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विदे शमा लगानी गनन प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
लालमोहर र प्रकाशन तमति
२०२१।५।१३
प्रमाणिकरि र प्रकाशन तमति
सं शोधन गने ऐन
गििन्र सुदृढीकरि िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२०२१ सालको ऐन नं. ११
विदे शमा लगानी गनन प्रतिबन्ध लगाउने व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िािनााः सिनसाधारि जनिाको आतथनक वहि कायम राख्न विदे शमा लगानी गननमा प्रतिबन्ध लगाउने
व्यिस्था गनुन िाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजातधराज महे न्र िीर विक्रम शाहदे िबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र सम्मतिले
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१.

संणिप्त नाम, विस्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “विदे शमा लगानी गनन प्रतिबन्ध
लगाउने ऐन, २०२१” रहेकोछ ।
ु ै रहे बसेको भए िापतन सबै नेपाली
(२) यो ऐन नेपालतभर िा बावहर जहााँसक
नागररक र नेपालतभर स्थावपि भएको सङ्गगठिि सं स्थाहरूलाई लागू

हुनेछ ।

(३) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“लगानी” भन्नाले दे हायबमोणजमको काम कुरामा गररने लगानी सम्झनु
पछनाः–
(१)

विदे शी सेक्यूररटी,
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(२)

विदे शी फमनको साझेदारी,

(३)

विदे शी बैङ्क एकाउण्ट,

(४)

विदे श णस्थि घर जग्गा,

(५)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाणशि गरी िोवकठदएको
बाहेक विदे शमा गररने अरू जुनसुकै वकतसमको नगदी िा णजन्सी
लगानी ।

(ख)

“विदे शी सेक्यूररटी” भन्नाले विदे शमा तसजनना िा तनष्काशन गररएको सेक्यूररटी
ु ानी हुने िा हुन
र सााँिा िा ब्याज कुनै विदे शी मुरामा िा विदे शमा भक्त
सक्ने सेक्यूररटी सम्झनु पछन ।

(ग)

“सेक्यूररटी” भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, तडबेञ्चर, तडबेञ्चर स्टक र सरकारी
सेक्यूररटी, सेक्यूररटीको तडपोणजटको सम्बन्धमा तडपोणजटको रतसद र युतनट
ट्रष्टको युतनट िा सब युतनट सम्झनु पछन र यो शब्दले सेक्यूररटी उपरको
हकको प्रमािपर समेि जनाउाँछ ।

३.

विदे शमा लगानी गननमा प्रतिबन्धाः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसै ले विदे शमा कुनै
वकतसमको लगानी गनन हुाँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले णखएको भए िापतन नेपाल सरकारले कुनै
खास वकतसमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाणशि गरी सो उपदफामा
लेणखएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छु ट ठदन र त्यसरी छु ट ठदइएको लगानीको वकतसम, हद,
अितध र ित्सम्बन्धी अन्य आिश्यक शिनहरू िोक्न सक्नेछ ।

४.

दण्ड सजायाः कसै ले यो ऐनको िा यस ऐन अन्िगनि जारी गररएको सूचना, आदे श िा
तनदे शनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरे मा तनजलाई तबगोबमोणजम जररबाना िा छ
मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरिाः यस दफाको िात्पयनको लातग तबगो भन्नाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि जारी
गररएको सूचना, आदे श िा तनदे शनको उल्लङ्घन गरी विदे शमा गरे को लगानीको रकम
सम्झनु पछन ।
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(२) उपदफा (१) अन्िगनि सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएका व्यणक्तले सो सजायको
आदे शको सूचना पाएपतछ पतन सो कसूर हुने काम कुरा जारी राखेमा तनजलाई त्यस्िो
प्रत्येक ठदनको तनतमत्त पचास रूपैयााँका दरले जररिाना हुनेछ ।

५.

सरकार िादी हुनाःे यो ऐन अन्िगनि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार िादी
हुनेछ ।

रव्टव्याः १.

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ बमोणजम रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–
“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।

२.

गििन्र सुदृढीकरि िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा “श्री ५ को प्रशणस्ि”
र “अतधराज्य” भन्ने शव्दहरू णझवकएका छन् ।
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