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यदि यो उल्था गरिएको िस्तावजे ि यसको अगं्रजेी/चिनीयााँ ससं्किणमा कुन ैचिन्नता िएमा वा बाझीएमा 

अंग्रजेी/चिनीयााँ ससं्किण मान्य हुनछे । 

 

बै ाँदकङ अभ्यास आिािसचंिताका सामान्य चसद्धान्तिरू (िाग I, खण्ड 2) 

 

1. सामन्य चसद्धान्तिरू 

 

1.1 ग्रािकिरूलाई न्यायोचित ि चनष्पक्ष व्यविाि 

 

संस्थािरूल ेसम्पूणण ग्रािकिरूलाई संस्थासाँगको उनीिरूको सम्बन्धको सम्पूणण ििणिरूमा समान रूपमा, 

इमान्िािीपूवणक ि चनष्पक्ष ढंगले व्यविाि गनुणपछण । ग्रािकिरूलाई चनष्पक्ष ढंगले व्यविाि गनुण सुशासनको अचिन्न 

अंश हुनुपछण ि सम्पूणण संस्थािरू ि चतनीिरूको आचधकारिक एजेन्टिरूको संस्थागत (कपोिेट) संस्कृचत हुनुपछण । 

कमजोि समूििरूको आवश्यकतािरूमा चवशेष ध्यान दिइनु पछण । 

 

1.2 चडस््लोजि (खलुासा) ि पाििर्शणता 

 

संस्था ि चतनीिरूको आचधकारिक एजेन्टिरूल ेउत्पािनिरूको मुख्य चवशेषता, जोचखम ि शतण वा वन्िजे, शुल्क, 

कचमसन वा लागू हुने शुल्किरूको उल्लेख गिी प्रष्टसाँग व्याख्या गनुणपछण ि यी चवविणिरू ग्रािकिरूलाई उपलब्ध 

गिाउनुपछण । उत्पािन तथा सेवािरूको जोचखम ि प्रकृचतको सम्बन्धमा जानकािीका उचित ितेावनीिरू सचित 

अचतरिक्त चडस््लोजििरूको चवकास गनुणपछण । संस्थािरूल ेआफ्नो आचधकारिक एजेन्ट मार्ण त चबक्री गरिएका 

कुनै पचन उत्पािनको सम्बन्धमा उक्त संस्थासाँग सम्बचन्धत आफ्नो कुनै चितयुक्त सम्बन्ध वा स्वाथण (कचन्र्ल्ट अर् 

इन्रेस्ट) िए सोको वािेमा पचन जानकािी उपलब्ध गिाउनपुछण । ग्रािकसाँगको सम्बन्धको सम्पूणण तिमा उपयुक्त 

जानकािी उपलब्ध गिाउनुपछण । सम्पकण  चवत्तीय प्रिािात्मक सामग्रीिरू सिी, इमान्िाि, बुझ्न सदकने हुनुपछण ि 

भ्रामक खालको हुनु हुाँिनै । सम्िव तथा उपयुक्त हुने ठाउाँमा, उस्तै प्रकृचतका उत्पािन ि सेवािरूको बीिमा 

तुलना गन ेितेुल ेमापिण्ड तोदकएको पूवण-किािको चडस््लोजिका अभ्यासिरू अंगीकृत गरिनुपछण । सुझाव 

उपलब्ध गिाइएको ठााँउमा, सुझाव सम्िव िएसम्म वस्तपुिक हुनुपछण ि सामान्यतया उत्पािन ि सेवािरूको 

जरटलता, सोसाँग सम्बचन्धत जोचखमका साथै ग्रािकको चवत्तीय उद्दशे्य, ज्ञान, सक्षमता ि अनुिवलाई ध्यानमा 
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िाख्ि ैग्रािकको प्रोर्ाइलमा आधारित हुनुपछण । संस्थािरूले ग्रािकिरूलाई सान्िर्िणक, सिी ि उपलब्ध िएका 

जानकािी प्रिान गनण मित्त्वपूणण हुन्छ िने्न कुिा सूचित गनुणपछण । 

 

1.3. चवत्तीय चशक्षा ि सितेना 

 

ग्रािकिरूका आफ्नो चवत्तीय साक्षिता अचिवृद्धी गनण उनीिरूको पचन चजम्मेवािी हुन्छ िने्न कुिालाई स्वीकाि 

गि,ै संस्थािरूले चवत्तीय चशक्षा ि सिेतनाको प्रवद्धणन गनण चवद्यमान ि िावी ग्रािकिरूमा चवत्तीय जोचखम ि 

अवसििरू सचितका जोचखमिरूलाई सिीरूपमा बुझ्ने, पूणण जानकािीका साथ चवकल्पिरू िोज्ने,  सिायताका 

लाचग जाने ठाउाँको बािेमा थािा पाउने, आफ्नो चवत्तीय स्वस्थतालाई सुधानण प्रिावकािी किम िाल्न ेज्ञान, 

चसप ि चवश्वासको चवकास गनण, संस्थािरूले सिकाि, चनयमनकािी चनकाय ि अन्य सान्िर्िणक 

सिोकािवालािरूसाँग िातेमालो गनुणपछण । वृित रूपमा आधारित चवत्तीय चशक्षा ि ग्रािकिरूको चवशेष गिी 

कमजोि समूििरूमा चवत्तीय ज्ञान ि क्षमतालाई बढाउने जानकािीको प्रावधानलाई प्रवद्धणन गनुणपछण । ग्रािकको 

सुिक्षा, अचधकाि ि उत्तििाचयत्विरूको बािेमा स्पष्ट जानकािीिरूलाई ग्रािकिरूले सचजलैसाँग पहुाँि हुनुपछण । 

 

1.4. ससं्था ि आचधकारिक एजने्टिरूको उत्तििायी व्यावसाचयक आििण 

 

संस्थािरू ि उनीिरूका आचधकारिक एजेन्टिरूमा आफ्ना ग्रािकिरूको एकिमै बढी र्ाइिाको लाचग कायण गने 

उद्दशे्य हुनुपछण तथा उनीिरू चवत्तीय ग्रािकको संिक्षणलाई कायम िाख्नका लाचग चजम्मेवाि हुनुपछण । संस्थािरू 

पचन आफ्ना आचधकािीक एजेन्टिरू ि तेस्रो पक्ष सेवा प्रिायकिरूको कायणिरूको लाचग चजम्मेवाि ि जवार्ििेी 

पचन हुनुपछण । कािोबािको प्रकृचतमा आधारित िएि ि ग्रािकिरूले मुख्यरूपमा उपलब्ध गिाएको जानकािीको 

आधािमा, संस्थािरूले ग्रािकिरूलाई उत्पािन, सुझाव वा सेवा प्रस्ताव गनुणिन्िा अगाचड आफ्ना ग्रािकिरूको 

चवत्तीय क्षमता ि आवश्यकतािरूको मूल्यांकन गनुणपछण । कमणिािी (चवशेष गिी ग्रािकिरूसाँग प्रत्यक्ष रूपमा 

अन्तिदक्रया गने) लाई उचित रूपमा प्रचशचक्षत ि योग्य बनाउनुपछण । संस्थािरू ि उनीिरूका आचधकारिक 

एजेन्टिरूको कुनै चितयुक्त सम्बन्ध वा स्वाथण (कचन्र्ल्ट अर् इन्रेस्ट) बाट अलचग्गने प्रयत्न गनुणपछण । यसबाट 

अलचग्गन सदकिनै िने उिीत चडस््लोजि गनुणपने सुचनचितता गने, त्यस्ता चितयुक्त सम्बन्ध वा स्वाथणलाई 

व्यवस्थापन गनणका लाचग आन्तरिक संयन्रिरू कायाणन्वयनमा हुनुपने वा उत्पािन, सुझाव वा सेवा उपलब्ध 

गिाउन अस्वीकाि गनुणपछण । उत्तििायी कािोवािको आििण, ग्रािकिरूलाई गने चनष्पक्ष व्यविाि तथा कुनै 
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चितयुक्त सम्बन्ध वा स्वाथणबाट जोचगन/पचन्छनलाई प्रोत्सािन गनणको लाचग, संस्थािका कमणिािी ि उपयुक्त हुने 

ठाउाँमा उनीिरूको आचधकारिक एजेन्टिरूको लाचग पारिश्रमीकको स्केल (तलवमान) को ढााँिाको चवकास 

गरिनुपछण । 

 

1.5. छलकपट वा िरुूपयोग चवरुद्ध ग्रािकको सम्पचत्तको सिंक्षण 

 

संस्थािरूल ेछलकपट, गलत प्रयोग वा अन्य िरुूपयोगबाट सुिक्षा सचित उपिोक्तािरूको चडपोचजट, बित ि 

अन्य सम्बचन्धत चवत्तीय सम्पचत्तिरूलाई उचित रूपमा ि यथाथणताको उच्च चडग्री (ति)को साथ सुिक्षा गनण 

उपयुक्त जानकािी, चनयन्रण ि सुिक्षा संयन्र अपनाउनुपछण । 

 

1.6 उपिोक्ता चवविण (डाटा) ि गोपनीयताको सिंक्षण 

 

संस्थािरूसाँग ग्रािकिरूको चवत्तीय ि व्यचक्तगत जानकािीको सुिक्षा गनणको लाचग उचित चनयन्रण ि सिंक्षण 

संयन्रिरूलाई कायाणन्वयनमा िाख्नुपछण । यी संयन्रिरूले सबै प्रिचलत कानूनको पालना गनुणपछण ि चवशेषरूपमा 

कुन प्रयोजनका लाचग चवविण (डाटा) संकलन, प्रशोधन, िण्डािण, प्रयोग ि (अको पक्षलाई) खुलासा गनण 

सदकने बािे उल्लेख गिेको हुनुपछण । संयन्रले ग्रािकिरूको डाटा साटासाट (साझा गिेको) िएको, डाटा पहुाँि 

गने तथा/ वा काननू चवपरित िाचसल गिेको वा प्रशोधन गरिएका डाटालाई तुरून्तै सच्चाउने वा मेटाउने 

अचधकाि ग्रािकसाँग चनचित हुन्छ िने्न कुिालाई मनन् गिेको हुनुपिणछ । 

 

1.7. गनुासो सम्िाल्न ेवा चनवािण गने 

 

संस्थािरू ि उपयुक्त िएको ठाउाँमा उनीिरूका आचधकारिक एजेन्टिरूले ग्रािकिरूलाई िाबी पेश गनण, उजुिी 

िताण गनण ि पहुाँि योग्य, चनष्पक्ष, जवार्ििेी, समयोचित ि प्रिावकािी िल खोज्नको लाचग उचित च्यानलिरू 

(माध्यम) उपलब्ध गिाउनुपछण । त्यस्ता च्यानलिरूल ेअनुपयुक्त खिण, दढलासुस्ती वा बोझिरू थोपानुण हुाँिनै । 

 

1.8. प्रचतस्पधाण 
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संस्थािरूल ेग्रािकिरूलाई उत्पािन खोज्न, तुलना गनण ि उपयुक्त हुने ठाउाँमा उत्पािन ि संस्थािरू बीिमा 

रे्िबिल (चस्वि) गनण दिनुपछण । 

 

 

 


