
बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक 

 

प्रस्तािनााः  बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पविलो संशोधन) 
ऐन, २०७६” रिेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

2. बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ मा संशोधनाः बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था 
सम्बन्धी ऐन, २०७३ (यस पछछ “मूल ऐन” भछनएको) को दफा २ को,– 

(१)  खण्ड (ख) र (झ) को सट्टा देिायका खण्ड (ख) र (झ) राक्षखएका छन ाः– 

“(ख)  “अध्यि” भन्नाले सञ्चालक सछमछतको अध्यि सम्झन ुपछन ।  

 (झ)  “कायनकारी प्रमखु” भन्नाले बैंङ्क िा वित्तीय संस्थाको दैछनक कायन सञ्चालनको 
क्षिम्मेिारी पाएको प्रमखु कायनकारी अछधकृत सम्झन ुपछन ।” 

(२) खण्ड (ब) मा रिेको “सञ्चालकको” भन्ने शब्दको सट्टा “सम्बक्षन्धत व्यक्षिको” भन्ने शब्दिरु 
राक्षखएका छन  ।  

3. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को उपदफा (७) पछछ देिायको उपदफा  
(८) थवपएको छाः– 

“(८) प्रचछलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापछन “घ” िगनको वित्तीय संस्थाले 
उपदफा (१) बमोक्षिम सिनसाधारणलाई छबक्री वितरण गननको लाछग छुट्टयाएको शेयरलाई शत 
प्रछतशत मानी उि शेयरमध्येबाट बढीमा पचास प्रछतशतसम्म शेयर आफ्ना सदस्यको लाछग 
छुट्टयाउन सक्नेछ ।” 

4. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) को सट्टा देिायको 
उपदफा (३) राक्षखएको छाः– 

“(३) साधारण सभाले दफा १७ बमोक्षिमको योग्यता तथा अनभुि भएका व्यक्षि मध्येबाट 
कक्षम्तमा एक िना स्ितन्र सञ्चालक छनयिु गनेछ । 

तर बैंक िा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक िा शून्य दशमलि एक प्रछतशतभन्दा 
बढी शेयर छलएको शेयरधनी तथा छनिको पररिार स्ितन्र सञ्चालक िनु पाउने छैन ।” 

5. मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा देिायको दफा १५ राक्षखएको 
छाः– 

“१५. सञ्चालकको कायनकालाः (१) सञ्चालकको कायनकाल छनयमािलीमा उल्लेख भए बमोक्षिम 
बढीमा चार िर्नको िनुेछ र छनि पनुाः एक कायनकालको लाछग छनयकु्षि िा मनोछनत भई लगातार 
दईु कायनकालसम्म मार कायम रिन सक्नेछ।  

  तर लगातार दईु कायनकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार िर्न पछछ पनुाः सोिी संस्थाको 
सञ्चालकमा मनोछनत िा छनिानक्षचत िनु बाधा पने छैन । 

 (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापछन स्ितन्र सञ्चालक एक 
कायनकालका लाछग मार छनयिु िनु सक्नेछ ।”  

6. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधनाः  मूल ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को,– 

(१)  खण्ड (क) र (ख) को सट्टा देिायका खण्ड (क) र (ख) राक्षखएका छन ाः– 

“(क) सम्बक्षन्धत विर्यमा स्नातक उपाछध िाछसल गरेको र विदेशी िा स्िदेशी बैंङ्क िा 
वित्तीय संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका संगठित संस्थाको सञ्चालक िा पदाछधकारी 
तिमा िा नेपाल सरकारको अछधकृतस्तरमा कम्तीमा पााँच िर्न काम गरेको, 



(ख) सम्बक्षन्धत विर्यमा स्नातकोत्तर उपाछध िाछसल गरेको र विदेशी िा स्िदेशी बैंङ्क िा 
वित्तीय संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका संगठित संस्थाको सञ्चालक िा पदाछधकारी 
तिमा िा नेपाल सरकारको अछधकृतस्तरमा कम्तीमा तीन िर्न काम गरेको ।” 

(२) खण्ड (ग) क्षझवकएको छ । 

7. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) को,– 

(१) खण्ड (क) को सट्टा देिायको खण्ड (क) राक्षखएको छाः– 

“(क) पच्चीस िर्न उमेर पूरा नभएको र पैसठ्ठी िर्न उमेर नाघेको,” 

(२) खण्ड (च) पछछ देिायको खण्ड (च१) थवपएको छाः– 

“(च१) इिाितपर प्राप्त संस्थािरुबाट छनि िा छनिको पररिारले छलएको कूल 
व्यािसावयक ऋण सम्बक्षन्धत बैंङ्क िा वित्तीय संस्थाको चिुा पूाँिीको तोवकएको 
प्रछतशत भन्दा बढी भएको,” 

(३)  खण्ड (ञ) को प्रछतबन्धात्मक िाक्याशमा रिेका “राष्ट्र बैंङ्क िा” भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
“राष्ट्र बैंङ्कले शेयर खररद गरेको इिाितपर प्राप्त संस्था िा पूिानधार विकास बैंङ्क तथा” 

भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन  । 

8. मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा २९ को,– 

(१)  उपदफा (१) मा रिेका “संस्थाको व्यिस्थापन गनन” भन्ने शब्दिरु पछछ “राष्ट्र बैंकको 
सिमछतमा” भन्ने शब्दिरु थवपएका छन  । 

(२) उपदफा (३) को सट्टा देिायको उपदफा (३) राक्षखएको छाः- 

“(३) एउटा बैंङ्क िा वित्तीय संस्थामा दईु कायनकाल पूरा गररसकेको कायनकारी 
प्रमखु ितनमान कायनकाल समाप्त भएपछछ स्िताः अिकाश िनुेछ ।” 

(३) उपदफा (४) मा रिेको “छनिलाई” भन्ने शब्द पछछ “राष्ट्र बैंकको सिमछतमा” भन्ने शब्दिरु 
थवपएका छन  । 

9. मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को प्रछतबन्धात्मक 
िाक्यांशको सट्टा देिायको प्रछतबन्धात्मक िाक्यांश राक्षखएको छाः– 

“तर राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको “घ” िगनको वित्तीय संस्था “ख” िगनको 
वित्तीय संस्थामा बािेक अन्य िगनको वित्तीय संस्थामा पररणत िनु सक्ने छैन ।” 

10. मूल ऐनको दफा ४९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (त) मा 
रिेका “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको सिमछतमा 
प्रदेश सरकार” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन  । 

11. मूल ऐनको दफा ११२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ११२ को,–  

(१) उपदफा (३) को सट्टा देिायको उपदफा (३) राक्षखएको छाः- 

“(३) उपदफा (१) बमोक्षिमको रकम बीस िर्नसम्म छलन िा बझु्न नआएमा 
राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको भिुानी दावयत्ि कायम गरी नेपाल सरकारले 
तोकेको कोर्मा िम्मा गनन सम्बक्षन्धत बैंक िा वित्तीय संस्थालाई आदेश ठदन सक्नेछ ।” 

(२) उपदफा (३) पछछ देिायको उपदफा (४) थवपएको छाः- 

“(४) उपदफा (३) बमोक्षिमको कोर्मा िम्मा भएको रकम कसैले प्रमाण 
सवित दाबी गनन आएमा बैंङ्क िा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकम सम्बक्षन्धत छनिेपकतानलाई 
भिुानी ठदई सोको सोधभनान राष्ट्र बैंङ्क माफन त नेपाल सरकार समि माग गनुन पनेछ ।”  

12. मूल ऐनको दफा ११६ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ११६ कोेे उपदफा (१) मा रिेका 
“प्रचछलत सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐनको अनसूुची–१” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “मलुकुी फौिदारी 
कायनविछध संविता, २०७४ को अनसूुची–१” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन  । 



13. मूल ऐनको दफा १२४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १२४ को उपदफा (२) को 
प्रछतबन्धात्मक िाक्यांशमा रिेका “लापरबािी िा बदछनयतबाट” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “लापरबािी 
िा बदछनयतबाट िा आफूलाई प्राप्त अक्षततयारीभन्दा बाविर गई” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन  ।  

14. मूल ऐनको दफा १३२ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १३२ को उपदफा (२) मा रिेका “नेपाल 
सरकारबाट” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “नेपाल सरकार, अथन मन्रालयबाट” भन्ने शब्दिरु राक्षखएका  
छन  ।  

15. मूल ऐनको दफा १३३ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा १३३ को उपदफा (१) पछछ देिायको 
उपदफा (१क) थवपएको छाः– 

“ (१क) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए तापछन नेपाल सरकारको पूणन िा 
आंक्षशक स्िाछमत्िमा रिेको बैंक िा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सिमछतमा नेपाल सरकार, अथन 
मन्रालयको स्िीकृछत छलई उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोक्षिमको विछनयमािली बनाउन 
सक्नेछ ।” 



तीन मिले 

छस.नं. 
दफा/ उप–

दफा 
साविक व्यिस्था  प्रस्तावित व्यिस्था संशोधन गनुनपनानको 

कारण 

१ 

 

 

२ को 
खण्ड 
(ख), (झ) 
र (ब) मा 
संशोधन 

(ख) “अध्यि” भन्नाले सञ्चालक 
सछमछतको अध्यि सम्झन ुपछन र सो 
शब्दले कायनकारी अध्यि समेतलाई 
िनाउाँछ । 

-झ) “कायनकारी प्रमखु” भन्नाले बैंक 
िा वित्तीय संस्था सञ्चालनको 
क्षिम्मेिारी पाएको प्रमखु कायनकारी 
अछधकृत सम्झन ु पछन र सो शब्दले 
बैंक िा वित्तीय संस्थाको कायनकारी 
प्रमखुको रुपमा काम गने कायनकारी 
अध्यि र प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई 
िनाउाँछ । 

(ब)“पररिार” भन्नाले सञ्चालकको 
पछत िा पत्नी, छोरा, बिुारी, छोरी, 
धमनपरु, धमनपरुी, बाब,ु आमा, सौतेनी 
आमा र आपूmले पालनपोर्ण गनुन पने 
दाि ु भाउि,ु भाइ बिुारी र ठददी 
बविनी सम्झन ुपछन । 

तर सो शब्दले अंशिण्डा गरी मानो 
छुवट्टई आ–आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी 
बसेको पररिारको सदस्यलाई 
िनाउने छैन 

(ख)  “अध्यि” भन्नाले सञ्चालक 
सछमछतको अध्यि सम्झन ुपछन । ” 
 (झ)  “कायनकारी प्रमखु” भन्नाले बैंङ्क िा 
वित्तीय संस्थाको दैछनक कायन सञ्चालनको 
क्षिम्मेिारी पाएको प्रमखु कायनकारी 
अछधकृत सम्झन ुपछन । ” 
(ब)“पररिार” भन्नाले सम्बक्षन्धत व्यक्षिको 
पछत िा पत्नी, छोरा, बिुारी, छोरी, धमनपरु, 

धमनपरुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आपूmले 
पालनपोर्ण गनुन पने दाि ु भाउि,ु भाइ 
बिुारी र ठददी बविनी सम्झन ु  पछन । 

तर सो शब्दले अंशिण्डा गरी मानो छुवट्टई 
आ–आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको 
पररिारको सदस्यलाई िनाउने    छैन । 

 

कायनकारी अध्यि 
नरिने व्यिस्था 
गनन । 

बैंकका सञ्चालक 
कायनकारी अध्यि 
िा प्रबन्ध सञ्चालक 
िनु नपाउने व्यस्था 
गरी उि 
व्यिस्थालाई 
संस्थागत      
गनन । 

 

िालको पररभार्ाले 
सञ्चालकको 
पररिारलाई मार 
समेटेकोले सोलाई 
स्पष्ट र फरावकलो 
पानन आिश्यक 
भएको । 

२ 

९ मा 
उपदफा 
(८) थप 

नयााँ व्यिस्था   “(८) प्रचछलत कानूनमा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भएता पछन “घ” िगनको वित्तीय 
संस्थाले उपदफा (१) बमोक्षिम 
सिनसाधारणलाई छबक्री वितरण गननको लाछग 
छुट्टयाएको शेयरलाई शत प्रछतशत मानी 
उि शेयर मध्येबाट बढीमा पचास 
प्रछतशतसम्म शेयर आफ्ना सदस्यको लाछग 
छुट्टयाउन सक्नेछ ।” 

लघवुित्त संस्थाले 
आफ्ना ऋणी 
सदस्यको लाछग 
सिनसाधारण 
शेयरको ५० 
प्रछतशतसमम 
छुट्टयाउन सक्न े
व्यिस्था गरी 
अपनत्ि कायम 
गराउन । 



३ 

 

१४ को  
उपदफा 
(३) मा 
संशोधन 

 

(३) सञ्चालक सछमछतले दफा १७ 
बमोक्षिमको योग्यता तथा अनभुि 
भएका व्यक्षिमध्येबाट कम्तीमा एक 
िना स्ितन्र सञ्चालक छनयकु्षि गरी 
सोको िानकारी त्यस्तो छनयकु्षि पछछ 
बस्ने पविलो साधारण सभामा ठदन ु
पनेछ । 

तर बैंक िा वित्तीय संस्थाको 
संस्थापक, सञ्चालक िा शून्य 
दशमलि एक प्रछतशतभन्दा बढी 
शेयर छलएको शेयरधनी तथा छनिको 
पररिार स्ितन्र सञ्चालक िनु पाउन े
छैन । 

(३) साधारण सभाले दफा १७ बमोक्षिमको 
योग्यता तथा अनभुि भएका व्यक्षिमध्येबाट 
कम्तीमा एक िना स्ितन्र सञ्चालक 
छनयिु गनेछ । 

तर बैंक िा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, 

सञ्चालक िा शून्य दशमलि एक 
प्रछतशतभन्दा बढी शेयर छलएको शेयरधनी 
तथा छनिको पररिार स्ितन्र सञ्चालक िनु 
पाउने छैन  
 

कम्पनी ऐनमा 
भएको व्यिस्था 
बमोक्षिम स्ितन्र 
सञ्चालकको 
छनयकु्षि साधारण 
सभाबाट गनन 
उपयिु िनुे 
भएकोले । 

४ 

१५  मा 
संशोधन 

१५. सञ्चालकको पदािछधाः (१) 
सञ्चालकको कायनकाल छनयमािलीमा 
उल्लेख भए बमोक्षिम बढीमा चार 
िर्नको िनुेछ र छनि पनुाः छनयकु्षि 
तथा मनोछनत िनु सक्नेछ । 

तर स्ितन्र सञ्चालक एक 
कायनकालका लाछग मार छनयिु िनु 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापछन यो ऐन प्रारम्भ 
भएपछछ छनयिु भएको कायनकारी 
अध्यि िा प्रबन्ध संचालक लगातार 
दईु कायनकालसम्म मार रिन 
सक्नेछ । 

 

“१५. सञ्चालकको कायनकालाः  (१) 
सञ्चालकको कायनकाल छनयमािलीमा 
उल्लेख भए बमोक्षिम बढीमा चार िर्नको 
िनुेछ र छनि पनुाः एक कायनकालको लाछग 
छनयकु्षि िा मनोछनत भई लगातार दईु 
कायनकालसम्म मार कायम रिन सक्नेछ।  

तर लगातार दईु कायनकाल पूरा गरेको 
सञ्चालक चार िर्न पछछ पनुाः सोिी संस्थाको 
सञ्चालकमा मनोछनत िा छनिानक्षचत िनु बाधा 
पने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापछन स्ितन्र सञ्चालक एक 
कायनकालका लाछग मार  छनयिु िनु 
सक्नेछ । ” 

संस्थागत 
सशुासनको 
दृवष्टकोणले 
सञ्चालकको 
कायनकाल बढीमा 
लगातार दईु 
कायनकालसम्म िनु े
व्यिस्था गनन ।
  



५ 

१६ को  
उपदफा 
(१) को 

)क (र 
)ख(  मा 

संशोधन 
तथा (ग) 
क्षझवकएको   

 )क ( विदेशी िा स्िदेशी बैंक िा 
वित्तीय संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका 
संगठित संस्थाको सञ्चालक िा 
पदाछधकारी तिमा िा नेपाल 
सरकारको अछधकृत स्तरमा कम्तीमा 
पााँच िर्न काम गरेको, िा 
(ख) स्नातकोपाछध िाछसल गरेको र 
विदेशी िा स्िदेशी बैंक िा वित्तीय 
संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका संगठित 
संस्थाको संचालक िा पदाछधकारी 
तिमा िा नेपाल सरकारको कम्तीमा 
अछधकृत स्तरमा कम्तीमा तीन िर्न 
काम गरेको, िा 
(ग) तोवकए बमोक्षिम सम्बक्षन्धत 
विर्यमा स्नातकोत्तर उपाछध िाछसल 
गरेको । 

 

(क) सम्बक्षन्धत विर्यमा स्नातक उपाछध 
िाछसल गरेको र  विदेशी िा स्िदेशी बैंक 

िा वित्तीय संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका 
संगठित संस्थाको सञ्चालक िा पदाछधकारी 
तिमा िा नेपाल सरकारको अछधकृत 
स्तरमा कम्तीमा पााँच िर्न काम गरेको, िा 
(ख) सम्बक्षन्धत विर्यमा स्नातकोत्तर उपाछध 
िाछसल गरेको  र विदेशी िा स्िदेशी बैंक 

िा वित्तीय संस्था िा सम्बक्षन्धत िेरका 
संगठित संस्थाको संचालक िा पदाछधकारी 
तिमा िा नेपाल सरकारको कम्तीमा 
अछधकृत स्तरमा कम्तीमा तीन िर्न काम 
गरेको, िा 
(ग) ...... 

बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाको 
सञ्चालकको शैक्षिक 
योग्यताको 
आधारमा कायन 
अनभुिको अिछध 
तोक्न ु पने  
भएकोले । 

६ 

१८ को 
उपदफा 
(१) को 
खण्ड 
(क) र 
(ञ) मा 
संशोधन 
र खण्ड 
(च१) 
थप 

(क) २५ िर्न उमेर पूरा नभएको 
(ञ) नेपाल सरकार िा नेपाल 
सरकारको स्िाछमत्ि प्राप्त संगठित 
संस्था िा राष्ट्र बैंक िा बैंक िा 
वित्तीय संस्थाको बिालिाला 
कमनचारी,  
तर नेपाल सरकार िा नेपाल 
सरकारको स्िाछमत्ि प्राप्त संस्थाले 
शेयर खररद गरेको िा राष्ट्र बैंक िा 
बैंक िा वित्तीय संस्थाले शेयर खररद 
गरेको लघवुित्त संस्था िा पूिानधार 
विकास बैंकमा सञ्चालक मनोछनत 
गनन यस व्यिस्थाले बाधा प¥ुयाएको 
माछनने छैन । 

(क) पच्चीस िर्न उमेर पूरा नभएको र 
पैसठ्ठी िर्न उमेर नाघेको,” 

(च१)  इिाितपर प्राप्त संस्थािरुबाट छनि 
िा छनिको पररिारले छलएको कूल 
व्यािसावयक ऋण सम्बक्षन्धत बैंङ्क िा 
वित्तीय संस्थाको चिुा पूाँिीको तोवकएको 
प्रछतशत भन्दा बढी भएको,” 

(ञ) नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको 
स्िाछमत्ि प्राप्त संगठित संस्था िा राष्ट्र बैंक 
िा बैंक िा वित्तीय संस्थाको बिालिाला 
कमनचारी,  
तर नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको 
स्िाछमत्ि प्राप्त संस्थाले शेयर खररद गरेको 
िा राष्ट्र बैंङ्कले शेयर खररद गरेको 
इिाितपर प्राप्त संस्था िा पूिानधार विकास 
बैंङ्क तथा बैंक िा वित्तीय संस्थाले शेयर 
खररद गरेको लघवुित्त संस्था िा पूिानधार 
विकास बैंकमा सञ्चालक मनोछनत गनन यस 
व्यिस्थाले बाधा प¥ुयाएको माछनन ेछैन । 

 

सञ्चालक िनु 
पाउने न्यूनतम र 
अछधकतम उमेर 
वकटान गनन । 

 

बैंकका सञ्चालक र 
व्यिसायीबीचको 
सम्बन्धलाई थप 
व्यिक्षस्थत बनाउन 
छनश्चीत रकम भन्दा 
बढी व्यिसायीक 
ऋण छलएको 
पररिारको व्यक्षि 
सञ्चालक तथा 
कायनकारी प्रमखु 
िनु नपाउन े गरी 
अयोग्यता   तोक्न 
। 



७ 

२९ को 
उपदफा 
(१)  
(३)  र 
(४)  मा 
संशोधन 

(१) सञ्चालक सछमछतले यस ऐन, 

प्रबन्धपर र छनयमािलीको अधीनमा 
रिी बैंक िा वित्तीय संस्थाको 
व्यिस्थापन गनन एक कायनकारी 
प्रमखुको छनयकु्षि गनुन पनेछ । 

(३)  उपदफा (२)  मा लेक्षखएको 
व्यिस्था यो ऐन प्रारम्भ भए पछछ 
मार लाग ुिनुेछ । 

(४) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापछन सञ्चालक 
सछमछतले कायनकारी प्रमखुको 
कायनसम्पादन सन्तोर्िनक नभएमा 
छनिलाई िनुसकैु बखत पदबाट 
िटाउन सवकनेछ । 

तर त्यसरी पदबाट िटाउन ु अक्षघ 
छनिलाई सफाई पेश गने मनाछसब 
मौका ठदन ुपनेछ । 

(१) सञ्चालक सछमछतले यस ऐन, प्रबन्धपर 
र छनयमािलीको अधीनमा रिी बैंक िा 
वित्तीय संस्थाको व्यिस्थापन गनन  राष्ट्र 
बैंकको सिमछतमा एक कायनकारी प्रमखुको 
छनयकु्षि गनुन  पनेछ । 

(३) एउटा  बैंक िा वित्तीय संस्थामा दईु 
कायनकाल पूरा गररसकेको कायनकारी प्रमखु   
ितनमान कायनकाल समाप्त भएपछछ स्िताः 
अिकाश    िनुेछ । 

(४) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापछन सञ्चालक सछमछतले 
कायनकारी प्रमखुको कायनसम्पादन 
सन्तोर्िनक नभएमा छनिलाई  राष्ट्र बैंकको 
सिमछतमा िनुसकैु बखत पदबाट िटाउन 
सवकनेछ । 

तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअक्षघ छनिलाई 
सफाई पेश गने मनाछसब मौका ठदन ु  
पनेछ । 

कायनकारी प्रमखुको 
छनयकु्षि तथा 
अिकाश ठददााँ  
राष्ट्र बैंकको 
सिमछत छलन ु पने 
व्यिस्था गनन । 

एउटा  बैंक िा 
वित्तीय संस्थामा 
दईु कायनकाल पूरा 
गररसकेको 
कायनकारी 
प्रमखुलाई अिकाश 
ठदन ठदन ।  

८ 

३८ को 
उपदफा 
(१)  को 
प्रछतिन्धा
त्मक 
िाक्यांश
मा 
संशोधन 

तर ‘घ’ िगनको संस्था माछथल्लो 
िगनमा पररणत िनु सक्ने छैन । 

 “तर राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड पूरा 
गरेको “घ” िगनको वित्तीय संस्था “ख” 

िगनको वित्तीय संस्थामा बािेक अन्य िगनको 
वित्तीय संस्थामा पररणत िनु सक्न ेछैन ।” 

 

“घ” बगनको वित्तीय 
संस्थालाई “ख” 

िगनको वित्तीय 
संस्थामा पररणत 
गने व्यिस्था गनन। 

९ 

४९  
उपदफा 
(१)  को 
खण्ड 
(त)  मा 
संशोधन 

(त)  नेपाल सरकार िा राष्ट्र  बैङ्कले 
िारी गरेको ऋणपर खररद छबक्री 
गने िा सकार   गने । 

(त)   नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको 
सिमछतमा प्रदेश सरकार िा राष्ट्र  बैङ्कले 
िारी गरेको ऋणपर खररद  छबक्री  गने 
िा सकार गने ।  

नेपाल सरकारको 
सिमछतमा प्रदेश 
सरकारले ऋणपर 
छनष्कासन गनन 
कानूनी व्यिस्था 
भईसकेकोले सो 
कायानन्ियन     
गनन । 



१० 

११२  
को 
उपदफा 
(३) मा 
संशोधन 
र 
उपदफा 
(४) थप 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिमको 
रकम बीस िर्नसम्म छलन बझु्न 
नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंङ्कको 
बै +वकङ्ग विकास कोर्मा िम्मा गरी  
बै +वकङ्ग विकासमा प्रयोग गररनेछ । 

“ (३) उपदफा (१) बमोक्षिमको रकम 
बीस िर्नसम्म छलन बझु्न नआएमा राष्ट्र 
बैङ्कले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको 
भिुानी दावयत्ि कायम गरी नेपाल 
सरकारले तोकेको कोर्मा िम्मा गनन 
सम्बक्षन्धत बैंक िा वित्तीय संस्थालाई 
आदेश ठदन सक्नेछ ।”  

(४) उपदफा (३) बमोक्षिमको कोर्मा 
िम्मा भएको रकम  कसैले प्रमाण सवित 
दािी गनन आएमा बैंक िा वित्तीय संस्थाले 
त्यस्तो रकम सम्बक्षन्धत छनिेपकतानलाई 
भिुानी ठदई सोको सोधभनान  राष्ट्र बैङ्क 
माफन त रकम नेपाल सरकारसमि माग गनुन 
पनेछ । 

 

रकम बीस 
िर्नसम्म छलन बझु्न 
नआए त्यसको 
प्रयोग गनन र 
छनिेपकतानबाट 
प्रमाण सवित दािी 
भए पश्चात वफतान 
ठदने सम्बन्धमा 
काननुी व्यिस्था 
गनन । 

११ 

११६ को 
उपदफा 
(१) मा 
संशोधन   

(१) दफा १०३ मा उक्षल्लक्षखत 
कसरु सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकार 
बादी भई दायर गररनेछ र  त्यस्तो 
मदु्दा प्रचछलत सरकारी मदु्दा सम्बन्धी 
ऐनको अनसूुची–१ मा समािेश 
भएको माछननेछ ।” 

(१) दफा १०३ मा उक्षल्लक्षखत कसरु 
सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकार बादी भई 
दायर गररनेछ र  त्यस्तो मदु्दा  मलुकुी 
फौिदारी कायनविछध संविता, २०७४ को 
अनसूुची–१  मा समािेश भएको माछननछे 
।”  

प्रचछलत सरकारी 
मदु्दा सम्बन्धी ऐन 

खारेि भई 

मलुकुी फौिदारी 
कायनविछध संविता, 
२०७४ 
कायानन्ियनमा    
आएकोले । 

१२ 

१२४ को 
उपदफा 
(२)  को 
 
प्रछतबन्धा
त्मक 
िाक्यांश   

मा 
संशोधन   

(२) यस ऐन िा राष्ट्र बैंक ऐन िा 
सो अन्तगनत बनेको छनयम, विछनयम 
िा ठदइएको आदेश िा छनदेशनको 
पालना गने क्रममा असल छनयतले 
गरेको िा गनन खोिेको कुनै कुराले 
िनु आएको िा िनुे िाछन 
नोक्सानीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, 

बैंक िा वित्तीय संस्था िा सोको 
पदाछधकारी विरुद्ध कुनै वकछसमको 
मदु्दा परेमा त्यस्तो मदु्दाको खचन 
सम्बक्षन्धत संस्थाले व्यिोनेछ । 

तर दे्वर्, लापरिािी िा बदछनयतबाट 
गररएको कुनै कामको सम्बन्धमा 
सम्बक्षन्धत व्यक्षि नै क्षिम्मेिार िनुछे 
र त्यस्तो विर्यमा परेको मदु्दाको 
खचन राष्ट्र बैंक,  बैंक िा वित्तीय 
संस्थाले व्यिोने छैन । 

(२) यस ऐन िा राष्ट्र बैंक ऐन िा सो 
अन्तगनत बनेको छनयम, विछनयम िा ठदइएको 
आदेश िा छनदेशनको पालना गने क्रममा 
असल छनयतले गरेको िा गनन खोिेको कुन ै
कुराले िनु आएको िा िनुे िाछन 
नोक्सानीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक िा 
वित्तीय संस्था िा सोको पदाछधकारी विरुद्ध 
कुनै वकछसमको मदु्दा परेमा त्यस्तो मदु्दाको 
खचन सम्बक्षन्धत संस्थाले व्यिोनेछ । 

तर दे्वर्, लापरबािी, िा बदछनयत िा 
आफूलाई प्राप्त अक्षततयारीभन्दा बाविर गई 
गररएको कुनै कामको सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत 
व्यक्षि नै क्षिम्मेिार िनुेछ र त्यस्तो 
विर्यमा परेको मदु्दाको खचन राष्ट्र बैंक, बैंक 
िा वित्तीय संस्थाले व्यिोने   छैन । 

 

 

आफूलाई प्राप्त 
अक्षततयारी बाविर 
गई गररएको कुन ै
कामको सम्बन्धमा 
सम्बक्षन्धत व्यक्षि 
नै क्षिम्मेिार िनु े
व्यिस्था गनन । 



 

१३ 

१३२ को  
उपदफा 
(२) मा 
संशोधन   

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम राष्ट्र 
बैंकले बनाएको छनयम नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृत भएपछछ मार 
लागू िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम राष्ट्र बैंकले 
बनाएको छनयम  नेपाल सरकार, अथन 
मन्रालयबाट स्िीकृत भएपछछ मार लागू 
िनुेछ ।  

छनयम स्िीकृत गने 
अछधकार  नेपाल 
सरकार, अथन 
मन्रालयलाई   
ठदन । 

१४ 

१३३ मा 
उपदफा 
(१क) 
थप  

नयााँ व्यिस्था  “ (१क) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापछन नेपाल सरकारको पणून 
िा आंक्षशक स्िाछमत्िमा रिेका बैंक िा 
वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सिमछतमा 
नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्िीकृछत 
छलई उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोक्षिमको विछनयमािली बनाउन   
सक्नेछ । ” 

नेपाल सरकारको 
अछधकांश 
स्िाछमत्िमा रिेका 
बैंकको कमनचारी 
छनयमािली राष्ट्र 
बैंकको सिमछतमा 
नेपाल सरकार, अथन 
मन्रालयले 
स्िीकृछत ठदन े
व्यिस्था गनन । 


