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धितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ लाई संशोिन गनन बनेको 
वििेयक 

 

प्रस्तािनााः  धितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ लाई संशोिन गनन 
िाञ्छनीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “धितोपत्र 
सम्बन्िी (पविलो संशोिन) ऐन, २०७६” रिेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

2. धितोपत्र सम्बन्िी ऐन, २०६३ को दफा २  मा  
संशोिनाः धितोपत्र  सम्बन्िी  ऐन, २०६३ (यसपधछ 
“मूल ऐन” भधनएको) को दफा २ को,–  

(१) खण्ड (ग) पधछ देिायको खण्ड (ग१) थवपएको 
छाः– 

“(ग१) “केन्रीय धनिेप सेिा” भन्नाले सङ्गठित 
संस्थाको धितोपत्र अभौधतकीकरण गरी 
त्यस्तो धितोपत्रको विद्यतुीय माध्यमबाट 
केन्रीय अधभलेख राख्न ेकायन सम्झन ुपछन 
।”  

(२) खण्ड (घ) पधछ देिायको खण्ड (घ१) थवपएको 
छाः- 

“(घ१) “डेररभेवटभ” भन्नाले खररदकतान तथा 
धबके्रता बीच कम्तीमा तीस ठदन पधछ 
सूक्षचकृत धितोपत्र िा सोको बजार मूल्य 
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िस्तान्तरण गरी धलने ठदने सम्बन्िमा 
धितोपत्र बजारमा कारोबार िनुे गरी 
तयार भएको तोवकए बमोक्षजमको करार 
सम्झन ुपछन ।” 

(३) खण्ड (च) को सट्टा देिायको खण्ड (च) 
राक्षखएको छाः- 

“(च) “धितोपत्र” भन्नाले सङ्गठित संस्थाले जारी 
गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, धडिेञ्चर, धडिेञ्चर 
स्टक िा सोसँग सम्बक्षन्ित डेररभेवटभ िा 
लगानी कोष िा लगानी योजनाका 
एकाई, नपेाल सरकार िा नेपाल 
सरकारको सिमधतमा प्रदेश सरकारले 
जारी गरेको िा नेपाल  सरकारको 
जमानतमा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको 
ऋणपत्र, बचतपत्र िा बण्ड सम्झन ु पछन 
र सो शब्दले धितोपत्र बजारमाफन त 
कारोबार िनुसक्ने िा िस्तान्तरण 
िनुसक्ने भनी बोडनले तोवकठदएको अन्य 
धितोपत्र िा त्यस्तो धितोपत्र खररद, 

धबक्री िा विधनमय गनन सक्ने 
अधिकारपत्रलाई समेत जनाउँछ ।” 

(४)  खण्ड (त) पधछ देिायको खण्ड (त१) थवपएको 
छाः- 
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“(त१) “विक्षशष्टीकृत लगानी कोष” भन्नाले बोडनमा दतान 
भएका प्राइभेट इक्िीटी फण्ड, भेन्चर क्यावपटल 
फण्ड, िेज फण्ड िा यस्तै प्रकृधतका अन्य कोष 
सम्झन ुपछन ।” 

3. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा ३ 
को,–  

(१) उपदफा (२) को,– 

 (क) खण्ड (ङ) र (च) क्षझवकएका 
छन ्।  

 (ख) खण्ड (छ) मा रिेका “सात 
िषनको” भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
“दश िषनको” भन्ने शब्दिरु 
राक्षखएका छन ्। 

(२)  उपदफा (३) क्षझवकएको छ ।  

(३) उपदफा (८) मा रिेका “िा बाविर” भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा “प्रादेक्षशक कायानलय,” 

भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

4. मूल ऐनको दफा ५ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा ५ 
को खण्ड (द) पधछ देिायको खण्ड (द१) थवपएको 
छाः– 

“(द१)  धनयमन गने धनकाय िा पूजँी बजार 
सम्बन्िी राविय तथा अन्तरानविय 
धनकायसँग आिश्यकता अनसुार तथ्याङ्क, 

सूचना िा वििरण आदान प्रदान गने,”  
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5. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
११ को,– 

(१)  खण्ड (ख) पधछ देिायको खण्ड (ख१) 
थवपएको छाः– 

   “(ख१) सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको 
पदाधिकारी,” 

(२)  खण्ड (घ) को सट्टा देिायको खण्ड (घ) 
राक्षखएको छाः– 

    “(घ) मानधसक सन्तलुन ठिक नभएको,”  

6. मूल ऐनको दफा ४२ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
४२ को,– 

(१)  उपदफा (२) मा रिेका “आधथनक िषन समाप्त 
भएको तीन मविनाधभत्र” भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
“आधथनक िषन समाप्त िनुभुन्दा पन्र ठदन अगािै” 

भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

(२)  उपदफा (३) मा रिेका “सो म्याद समाप्त 
भएको तीन मविनासम्म” भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
“अनमुधतपत्रको अिधि समाप्त भएको सात 
ठदनधभत्र” भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

7. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
५३ को उपदफा (१) को सट्टा देिायको उपदफा (१) 
राक्षखएको छाः– 

“(१) धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत िा अन्य 
संरचनागत जोक्षखमबाट लगानीकतानलाई िनुसक्ने 
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िधतबाट जोगाउन धितोपत्र बजारले तोवकए बमोक्षजम 
एक िधतपूधतन कोषको स्थापना गनुन पनेछ ।”  

8. मूल ऐनमा पररच्छेद ४क.थपाः मूल ऐनको पररच्छेद–४ 
पधछ देिायको पररच्छेद–४क.थवपएको छाः– 

“पररच्छेद–४क 

केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था 
५५क. धसफाररस धलनपुनेाः (१) केन्रीय धनिेप सेिा 

सञ्चालन गनन चािने व्यक्षिले प्रचधलत कानून 
बमोक्षजम सङ्गठित संस्था संस्थापना गनुन अक्षघ 
बोडनको धसफाररस धलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम बोडनबाट धसफाररस 
धलने सम्बन्िी व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम िनुेछ ।  

५५ख. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालनको लाधग 
अनमुधतपत्र धलनपुनेाः (१) केन्रीय धनिेप सेिा 
सञ्चालन गनन चािने सङ्गठित संस्थाले बोडनबाट 
त्यस्तो धनिेप सेिा सञ्चालन गने अनमुधतपत्र 
धलन ु पनेछ । 

(२) यस ऐन बमोक्षजम बोडनबाट 
अनमुधतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पधन केन्रीय 
धनिेप सेिा सञ्चालन गनन, गराउन िा केन्रीय 
धनिेप सेिाको नाम प्रयोग गनन िुँदैन । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका 
बखत सञ्चालनमा रिेको केन्रीय धनिेप सेिा 
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साविकको अनमुधतपत्र बमोक्षजम  सञ्चालन गनन 
बािा पगेुको माधनने छैन । 

(४) केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन 
अनमुधतपत्र तथा योग्यता सम्बन्िी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम िनुेछ । 

५५ग. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्रको 
लाधग धनिेदन ठदन ु पनेाः (१) केन्रीय धनिेप 
सेिा सञ्चालन गनन चािने सङ्गठित संस्थाले 
त्यस्तो सेिा सञ्चालनको अनमुधतपत्र प्राप्त गनन 
देिायका कुरा खलुाई तोवकए बमोक्षजमको 
ढाँचामा बोडन समि धनिेदन ठदन ुपनेछाः– 

(क) सङ्गठित संस्थाको प्रबन्िपत्र िा 
धनयमािलीमा केन्रीय धनिेप 
सेिा स्थापना र सञ्चालन गने 
उदे्दश्य उल्लेख भएको, 

(ख) केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन गनन 
कम्तीमा बीस करोड बराबर खदु 
सम्पक्षि (नेटिथन) कायम भएको, 

(ग) केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन गनन 
आिश्यक पूिानिार तथा सवुििा 
पयानप्त रिेको, 

(घ) धितोपत्र बजारमा भएका 
कारोबारको विसाब राफसाफ गने 
र त्यसको अधभलेख तथा 
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कारोबारको वििरण प्रकाशन गनन 
उपयिु व्यिस्था गरेको, 

(ङ) आफ्ना सदस्यले गरेको 
कारोबारका सम्बन्िमा परेका 
उजरुी उक्षचत तिरले छानधबन 
गनन सक्ने, 

(च) आफ्ना सदस्यले करार बमोक्षजम 
दावयत्ि पूरा नगरेमा धनज उपर 
कारबािी गनन सवकने व्यिस्था 
विधनयमािलीमा रिेको। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम धनिेदन 
ठदँदा धनिेदन साथ तोवकए बमोक्षजमका  अन्य 
कागजात, वििरण र दस्तरु समेत संलग्न गनुन 
पनेछ । 

५५घ. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्र ठदनेाः 
(१) दफा ५५ग. को उपदफा (१) बमोक्षजम 
प्राप्त धनिेदन जाँचबझु गदान उि धनिेदनमा सो 
उपदफामा उल्लेख भए बमोक्षजमका कुरा स्पष्ट 
रुपमा खलुाइएको तथा धनिेदकलाई केन्रीय 
धनिेप सेिा सञ्चालन गने अनमुधतपत्र ठदँदा 
लगानीकतानको वित िनुे र त्यस्तो सेिा 
प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन िनुसक्ने देक्षखएमा 
बोडनले धनिेदक सङ्गठित संस्थालाई तोवकएको 
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ढाँचामा केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्र 
ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनमुधतपत्र 
ठदँदा बोडनले पूजँी बजारको अिस्था, धितोपत्रको 
केन्रीय धनिेप सेिाको प्रभािकारी सञ्चालन तथा 
लगानीकतानको वितलाई ध्यानमा राखी आिश्यक 
शतन तोक्न सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम तोवकएको 
शतनमा बोडनले आिश्यकता अनसुार िेरफेर तथा 
थपघट गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम बोडनले 
तोवकठदएका शतनको पालना गनुन केन्रीय धनिेप 
सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको 
कतनव्य िनुेछ ।  

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापधन बोडनले देिायका अिस्थामा 
सङ्गठित संस्थालाई धितोपत्रको केन्रीय धनिपे 
सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्र ठदन इन्कार गनन 
सक्नेछाः– 

(क)  दफा ५५ग. को उपदफा (१) 
बमोक्षजम धनिेदनमा खलुाउन ुपने 
कुनै कुरा नखलुाएमा, 

(ख)  धितोपत्र कारोबारको विद्यमान 
अिस्थाको आिारमा केन्रीय 
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धनिेप सेिाको प्रभािकारी 
सञ्चालन िनु नसक्ने देक्षखएमा िा 
त्यस्तो सेिा सञ्चालन गनन 
आिश्यक नभएमा, 

(ग)  धनिेदक सङ्गठित संस्थालाई 
अनमुधतपत्र ठदँदा लगानीकतानको 
वित संरिण िनु नसक्ने 
देक्षखएमा  ।   

(६) उपदफा (५) बमोक्षजम केन्रीय 
धनिेप सेिा सञ्चालन गने अनमुधतपत्र नठदने गरी 
धनणनय भएमा बोडनले तीन ठदनधभत्र सोको कारण 
सवितको जानकारी सम्बक्षन्ित सङ्गठित संस्थालाई 
ठदन ुपनेछ । 

५५ङ. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन अनमुधतपत्रको 
अिधि र निीकरणाः (१) केन्रीय धनिेप सेिा 
सञ्चालन गनन प्रदान गररएको अनमुधतपत्र जनु 
आधथनक िषनमा जारी गररएको िो सोिी आधथनक 
िषनको अन्त्यसम्म मात्र कायम रिनेछ । 

(२) केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन गने 
सङ्गठित संस्थाले प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त 
िनुभुन्दा पन्र ठदन अगािै तोवकए बमोक्षजमको 
िावषनक शलु्क बझुाई बोडनबाट केन्रीय धनिेप 
सेिा सञ्चालन गने अनमुधतपत्र निीकरण गराउन ु
पनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको म्यादधभत्र 
िावषनक शलु्क बझुाई त्यस्तो अनमुधतपत्र 
निीकरण गनन नसकेमा अनमुधतपत्रको म्याद 
समाप्त भएको सात ठदनधभत्र िावषनक शलु्कको 
पच्चीस प्रधतशत रकम जररबाना धतरी त्यस्तो 
अनमुधतपत्र निीकरण गराउन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको म्यादधभत्र 
पधन त्यस्तो अनमुधतपत्र निीकरण नगराउने 
सङ्गठित संस्थाको केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन 
अनमुधतपत्र बोडनले खारेज गनन सक्नेछ । 

५५च. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालनकतानको क्षजम्मेिारीाः 
केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन गने सङ्गठित 
संस्थाले गरेको केन्रीय धनिेप तथा राफसाफ 
कारोबारको व्यिस्थापन गने क्षजम्मेिारी 
सम्बक्षन्ित सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक सधमधतको 
िनुेछ ।  

५५छ. केन्रीय धनिपे सेिा सञ्चालन गने सङ्गठित 
संस्थाको काम, कतनव्य र अधिकाराः केन्रीय 
धनिेप सेिा सञ्चालन गने सङ्गठित संस्थाको 
काम, कतनव्य र अधिकार देिाय बमोक्षजम 
िनुेछाः– 

(क) केन्रीय धनिेप सेिाको स्थापना, 
सञ्चालन  तथा व्यिस्थापन गने, 
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(ख) केन्रीय धनिेप सेिा प्रदान गनन 
चािने धनिेप सदस्य 
व्यिसायीलाई सदस्यता प्रदान 
गने र त्यस्तो सदस्यको 
सपुररिेिण तथा अनगुमन गने,   

(ग) धनिेप सदस्य िा 
धनष्कासनकतानको धितोपत्र 
स्िीकार गरी धलन ु अक्षघ धनिपे 
सदस्य/स्टक एक्सचेन्ज िा 
राफसाफ 
धनकाय/धनष्कासनकतान/रक्षजिार 
तथा िस्तान्तरण प्रधतधनधिसँग 
सम्झौता गने, 

(घ) बोडनमा दतान भएका धनिपे सदस्य 
माफन त कायन सञ्चालन गने, 

(ङ) केन्रीय धनिेप सेिामा दतान 
भएका धितोपत्रलाई धितो 
बन्िकमा िा रोक्कामा राक्षखएको 
अधभलेख राख्न,े  

(च) केन्रीय धनिेपमा आफ्नो 
क्षजम्मामा रिेका सबै धितोपत्रको 
तथ्याङ्क िा सूचना सरुक्षित रूपमा 
राख्न प्रबन्ि धमलाउने, 
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(छ) वितग्रािीले धनिेप सदस्यमाफन त 
ल्याएको धितोपत्रलाई विद्यतुीय 
रूपमा पररितनन गरी धनिेप राख्ने 
तथा लगानीकतानको माग अनसुार 
भौधतक रूपमा पररणत गने, 

(ज) धनिेप सदस्य तथा 
धनष्कासनकतानलाई प्रभािकारी 
विद्यतुीय धनिपे सेिा उपलब्ि 
गराउने तथा धनयमन धनकाय, 

स्टक एक्सचेन्ज लगायत 
आिश्यक संस्थािरुसँग विद्यतुीय 
सञ्चार सञ्जाल स्थापना गने, 

(झ) केन्रीय धनिेप सेिा सञ्चालन 
गदान वितग्रािीलाई पनन सक्ने 
जोक्षखम कम गरी वित रिा गनन 
आिश्यक तथा पयानप्त सतकन ता 
अपनाउने, 

(ञ) धितोपत्र कारोबारसँग सम्बक्षन्ित 
अन्य संस्थालाई केन्रीय धनिेप 
सम्बन्िमा आिश्यक सियोग 
उपलब्ि गराउने ।” 

9. मूल ऐनको दफा ५६ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
५६ को उपदफा (२) पधछ देिायको उपदफा  (३) 
थवपएको छाः– 
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“(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको 
भए तापधन धितोपत्र व्यिसाय सञ्चालन गनन चािन े
व्यक्षिले सो प्रयोजनको लाधग प्रचधलत कानून बमोक्षजम 
कम्पनी संस्थापना गनुन अक्षघ तोवकए बमोक्षजम बोडनको 
स्िीकृधत धलन ुपनेछ ।” 

10. मूल ऐनको दफा ५७ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
५७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) क्षझवकएको छ । 

11. मूल ऐनको दफा ६१ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
६१ को,– 

(१) उपदफा (२) मा रिेका “आधथनक िषन समाप्त 
भएको तीन मविनाधभत्र” भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
“आधथनक िषन समाप्त िनुभुन्दा पन्र ठदन अगािै” 

भन्ने शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

(२)  उपदफा (३) मा रिेका “सो म्याद समाप्त भएको 
तीन मविनासम्म” भन्न े शब्दिरुको सट्टा 
“अनमुधतपत्रको अिधि समाप्त भएको सात 
ठदनधभत्र” भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

12. मूल ऐनको दफा ६३ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
६३ को उपदफा (१) को,–  

(१) खण्ड (छ) र (झ) को सट्टा देिायका 
खण्ड (छ) र (झ) राक्षखएका छना्ः- 

“(छ) धितोपत्रको धडपोक्षजटरी िा 
कस्टोधडयल सेिा, 

 (झ) के्रधडट रेवटङ्ग सेिा, ” 
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(२) खण्ड (झ) पधछ देिायको खण्ड (झ१) 
थवपएको छाः( 

“(झ१) धितोपत्र खररदको लाधग 
दरखास्त सङ्कलन सम्बन्िी,” 

13. मूल ऐनमा दफा ६३क.थपाः मूल ऐनको दफा ६३ पधछ 
देिायको दफा ६३क.थवपएको छाः- 

“६३क.माक्षजनन प्रदान गनन सक्नेाः (१) धितोपत्र 
व्यिसायीले लगानीकतानलाई धितोपत्र कारोबारको 
लाधग तोवकए बमोक्षजमको सीमासम्म माक्षजनन 
प्रदान गनन सक्नेछ । 

(२) लगानीकतानले धितोपत्र व्यिसायी 
मापनmत प्राप्त गने माक्षजनन तथा सो बापत धतनुनपने 
ब्याज, शलु्क तथा अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोक्षजम िनुेछ ।”  

14. मूल ऐनको दफा ६८ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
६८ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) क्षझवकएको छ ।  

15. मूल ऐनको दफा ७० मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
७० को खण्ड (ख) क्षझवकएको छ । 

16. मूल ऐनमा पररच्छेद–६क.थपाः मूल ऐनको पररच्छेद–६ 
पधछ देिायको पररच्छेद–६क. थवपएको छाः– 

“पररच्छेद–६क. 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था 
७५क. विक्षशष्टीकृत लगानी कोष व्यिस्थापकको लाधग 

अनमुधत धलन ु पनेाः (१) विक्षशष्टीकृत लगानी 
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कोष सञ्चालन गनन चािने सङ्गठित संस्थाले 
त्यस्तो कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको 
लाधग तोवकए बमोक्षजम बोडनबाट कोष 
व्यिस्थापक अनमुधतपत्र धलन ुपनेछ । 

(२) बोडनबाट अनमुधतपत्र प्राप्त नगरी 
कसैले पधन उपदफा (१) बमोक्षजमको 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गनन, गराउन र 
त्यस्तो विक्षशष्टीकृत लगानी कोषको नाम प्रयोग 
गनन िुँदैन । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम कोष 
व्यिस्थापक अनमुधतपत्र धलन चािने सङ्गठित 
संस्थाले तोवकए बमोक्षजमको वििरण, कागजात 
तथा शलु्क सवित बोडन समि धनिेदन ठदन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्राप्त 
धनिेदनसाथ संलग्न वििरण तथा कागजात 
जाँचबझु गदान धनिेदक सङ्गठित संस्थालाई 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गनन अनमुधत 
ठदँदा लगानीकतानको वित िनुे देक्षखएमा बोडनले 
त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई विक्षशष्टीकृत लगानी 
कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गननको लाधग 
कोष व्यिस्थापक अनमुधतपत्र ठदन सक्नेछ । 

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका 
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बखत विक्षशष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन 
गरररिेका सङ्गठित संस्थाले तोवकए बमोक्षजमको 
अिधिधभत्र तोवकए बमोक्षजम बोडनबाट विक्षशष्टीकृत 
लगानी कोष व्यिस्थापक अनमुधतपत्र धलन ु
पर्र्नेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापधन बोडनले देिायका अिस्थामा 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष व्यिस्थापक 
अनमुधतपत्र ठदन इन्कार गनन सक्नेछाः– 

(क) उपदफा (३) बमोक्षजम 
तोवकएका सम्पूणन 
वििरण, कागजात िा 
शलु्क पेश नगरेमा, 

(ख) धनिेदनसाथ संलग्न वििरण 
तथा कागजातबाट 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष 
प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चालन िनु सक्ने 
नदेक्षखएमा, 

(ग)  विक्षशष्टीकृत लगानी कोष 
सञ्चालन गनन ठदँदा 
अस्िस्थ प्रधतस्पिान धसजनना 
िनु सक्ने सम्भािना 
भएमा िा लगानीकतानको 
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वित विपरीत िनु े
देक्षखएमा । 

(७) विक्षशष्टीकृत लगानी कोषको 
सञ्चालक तथा कायनकारी प्रमखुको योग्यता 
सम्बन्िी व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम िनुेछ । 

७५ख. विक्षशष्टीकृत लगानी कोष दतान गनुन पनेाः (१) 
दफा ७५क. को उपदफा (४) बमोक्षजम 
अनमुधतपत्र प्राप्त कोष व्यिस्थापकले विक्षशष्टीकृत 
लगानी कोष सञ्चालन गनुन अक्षघ त्यस्तो कोष 
बोडनमा दतान गराउन ुपनेछ ।      

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष दतान नगराई त्यस्तो 
कोष सञ्चालन गनन, गराउन र त्यस्तो कोषको 
नाम प्रयोग गनन िुँदैन । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम कोष दतान 
गदान बोडनले विक्षशष्टीकृत लगानी कोषको 
प्रभािकारी सञ्चालन तथा लगानीकतानको वितलाई 
ध्यानमा राखी आिश्यक शतन तोक्न  सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम तोवकएको 
शतनको पालना गनुन दफा ७५क. को उपदफा 
(४) बमोक्षजम अनमुधतपत्र प्राप्त कोष 
व्यिस्थापकको कतनव्य िनुेछ ।  

(५) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका 



18 
 

बखत सञ्चालन गरररिेका विक्षशष्टीकृत लगानी 
कोष व्यिस्थापकले आफूले सञ्चालन गरेको 
विक्षशष्टीकृत लगानी कोष तोवकए बमोक्षजमको 
अिधिधभत्र बोडनमा दतान गराउन ुपनेछ । 

(६) विक्षशष्टीकृत लगानी कोष दतान 
सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम 
िनुेछ।” 

17. मूल ऐनको दफा ८२ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८२ को उपदफा (३) क्षझवकएको छ ।  

18. मूल ऐनको दफा ८४ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८४ को उपदफा (२) मा रिेका “,धितोपत्र 
व्यिसायीको आधिकाररक प्रधतधनधि” भन्न े शब्दिरु 
क्षझवकएका छन।् 

19. मूल ऐनको दफा ८५ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८५ को िाउँ िाउँमा रिेका “,धितोपत्र व्यिसायीको 
आधिकाररक प्रधतधनधि” भने्न शब्दिरु क्षझवकएका छन ्। 

20. मूल ऐनको दफा ८६ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८६ को उपदफा (१) मा रिेका “,धितोपत्र 
व्यिसायीको प्रधतधनधि,” र उपदफा (२) र (३) मा 
रिेका “धितोपत्र व्यिसायीको आधिकारीक प्रधतधनधि,” 

भन्ने शब्दिरु क्षझवकएका छन ्। 

21. मूल ऐनमा दफा ८६क.थपाः मूल ऐनको दफा ८६ पधछ 
देिायको दफा ८६क. थवपएको छाः– 
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 “८६क.बैवकङ्ग कारोबारको अधभलेख माग गनन सक्नेाः 
(१) कुनै व्यक्षि, कम्पनी िा सङ्गठित संस्थाले 
गरेको धितोपत्रसँग सम्बक्षन्ित बैवकङ्क 
कारोबारको सम्बन्िमा कुनै जाँचबझु गनुन परेमा 
बोडनले त्यस्तो कारोबार सम्बन्िी अधभलेख 
सम्बक्षन्ित बैङ्क िा वििीय संस्थाबाट उपलब्ि 
गराई ठदन नेपाल राि बैङ्कलाई अनरुोि गनन 
सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनरुोि 
भई आएमा नेपाल राि बैङ्कले सम्बक्षन्ित बैङ्क िा 
वििीय संस्थाबाट त्यस्तो अधभलेख धलई बोडनलाई 
उपलब्ि गराई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त 
अधभलेख जाँचबझुको लाधग मात्र प्रयोग गनुन 
पनेछ र त्यस्तो अधभलेख बोडनले गोप्य राख्न ु
पनेछ ।” 

22. मूल ऐनको दफा ८७ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८७ को,– 

(१) उपदफा (१) मा रिेका “गनुन पने कुनै काम 
गनन िा नगनुन पने कुनै काम नगनन” भन्ने 
शब्दिरुको सट्टा “कुनै काम गनन िा नगनन” भन्ने 
शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 
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(२)  िाउँ िाउँमा रिेका “,धितोपत्र व्यिसायीको 
आधिकाररक प्रधतधनधि” भन्ने शब्दिरु क्षझवकएका   
छन ्। 

23. मूल ऐनको दफा ८९ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
८९ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) क्षझवकएको छ । 

24. मूल ऐनको दफा १०१ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
१०१ को,–  

(१) उपदफा (१) मा रिेका “धबगो बमोक्षजम 
जररबाना िा एक िषनसम्म कैद िा दिैु 
सजाय” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “धबगो 
खलेुकोमा धबगो भराई धबगो बमोक्षजमको 
जररबाना िा तीन िषनसम्म कैद िा दिैु 
सजाय र धबगो नखलेुकोमा दश लाख 
रुपैयाँसम्म जररबाना िा तीन िषनसम्म 
कैद िा दिैु सजाय” भन्ने शब्दिरु 
राक्षखएका छन ्। 

(२)  उपदफा (२) मा रिेका “पचास िजार 
रुपैयाँ देक्षख एक लाख पचास िजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना िा एक िषनसम्म 
कैद िा दिैु सजाय” भन्ने शब्दिरुको 
सट्टा “धबगो खलेुकोमा धबगो भराई धबगो 
बमोक्षजमको जररबाना िा तीन िषनसम्म 
कैद िा दिैु सजाय र धबगो नखलेुकोमा 
एक लाख पचास िजार रुपैयाँदेक्षख चार 
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लाख पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
िा तीन िषनसम्म कैद िा दिैु सजाय” 

भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

(३)  उपदफा (३) मा रिेका “एक लाख 
रुपैयाँ देक्षख तीन लाख रुपैयाँसम्म 
जररबाना िा दईु िषनसम्म कैद िा दिैु 
सजाय” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “धबगो 
खलेुकोमा धबगो भराई धबगो बमोक्षजमको 
जररबाना िा छ िषनसम्म कैद िा दिैु 
सजाय र धबगो नखलेुकोमा तीन लाख 
रुपैयाँदेक्षख पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
जररबाना िा छ िषनसम्म कैद िा दिैु 
सजाय” भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्। 

(४) उपदफा (४) मा रिेका “पचास िजार 
रुपैयाँदेक्षख दईु लाख रुपैयाँसम्म” भन्न े
शब्दिरुको सट्टा “एक लाख पचास 
िजार रुपैयाँदेक्षख छ लाख रुपैयाँसम्म” 

भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्।    

(५) उपदफा (५) मा रिेका “पचास िजार 
रुपैयाँदेक्षख एक लाख पचास िजार 
रुपैयाँसम्म” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “पाँच 
लाख रुपैयाँदेक्षख पन्र लाख रुपैयाँसम्म” 

भने्न शब्दिरु राक्षखएका छन ्।   
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(६) उपदफा (६) को सट्टा देिायको उपदफा 
(६) राक्षखएको छाः– 

“(६) कसैले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयम िा विधनयम 
बमोक्षजम परु्र् याउन ु पने रीत नपरु्र् याई 
धितोपत्र धनष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार 
िा धितोपत्र व्यिसायीको िैधसयतले 
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा 
िा अनमुधत नधलई केन्रीय धनिेप सेिा 
िा विक्षशवष्टकृत लगानी कोष सञ्चालन गरे 
गराएमा िा ट्रष्टीको धनयकु्षि गरे गराएमा 
त्यस्तो काम गने गराउने व्यक्षिलाई 
पचास िजार रुपैयाँदेक्षख चार लाख पचास 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेछ।” 

(७) उपदफा (६) पधछ देिायको उपदफा 
(६क) थवपएको छाः– 

“(६क) यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयम िा विधनयम 
बमोक्षजम बोडनले ठदएको आदेश िा 
धनदेशनको पालना नगने यस ऐन 
बमोक्षजम अनमुधतपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्था 
िा त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी िा 
कमनचारीलाई बोडनले देिाय बमोक्षजमको 
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कुनै एक िा एकभन्दा बढी कारबािी 
गनन सक्नेछाः–  

(क)  सचेत गराउने िा धलक्षखत 
चेतािनी ठदने,  

(ख)  त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको 
कारोबारमा आंक्षशक िा 
पूणन रूपमा प्रधतबन्ि 
लगाउने,  

(ग)  बोडनले उपलब्ि गराउने 
सेिा धनलम्बन गने िा 
रोक्का राख्न,े  

(घ)  अनमुधतपत्र धनलम्बन गने 
िा धनलम्बन गनन आदेश 
ठदने,   

(ङ)  सम्बक्षन्ित अनमुधतपत्र 
प्राप्त सङ्गठित संस्थाको 
सञ्चालक सधमधतलाई 
तलब, भिा लगायतका 
सवुििा उपलब्ि नगराउन 
आदेश ठदने,  

(च)  सञ्चालकलाई पदबाट 
िटाउन िा पदाधिकारी 
िा कमनचारीलाई सेिाबाट 
अिकाश ठदन सम्बक्षन्ित 
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अनमुधतपत्र प्राप्त संस्थाको 
सञ्चालक सधमधतलाई 
आदेश ठदने, 

(छ) एक लाख रुपैयाँदेक्षख 
पाँच लाख रुपैयाँसम्म 
जररबाना गने ।” 

(८) उपदफा (७) को सट्टा देिायको उपदफा (७) 
राक्षखएको छाः–   

“(७) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
धनयम, विधनयम धनदेक्षशका िा सो अन्तगनत जारी गररएका 
आदेश बमोक्षजम तयार गनुनपने वििरण िा प्रधतिेदन िा 
कागजात तयार नगने, ठदनपुने जानकारी नठदने िा पेश 
गनुनपने कागजात तथा वििरण तोवकएको समयधभत्र पेश 
नगने िा धनयमन, धनरीिण िा अनगुमन गदान बोडन िा सो 
कायनका लाधग बोडनबाट खवटएको कुनै अधिकारीले माग 
गरेको कागजपत्र, वििरण, तथ्याङ्क िा अधभलेख तोवकएको 
अिधिधभत्र उपलब्ि नगराउने धितोपत्र दतान गराउने 
सङ्गठित संस्था िा बोडनबाट अनमुधतपत्र प्राप्त संस्थालाई 
बोडनले अन्य सजायको अधतररि देिाय बमोक्षजमको 
जररबाना गनन सक्नेछाः– 

(क)  म्याद नाघेको सात 
ठदनसम्मको लाधग दैधनक 
दश िजार रुपैयाँ,  



25 
 

(ख)  म्याद नाघेको आि 
ठदनदेक्षख पन्र ठदन 
सम्मको लाधग दैधनक 
पच्चीस िजार रुपैयाँ, 

(ग)  म्याद नाघेको सोह्र 
ठदनदेक्षख दैधनक पचास 
िजार रुपैयाँ ।” 

25. मूल ऐनको दफा १०८ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
१०८ को सट्टा देिायको दफा १०८ राक्षखएको छाः– 

“१०८. सञ्चालक िा कायनकारी प्रमखु िनु अयोग्याः (१) 
कसैले दफा १०१ को उपदफा (१), (२) िा 
(३) बमोक्षजम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय 
भिुान गरेको पाँच िषनको अिधि पूरा नभएसम्म 
त्यस्तो व्यक्षि बोडनमा धितोपत्र दतान गराएको, 
सािनजधनक धनष्काशन गरेको िा बोडनबाट 
अनमुधतपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको सञ्चालक, 

कायनकारी प्रमखु िा सो सरिको पदमा बिाल 
िनु योग्य िनुे छैन ।  

(२) यस ऐन बमोक्षजम बोडनले गरेको 
कारबािीको पररणाम स्िरुप अनमुधतपत्र प्राप्त 
कुनै संस्थाको अनमुधतपत्र खारेज भएमा त्यस्तो 
संस्थाको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु िा सो 
सरिको पद िारण गरेको व्यक्षि अनमुधतपत्र 
खारेज भएको धमधतले एक िषन पूरा नभएसम्म 
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बोडनबाट अनमुधतपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको 
सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु िा सो सरिको पदमा 
बिाल िनु योग्य िनुे छैन ।” 

26. मूल ऐनमा दफा ११०क. थपाः मूल ऐनको दफा ११० 
पधछ देिायको दफा ११०क.थवपएको छाः- 

“११०क. ट्रष्टीको धनयकु्षिाः (१) केन्रीय धनिेप सेिा 
सञ्चालन, सामूविक लगानी योजना सञ्चालन िा 
सरुक्षित ऋणपत्र जारी गने सङ्गठित संस्थाले 
वितग्रािी िा लगानीकतानको वित तथा स्िाथन 
संरिणको लाधग ट्रष्टी धनयिु गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम ट्रष्टी धनयिु 
गदान अथनशास्त्र, वििशास्त्र, कानून, लेखा, 
व्यिस्थापन िा पूजँी बजार सम्बन्िी धबषयमा 
कम्तीमा स्नातकोिर गरेको र पैंतालीस िषन 
उमेर पूरा भएको व्यक्षिलाई मात्र धनयिु गनुन 
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको योग्यता 
भएका व्यक्षिमध्ये फरक फरक िेत्रको योग्यता 
भएमा कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच जना 
व्यक्षिलाई ट्रष्टीको रुपमा धनयिु गनन 
सवकनेछ। 

(४) यस दफा बमोक्षजम धनयिु भएका 
ट्रष्टीले तोवकए बमोक्षजम वितग्रािीको प्रधतधनधित्ि 
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गने तथा लगानीकतान िा वितग्रािीको अधिकतम 
वित िनुे कायन गनुन पनेछ । 

 (५) धितोपत्रको ट्रष्टीको धनयकु्षि 
प्रवक्रया, योग्यता र शलु्क सम्बन्िी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम िनुेछ ।” 

27. मूल ऐनमा दफा १११क. थपाः मूल ऐनको दफा १११ 
पधछ देिायको दफा १११क. थवपएको छाः– 

“१११क. अनमुधतपत्र प्राप्त संस्थामा काम गनन नपाउनाेः 
(१) अध्यि भइसकेको व्यक्षिले कुनै सूचीकृत 
सङ्गठित संस्था िा अनमुधतपत्र प्राप्त संस्थामा कुनै 
िैधसयतमा रिी काम गनन पाउने छ्ैरन ।  

(२) बोडनको कायनकारी धनदेशक िा 
धनदेशक (अधिकृत प्रथम शे्रणी सरिको) भएको 
व्यक्षि सो पदबाट िटेको िा अिकाश पाएको 
धमधतले दईु िषनसम्म कुनै अनमुधतपत्र प्राप्त 
संस्थामा कुनै िैधसयतमा रिी काम गनन पाउने 
छैन । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु 
कुरा लेक्षखएको भए तापधन नेपाल सरकारबाट 
धनयिु िनुे पदमा यो व्यिस्था लागू िनुे छैन।” 

28. मूल ऐनको दफा ११६ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
११६ को,– 

(१) उपदफा (१) मा रिेका “नेपाल 
सरकारको” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “नेपाल 
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सरकार, अथन मन्त्रालयको” भन्ने शब्दिरु 
राक्षखएका छन ्।  

(२)   उपदफा (२) को,– 

(क)  खण्ड (छ) पधछ देिायको खण्ड 
(छ१) थवपएको छाः– 

 (छ१) विक्षशष्टीकृत लगानी कोष 
सम्बन्िमा,” 

(ख)  खण्ड (ट) पधछ देिायका खण्ड 
(ट१), (ट२), (ट३), (ट४) र 
(ट५) थवपएका छना्ः– 

“(ट१) धितोपत्रको डेररभेवटभ 
कारोबार, केन्रीय धनिेप 
सेिा, के्रधडट रेवटङ्ग सेिा 
तथा तत्सम्बन्िी कायन 
सम्बन्िमा,  

(ट२) धितोपत्र दतान गराउने िा 
अनमुधतपत्र प्राप्त संस्था 
गाभ्ने, गाधभन े तथा प्राधप्त 
गने सम्बन्िमा, 

(ट३) सूचीकृत धितोपत्रमा 
लगानी गने उदे्दश्यले 
स्थावपत कम्पनीको 
धनयमन सम्बन्िमा, 
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(ट४) धितोपत्रको धभत्री कारोबार 
धनयन्त्रण सम्बन्िमा, 

(ट५)  धितोपत्र ट्रष्टीको धनयकु्षि 
तथा धनयमन सम्बन्िमा,” 

29. मूल ऐनको दफा ११७ मा संशोिनाः मूल ऐनको दफा 
११७ को सट्टा देिायको दफा ११७ राक्षखएको छाः–  

“११७. विधनयम बनाउन सक्नेाः (१) यो ऐन र यस ऐन 
अन्तगनत बनेका धनयमिरुको अिीनमा रिी 
धितोपत्र बजारले बोडनको स्िीकृधत धलई देिायका 
विषयमा विधनयम बनाउन सक्नेछाः– 

(क) धितोपत्र सूचीकरण तथा सूचीकृत 
धितोपत्रको कारोबार सम्बन्िमा, 

(ख) सदस्यता, सदस्यता शलु्क, सदस्यको 
व्यािसावयक मयानदा सम्बन्िमा, 

(ग) धितोपत्र बजार स्िच्छ र पारदशी 
ढङ्गबाट सञ्चालन गनन कमनचारीको सेिा र 
आचरण तथा बजार धनरीिण तथा 
अनगुमन सम्बन्िी व्यिस्था गने 
सम्बन्िमा । 

  (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत 
बनेका धनयमिरुको अिीनमा रिी केन्रीय धनिेप 
सेिा सञ्चालन गने सङ्गठित संस्थाले बोडनको 
स्िीकृधत धलई देिायका विषयमा विधनयम 
बनाउन सक्नेछाः– 
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(क) केन्रीय धनिपे सेिा 
सञ्चालन, 

(ख) धनिेप सदस्य र 
सदस्यको सपुरीिेिण, 

(ग) धितोपत्र कारोबार 
राफसाफ सम्बन्िी 
व्यिस्था, 

(घ) केन्रीय धनिपे सेिा 
सञ्चालन गने सङ्गठित 
संस्थाको खररद, आधथनक 
प्रशासन तथा कमनचारीको 
सेिाका शतन, 

(ङ) केन्रीय धनिेप सेिा तथा 
कारोबार राफसाफ 
सम्बन्िी अन्य आिश्यक 
विषय ।” 

30. खारेजीाः मूल ऐनको दफा ६४, ६५ र ६९ खारेज 
गररएका छन ्। 


