रत्येक कातििक १ गिे िर्ा बैंिाि १ 
गिेमा िेपाल सरकारको बैङ्कको हैतसयिले िेपाल राष्ट्र बैङ्कले ददइिे गरी क्षतिपूतिि ऐि, २०१९ 
बमोशजम उठाइएको ऋणमध्ये िे. रु. ................ अक्षरेपी .......................ऋणको दिाििाल 
धिी हिुहुनु्छ भिी प्रमाशणि गदिछु । 

मखु्य अतधकृि      गभििर 

राष्ट्र ऋण हिभाग     िेपाल राष्ट्र बैङ्क 

तमतिः– 
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भकु्तािी ददि ेकायािलयको िाम 

व्याज पाउिे 
र तमति 

स्र्ाि म ⁄ हामीहरु............................यस स्टकको 
सााँिा र व्याजसमेि जम्मै िा मध्ये िे.रु. ........... 
राजी ििुीले तबक्री ⁄  दाि गरी यो िामसारी गरी 
ददएको छु ⁄ छौं । 

ठेगािा 
साहिक धिी 
ियााँ  धिी 
 

तमति भकु्तािी पूजी 
िं. 

ियााँ धिी                साहिक धिी                  

  मातर् लेशिए बमोशजमको िामसारी भएको व्यहोरा 
यस बैङ्कको िं. िािामा .................... 
कायािलयमा व्याज सााँिा प्राप्त हिुे गरी िामसारी 
गररयो । 

िेपाल राष्ट्र बैङ्कका िफि बाट 

मातर् लेशिए बमोशजमको िामसारी मेरो सामनेु्न 
भएको ठीक सााँचो हो भिी यस कामको साक्षी भै 

दस्ििि गिे............................................... 
दस्ििि..................................................... 
काम..................................................... 
ठेगािा................................................... 
यस िं. ........................ स्टकको धिी म ⁄ 
हामी ............. जम्मा िे.रु. ................... 
िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बशुझतलई त्यसको रसीद 
भरपाई गररददयौं । 

इति सम्बि ्गिे  रोज  िभुम ् दस्ििि  
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अिसूुची (ि) 

(तियम ५ साँग सम्बशन्धि) 

प्रमाणपत्र 

 

क्रमसंख्या ........................... िे. रु. ........................ अक्षरेपी  

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

 

िेपाल सरकारको  क्षतिपूतिि स्टक............... 

 

 .....................................................को धिी श्री ⁄ श्रीमिी..................................... बाट 
................................................ कायािलयबाट भएको सााँिा । व्याज प्राप्त हिुे गरी यस 
बैङ्कको ................... िािामा दिाि भएको स्टक एक बशुझतलई त्यसको प्रमाणपत्र ददइएको छ । 

 

 

 

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

तमति.................      िेपाल राष्ट्र बैङ्कका िफि बाट 


