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नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि  

वानशे्वि काठिाण्िौं 
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नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि  

 

डितोपत्र ववश्लषेक किाििा पदपूडति सम्वन्िी कार्िववडि, २०७७ 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिकोलाडग आवश्र्क जनशक्ति प्रडतस्पिािको आिाििा छनौट गिी किाििा 
पदपूडति गने प्रर्ोजनको लाडग संचालक सडिडतले देहाएको कार्िववडि तजजििा गिी लागू गिेकोछ ।  

 

१.  संक्तिप्त नाि ि प्रािम्भ:  (१) र्ो कार्िववडिको नाि “नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि  डितोपत्र 
ववश्लषेक किाििा पदपूडति सम्वन्िी कार्िववडि, २०७७” िहेको छ ।  

  (२) र्ो कार्िववडि कम्पनीको संचालक सडिडतबाट स्वीकृत भएको डिडतबाट प्रािम्भ  हजनेछ।  

२.  परिभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्ि नलागेिा र्स ववडनर्िावलीिा,  
क)  “डनर्िावली” भन्नाले नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको डनर्िावली 2076 सम्झनज 

पदिछ। 

(ख)  “प्रिजख कार्िकािी अडिकृत” भन्नाले कम्पनीको डनर्िावलीको डनर्ि ४० बिोक्तजि डनर्जि प्रिजख 
कार्िकािी अडिकृत सम्झनज पदिछ ।  

(घ)  “सडिडत” भन्नाले कम्पनीको डनर्िावलीको डनर्ि २८ बिोक्तजि गठन भएको कम्पनीको 
सञ्चालक सडिडत सम्झनज पदिछ ।  

(ङ)  “कम्पनी” भन्नाले नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिलाई सम्झनज पदिछ । 

(च)  “डितोपत्र ववश्लषेक” भन्नाले आिािभतू तर्ा प्राववडिक ववश्लषेकलाई सम्झनज पदिछ । 

 

३.  छनौट उपसडिडतको गठन:  (१) सडिडतले आवश्र्क जनशक्ति किाििा डनर्जक्ति गनिका लाडग एक जना 
सञ् चालक सदस्र्को संर्ोजकत्विा देहार् बिोक्तजिको छनौट उपसडिडत गठन गनेछ ।  

  (क)  सडिडतले तोकेको संचालक सदस्र् संर्ोजक 

  (ख)  प्रिजख कार्िकािी अडिकृत  सदस्र् 

  (ग)  सडिडतले तोकेको पदपूडतिसँग सम्बक्तन्ित ववञ सदस्र् 

  (घ)  कम्पनीको प्रशासन प्रिजख सक्तचव 

(२) उपसडिडतले आवेदक िध्रे्बाट खजला प्रडतस्पिािको आिाििा छनौट गिी ब्र्वस्र्ापनलाई 
डनर्जक्तिका लाडग र्ोग्र्ताक्रि अनजसािको उम्िेद्वािहरूको नाि डसफारिस गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोक्तजि डसफारिसिा पिेका िजख्र् उम्िेद्वािलाई प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले 
सम्बक्तन्ित पदिा डनर्जक्ति गनेछ ।  

4. उम्िेद्वािको न्र्जनति र्ोग्र्ता तर्ा कार्ि अनजभव: आिािभतू ववश्लषेक (Fundamental Analyst) ि प्राववडिक 
ववश्लषेक  (Technical Analyst)  पदका लाडग देहार्को शैक्तिक र्ोग्र्ता, ताडलि तर्ा अनजभव ि उिेि 
भएका इच्छजक नेपाली नागरिकले आवेदन ददन सक्नेछन।् 

(क) न्रू्नति शैक्तिक र्ोग्र्ता: चाटििि एकाउण्टेन्सी वा व्र्वस्र्ापन, वाक्तिज्र्शास्त्र, 
तथ्र्ाकंशास्त्रिा स्नातकोत्ति उपािी हाडसल गिेको ।   
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(ख)  अनजभव: पूजँीबजाि िते्रिा प्राववडिक ववश्लषेक वा आिािभतू ववश्लषेक भई कक्तम्तिा ३ 
वषि कार्ि गिेको ।  

(ग) ववशषे र्ोग्र्ता: स्वदेशी तर्ा ववदेशी संघ संस्र्ाले संचालन गिेको डितोपत्र ववश्लषेिसँग 
सम्बक्तन्ित व्र्वसावर्क र्ोग्र्ता (Professional Certification) पिीिा उतीि गिी 
Advance Computer Skills भएकालाई ववशेष ग्राह्यता ददइनेछ । 

(घ) उिेि: डनवेदन ददने अक्तन्ति डिडतिा ३० वषि प जिा भई ४५ वषि ननाघेको ।  

5. आवेदन आह्वान गनजिपने: (१) कम्पनीलाई आवश्र्क डितोपत्र ववश्लषेकहरुको पदपूडतिका लाडग छनौट 

उपसडिडतले १५ ददनको म्र्ाद ददई कज नै िाविर् स्तिको दैडनक पडत्रकािा संक्तिप्त सूचना ि कम्पनीको 
संस्र्ापक संस्र्ाहरुको website िा अनजसूची-१ बिोक्तजिको ववस्ततृ सूचना प्रकाक्तशत गनजिपने छ ।  

(२) उपदफा (१) िा उल्लेख गरिएको अवडि डभत्र तीनवटा भन्दा कि डनवेदन पिेिा उि 
डनवेदनलाई कार्िै िाक्तख म्र्ाद सवकएको तीन कार्िददन डभत्र पजनः सात ददनको र्प म्र्ाद ददई सूचना 
प्रकाशन गनजिपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्तजि र्प भएको म्र्ाद डभत्र सिेत तीनवटा भन्दा कि डनवेदन प्राप्त 
भएिा जडत डनवेदन प्राप्त भएको छ सोही बिोक्तजि छनौटको प्रकृर्ा अगाडि वढाउन बािा पने छैन।  

6. डनवेदनसार् पेश गनजिपने कागजात तर्ा वववििहरु: (१) दफा (४) बिोक्तजिको र्ोग्र्ता पजिा गिेका 
ईच्छजक नेपाली नागरिकले कम्पनीिा डनवेदन ददँदा डनवेदनसार् देहार् बिोक्तजिका ववविि तर्ा कागजात 
पेश गनजि पनेछ।त्र्स्ता ववविि तर्ा कागजातको प्रत्रे्क पानािा आफैले दस्तखत गिी कागजातहरुिा 
सक्कल बिोक्तजि नक्कल दठक छ भनी प्रिाक्तित गिी प्रडतडलवप पेश गनजि पनेछ: 

(क)  शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनजभव, सम्पकि  ठेगाना (इिेल, टेडलफोन, िोबाईल नम्बि, घि ि 
कार्ािलर्को ठेगाना) सवहतको ववस्ततृ वैर्क्तिक ववविि (Bio- Data), 

(ख)  नेपाली नागरिकताको प्रिािपत्र ि शैक्तिक र्ोग्र्ताको प्रिािपत्र तर्ा व्र्वसार्ीक 
अनजभवको कागजात, ताडलि तर्ा ब्र्ावसावर्क र्ोग्र्ता पिीिाको प्रिािपत्रको 
प्रडतडलवपहरु,  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि डनवेदन ददँदा देहार्को कज िाहरु उल्लेख गिी हस्तािि गिी 
स्वघोषिाको कागज सिेत पेश गनजि पनेछ: 

(क) कज नै िाजनीडतक दलको सदस्र् निहेको,  

(ख) कम्पनीसँग आफ्नो वा आफ्नो परिवािको सदस्र्को डनजी स्वार्ि नभएको,   

(ग) आफ्नो नाििा व्र्क्तिगत बेरुजज तर्ा सिकािी बाँकी निहेको ि कि च जिा गिेको,  
(घ) भ्रष्टाचाि, सम्पक्तत्त शजद्धीकिि, बैंवकङ्ग कसूि वा नैडतक पतन देक्तखने फौजदािी अडभर्ोगिा 

अदालतबाट कसूिदाि ठहि नभएको,   
(ङ) दािासाहीिा नपिेको, कीते वा जालसाजीको आिोपिा सजार् नपाएको,  

(च) बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाको ऋि नडतिी वा प्रचडलत कानजन बिोक्तजि कालो सूचीिा नपिेको, 
(छ) कज नै ववदेशी िजलजकको स्र्ार्ी आवासीर् अनजिडत प्राप्त नगिेको, 
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(ज) िानडसक सन्तजलन दठक भएको, 
(झ) प्रचडलत नेपाल कानूनद्वािा अर्ोग्र् निहेको ।  

7.   ववषर्गत प्रस्तजडत : र्स कार्िववडिको दफा 9 को उपदफा 2 बिोक्तजि छनौट भएका आवेदकहरूले 
अन्तवािताि भन्दा पवहले देहाएका ववषर्हरू सिेटेि बढीिा 1 घण्टा प्रस्तजडतकिि ददनज पनेछ ।  

आिािभतू ववश्लषेक Economic analysis, Industry analysis, Company analysis , Interpretation of 

Financial statements of listed companies, Multiple ratios analysis, time 

value of money and valuation of equity, Economic value add, Moving 

average, beta analysis, Buy side and sale side analysis, sensitivity analysis, 

management scenario analysis, Trading psychology and risk management. 

प्राववडिक ववश्लषेक Charts study and analysis, trend line , candlestick study, 

Double patterns, Triple pattern, support and resistance  (chart pattern and 

their study ), gap analysis, Oscillators and indicators moving average, 

Moving average convergence and Divergence( MACD), Relative Strength 

Index(RSI), On balance value, Stochastic, William % R , Bollinger bands, 

money flow index, Trade Strategies (The Dow Theory, Elliot Wave theory, 

Fibonacci sequences), Trading psychology and risk management, modern 

analytical modules.  

 

8. उम्िेवािको िजल्र्ाकंन गदाि ददईन ेअंकभाि: (१) उपसडिडतले उम्िेद्वािको छनौट गदाि कज ल अंकभाि 
एक सर् कार्ि गिी देहार् बिोक्तजिको आिाििा उम्िेद्वािलाई अंकभाि ददई सो आिाििा िजल्र्ांकन 
गनजि पनेछ: 

  (क)  शैक्तिक र्ोग्र्ता वापत  20 अङ्क 

  (ख)  अनजभव वापत          १० अङ्क 

  (ग) ताडलि १० अङ्क 

  (घ)  ववषर्गत प्रस्तजडत 2० अङ्क 

  (ङ)  अन्तवािताि वापत             40 अङ्क 

(क) शैक्तिक र्ोग्र्ताको अंक वगीकिि  – बीस अङ्क 

 (अ) प्रर्ि शे्रिी  –दश अंक 

 (आ) दद्वतीर् शे्रिी                 – आठ अङ्क 

 (इ)  ब्र्ावसावर्क र्ोग्र्ता पिीिा उतीि भएिा र्प – दश अंक 

(ख) कार्ि अनजभवको अंक वगीकिि – दश अङ्क  

  (अ) न्र्जनतिकार्ािन जभवको अंक वगीकिि –छ अङ्क  

  (आ) न्र्जनतिकार्ािन जभवपडछकोप्रत्रे्कवषिको ०.५(सून्र् दशिलव  

  पाँच)अंकका  दिले बढीिा 8 बषिको  – चाि अङ्क 

 (ग)  ववषर्गत प्रस्तजडतकििको अंक वगीकिि – बीस अङ्क 

(अ)  तकि पूििप्रस्त जडत  – पाँच अङ्क  

(आ)  ववश्लषेि उपकििहरूको बजझाई – पाँच अङ्क  
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 (इ)      ववश्लषेि उपकििहरूको प्रर्ोगात्िक ििता – पाँच अङ्क  

(ई) ववषर्गत  स्पष्टता – पाँच अङ्क  

 (घ) अन्तिवातािको अंक वगीकिि – चाडलस अङ्क  

(अ)  व्र्क्तित्व ि आत्िववश्वास – पाँच अङ्क  

(आ)  ववश्लषेि गने ििता  – दश अङ्क  

(इ)  ववषर्वस्तजको ञान  – दश अङ्क  

(ई)  ववषर् ि उद्देश्र्को स्पष्टता – पाँच अङ्क  

(उ)  उठाईएका सवालहरु संबोिन गनि सक्न ेििता  –दश अङ्क   
(२) छनौट उपसडिडतले उम्िेद्वािको िजल्र्ाङ्कन सम्बन्िी िापदण्ि आफैले डनिाििि गनि सक्नेछ।  

9. छनौट प्रकृर्ा: (१) तोवकएको म्र्ाद डभत्र कम्पनीिा प्राप्त डनवेदनहरु तर्ा कागजातहरु उपसडिडतिा 
पठाउनज पनेछ ।  

(२) उपसडिडतले उम्िेदवािको शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनजभव, ि ताडलि वापतको प्राप्ताङ्कको आिाििा 
उपलब्ि भए सम्ि उत्कृष्ट पाँच जना उम्िेद्वािको विािन जक्रिका आिाििा सूची तर्ाि गिी सो सूक्तचिा 
पिेका उम्िेद्वािहरुलाई ववषर्गत प्रस्तजती ि अन्तवाितािको लाडग डिडत, सिर् ि स्र्ान तोकी सोको सूचना 
ददनज पनेछ।उि डिडत ि सिर्िा आवेदकहरुले ववषर्गत प्रस्तजती गनजि पनेछ। 

(3) उपदफा (2) बिोक्तजिको सूचीिा पिेका उम्िेद्वािले प्रस्तजतीकिि तर्ा अन्तवाताििा सहभागी 
हजँन आउँदा आफ्नो शैक्तिक र्ोग्र्ता, अनजभव, नेपाली नागरिकताको प्रिािपत्र एवं डनवेदन सार् पेश 
गिेका कागजातहरुको सक्कल प्रडत सारै् डलई आउनज पनेछ ।  

(4) उपसडिडतले उपदफा (2) बिोक्तजिको प्राप्ताङ्किा ववषर्गत प्रस्तजतीकिि ि अन्तवाितािको 
प्राप्ताङ्क जोिी सोको आिाििा िजख्र् उम्िेद्वाि ि बैकक्तल्पक उम्िेद्वािको नाि डनर्जक्तिको लाडग क्तशफारिस 
गनेछ। 

10. डितोपत्र ववश्लषेकको डनर्जक्ति: (१) कम्पनीको डितोपत्र ववश्लषेकको रुपिा कार्ि सम्पादन गनि दफा (9) 
को उपदफा (4) बिोक्तजि  डसफारिस भएका िजख्र् उम्िेद्वािलाई प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले डनर्जि 
गनेछ।  

(२) डनर्जक्तिको लाडग डसफारिस भएको िजख्र् उम्िेद्वाि पन्र ददन डभत्र डनर्जक्ति डलन नआएिा 
प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले बैकक्तल्पक सूचीिा िहेको उम्िेद्वािलाई सो पदिा डनर्जि गनि सक्नेछ।  

11.  पारिश्रडिक तर्ा सजवविा: डितोपत्र ववश्लषेकको िाडसक पारिश्रडिक तर्ा सजवविा अनजसूची-3 िा उल्लेख 
भए बिोक्तजि हजनछे ।  

12. कार्िसम्पादन सम्झौता गनजि पने: (१) प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले डितोपत्र ववश्लषेक पदिा डनर्जिहजन े
व्र्क्तिसँग कार्िसम्पादन सम्झौता गनजि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको कार्ि सम्पादन सम्झौता गदाि कम्पनीको उद्दशे्र्लाई िजल आिाि 
बनाई सो प्राडप्तको लाडग आवश्र्क कार्िसम्पादन सूचक तर्ा शतिहरु तोक्न सक्नेछ । 

___***___ 
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अनसुचूी १ 

(दफा 5 संग सम्वक्तन्ित) 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि  

पदपूडति सम्वन्िी सूचना 

(प्रर्ि पटक प्रकाक्तशत डिडतः २०77।10।15) 

नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिलाई आवश्र्क देहार्का डिताोपत्र ववश्लषेकहरू किाििा पूडति गरिन े
भएकोले देहार्का शैक्तिक र्ोग्र्ता,उिेि, ताडलि ि अनजभव हाडसल गिेका इच्छजक नेपाली नागरिकबाट र्ो 
सूचना प्रर्ि पटक प्रकाक्तशत भएको डिडतले 15 ददन डभत्र कार्ािलर् सिर्िा र्स कम्पनीको कार्ािलर् 
(कृष्िटावि दोस्रा तल्ला) बानेश्वि, काठिाण्िौिा दिखास्त ददनज हजन सम्बक्तन्ित सवैको जानकािीका लाडग र्ो 
सूचना प्रकाक्तशत गरिएको छ ।  

क्र.सं. पद आवश्र्क संख्र्ा 
1. आिािभतू ववश्लषेक (Fundamental Analyst) 1 

2. प्राववडिक ववश्लषेक (Technical Analyst) 1 
 

2.  डनवेदनसार् पेश गनजिपने कागजात तर्ा वववििहरु: डनवेदनसार् देहार् बिोक्तजिकाववविि तर्ा 
कागजातको प्रत्रे्क पानािा आफैले सक्कल बिोक्तजि नक्कल दठक छ भनी प्रिाक्तित गिी प्रडतडलवप पेश 
गनजि पनेछ: 

(क)  शैक्तिक र्ोग्र्ता, ताडलि, ब्र्ावसावर्क र्ोग्र्ता (Professional Certification), अनजभव, 

सम्पकि  ठेगाना (इिेल, टेडलफोन, िोबाईल नम्बि, घि ि कार्ािलर्को ठेगाना) सवहतको 
ववस्ततृ वैर्क्तिक ववविि (Bio- Data), 

(ख)  नेपाली नागरिकताको प्रिािपत्र ि शैक्तिक र्ोग्र्ताको प्रिािपत्र, ताडलि तर्ा 
ब्र्ावसावर्क र्ोग्र्ता (Professional Certification) उतीिि गिेको प्रिािपत्र ि 
व्र्वसार्ीक अनजभवको कागजातको प्रडतडलवपहरु,  

(ग)  आवेदन शजल्क वापत रू. ३०००।- (तीन हजाि रुपैँर्ा िात्र)  र्स कम्पनीको प्रभ ज 
बैंक डलडिटेििा िहेको खाता नं 0780150164300018 िा जम्िा गिेको 
सक्कल भौचि । 

3.  स्वघोषिा गनजि पने ववषर्हरू: दिखास्त ददँदा डनवेदकले देहार्को ववषर्हरू उल्लेख गिी हस्तािि सवहत 
स्वघोषिाको कागज सिेत पेश गनजि पनेछ : 

(क)  कज नै िाजनीडतक दलको सदस्र् निहेको  

(ख)  कम्पनीसँग आफ्नो वा आफ्नो परिवािको सदस्र्को डनजी स्वार्ि नभएको,   

(ग)  आफ्नो नाििा व्र्क्तिगत बेरुजज तर्ा सिकािी बाँकी निहेको ि कि च जिा गिेको,  
(घ) भ्रष्टाचाि, सम्पक्तत्त शजद्धीकिि, बैंवकङ्ग कसूि वा नैडतक पतन देक्तखने फौजदािी अडभर्ोगिा 

अदालतबाट कसूिदाि ठहि नभएको,   

(ङ)  दािासाहीिा नपिेको, कीते वा जालसाजीको आिोपिा सजार् नपाएको,  
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(च) बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाको ऋि नडतिी वा प्रचडलत कानजन बिोक्तजि कालो सूचीिा 
नपिेको, 

(छ)  कज नै ववदेशी िजलजकको स्र्ार्ी आवासीर् अनजिडत प्राप्त नगिेको 
(ज)  िानडसक सन्तजलन ठीक भएको 
(ज)  प्रचडलत नेपाल कानूनद्वािा अर्ोग्र् निहेको ।  

४. छनौट प्रकृर्ा: "नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि डितोपत्र ववश्लषेक किाििा पदपूडति सम्वन्िी 
कार्िववडि, २०७७" को दफा 8 िा उक्तल्लक्तखत अंक भािलाइि छनौटको आिाि िाडननछे।र्सका लाडग 
सोही कार्िववडिको दफा 9 अनजसािको प्रकृर्ा अपनाइिनछे। 

५.  डितोपत्र ववश्लषेकको लाडग तोवकएको कार्ििते्रगत शतिहरुः िजख्र्-िजख्र् कार्ििेत्रगत शतिहरु "नागरिक 
स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि डितोपत्र ववश्लषेक किाििा पदपूडति सम्वन्िी कार्िववडि, २०७७" को 
अनजसूची-२ िा उल्लेख भए बिोक्तजि हजनेछ। 

६.  डितोपत्र ववश्लषेकको पारिश्रडिक तर्ा अन्र् सजवविा: डितोपत्र ववश्लषेकले पाउने िाडसक पारिश्रडिक तर्ा 
सजवविा "नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेि डितोपत्र ववश्लषेक किाििा पदपूडति सम्वन्िी कार्िववडि, 

२०७७" को अनजसूची ३ िा तोवकएको छ ।अन्र् सजवविाहरु सञ्चालक सडिडतले तोके बिोक्तजि हजनछे। 

 

७. कार्िववडि कम्पनीको संस्र्ापक संस्र्ाहरुको वेवसाइि www.nlk.org.np, nepalre.com.np तर्ा 
ntc.net.np िा िाक्तखएको छ । 

  

http://www.nlk.org.np/
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अनसुचूी 2 

(दफा 7 संग सम्वक्तन्ित) 
नागरिक स्टक डिलि कम्पनी डलडिटेिको 

प्राववडिक ववश्लषेक (Technical Analyst) को कार्ििेत्रगत शतिहरु (TOR) 

प्राववडिक ववश्लषेक (Technical Analyst) ले डितोपत्र बजाििा सूचीकृत कम्पनीहरुको प्रकाक्तशत आवडिक ववत्तीर् 
ववविि, सोसंग सम्वक्तन्ित सजचना तर्ा जानकािी एवं डितोपत्र बजािका सूचकांकहरूलाई  प्राववडिक रूपिा 
ववडभन्न चाटि, िोिजल तर्ा ववश्लषेि उपकििहरूको िाध्र्िबाट बजािको प्रवडृत (Market trend) अध्र्र्न 
अनजसन्िान गिी संभाववत जोक्तखि न्रू्डनकिि गनि सहर्ोग पजर्ािउनका लाडग देहार् बिोक्तजिको कार्ि सम्पादन 
गनजि पने छ ।  

क) डितोपत्र बजािको भावी कृर्ाकलापहरुको प्रिेपिका लाडग डितोपत्रको िूल्र्, कािोवाि परििाि, कािोवाि 
िूल्र्िा भएको उतािचढाव तर्ा व्र्ाज दि जस्ता बजाि प्रकृडतको अध्र्र्न गिी उपलव्ि ववश्लषेिका 
तथ्र्ांवकर् उपकििहरुको सहर्ोगबाट डितोपत्रको वववक्र गने उपर्जि सिर् तर्ा िूल्र् पवहचान गने,  

(ख) सूचीकृत डितोपत्रहरुको लाभजन्र् इन्रािे (Intraday) ि अल्पकाडलन कािोवाि (short term trade) 
को डसफारिश गने; 

 (ग) िध्र्काडलन कािोवािको दृष्टीकोिले उच्च तर्ा तल्लो ववन्दजबाट हजने ववपरित प्राववडिक प्रवतृी 
(Technical Reversal Trend) पवहचान गने;   

(घ) ववववि सूचक एवं चाटि प्रकृडतहरुको गहन जानकािी िाखी (In-depth understanding of key indicator 

and chart patterns) सोको प्रर्ोगबाट ददघिकाडलन प्राववडिक प्रवृती (Long term technical trend) को 
पवहचान गने; 

 (ङ) बजाििा देक्तखएको उतािचढावको आिाििा दैडनक तर्ा साप्तावहकरुपिा प्राववडिक प्रडतवेदन तर्ाि गिी 
िहाशाखा प्रिजखलाई उपलव्ि गिाउन;े 

 (च) प्राप्त वा प्रकाक्तशत खविको कािि वनाउनज पने आवश्र्क शीघ्र कार्ािन्वर्न प्रडतवेदनहरु (Quick digest 

report) तर्ाि वा सोको लाडग आवश्र्क व्र्वस्र्ा गने; 

 (छ) डनर्डितरुपिा लगानी गरिएका पोटिफोडलर्ोको अनजगिनका लाडग आवश्र्क प्रकृर्ा डनिाििि गिी 
डसफारिश सवहत पेश गने; 

(ज) डितोपत्र ववश्लषेििा नवीनति औजािहरुको प्रर्ोगबाट बजाि ववश्लषेि गिी खिीद ववक्रीको डसफारिश 
गने तर्ा सम्भाववत लगानीका अवसिहरूको िूल्र्ांकनिा गनिका लाडग अपिेवटंग िोिेलहरू डनिािि गिी 
ब्र्वस्र्ापनलाई पेश गने । 

(झ) डितोपत्र बजािको प्रवृती (Market Trend) ववश्लषेि गिी पोटिफोडलर्ो व्र्वस्र्ापनका लाडग आवश्र्क 
िार् तर्ा डसफारिश पेश गने । 

(ट)  डितोपत्रहरूको िूल्र् संवेदनशीलता (Price sensitivity) पाक्तिक रूपिा िापन गिी प्रिजख 
 कार्िकािी अडिकृत िाफि त संचालक सडिडतिा पेश गने ।  

(ठ) संचालक सडिडत तर्ा प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले सिर् सिर्िा तोवक ददएका अन्र् कार्िगत िेत्रहरू। 
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आिािभतू ववश्लषेक (Fundamental  Analyst) को कार्ििेत्रगत शतिहरु (TOR) 

आिािभतू ववश्लषेक(Fundamental  Analyst) ले डितोपत्र बजाििा सूचीकृत कम्पनीहरुको प्रकाक्तशत आवडिक 
ववत्तीर् ववविि तर्ा सोसंग सम्वक्तन्ित सजचना तर्ा जानकािीहरुको बहजपक्तिर् ववश्लषेि( Multi-dimensional 

Analysis)  तर्ा बजािको प्रवृडत ( Market trend) अध्र्र्न अनजसन्िान गिी संभाववत जोक्तखि न्रू्डनकिि गनि 
सहर्ोग पजर्ािउनका लाडग देहार् बिोक्तजिको कार्ि सम्पादन गनजि पने छ ।  

क) डितोपत्र बजािको भावी कृर्ाकलापहरुको प्रिेपिका लाडग डितोपत्र बजाििा सूचीकृत कम्पनीहरुको 
तै्रिाडसक, अिि वावषिक तर्ा वावषिक ववत्तीर् वववििहरुको ववश्लषेि गिी सोको आिाििा डितोपत्रको 
िूल्र्, कािोवाि परििाि, कािोवाि िूल्र्िा भएको उतािचढाव तर्ा व्र्ाज दि जस्ता बजाि प्रकृडतको 
अध्र्र्न गिी डितोपत्रको खिीद तर्ा ववक्री गने उपर्जि सिर् तर्ा िूल्र् पवहचानगिी ब्र्वस्र्ापनलाई 
जानकािी गिाउन े; 

(ख) सूचीकृत डितोपत्रहरुको लाभजन्र् इन्रािे (Intraday) ि अल्पकाडलन कािोवाि (short term trade) 
को सम्वन्ििा प्राववडिक ववश्लषेक (Technical Analyst) संग सिन्वर् गिी डितोपत्र खिीद तर्ा ववक्रीका 
लाडग डसफारिश गने; 

 (ग) खिीद ववक्री गनजिपने डितोपत्रहरुको ववश्लषेि गने, जोक्तखि िापन तर्ा िूल्र्ांकन गिी संभाववत जोक्तखि 
न्रू्डनकििका उपार् पवहचान गने; 

 (घ) खिीद ववक्रीका लाडग पवहचान गरिएका डितोपत्रहरुको कार्ािन्वर्नका लाडग डसफारिश गने; 

 (ङ) बजाििा देक्तखएको उतािचढावको आिाििा दैडनक तर्ा साप्तावहकरुपिा डितोपत्र इकाई अनजसािको 
प्रडतवेदन तर्ाि गिी िहाशाखा प्रिजखलाई उपलव्ि गिाउन;े 

 (च) बजाि संवेदनक्तशलता (Market Sensitivity) संग सम्बक्तन्ित सूचना वा प्रकाक्तशत खविले पानि सक्न े
संभाववत प्रभावको आकंलन गिी प्राववडिक ववश्लषेक (Technical Analyst) को सिन्वर्िा आवश्र्क 
क्तशघ्र कार्ािन्वर्न प्रडतवेदनहरु (Quick digest report) तर्ाि गने; 

 (छ) लगानी गरिएका पोटिफोडलर्ोको अनजगिनका लाडग आवश्र्क प्रकृर्ा डनिाििि गिी डसफारिश सवहत पेश 
गने; 

(ज) डितोपत्र बजािको प्रवृती (Market Trend) ववश्लषेि गिी पोटिफोडलर्ो व्र्वस्र्ापनका लाडग आवश्र्क 
िार् तर्ा डसफारिश पेश गने; 

(झ) खिीद गरिएका डितोपत्रहरुको औसत िजल्र्, संभाववत नाफा/नोक्सान, अवसिको लागत (Opportunity 

cost) आदद सिेटेको प्रडतवेदन तर्ाि गिी िहाशाखा प्रिजखलाई उपलव्ि गिाउन;े 

(ञ) पूजँी बजािको संभाव्र् ववश्लषेि , सवइन्िेक्स अनजसािको ववश्लषेि, बजाि प्रबडृत ि प्रडतस्पिी संस्र्ाको 
व्र्वसार् एवं बजाि ििनीडत अध्र्र्न गिी सोको प्रडतवेदन िहाशाखा प्रिजखलाई उपलव्ि गिाउन;े 

)ट (  डितोपत्रहरूको िूल्र् संवेदनशीलता (Price sensitivity) पाक्तिक रूपिा िापन गिी प्रिजख कार्िकािी 
अडिकृत िाफि त संचालक सडिडतिा पेश गने; 

(ठ) संचालक सडिडत तर्ा प्रिजख कार्िकािी अडिकृतले सिर् सिर्िा तोवक ददएका अन्र् कार्िगत  

िेत्रहरू । 
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अनजसूची –3 

(दफा 11 संग सम्वक्तन्ित) 

डितोपत्र ववश्लषेकको पारिश्रडिक तर्ा सजवविा 
 

१.  पारिश्रडिक: आििभ जत पारिश्रडिक दजवै पिको आपडस सहिडतिा संचालक सडिडतले तर् गनेछ ।  

२.  चाििपवि खचि: डितोपत्र ववश्लषेकले आफ्नो ििि, सस्कृडत ि पिम्पिा अनजसाि िनाईने चािपविको लाडग 

एक आडर्िक वषििा एक पटक कम्पनीको आठौं तहको अडिकृतले पाउन ेशजरु तलव स्केल विावि 
एक िवहनाको पारिश्रडिक िकि पाउनछे । 

३. भ्रिि भत्ता तर्ा सजवविा: डितोपत्र ववश्लषेकले स्वदेश तर्ा ववदेश भ्रिििा जादाँ सो वापतको भ्रिि भत्ता 
तर्ा सजवविा कम्पनीको आठौं तहको अडिकृतले पाए सिहको पाउनेछ ।  

४.  प्रोत्साहन भत्ता: कार्ि सम्पादन िूल्र्ाङ्कनको आिाििा संचालक सडिडतले तोके बिोक्तजि हजनेछ ।  

५. कि सम्बन्िी दावर्त्व: डितोपत्र ववश्लषेकले कम्पनीबाट पाउने पािीश्रडिक तर्ा अन्र् सजवविा वापतको 
कि सम्बन्िी दावर्त्व डनज स्वरं्ले बेहोनजि पनेछ ।   

 
 

 


