यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रज
े ी/चिनीयााँ संस्किणमा कु नै चिन्नता िएमा वा बाझीएमा
अंग्रज
े ी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

चनचरिय खाताको बािे मा बुझ्ने

के तपाईंसाँग चनचरिय बैंक खाता छ ?

कचिलेकािी ाँ माचनसिरूले बैंक खाता खोल्छन्, के िी समयका लाचग पैसा जम्मा गछछन् ि त्यसपचछ खाताको
बािे मा चबसछन्छन् । वा खाता बन्ि गनुछको सट्टा खातामा बााँकी िकम न्यून वा शुन्य बनाउाँ छन् । यदि तपाईंले
औपिारिक रूपमा खाता बन्ि गनुछहुन्न िने शुल्क चनिन्ति रूपमा लाचगििेको हुनेछ जुन (शुल्क) बैंकलाई
िुक्तानी गनछको लाचग तपाईं चजम्मेवाि हुनुहुनेछ ।

चनचरिय खाता िनेको के िो?

धेिैजसो बैंकिरूले बित, िल्ती ि अन्य प्रकािको बित खातािरू बैंकले गिे का कािोबाि (ब्याज ि शुल्किरू
जस्ता) िरू बािेकका कु नै दियाकलाप निएमा चनचित समयावचध पिात् अथाछत प्राय: 6 मचिना वा अचधक
समय, िएमा ती खातािरूलाई चनचरिय खाताको रूपमा वगीकिण गछछन् ।

चनचरिय खाता दकन अवाञ्छनीय हुन्छ ?

चनचरिय खातािरूलाई कायम (जोगाई) िाचखिाख्नका लाचग बैंकिरूको ठू लो लागत लाग्िछ । बैंकिरूले चनचरिय
खातावालिरूलाई संिक्षण गनछ अचतरिक्त स्वीकृ चतिरू चलनुपने ि खातावालिरूको िस्ताक्षि िएको
कार्छिरूलाई सुिचक्षत िाख्नको लाचग चवशेष सुिक्षा गनुछपने जस्ता चवशेष प्रदियािरू स्थापना गनुछपिछछ ।

चनचरिय खातािरू पैसाको कमजोि उपयोगको नचतजा हुन् । चनचरिय खातामा बााँकी िकम न्यून िएमा एकिमै
कम ब्याज पाउन वा कचि पचन ब्याज नपाउन पचन सदकन्छ । चनचरिय खातालाई कायम िाचखिाख्न उच्च लागत
1

लाग्ने हुाँिा धेिैजसो बैंकिरूले यस्ता खातावालिरूलाई के िी लेिी (शुल्क) लगाउाँ छन् ि के िी बैंकिरूले चनचरिय
खातािरूमा ATM सेवा जस्ता के िी चनचित सेवािरू उपलब्ध गिाउन बन्ि गिछछन् । ग्रािकिरूलाई बैंकिरूमा
आफ्ना व्यचक्तगत चवविणिरू िुस्त िुरूस्त िाख्नका लाचग कम इच्छा वा उनीिरू कम प्रोत्साचित हुनेहुि
ं ाि
बैंकिरूका प्रचषत सूिना वा बैंक स्टेटमेन्टिरू खातावालले प्राप्त नगिी बैंकमा नै दिताछ हुनसक्छन् । ग्रािकिरू
कािोबाि चनिीक्षण गनछ ि चवविणिरूको चिसाब चमलान गनछ कम सिेत हुने हुाँिा खातालाई अरूले गलतरूपमा
प्रयोग गने अचधक जोचखम ििन्छ ।

चनचरिय खाता हुनबाट कसिी बच्ने?


आफ्ना िएका बैंक खातािरूको समीक्षा गनुि
छ ोस् । तपाईंलाई आवश्यक िएका वा अझैपचन
काम लाग्ने खातािरू, झन् असल ि िाम्रो प्रचतिल प्राप्त गनछ चतनीिरूलाई एउटै खातामा
गाभ्नुिोस् ि शूल्किरू चतनछबाट बच्नुिोस् । आिू लाई आवश्यक निएका कु नै पचन खातािरू
औपिारिक रूपमा बन्ि गनुछिोस् । आिू ले दिएका सबै चनिेशनिरू ि प्रत्यक्ष र्ेचबट
प्राचधकिणिरूको पचििान गनुछिोस् ि आफ्नो खाता बन्ि गनुछिन्िा पचिले ती चनिेशनिरू िद्द
गनुछिोस् ।



तपाईंको व्यचक्तगत चवविण परिवतछन िएमा बैंकलाई सधै ाँ सूिना दिनुिोस् । बैंकसाँग तपाईंलाई
सम्पकछ गनछ वा स्टेटमेन्टिरू पठाउनका लाचग पुिानो ठे गाना बािेक अरू कु नै उपाय हुाँिन
ै ।
आफ्नो खाताको चस्थचत थािा निएको बािानामा तपाईं यसको चजम्मेवािीबाट टादिन सक्नुहुन्न
।



आिू लाई आएका पत्र पढ्नुिोस् – बैंकबाट आएका सूिनािरूलाई बेवास्ता नगनुि
छ ोस् ।
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