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व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह कािायवयि, २०७७ 
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व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह कािायवयि, २०७७ 

 

कोयिड-१९ बाट प्रिायवत घरेलु, सािा तर्ा मझौला उद्यम एवं पिटाि व्यवसािका श्रयमक र 

कमाचारीको पाररश्रयमक िुक्तािी तर्ा व्यवसाि सञ्चालिमा यिरन्तरताको लायि सहर् रुपमा व्यवयथर्त र 

प्रिावकारी ढङ्िले कर्ाा उपलब्ि िराउि वाञ्छिीि िएकोले, 
 

यवयििोर्ि ऐि, २०७७ को दफा ९ ले ददएको अयिकार प्रिोि िरी िपेाल सरकारले देहािको 

कािायवयि बिाएको छ। 
 

1. संयिप्त िाम र प्रारम्िः (१) िस कािायवयिको िाम "व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह कािायवयि, 

२०७७" रहेको छ। 

(२) िो कािायवयि िेपाल सरकारबाट थवीकृत िएको यमयतदेयि लािू हुिेछ। 

 

2. पररिाषाः यवषि वा प्रसङ्िले अको अर्ा िलािेमा िस कािायवयिमा,- 

 क  "इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ा" िन्नाले बैङ्कबाट इर्ार्तपर प्राप्त "क", "ि" र "ि" 

विाको बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा सम्झिुपछा। 

 ि  "कर्ाा" िन्नाले इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले ब्िावसायिक यिरन्तरताको लायि िोग्ि 

ब्िवसािीलाई प्रदाि ििे कर्ाा सम्झिुपछा। 

 ि   "िाता" िन्नाले दफा ३ बमोयर्म व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाहका लायि 

िोयलएको िाता सम्झिु पछा। 

 घ   "मन्रालि" िन्नाले िेपाल सरकार, अर्ा मन्रालि सम्झि ुपछा। 

 ङ   "राष्ट्र बैङ्क" िन्नाले िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ बमोयर्म थर्ापिा िएको 

िेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झिु पछा। 

 च   "शोिििाा रकम" िन्नाले इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ालाई िस कािायवयि बमोयर्म प्रदाि 

ििे रकम सम्झिुपछा।  

 छ  "सयमयत" िन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) बमोयर्मको सञ्चालक सयमयत सम्झिुपछा। 

 

3. कर्ाा प्रवाहको लायि आवश्िक रकमको व्यवथर्ाः (१) कोयिड-१९ बाट प्रिायवत घरेलु, सािा तर्ा 

मझौला उद्यम तर्ा पिटाि व्यवसािमा कािारत श्रयमक र कमाचारीको पाररश्रयमक िुक्तािी र व्यवसाि 

सञ्चालिका लायि अल्पकालीि कर्ाा उपलब्ि िराई व्यवसािको यिरन्तरता ददि िेपाल सरकारले 

प्रवाह ििे कर्ााका लायि राष्ट्र बैङ्कमा आवश्िक रकमको ब्िवथर्ा िररिेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बमोयर्म रकमको ब्िवथर्ाका लायि िेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट 

सञ्चालि हुिे िरी राष्ट्र बैङ्कको बैयङ्कङ्ि कािाालिमा पचास अबा रुपैिााँको व्यवसाि सञ्चालि 

यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह शोिििाा िाता िोल्िछे। 

  (३) उपदफा (२) बमोयर्मको िातामा देहाि बमोयर्मको रकम र्म्मा िररिेछः- 

(क) िेपाल सरकारले उपलब्ि िराएको रकम, 

(ि) िेपाल सरकारको पूर्ा वा आयंशक थवायमत्वमा रहकेा संथर्ाबाट मन्रालिको समन्विमा 

र्म्मा हुि ेरकम, 

(ि)  यवदेशी संघ, संथर्ासाँि िेपाल सरकारले िरेको सम्झौता बमोयर्म प्राप्त हुिे रकम, 

(४) िस कािायवयि बमोयर्म उपलब्ि िराईिे शोिििाा रकम उपदफा (२) बमोयर्मको 

िाताबाट उपलब्ि िराईिछे । 

  (५) उपदफा (२) बमोयर्मको िातामा मन्रालिले पटक पटक िरी आवश्िकताका आिारमा 

रकम र्म्मा ििेछ।  

(६) िातामा रहेको रकम प्रिोर्ि समाप्त िएपयछ राष्ट्र बैङ्कले िेपाल सरकार तर्ा 

सम्बयन्ित संथर्ालाई दफताा ििछे। 

 

4. सञ्चालक सयमयतः (१) कर्ाा प्रवाहलाई ब्िवयथर्त रुपमा सञ्चालि ििा देहाि बमोयर्म व्यवसाि 

यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह सञ्चालक सयमयत रहिेछ:-  
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(क) सयचव, मन्रालि अध्िि 

(ि)  महालेिा यििन्रक, महालेिा यििन्रक कािाालि सदथि 

(ि) डेपुटी िििार, राष्ट्र बैङ्क सदथि 

(घ)  कािाकारी यिदेशक, राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा  

  यििमि यविाि सदथि 

(ङ) अध्िि, िेपाल बैङ्कसा एसोयसएसि सदथि 

(च) सहसयचव, मन्रालि (यवत्तीि िेर हेि)े सदथि-सयचव  

(२) सञ्चालक सयमयतले आवश्िकता अिुसार सयमयतको कुिै एक सदथिको सिंोर्कत्वमा 

उपसयमयत िठि ििा सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोयर्मको उपसयमयतमा यवषिित िेरका प्रयतयियिमूलक संथर्ाका 

प्रयतयियिलाई समेत आमन्रर् ििा सदकिेछ । 

(४) सयमयतले बैठक सम्बन्िी कािायवयि आफैाँले यििाारर् ििा सके्नछ।  

(५) सयमयतको काम, कताव्य तर्ा अयिकार देहाि बमोयर्म हुिेछ:- 

(क) िाताबाट उपलब्ि िराइिे कर्ाा तर्ा सोको असुली एवं व्यवथर्ापिका सम्बन्िमा 

िीयतित यिर्ाि िि,े 

(ि) िाता सञ्चालिको यहसाब दकताब, िाता, बही, शे्रथता र लेिाको अयिलेि िर्ार्ा र 

दरुुथत राख्न लिाउिे र लेिापरीिर् िराउि,े 

(ि)  िाता सञ्चालि सम्बन्िमा अन्ि आवश्िक कािा ििे। 

 

5. कर्ाा प्रवाहको िेर: इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ामाफा त ्प्रवाह हुि ेकर्ाा कोयिड-१९ बाट प्रिायवत िई 

श्रयमक र कमाचारीको पाररश्रयमक िुक्तािी ििा िसकी कर्ााको अिावमा उद्योि व्यवसाि सञ्चालि ििा 

समथिा परेका घरेलु, सािा तर्ा मझौला उद्यम एवं पिाटि व्यवसािलाई प्रदाि िररिेछ। 
 

6. कर्ााको विीकरर् र सीमाः (१) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ामाफा त प्रदाि िररिे कर्ाालाई देहाि बमोयर्म 

विीकरर् िरी सीमा यििाारर् िररएको छः- 

(क) अयत प्रिायवत िेरः श्रयमक र कमाचारीको वार्षषक पाररश्रयमक तर्ा सोको पचास 

प्रयतशत र्प (व्यवसाि यिरन्तरताको लायि) िरी कुल रकम 

वा अयिकतम दश करोड रुपिैााँसम्म। 

(ि) मध्िम प्रिायवत िेरः श्रयमक र कमाचारीहरुको वार्षषक पाररश्रयमक तर्ा सोको 

पचास प्रयतशत र्प (व्यवसाि यिरन्तरताको लायि) िरी 

कुल रकम वा अयिकतम सात करोड रुपिैााँसम्म। 

(ि) न्िूि प्रिायवत िेरः श्रयमक र कमाचारीहरुको वार्षषक पाररश्रयमक तर्ा सोको 

पचास प्रयतशत र्प (व्यवसाि यिरन्तरताको लायि) िरी 

कुल रकम वा अयिकतम पााँच करोड रुपिैााँसम्म। 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ि) मा र्ुिसुकै कुरा लेयिएको िए तापयि िस 

कािायवयि बमोयर्म प्रवाह िररिे कर्ााको पचास प्रयतशत अयत प्रिायवत िेरमा, तीस प्रयतशत मध्िम 

प्रिायवत िेरमा र वीस प्रयतशत न्िूि प्रिायवत िेरमा प्रवाह िररिेछ । 

 (३)  अयत, मध्िम तर्ा न्िूि प्रिायवत िेर अिुसचूी-१ मा तोदकए बमोयर्म हुिेछ। 
 

7. ब्िार्दरः (१) िस कािायवयि बमोयर्मको कर्ाा प्राप्त ििा िोग्ि व्यवसािीलाई इर्ार्तपर प्राप्त 

संथर्ाले प्रदाि िि ेकर्ााको ब्िार्दर पयहलो वषाको लायि पााँच प्रयतशत र दोस्रो वषाको लायि छ 

प्रयतशत हुिेछ। 

(२) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ालाई पयहलो वषा दईु प्रयतशत र दोस्रो वषा तीि प्रयतशत 

ब्िार्दरमा िाताबाट रकम उपलब्ि िराइिछे।  

(३) दफा ३ को उपदफा (३) को िण्ड (ि) बमोयर्म िेपाल सरकारको पूर्ा वा आंयशक 

थवायमत्वमा रहेको संथर्ाबाट यलि े रकमको लायि त्िथतो संथर्ालाई बढीमा पााँच प्रयतशत ब्िार् 

उपलब्ि िराइिेछ।  
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8. शोिििाा रकमको अवयिः (१) िस कािायवयि बमोयर्म प्रदाि िररि े शोिििाा रकमको अवयि 

बढीमा दईु वषाको हुिछे र सोही बमोयर्म इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले प्रदाि िि ेकर्ााको अवयि समेत 

बढीमा दईु वषाको हुिछे।  

(२) उपदफा (१) बमोयर्मको अवयि िुक्ताि िएपयछ कर्ाा सदपुिोिको सुयियितता िरी 

इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले ब्िवसािीलाई र्प दईु वषाका लायि कर्ाा प्रवाह ििा सके्नछ। त्िथतो कर्ााको 

व्यार् यििाारर् िदाा इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले आफ्िो आिार दरमा बढीमा दईु प्रयतशत यप्रयमिम र्प 

िरी व्यार्दर यििाारर् ििुा पिछे। 

(३) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले राष्ट्र बैङ्कसाँिको तमसुकमा उयल्लयित िुक्तािी अवयिमा 

शोिििाा रकम िातामा र्म्मा ििुा पिेछ।  

 

9. व्यवसािीको िोग्िता: इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले देहाि बमोयर्मको िोग्िता पूरा िरेको उद्योि तर्ा 

व्यवसािीलाई िस कािायवयि बमोयर्मको कर्ाा प्रवाह ििा सके्नछः- 

(क) व्यवसाि कोयिड-१९ बाट प्रिायवत िएको, 

(ि) िेपाल सरकारको कुिै यिकािमा दताा िई प्रमार्पर प्राप्त िरेको र यिियमत 

िवीकरर् िएको,  

(ि) श्रयमक वा कमाचारी संख्िा न्िूितम पााँच र्िा िएको, 

थपष्टीकरर्ः िस िण्डको प्रिोर्िको लायि श्रयमक तर्ा कमाचारी संख्िा िन्नाले 

थर्ािी, अथर्ािी, करार, दैयिक ज्िालादारी तर्ा आउटसोर्षसङ्ि िररएका समेतको 

संख्िालाई र्िाउाँछ।  

(घ) िण्ड (ि) बमोयर्मका श्रयमक वा कमाचारीलाई आर्षर्क वषा २०७६/०७७ को 

श्रावर्देयि फािुि मसान्तसम्म यिियमत ज्िाला वा तलब िुक्तािी िरेको र प्रचयलत 

कािूि बमोयर्म अयिम आिकर कट्टी िरी दायिला िरेको,  

(ङ) व्यवसािीले कर्ाा प्राप्त ििा पेश िरेको पयछल्लो आर्षर्क वषाको लेिापरीिर् िएको 

र आन्तररक रार्थव कािाालिमा पेश िरेको यवत्तीि यववरर्साँि यिडाि िएको तर्ा 

करचुक्ता प्रमार्पर यलएको, 

 तर प्रचयलत कािूि बमोयर्म लेिापरीिर् ििुा िपि ेसािा ब्िवसािीहरुको हकमा 

आन्तररक रार्थव कािाालिमा पेश िरेको आि यववरर् तर्ा करचुक्ता प्रमार्पर 

यलएको हुि ुपिछे । 

 (च) श्रयमक वा कमाचारीको तलब बैङ्क िातामा र्म्मा िरी िुक्तािी ददिे िरेको। 

 

10. व्यवसािीको अिोग्िता: सरकारी यिकाि, बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ाहरु र दात ृ यिकािबाट सहुयलित 

ब्िार्दरमा कर्ाा वा सहािता उपिोि िरररहेका ऋर्ीहरु िो कािायवयि बमोयर्म प्रदाि िररिे 

कर्ााका लायि िोग्ि हुिे छैिि्। 

 

11. कर्ााको प्रार्यमकता: इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले कोयिड-१९ बाट उद्योि वा व्यवसािमा परेको प्रिाव 

मूल्िाङ्कि िरी समथिामा परेका ऋर्ीको व्यवसायिक आवश्िकता तर्ा व्यवसािलाई यिरन्तरता ददि 

पूाँर्ीको अिाव, श्रयमक वा कमाचारीको रोर्िारीको यिरन्तरता, ियवष्िको सञ्चालि सम्िाव्यता, कर्ाा 

दफताा ििा सके्न व्यावसायिक िोर्िा समेतको आिारमा प्रार्यमकता यििाारर् ििुा पिेछ।  

 

12. कर्ाा प्रदाि िि ेप्रदििा: (१) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले दफा ११ बमोयर्म प्रार्यमकता यििाारर् 

िरी समथिामा परेका व्यवसािीलाई िस कािायवयि बमोयर्मको कर्ाा प्रवाह िरी राष्ट्र बैङ्क समि 

शोिििाा रकम माि ििुा पिछे।  

(२) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले देहािका यववरर् र्ााँचबुझ िरी व्यवसािीलाई कर्ाा उपलब्ि 

िराउिु पिेछः- 

(क) व्यवसािीले कर्ााको लायि पेश िरेको यिवेदि, 
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(ि) पाररश्रयमक रकम प्रमायर्त हुि े लेिापरीिर् िररएको पयछल्लो आर्षर्क वषाको 

यवत्तीि यववरर् र आन्तररक रार्थव कािाालिमा पेश िरेको आि यववरर्, 

(ि) पयछल्लो आर्षर्क वषाको कर चुक्ता वा कर दायिला प्रमार्पर, 

(घ) िाहक ऋर्ीले अन्ि इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाबाट िथतो सयुविा ियलएको थवघोषर्ा। 

(३) ब्िवसािीले कर्ााका लायि यवद्युतीि माध्िमबाट समेत आवेदि ददि सदकि े ब्िवथर्ा 

इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले यमलाउिु पिछे । 

(४) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले यिवेदि प्राप्त िएको यमयतले पन्र ददियिर यिवेदिको 

मूल्िाङ्कि िरी कर्ाा प्रवाह िररसकु्न पिेछ। कर्ाा अथवीकृत िएमा सोको कारर् िुलाई सोही 

अवयियिर यिवेदकलाई यलयित र्ािकारी ददि ुपिेछ। 

(५) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले कर्ााको सीमा यििाारर् िदाा पयछल्लो तीि मयहिाको 

पाररश्रयमक रकम र व्यवसाि यिरन्तरता ददि आवश्िक पिे अिुमायित रकमको आिारमा यििाारर् 

ििुा पिेछ।  

तर िसरी सीमा यििाारर् िदाा दफा ६ को सीमा िन्दा बढी हुिे िरी यििाारर् ििा पाइिे 

छैि। 

(६) उपदफा (५) बमोयर्म पाररश्रयमक िर्िा िदाा उपदफा (२) को िण्ड (ि) र (ि) 

को यववरर्को आिारमा ििुा पिछे। 

(७) व्यवसािीसाँिको कर्ाा र्ोयिम बहि िि े यर्म्मेवारी इर्ार्तपर प्राप्  त संथर्ाको हुिछे। 

कर्ाा प्रदाि िि ेइर्ार्तपर प्राप्  त संथर्ाले ि ैकर्ाा सरुिर्को व्यवथर्ा ििुापिेछ। कर्ाा प्रदाि िदाा 

सेवा शुल्क बापत कुि ैरकम यलि पाइि ेछैि।  

 

13. कर्ााको यितो: कर्ाा प्रदाि ििे इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले कर्ाा प्रदाि िदाा कर्ाा यलिे व्यवसािीको 

सम्पयत्त वा पररिोर्िा यितोको रुपमा यलि सके्नछ। 

 

14. शोिििाा रकम प्रदाि िि े प्रदििाः (१) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले आफूले प्रवाह िरेको कर्ााको 

देहािको यववरर्सयहत अिसुूची-२ को ढााँचामा राष्ट्र बैङ्क समि रैमायसक रुपमा शोिििााको लायि 

यिवेदि पेश ििुा पिेछः- 

(क) कर्ााको उदे्दश्ि,  

(ि) कर्ाा प्रवाह यमयत र कर्ाा िुक्ताि यमयत,  

(ि) कर्ााको ब्िार्दर,  

(घ) ऋर्ी व्यवसािी कुि विाको प्रिायवत हो सो िेर। 

(२) उपदफा (१) बमोयर्म शोिििााको लायि यिवेदि पेश िरेको पन्र ददियिर राष्ट्र 

बैङ्कले दफा ३ बमोयर्मको िाताबाट एकमुष्ट रुपमा शोिििाा रकम प्रदाि ििेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोयर्म शोिििाा रकम माि िदाा पेश िररएको िाहक ब्िवसािीको 

व्यवसाि, पररिोर्िा, कारोबार, यवत्तीि यववरर् लिाितका यवषि यवशे्लषर्बाट कर्ाा प्रदाि ििा उपिुक्त 

िदेयिएमा राष्ट्र बैङ्कले आंयशक वा पूर्ारूपमा शोिििाा प्रदाि ििा इन्कार ििा सके्नछ। 

(४) कर्ााका लायि पेश हुि आएका यिवेदिहरू प्रचयलत काििू, राष्ट्र बैङ्कको यिदेशि र 

संथर्ाको कर्ाा िीयत एवं मािादशािको पररयियिर रहकेो सुयियित िरी कर्ाा प्रदाि िि े कताव्य 

सम्बयन्ित इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको हुिेछ।  

 

15. कर्ाा चुक्ता ििःे (१) िस कािायवयिको अिीिमा रही व्यवसािीले कर्ाा चुक्ता ििे अवयि तमसकुमा 

उल्लेि िए बमोयर्म हुिछे। 

तर व्यवसािीले चाहेमा सो िुक्तािी अवयििन्दा अयघ कर्ाा रकम चुक्ता ििा सके्नछ।  

(२) सम्बयन्ित इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले शोिििाा यलएको रकम तमसुकमा तोदकएको 

यमयतमा राष्ट्र बैङ्कलाई िुक्तािी ििुा पिेछ। शोिििाा रकमको तमसकुको ढााँचा अिुसूची-३ बमोयर्म 

हुिेछ। 

   (३) इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ामा रहेको कर्ाा थर्ािान्तरर् (एसडब्लुएपी-थवाप) िरी िो विाको 

कर्ाामा लैर्ाि पाइिे छैि।  
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16. कर्ााको अिुिमि तर्ा यिरीिर्ः (१) िस कािायवयि बमोयर्म प्रदाि िएको कर्ााको अिुिमि वा 

यिरीिर् इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ा थविंले ििुा पिेछ।  

(२) राष्ट्र बैङ्कले समि समिमा सुपरीवेिर्को माध्िमबाट अिुिमि वा यिरीिर् ििुा 

पिेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोयर्मको अिुिमिबाट कर्ाा प्रवाहको उदे्दश्ि पूरा हुि ेिरी श्रयमक, 

कमाचारीको पाररश्रयमक वा तलब समिम ै िुक्ताि िए, ििएको तर्ा व्यवसाि सञ्चालिमा आए, 

िआएको िदकि िरी इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले प्रत्िके छ मयहिामा राष्ट्र बैङ्कको सम्बयन्ित 

सुपररवेिर् यविाि तर्ा बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा यििमि यविािमा अिुिमि प्रयतवेदि पेश ििुा 

पिेछ। 

(४) राष्ट्र बैङ्कले आवश्िक देिेमा िस कािायवयिको कािाान्विि सम्बन्िमा इर्ार्तपर प्राप्त 

संथर्ाको कामकारबाहीको थवतन्र लेिापरीिर् िराउि सके्नछ। िथतो लेिापरीिर्को सम्पूर्ा िचा 

सम्बयन्ित इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले व्यहोिुा पिेछ।  

 

17. इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको यर्म्मेवारीः िस कािायवयि बमोयर्म प्रवाह हुि े कर्ााको सम्बन्िमा 

सम्बयन्ित इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको यर्म्मेवारी देहाि बमोयर्म हुिेछः- 

 क  कर्ााको लायि ऋर्ीलाई कर्ाा सयुविाका बारेमा पिााप्त र्ािकारी िराउि,े 

 ि  कर्ाा प्राप्त िरेपिात् ऋर्ीले श्रयमक वा कमाचारीको पाररश्रयमक वा तलब बैङ्क 

िाताबाटै िुक्तािी िरेको सुयियित िि,े 

 ि   शोिििाा रकम प्राप्त िरेका इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले अिुसचूी-४ मा उयल्लयित 

ढााँचा बमोयर्मको मायसक यववरर् मयहिा समाप्त िएको पन्र ददियिर राष्ट्र बैङ्कको 

बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा यििमि यविािमा पेश िि,े 

 घ   कर्ााको समयुचत सुरिर् ििे।  

 

18. व्यवसािीको दायित्व: िस कािायवयि बमोयर्म प्राप्त ििे कर्ााको सम्बन्िमा सम्बयन्ित व्यवसािीको 

यर्म्मेवारी देहाि बमोयर्म हुिछेः- 

 क  आफ्िा कमाचारीलाई कर्ाा अवयििर रोर्िारीबाट हटाउि िहुि,े 

 ि  कर्ाा यलि इच्छुक व्यवसािीले तोदकएको समियिर कर्ााका लायि यिवेदि ददि,े 

 ि  कमाचारी वा श्रयमकको तलब ित्ता िुक्तािी र व्यवसािको यिरन्तरताका लायि बाहेक 

बोिस, इन्सेयन्टि, यबदाको रकम िुक्तािी तर्ा अन्ि कर्ााको व्यार् यतिे प्रिोर्िमा 

िस कर्ााको रकम िचा ििा िहुिे। 

 

19. राष्ट्र बैङ्कको काम, कताब्ि तर्ा अयिकारः (१) िस कािायवयिको कािाान्विि िि ेसम्बन्िमा राष्ट्र 

बैङ्कको काम, कताव्य र अयिकार देहाि बमोयर्म हुिेछः-  

 क   व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाहको लायि िाता सञ्चालि िि,े 

 ि   इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाबाट प्रवाह िएको व्यवसाि यिरन्तरता कर्ााको शोिििाा माि 

िई आएमा िाताबाट शोिििाा रकम उपलब्ि िराउिे,  

 ि   िस कािायवयि बमोयर्म प्रवाह िएको व्यवसाि यिरन्तरता कर्ााको शोिििाा 

रकमको यववरर् मन्रालिलाई मायसक रुपमा उपलब्ि िराउिे,  

 घ   िो कािायवयिको प्रिावकारी कािाान्वििको लायि इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको आवश्िक 

अिुिमि, यििमि, यिरीिर् तर्ा सुपरीवेिर् िि,े  

 ङ  कर्ााको सदपुिोि िएको िपाइएमा िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ बमोयर्म 

कारबाही ििे शोिििाा बापतको रकम इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ालाई िुक्तािी ददि 

इन्कार िि,े 

 च   शोिििाा रकम प्राप्  त ििे बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ाबाट अवयि समाप्  त िएपयछ 

शोिििाा रकम (सााँवा तर्ा व्यार्) दफताा िुक्तािी यलिे। 
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(२) व्यवसािीले िस कािायवयि बमोयर्म प्राप्त िरेको कर्ाा सयुविा दरुुपिोि िरेको पाइएमा 

राष्ट्र बैङ्कले त्िथतो व्यवसािीलाई सबै प्रकारको बैयङ्कङ सयुविाबाट बयञ्चत िराउि वा कालोसूचीमा 

राख्न कर्ाा सचूिा केन्रमा लेिी पठाउि सके्नछ। 

 

20. बािा अड्काउ फुकाउिे: िस कािायवयि अिसुार कािासम्पादि िदाा कुि ैबािा अड्काउ आएमा राष्ट्र 

बैङ्कको यसफाररसमा मन्रालिले त्िथतो बािा अड्काउ फुकाउि सके्नछ। 
  

*** 
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अिसुूची-१ 

(दफा ६ को उपदफा (३) साँि सम्बयन्ित) 

 

अयत, मध्िम तर्ा न्िूि प्रिायवत िेरहरु 
 

(अ) अयत प्रिायवत िेरः 

(1) पिाटिः 

 क  टे्रदकङ्ि, ट्रािल एर्ेन्सी, पवातारोहर्, र्  िायफ्टङ्ि, क्िायम्पङ्ि, टुर अपरेटर, यहयलङ्ि सेन्टर, 

क्िायसिो, मसार् थपा आदद,  

 ि  होटल, पिाटक आवास, मोटेल, िामीर् पिाटि, होम थटे, ररसोटा, तर्ा रेषु्टरााँ, पिाावरर्ीि 

पिाटि, वन्िर्न्तु आरि, 

 ि  साहयसक पिाटि: यथकइङ्ि, ग्लाइयडङ्ि, वाटर र्  िायफ्टङ्ि, हट एिर व्यालुयिङ्ि, 

क्िािोइङ, प्िारासयेलङ्ि, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्र्ी र्यम्पङ्ि, यहमाल आरोहरर् र 

अवलोकि लिाित, 

 घ  िल्फ कोसा, पोलो, पोिी टे्रदकङ्ि, पदिारा, माउन्टेि फ्लाइट सञ्चालि, केवलकार। 

(2) हवाई तर्ा पिाटकीि िातािात; 

(3) मिोरञ्जि, मिोरञ्जि पाका , ररदिएसि सम्बन्िी व्यवसाि, पाटी प्िालेस; 

(4) चलयचर उत्पादि, यवतरर्, यसिेमा हल; 

(5) थवदेशमा वा यवदेशमा रोर्िारी िुमेका वा लेअफमा परेका श्रयमक, कामदार वा कमाचारी; 

(6) मूलिूत रुपमा सडेर िलेर र्ािे वथतु (पेररसेवल िुड्स) र्थतैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा 

मास,ु दािा, दिू तर्ा दिूर्न्ि उत्पादि, अण्डा आदद उत्पादि  तर्ा यबिी यवतरर्;  

(7) कुिुरापालि व्यवसाि; 

(8) पशुपन्छी, मौरी तर्ा मत्थिपालि व्यवसाि; 

(9) तिारी पोशाक, हथतकला तर्ा सीपमलूक व्यवसाि; 

(10) वैदेयशक रोर्िार सेवाप्रदािक, शैयिक परामशा सेवाप्रदािक। 

 

(आ) मध्िम प्रिायवत िेरः 

(1) िप्ने सामाि र्थत-ै प्लायथटक, फलाम/थटील, टािर, छाला, िातुका उत्पादि, घरािसी उपकरर् आदद 

उत्पादि तर्ा यबिी यवतरर्साँि सम्बयन्ित उद्योि व्यवसाि; 

(2) यिर्ी तर्ा आवासीि यवद्यालि, उच्च यशिालि तर्ा माध्ियमक यवद्यालि, कलेर् तर्ा 

यवश्वयवद्यालि, प्रायवयिक यशिालि, यप्र-थकूल, चाइल्ड केिर; 

(3) िारुवाहक थर्ल िातािात; 

(4) ब्िुटीपालार, सैलुि, कथमेरटक सर्ारी लिाितका सामायर्क तर्ा व्ययक्तित सेवाका दििाकलाप; 

(5) कािूिी, लेिा, इयन्र्यििररङ्ि लिाितका परामशा सेवा वा व्यवसाि;  

(6) अथपताल, यक्लयिक, िर्षसङ्िहोम, डािग्नोयथटक सेन्टर; 

(7) हेल्र् सेन्टर वा दफट्िेस सेन्टर;  

(8) िण्डारर् ििा सदकिे वथतु (िाद्यान्न बाहेक) उत्पादि, प्रशोिि तर्ा यबिी यवतरर्; 

(9) वि तर्ा ियिर्र्न्ि उद्योि; 

(10) यिमाार् व्यवसाि; 

(11) औषयि उत्पादि; 

(12) छपाइ, प्रकाशि तर्ा सञ्चार िृह; 

(13) यिमाार्ािीि र्लयवद्युत तर्ा िवीकरर्ीि उर्ाा; 

(14) पत्र्र, माटो तर्ा यससाका उत्पादि सम्बन्िी व्यवसाि। 
 

(इ) न्िूि प्रिायवत िेरः 

(1) उत्पादिमा रही रायष्ट्रि प्रसारर्मा र्ोयडएका र्लयवद्युत आिोर्िा; 

(2) अिलाईि (इ-कमसा) मा संलग्न व्यवसाि; 
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(3) िाद्यान्न उत्पादि, प्रशोिि, िण्डारर् तर्ा यबिी यवतरर्, पेि पदार्ा प्रशोिि तर्ा यबिी यवतरर् 

ििे उद्योि व्यवसाि; 

(4) दैयिक उपिोग्ि अत्िावश्िक वथतकुो यबिी यवतरर्; 

(5) आिातर्न्ि व्यापार; 

(6) पेट्रोल पम्प, ग्िास तर्ा पािी सम्बयन्ित व्यवसाि; 

(7) औषयि यबिी यवतरर्;  

(8) यवज्ञापि सेवा;  

(9) इन्टरिेट, दरूसञ्चार सेवाप्रदािक कम्पिी; 

(10) मददरा तर्ा सुतीर्न्ि उद्योि व्यापार, व्यवसाि; 

(11) ट्रक, ढुवािी व्यवसाि; 

(12) सुि, चााँदीका िहिा तर्ा बहुमूल्ि पत्र्र सम्बन्िी व्यवसाि। 
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अिुसूची-२ 

(दफा १४ को उपदफा (१) साँि सम्बयन्ित 

 

कर्ााको शोिििााको लायि राष्ट्र बैङ्कमा पेश िि ेकर्ााको ऋर्ीहरुको यववरर् पेश ििे ढााँचा 

 

यमयतः २०७.... / ...... / ....... 

श्री िेपाल राष्ट्र बैङ्क, 

बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा यििमि यविाि,     

बालुवाटार, काठमाडौं। 
 

यवषि: शोिििाा उपलब्ि िराई पाउाँ । 

 

महाशि, 

“ व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह कािायवयि, २०७७” बमोयर्म प्रवाह िएको देहाि बमोयर्मको 

कर्ााको कुल रु. ........................ शोिििाा उपलब्ि िराई ददिुहुि अिुरोि िदाछु।  

कर्ााको यववरर् 

ि.

स.ं 

ऋर्ीको 

िाम 

व्यवसाि

को प्रकृयत 

/ठेिािा 

कर्ाा 

प्रवाह 

यमयत 

िेरित 

कर्ााको 

कोड 

कर्ााको 

अयन्तम 

िुक्तािी 

यमयत 

बााँकी 

कर्ाा 

(रु) 

ब्िार् 

दर 

शोिििाा 

माि 

रकम 

कैदफित  

(अयत अर्वा 

मध्िम 

प्रिायवत 

उल्लेि ििे) 

          

          

          

र्म्मा   

शोिििाा पाउिुपि ेर्म्मा रकम रु. .................. अिरेपी 

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

   

दथतितः दथतितः   

िामः  िामः   

पदः   पदः  

यविाि/कािाालिः  यविाि/कािाालिः  

छापः  छापः 

 

*एकीकृत यिदेशि को फाराम िं.३.१ बमोयर्म िेरित कोड 
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अिुसूची-३ 

(दफा १५ को उपदफा (२) साँि सम्बयन्ित) 
 

शोिििाा रकमको तमसकुको ढााँचा 
 

यलयितम् ििीका िाम का.यर्. का.म.ि.पा. वडा ि.ं ..... यथर्त िेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैदकङ्ि कािाालि 

आिे ............................. यर्ल्ला ............................................. पायलका वडा िं. ........ मा 

केन्रीि कािाालि रहेको (शोिििाा रकम यलिे ऋर्ीको 

िाम)......................................................... बैङ्क/यवत्तीि संथर्ा यलयमटेडलाई िेपाल राष्ट्र 

बैङ्कले व्यवसाि यिरन्तरता शोिििाा रकम प्रदाि ििे सम्बन्िमा िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ को दफा ४९ 

ले िरेको व्यवथर्ा अन्तिात िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आर्का यमयतमा रु. ...................... 

(अिरेपी .......................................................................... 

मार) कर्ाा यलएको ठीक सााँचो हो। उक्त कर्ाा यलएको रकम बापत ऋर्ीले आफ्िो संलग्न बमोयर्मको 

िाहक/ऋर्ीलाई प्रवाह िरेको कर्ाा मध्िे संलग्न यववरर् अिुसारको कर्ाा र शोिििाा बापतको कर्ााको लायि 

िस बैङ्कलाई लेयिददएको तमसुक यितो सुरिर्को रुपमा रायिददएका छौं। तपसील बमोयर्मको यितो 

सुरिर्मा रायिएको कर्ााको यववरर् तर्ा शताहरू ठीक सााँचो हो। िस सम्बन्िमा िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट र्ारी 

यवद्यमाि िीयतित व्यवथर्ा तर्ा िेपाल राष्ट्र बैङ्कले समिसमिमा तोकेको शता/मापदण्ड पालिा ििेछौ ाँ। शताहरू 

पालिा ििरेमा उक्त यितो तर्ा  .................................................. (इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको िाम) ..... 

को अन्ि चल–अचल सम्पयत्त समेतबाट उक्त रकम असलु िरी यलिु ििी इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको सञ्चालक 

सयमयतको यिर्ाि/सहमयत समेत रहेकोले िेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैयङ्कङ कािाालि/यविाि, बालुवाटार, काठमाडौंमा बसी 

िो तमसकु लेिी ििी िेपाल राष्ट्र बैङ्कमा चढािौं। 

तपसील 

क. यितोको यववरर्: संलग्न बमोयर्म 

ि. शताहरूः 

1. ... ... ... ............... अवयिका लायि मार िो शोिििाा रकम प्रदाि िररएको छ।  

2. िस शोिििाा बापतको रकम िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई एकमषु्टरुपमा दफताा बुझाउिु पिेछ। 

3. सम्बयन्ित इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाले कर्ाा प्राप्त ििे आफ्िा िाहक ऋर्ीलाई बढीमा .......... प्रयतशतसम्म 

र्प ब्िार् कािम ििुा पिेछ। िथतो ब्िार्दर शोिििाा रकम बापतको रकम उपिोि िएसम्म कािम 

हुिेछ।  

4. यििााररत समियिर रकम िुक्ताि ििरेमा एक प्रयतशत पिेाल ब्िार्दर लाग्नेछ। िेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋर्ी 

बैङ्क वा यवत्तीि संथर्ाको िाता िचा (Debit) िरी उक्त रकम असुलउपर ििा सके्नछ। 

5. रकम प्राप्त िरेका इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाहरूले रकम िुक्तािी म्िाद समाप्त िएको ददि सो रकम िुक्तािी 

ििरेमा िेपाल राष्ट्र बैङ्कयथर्त सम्बयन्ित संथर्ाको र्ुिसुकै िाताबाट िचा लेिी रकम असुलउपर िरी 

यलि र सोको िचा ििे अयख्तिारी िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई रहिेछ। िसमा पयछ कुिै उर्ुरी वा दाबी लाग्न े

छैि।  

6. यितोको रुपमा िेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ददइएको तमसकुमा उयल्लयित कर्ााको र्ोयिम लिाित सबै 

यर्म्मेवारी ........................................... (इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको िाम) ..... कै हुिेछ। 

7. ऋर्ी ........................................... (इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको िाम) ..... ले यितो थवरुप रािेको 

तमसुकमा उल्लेि िएको िाहकको चल अचल सम्पयत्त र िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कर्ाा यलई लिािी िरेको 

उद्योि तर्ा व्यवसाि समेतको िेपाल राष्ट्र बैङ्क वा बैङ्कको प्रयतयियिले र्ुिसकैु बित यिरीिर् िदाा 

उपलब्ि िराउिु वा देिाउि ुपिेछ। 

8. यितो सुरिर्मा यलइएको सुरिर्मा पयहलो दाबी (First Charge) िेपाल राष्ट्र बैङ्कको हुिेछ।  

9. कर्ाा प्रिोि सम्बन्िमा ऋर्ीले िससैार् संलग्न िीयतित शता तर्ा मापदण्डहरू पालिा ििे प्रयतबद्धता 

व्यक्त िदाछ। सो बमोयर्म ििरेमा प्रचयलत िेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐि, २०५८ तर्ा बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा 

सम्बन्िी ऐि, २०७३ अिुसार सर्ाि िएमा मञ्र्ुरी छ।  

10. िस तमसुकको शता र मापदण्डमा आवश्िकता अिुसार िेपाल राष्ट्र बैङ्कले पररमार्ाि वा संशोिि ििा 

सके्नछ। 
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िेपाल राष्ट्र बैङ्कको तफा बाट (इर्ार्तपर प्राप्त संथर्ाको िाम) ................. को 

तफा बाट अयख्तिार प्राप्त व्ययक्त अयख्तिार प्राप्त व्ययक्त  

दथतित: दथतित:  

िाम: िाम:  

पद: पद:   

छापः  छाप: 

यविाि/कािाालि : यविाि/कािाालिः 

 

इयत सम्वत् ........... साल ............ मयहिा ...........िते रोर् ........... 

शुिम।् 
 

यितोको यववरर् 
 

पररिोर्िा वा ऋर्ीको िाम यितो सुरिर्मा रायिएको कर्ाा 
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अिसुचूी ४ 

(दफा 1७ को िण्ड (ि) साँि सम्बयन्ित) 

 

कर्ााको मायसक यववरर् पेश ििे ढााँचा 

यमयतः २०७..... / ...... / ....... 

श्री िेपाल राष्ट्र बैङ्क, 

बैङ्क तर्ा यवत्तीि संथर्ा यििमि यविाि,     

बालुवाटार, काठमाडौं। 

 

यवषि: कर्ाा प्रवाह िररएको ................... कर्ााको ........ मायसक यववरर्। 

 

महाशि, 

 “व्यावसायिक यिरन्तरता कर्ाा प्रवाह कािायवयि, २०७७” बमोयर्म प्रवाह िएको ............ 

........................ कर्ााको रैमायसक यववरर् देहाि बमोयर्म रहेको छ। 

 

प्रवाह िररएको कर्ााको मायसक यववरर् 
 

ि.स.ं कुल कर्ाा 

प्रवाह 

कुल 

ऋर्ीहरुको 

संख्िा 

बााँकी कर्ाा 

(रु) 

िस अवयिमा 

ऋर्ीबाट असुल 

िएको ब्िार् रकम 

(रु) 

िेपाल राष्ट्र 

बैङ्कसाँि 

शोिििाा प्राप्त 

रकम 

कैदफित 

       

       

       

       

       

 र्म्मा      

  
   

दथतितः दथतितः 

िामः  िामः   

पदः  पदः  

यविाि/कािाालि :  यविाि/कािाालिः  

छापः छापः 

 
 
 


