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नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ 

      लालमोहर सदर मममि नेपालराजपत्रमा प्रकाशिि मममि 

                   २०१४।११।२        २०१४।११।१३ 

संिोधन गने ऐन  

१. नेपाल एजेन्सी (संिोधन) ऐन, २०१७   २०१८।१।१४        २०१८।१।१६ 

२. केही नेपाल काननु (संिोधन र  

  पनुःव्यवस्थापन) ऐन,२०२०         २०२०।११।१६       २०२०।११।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकािन मममि 

३.   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  

संिोधन गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

२०१४ सालको ऐन नं. १९ 

   ................... 

एजेन्सी सम्बन्धी काम मनयन्त्रण गने ऐन 

एजेण्ट, मिष्ट्रिव्यूटर, स्टष्ट्रकष्ट, नोममनी वा रेष्ट्रप्रजेण्टेष्ट्रटभहरुले चीज वस्िहुरुको मबक्रीमा अनशुचि 
फाइदा उठाउन नपाउने गननको मनममत्त सो कामलाई मनयन्त्रण र ित्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेि 
गरी सवनसाधारण जनिाको सषु्ट्रवधा र आमथनक ष्ट्रहि कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५  
महाराजामधराजबाट यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेकोछ । 

१. संशिप्त नाम, ष्ट्रवस्िार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल ऐजेन्सी ऐन, २०१४” रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन नेपाल भरमलुकुमा िरुुन्ि लागू हनेुछ । 

 

                                              


   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देशि लागू भएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिष्ट्रकएको । 


 केही नेपाल  कानून (संिोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संिोमधि । 
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२. पररभाषाः ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) “एजेण्ट” भन्नाले नेपाल भरमलुकु वा त्यसको कुनै इलाकाको मनममत्त 
स्वदेिी वा ष्ट्रवदेिी फमनको ऐजेन्सी मलने व्यशि सम्िन ुपछन र यो िब्दले 
मिष्ट्रिव्यूटर, स्टष्ट्रकष्ट, नोममनी वा रेष्ट्रप्रजेण्टेष्ट्रटभ भई काम गने व्यशि समेिलाई 
जनाउँछ । 

(ि) “रशजष्टिन एजेण्ट” भन्नाले यस ऐनको दफा ४ बमोशजम एजेण्टमा नाम दिान 
भएको व्यशि सम्िन ुपछन ।  

(ग) िोष्ट्रकएको” वा “िोष्ट्रकए बमोशजमको” भन्नाले यो ऐन अन्िगनिको मनयम वा 
आदेिमा िोष्ट्रकएको वा िोष्ट्रकएबमोशजमको सम्िन ुपछन । 

 

३. यो ऐनबमोशजम नाम दिान नगराई एजेण्ट भई काम गनन नहनुेः यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ यो 
ऐनबमोशजम एजेण्टमा दिान नगराई कुनै पमन व्यशिले एजेण्ट भई काम गनन पाउने छैन । 

 

४. एजेण्टमा नाम दिान गनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कुनै एजेण्ट हनु चाहने व्यशिले 
एजेण्टमा आफनो नाम दिान गराउन िोष्ट्रकएबमोशजम ष्ट्रववरणहरु िलुाई िोष्ट्रकएको अमधकारी 
छेउ दरिास्ि ददनपुछन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कसैको दरिास्ि पनन आएमा िोष्ट्रकएको अमधकारीले 
िोष्ट्रकएको दस्िूर र धरौट दाशिल गराई सो दरिास्िवालालाई िोष्ट्रकएबमोशजमको 
कबूमलयि गराई एजेण्टमा नाम दिान गनन सक्नेछ । 

(३) यस दफा अन्िगनि एजेण्टमा नाम दिान गदान नेपालका नागररकलाई प्राथममकिा  
ददइनेछ । 

 

५. फाटँबारी दाशिल गनेः प्रत्येक रशजष्टिन एजेण्टले आएको, मबक्री भएको, मौज्दािमा रहेको 
चीज वस्ि ुर त्यसको दर भाउको फाँटबारी िोष्ट्रकएको ढाँचामा िोष्ट्रकएको समय समयमा 
अमधकारी छेउ दाशिल गनुनपछन । 
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६. यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अशि भई रािेका एजेण्टहरुः यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अशि नेपाल 
सरकारबाट एजेन्ट भई काम गने सम्बन्धमा ददई रािेको सबै स्वीकृमिहरु नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशिि गरी िोष्ट्रकददएका म्यादमभत्र ररन्यू गराउन ु 
पछन । सो म्यादमभत्र ररन्यू नभए सो स्वीकृमिहरु कायम रहने छैन । 

 

७. कबमुलयि उल्लंिन गरेमा हनुे दण्ि सजायः दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम आफूले 
गरररािेको कबमुलयि कुनै एजेण्टले उल्लंिन गरेमा नेपाल सरकारले मनजलाई पाँच 
वषनसम्म एजेण्टको काम गनन नददन वा रु.५००।– पाँचसय जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

८. दफा ३ उल्लंिन गरेमा हनुे दण्ि सजायः कुनै व्यशिले दफा ३ उल्लंिन गरेमा नेपाल 
सरकारले त्यस्िा व्यशिलाई रु.१०००।– सम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

९. अरु दण्ि सजायः मामथ दफा दफामा िोष्ट्रकएकमोशजमका दण्ि सजायहरुमा कुनै प्रमिकूल 
प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनिका आदेि वा मनयमका कुनै कुरा उल्लंिन गने 
व्यशिलाई नेपाल सरकारले २ वषनसम्म एजेण्टको काम गनन नददने वा रु.२००।– सम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

 

१०. आदेि जारी गने िथा मनयम बनाउने अमधकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानशन्वि गनन 
नेपाल सरकारले समय समयमा आदेि जारी गनन िथा मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सवनसामान्यिामा कुनै प्रमिकूल प्रभाव 
नपारी िास गरेर िी आदेि िथा मनयमहरुमा देहायका ष्ट्रवषयहरुको व्यवस्था गनन 
सष्ट्रकनेछः— 

(क) यो ऐन बमोशजमको अमधकारी िोक्ने । 

                                              

  नेपाल एजेन्सी (संिोधन) ऐन, २०१७ द्वारा संिोमधि । 
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(ि) एजेण्टमा नाम दिान गराउन ददने दरिास्िमा िलुाउन ु पने    
ष्ट्रववरण । 

(ग) कबमुलयिको ढाँचा । 

(ि) एजेण्टमा नाम दिान गराउन दाशिल गनुन पने दस्िरु । 

(ङ) एजेण्ट भई काम गने अवमध, सो ररन्यू गने र ररन्यू गराउँदा दाशिल 
गनुन पने दस्िरु । 

(च) रशजष्टिन एजेण्टले आएको, मबक्री भएको र मौज्दािमा रहेको चीज 
वस्ि ु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी िोष्ट्रकएको अमधकारी छेउ 
दाशिल गनुन पने समय र त्यसको फाँटवारीको ढाँचा । 

(छ) दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजम ददएको ष्ट्रववरणमा केही संिोधन 
िथा थपिट गनन वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम भएको 
कबमुलयिमा हेरफेर गनुनपदानको कायनष्ट्रवमध, र 

(ज) रशजष्टिन एजेण्टले दफा ५ बमोशजम आफूले दाशिल गरेको फाँटबारी 
बमोशजमको दर भाउमा थपिट गनुनपदानको कायनष्ट्रवमध । 

 

११. िारेजीः १९९२ साल श्रावण १० गिेको इशस्िहार िारेज गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका िब्दहरुः–  

  ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


