य�द यो उल्था ग�रएको दस्तावेज र यसको अंग्रज
े ी/�चनीयाँ संस्करणमा कुनै �भन्नता भएमा वा बाझीएमा
अंग्रेजी/�चनीयाँ संस्करण मान्य हुनेछ ।

ब��कङ अभ्यास आचारसंिहताका सामान्य िस�ान्तह� (भाग I, खण्ड 2)
1 सामान्य िस�ान्तह�
1.1 �ाहकह�लाई न्यायोिचत र िनष्पक्ष �वहार गन�
संस्थाह�ले सम्पूणर् �ाहकह�लाई संस्थासँगको उनीह�को सम्बन्धको सम्पुणर् चरणह�मा समान �पमा,
इमान्दारीपूवर्क र िनष्पक्ष ढंगले �वहार गनुर्पछर् । �ाहकह�लाई िनष्पक्ष ढंगले �वहार गनुर् सुशासनको अिभ�
अंश �नुपछर् र सम्पूणर् संस्थाह� र ितनीह�को आिधका�रक एजेन्टह�को संस्थागत (कप�रे ट) संस्कृ ित �नुपछर् ।
कमजोर समूहह�को आवश्यकताह�मा िवशेष ध्यान �दइनु पछर् ।

1.2 िडस्कोजर (खुलासा) र पारद�शर्ता
संस्था र ितनीह�को आिधका�रक एजेन्टह�ले �डक्टह�को मुख्य िवशेषता , जोिखम र शतर् वा वन्देज, शुल्क,
किमसन वा लागू �ने शुल्कह�को उल्लेख गरी ��सँग �ाख्या गनुर्पछर् र यी िववरणह� �ाहकह�लाई उपलब्ध
गराउनुपछर् । �डक्ट तथा सेवाह�को जोिखम र �कृ ितको सम्वन्धमा जानकारीका उिचत चेतावनीह� सिहत
अित�र� िडस्क्लोजरह�को िवकास गनुर्पछर् । संस्थाह�ले आफ्ना आिधका�रक एजेन्ट माफर् त िब�� ग�रएका कु नै
पिन �डक्टको सम्वन्धमा उ� संस्थासँग सम्विन्धत आफ्नो कु नै िहतयु� सम्वन्ध वा स्वाथर् (किन्फल्ट अफ इन्�ेस्ट)
भए सोको बारे मा पिन जानकारी उपलब्ध गराउनुपछर् । �ाहकसँगको सम्बन्धको सम्पूणर् तहमा उपयु� जानकारी
उपलब्ध गराउनुपछर् । सम्पूणर् िव�ीय �चारात्मक साम�ीह� सही, इमान्दार, बुझ्न स�कने �नुपछर् र �ामक
खालको �नु �ँदन
ै । सम्भव तथा उपयु� �ने ठाँउमा, उस्तै �कृ ितका �डक्ट र सेवाह�को बीचमा तुलना गन�
हेतल
ु े मापदण्ड तो�कएको पूवर्–करारको िडस्क्लोजरका अभ्यासह� अंगीकृ त ग�रनुपछर् । सुझाव उपलब्ध गराइएको
ठाँउमा,

सुझाव सम्भव भएसम्म वस्तुपरक

�नुपछर् र सामान्यतया �डक्ट र सेवाह�को ज�टलता, सोसँग

सम्बिन्धत जोिखमका साथै �ाहकको िव�ीय उ�ेश्य, ज्ञान, सक्षमता र अनुभवलाइर् ध्यानमा राख्दै �ाहकको
�ोफाइलमा आधा�रत �नुपछर् । संस्थाह�ले �ाहकह�लाई सान्द�भर्क, सही र उपलब्ध भएका जानकारी �दान
गनर् मह�वपूणर् �न्छ भ�े कु रा सूिचत गनुर्पछर् ।
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1.3 िव�ीय िशक्षा र सचेतना
�ाहकह�का आफ्नो िव�ीय साक्षरता अिभवृ�ी गनर् उनीह�को पिन िजम्मेवारी �न्छ भ�े कु रालाइर् स्वीकार गद�,
संस्थाह�ले िव�ीय िशक्षा र सचेतनाको �व�र्न गनर् िव�मान र भावी �ाहकह�मा िव�ीय जोिखम र अवसरह�
सिहतका जोिखमह�लाइर् सही�पमा बुझ्ने, पूणर् जानकारीका साथ िवकल्पह� रोज्ने, सहायताका लािग जाने
ठाँउको बारे मा थाहा पाउने, आफ्नो िव�ीय स्वस्थतालाई सुधानर् �भावकारी कदम चाल्ने ज्ञान, िसप र िव�ासको
िवकास गनर्, संस्थाह�ले सरकार, िनयमनकारी िनकाय र अन्य सान्द�भर्क सरोकारवालाह�सँग हातेमालो गनुर्पछर्
।

वृहत �पमा आधा�रत िव�ीय िशक्षा र �ाहकह�को िवशेष गरी कमजोर समूहह�मा िव�ीय ज्ञान र

क्षमतालाई बढाउने जानकारीको �ावधानलाई �व�र्न गनुर्पछर् । �ाहकको सुरक्षा, अिधकार र उ�रदाियत्वह�को
बारे मा स्प� जानकारीह�लाई �ाहकह�ले सिजलैसँग प�ँच �नुपछर् ।

1.4 संस्था र आिधका�रक एजेन्टह�को उ�रदायी �ावसाियक आचरण
संस्थाह� र उनीह�का आिधका�रक एजेन्टह�मा आफ्ना �ाहकह�को एकदमै वढी फाइदाको लािग कायर् गन�
उ�ेश्य �नुपछर् तथा उनीह� िव�ीय �ाहकको संरक्षणलाई कायम रा�का लािग िजम्मेवार �नुपछर् । संस्थाह�
पिन आफ्ना आिधका�रक एजेन्टह� र ते�ो पक्ष सेवा �दायकह�को कायर्ह�को लािग िजम्मेवार र जवाफदेही पिन
�नुपछर् । कारोबारको �कृ ितमा आधा�रत भएर र �ाहकह�ले मुख्य�पमा उपलब्ध गराएको जानकारीको
आधारमा, संस्थाह�ले �ाहकह�लाई �डक्ट, , सुझाव वा सेवा �स्ताव गनुर्भन्दा अगािड आफ्ना �ाहकह�को
िव�ीय क्षमता र आवश्यकताह�को मूल्यांकन गनुर्पछर् । कमर्चारी (िवशेष गरी �ाहकह�सँग �त्यक्ष �पमा
अन्तर��या गन�) लाई उिचत �पमा �िशिक्षत र योग्य बनाउनुपछर् । संस्थाह� र उनीह�का आिधका�रक
एजेन्टह�को कु नै िहतयु� सम्वन्ध वा स्वाथर् (किन्फल्ट अफ इन्�ेस्ट) बाट अलिग्गने �य� गनुर्पछर् । यसवाट
अलिग्गन स�कदैन भने उचीत िडस्क्लोजर गनुर्पन� सुिनि�तता गन�,

त्यस्ता िहतयु� सम्वन्ध वा स्वाथर्लाई

�वस्थापन गनर्का लािग आन्त�रक संयन्�ह� कायार्न्वयनमा �नुपन� वा �डक्ट, सुझाव वा सेवा उपलब्ध गराउन
अस्वीकार गनुर्पछर् । उ�रदायी कारोवारको आचरण, �ाहकह�लाइर् गन� िनष्पक्ष �वहार तथा कु नै िहतयु�
सम्वन्ध वा स्वाथर्वाट जोिगन/पिन्छनलाइर् �ोत्साहन गनर्को लािग, संस्थाहका कमर्चारी र उपयु� �ने ठाउँ मा
उनीह�को आिधका�रक एजेन्टह�को लािग पा�र�मीकको स्के ल (तलवमान) को ढाँचाको िवकास ग�रनुपछर् ।
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1.5 छलकपट वा दु�पयोगबाट �ाहकको सम्पि�को संरक्षण
संस्थाह�ले छलकपट, गलत �योग वा अन्य दु�पयोगबाट सुरक्षा सिहत उपभो�ाह�को िडपोिजट, बचत र अन्य
सम्बिन्धत िव�ीय सम्पि�ह�लाई उिचत �पमा र यथाथर्ताको उ� िड�ी (तह)को साथ सुरक्षा गनर् उपयु�
जानकारी, िनयन्�ण र सुरक्षा संयन्� अपनाउनुपछर् ।

1.6 उपभो�ाको िववरण (डाटा) र गोपनीयताको संरक्षण
संस्थाह�सँग �ाहकह�को िव�ीय र �ि�गत जानकारीको सुरक्षा गनर्को लािग उिचत िनयन्�ण र संरक्षण
संयन्�ह�लाइर् कायार्न्वयनमा रा�ुपछर् । यी संयन्�ह�ले सवै �चिलत कानूनको पालना गनुर्पछर् र िवशेष�पमा कु न
�योजनका लािग िववरण (डाटा) संकलन, �शोधन, भण्डारण, �योग र (अक� पक्षलाइर् ) खुलासा गनर् स�कने बारे
उल्लेख गरे को �नुछर् । संयन्�ले �ाहकह�को डाटा साटासाट (साझा गरे को) भएको, डाटा प�ँच गन� तथा/ वा
कानून िवप�रत हािसल गरे को वा वा �शोधन ग�रएका डाटालाइर् तु�न्तै स�ाउने वा मटाउने अिधकार �ाहकसँग
िनिहत �न्छ भ�े करालाइर् मनन् गरे को �नुपदर्छ ।

1.7 गुनासो सम्हाल्ने वा िनवारण गन�
संस्थाह� र उपयु� भएको ठाउँ मा उनीह�का आिधका�रक एजेन्टह�ले �ाहकह�लाई दाबी पेश गनर्, उजुरी दतार्
गनर् र प�ँच योग्य, िनष्पक्ष, जवाफदेही, समयोिचत र �भावकारी हल खोज्नको लािग

उिचत च्यानलह�

(माध्यम) उपलब्ध गराउनुपछर् । त्यस्ता च्यानलह�ले अनुपयु� खचर्, �ढलासुस्ती वा बोझह� थोपानुर् �ँदैन ।

1.8 �ितस्पधार्
संस्थाह�ले �ाहकह�लाई �डक्ट खोज्न, तुलना गनर् र उपयु� �ने ठाउँ मा �डक्ट र संस्थाह� बीचमा फे रबदल
(िस्बच) गनर् �दनुपछर् ।
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