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नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ 

लालमोहि ि प्रकाशन मममि 

        २०४७।१२।४ 

संशोधन गने ऐन 

१. नागरिक लगानी कोष (पहहलो संशोधन) ऐन, २०५४         २०५४।९।२ 

२. आयकि ऐन, २०५८               २०५८।१२।१९ 

प्रमाणीकिण ि प्रकाशन मममि 

३. गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल काननु 

     संशोधन गने ऐन, २०६६             २०६६।१०।७ 

४. नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७      २०७७।०४।१३ 

२०४७ सालको ऐन नं. २५ 

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

नागरिक लगानी कोषको स्थापना ि व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावना: देशको आमथनक हवकासको लामग सवनसाधािण जनिालाई समेि प ंजीको बचि गनन प्रोत्साहहि 
गिी लगानीका अवसि बढाउन, अवकाश कोष िथा सामाजजक सिुक्षणका कायनक्रम सञ्चालन गनन ि 
पुुँजी बजािमा गमिजशलिा ल्याउन एउटा नागरिक लगानी कोषको स्थापना ि व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकाले, 

श्री ५ महािाजामधिाज वीिेन्त्र वीि हवक्रम शाहदेवबाट नेपाल अमधिाज्यको संहवधान, २०४७ 
को धािा १२९ बमोजजम मजन्त्रपरिषदको सल्लाह ि सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

                                                           
  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेजि लाग  भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कान न संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जिहकएको । 

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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परिच्छेद – १ 

प्रािजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७” िहेको      
छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजजम स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष 
सम्िन ुपछन । 

(ि) “साधािण सभा” भन्नाले दफा २१ बमोजजम बोलाइएको शेयिवालाहरूको 
साधािण सभा सम्िन ुपछन । 

(ग) “समममि” भन्नाले दफा २५ बमोजजम गठन भएको कोषको सञ्चालक 
समममि सम्िन ुपछन । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समममिको अध्यक्ष सम्िन ुपछन । 

(ङ) “सञ्चालक” भन्नाले समममिको सदस्य सम्िन ु पछन ि सो शब्दले 
समममिको अध्यक्ष समेिलाई जनाउुँछ । 

(च) “कायनकािी मनदेशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजजम मनयकु्त कोषको 
कायनकािी मनदेशक सम्िन ुपछन । 

(छ) “शेयि” भन्नाले कोषको शेयि प ंजीको हवभाजजि अंश सम्िन ुपछन । 

(ज) “शेयिवाला” भन्नाले कोषको शेयिमा स्वाममत्व भएको व्यजक्त सम्िन ु
पछन । 

(ि) “शेयि प्रमाणपर” भन्नाले शेयिवालालाई शेयि ििीद गिे बापि कोषले 
प्रदान गिेको मनस्सा सम्िन ुपछन । 
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(ञ) “कजान” भन्नाले कुनै चल वा अचल सम्पजि मधिो वा बन्त्धक मलई वा 
अन्त्य आवश्यक सिुक्षण वा जमानि मलई कोषले मनधानिण गिेको शिनमा 
ददने ऋण सम्िन ुपछन । 

(ट) “मिबेञ्चि” भन्नाले कोषको जायजेथा मधिो िािी वा निािी कोषले जािी 
गिेको ऋणपर सम्िन ुपछन । 

(ठ) “ऋणपर” भन्नाले िाष्ट्र ऋण ऐन, २०१७ अन्त्िगनि नेपाल सिकािले 
मनष्काशन गिेको ऋणपर सम्िन ुपछन । 

(ि) “मधिोपर (सेक्य रिटी)” भन्नाले शेयि, स्टक, नगद, मिबेञ्चि, मिबेञ्चि स्टक 
ि नेपाल सिकािले जािी गिेको ऋणपर सम्िन ु पछन ि सो शब्दले 
मधिोपरको धिौटीसम्बन्त्धी भपानइ िथा मधिोपरसम्बन्त्धी हक ि 
अमधकािपर समेिलाई जनाउुँछ । 

(ढ) “लगानी” भन्नाले कुनै संगदठि संस्थाको शेयि वा मिबेञ्चि ि अन्त्य 
मधिोपरहरूमा गरिएको लगानी सम्िन ुपछन । 

(ण) “लगानीकिान हहसाब योजना (इन्त्भेष्टमेन्त्ट एकाउन्त्ट स्कीम)” भन्नाले दफा 
१५ बमोजजम कोषले सञ्चालन गिेको लगानीकिान हहसाब योजना सम्िन ु
पछन । 

(ि) “नागरिक एकाङ्क योजना (मसटीजन य मनट स्कीम)” भन्नाले दफा १६ 
बमोजजम कोषले सञ्चालन गिेको नागरिक एकाङ्क योजना सम्िन ुपछन ि 
सो शब्दले सवनसाधािण बचिकिान ि लगानीकिानहरूबाट संकलन गिी 
जम्मा भएको प ंजी कोष ि त्यस्िो प ंजी कोषलाई व्यवजस्थि गने 
योजनालाई समेि जनाउुँछ । 

(थ) “एकाङ्क (य मनट)” भन्नाले नागरिक एकाङ्क योजना अन्त्िगनि प ंजी संकलन 
गनन जािी गरिएको एकाङ्क सम्िन ुपछन । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(द) “एकाङ्कवाला (य मनटहोल्िि)” भन्नाले कोषको एकाङ्कमा स्वाममत्व भएको 
व्यजक्त वा संगदठि संस्था सम्िन ुपछन । 

(ध) “एकाङ्क प्रमाणपर” भन्नाले नागरिक एकाङ्क योजनामा िकम लगानी गिे 
बापि कोषले एकाङ्कवालालाई प्रदान गिेको मनस्सा सम्िन ुपछन । 

(न) “प्राहवमधक उप–समममि” भन्नाले दफा ४३ बमोजजम गठन भएको 
हवशेषज्ञहरूको प्राहवमधक उप–समममि सम्िन ुपछन । 

(प) “संगदठि संस्था” भन्नाले प्रचमलि कान न बमोजजम संगदठि संस्थाको 
रुपमा स्थापना भएको बैंङ्क, पजब्लक कम्पनी, उद्योग वा त्यस्िै सिकािी 
वा गैि सिकािी संस्था सम्िन ुपछन । 

(प१) “ट्रष्टी” भन्नाले यस ऐन बमोजजम बचिकिान ि लगानीकिानहरूबाट 
संकलन गिी जम्मा भएको प ंजी कोषलाई सम्बजन्त्धि योजनाको सिन 
अनसुाि लगानी प्रबन्त्ध गनन वा ित्सम्बन्त्धमा अन्त्य कुनै संगदठि 
संस्थासंग भएको सम्िौिा बमोजजमको दाहयत्व प िा गननको मनममि दफा 
४३क. बमोजजम कोषले िोहकददएको कोषको समममि, उपसमममि वा 
त्यस्िो समममि वा उपसमममिको सदस्य वा कोषको अमधकृि कमनचािी 
सम्िन ुपछन । 

(फ) “िोहकएको” वा “िोहकएबमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
हवमनयममा िोहकएको वा िोहकएबमोजजम सम्िन ुपछन । 

परिच्छेद – २ 

स्थापना, प ंजी ि व्यवस्थापन 

३. कोषको स्थापना:  (१) नागरिक लगानी कोषको नामबाट एउटा कोष स्थापना हनुेछ । 

(२) कोष अहवजच्छन्न उििामधकािवाला एक स्वशामसि ि संगदठि संस्था हनुेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा थप । 
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(३) कोषको काम कािवाहीको मनममि आफनो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(४) कोषले यस ऐनको अधीनमा िही चल अचल सम्पजि प्राप्त गनन, उपभोग गनन, िाख्न, 

बहालमा लगाउन बेच हविन गनन ि त्यस्िै अन्त्य हकमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(५) कोषले आफनो नामबाट नामलस उजिु गनन ि कोष उपि पमन सोही नामबाट 
नामलस उजिु लाग्न सक्नेछ । 

(६) कोषको केन्त्रीय कायानलय काठमािौंमा िहनेछ ि कोषले नेपाल ............ 
मभर वा बाहहि शािाहरू िोल्न िथा एजेन्त्ट वा प्रमिमनमध मनयकु्त गनन सक्नेछ । 

४. कोषको पुुँजी ि शयेि बाुँिफाुँटः (१) कोषको अमधकृि पुुँजी आठ अबन रुपैयाुँ हनुेछ ि सो 
िकमलाई एक सय रुपैयाुँका दिले आठ किोि हकिा शेयिमा हवभाजन गरिनेछ । 

(२) कोषको जािी पुुँजी आठ अबन रुपैयाुँ ि चकु्ता पुुँजी िीन अबन रुपैयाुँ हनुेछ ि 
सो िकमको शेयिलाई देहाय बमोजजम बाुँिफाुँट गिी हवििण गरिनेछः– 

(क) नेपाल सिकाि    –िेइस दशमलव िीन चाि प्रमिशि 

(ि) िाहष्ट्रय मबमा संस्थान    –एकिीस दशमलव पाुँच पाुँच प्रमिशि 

(ग) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मलममटेि   –दश प्रमिशि 

(घ) अन्त्य बैंक वा हविीय संस्थाहरु   –पन्त्र दशमलव एक एक प्रमिशि 

(ङ) सवनसाधािण   –बीस प्रमिशि । 

(३) उपदफा (१) को िण्ि (ि), (ग) ि (घ) बमोजजमका शेयिधनीले आफ ले 
मलएको शयेि मबक्री गनुन पिेमा कोष माफन ि नेपाल सिकािबाट अनमुमि मलन ुपनेछ । 

(४) कोषले कुनै हवदेशी बैंक वा हविीय संस्था वा हवदेशी नागरिकलाई शेयि मबक्री 
हवििण गनुन अजघ नेपाल सिकािको स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कान न संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा जिहकएको । 
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(५) प्रत्येक शेयि अहवभाज्य हनुेछ । शेयिवालाले आफ ले मलएको प्रत्येक शेयिको 
एक मिको हहसाबले साधािण सभामा मि ददन पाउनेछ ि शेयिवालाको दाहयत्व मनजले 
मलएको शयेिको म ल्यको हदसम्म सीममि िहनेछ । 

५. शयेि प ंजीमा थपघट हनु सक्न:े  समममिले नेपाल सिकािको प वनस्वीकृमि मलई  कोषको शेयि 
प ंजी ि सो को बाुँिफाुँि िथा बनावटमा आवश्यकिा अनसुाि थपघट गनन सक्नेछ । 

६ हवविणपर प्रकाजशि गनुन पने:  कोषले आफनो शयेि वा मिबेञ्चि मबक्रीको लामग मनष्काशन 
गनुनभन्त्दा अगामि िोहकएबमोजजमको कुिाहरू िलुाई िोहकएबमोजजम हवविणपर प्रकाजशि गनुन 
पनेछ । 

७. शयेिको दििास्ि: कोषको शेयि ििीद गनन चाहने व्यजक्त वा संगदठि संस्थाले 
िोहकएबमोजजमको ढाुँचामा िोहकएबमोजजम दििास्ि ददन ुपनेछ । 

८. शयेि प्रमाणपर:  (१) प्रत्येक शयेिवालालाई मनजले मलएको शयेिको िोहकएबमोजजमको 
ढाुँचामा प्रमाणपर ददइनेछ । 

(२) प्रमाणपरमा िलुाउन ु पने हवविण िथा प्रमाणपरसम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
िोहकएबमोजजम हनुेछ । 

९. मिबेञ्चि जािी गने:  (१) मिबेञ्चि जािी गनन आवश्यक पिेमा समममिले उपदफा (२) ि (३) 
को अधीनमा िही दफा ६ बमोजजम हवविणपर प्रकाजशि गिी मिबेञ्चि जािी गनन सक्नेछ । 

(२) कोषको चल अचल जायजेथा मधिो लेिी मिबेञ्चि जािी गने भएमा नेपाल 
मधिोपर बोिनको मनकायको प वन स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

(३) कोषको जायजेथा मधिो नलेिी मिबेञ्चि जािी गरिएकोमा सो जािी गरिएको 
मममिले साि ददनमभर सोको जानकािी नेपाल सिकािलाई ददन ुपनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(४) प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कोषले अजघल्ला 
साह हरूलाई लेजिददएको मधिोले िामेसम्म सोही मधिो िािी अजघको साह  ि थैली समेि स्पष्ट 
देिाई अरू साह संग पमन कजान मलन सक्नेछ । 

(५) कोषले आफ ले जािी गिेको मिबेञ्चि मलने प्रत्येक साह हरूको नाम नामेसी, 
मिबेञ्चिको िकम ि अन्त्य आवश्यक हवविण लेिी छुटै्ट हकिाब ििा गिी िाख्न ुपनेछ । 

१०. शयेिको हस्िान्त्ििण िथा दाजिल िािेज:  (१) कोषको शेयि यस ऐनको अधीनमा िही चल 
सम्पजि सिह हक छोिी ददन वा मधिो बन्त्धक िाख्न सहकनेछ । 

(२) कुनै शेयिवाला मिी वा मनजको आफ्नो जायजेथा साह लाई दामासाही गिाई वा 
उपदफा (१) बमोजजम मनजले आफ्नो नामको शेयि अरू कसैलाई हक छामिददएमा वा अरू 
कुनै व्यहोिाले शयेिमा अरू कसैको हक हनु आएमा सो कुिाका सब द साथ सो हक प्राप्त 
गने व्यजक्तले कोषमा दििास्ि ददएमा सो शेयि िोहकएबमोजजम मनजको नाममा दाजिल 
िािेज गरिनेछ । 

(३) हक हस्िान्त्ििण िथा दाजिल िािेजसम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िोहकएबमोजजम 
हनुेछ । 

११. शयेिवालाको दिान हकिाब:  (१) कोषले प्रत्येक शेयिवालाको नाम िोहकएको ढाुँचाको 
दिान हकिाबमा िोहकएबमोजजमको हवविण समेि िलुाई दिान गिी िाख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दिान हकिाबमा दफा १० बमोजजम शेयि हस्िान्त्ििण 
भएमा वा मधिो बन्त्धक ददएमा वा दाजिल िािेज हनुे भएमा सो को व्यहोिा समेि जनाई 
दिान हकिाब अध्यावमधक बनाई िाख्न ुपनेछ । 

१२. ऋण िथा अनदुान मलन ेअमधकाि:  कोषले आफनो प ुँजी बढाउन ऋण िथा अनदुान मलन 
सक्नेछ । 

िि कोषले कुनै हवदेशी बैङ्क वा संघ संस्थाबाट ऋण मलन ु पने भएमा नेपाल 
सिकािको स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 
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१३. शयेि बापिको िकम भकु्तानी:  (१) शेयिवालाले शेयि बापि हकस्िा िलब गरिएको िकम 
िोहकएबमोजजम भकु्तानी गनुन पनेछ । 

(२) कुनै शयेिवालाले उपदफा (१) बमोजजम हकस्िा िलब गरिएको िकम भकु्तानी 
नगिेमा कोषले त्यस्िो शेयिवालाको नाममा दिान िहेको शेयि ि सो बापि बाुँमिने मनुाफा 
समेि िोक्का गिी मनुाफाबाट मलन वा िोहकएबमोजजम त्यस्िो शेयि जफि गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम शेयि जफि गरिएमा त्यस्िो शेयि कोषले 
िोहकएबमोजजम मबक्री गनन वा अरू कुनै प्रकािले ददन वा िािेज गनन सक्नेछ । 

१४. शयेि िथा मिबेञ्चिमा हकदाि:  कोषको शेयि िथा मिबेञ्चि कोषको िजजष्टिमा जसको नाममा 
दिान भएको छ कोषले उसैलाई त्यसको हकदाि सम्िनेछ । 

परिच्छेद – ३ 

लगानीकिान हहसाब ि नागरिक एकाङ्क योजना 

१५. लगानीकिान हहसाब योजना सञ्चालन:  कोषले िोहकएबमोजजमको शिनमा हवमभन्न क्षेरमा लगानी 
गननका लामग लगानीकिानहरूको नाममा लगानीकिान हहसाब योजना (इन्त्भेस्टमेन्त्ट एकाउन्त्ट 
स्कीम) ििा गिी सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

१६. नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन:  कोषले एउटा ट्रहष्टको रुपमा वचिकिानहरूलाई दक्ष लगानी 
प्रबन्त्ध सेवा प्रदान गिी बढी लाभ हवििण गने उदे्दश्यले िोहकएबमोजजम हवमभन्न प्रकृमि ि 
हकमसमका नागरिक एकाङ्क योजना (मसहटजन य मनट स्कीम) सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

१७. नपेाल सिकािको हवशषे अमधकाि:  (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा स चना प्रकाजशि 
गिी सिकािी कायानलय ि सो स चनामा िोहकएका संगदठि संस्थाहरुलाई आफनो कायानलय वा 
संस्थामा कायनिि कमनचािी िथा कामदािहरूले पाउने मामसक पारिश्रममकबाट सोही स चनामा 
िोहकएको अवमधका लामग िोहकएको प्रमिशि बिाबिको िकम अमनवायन रुपमा कट्टी गिी 
लगानीकिान हहसाब योजनामा जम्मा गनन आदेश ददन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको आदेशको पालन गनुन सम्बजन्त्धि कायानलय वा संगदठि 
संस्था ि त्यस्िो कायानलय वा संगदठि संस्थामा कायनिि कमनचािी िथा कामदािको किनव्य 
हनुेछ । 

१८. लगानीकिान हहसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा िकम जम्मा गने व्यवस्था:  (१) 
स्वदेश िथा हवदेशमा बसोबास गिेका नेपाली नागरिक वा अन्त्य कुनै हवदेशी लगानीकिानले 
लगानीकिान हहसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा कोषले मनधानिण गिे बमोजजम िकम 
जम्मा गनन सक्नेछ । 

(२) हवदेशमा बसोबास गिेका नेपाली वा अन्त्य कुनै हवदेशी लगानीकिानले उपदफा 
(१) बमोजजम लगानीकिान हहसाब योजना ि नागरिक एकाङ्क योजनामा िकम जम्मा गदान 
परिवत्र्य हवदेशी मरुामा समेि जम्मा गनन सक्नेछ । 

(३) लगानीकिान हहसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा हवदेशी मरुामा जम्मा 
हनुे िकम ि हवदेशी मरुामा नै हफिान भकु्तानी गने शिन िािी योजना सञ्चालन गनुन प वन कोषले 
नेपाल सिकाि ि नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको प वन स्वीकृमि मलन ुपनेछ । 

ð१८क. स्विोजगाि व्यजक्तले िकम जम्मा गनन सक्नःे (१) स्विोजगाि व्यजक्तले दफा १८ बमोजजमको 
लगानीकिान हहसाब योजना अन्त्िगनि कोषमा िोहकए बमोजजम िकम जम्मा गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषमा जम्मा हनुे िकमको सङ्कलन, कोषमा जम्मा 
भएको िकमको भकु्तानी प्रहक्रया ि कोषबाट पाउने सहुवधा सम्बन्त्धी व्यवस्था िोहकए 
बमोजजम हनुेछ । 

स्पष्टीकिणः यस दफाको प्रयोजनको लामग “स्विोजगाि व्यजक्त” भन्नाले इजञ्जमनयि, जचहकत्सक, 

कान न व्यवसायी, लेिापिीक्षक लगायिका पेशा व्यवसाय गने व्यजक्त वा मनजसुँग आबद्ध 
अस्थायी वा सेवा किािमा कायनिि कमनचािी सम्िन ुपछन ि सो शब्दले मनजी रुपमा सञ्चामलि 
कृहष, उद्योग ि सेवा क्षेर लगायिका व्यवसाय, िोजगािीबाट आय आजनन गने वा वैदेजशक 
िोजगािमा संलग्न व्यजक्तलाई समेि जनाउुँछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा संशोमधि । 

ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
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१९. प्रमिफल बाुँमिन:े  (१) दफा १५, १६, १७, ि १८क. बमोजजम लगानीकिान हहसाब योजना 
वा नागरिक एकाङ्क योजना अन्त्िगनि सञ्चामलि कायनक्रममा जम्मा भएको िकममा प्रत्येक 
आमथनक वषनमा ददने प्रमिफलको दि कोषले समय–समयमा मनधानिण गिेको मापदण्ि बमोजजम 
हनुेछ । 

(२) दफा १७ बमोजजम लगानीकिान हहसाब योजनामा जम्मा भएको िकम ि उपदफा 
(१) बमोजजम त्यस्िो िकममा ददन ु पने प्रमिफलको िकमको भकु्तानी िोहकएबमोजजम   
हनुेछ । 

(३) कोषले उपदफा (२) बमोजजम िकम भकु्तानी ददन नसकेमा त्यस्िो िकमको 
भकु्तानी नेपाल सिकािले ददनेछ । 

(४) दफा १८ ðवा दफा १८क. बमोजजम लगानीकिान हहसाब योजना वा नागरिक 
एकाङ्क योजनामा जम्मा भएको िकमको लगानीबाट आजजनि आम्दानीबाट िोहकएबमोजजमको 
िचन ि सेवा शलु्क िथा जोजिम लगानी जगेिा कोष ि लाभाुँश सममकिण जगेिा कोष 
(मिमभिेन्त्ि इक्वीलाइजेशन फन्त्ि) मा िोहकएबमोजजम िाख्न ुपने िकम ि लगानीका साधनमा 
हनु आएको प ंजीगि ह्रास कट्टी गिी बाुँकी िकम सम्बजन्त्धि लगानीकिानहरूलाई प्रमिफल 
स्वरुप समानपुामिक हहसाबले बाुँमिनेछ । 

२०. एकाङ्क प्रमाणपर:  (१) कोषले प्रत्येक एकाङ्कवाला (य मनट होल्िि) लाई िोहकएबमोजजमको 
ढाुँचामा एकाङ्क प्रमाणपर ददन ुपनेछ । 

(२) एकाङ्क प्रमाणपर प्रचमलि कान नका अधीनमा िही हवमनमय हस्िान्त्ििण वा 
नामसािी गनन सहकनेछ । 

(३) एकाङ्क प्रमाणपरको नामसािी, दाजिल िािेज वा हवमनमयसम्बन्त्धी कायनहवमध 
िोहकएबमोजजम हनुेछ । 

 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वािा थप । 
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परिच्छेद – ४ 

साधािण सभा िथा सञ्चालक समममि 

२१. साधािण सभा:  (१) कोषको स्थापना भएको एक वषनमभर प्रािजम्भक साधािण सभा       

बस्नेछ । त्यसपमछ प्रत्येक वषन आमथनक वषन प िा भएको ६ महीनामभर वाहषनक साधािण सभा  
बस्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधािण सभा बस्नभुन्त्दा कम्िीमा एक्काइस ददन अगावै 
सभा बस्ने स्थान, मममि ि समय िोकी सभाको कायनस ची (एजेण्िा) सहहिको स चना कोषले 
सबै शेयिवालाहरुलाई ददन ुपनेछ ि त्यस्िो स चना कम्िीमा दईु पटक िाहष्ट्रयस्ििका दैमनक 
पमरकामा समेि प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(३) कोषको क ल शेयि संख्याको साठी प्रमिशि शेयिको प्रमिमनमधत्व हनुे गिी क ल 
शेयिवालाहरू मध्ये दश प्रमिशि शयेिवालाहरू स्वयं वा आफनो प्रमिमनमधद्वािा उपजस्थि 
भएमा साधािण सभाको लामग गणप िक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(४) उपदफा (३) मा लेजिएबमोजजमको संख्यामा शेयिवालाहरू उपजस्थि नभएकोले 
सभा हनु नसकेमा कम्िीमा साि ददनको स चना ददई अको पटक सभा बोलाउुँदा क ल शेयि 
संख्याको िेिीस प्रमिशि शेयिको प्रमिमनमधत्व हनुे गिी साधािण सभामा उपजस्थि भई मिदान 
गनन पाउने कम्िीमा पाुँचजना शेयिवालाहरू स्वयं उपजस्थि भएमा सभा गनन बाधा पने छैन । 

ð(४क) उपदफा (४) बमोजजम अकोपटक सभा बोलाएको स चना ददुँदा िाहष्ट्रयस्ििको 
कुनै दैमनक पमरका माफन ि ददन सहकनेछ ि त्यसिी ददएको स चनालाई िीिप वनकको स चना 
मामननेछ । 

(५) सभामा भाग मलने ि मिदान गने अमधकाि िथा सभा सञ्चालनसम्बन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था िोहकएबमोजजम हनुेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
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२२. सञ्चालक मनयजुक्त गदान मिदान गने अमधकाि:  (१) सञ्चालक मनयजुक्त गनन मिदान गदान 
प्रत्येक शेयिवालालाई मनजले मलएको शेयिसंख्याले मनयजुक्त गनुन पने सञ्चालकको संख्यालाई 
गणुन गदान हनु आउने संख्या बिाबिको मिको हहसाबले मिदान गने अमधकाि हनुेछ ि 
त्यसिी मिदान गने शेयिवालाले आफनो सबै मि एउटै उम्मेदवाि वा एकभन्त्दा बढी 
उम्मेदवािलाई मनजले िोके बमोजजम हनुे गिी मिदान गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन नेपाल सिकाि िथा संगदठि 
संस्थाहरूले दफा २५ बमोजजम सञ्चालकहरूको मनोनयन गने भएमा यस दफा बमोजजम हनुे 
मिदानमा मिदान गनन पाउने छैनन ्। 

२३. साधािण सभामा पेश ि छलफल गनुन पने हवषयहरू:  (१) वाहषनक साधािण सभामा समममिले 
लेिापिीक्षण भै सकेको वासलाि िथा गि आमथनक वषनको नाफा नोक्सान हहसाब पेश गनुन 
पनेछ । 

(२) जम्मा मि संख्याको कम्िीमा पाुँच प्रमिशि मिको प्रमिमनमधत्व गने शेयिवाला 
वा शेयिवालाहरूले कुनै हवषय साधािण सभामा छलफल ि मनणनयको लामग पेश गनन चाहेमा 
सो साधािण सभा बस्ने स चना जािी हनु ु अगावै अध्यक्ष समक्ष दििास्ि ददई पेश गनन 
सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोजजम पेश भएका हवषयको अमिरिक्त साधािण सभामा 
कोषको हहसाब हकिाब, समममिको प्रमिवेदन, लेिापिीक्षण प्रमिवेदन, शेयिवालाहरूमा बाुँमिने 
मनुाफा, सञ्चालक ि लेिापिीक्षकको मनयजुक्त ि पारिश्रममक आदद उपि हवचाि गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) ि (३) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन दफा २१ को 
उपदफा (१) बमोजजम बोलाइएको प्रािजम्भक साधािण सभामा समममिले सो सभा हनु ुभन्त्दा 
अगामि कोषले गिेको कािोबािको हवविण सहहिको प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछ । 

(५) साधािण सभामा पेश गरिने प्रस्िाव, छलफल ि मनणनयसम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
िोहकएबमोजजम हनुेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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२४. हवशषे साधािण सभा:  (१) समममिले आवश्यक देिेमा हवशेष साधािण सभा बोलाउन  
सक्नेछ । 

(२) कोषको लेिापिीक्षण गदान कुनै कािणले हवशेष साधािण सभा बोलाउन ु
आवश्यक देजिएमा लेिापिीक्षकले त्यस्िो सभा बोलाउनको मनममि समममिलाई अनिुोध गनन 
सक्नेछ ि समममिले पमन सो बमोजजम साधािण सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(३) कोषको चकु्ता प ंजीको कम्िीमा दश प्रमिशि शेयि मलने शयेिवाला वा 
शेयिवालाहरूको जम्मा संख्याको कम्िीमा पच्चीस प्रमिशि शयेिवालाहरूले कािण िोली 
हवशेष साधािण सभा गिाउन कोषमा दििास्ि पठाई मांग गिेमा समममिले कोषको हवशेष 
साधािण सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(४) मनिीक्षण गदान वा अन्त्य कुनै कािणले हवशेष साधािण सभा बोलाउन आवश्यक 
देजिएमा नेपाल सिकािले त्यस्िो सभा समममिद्वािा बोलाउन लगाउन सक्नेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम हवशेष साधािण सभा बोलाउुँदा कम्िीमा पन्त्र ददन अगावै 
सभा बस्ने स्थान, मममि ि समय एवं कायनस ची (एजेण्िा) समेि उल्लेि गिी कम्िीमा दईु 
पटक िाहष्ट्रयस्ििको दैमनक पमरकामा स चना प्रकाशन गनुन पनेछ । 

२५. सञ्चालक समममिको गठनः (१) कोषमा देहाय बमोजजमका अध्यक्ष िथा सञ्चालक िहेको 
एउटा सञ्चालक समममि िहनेछ :–  

(क)  बैंहकङ्ग, मबमा वा पुुँजी बजाि सम्बन्त्धी हवषयमा  

 हवशेष ज्ञान िथा अनभुव भएका व्यजक्तहरुमध्ये  

 नेपाल सिकािबाट मनयकु्त व्यजक्त   – अध्यक्ष 

(ि)  नेपाल सिकाि, अथन मन्त्रालयको िाजपराहङ्कि  

 प्रथम शे्रणीको अमधकृि एकजना   – सञ्चालक 

(ग) िाहष्ट्रय मबमा संस्थानको प्रशासक   – सञ्चालक 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

14 
 

(घ)  नेपाल स्टक एक्सचेञ्च मलममटेिको महाप्रबन्त्धक – सञ्चालक 

(ङ)  अन्त्य बैंक िथा हविीय संस्थाहरुमध्येबाट  

   त्यस्िा संस्थाले िोके बमोजजम मनवानजचि  

  वा मनोनीि गिेको एकजना    – सञ्चालक 

(च)   सवनसाधािण शेयिधनीहरुमध्येबाट मनवानजचि  

   एकजना       – सञ्चालक 

(छ)   बैंहकङ्क, मबमा वा पुुँजी बजाि सम्बन्त्धी हवषयमा  

 हवशेष ज्ञान िथा अनभुव भएका व्यजक्तहरुमध्येबाट  

 नेपाल सिकाि, अथन मन्त्रालयले मनयकु्त गिेको  

 एकजना हवज्ञ      – सञ्चालक  

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममि गठन गदान कम्िीमा एकजना महहलाको 
प्रमिमनमधत्व हनुे गिी गनुन पनेछ ।  

(३) अध्यक्ष ि उपदफा (१) को िण्ि (च) ि (छ) बमोजजमका सञ्चालकको 
पदावमध िीन वषनको हनुेछ । मनजहरु पनुः मनयकु्त हनु वा मनवानजचि हनु सक्नेछन ्।  

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन यो उपदफा प्रािम्भ 
हुुँदाका बिि बहाल िहेका सञ्चालक मनज मनोनीि वा मनवानजचि हुुँदाका बिि कायम िहेको 
अवमधसम्म आफ्नो पदमा बहाल िहन सक्नेछन ्। 

(५) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन उपदफा (१) को िण्ि 
(क) ि (छ) बमोजजमका सञ्चालकलाई जनुसकैु बिि पदबाट हटाउन सहकनेछ । 

िि त्यस्िो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन ुअजघ मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब 
मौका ददन ुपनेछ । 
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(६) उपदफा (३) बमोजजमको कायानवमध प िा नहुुँदै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हनु 
आएमा बाुँकी अवमधको लामग सो पद पहहले जनु प्रहक्रयाबाट प मिन गरिएको हो सोही 
प्रहक्रयाबाट प मिन गनुन पनेछ ।   

(७) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन कोषको शेयि पुुँ ुजीमा 
दफा ५ बमोजजम कुनै परिविनन गरिएको अवस्थामा नेपाल सिकािले नपेाल िाजपरमा स चना 
प्रकाशन गिी शेयिवालाहरुमध्येबाट सञ्चालकहरुको सङ्खख्या सािजनामा नबढ्ने गिी 
आवश्यकिा अनसुाि परिविनन गनन सक्नेछ ।  

(८) समममिले िोहकददएको कोषको अमधकृि कमनचािीले कोषको सजचव भई काम 
गनेछ । 

२६. सञ्चालकको पदमा मनयजुक्त हनु वा बहाल िहन अयोग्यिा: (१) देहायको कुनै व्यजक्त सञ्चालक 
को पदमा मनोनीि वा मनवानजचि हनु सक्ने छैन:– 

(क) २१ वषन उमेि नपगेुको, 

(ि) मगज मबग्रकेो वा बहलुाएको, 

(ग) साह को ऋण मिनन नसकी दामासाहीमा पिेको, 

(घ) कुनै प्रकािको चोिी वा ठगी गिेको वा आफनोुे जजम्माको धनमाल 
अनमधकृि िविले मासेको वा दरुुपयोग गिेको अमभयोगमा अदालिबाट 
कस िदाि ठहिी सजाय पाएको, 

(ङ) कोषको कुनै ठेक्कापट्टा वा किािमा कुनै प्रकािको मनजी स्वाथन भएको, वा 

(च) कुनै बैङ्क वा हविीय संस्थाका सञ्चालकको पदमा बहाल िहेको,  

 (छ) मधिोपर बजािको सदस्य वा प्रमिमनमधको रुपमा बहाल िहेको व्यजक्त वा 
संस्था । 

(२) देहायको अवस्थामा कुनै व्यजक्त सञ्चालकको पदमा बहाल िहने छैन:– 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा थप । 
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(क) उपदफा (१) मा लेजिएबमोजजम सञ्चालकको पदमा मनोनीि वा 
मनवानजचि हनु नसक्ने अवस्था भएमा, 

(ि) उजचि कािण िोली समममिलाई जनाउ नददई लगािाि िीन पटक सो 
समममिको बैठकमा अनपुजस्थि भएमा, 

(ग) समममि वा समममिको मनणनय मबरुद्ध कुनै काम गिेमा, 

(घ) मनजले आफ्नो पदबाट ददएको िाजीनामा स्वीकृि भएमा, 

(ङ) कोषको काम कािवाहीमा बेइमानी वा बदमनयि गिेको कुिा 
अदालिबाट प्रमाजणि भएमा, वा 

(च) यस ऐन बमोजजम सजाय हनुे कुनै कस ि गिेमा । 

(३) उपदफा (१) ि (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन,– 

(क) सिकािी जचहकत्सकद्वािा प्रमाजणि नभएसम्म कुनै व्यजक्तका सम्बन्त्धमा 
उपदफा (१) को िण्ि (क) ि (ि) मा लेजिएको अयोग्यिा लाग  हनुे 
छैन । 

(ि) नेपाल सिकािको स्वीकृमि प्राप्त भएमा उपदफा (१) को िण्ि (ङ) मा 
लेजिएको कुनै व्यजक्त सञ्चालकको पदमा मनोनीि हनु ि बहाल िहन 
सक्नेछ । 

(ग) कुनै व्यजक्तलाई सञ्चालकको पदमा मनोनीि वा मनवानजचि हनु वा बहाल 
िहन अयोग्य ठहिाउन ु भन्त्दा अजघ मनजलाई आफनो सफाइको सब द 
पेश गने उजचि मौका ददइनेछ । 

२७. सञ्चालकहरूको पारिश्रममक ि भिा:  (१) सञ्चालकहरूले बैठकमा उपजस्थि भए बापि पाउने 
बैठक भिा िोहकएबमोजजम हनुेछ । 
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(२) ............... 

२८. सञ्चालक समममिको अमधकाि:  (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको हवमनयमका अधीनमा 
िही कोषको सम्प णन कािोबािको प्रबन्त्ध गनुन, अमधकािहरुको प्रयोग िथा किनव्यहरुको पालना 
गनुन ि कोषको सामान्त्य प्रशासनको सञ्चालन, मनदेशन, िेिदेि ि मनयन्त्रण गनुन समममिको 
किनव्य हनुेछ । 

(२) समममिले आफ ले प्रयोग गनन पाउने अमधकािहरू मध्ये सबै वा केही अमधकािहरू 
कुनै सञ्चालक, उप–समममि, कायनकािी मनदेशक वा कोषको कुनै अमधकृि कमनचािीलाई समु्पन 
सक्नेछ । 

२९. समममिको बैठक: (१) अध्यक्षले िोकेको मममि, स्थान ि समयमा समममिको बैठक बस्नेछ । 

(२) समममिको बैठक वषनमा कम्िीमा आठ पटक बस्नेछ ि दईु बैठकको बीचको 
अवमध दईु महीना भन्त्दा बढी हनुे छैन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन छलफल गनन िोजजएका 
हवषय स ची सहहि कम्िीमा एक मिहाई सञ्चालकहरूले मलजिि अनिुोध गिेमा अध्यक्षले साि 
ददन मभरमा समममिको बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(४) कम्िीमा आधाभन्त्दा बढी सञ्चालकहरू उपजस्थि नभई समममिको कुनै पमन बैठक 
बस्ने छैन । 

(५) समममिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ि मनजको अनपुजस्थमिमा 
सञ्चालकहरूले आफ मध्येबाट छानेको सञ्चालकले समममिको बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६) समममिको बैठकमा बहमुिको मनणनय मान्त्य हनुछे ि मि बिाबि भएमा अध्यक्षिा 
गने व्यजक्तले मनणानयक मि ददन सक्नेछ । 

(७) समममिको बैठकमा उपजस्थि सञ्चालकहरू, छलफल भएको हवषय ि ित्सम्बन्त्धमा 
भएको मनणनयको हवविण छुटै्ट हकिाबमा लेिी िाख्न ुपनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा जिहकएको । 
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(८) समममिको बैठकसम्बन्त्धी अन्त्य कुिाहरू समममि आफैले मनधानिण गनन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालकहरूको जवाफदेही: (१) समममिले जानी जानी वा लापिवाही गिी कोषलाई हानी 
नोक्सानी गिे वा गिाएमा त्यस्िो हानी नोक्सानी प्रत्येक सञ्चालकको घि घिानाबाट 
दामासाहीले अस ल उपि गरिनेछ । 

िि त्यस्िो नोक्सानी जनु काम कुिाबाट हनु गएको हो सो काम कुिा प्रमि मलजिि 
रुपमा आफनो मबिोध जनाउने वा त्यस्िो काम कुिा हनु लागेको थाहा नपाउने सञ्चालकले 
त्यस्िो हानी नोक्सानी व्यहोनुन पने छैन । 

(२) नेपाल सिकािको स्वीकृमि बमोजजम बाहेक कुनै सञ्चालकले कोष माफन ि 
आफ लाई व्यजक्तगि फाइदा हनुे काम गनुन गिाउन ुहुुँदैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले आफनो अमधकािक्षेर नाघी गिेको काम कािवाही प्रमि मनज 
स्वयं उििदायी हनु ुपनेछ । 

३१. भई सकेको काम कािवाहीको मान्त्यिा:  कुनै सञ्चालकको मनवानचन वा मनोनयनका 
सम्बन्त्धमा यस ऐन अन्त्िगनिको कुनै व्यवस्था पालन भएको छैन भने्न कुिा पमछ पिा लागेमा 
सो पिा लाग्न ुभन्त्दा अगावै त्यस्िो सञ्चालकले गिेको काम कािवाही सो कुिाले मार बदि 
हनुे छैन । 

परिच्छेद – ५ 

कोषको काम, किनव्य ि अमधकाि 

३२. कोषको काम, किनव्य ि अमधकाि: (१) कोषले ट्रष्टीको रुपमा बचिकिानलाई दक्ष लगानी सेवा 
प्रदान गिी बढी प्रमिफल उपलब्ध गिाउन देहाय बमोजजमका कायनक्रम सञ्चालन गनन   
सक्नेछ :– 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(क) योगदानमा आधारिि मनविृभिण, स्वास््य मबमा जस्िा सामाजजक 
सिुक्षाको क्षेरमा आफैले वा अन्त्य कुनै संस्थासुँगको सहकायनमा 
िोहकए बमोजजमका कायनक्रम सञ्चालन गनन, 

(ि) मनजामिी कमनचािी, सैमनक िथा प्रहिी कमनचािी, जशक्षक िथा अन्त्य 
सङ्गदठि संस्थाका कमनचािीको लामग योगदानमा आधारिि सावमधक 
जीवन मबमा कोष सञ्चालन गनन, 

(ग) िोहकए बमोजजमका उपदान कोष ि पेन्त्सन कायनक्रम सञ्चालन गनन । 

(२) कोषले स्वेजच्छक वा अमनवायन अवकाश कोष िथा लगानीकिान हहसाब योजना 
सञ्चालन गनन कोषमा जम्मा हनु आएको िकम अवमध िोकी देहायको क्षेरमा लगानी गनन 
सक्नेछ:– 

(क)   प्रचमलि कान न बमोजजम स्थाहपि कुनै वाजणज्य बैंकको नगद 
प्रमाणपर (क्यास सहटनहफकेट) वा समय सीमाको मदु्दमि मनक्षेपमा 
लगानी गनन, 

(ि)  नेपाल सिकाि वा नेपाल िाष्ट्र बैंकद्वािा “क” वगनको मान्त्यिा प्राप्त कुनै 
वाजणज्य बैंकको जमानिमा कोषले िोकेको शिनमा कुनै सङ्गदठि 
संस्थामा ऋण लगानी गनन, 

(ग)  कोषले उपयकु्त ठहयानएको कुनै वाजणज्य बैंक, हविीय संस्था, मबमा 
कम्पनी वा त्यस्िो संस्था वा कम्पनीको शेयिमा लगानी गनन,  

(घ)  नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि ि मनजी क्षेरसुँग मनजी िथा 
सावनजमनक मनजी सािेदािी मोिेलमा सम्पन्न हनुे प वानधाि मनमानणका 
आयोजनामा लगानी गनन, 

(ङ) लगानीकिान हहसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषले सञ्चालन 
गिेका अन्त्य कायनक्रममा जम्मा भएको िकमबाट वा कोषको आफ्नै 
स्रोिबाट नेपाल सिकािद्वािा मनष्काजशि ऋणपरमा लगानी गनन, 
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(च) हवदेशजस्थि नेपाली नागरिकबाट एकाङ्क योजनामा सङ्कलन भएको 
िकम नेपाल िाष्ट्र बैंकको स्वीकृमि मलई कुनै स्वदेशी िथा हवदेशी 
कम्पनी वा सङ्गदठि संस्थासुँगको सहकायनमा हवदेशी मधिोपरमा 
लगानी गनन, 

(छ)  नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकािको 
प णन वा आंजशक स्वाममत्व वा मनयन्त्रणमा िहेको सङ्गदठि संस्था वा 
मनकायबाट संस्थापना वा प्रवद्र्धन गरिएको हवद्यिु उत्पादन वा 
प्रसािण वा अन्त्य प वानधाि मनमानणमा लगानी गनन,  

(ज)  कुनै कम्पनी वा सङ्गदठि संस्थाले जािी गिेको मिबेञ्चिमा लगानी   
गनन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन कोषले लगानी गदान देहाय 
बमोजजम गनुन पनेछ :– 

(क) उपदफा (२) को िण्ि (ग) बमोजजम कुनै संस्थाको शेयिमा लगानी 
गदान वा संस्थापक शेयिधनी हुुँदा त्यस्िो सङ्गदठि संस्था वा कम्पनीको 
जािी पुुँजीको बढीमा पच्चीस प्रमिशिसम्म लगानी गने ।  

  िि कोषको आफ्नै सहायक कम्पनी ििा गनन सो सीमा लाग  
हनुे छैन । 

(ि) उपदफा (२) को िण्ि (छ) बमोजजम लगानी गदान सम्बजन्त्धि 
कम्पनीको शेयिमा कोषले बढीमा पच्चीस प्रमिशि िकमसम्म लगानी 
गने, 

(ग)  उपदफा (२) को िण्ि (ज) बमोजजम कुनै कम्पनी वा सङ्गदठि 
संस्थाबाट जािी मिबेञ्चिमा लगानी गदान कुल मिबेञ्चिको बढीमा 
पच्चीस प्रमिशिसम्म लगानी गने । 

(४) कोषले देहाय बमोजजमको क्षरेमा कजान प्रवाह गनन सक्नेछ :– 
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(क)  प्रचमलि कान न बमोजजम संस्थाहपि सङ्गदठि संस्थाहरुलाई कजान ददन, 

(ि) कोषमा मनयममि रुपमा िकम जम्मा गने सहभागी व्यजक्तलाई हवमभन्न 
प्रकािका कजान योजनाहरु सञ्चालन गिी कजान प्रवाह गनन,  

(ग) कोषले उपयकु्त ठह¥याएको क्षेरमा कुनै वाजणज्य बैंक वा हविीय 
संस्थाहरुसुँग ममली सह–हविीयकिणको आधािमा मधिो हवभाजन 
(परिपास)ु गने गिी आपसमा भएको सम्िौिा अनसुाि संयकु्त रुपमा 
कजान ददन । 

(५) कोषले मधिोपर सम्बन्त्धी प्रचमलि कान नको अधीनमा िही देहाय बमोजजमको 
कायन गनन सक्नेछ:– 

(क)  हवमभन्न प्रकािको मधिोपरमा लगानी ि पनुलनगानी गिी मधिोपरको 
स्वाममत्व ग्रहण गनन, 

(ि)  पहहलो वा दोस्रो बजािमा लगानी गिी मधिोपरहरु िरिद गने िथा 
थोक मबके्रिाको कायन गनन, 

(ग) कोषद्वािा सञ्चामलि अवकाश कोष िथा लगानीकिान हहसाब योजनामा 
सहभागीहरुलाई मधिोपर िरिद गनन ऋण िथा सापटी ददन, 

(घ) सङ्गदठि संस्थाहरुलाई मधिोपर जािी गनन प्रोत्साहहि गने िथा 
प्राथममक मनष्काशन ि मबक्री प्रबन्त्धको रुपमा आवश्यक सेवाहरु 
प्रदान गनन । 

(६) कोषले पुुँजी बजाि हवकासका लामग आवश्यकिा अनसुाि देहाय बमोजजम 
सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गनन सक्नेछ :– 

(क)  लगानी हवस्िािको लामग आफैले वा अन्त्य हविीय संस्था वा 
मनकायसुँग ममली कम्पनी स्थापना गनन, 
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(ि) आफै वा अन्त्य सङ्गदठि संस्थाको सहभामगिामा साम हहक लगानी 
योजना (म्यचुअुल फण्ि) स्थापना ि सञ्चालन गनन, 

(ग) कोषलाई कुनै कम्पनी वा संस्थाको जायजेथा प्राप्त भएमा सो 
जायजेथाको उपयोग गनन वा आफैँ ले वा अरु कुनै संस्थासुँग ममली 
कुनै परियोजना सञ्चालन गनन वा संस्थाको सञ्चालन गनन वा नयाुँ 
कम्पनी वा संस्था संस्थापना गिी सञ्चालन गनन। 

(७) कोषको नाममा िहेको अचल सम्पजिको व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा कोषलाई देहाय 
बमोजजमको अमधकाि हनुेछ :– 

(क) कुनै अचल सम्पजि एकमषु्ट, हकस्िाबन्त्दी वा अन्त्य कुनै प्रकािबाट 
िरिद गने, प्राप्त गने, स्वाममत्वमा वा भािामा मलने ि आफ्नो 
स्वाममत्वमा िहेको अचल सम्पजिको बेचमबिन वा सट्टापट्टा गने, 

(ि) कोष आफैँ ले वा अन्त्य सङ्गदठि संस्थासुँग ममली कोषको स्वाममत्वमा 
िहेको जग्गामा वा जग्गा िरिद गिी व्यावसाहयक वा आवासीय 
भवनहरु मनमानण गने, 

(ग)  आफ्नो स्वाममत्वमा िहेको घि जग्गा वा िण्ि (ि) बमोजजम मनमानण 
गरिएका भवनहरु बहालमा ददने ि मबक्री गने ।  

(८) यस ऐनको अधीनमा िही कोषले देहाय बमोजजमका कायनहरु समेि गनन 
सक्नेछ:– 

(क) आफैँ  वा अन्त्य मचेन्त्ट बैंकसुँग ममली कोषले मनधानिण गिे बमोजजम 
हवमभन्न सङ्गदठि संस्थाको शेयिको प्रत्याभ मि (अण्िििाइहटङ्ग) गनन, 

(ि) समममिले िोके बमोजजमका सङ्गदठि संस्थाहरुलाई ब्रीज फाइनाजन्त्सङ्गको 
सहुवधा वा सापटी प्रदान गनन, 

(ग) सङ्गदठि संस्थाको हविीय व्यवस्था ि बचि िथा लगानीका वैकजल्पक 
अवसिहरुका बािेमा दक्ष पिामशन सेवा प्रदान गनन, 
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(घ) कोषले लगानी गिेको सङ्गदठि संस्थाहरुको गठन, व्यवस्थापन िथा 
मनयन्त्रण सम्बन्त्धी काममा भाग मलन वा सघाउन, 

(ङ) पुुँजी बजाि सम्बन्त्धी पिामशन सेवा प्रदान गनन वा ित्सम्बन्त्धी िामलम 
सञ्चालन ि सो सम्बन्त्धी अन्त्य कायन गनन, 

(च) कोषले प्रदान गिेको सेवा बापि प्रबन्त्ध शलु्क, सेवा शलु्क, कममशन, 

दलाली दस्ििु ि अन्त्य शलु्कहरु मलन, 

(छ) नेपाल िाष्ट्र बैंकको स्वीकृमि मलई हवदेशी बैंकसुँग बैँहकङ्ग कािोबाि 
गनन, 

(ज) कुनै सङ्गदठि संस्थाको वचनबद्धिाको किाि वा सम्िौिा अनसुाि 
दाहयत्व प िा गरिददने सम्बन्त्धमा एक ट्रष्टीको रुपमा प्रदान गिेको 
सिुक्षण वा वचनबद्धिाको शिन अनसुािका काम गनन स्वीकृमि ददने वा 
त्यस अनसुािको कायन प िा गनन, 

(ि) कुनै चल अचल सम्पजिलाई मधिो वा धिौटी वा हाइपोमथकेशन वा 
सिुक्षणमा मलन वा िाख्न ि आवश्यकिा अनसुाि कुनै सम्िौिा वा 
किाि वा कुनै मलििहरु वा कागजािहरु स्वीकाि गनन, 

(ञ) यस ऐन बमोजजम आफ ले गिेको लगानी वा प्रवाह गिेको कजानको 
सदपुयोग भए, नभएको सम्बन्त्धमा समय–समयमा िोहकए बमोजजम 
अनगुमन िथा मनिीक्षण गनन वा गिाउन ।  

(९) कोषले कुनै व्यजक्तलाई ददएको सापटी वा ऋणको सावाुँ, ब्याज िथा हजानना 
िकम कोषमा िहेको सम्बजन्त्धि व्यजक्तको सजञ्चि िकमबाट असलु हनु नसकेमा कोषले असलु 
उपि गनुन पने त्यस्िो िकम मनजको स्वाममत्वमा िहेको अन्त्य चल, अचल सम्पजिबाट प्रचमलि 
कान न बमोजजम असलु उपि गनन सक्नेछ । 
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३२क.कोषले मिबेञ्चि ट्रष्टीको कायन गनन सक्न:े  (१) कुनै संगदठि संस्थाले मनष्काशन गिेको वा 
गनन लागेको मिबेञ्चिको सम्बन्त्धमा कोषले ट्रष्टीको कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषले मिबेञ्चिको ट्रष्टीको रुपमा गने काम, किनव्य, 

अमधकाि िथा प िा गनुन पने दाहयत्व सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िोहकए बमोजजम हनुेछ । 

 ३२ि.कोषले कस्टोमियनको कायन गनन सक्न:े (१) कोषले स्वदेशी वा हवदेशी लगानीकिानहरूको 
िफन बाट मिनीहरूका मधिोपरको जजम्मा मलन,े ििीद मबक्री गने, गिाउने वा ििीद मबक्री 
भएका मधिोपरको नामसािी, दाजिल िािेज ि व्याज वा मनुाफा संकलन गने कायनहरू गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषले कस्टोमियनको कायन गदान िोहकए बमोजजमको 
प्रहक्रया प िा गनुन पनेछ । 

३३. शिनहरू िाख्न ेअमधकाि:  (१) कोषले कुनै संगदठि संस्थासंग कािोबाि गदान वा कुनै संगदठि 
संस्थालाई कजान ददंदा आफनो हहिको संिक्षण ि आफ ले प्रदान गिेको कजान वा सहुवधाको 
उजचि प्रयोगका लामग आवश्यकिा अनसुाि शिन िािी मलिि गिाउन सक्नेछ । 

(२) प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन उपदफा (१) बमोजजि 
मलिि गिाउुँदा कोषले जमिसकैु अवमधको भािा िाख्न, कोषले िोकेको शिन भङ्ग गिेमा ऋणी 
संगदठि संस्थाले मलइसकेको कजानको सांवा व्याज हफिान बिुाउन लगाउने वा मलिि गिाई 
मलएको सम्पजि ि जमानिबाट अस ल गनन सक्ने गिी शिन िोक्न सक्नेछ । 

(३) कोषले कुनै संगदठि संस्थालाई ददईने कजान ददंदा सो संगदठि संस्थालाई ददईन े
कुल कजान िकमको एकै पटक मलिि गिाई संगदठि संस्थाले हकस्िा प्राप्त गिेको मममि देजि 
त्यसको व्याज हहसाब गने गिी िोहकए बमोजजम हकस्िाबन्त्दीमा नगद, चेक वा लेटि अफ 
कममटमेन्त्ट वा लेटि अफ के्रमिटको रुपमा कजान प्रदान गदै जाने शिन िाख्न सक्नेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वािा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(४) उपदफा (१) बमोजजम शिनहरू िोक्दा कोषले कुनै संगदठि संस्थाको सञ्चालक 
समममिमा सञ्चालक मनयकु्त गने शिन समेि िाख्न सक्नेछ ि त्यस्िो शिन िहेकोमा यस ऐन वा 
प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन सोही शिन बमोजजम हनुेछ । 

३४. कोषले पाउन े हवशषे छुट: (१) कोषले ऋणी संगदठि संस्था वा जमानीबाट मलिि गिाई 
मधिो मलंदा वा मधिो मलएको सम्पजि कोषको नाममा पारिि गिाई मलंदा वा कोषले अचल 
सम्पजि ििीद मबक्री गदान त्यस्िो कािोबािमा आय हटकट वा िजजषे्ट्रशन दस्ििु लाग्ने छैन । 

(२) मलिि गिाई मधिो मलएको जायजेथाबाट कोषले संगदठि संस्थासंग मलन ु पने 
सम्प णन िकम अस ल हनु नसकेमा प्रचमलि कान न बमोजजम ऋणी संगदठि संस्थाको अन्त्य 
सम्पजिबाट त्यस्िो बाुँकी िकम अस ल उपि गनन सक्नेछ । 

(३) कोषले मलिि गिाई कुनै सम्पजि मधिो मलएको मलििमा उल्लेि भएको 
शिनबमोजजमको म्यादमभर मधिो कब्जा गनन वा कजान अस ल गनन कािवाही नगिेको कािणले 
मार मधिो मामथको कोषको अमधकाि समाप्त हनुे छैन । 

(४) मलििमा उल्लेजिि शिनबमोजजम मधिो कब्जा गिेको, भोगचलन गिेको, भािा वा 
ठेक्का पट्टामा ददएको वा मनुाफा बाुँड्ने गिी अरूलाई सञ्चालन गनन ददएकोमा त्यस्िो कािणले 
मार कोषले मलन पाउने हकस्िा जिलाफ गिे बापिको व्याज िथा थप दस्ििु वा मधिो मबक्री 
गनन पाउने अमधकािमा असि पने छैन । 

ð(५) यस ऐन बमोजजम कोषमा मनयममि रुपमा िकम जम्मा गने व्यजक्तसुँग कोषले 
गिेको कजान कािोबािसुँग सम्बजन्त्धि मलििको िजजषे्ट्रशन पारिि गदान िजजषे्ट्रशन दस्ििु लाग्न े
छैन । 

ð३४क. कोषको अमधकाि कायम िहनःे प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन कोषले 
कजान प्रवाह गदान मलएको जनुसकैु प्रकािको मधिोमा त्यस्िो कजानको सावाुँ, ब्याज चकु्ता 
नहञु्जलेसम्म कोषको अमधकाि कायमै िहनेछ । 

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
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३५. सम्िौिा उल्लंघन गिेमा कोषको अमधकाि: (१) कुनै संगदठि संस्थाले सम्िौिा अनसुाि 
कोषलाई बिुाउन ु पने कुनै कजान, त्यसको ब्याज ि पेश्की बापिको बाुँकी िकम नबिुाई 
कोषसंग भएको मलििको शिन उल्लंघन गिेमा वा त्यस्िो संगदठि संस्थाको आमथनक कािोबाि 
सञ्चालनमा मनयन्त्रण गनुन पने मनामसब माफीकको कािण छ भने्न समममिलाई लागेमा 
शिनबमोजजम भािाको अवमध नपगेुको भएिापमन कोषले ऋणी संगदठि संस्थाको व्यवस्थापन 
िथा आमथनक कािोबािमा मनयन्त्रण गिी वा सो कजान बापि मधिो िहेको वा ऋणी संगदठि 
संस्थाको अन्त्य सम्पजिहरू कब्जा गिी चलन गनन, बहाल वा ठेक्का पट्टामा ददन वा मललाम 
बढाबढ वा बोलपर वा आपसी छलफलद्वािा मबक्री गिी आफ ले मलन ुपने िकम अस ल उपि 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम ऋणी संगदठि संस्थाले ददएको मधिो वा उक्त संगदठि 
संस्थाको अन्त्य सम्पजि कब्जा गिी मललाम बढाबढ वा बोलपरद्वािा मबक्री गिेकोमा कोषले 
मलन ुपने िकम मलई बढी भएको िकम सम्बजन्त्धि संगदठि संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम मललाम बढाबढ वा बोलपरद्वािा ऋणी संगदठि संस्थाको 
सम्पजि मललाम मबक्री भएमा वा त्यसिी मललाम मबक्री गनन पटक पटक प्रयास गदान पमन 
मबक्री हनु नसकेमा वा प्राप्त म ल्यमा मबक्री गदान कोषको हहिमा नभई सो सम्पजिको 
स्वाममत्व कोषले आफैले मलने मनणनय भएमा दाजिल िािेज गने अड्डाले त्यसिी मललाम 
मबक्रीबाट मलने व्यजक्त वा कोषको नाममा सो सम्पजि दाजिल िािेज गिी ददन ुपनेछ । 

३६. सम्िौिाको म्याद समाप्त हनु ुअगावै ऋण ददएको िकमको हफिान भकु्तानी मागं गने अमधकाि: 
सम्िौिा वा किाि वा अन्त्य मलििमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कोषले देहायको 
अवस्थामा सम्िौिाको म्याद समाप्त हनु ुअगावै मलजिि स चना ददई ऋणी संगदठि संस्थासंग 
आफ ले मलन ुपने िकमको हफिान भकु्तानी माग्न सक्नेछ:– 

(क) ऋणी संगदठि संस्थाले ऋणको लामग ददएको दििास्िमा कुनै हवषयमा 
िठु्ठा वा भ्रमात्मक हवविण ददएको छ भने्न समममिलाई लागेमा । 

(ि) ऋणी संगदठि संस्थाले कोषसंग गिेको ऋण सम्िौिामा उल्लेि भएका 
शिनहरू प िा गनन नसकेमा । 
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(ग) ऋणी संगदठि संस्था आफ  उपि िहेको ऋण सापटी वा पेश्की चकु्त 
गनन असमथन छ भने्न कुिा समममिलाई लागेमा । 

परिच्छेद – ६ 

कोषको लेिा, जगेिा कोष ि लाभाुँश 

३७. कोषको लेिा:  (१) कोषले आफ्नो हहसाब हकिाबको लेिा ðप्रचमलि कान न बमोजजम 
महालेिा पिीक्षकले िोकेको ढाुँचामा नेपालीमा रििप वनक ििा गिी िाख्न ुपनेछ । कोषले 
आफनो सहुवधाको लामग नेपाली साथै अंग्रजेी भाषामा पमन लेिा िाख्न सक्नेछ । िि सो 
बमोजजम दईुवटा लेिा िाजिएकोमा नेपालीमा िाजिएको लेिा नै आमधकारिक लेिा  
मामननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िाजिने लेिामा कोषको काम कािवाहीको वास्िहवक 
जस्थमि यथाथन थाहा हनुे गिी कोषले गिेको लगानी, ददए मलएको ऋण िथा आमथनक कािोबाि, 

प्रत्येक आम्दानी िचनको व्यहोिा, मालसामानहरूको ििीद मबक्री ि कोषको जायजेथा ि 
दाहयत्वको हवस्ििृ हवविण स्पष्ट रुपमा िोली लेजिएको हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कोषले सञ्चालन गिेको 
लगानीकिान हहसाब योजना ि नागरिक एकाङ्क योजनाको लेिा छुट्टा छुटै्ट िाख्न ुपनेछ । 

(४) नेपाल सिकािले स्वीकृमि ददएकोमा बाहेक यस दफा बमोजजमको लेिा कोषको 
कायानलयमा बाहेक अन्त्यर िाख्न पाइने छैन ि सञ्चालकले सो लेिा मनिीक्षण गनन चाहेमा 
जहहले सकैु पमन मनिीक्षण गनन सक्नेछ । 

(५) समममिले िोहकददएको िकम बाहेक कोषको अरू नगद मौज्दाि वाजणज्य बैङ्क 
भएको ठाउुँमा कुनै वाजणज्य बैङ्कमा नै िाख्न ुपनेछ । 

(६) कोषले प्रत्येक िीन िीन महीनामा आफ्नो शािाहरुबाट हहसाबको फाुँटवािी 
मगाई अद्यावमधक गिी िाख्न ुपनेछ । 

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
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३८. वासलाि ि लाभ हानीको हिहहसाब: कोषले आमथनक वषन समाप्त भएको िीन महीना मभर 
आफ्नो वासलाि ि लाभ हानीको हिहहसाब ियाि गिी त्यसमा कोषको कायनकािी मनदेशक, 

मखु्य लेिापाल ि कम्िीमा दईुजना सञ्चालकहरूको सही छाप समेि गिाई त्यस्िो वासलाि 
ि लाभ हानीको हिहहसाब नेपाल सिकाि समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

३९. लेिापिीक्षण: कोषको लेिापिीक्षण महालेिापिीक्षक वा मनजले िोकेको लेिापिीक्षकद्वािा 
हनुेछ । 

ð३९क. लेिापिीक्षण समममिः (१) आमथनक अनशुासन ि आन्त्िरिक मनयन्त्रण प्रणाली कायम गनन 
कोषमा एक लेिापिीक्षण समममि िहनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको लेिापिीक्षण समममिको गठन, काम, किनव्य ि 
अमधकाि िोहकए बमोजजम हनुेछ । 

४०. जगेिा कोष:  कोषले आफनो प ंजी ि सेवाबाट आजनन गिेको ि द मनुाफाबाट प्रत्येक वषन 
कम्िीमा बीस प्रमिशि िकम छुट्याई एउटा जगेिा कोष स्थापना गनुन पनेछ । 

४१. लाभाुँशको हवििण:  कोषले आजनन गिेको ि द मनुाफाबाट कोषको प्रािजम्भक िथा अजघल्लो 
वषनको कुनै नोक्सानी भए सो प मिन गिेपमछ ि दफा ४० बमोजजमको िकम जगेिा कोषमा 
सािेपमछ मार शेयिवालाहरूलाई लाभाुँश हवििण गनन सहकनेछ । 

परिच्छेद – ७ 

हवहवध 

४२. कमनचािीको व्यवस्था: (१) कोषको दैमनक कायन सञ्चालनको लामग नेपाल सिकािले 
अथनशास्त्र, व्यवस्थापन, वाजणज्यशास्त्र वा वाजणज्य कान न हवषयमा स्नािकोिि गिेको ि आमथनक 
व्यवस्थापनको क्षेरमा कम्िीमा पन्त्र वषन कायन अनभुव भएको व्यजक्तमध्येबाट एकजना 
कायनकािी मनदेशक मनयकु्त गनेछ । 

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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(२) कायनकािी मनदेशकको कायानवमध पाुँच वषनको हनुेछ । नेपाल सिकािले मनजको 
कायानवमध पनुः  चाि वषनको लामग थप गनन सक्नेछ । 

ðिि यो उपदफा प्रािम्भ हुुँदाका बिि बहाल िहेको कायनकािी मनदेशक मनज मनयजुक्त 
हुुँदाका बिि कायम िहेको अवमधसम्म आफ्नो पदमा बहाल िहन सक्नेछ । 

ð(२क) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन कायनकािी मनदेशकलाई 
कायनक्षमिाको अभाव, लापिबाही वा ििाब आचािण वा सन्त्िोषजनक कायनसम्पादन नगिी 
मनजष्क्रय भएको कािणबाट कोषले कुनै हामन नोक्सानी व्यहोनुन पिेको वा कोषको काम 
कािबाही सचुारु हनु नसकेको देजिएमा नेपाल सिकािले जनुसकैु बिि पदबाट हटाउन 
सक्नेछ । 

त्यसिी पदबाट हटाउन ुअजघ मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ । 

(३) कोषको काम कािोबाि सचुारु रुपले सञ्चालन गननको लामग समममिले 
आवश्यकिा अनसुाि सल्लाहकाि, अमधकृि, ि कमनचािीहरू मनयकु्त गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) ि (२) बमोजजम मनयकु्त कायनकािी मनदेशक, सल्लाहकाि, अमधकृि 
ि कमनचािीहरूको ðयोग्यिा, पारिश्रममक, सहुवधा िथा सेवाका अन्त्य शिनहरू िोहकएबमोजजम 
हनुेछ । 

४३. प्राहवमधक उपसमममि:  (१) कोषको कायन सचुारु रुपले सञ्चालन गनन ि नागरिक एकाङ्क 
योजना िथा लगानीकिान हहसाब योजनाको दक्ष व्यवस्थापनको लामग समममिले आवश्यकिा 
अनसुाि हवमभन्न प्राहवमधक उपसमममिहरू गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम गदठि उपसमममिहरूको काम, किनव्य ि अमधकाि 
िोहकएबमोजजम हनुेछ । 

४३क. कोषले ट्रष्टी िोक्न सक्न:े  (१) यस ऐन बमोजजम बचिकिान ि लगानीकिानहरूबाट कोषले 
संकलन गिी जम्मा गिेको प ंजी कोषलाई सम्बजन्त्धि योजनाको शिन अनसुाि लगानी प्रबन्त्ध 

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वािा थप । 
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गनन वा ित्सम्बन्त्धमा अन्त्य कुनै संगदठि संस्थासंग भएको सम्िौिा बमोजजमको दाहयत्व प िा 
गननको लामग कोषले आफ लाई प्राप्त अमधकाि ि जजम्मेवािी बहन गनन पाउने गिी कोषको 
समममि, उपसमममि वा त्यस्िो समममि वा उपसमममिको सदस्य वा कोषको कुनै अमधकृि 
कमनचािीलाई ट्रष्टीको रुपमा काम गनन पाउने गिी िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषले िोकेको ट्रष्टीको काम, किनव्यहरू िोहकएबमोजजम 
हनुेछ । 

४४. शपथ मलन ुपने:  कोषको प्रत्येक सञ्चालक, कायनकािी मनदेशक, सल्लाहकाि, प्राहवमधक उप–

समममिका सदस्यहरू ि अमधकृि िथा कमनचािीहरूले आफनो पदमा बहाल हनुभुन्त्दा अगावै 
िोहकएबमोजजम शपथ मलन ुपनेछ । 

४५. समममिलाई मलुिवी िाख्न सक्न ेनपेाल सिकािको अमधकाि:  (१) समममिले यस ऐनबमोजजम 
गनुनपने काम गनन नसकेमा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा स चना प्रकाजशि गिी बढीमा 
एक वषनसम्म समममिलाई मिुलवी िाख्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममिलाई मलुिवी िाजिएमा सो समममिले यस 
ऐनबमोजजम गनुनपने सम्प णन काम िथा कािोबाि सञ्चालन गनन नेपाल सिकािले कुनै व्यजक्त, 

व्यजक्तहरुको समममि वा संस्थालाई मकुिि गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम समममिको काम िथा कािोबाि सञ्चालन गनन मकुिि 
भएका व्यजक्त, व्यजक्तहरूको समममि वा संस्थाले यो ऐन ि यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
हवमनयमहरू बमोजजम गिेको सम्प णन काम िथा कािोबाि यस ऐनबमोजजम गठन भएको 
समममिले गिे सिह मान्त्य हनुेछ । 

४६. नपेाल सिकािसंग सम्पकन :  कोषले नेपाल सिकाि संग सम्पकन  िाख्दा अथन मन्त्रालय माफन ि 
िाख्न ुपनेछ । 

४७. वाहषनक प्रमिवेदन:  समममिले आमथनक वषन समाप्त भएको नौ महीनामभर लेिापिीक्षकको 
प्रमिवेदन ि कोषको काम िथा कािोबािसंग सम्बजन्त्धि कुिाको प्रमिवेदन नेपाल सिकाि 
समक्ष पेश गनुन पनेछ । 
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४८. नपेाल सिकािले आदेश वा मनदेशन ददन सक्न:े  नपेाल सिकािले देशको मरुा िथा प ंजी 
बजािको जस्थमि ि लगानीकिानको हहिलाई ध्यानमा िािी आवश्यक आदेश वा मनदेशन ददन 
सक्नेछ ि त्यस्िो आदेश वा मनदेशनको पालना गनुन कोषको किनव्य हनुेछ । 

४९. नपेाल िाष्ट्र बैङ्कले आदेश वा मनदेशन ददन सक्न:े  नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले देशको मौदरक 
जस्थमिलाई ध्यानमा िािी कोषको प्रभावकारििा बढाउने उदे्दश्यले कोषलाई समय समयमा 
आवश्यक आदेश वा मनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्िो आदेश वा मनदेशनको पालना गनुन 
कोषको किनव्य हनुेछ । 

५०. अनगुमन िथा मनिीक्षणः (१) नपेाल सिकाि, अथन मन्त्रालयले कोषको काम, कािबाही, कोषले 
सञ्चालन गिेका योजना िथा कायनक्रमको िोहकए बमोजजम अनगुमन, मनिीक्षण िथा 
सपुरिवेक्षण गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लामग अथन मन्त्रालयले नेपाल सिकािको कुनै 
िाजपराहङ्कि प्रथम शे्रणीको अमधकृि वा सम्बजन्त्धि क्षेरको हवज्ञलाई मनिीक्षकको रुपमा िोक्न 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम िोहकएको मनिीक्षकले कोषको सम्प णन बही िािा, हहसाब 
हकिाब, लेिा, कागजाि वा हवद्यिुीय अमभलेि मनिीक्षण गनन वा त्यसको हवविण वा प्रमिमलहप 
माग गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम मनिीक्षकले मागेको कागजाि वा हवविण उपलब्ध 
गिाउन ुकोषका कायनकािी मनदेशक लगायि सम्बजन्त्धि कमनचािीको किनव्य हनुेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोजजम िोहकएको वा मनयकु्त गरिएको मनिीक्षकले उपदफा (१) 
बमोजजम अनगुमन, मनिीक्षण िथा सपुरिवेक्षणको कायन सम्पन्न भएपमछ सोको प्रमिवेदन नेपाल 
सिकाि, अथन मन्त्रालय समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम गरिने अनगुमन, मनिीक्षण िथा सपुरिवेक्षण सम्बन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था िोहकए बमोजजम हनुेछ । 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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Ï५१. .................... 

५२. कोषको हवशषे अमधकाि:  यो ऐनबमोजजम कोषले प्रदान गने लगानी, नागरिक एकाङ्क योजना 
िथा लगानीकिान हहसाब योजना अन्त्िगनिको अवकाश कोष, लगानी प्रबन्त्ध िथा अन्त्य 
सेवाहरूको शिनहरू िोक्ने ि सो मा मलने कममशन, सेवा शलु्क, ि दस्ििुहरू कोषले िोक्न 
सक्नेछ । 

ð५२क. मदु्दमि मनक्षपेमा लगानी सम्बन्त्धी हवशषे व्यवस्थाः (१) लगानीकिान हहसाब योजना, नागरिक 
एकाङ्क योजना वा कोषमा अन्त्य स्रोिबाट जम्मा हनुे िकम कोषले कुनै वाजणज्य बैंकमा 
समयकालीन मदु्दमि मनक्षेपमा जम्मा गिी लगानी गनन सक्नेछ । 

  (२) प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भए िापमन उपदफा (१) बमोजजम 
जम्मा भएको िकम ि सोको ब्याज वा अन्त्य कुनै शलु्क भए सो समेि कोष ि सम्बजन्त्धि 
वाजणज्य बैंकबीच भएको सम्िौिा बमोजजम बैंकले कोषलाई भकु्तानी गनुन पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजजम लगानी गिेको िकम सम्बजन्त्धि बैंकले उपदफा (२) 
बमोजजमको कोषलाई भकु्तानी नगिेमा कोषले यस ऐन ि प्रचमलि कान न बमोजजम त्यस्िो 
िकम असलु उपि गनन सक्नेछ । 

५३. कोषको ऋण लगानीको सिुक्षा: प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कोषले 
कजान लगानी गिेको कुनै संगदठि संस्था हवघटन भएमा त्यस्िो संगदठि संस्थाको जायजेथामा 
 सो सङ्गदठि संस्थाको मधिो मलने अन्त्य साह ुसिह कोषको समान अमधकाि िहनेछ। 

ð ५३क.कालोस चीमा िाख्नःे (१) कोषसुँग कुनै ठेक्का सम्िौिा गिेको, कुनै हकमसमको ठेक्का पट्टामा 
हहस्सेदाि भएको, कोषले लगानी गिेको वा कोषबाट ऋण मलएको कुनै व्यजक्त वा सङ्गदठि 
संस्थाले कोषलाई  कुनै हामन नोक्सानी प¥ुयाएमा वा कोषलाई मिनन बिुाउन पने िकम 
िोहकएको अवमधमभर नबिुाएमा त्यस्िो व्यजक्त वा सङ्गदठि संस्थालाई कोषले प्रचमलि कान न 
बमोजजम कालोस चीमा िाख्नको लामग सम्बजन्त्धि मनकाय समक्ष लेिी पठाउन सक्नेछ ।  

                                                           
Ï  आयकि ऐन, २०५८ द्बािा िािेज ।  

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषबाट लेिी आएमा सम्बजन्त्धि मनकायले त्यस्िो 
व्यजक्त वा सङ्गदठि संस्थालाई प्रचमलि कान न बमोजजम कालोस चीमा िािी सोको जानकािी 
कोषलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम कालोस चीमा िाजिएको व्यजक्त वा सङ्गदठि संस्थालाई 
कोषले सो कालोस चीबाट हटेको दईु वषनसम्म कुनै ऋण ददन,े ठेक्कापट्टा ददने वा हहस्सेदाि 
बनाउने वा कुनै हकमसमको लगानी गने छैन । 

५४. गोप्यिा कायम िाख्न ुपने:  (१) प्रचमलि कान नमा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कोष ि 
ग्राहकहरूको सम्बन्त्ध िथा कोषको कािोबाि वा लेिाको हवविण सिोकािवाला बाहेक अरू 
कसैलाई ददइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेजिएको भएिापमन कुनै मदु्दा माममला वा अन्त्य 
कान नी कािवाहीको मसलमसलामा अदालि, लेिापिीक्षणको मसलमसलामा लेिापिीक्षक वा 
मनिीक्षकको मसलमसलामा िटी आएका मनिीक्षकलाई मनिीक्षण गनन ददएकोमा कोषको 
कािोबाि वा लेिाको गोपमनयिा भङ्ग गिेको मामनने छैन । 

(३) कोषको कािोबाि वा लेिाको मनिीक्षण गदान अदालि, लेिापिीक्षक वा अरू 
कसैले पमन कोषको कािोबाि वा लेिाको गोपमनयिा भङ्ग गनुन हुुँदैन । 

५५. कोष हवघटन हनु सक्न:े  देहायको अवस्थामा कोष हवघटन हनु सक्नेछ: – 

(क) नागरिक एकाङ्क योजना अन्त्िगनि एकाङ्कवालालाई ि लगानीकिान हहसाब 
योजना अन्त्िगनि लगानीकिानलाई हफिान गनुनपने िकम हफिान गनन, मिनुन 
पने अन्त्य ऋण मिनन वा यो ऐनबमोजजम काम गनन कोष असमथन छ भन्ने 
नेपाल सिकािलाई लागेमा । 

(ि) कुनै मनामसब कािणबाट कोषलाई िािेज गने गिी नेपाल सिकािले 
मनणनय गिेमा । 
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५६. मलक्वीिेटिको मनयजुक्त:  (१) दफा ५५ बमोजजम कोष हवघटन हनुे भएमा नेपाल सिकािले 

ðप्रचमलि कान न बमोजजम इजाजिप्राप्त व्यजक्तहरुमध्येबाट एकजना मलक्वीिेटि मनयजुक्त   

गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनयकु्त मलक्वीिेटिको काम, किनव्य ि अमधकाि 
दामासाही सम्बन्त्धी ऐन, २०६३ बमोजजम मनयकु्त मलक्वीिेटिलाई भए सिह हनुेछ ।  

(३) मलक्वीिेटिलाई नेपाल सिकािले िोहकददएको पारिश्रममक वा भिा कोषबाट प्राप्त 
हनुेछ । 

५७. दाहयत्व भकु्तानी गने प्राथममकिाको क्रम: कोष हवघटन गदान मनम्नमलजिि प्राथममकिाको 
आधािमा दाहयत्वको भकु्तानी ददन ुपनेछ:– 

(क) हवघटन गदान लागेको िचन, 

(ि) कोषका कमनचािी वा कामदािले पाउन ुपने पारिश्रममक िथा अन्त्य बाुँकी 
िकम, 

(ग) लगानीकिान हहसाब, योजना, नागरिक एकाङ्क योजना ि सम हगि बचि 
परियोजनाको िकम, 

 (घ) कोषले मलएको ऋण िथा अन्त्य दाहयत्व बापिको िकम, 

 (ङ)  नेपाल सिकािलाई कोषले भकु्तानी गनुन पने कि िथा अन्त्य िकम, 

ð (च) अग्रामधकाि शेयिधनीहरुको शेयि बापिको िकम, 

ð(छ) यस दफा बमोजजम दाहयत्व भकु्तानी गदान कुनै िकम बाुँकी िहेमा 
त्यसिी बाुँकी िहेको िकम अन्त्य शेयिधनीहरुलाई समानपुामिक 
हहसाबमा भकु्तानी ददने । 

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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५८. दण्ि सजाय:  (१) यो ऐन अन्त्िगनि कोषले गिेको लगानी वा प्रदान गिेको कजान वा अन्त्य 
कुनै सहुवधाको मनममि कोषलाई उपलब्ध गिाएको कुनै हवविण वा प्रमाणपर वा मधिो 
िाजिएको कुनै िमसद वा अरू कुनै कागजािमा कसैले जानी जानी िटु्टा व्यहोिा पािेमा वा 
पानन लगाएमा त्यसबाट कोषलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो िकम बिाबि मबगो भिाई 
त्यस्िो व्यजक्तलाई पचास हजाि रुपैयाुँसम्म जरिवाना वा  िीन वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय 
हनुेछ । 

(२) कसैले दफा ५४ हवपिीि गोप्यिा भङ्ग गिेमा मनजलाई िीन हजाि रुपैंयाुँसम्म 
जरिवाना वा िीन महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(३) कसैले दफा ५० अन्त्िगनि मनयकु्त भएको मनिीक्षकलाई मनजको काममा बाधा 
मबिोध गिेमा वा मनजले जाुँच्न चाहेको लेिा वा कागजपर कुनै मनामसब कािण मबना जाुँच्न 
नददएमा त्यस्िो व्यजक्तलाई दईु हजाि रुपैयाुँसम्म जरिवाना वा दईु महीनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय हनुेछ । 

(४) कसैले कोषको मलजिि स्वीकृि नमलई कुनै हवविणपर वा हवज्ञापनमा कोषको 
नाम प्रयोग गिेमा मनजलाई एक हजाि रुपैंयाुँसम्म जरिवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय हनुेछ । 

५९. हवमनयम बनाउन े अमधकाि:  कोषले यो ऐनको अधीनमा िही आफनो आन्त्िरिक काम 
कािवाही सवु्यवजस्थि गननको लामग नेपाल सिकािको स्वीकृमि मलई आवश्यक हवमनयमहरू 
बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वािा संशोमधि । 
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ð६०. कायनहवमध बनाउन सक्नःे कोषले यस ऐन कायानन्त्वयन गनन यो ऐन ि यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
हवमनयमको अधीनमा िही आवश्यक कायनहवमध बनाई लाग  गनन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                           
ð  दोस्रो संशोधनद्धािा थप । 
 रष्टव्य: (१)   केही नेपाल कान न संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वािा रूपान्त्िि भएका शब्दहरूः–  

              “श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “नेपाल सिकाि” । 

 (२)  गणिन्त्र सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कान न संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा रुपान्त्िि गरिएका 
शब्दहरु:– 

                (क)   “िाष्ट्र ऋण ऐन, २०१७” को सट्टा  “िाष्ट्र ऋण ऐन, २०५९” । 

                (ि)   “मधिोपर कािोबाि ऐन, २०४०” को सट्टा  “मधिोपर सम्बन्त्धी ऐन,  २०६३” । 

                (ग)   “कम्पनी ऐन, २०५३” को सट्टा  “कम्पनी ऐन, २०६३” । 

 


