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व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाह कामायवनध, २०७७ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेऩार सयकाय  

अथा भन्रारम 

नसॊहदयफाय, काठभाडौं 
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व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाह कामायवनध, २०७७ 

 

कोनबड-१९ फाट प्रबायवत घयेर,ु साना तथा भझौरा उद्यभ एवॊ ऩमटान व्मवसामका श्रनभक य 
कभाचायीको ऩारयश्रनभक बकु्तानी तथा व्मवसाम सञ्चारनभा ननयन्तयताको  रानि सहज रुऩभा व्मवस्थथत य 
प्रबावकायी ढङ्गरे कजाा उऩरब्ध ियाउन वाञ्छनीम बएकोरे, 
 

यवननमोजन ऐन , २०७७ को दपा ९ रे ददएको अनधकाय प्रमोि ियी नेऩार सयकायरे देहामको 
कामायवनध फनाएको छ। 

 

1. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामायवनधको नाभ "व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाह कामायवनध, 

२०७७" यहेको छ। 

(२) मो कामायवनध नेऩार सयकायफाट थवीकृत बएको नभनतदेस्ि रािू हनुेछ। 

 

2. ऩरयबाषा् यवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरािेभा मस कामायवनधभा,- 
(क) "इजाजतऩर प्राप्त सॊथथा" बन्नारे फैङ्कफाट इजाजतऩर प्राप्त "क", "ि" य "ि" विाको 

फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा सम्झनऩुछा। 

(ि) "कजाा" बन्नारे इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे ब्मावसायमक ननयन्तयताको रानि मोग्म  
ब्मवसामीराई प्रदान िने कजाा सम्झनऩुछा। 

(ि)  "िाता" बन्नारे दपा ३ फभोस्जभ व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाहका रानि 
िोनरएको िाता सम्झन ुऩछा। 

(घ)  "भन्रारम" बन्नारे नेऩार सयकाय, अथा भन्रारम सम्झन ुऩछा। 

(ङ)  "याष्ट्र फैङ्क" बन्नारे नेऩार याष्ट्र फैङ्क ऐन, २०५८ फभोस्जभ थथाऩना बएको नेऩार 
याष्ट्र फैङ्क सम्झन ुऩछा। 

(च)  "शोधबनाा यकभ" बन्नारे इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाराई मस कामायवनध फभोस्जभ प्रदान 
िने यकभ सम्झनऩुछा।  

(छ) "सनभनत" बन्नारे दपा ४ को उऩदपा (१) फभोस्जभको सञ्चारक सनभनत सम्झनऩुछा। 

 

3. कजाा प्रवाहको रानि आवश्मक यकभको व्मवथथा् (१) कोनबड-१९ फाट प्रबायवत घयेर,ु साना तथा 
भझौरा उद्यभ तथा ऩमटान व्मवसामभा कामायत श्रनभक य कभाचायीको ऩारयश्रनभक बकु्तानी य व्मवसाम 
सञ्चारनका रानि अल्ऩकारीन कजाा  उऩरब्ध ियाई व्मवसामको ननयन्तयता ददन  नेऩार सयकायरे 
प्रवाह िने कजााका रानि याष्ट्र फैङ्कभा आवश्मक यकभको ब्मवथथा िरयनेछ ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ यकभको ब्मवथथाका रानि नेऩार सयकायरे याष्ट्र फैङ्कफाट सञ्चारन 
हनुे ियी याष्ट्र फैङ्कको फैयङ्कङ्ग कामाारमभा ऩचास अफा रुऩैमाॉको व्मवसाम सञ्चारन ननयन्तयता कजाा प्रवाह 
शोधबनाा िाता िोल्नेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोस्जभको िाताभा देहाम फभोस्जभको यकभ जम्भा िरयनछे्- 
(क) नेऩार सयकायरे उऩरब्ध ियाएको यकभ, 

(ि) नेऩार सयकायको ऩूणा वा आॊस्शक थवानभत्वभा यहेका सॊथथाफाट भन्रारमको सभन्वमभा 
जम्भा हनु ेयकभ, 

(ि)  यवदेशी सॊघ, सॊथथासॉि नेऩार सयकायरे ियेको सम्झौता फभोस्जभ प्राप्त हनुे यकभ, 
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(४) मस कामायवनध फभोस्जभ उऩरब्ध ियाईने  शोधबनाा यकभ उऩदपा (२) फभोस्जभको 
िाताफाट उऩरब्ध ियाईनेछ । 

  (५) उऩदपा (२) फभोस्जभको िाताभा भन्रारमरे ऩटक ऩटक ियी आवश्मकताका आधायभा 
यकभ जम्भा िनेछ।  

(६) िाताभा यहेको यकभ प्रमोजन सभाप्त बएऩनछ याष्ट्र फैङ्करे नेऩार सयकाय तथा सम्फस्न्धत 
सॊथथाराई यपताा िनेछ। 

 

4. सञ्चारक सनभनत् ( १) कजाा प्रवाहराई ब्मवस्थथत रुऩभा सञ्चारन िना देहाम फभोस्जभ व्मवसाम 
ननयन्तयता कजाा प्रवाह सञ्चारक सनभनत यहनेछ:-  

(क) सस्चव, भन्रारम अध्मऺ 
(ि)  भहारेिा ननमन्रक, भहारेिा ननमन्रक कामाारम सदथम 

(ि) डेऩटुी िबनाय, याष्ट्र फैङ्क सदथम  

(घ)  कामाकायी ननदेशक, याष्ट्र फैङ्क, फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा  

  ननमभन यवबाि सदथम 

(ङ) अध्मऺ, नेऩार फैङ्कसा एसोनसएसन सदथम 

(च) सहसस्चव, भन्रारम (यवत्तीम ऺेर हेने) सदथम-सस्चव  

(२) सञ्चारक सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय  सनभनतको कुनै एक सदथमको सॊमोजकत्वभा 
उऩसनभनत िठन िना सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको  उऩसनभनतभा यवषमित ऺेरका प्रनतनननधभूरक सॊथथाका 
प्रनतनननधराई सभेत आभन्रण िना सयकनेछ । 

(४) सनभनतरे फैठक सम्फन्धी कामायवनध आपैँ रे ननधाायण िना सक्नेछ।  

(५) सनभनतको काभ, कताव्म तथा अनधकाय देहाम फभोस्जभ हनुेछ:- 

(क) िाताफाट उऩरब्ध ियाइने कजाा तथा सोको असरुी एवॊ व्मवथथाऩनका सम्फन्धभा 
नीनतित ननणाम िने, 

(ि) िाता सञ्चारनको यहसाफ यकताफ, िाता, फही, शे्रथता य रेिाको अनबरेि मथाथा य 
दरुुथत याख्न रिाउन ेय रेिाऩयीऺण ियाउने, 

(ि)  िाता सञ्चारन सम्फन्धभा अन्म आवश्मक कामा िने। 

 

5. कजाा प्रवाहको ऺेर : इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाभापा त ् प्रवाह हनुे कजाा कोनबड-१९ फाट प्रबायवत बई 
श्रनभक य कभाचायीको ऩारयश्रनभक बकु्तानी िना नसकी कजााको अबावभा उद्योि व्मवसाम सञ्चारन िना 
सभथमा ऩयेका घयेर,ु साना तथा भझौरा उद्यभ एवॊ ऩमाटन व्मवसामराई प्रदान िरयनेछ। 

 

6. कजााको विीकयण य सीभा् (१) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाभापा त प्रदान िरयने कजााराई देहाम फभोस्जभ 
विीकयण ियी सीभा ननधाायण िरयएको छ्- 

(क) अनत प्रबायवत ऺेर् श्रनभक य कभाचायीको वायषाक ऩारयश्रनभक तथा सोको ऩचास 
प्रनतशत थऩ (व्मवसाम ननयन्तयताको रानि) ियी कुर यकभ 
वा अनधकतभ दश कयोड रुऩैमाॉसम्भ। 

(ि) भध्मभ प्रबायवत ऺेर् श्रनभक य  कभाचायीहरुको वायषाक ऩारयश्रनभक तथा सोको 
ऩचास प्रनतशत थऩ (व्मवसाम ननयन्तयताको रानि) ियी कुर 
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यकभ वा अनधकतभ सात कयोड रुऩैमाॉसम्भ। 

(ि) न्मून प्रबायवत ऺेर् श्रनभक य  कभाचायीहरुको वायषाक ऩारयश्रनभक तथा सोको 
ऩचास प्रनतशत थऩ (व्मवसाम ननयन्तयताको रानि) ियी कुर 
यकभ वा अनधकतभ ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉसम्भ। 

(२) उऩदपा (१) को िण्ड (क), (ि) य (ि) भा जनुसकैु कुया रेस्िएको बए ताऩनन मस 
कामायवनध फभोस्जभ प्रवाह िरयने कजााको ऩचास प्रनतशत अनत  प्रबायवत ऺेरभा, तीस प्रनतशत भध्मभ 
प्रबायवत ऺेरभा य वीस प्रनतशत न्मून प्रबायवत ऺेरभा प्रवाह िरयनेछ । 

 (३)  अनत, भध्मभ तथा न्मून प्रबायवत ऺेर अनसूुची-१ भा तोयकए फभोस्जभ हनुेछ। 

 

7. ब्माजदय् (१) मस कामायवनध फभोस्जभको कजाा प्राप्त िना मोग्म व्मवसामीराई इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे 
प्रदान िने कजााको ब्माजदय ऩयहरो वषाको रानि  ऩाॉच प्रनतशत य दोस्रो वषाको रानि छ प्रनतशत 
हनुेछ। 

(२) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाराई ऩयहरो वषा दईु प्रनतशत य दोस्रो वषा तीन प्रनतशत ब्माजदयभा 
िाताफाट यकभ उऩरब्ध ियाइनेछ।  

(३) दपा ३ को उऩदपा (३) को िण्ड (ि) फभोस्जभ नेऩार सयकायको ऩूणा वा आॊस्शक 
थवानभत्वभा यहेको सॊथथाफाट नरने यकभको रानि त्मथतो सॊथथाराई फढीभा ऩाॉच प्रनतशत ब्माज 
उऩरब्ध ियाइनेछ।  

 

8. शोधबनाा यकभको अवनध् (१) मस कामायवनध फभोस्जभ प्रदान िरयने शोधबनाा यकभको अवनध फढीभा 
दईु वषाको हनुेछ य सोही फभोस्जभ इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे प्रदान  िने कजााको अवनध सभेत फढीभा 
दईु वषाको हनुेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अवनध बकु्तान बएऩनछ  कजाा सदऩुमोिको सनुनस्ितता ियी 
इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे ब्मवसामीराई थऩ दईु वषाका रानि कजाा प्रवाह िना सक्नेछ। त्मथतो 
कजााको व्माज ननधाायण िदाा इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे आफ्नो आधाय दयभा फढीभा दईु प्रनतशत 
यप्रनभमभ थऩ ियी व्माजदय ननधाायण िनुा ऩनेछ। 

(३) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे याष्ट्र फैङ्कसॉिको तभसकुभा उस्ल्रस्ित बकु्तानी अवनधभा शोधबनाा 
यकभ िाताभा जम्भा िनुा ऩनेछ।  

 

9. व्मवसामीको मोग्मता : इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे देहाम  फभोस्जभको मोग्मता ऩूया ियेको उद्योि तथा 
व्मवसामीराई मस कामायवनध फभोस्जभको कजाा प्रवाह िना सक्नेछ्- 

(क) व्मवसाम कोनबड-१९ फाट प्रबायवत बएको, 
(ि) नेऩार सयकायको कुनै ननकामभा दताा बई प्रभाणऩर प्राप्त ियेको य ननमनभत नवीकयण 

बएको,  

(ि) श्रनभक वा कभाचायी सॊख्मा न्मूनतभ ऩाॉच जना बएको, 
थऩष्टीकयण् मस िण्डको प्रमोजनको रानि श्रनभक तथा कभाचायी सॊख्मा बन्नारे थथामी, 
अथथामी, कयाय, दैननक ज्मारादायी तथा आउटसोनसाङ्ग िरयएका सभेतको सॊख्मा राई 
जनाउॉछ।  
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(घ) िण्ड ( ि) फभोस्जभका श्रनभक वा  कभाचायीराई आनथाक वषा  २०७६/०७७ को 
श्रावणदेस्ि पािनु भसान्तसम्भ ननमनभत ज्मारा वा तरफ बकु्तानी ियेको य प्रचनरत 
कानून फभोस्जभ अनिभ आमकय कट्टी ियी दास्िरा ियेको,  

(ङ) व्मवसामीरे कजाा प्राप्त िना ऩेश ियेको ऩनछल्रो आनथाक वषाको रेिाऩयीऺण बएको 
य आन्तरयक याजथव कामाारमभा ऩेश ियेको यवत्तीम यववयणसॉि नबडान बएको तथा  
कयचकु्ता प्रभाणऩर नरएको, 

 तय प्रचनरत कानून फभोस्जभ रेिाऩयीऺण िनुा नऩने साना ब्मवसामीहरुको हकभा 
आन्तरयक याजथव कामाारमभा ऩेश ियेको आम  यववयण तथा कयचकु्ता प्रभाणऩर 
नरएको हनु ुऩनेछ । 

 (च) श्रनभक वा कभाचायीको तरफ फैङ्क िाताभा जम्भा ियी बकु्तानी ददने ियेको। 

 

10. व्मवसामीको अमोग्मता : सयकायी ननकाम, फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथाहरु य दात ृ ननकामफाट सहनुरमत 
ब्माजदयभा कजाा वा सहामता उऩबोि िरययहेका ऋणीहरु मो कामायवनध फभोस्जभ प्रदान िरयने कजााका 
रानि मोग्म हनुे छैनन।् 

 

11. कजााको प्राथनभकता: इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे कोनबड -१९ फाट उद्योि वा व्मवसामभा ऩयेको प्रबाव 
भूल्माङ्कन ियी सभथमाभा ऩयेका ऋणीको व्मवसायमक आवश्मकता तथा व्मवसामराई ननयन्तयता ददन 
ऩूॉजीको अबाव , श्रनभक वा कभाचायीको योजिायीको ननयन्तयता, बयवष्मको सञ्चारन सम्बाव्मता, कजाा 
यपताा िना सक्ने व्मावसायमक मोजना सभेतको आधायभा प्राथनभकता ननधाायण िनुा ऩनेछ।  

 

12. कजाा प्रदान िने प्रयिमा: (१) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे दपा ११ फभोस्जभ प्राथनभकता ननधाायण ियी 
सभथमाभा ऩयेका व्मवसामीराई मस कामायवनध फभोस्जभको कजाा प्रवाह ियी याष्ट्र फैङ्क सभऺ शोधबनाा 
यकभ भाि िनुा ऩनेछ।  

(२) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे देहामका यववयण जाॉचफझु ियी व्मवसामीराई कजाा उऩरब्ध 
ियाउन ुऩनेछ्- 

(क) व्मवसामीरे कजााको रानि ऩेश ियेको ननवेदन, 

(ि) ऩारयश्रनभक यकभ प्रभास्णत हनुे रेिाऩयीऺण िरयएको ऩनछल्रो आनथाक वषाको यवत्तीम 
यववयण य आन्तरयक याजथव कामाारमभा ऩेश ियेको आम यववयण, 

(ि) ऩनछल्रो आनथाक वषाको कय चकु्ता वा कय दास्िरा प्रभाणऩर, 

(घ) िाहक ऋणीरे अन्म इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाफाट मथतो सयुवधा ननरएको थवघोषणा। 

(३) ब्मवसामीरे कजााका रानि यवद्यतुीम भाध्मभफाट सभेत आवेदन ददन सयकने ब्मवथथा 
इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे नभराउन ुऩनेछ । 

(४) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे ननवेदन प्राप्त बएको नभनतरे ऩन्र ददननबर ननवेदनको भूल्माङ्कन 
ियी कजाा प्रवाह िरयसक्न ु ऩनेछ। कजाा अथवीकृत बएभा सोको कायण िरुाई सोही अवनधनबर 
ननवेदकराई नरस्ित जानकायी ददन ुऩनेछ। 

(५) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे कजााको सीभा ननधाायण िदाा ऩनछल्रो तीन भयहनाको ऩारयश्रनभक 
यकभ य व्मवसाम ननयन्तयता ददन आवश्मक ऩने अनभुाननत यकभको आधायभा ननधाायण िनुा ऩनेछ।  
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तय मसयी सीभा ननधाायण िदाा दपा ६ को सीभा बन्दा फढी हनुे ियी ननधाायण िना ऩाइने  
छैन। 

(६) उऩदपा (५) फभोस्जभ ऩारयश्रनभक िणना िदाा उऩदपा (२) को िण्ड (ि) य (ि) को 
यववयणको आधायभा िनुा ऩनेछ। 

(७) व्मवसामीसॉिको कजाा जोस्िभ फहन िने स्जम्भेवायी इजाजतऩर प्राप्त  सॊथथाको हनुेछ। 
कजाा प्रदान िने इजाजतऩर प्राप्त  सॊथथारे नै कजाा सयुऺणको व्मवथथा िनुाऩनेछ। कजाा प्रदान िदाा 
सेवा शलु्क फाऩत कुनै यकभ नरन ऩाइने छैन।  

 

13. कजााको नधतो: कजाा प्रदान िने इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे कजाा प्रदान िदाा कजाा नरने व्मवसामीको 
सम्ऩस्त्त वा ऩरयमोजना नधतोको रुऩभा नरन सक्नछे। 

 

14. शोधबनाा यकभ प्रदान िने प्रयिमा् (१) इजाजतऩर प्राप्त  सॊथथारे आपूरे प्रवाह ियेको कजााको 
देहामको यववयणसयहत अनसूुची-२ को ढाॉचा भा याष्ट्र फैङ्क  सभऺ रैभानसक रुऩभा शोधबनााको रानि 
ननवेदन ऩेश िनुा ऩनेछ्- 

(क) कजााको उद्देश्म,  

(ि) कजाा प्रवाह नभनत य कजाा बकु्तान नभनत,  

(ि) कजााको ब्माजदय,  

(घ) ऋणी व्मवसामी कुन विाको प्रबायवत हो सो ऺेर। 
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ शोधबनााको रानि ननवेदन ऩेश ियेको ऩन्र ददननबर याष्ट्र फैङ्करे 

दपा ३ फभोस्जभको िाताफाट एकभषु्ट रुऩभा शोधबनाा यकभ प्रदान िनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ शोधबनाा  यकभ भाि िदाा ऩेश िरयएको िाहक ब्मवसामीको 
व्मवसाम, ऩरयमोजना, कायोफाय, यवत्तीम यववयण रिामतका यवषम यवश्लषेणफाट कजाा प्रदान िना उऩमकु्त 
नदेस्िएभा याष्ट्र फैङ्करे आॊस्शक वा ऩूणारूऩभा शोधबनाा प्रदान िना इन्काय िना सक्नेछ। 

(४) कजााका रानि ऩेश हनु आएका ननवेदनहरू प्रचनरत कानून , याष्ट्र फैङ्कको  ननदेशन य 
सॊथथाको कजाा नीनत एवॊ भािादशानको ऩरयनधनबर यहेको सनुनस्ित ियी कजाा प्रदान िने कताव्म 
सम्फस्न्धत इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको हनुेछ।  

 

15. कजाा चकु्ता िने्  (१) मस कामायवनधको अधीनभा यही व्मवसामीरे कजाा चकु्ता िने अवनध तभसकुभा 
उल्रेि बए फभोस्जभ हनुेछ। 

तय व्मवसामीरे चाहेभा सो बकु्तानी अवनधबन्दा अस्घ कजाा यकभ चकु्ता िना सक्नेछ।  

(२) सम्फस्न्धत इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे शोधबनाा नरएको यकभ तभसकुभा तोयकएको नभनतभा 
याष्ट्र फैङ्कराई बकु्तानी िनुा ऩनेछ। शोधबनाा यकभको तभसकुको ढाॉचा अनसूुची-३ फभोस्जभ हनुेछ। 

   (३) इजाजतऩर प्राप्त सॊथथा भा यहेको कजाा थथानान्तयण (एसडब्रएुऩी-थवाऩ) ियी मो विाको 
कजााभा रैजान ऩाइने छैन।  

 

16. कजााको अनिुभन तथा ननयीऺण् (१) मस कामायवनध फभोस्जभ प्रदान बएको कजााको अनिुभन वा 
ननयीऺण इजाजतऩर प्राप्त सॊथथा थवमॊरे िनुा ऩनेछ।  

(२) याष्ट्र फैङ्करे सभम सभमभा सऩुयीवेऺणको भाध्मभफाट अनिुभन वा ननयीऺण िनुा ऩनेछ। 



-7_ 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभको अनिुभनफाट कजाा प्रवाहको  उद्देश्म ऩूया हनुे ियी श्रनभक, 

कभाचायीको ऩारयश्रनभक वा तरफ सभमभै बकु्तान बए, नबएको तथा व्मवसाम सञ्चारनभा आए, 
नआएको मयकन ियी इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे प्रत्मेक छ भयहनाभा याष्ट्र फैङ्कको सम्फस्न्धत सऩुरयवेऺण 
यवबाि तथा फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा ननमभन यवबािभा अनिुभन प्रनतवेदन ऩेश िनुा ऩनेछ। 

(४) याष्ट्र फैङ्करे आवश्मक देिेभा मस कामायवनधको कामाान्वमन सम्फन्धभा इजाजतऩर प्राप्त 
सॊथथाको काभकायफाहीको थवतन्र रेिाऩयीऺण ियाउन सक्नेछ। मथतो रेिाऩयीऺणको सम्ऩूणा िचा 
सम्फस्न्धत इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे व्महोनुा ऩनेछ।  

 

17. इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको स्जम्भेवायी् मस कामायवनध फभोस्जभ प्रवाह हनुे कजााको सम्फन्धभा सम्फस्न्धत 
इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको स्जम्भेवायी देहाम फभोस्जभ हनुेछ्- 

(क) कजााको रानि ऋणीराई कजाा सयुवधाका फायेभा ऩमााप्त जानकायी ियाउन,े 

(ि) कजाा प्राप्त ियेऩिात ् ऋणीरे श्रनभक वा  कभाचायीको ऩारयश्रनभक वा तरफ फैङ्क 
िाताफाटै बकु्तानी ियेको सनुनस्ित िने, 

(ि)  शोधबनाा यकभ प्राप्त ियेका इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे अनसूुची-४ भा उस्ल्रस्ित ढाॉचा 
फभोस्जभको भानसक यववयण भयहना सभाप्त बएको ऩन्र ददननबर याष्ट्र फैङ्कको फैङ्क तथा 
यवत्तीम सॊथथा ननमभन यवबािभा ऩेश िने, 

(घ)  कजााको सभसु्चत सयुऺण िने।  

 

18. व्मवसामीको दायमत्व: मस कामायवनध फभोस्जभ प्राप्त िने कजााको सम्फन्धभा सम्फस्न्धत व्मवसामीको 
स्जम्भेवायी देहाम फभोस्जभ हनुेछ्- 

(क) आफ्ना कभाचायीराई कजाा अवनधबय योजिायीफाट हटाउन नहनु,े 

(ि) कजाा नरन इच्छुक व्मवसामीरे तोयकएको सभमनबर कजााका रानि ननवेदन ददन,े 

(ि) कभाचायी वा श्रनभकको तरफ बत्ता बकु्तानी य व्मवसामको ननयन्तयताका रानि फाहेक 
फोनस, इन्सेस्न्टब, नफदाको यकभ बकु्तानी तथा अन्म कजााको व्माज नतने प्रमोजनभा मस 
कजााको यकभ िचा िना नहनुे। 

 

19. याष्ट्र फैङ्कको  काभ, कताब्म तथा अनधकाय् (१) मस कामायवनधको कामाान्वमन िने सम्फन्धभा याष्ट्र 
फैङ्कको काभ, कताव्म य अनधकाय देहाम फभोस्जभ हनुेछ्-  

(क)  व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाहको रानि िाता सञ्चारन िने, 
(ि)  इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाफाट प्रवाह बएको व्मवसाम ननयन्तयता कजााको शोधबनाा भाि 

बई आएभा िाताफाट शोधबनाा यकभ उऩरब्ध ियाउन,े  

(ि)  मस कामायवनध फभोस्जभ प्रवाह बएको व्मवसाम ननयन्तयता कजााको शोधबनाा यकभको 
यववयण भन्रारमराई भानसक रुऩभा उऩरब्ध ियाउन,े  

(घ)  मो कामायवनधको प्रबावकायी कामाान्वमनको रानि इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको आवश्मक 
अनिुभन, ननमभन, ननयीऺण तथा सऩुयीवेऺण िने,  

(ङ) कजााको सदऩुमोि बएको नऩाइएभा नेऩार याष्ट्र फैङ्क ऐन, २०५८ फभोस्जभ कायफाही 
िने शोधबनाा फाऩतको यकभ इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाराई बकु्तानी ददन इन्काय िने, 
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(च)  शोधबनाा यकभ प्राप्ती िने फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथाफाट अवनध सभाप्ता बएऩनछ 
शोधबनाा यकभ (साॉवा तथा व्माज) यपताा बकु्तानी नरने। 

(२) व्मवसामीरे मस कामायवनध फभोस्जभ प्राप्त ियेको कजाा सयुवधा दरुुऩमोि ियेको ऩाइएभा 
याष्ट्र फैङ्करे त्मथतो व्मवसामीराई सफै प्रकायको फैयङ्कङ सयुवधाफाट फस्ञ्चत ियाउन वा कारोसूचीभा याख्न 
कजाा सूचना केन्रभा रेिी ऩठाउन सक्नछे। 

 

20. फाधा अड्काउ पुकाउन:े मस कामायवनध अनसुाय कामासम्ऩादन िदाा कुनै फाधा अड्काउ आएभा याष्ट्र 
फैङ्कको नसपारयसभा भन्रारमरे त्मथतो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ। 

  

*** 
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अनसूुची-१ 

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉि सम्फस्न्धत) 

 

अनत, भध्मभ तथा न्मून प्रबायवत ऺेरहरु 

 

(अ) अनत प्रबायवत ऺेर् 
(1) ऩमाटन् 

(क) टे्रयकङ्ग, ट्राबर एजेन्सी, ऩवातायोहण, माापस्फ्टङ्ग, क्मास्म्ऩङ्ग, टुय अऩयेटय, यहनरङ्ग सेन्टय, 

क्मानसनो, भसाज थऩा आदद,  

(ि) होटर, ऩमाटक आवास, भोटेर, िाभीण ऩमाटन, होभ थटे, रयसोटा, तथा येषु्टयाॉ, ऩमाावयणीम 
ऩमाटन, वन्मजन्त ुआयऺ, 

(ि) साहनसक ऩमाटन: स्थकइङ्ग, ग्राइनडङ्ग, वाटय मााटस्फ्टङ्ग, हट एमय व्मारनुनङ्ग, क्मानोइङ, 

प्मायासेनरङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, फन्जी जस्म्ऩङ्ग, यहभार आयोहयण य अवरोकन रिामत, 

(घ) िल्प कोसा, ऩोरो, ऩोनी टे्रयकङ्ग, ऩदमारा, भाउन्टेन फ्राइट सञ्चारन, केवरकाय। 

(2) हवाई तथा ऩमाटकीम मातामात; 

(3) भनोयञ्जन, भनोयञ्जन ऩाका , रययिएसन सम्फन्धी व्मवसाम, ऩाटी प्मारेस; 

(4) चरस्चर उत्ऩादन, यवतयण, नसनेभा हर; 

(5) थवदेशभा वा यवदेशभा योजिायी िभेुका वा रेअपभा ऩयेका श्रनभक, काभदाय वा कभाचायी; 
(6) भूरबतू रुऩभा सडेय िरेय जान ेवथत ु(ऩेरयसेवर िडु्स) जथतै् तयकायी, परपूर, ऩषु्ऩ, भाछा 

भास,ु दाना, दूध तथा दूधजन्म उत्ऩादन, अण्डा आदद उत्ऩादन  तथा नफिी यवतयण;  

(7) कुियुाऩारन व्मवसाम; 

(8) ऩशऩुन्छी, भौयी तथा भत्थमऩारन व्मवसाम; 

(9) तमायी ऩोशाक, हथतकरा तथा सीऩभूरक व्मवसाम; 

(10) वैदेस्शक योजिाय सेवाप्रदामक, शैस्ऺक ऩयाभशा सेवाप्रदामक। 

 

(आ) भध्मभ प्रबायवत ऺेर् 
(1) िप्न ेसाभान जथतै- प्रास्थटक, पराभ/थटीर, टामय, छारा, धातकुा उत्ऩादन, घयामसी उऩकयण 

आदद उत्ऩादन तथा नफिी यवतयणसॉि सम्फस्न्धत उद्योि व्मवसाम; 

(2) ननजी तथा आवासीम यवद्यारम, उच्च स्शऺारम तथा भाध्मनभक यवद्यारम, करेज तथा 
यवश्वयवद्यारम, प्रायवनधक स्शऺारम, यप्र-थकूर, चाइल्ड केमय; 

(3) मारवुाहक थथर मातामात; 

(4) ब्मटुीऩाराय, सैरनु, कथभेयटक सजायी रिामतका साभास्जक तथा व्मस्क्तित सेवाका यिमाकराऩ; 

(5) कानूनी, रेिा, इस्न्जननमरयङ्ग रिामतका ऩयाभशा सेवा वा व्मवसाम;  

(6) अथऩतार, स्क्रननक, ननसाङ्गहोभ, डामग्नोस्थटक सेन्टय; 

(7) हेल्थ सेन्टय वा यपट्नेस सेन्टय;  

(8) बण्डायण िना सयकन ेवथत ु(िाद्यान्न फाहेक) उत्ऩादन, प्रशोधन तथा नफिी यवतयण; 

(9) वन तथा िननजजन्म उद्योि; 

(10) ननभााण व्मवसाम; 
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(11) औषनध उत्ऩादन; 

(12) छऩाइ, प्रकाशन तथा सञ्चाय िहृ; 

(13) ननभााणाधीन जरयवद्यतु तथा नवीकयणीम उजाा; 
(14) ऩत्थय, भाटो तथा नससाका उत्ऩादन सम्फन्धी व्मवसाम। 

 

(इ) न्मून प्रबायवत ऺेर् 
(1) उत्ऩादनभा यही यायष्ट्रम प्रसायणभा जोनडएका जरयवद्यतु आमोजना; 
(2) अनराईन (इ-कभसा) भा सॊरग्न व्मवसाम; 

(3) िाद्यान्न उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण तथा नफिी यवतयण, ऩेम ऩदाथा प्रशोधन तथा नफिी यवतयण 
िने उद्योि व्मवसाम; 

(4) दैननक उऩबोग्म अत्मावश्मक वथतकुो नफिी यवतयण; 

(5) आमातजन्म व्माऩाय; 

(6) ऩेट्रोर ऩम्ऩ, ग्मास तथा ऩानी सम्फस्न्धत व्मवसाम; 

(7) औषनध नफिी यवतयण;  

(8) यवऻाऩन सेवा;  
(9) इन्टयनेट, दूयसञ्चाय सेवाप्रदामक कम्ऩनी; 
(10) भददया तथा सतुीजन्म उद्योि व्माऩाय, व्मवसाम; 

(11) ट्रक, ढुवानी व्मवसाम; 

(12) सनु, चाॉदीका िहना तथा फहभूुल्म ऩत्थय सम्फन्धी व्मवसाम। 
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अनसूुची-२ 
(दपा १४ को उऩदपा (१) सॉि सम्फस्न्धत 

 

कजााको शोधबनााको रानि याष्ट्र फैङ्कभा ऩेश िने कजााको ऋणीहरुको यववयण ऩेश िने ढाॉचा 
 

नभनत् २०७.... / ...... / ....... 

श्री नेऩार याष्ट्र फैङ्क, 

फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा ननमभन यवबाि,     

फारवुाटाय, काठभाडौं। 

 

यवषम: शोधबनाा उऩरब्ध ियाई ऩाउॉ। 

 

भहाशम, 

“ व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाह कामायवनध, २०७७” फभोस्जभ प्रवाह बएको देहाम फभोस्जभको 
कजााको कुर रु. ........................ शोधबनाा उऩरब्ध ियाई ददनहुनु अनयुोध िदाछु।  

कजााको यववयण 

ि.
सॊ. 

ऋणीको 
नाभ 

व्मवसाम
को प्रकृनत 

/ठेिाना 

कजाा 
प्रवाह 
नभनत 

ऺेरित 
कजााको 
कोड 

कजााको 
अस्न्तभ 

बकु्तानी नभनत 

फाॉकी 
कजाा 
(रु) 

ब्माज 
दय 

शोधबनाा 
भाि 
यकभ 

कैयपमत  
(अनत अथवा 

भध्मभ 
प्रबायवत 

उल्रेि िने) 
          

          

          

जम्भा   

शोधबनाा ऩाउनऩुने जम्भा यकभ रु. .................. अऺयेऩी ................................................................... 
   

दथतित् दथतित्   

नाभ्  नाभ्   

ऩद्   ऩद्  

यवबाि/कामाारम्  यवबाि/कामाारम्  

छाऩ्  छाऩ् 
 

*एकीकृत ननदेशन को पायाभ नॊ.३.१ फभोस्जभ ऺेरित कोड 
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अनसूुची-३ 
(दपा १५ को उऩदपा (२) सॉि सम्फस्न्धत) 

 

शोधबनाा यकभको तभसकुको ढाॉचा 
 

नरस्ितभ ् धनीका नाभ का.स्ज. का.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ..... स्थथत नेऩार याष्ट्र फैङ्क, फैयकङ्ग कामाारम आिे 
............................. स्जल्रा ............................................. ऩानरका वडा नॊ. ........ भा केन्रीम कामाारम यहेको 
(शोधबनाा यकभ नरन े ऋणीको नाभ)......................................................... फैङ्क/यवत्तीम सॊथथा नरनभटेडराई 
नेऩार याष्ट्र फैङ्करे व्मवसाम ननयन्तयता शोधबनाा यकभ प्रदान िने सम्फन्धभा नेऩार याष्ट्र फैङ्क ऐन, २०५८ को 
दपा ४९ रे ियेको व्मवथथा अन्तिात नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट आजका नभनतभा रु. ...................... (अऺयेऩी 
.......................................................................... भार) कजाा नरएको ठीक साॉचो हो। उक्त कजाा नरएको 
यकभ फाऩत ऋणीरे आफ्नो सॊरग्न फभोस्जभको िाहक/ऋणीराई प्रवाह ियेको कजाा भध्मे सॊरग्न यववयण 
अनसुायको कजाा य शोधबनाा फाऩतको कजााको रानि मस फैङ्कराई रेस्िददएको तभसकु नधतो सयुऺणको रुऩभा 
यास्िददएका छौं। तऩसीर फभोस्जभको नधतो सयुऺणभा यास्िएको कजााको यववयण तथा शताहरू ठीक साॉचो हो। 
मस सम्फन्धभा नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट जायी यवद्यभान नीनतित व्मवथथा तथा नेऩार याष्ट्र फैङ्करे सभमसभमभा तोकेको 
शता/भाऩदण्ड ऩारना िनेछौँ। शताहरू ऩारना नियेभा उक्त नधतो तथा  .................................................. 
(इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको नाभ) ..... को अन्म चर–अचर सम्ऩस्त्त सभेतफाट उक्त यकभ असरु ियी नरन ुबनी 
इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको सञ्चारक सनभनतको ननणाम/सहभनत सभेत यहेकोरे नेऩार याष्ट्र फैङ्क, फैयङ्कङ 
कामाारम/यवबाि, फारवुाटाय, काठभाडौंभा फसी मो तभसकु रेिी धनी नेऩार याष्ट्र फैङ्कभा चढामौं। 

तऩसीर 

क. नधतोको यववयण: सॊरग्न फभोस्जभ 

ि. शताहरू  ्

1. ... ... ... ............... अवनधका रानि भार मो शोधबनाा यकभ प्रदान िरयएको छ।  

2. मस शोधबनाा फाऩतको यकभ नेऩार याष्ट्र फैङ्कराई एकभषु्टरुऩभा यपताा फझुाउन ुऩनेछ। 

3. सम्फस्न्धत इजाजतऩर प्राप्त सॊथथारे कजाा प्राप्त िने आफ्ना िाहक ऋणीराई फढीभा .......... प्रनतशतसम्भ 
थऩ ब्माज कामभ िनुा ऩनेछ। मथतो ब्माजदय शोधबनाा यकभ फाऩतको यकभ उऩमोि बएसम्भ कामभ 
हनुेछ।  

4. ननधाारयत सभमनबर यकभ बकु्तान नियेभा एक प्रनतशत ऩेनार ब्माजदय राग्नेछ। नेऩार याष्ट्र फैङ्करे ऋणी 
फैङ्क वा यवत्तीम सॊथथाको िाता िचा (Debit) ियी उक्त यकभ असरुउऩय िना सक्नेछ। 

5. यकभ प्राप्त ियेका इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाहरूरे यकभ बकु्तानी म्माद सभाप्त बएको ददन सो यकभ बकु्तानी 
नियेभा नेऩार याष्ट्र फैङ्कस्थथत सम्फस्न्धत सॊथथाको जनुसकैु िाताफाट िचा रेिी यकभ असरुउऩय ियी नरन 
य सोको िचा िने अस्ख्तमायी नेऩार याष्ट्र फैङ्कराई यहनेछ। मसभा ऩनछ कुनै उजयुी वा दाफी राग्न ेछैन।  

6. नधतोको रुऩभा नेऩार याष्ट्र फैङ्कराई ददइएको तभसकुभा उस्ल्रस्ित कजााको जोस्िभ रिामत सफै स्जम्भेवायी 
........................................... (इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको नाभ) ..... कै हनुेछ। 

7. ऋणी ........................................... (इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको नाभ) ..... रे नधतो थवरुऩ यािेको तभसकुभा 
उल्रेि बएको िाहकको चर अचर सम्ऩस्त्त य नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट कजाा नरई रिानी ियेको उद्योि तथा 
व्मवसाम सभेतको नेऩार याष्ट्र फैङ्क वा फैङ्कको प्रनतनननधरे जनुसकैु फित ननयीऺण िदाा उऩरब्ध ियाउन ुवा 
देिाउन ुऩनेछ। 
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8. नधतो सयुऺणभा नरइएको सयुऺणभा ऩयहरो दाफी (First Charge) नेऩार याष्ट्र फैङ्कको हनुेछ।  

9. कजाा प्रमोि सम्फन्धभा ऋणीरे मसैसाथ सॊरग्न नीनतित शता तथा भाऩदण्डहरू ऩारना िने प्रनतफद्धता 
व्मक्त िदाछ। सो फभोस्जभ नियेभा प्रचनरत नेऩार याष्ट्र फैङ्क ऐन, २०५८ तथा फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा 
सम्फन्धी ऐन, २०७३ अनसुाय सजाम बएभा भञ्जुयी छ।  

10. मस तभसकुको शता य भाऩदण्डभा आवश्मकता अनसुाय नेऩार याष्ट्र फैङ्करे ऩरयभाजान वा सॊशोधन िना 
सक्नेछ। 

 

नेऩार याष्ट्र फैङ्कको तपा फाट (इजाजतऩर प्राप्त सॊथथाको नाभ) ................. को तपा फाट 
अस्ख्तमाय प्राप्त व्मस्क्त अस्ख्तमाय प्राप्त व्मस्क्त  

दथतित: दथतित:  

नाभ: नाभ:  

ऩद: ऩद:   

छाऩ्  छाऩ: 
यवबाि/कामाारम : यवबाि/कामाारम  ्

 

इनत सम्वत ्........... सार ............ भयहना ...........िते योज ........... शबुभ।् 

 

नधतोको यववयण 

 

ऩरयमोजना वा ऋणीको नाभ नधतो सयुऺणभा यास्िएको कजाा 
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अनसूुची ४ 

(दपा 1७ को िण्ड (ि) सॉि सम्फस्न्धत) 

 

कजााको भानसक यववयण ऩेश िने ढाॉचा 
नभनत् २०७..... / ...... / ....... 

श्री नेऩार याष्ट्र फैङ्क, 

फैङ्क तथा यवत्तीम सॊथथा ननमभन यवबाि,     

फारवुाटाय, काठभाडौं। 

 

यवषम: कजाा प्रवाह िरयएको ................... कजााको ........ भानसक यववयण। 

 

भहाशम, 

 “व्मावसायमक ननयन्तयता कजाा प्रवाह कामायवनध, २०७७” फभोस्जभ प्रवाह बएको ............  

........................ कजााको रैभानसक यववयण देहाम फभोस्जभ यहेको छ। 

  

प्रवाह िरयएको कजााको भानसक यववयण 

 

ि.सॊ. कुर कजाा 
प्रवाह 

कुर 
ऋणीहरुको 

सॊख्मा 

फाॉकी कजाा (रु) मस अवनधभा 
ऋणीफाट असरु 

बएको ब्माज यकभ 
(रु) 

नेऩार याष्ट्र 
फैङ्कसॉि 

शोधबनाा प्राप्त 
यकभ 

कैयपमत 

       

       

       

       

       

 जम्भा      

  
   

दथतित् दथतित् 
नाभ्  नाभ्   

ऩद्  ऩद्  

यवबाि/कामाारम :  यवबाि/कामाारम्  

छाऩ् छाऩ् 
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