व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाह कायायवनि, २०७७

िेपाल सरकार

अर्ा मन्रालय

नसिं हदरबार, काठमाडौं

व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाह कायायवनि, २०७७
कोनिड-१९ बाट प्रिायवत घरे ल,ु सािा तर्ा मझौला उद्यम एविं पयटाि व्यवसायका श्रनमक र

कमाचारीको पाररश्रनमक ि ुक्तािी तर्ा व्यवसाय सञ्चालिमा निरन्तरताको लानि सहर् रुपमा व्यवस्थर्त र
प्रिावकारी ढङ्गले कर्ाा उपलब्ि िराउि वाञ्छिीय िएकोले,

यवनियोर्ि ऐि, २०७७ को दफा ९ ले ददएको अनिकार प्रयोि िरी िेपाल सरकारले दे हायको

कायायवनि बिाएको छ।
1.

सिं स्िप्त िाम र प्रारम्िः (१) यस कायायवनिको िाम "व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाह कायायवनि,
२०७७" रहेको छ।

(२) यो कायायवनि िेपाल सरकारबाट थवीकृत िएको नमनतदे स्ि लािू हुिेछ।

2.

पररिाषाः यवषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा िलािेमा यस कायायवनिमा,(क)

"इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ा" िन्नाले िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इर्ार्तपर प्राप्त "क", "ि" र
"ि" विाको बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा सम्झिुपछा।

(ि)

"कर्ाा" िन्नाले इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले ब्यावसाययक निरन्तरताको लानि योग्य
ब्यवसायीलाई प्रदाि ििे कर्ाा सम्झिुपछा।

"िाता" िन्नाले दफा ३ बमोस्र्म व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाहका

(ि)

लानि िोनलएको िाता सम्झिु पछा।

"मन्रालय" िन्नाले िेपाल सरकार, अर्ा मन्रालय सम्झिु पछा।

(घ)

"राष्ट्र बैङ्क" िन्नाले िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ बमोस्र्म थर्ापिा िएको

(ङ)

िेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झिु पछा।

"शोिििाा रकम" िन्नाले इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ालाई यस कायायवनि बमोस्र्म

(च)

प्रदाि ििे रकम सम्झिुपछा।
(छ)

"सनमनत"

िन्नाले

सम्झिुपछा।
3.

दफा

४ को उपदफा (१) बमोस्र्मको सञ्चालक सनमनत

कर्ाा प्रवाहको लानि आवश्यक रकमको व्यवथर्ाः (१) कोनिड-१९ बाट प्रिायवत घरे ल,ु सािा तर्ा

मझौला उद्यम तर्ा पयटाि व्यवसायमा कायारत श्रनमक र कमाचारीको पाररश्रनमक ि ुक्तािी र व्यवसाय
सञ्चालिका लानि अल्पकालीि कर्ाा उपलब्ि िराई व्यवसायको निरन्तरता ददि िेपाल सरकारले
प्रवाह ििे कर्ााका लानि राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको ब्यवथर्ा िररिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म रकमको ब्यवथर्ाका लानि िेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालि

हुिे िरी राष्ट्र बैङ्कको बैयङ्कङ्ग कायाालयमा पचास अबा रुपैयााँको व्यवसाय सञ्चालि निरन्तरता कर्ाा प्रवाह
शोिििाा िाता िोल्िेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्र्मको िातामा दे हाय बमोस्र्मको रकम र्म्मा िररिेछः(क) िेपाल सरकारले उपलब्ि िराएको रकम,

(ि) िेपाल सरकारको पूर् ा वा आिंस्शक थवानमत्वमा रहेका सिं थर्ाबाट मन्रालयको समन्वयमा

र्म्मा हुिे रकम,

(1)

(ि) यवदे शी सिं घ, सिं थर्ासाँि िेपाल सरकारले िरे को सम्झौता बमोस्र्म प्राप्त हुिे रकम,

(४) यस कायायवनि बमोस्र्म उपलब्ि िराईिे शोिििाा रकम उपदफा (२) बमोस्र्मको

िाताबाट उपलब्ि िराईिेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोस्र्मको िातामा मन्रालयले पटक पटक िरी आवश्यकताका आिारमा

रकम र्म्मा ििेछ।

(६) िातामा रहेको रकम प्रयोर्ि समाप्त िएपनछ राष्ट्र बैङ्कले िेपाल सरकार तर्ा सम्बस्न्ित

सिं थर्ालाई यफताा ििेछ।
4.

सञ्चालक सनमनतः (१) कर्ाा प्रवाहलाई ब्यवस्थर्त रुपमा सञ्चालि ििा दे हाय बमोस्र्म व्यवसाय
निरन्तरता कर्ाा प्रवाह सञ्चालक सनमनत रहिेछ:(क)
(ि)
(ि)
(घ)

सस्चव, मन्रालय

अध्यि

ु ी िििार, राष्ट्र बैङ्क
डेपट

सदथय

महालेिा नियन्रक, महालेिा नियन्रक कायाालय

सदथय

कायाकारी निदे शक, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा
नियमि यविाि

(ङ)
(च)

अध्यि, िेपाल बैङ्कसा एसोनसएसि

सहसस्चव, मन्रालय (यवत्तीय िेर हेिे)

सदथय
सदथय

सदथय-सस्चव

(२) सञ्चालक सनमनतले आवश्यकता अिुसार सनमनतको कुिै एक सदथयको सिं योर्कत्वमा

उपसनमनत िठि ििा सक्िेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोस्र्मको उपसनमनतमा यवषयित िेरका प्रनतनिनिमूलक सिं थर्ाका

प्रनतनिनिलाई समेत आमन्रर् ििा सयकिेछ ।

(४) सनमनतले बैठक सम्बन्िी कायायवनि आफैँले नििाारर् ििा सक्िेछ।
(५) सनमनतको काम, कताव्य तर्ा अनिकार दे हाय बमोस्र्म हुिेछ:(क)

िाताबाट उपलब्ि िराइिे कर्ाा तर्ा सोको असुली एविं व्यवथर्ापिका सम्बन्िमा
िीनतित निर्ाय ििे,

(ि)

िाता सञ्चालिको यहसाब यकताब, िाता, बही, श्रे थता र लेिाको अनिलेि यर्ार्ा र
दुरुथत राख्न लिाउिे र लेिापरीिर् िराउिे,

(ि)
5.

िाता सञ्चालि सम्बन्िमा अन्य आवश्यक काया ििे।

कर्ाा प्रवाहको िेर: इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ामाफात् प्रवाह हुिे कर्ाा कोनिड-१९ बाट प्रिायवत िई

श्रनमक र कमाचारीको पाररश्रनमक ि ुक्तािी ििा िसकी कर्ााको अिावमा उद्योि व्यवसाय सञ्चालि ििा
समथया परे का घरे ल,ु सािा तर्ा मझौला उद्यम एविं पयाटि व्यवसायलाई प्रदाि िररिेछ।
6.

कर्ााको विीकरर् र सीमाः (१) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ामाफात प्रदाि िररिे कर्ाालाई दे हाय बमोस्र्म
विीकरर् िरी सीमा नििाारर् िररएको छः(क) अनत प्रिायवत िेरः

श्रनमक र कमाचारीको वायषाक पाररश्रनमक तर्ा सोको पचास
प्रनतशत र्प (व्यवसाय निरन्तरताको लानि) िरी कुल रकम
वा अनिकतम दश करोड रुपैयााँसम्म।
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(ि) मध्यम प्रिायवत िेरः

(ि) न्यूि प्रिायवत िेरः

श्रनमक र कमाचारीहरुको वायषाक पाररश्रनमक तर्ा सोको
पचास प्रनतशत र्प (व्यवसाय निरन्तरताको लानि) िरी कुल
रकम वा अनिकतम सात करोड रुपैयााँसम्म।

श्रनमक र कमाचारीहरुको वायषाक पाररश्रनमक तर्ा सोको
पचास प्रनतशत र्प (व्यवसाय निरन्तरताको लानि) िरी कुल
रकम वा अनिकतम पााँच करोड रुपैयााँसम्म।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ि) मा र्ुिसुकै कुरा लेस्िएको िए तापनि यस

कायायवनि बमोस्र्म प्रवाह िररिे कर्ााको पचास प्रनतशत अनत प्रिायवत िेरमा, तीस प्रनतशत मध्यम
प्रिायवत िेरमा र वीस प्रनतशत न्यूि प्रिायवत िेरमा प्रवाह िररिेछ ।

(३) अनत, मध्यम तर्ा न्यू ि प्रिायवत िेर अिुसूची-१ मा तोयकए बमोस्र्म हुिेछ।

7.

ब्यार्दरः (१) यस कायायवनि बमोस्र्मको कर्ाा प्राप्त ििा योग्य व्यवसायीलाई इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले
प्रदाि ििे कर्ााको ब्यार्दर पयहलो वषाको लानि पााँच प्रनतशत र दोस्रो वषाको लानि छ प्रनतशत
हुिेछ।

(२) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ालाई पयहलो वषा दुई प्रनतशत र दोस्रो वषा तीि प्रनतशत ब्यार्दरमा

िाताबाट रकम उपलब्ि िराइिेछ।

(३) दफा ३ को उपदफा (३) को िण्ड (ि) बमोस्र्म िेपाल सरकारको पूर् ा वा आिंस्शक

थवानमत्वमा रहेको सिं थर्ाबाट नलिे रकमको लानि त्यथतो सिं थर्ालाई बढीमा पााँच प्रनतशत ब्यार्
उपलब्ि िराइिेछ।
8.

शोिििाा रकमको अवनिः (१) यस कायायवनि बमोस्र्म प्रदाि िररिे शोिििाा रकमको अवनि बढीमा

दुई वषाको हुिेछ र सोही बमोस्र्म इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले प्रदाि ििे कर्ााको अवनि समेत बढीमा
दुई वषाको हुिेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको अवनि ि ुक्ताि िएपनछ कर्ाा सदुपयोिको सुनिस्ितता िरी

इर्ार्तपर प्राप्त सिंथर्ाले ब्यवसायीलाई र्प दुई वषाका लानि कर्ाा प्रवाह ििा सक्िेछ। त्यथतो
कर्ााको व्यार् नििाारर् िदाा इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले आफ्िो आिार दरमा बढीमा दुई प्रनतशत
यप्रनमयम र्प िरी व्यार्दर नििाारर् ििुा पिेछ।

(३) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले राष्ट्र बैङ्कसाँिको तमसुकमा उस्ल्लस्ित ि ुक्तािी अवनिमा शोिििाा

रकम िातामा र्म्मा ििुा पिेछ।
9.

व्यवसायीको योग्यता: इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले दे हाय बमोस्र्मको योग्यता पूरा िरे को उद्योि तर्ा
व्यवसायीलाई यस कायायवनि बमोस्र्मको कर्ाा प्रवाह ििा सक्िेछः(क)
(ि)

व्यवसाय कोनिड-१९ बाट प्रिायवत िएको,

िेपाल सरकारको कुिै निकायमा दताा िई प्रमार्पर प्राप्त िरे को र नियनमत िवीकरर्
िएको,

(ि)

श्रनमक वा कमाचारी सिं ख्या न्यूितम पााँच र्िा िएको,

थपष्टीकरर्ः यस िण्डको प्रयोर्िको लानि श्रनमक तर्ा कमाचारी सिं ख्या िन्नाले थर्ायी,
अथर्ायी, करार, दै निक ज्यालादारी तर्ा आउटसोनसाङ्ग िररएका समेतको सिं ख्यालाई
र्िाउाँ छ।
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(घ)

िण्ड (ि) बमोस्र्मका श्रनमक वा कमाचारीलाई आनर्ाक वषा २०७६/०७७ को

श्रावर्दे स्ि फािुि मसान्तसम्म नियनमत ज्याला वा तलब ि ुक्तािी िरे को र प्रचनलत
कािूि बमोस्र्म अनिम आयकर कट्टी िरी दास्िला िरे को,
(ङ)

व्यवसायीले कर्ाा प्राप्त ििा पेश िरे को पनछल्लो आनर्ाक वषाको लेिापरीिर् िएको

र आन्तररक रार्थव कायाालयमा पेश िरे को यवत्तीय यववरर्साँि निडाि िएको तर्ा
करच ुक्ता प्रमार्पर नलएको,

तर प्रचनलत कािूि बमोस्र्म ले िापरीिर् ििुा िपिे सािा ब्यवसायीहरुको हकमा

आन्तररक रार्थव कायाालयमा पेश िरे को आय यववरर् तर्ा करच ुक्ता प्रमार्पर
नलएको हुि ु पिेछ ।
(च)
10.

श्रनमक वा कमाचारीको तलब बैङ्क िातामा र्म्मा िरी ि ुक्तािी ददिे िरे को।

व्यवसायीको अयोग्यता: सरकारी निकाय, बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ाहरु र दातृ निकायबाट सहुनलयत

ब्यार्दरमा कर्ाा वा सहायता उपिोि िरररहेका ऋर्ीहरु यो कायायवनि बमोस्र्म प्रदाि िररिे कर्ााका
लानि योग्य हुिे छै िि्।
11.

कर्ााको प्रार्नमकता: इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले कोनिड-१९ बाट उद्योि वा व्यवसायमा परे को प्रिाव

मूल्याङ्कि िरी समथयामा परे का ऋर्ीको व्यवसाययक आवश्यकता तर्ा व्यवसायलाई निरन्तरता ददि
पूाँर्ीको अिाव, श्रनमक वा कमाचारीको रोर्िारीको निरन्तरता, ियवष्यको सञ्चालि सम्िाव्यता, कर्ाा
यफताा ििा सक्िे व्यावसाययक योर्िा समेतको आिारमा प्रार्नमकता नििाारर् ििुा पिेछ।
12.

कर्ाा प्रदाि ििे प्रयिया: (१) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले दफा ११ बमोस्र्म प्रार्नमकता नििाारर् िरी

समथयामा परे का व्यवसायीलाई यस कायायवनि बमोस्र्मको कर्ाा प्रवाह िरी राष्ट्र बैङ्क समि शोिििाा
रकम माि ििुा पिेछ।

(२) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले दे हायका यववरर् र्ााँचबुझ िरी व्यवसायीलाई कर्ाा उपलब्ि

िराउिु पिेछः(क)
(ि)

व्यवसायीले कर्ााको लानि पेश िरे को निवेदि,

पाररश्रनमक रकम प्रमास्र्त हुिे लेिापरीिर् िररएको पनछल्लो आनर्ाक वषाको यवत्तीय
यववरर् र आन्तररक रार्थव कायाालयमा पेश िरे को आय यववरर्,

(ि)
(घ)

पनछल्लो आनर्ाक वषाको कर च ुक्ता वा कर दास्िला प्रमार्पर,

िाहक ऋर्ीले अन्य इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाबाट यथतो सुयविा िनलएको थवघोषर्ा।

(३) ब्यवसायीले कर्ााका लानि यवद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदि ददि सयकिे ब्यवथर्ा

इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले नमलाउिु पिेछ ।

(४) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले निवेदि प्राप्त िएको नमनतले पन्र ददिनिर निवेदिको मूल्याङ्कि

िरी कर्ाा प्रवाह िररसक्िु पिेछ। कर्ाा अथवीकृत िएमा सोको कारर् िुलाई सोही अवनिनिर
निवेदकलाई नलस्ित र्ािकारी ददिु पिेछ।

(५) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले कर्ााको सीमा नििाारर् िदाा पनछल्लो तीि मयहिाको पाररश्रनमक

रकम र व्यवसाय निरन्तरता ददि आवश्यक पिे अिुमानित रकमको आिारमा नििाारर् ििुा पिेछ।
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छै ि।

तर यसरी सीमा नििाारर् िदाा दफा ६ को सीमा िन्दा बढी हुिे िरी नििाारर् ििा पाइिे
(६) उपदफा (५) बमोस्र्म पाररश्रनमक िर्िा िदाा उपदफा (२) को िण्ड (ि) र (ि) को

यववरर्को आिारमा ििुा पिेछ।

(७) व्यवसायीसाँिको कर्ाा र्ोस्िम बहि ििे स्र्म्मेवारी इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको हुिेछ।

कर्ाा प्रदाि ििे इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले िै कर्ाा सुरिर्को व्यवथर्ा ििुप
ा िेछ। कर्ाा प्रदाि िदाा
सेवा शुल्क बापत कुिै रकम नलि पाइिे छै ि।
13.

कर्ााको नितो: कर्ाा प्रदाि ििे इर्ार्तपर प्राप्त सिंथर्ाले कर्ाा प्रदाि िदाा कर्ाा नलिे व्यवसायीको
सम्पस्त्त वा पररयोर्िा नितोको रुपमा नलि सक्िेछ।

14.

शोिििाा रकम प्रदाि ििे प्रयियाः (१) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले आफूले प्रवाह िरे को कर्ााको

दे हायको यववरर्सयहत अिुसूची-२ को ढााँचामा राष्ट्र बैङ्क समि रैमानसक रुपमा शोिििााको लानि
निवेदि पेश ििुा पिेछः(क)
(ि)
(ि)
(घ)

कर्ााको उद्देश्य,

कर्ाा प्रवाह नमनत र कर्ाा ि ुक्ताि नमनत,
कर्ााको ब्यार्दर,

ऋर्ी व्यवसायी कुि विाको प्रिायवत हो सो िेर।

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म शोिििााको लानि निवेदि पेश िरे को पन्र ददिनिर राष्ट्र बैङ्कले

दफा ३ बमोस्र्मको िाताबाट एकमुष्ट रुपमा शोिििाा रकम प्रदाि ििेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्र्म शोिििाा रकम माि िदाा पेश िररएको िाहक ब्यवसायीको

व्यवसाय, पररयोर्िा, कारोबार, यवत्तीय यववरर् लिायतका यवषय यवश्लेषर्बाट कर्ाा प्रदाि ििा उपयुक्त
िदे स्िएमा राष्ट्र बैङ्कले आिंस्शक वा पूर्रू
ा पमा शोिििाा प्रदाि ििा इन्कार ििा सक्िेछ।

(४) कर्ााका लानि पेश हुि आएका निवेदिहरू प्रचनलत कािूि, राष्ट्र बैङ्कको निदे शि र

सिं थर्ाको कर्ाा िीनत एविं मािादशािको पररनिनिर रहेको सुनिस्ित िरी कर्ाा प्रदाि ििे कताव्य
सम्बस्न्ित इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको हुिेछ।
15.

कर्ाा च ुक्ता ििेः (१) यस कायायवनिको अिीिमा रही व्यवसायीले कर्ाा च ुक्ता ििे अवनि तमसुकमा
उल्लेि िए बमोस्र्म हुिेछ।

तर व्यवसायीले चाहेमा सो ि ुक्तािी अवनििन्दा अस्घ कर्ाा रकम च ुक्ता ििा सक्िेछ।

(२) सम्बस्न्ित इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले शोिििाा नलएको रकम तमसुकमा तोयकएको नमनतमा

राष्ट्र बैङ्कलाई ि ुक्तािी ििुा पिेछ। शोिििाा रकमको तमसुकको ढााँचा अिुसूची-३ बमोस्र्म हुिछ
े ।

(३) इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ामा रहेको कर्ाा थर्ािान्तरर् (एसडब्लुएपी-थवाप) िरी यो विाको

कर्ाामा लैर्ाि पाइिे छै ि।
16.

कर्ााको अिुिमि तर्ा निरीिर्ः (१) यस कायायवनि बमोस्र्म प्रदाि िएको कर्ााको अिुिमि वा
निरीिर् इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ा थवयिंले ििुा पिेछ।

(२) राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा सुपरीवेिर्को माध्यमबाट अिुिमि वा निरीिर् ििुा पिेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको अिुिमिबाट कर्ाा प्रवाहको उद्देश्य पूरा हुिे िरी श्रनमक,

कमाचारीको पाररश्रनमक वा तलब समयमै ि ुक्ताि िए, ििएको तर्ा व्यवसाय सञ्चालिमा आए,

िआएको ययकि िरी इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले प्रत्येक छ मयहिामा राष्ट्र बैङ्कको सम्बस्न्ित सुपररवेिर्
यविाि तर्ा बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा नियमि यविािमा अिुिमि प्रनतवेदि पेश ििुा पिेछ।

(४) राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक दे िेमा यस कायायवनिको कायाान्वयि सम्बन्िमा इर्ार्तपर प्राप्त

सिं थर्ाको कामकारबाहीको थवतन्र लेिापरीिर् िराउि सक्िेछ। यथतो लेिापरीिर्को सम्पूर् ा िचा
सम्बस्न्ित इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले व्यहोिुा पिेछ।
17.

इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको स्र्म्मेवारीः यस कायायवनि बमोस्र्म प्रवाह हुिे कर्ााको सम्बन्िमा सम्बस्न्ित
इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको स्र्म्मेवारी दे हाय बमोस्र्म हुिेछः(क)
(ि)

कर्ााको लानि ऋर्ीलाई कर्ाा सुयविाका बारे मा पयााप्त र्ािकारी िराउिे,

कर्ाा प्राप्त िरे पिात् ऋर्ीले श्रनमक वा कमाचारीको पाररश्रनमक वा तलब बैङ्क
िाताबाटै ि ुक्तािी िरे को सुनिस्ित ििे,

(ि)

शोिििाा रकम प्राप्त िरे का इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले अिुसूची-४ मा उस्ल्लस्ित ढााँचा

बमोस्र्मको मानसक यववरर् मयहिा समाप्त िएको पन्र ददिनिर राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तर्ा
यवत्तीय सिं थर्ा नियमि यविािमा पेश ििे,
(घ)
18.

कर्ााको समुस्चत सुरिर् ििे।

व्यवसायीको दाययत्व: यस कायायवनि बमोस्र्म प्राप्त ििे कर्ााको सम्बन्िमा सम्बस्न्ित व्यवसायीको
स्र्म्मेवारी दे हाय बमोस्र्म हुिेछः(क)
(ि)
(ि)

आफ्िा कमाचारीलाई कर्ाा अवनििर रोर्िारीबाट हटाउि िहुिे,

कर्ाा नलि इच्छु क व्यवसायीले तोयकएको समयनिर कर्ााका लानि निवेदि ददिे,

कमाचारी वा श्रनमकको तलब ित्ता ि ुक्तािी र व्यवसायको निरन्तरताका लानि बाहेक

बोिस, इन्सेस्न्टि, नबदाको रकम ि ुक्तािी तर्ा अन्य कर्ााको व्यार् नतिे प्रयोर्िमा यस
कर्ााको रकम िचा ििा िहुिे।
19.

राष्ट्र बैङ्कको काम, कताब्य तर्ा अनिकारः (१) यस कायायवनिको कायाान्वयि ििे सम्बन्िमा राष्ट्र
बैङ्कको काम, कताव्य र अनिकार दे हाय बमोस्र्म हुिेछः(क)
(ि)

व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाहको लानि िाता सञ्चालि ििे,

इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाबाट प्रवाह िएको व्यवसाय निरन्तरता कर्ााको शोिििाा माि

िई आएमा िाताबाट शोिििाा रकम उपलब्ि िराउिे,
(ि)

यस कायायवनि बमोस्र्म प्रवाह िएको व्यवसाय निरन्तरता कर्ााको शोिििाा रकमको

यववरर् मन्रालयलाई मानसक रुपमा उपलब्ि िराउिे,
(घ)

यो कायायवनिको प्रिावकारी कायाान्वयिको लानि इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको आवश्यक

अिुिमि, नियमि, निरीिर् तर्ा सुपरीवेिर् ििे,
(ङ)

कर्ााको सदुपयोि िएको िपाइएमा िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ बमोस्र्म कारबाही
ििे शोिििाा बापतको रकम इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ालाई ि ुक्तािी ददि इन्कार ििे,
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(च)

शोिििाा रकम प्राप्त ििे बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ाबाट अवनि समाप्त िएपनछ

शोिििाा रकम (सााँवा तर्ा व्यार्) यफताा ि ुक्तािी नलिे।

(२) व्यवसायीले यस कायायवनि बमोस्र्म प्राप्त िरे को कर्ाा सुयविा दुरुपयोि िरे को पाइएमा

राष्ट्र बैङ्कले त्यथतो व्यवसायीलाई सबै प्रकारको बैयङ्कङ सुयविाबाट बस्ञ्चत िराउि वा कालोसूचीमा राख्न
कर्ाा सूचिा केन्रमा लेिी पठाउि सक्िेछ।
20.

बािा अड्काउ फुकाउिे: यस कायायवनि अिुसार कायासम्पादि िदाा कुिै बािा अड्काउ आएमा राष्ट्र
बैङ्कको नसफाररसमा मन्रालयले त्यथतो बािा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ।
***
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अिुसूची-१

(दफा ६ को उपदफा (३) साँि सम्बस्न्ित)

अनत, मध्यम तर्ा न्यूि प्रिायवत िेरहरु
(अ)

अनत प्रिायवत िेरः
(1)

पयाटिः
(क)

ट्रेयकङ्ग, ट्रािल एर्ेन्सी, पवातारोहर्, र्यास्फ्टङ्ग, क्यास्म्पङ्ग, टु र अपरे टर, यहनलङ्ग सेन्टर,
क्यानसिो, मसार् थपा आदद,

(ि)

होटल, पयाटक आवास, मोटे ल, िामीर् पयाटि, होम थटे , ररसोटा, तर्ा रे ष्टुरााँ, पयाावरर्ीय
पयाटि, वन्यर्न्तु आरि,

(ि)

साहनसक पयाटि: स्थकइङ्ग, ग्लाइनडङ्ग, वाटर र्यास्फ्टङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यािोइङ,
प्यारासेनलङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्र्ी र्स्म्पङ्ग, यहमाल आरोहरर् र अवलोकि लिायत,

(घ)

िल्फ कोसा, पोलो, पोिी ट्रेयकङ्ग, पदयारा, माउन्टे ि फ्लाइट सञ्चालि, केवलकार।

(2)

हवाई तर्ा पयाटकीय यातायात;

(4)

चलस्चर उत्पादि, यवतरर्, नसिेमा हल;

(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

मिोरञ्जि, मिोरञ्जि पाका, ररयिएसि सम्बन्िी व्यवसाय, पाटी प्यालेस;
थवदे शमा वा यवदे शमा रोर्िारी िुमेका वा लेअफमा परे का श्रनमक, कामदार वा कमाचारी;

मूलिूत रुपमा सडेर िलेर र्ािे वथतु (पेररसेवल िुड्स) र्थतैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा
मासु, दािा, दू ि तर्ा दू िर्न्य उत्पादि, अण्डा आदद उत्पादि तर्ा नबिी यवतरर्;
कुिुरापालि व्यवसाय;

पशुपन्छी, मौरी तर्ा मत्थयपालि व्यवसाय;

तयारी पोशाक, हथतकला तर्ा सीपमूलक व्यवसाय;

(10) वैदेस्शक रोर्िार सेवाप्रदायक, शैस्िक परामशा सेवाप्रदायक।
(आ)

मध्यम प्रिायवत िेरः
(1)

िप्िे सामाि र्थतै- प्लास्थटक, फलाम/थटील, टायर, छाला, िातुका उत्पादि, घरायसी उपकरर्
आदद उत्पादि तर्ा नबिी यवतरर्साँि सम्बस्न्ित उद्योि व्यवसाय;

(2)

निर्ी तर्ा आवासीय यवद्यालय, उच्च स्शिालय तर्ा माध्यनमक यवद्यालय, कलेर् तर्ा
यवश्वयवद्यालय, प्रायवनिक स्शिालय, यप्र-थकूल, चाइल्ड केयर;

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

यारुवाहक थर्ल यातायात;

ु , कथमेयटक सर्ारी लिायतका सामास्र्क तर्ा व्यस्क्तित सेवाका यियाकलाप;
ब्युटीपालार, सैलि
कािूिी, लेिा, इस्न्र्नियररङ्ग लिायतका परामशा सेवा वा व्यवसाय;
अथपताल, स्क्लनिक, िनसाङ्गहोम, डायग्िोस्थटक सेन्टर;
हेल्र् सेन्टर वा यफट्िेस सेन्टर;

िण्डारर् ििा सयकिे वथतु (िाद्यान्न बाहेक) उत्पादि, प्रशोिि तर्ा नबिी यवतरर्;
वि तर्ा िनिर्र्न्य उद्योि;

(10) निमाार् व्यवसाय;
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(11) औषनि उत्पादि;

(12) छपाइ, प्रकाशि तर्ा सञ्चार िृह;

(13) निमाार्ािीि र्लयवद्युत तर्ा िवीकरर्ीय उर्ाा;

(14) पत्र्र, माटो तर्ा नससाका उत्पादि सम्बन्िी व्यवसाय।

(इ)

न्यूि प्रिायवत िेरः
(1)
(2)
(3)

उत्पादिमा रही रायष्ट्रय प्रसारर्मा र्ोनडएका र्लयवद्युत आयोर्िा;
अिलाईि (इ-कमसा) मा सिं लग्ि व्यवसाय;

िाद्यान्न उत्पादि, प्रशोिि, िण्डारर् तर्ा नबिी यवतरर्, पेय पदार्ा प्रशोिि तर्ा नबिी यवतरर्
ििे उद्योि व्यवसाय;

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

दै निक उपिोग्य अत्यावश्यक वथतुको नबिी यवतरर्;
आयातर्न्य व्यापार;

पेट्रोल पम्प, ग्यास तर्ा पािी सम्बस्न्ित व्यवसाय;
औषनि नबिी यवतरर्;
यवज्ञापि सेवा;

इन्टरिेट, दू रसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पिी;

(10) मददरा तर्ा सुतीर्न्य उद्योि व्यापार, व्यवसाय;
(11) ट्रक, ढु वािी व्यवसाय;

(12) सुि, चााँदीका िहिा तर्ा बहुमूल्य पत्र्र सम्बन्िी व्यवसाय।
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अिुसूची-२

(दफा १४ को उपदफा (१) साँि सम्बस्न्ित
कर्ााको शोिििााको लानि राष्ट्र बैङ्कमा पेश ििे कर्ााको ऋर्ीहरुको यववरर् पेश ििे ढााँचा
नमनतः २०७.... / ...... / .......

श्री िेपाल राष्ट्र बैङ्क,

बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा नियमि यविाि,
बालुवाटार, काठमाडौं।

यवषय: शोिििाा उपलब्ि िराई पाउाँ ।
महाशय,

“ व्यावसाययक निरन्तरता कर्ाा प्रवाह कायायवनि, २०७७” बमोस्र्म प्रवाह िएको दे हाय बमोस्र्मको

कर्ााको कुल रु. ........................ शोिििाा उपलब्ि िराई ददिुहि
ु अिुरोि िदाछु।
कर्ााको यववरर्

ि.
सिं .

ऋर्ीको
िाम

व्यवसाय

को प्रकृनत
/ठे िािा

कर्ाा

प्रवाह
नमनत

िेरित

कर्ााको

बााँकी

कोड

ि ुक्तािी नमनत

(रु)

कर्ााको

अस्न्तम

कर्ाा

ब्यार्
दर

शोिििाा
माि

रकम

कैयफयत

(अनत अर्वा
मध्यम

प्रिायवत

उल्लेि ििे)

र्म्मा
शोिििाा पाउिुपिे र्म्मा रकम रु. .................. अिरे पी ...................................................................
दथतितः

दथतितः

पदः

पदः

िामः

यविाि/कायाालयः
छापः

िामः

यविाि/कायाालयः
छापः

*एकीकृत निदे शि को फाराम ििं.३.१ बमोस्र्म िेरित कोड
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अिुसूची-३

(दफा १५ को उपदफा (२) साँि सम्बस्न्ित)
शोिििाा रकमको तमसुकको ढााँचा
नलस्ितम् ििीका िाम का.स्र्. का.म.ि.पा. वडा ििं. ..... स्थर्त िेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैयकङ्ग कायाालय आिे

............................. स्र्ल्ला ............................................. पानलका वडा ििं. ........ मा केन्रीय कायाालय रहेको

(शोिििाा रकम नलिे ऋर्ीको िाम)......................................................... बैङ्क/यवत्तीय सिं थर्ा नलनमटे डलाई
िेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यवसाय निरन्तरता शोिििाा रकम प्रदाि ििे सम्बन्िमा िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ को

दफा ४९ ले िरे को व्यवथर्ा अन्तिात िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आर्का नमनतमा रु. ...................... (अिरे पी
.......................................................................... मार) कर्ाा नलएको ठीक सााँचो हो। उक्त कर्ाा नलएको
रकम बापत ऋर्ीले आफ्िो सिं लग्ि बमोस्र्मको िाहक/ऋर्ीलाई प्रवाह िरे को कर्ाा मध्ये सिं लग्ि यववरर्

अिुसारको कर्ाा र शोिििाा बापतको कर्ााको लानि यस बैङ्कलाई लेस्िददएको तमसुक नितो सुरिर्को रुपमा

रास्िददएका छौं। तपसील बमोस्र्मको नितो सुरिर्मा रास्िएको कर्ााको यववरर् तर्ा शताहरू ठीक सााँचो हो।
यस सम्बन्िमा िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट र्ारी यवद्यमाि िीनतित व्यवथर्ा तर्ा िेपाल राष्ट्र बैङ्कले समयसमयमा तोकेको
शता/मापदण्ड पालिा ििेछौँ। शताहरू पालिा ििरे मा उक्त नितो तर्ा

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

(इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको िाम) ..... को अन्य चल–अचल सम्पस्त्त समेतबाट उक्त रकम असुल िरी नलिु ििी
इर्ार्तपर प्राप्त

सिं थर्ाको

सञ्चालक

सनमनतको

निर्ाय/सहमनत

समेत

रहेकोले

िेपाल राष्ट्र

कायाालय/यविाि, बालुवाटार, काठमाडौंमा बसी यो तमसुक लेिी ििी िेपाल राष्ट्र बैङ्कमा चढायौं।
क. नितोको यववरर्: सिं लग्ि बमोस्र्म

बैङ्क, बैयङ्कङ

तपसील

ि. शताहरूः
1.

... ... ... ............... अवनिका लानि मार यो शोिििाा रकम प्रदाि िररएको छ।

3.

सम्बस्न्ित इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाले कर्ाा प्राप्त ििे आफ्िा िाहक ऋर्ीलाई बढीमा .......... प्रनतशतसम्म

2.

4.
5.

6.
7.

यस शोिििाा बापतको रकम िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई एकमुष्टरुपमा यफताा बुझाउिु पिेछ।

र्प ब्यार् कायम ििुा पिेछ। यथतो ब्यार्दर शोिििाा रकम बापतको रकम उपयोि िएसम्म कायम
हुिेछ।

नििााररत समयनिर रकम ि ुक्ताि ििरे मा एक प्रनतशत पेिाल ब्यार्दर लाग्िेछ। िेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋर्ी
बैङ्क वा यवत्तीय सिं थर्ाको िाता िचा (Debit) िरी उक्त रकम असुलउपर ििा सक्िेछ।

ु ािी म्याद समाप्त िएको ददि सो रकम ि ुक्तािी
रकम प्राप्त िरे का इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाहरूले रकम िक्त
ििरे मा िेपाल राष्ट्र बैङ्कस्थर्त सम्बस्न्ित सिं थर्ाको र्ुिसुकै िाताबाट िचा लेिी रकम असुलउपर िरी नलि
र सोको िचा ििे अस्ख्तयारी िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रहिेछ। यसमा पनछ कुिै उर्ुरी वा दाबी लाग्िे छै ि।

नितोको रुपमा िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ददइएको तमसुकमा उस्ल्लस्ित कर्ााको र्ोस्िम लिायत सबै स्र्म्मेवारी
........................................... (इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको िाम) ..... कै हुिछ
े ।

ऋर्ी ........................................... (इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको िाम) ..... ले नितो थवरुप रािेको तमसुकमा
उल्लेि िएको िाहकको चल अचल सम्पस्त्त र िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कर्ाा नलई लिािी िरे को उद्योि तर्ा
व्यवसाय समेतको िेपाल राष्ट्र बैङ्क वा बैङ्कको प्रनतनिनिले र्ुिसुकै बित निरीिर् िदाा उपलब्ि िराउिु वा
दे िाउिु पिेछ।
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8.
9.

नितो सुरिर्मा नलइएको सुरिर्मा पयहलो दाबी (First Charge) िेपाल राष्ट्र बैङ्कको हुिेछ।

कर्ाा प्रयोि सम्बन्िमा ऋर्ीले यसैसार् सिं लग्ि िीनतित शता तर्ा मापदण्डहरू पालिा ििे प्रनतबद्धता

व्यक्त िदाछ। सो बमोस्र्म ििरे मा प्रचनलत िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ तर्ा बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा
सम्बन्िी ऐि, २०७३ अिुसार सर्ाय िएमा मञ्जुरी छ।

10. यस तमसुकको शता र मापदण्डमा आवश्यकता अिुसार िेपाल राष्ट्र बैङ्कले पररमार्ाि वा सिं शोिि ििा
सक्िेछ।

िेपाल राष्ट्र बैङ्कको तफाबाट

(इर्ार्तपर प्राप्त सिं थर्ाको िाम) ................. को तफाबाट

दथतित:

दथतित:

अस्ख्तयार प्राप्त व्यस्क्त
िाम:

अस्ख्तयार प्राप्त व्यस्क्त
िाम:

पद:

पद:

छापः

यविाि/कायाालय :

छाप:

यविाि/कायाालयः

इनत सम्वत् ........... साल ............ मयहिा ...........िते रोर् ........... शुिम्।
नितोको यववरर्
पररयोर्िा वा ऋर्ीको िाम

नितो सुरिर्मा रास्िएको कर्ाा
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अिुसूची ४

(दफा 1७ को िण्ड (ि) साँि सम्बस्न्ित)
कर्ााको मानसक यववरर् पेश ििे ढााँचा
श्री िेपाल राष्ट्र बैङ्क,

नमनतः २०७..... / ...... / .......

बैङ्क तर्ा यवत्तीय सिं थर्ा नियमि यविाि,
बालुवाटार, काठमाडौं।

यवषय: कर्ाा प्रवाह िररएको ................... कर्ााको ........ मानसक यववरर्।
महाशय,
“व्यावसाययक

निरन्तरता

कर्ाा

प्रवाह

कायायवनि, २०७७”

........................ कर्ााको मानसक यववरर् दे हाय बमोस्र्म रहेको छ।

बमोस्र्म

प्रवाह

िएको

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

प्रवाह िररएको कर्ााको मानसक यववरर्
कुल कर्ाा

ि.सिं .

प्रवाह

कुल

ऋर्ीहरुको

बााँकी कर्ाा (रु)

सिं ख्या

यस अवनिमा

िेपाल राष्ट्र

िएको ब्यार् रकम

शोिििाा प्राप्त

ऋर्ीबाट असुल
(रु)

र्म्मा

दथतितः

दथतितः

पदः

पदः

िामः

यविाि/कायाालय :
छापः

िामः

यविाि/कायाालयः
छापः
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बैङ्कसाँि
रकम

कैयफयत

