यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रज
े ी/चिनीयााँ संस्किणमा कुनै भिन्नता िएमा वा बाझीएमा
अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

बैंकिङ अभ्यास आचारसंहितािा सामान्य हसद्धान्तिरू (भाग I, खण्ड 2)
1 सामान्य हसद्धान्तिरू
1.1 ग्रािििरूलाई न्यायोहचत र हिष्पक्ष व्यविार गिे
संस्थािरूले सम्पूर्ण ग्रािििरूलाई संस्थासँगिो उिीिरूिो सम्बन्धिो सम्पुर्ण चरर्िरूमा समाि रूपमा,
इमान्दारीपूवणि र हिष्पक्ष ढंगले व्यविार गिुणपर्ण । ग्रािििरूलाई हिष्पक्ष ढंगले व्यविार गिुण सुशासििो अहभन्न
अंश हुिुपर्ण र सम्पूर्ण संस्थािरू र हतिीिरूिो आहधिाररि एजेन्टिरूिो संस्थागत (िपोरे ट) संस्िृ हत हुिुपर्ण ।
िमजोर समूििरूिो आवश्यितािरूमा हवशेष ध्याि कदइिु पर्ण ।

1.2 हडस्िोजर (खुलासा) र पारदर्शणता
संस्था र हतिीिरूिो आहधिाररि एजेन्टिरूले प्रडक्टिरूिो मुख्य हवशेषता , जोहखम र शतण वा वन्देज, शुल्ि,
िहमसि वा लागू हुिे शुल्ििरूिो उल्लेख गरी प्रष्टसँग व्याख्या गिुणपर्ण र यी हववरर्िरू ग्रािििरूलाई उपलब्ध
गराउिुपर्ण । प्रडक्ट तथा सेवािरूिो जोहखम र प्रिृ हतिो सम्वन्धमा जाििारीिा उहचत चेताविीिरू सहित
अहतररक्त हडस्क्लोजरिरूिो हविास गिुणपर्ण । संस्थािरूले आफ्िा आहधिाररि एजेन्ट मार्ण त हबक्री गररएिा िु िै
पहि प्रडक्टिो सम्वन्धमा उक्त संस्थासँग सम्वहन्धत आफ्िो िु िै हितयुक्त सम्वन्ध वा स्वाथण (िहन्र्ल्ट अर् इन्रेस्ट)
भए सोिो बारे मा पहि जाििारी उपलब्ध गराउिुपर्ण । ग्राििसँगिो सम्बन्धिो सम्पूर्ण तिमा उपयुक्त जाििारी
उपलब्ध गराउिुपर्ण । सम्पूर्ण हवत्तीय प्रचारात्मि सामग्रीिरू सिी, इमान्दार, बुझ्ि सकििे हुिुपर्ण र भ्रामि
खालिो हुिु हुँदि
ै । सम्भव तथा उपयुक्त हुिे ठाँउमा, उस्तै प्रिृ हतिा प्रडक्ट र सेवािरूिो बीचमा तुलिा गिे
िेतुले मापदण्ड तोकिएिो पूवण–िरारिो हडस्क्लोजरिा अभ्यासिरू अंगीिृ त गररिुपर्ण । सुझाव उपलब्ध गराइएिो
ठाँउमा,

सुझाव सम्भव भएसम्म वस्तुपरि

हुिुपर्ण र सामान्यतया प्रडक्ट र सेवािरूिो जरटलता, सोसँग

सम्बहन्धत जोहखमिा साथै ग्रािििो हवत्तीय उद्देश्य, ज्ञाि, सक्षमता र अिुभवलाइण ध्यािमा राख्दै ग्रािििो
प्रोर्ाइलमा आधाररत हुिुपर्ण । संस्थािरूले ग्रािििरूलाई सान्दर्भणि, सिी र उपलब्ध भएिा जाििारी प्रदाि
गिण मित्त्वपूर्ण हुन्र् भन्ने िु रा सूहचत गिुणपर्ण ।
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1.3 हवत्तीय हशक्षा र सचेतिा
ग्रािििरूिा आफ्िो हवत्तीय साक्षरता अहभवृद्धी गिण उिीिरूिो पहि हजम्मेवारी हुन्र् भन्ने िु रालाइण स्वीिार गदै,
संस्थािरूले हवत्तीय हशक्षा र सचेतिािो प्रवद्धणि गिण हवमानमाि र भावी ग्रािििरूमा हवत्तीय जोहखम र अवसरिरू
सहितिा जोहखमिरूलाइण सिीरूपमा बुझ्िे, पूर्ण जाििारीिा साथ हविल्पिरू रोज्िे, सिायतािा लाहग जािे
ठाँउिो बारे मा थािा पाउिे, आफ्िो हवत्तीय स्वस्थतालाई सुधािण प्रभाविारी िदम चाल्िे ज्ञाि, हसप र हवश्वासिो
हविास गिण, संस्थािरूले सरिार, हियमििारी हििाय र अन्य सान्दर्भणि सरोिारवालािरूसँग िातेमालो गिुणपर्ण
।

वृित रूपमा आधाररत हवत्तीय हशक्षा र ग्रािििरूिो हवशेष गरी िमजोर समूििरूमा हवत्तीय ज्ञाि र

क्षमतालाई बढाउिे जाििारीिो प्रावधािलाई प्रवद्धणि गिुणपर्ण । ग्रािििो सुरक्षा, अहधिार र उत्तरदाहयत्विरूिो
बारे मा स्पष्ट जाििारीिरूलाई ग्रािििरूले सहजलैसँग पहुँच हुिुपर्ण ।

1.4 संस्था र आहधिाररि एजेन्टिरूिो उत्तरदायी व्यावसाहयि आचरर्
संस्थािरू र उिीिरूिा आहधिाररि एजेन्टिरूमा आफ्िा ग्रािििरूिो एिदमै वढी र्ाइदािो लाहग िायण गिे
उद्देश्य हुिुपर्ण तथा उिीिरू हवत्तीय ग्रािििो संरक्षर्लाई िायम राख्निा लाहग हजम्मेवार हुिुपर्ण । संस्थािरू
पहि आफ्िा आहधिाररि एजेन्टिरू र तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायििरूिो िायणिरूिो लाहग हजम्मेवार र जवार्देिी पहि
हुिुपर्ण । िारोबारिो प्रिृ हतमा आधाररत भएर र ग्रािििरूले मुख्यरूपमा उपलब्ध गराएिो जाििारीिो
आधारमा, संस्थािरूले ग्रािििरूलाई प्रडक्ट, , सुझाव वा सेवा प्रस्ताव गिुणभन्दा अगाहड आफ्िा ग्रािििरूिो
हवत्तीय क्षमता र आवश्यितािरूिो मूल्यांिि गिुणपर्ण । िमणचारी (हवशेष गरी ग्रािििरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा
अन्तरकक्रया गिे) लाई उहचत रूपमा प्रहशहक्षत र योग्य बिाउिुपर्ण । संस्थािरू र उिीिरूिा आहधिाररि
एजेन्टिरूिो िु िै हितयुक्त सम्वन्ध वा स्वाथण (िहन्र्ल्ट अर् इन्रेस्ट) बाट अलहग्गिे प्रयत्न गिुणपर्ण । यसवाट
अलहग्गि सकिदैि भिे उचीत हडस्क्लोजर गिुणपिे सुहिहितता गिे,

त्यस्ता हितयुक्त सम्वन्ध वा स्वाथणलाई

व्यवस्थापि गिणिा लाहग आन्तररि संयन्रिरू िायाणन्वयिमा हुिुपिे वा प्रडक्ट, सुझाव वा सेवा उपलब्ध गराउि
अस्वीिार गिुणपर्ण । उत्तरदायी िारोवारिो आचरर्, ग्रािििरूलाइण गिे हिष्पक्ष व्यविार तथा िु िै हितयुक्त
सम्वन्ध वा स्वाथणवाट जोहगि/पहन्र्िलाइण प्रोत्सािि गिणिो लाहग, संस्थाििा िमणचारी र उपयुक्त हुिे ठाउँ मा
उिीिरूिो आहधिाररि एजेन्टिरूिो लाहग पाररश्रमीििो स्िे ल (तलवमाि) िो ढाँचािो हविास गररिुपर्ण ।
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1.5 र्लिपट वा दुरूपयोगबाट ग्रािििो सम्पहत्तिो संरक्षर्
संस्थािरूले र्लिपट, गलत प्रयोग वा अन्य दुरूपयोगबाट सुरक्षा सहित उपभोक्तािरूिो हडपोहजट, बचत र अन्य
सम्बहन्धत हवत्तीय सम्पहत्तिरूलाई उहचत रूपमा र यथाथणतािो उच्च हडग्री (ति)िो साथ सुरक्षा गिण उपयुक्त
जाििारी, हियन्रर् र सुरक्षा संयन्र अपिाउिुपर्ण ।

1.6 उपभोक्तािो हववरर् (डाटा) र गोपिीयतािो संरक्षर्
संस्थािरूसँग ग्रािििरूिो हवत्तीय र व्यहक्तगत जाििारीिो सुरक्षा गिणिो लाहग उहचत हियन्रर् र संरक्षर्
संयन्रिरूलाइण िायाणन्वयिमा राख्नुपर्ण । यी संयन्रिरूले सवै प्रचहलत िािूििो पालिा गिुणपर्ण र हवशेषरूपमा िु ि
प्रयोजििा लाहग हववरर् (डाटा) संिलि, प्रशोधि, भण्डारर्, प्रयोग र (अिो पक्षलाइण ) खुलासा गिण सकििे बारे
उल्लेख गरे िो हुिुर्ण । संयन्रले ग्रािििरूिो डाटा साटासाट (साझा गरे िो) भएिो, डाटा पहुँच गिे तथा/ वा
िािूि हवपररत िाहसल गरे िो वा वा प्रशोधि गररएिा डाटालाइण तुरून्तै सच्चाउिे वा मटाउिे अहधिार ग्राििसँग
हिहित हुन्र् भन्ने िरालाइण मिि् गरे िो हुिुपदणर् ।

1.7 गुिासो सम्िाल्िे वा हिवारर् गिे
संस्थािरू र उपयुक्त भएिो ठाउँ मा उिीिरूिा आहधिाररि एजेन्टिरूले ग्रािििरूलाई दाबी पेश गिण, उजुरी दताण
गिण र पहुँच योग्य, हिष्पक्ष, जवार्देिी, समयोहचत र प्रभाविारी िल खोज्ििो लाहग

उहचत च्यािलिरू

(माध्यम) उपलब्ध गराउिुपर्ण । त्यस्ता च्यािलिरूले अिुपयुक्त खचण, कढलासुस्ती वा बोझिरू थोपािुण हुँदैि ।

1.8 प्रहतस्पधाण
संस्थािरूले ग्रािििरूलाई प्रडक्ट खोज्ि, तुलिा गिण र उपयुक्त हुिे ठाउँ मा प्रडक्ट र संस्थािरू बीचमा र्े रबदल
(हस्बच) गिण कदिुपर्ण ।
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