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विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) ऐि, २०१९
लालमोहर र प्रकाशि नमनत
२०१९।३।१५
संशोधि गिे ऐि
१.

िेपाल ऐिहरू सं शोधि गिे, खारे ज गिे र पुि व्यिस्थित
गरी चालू राख्ने ऐि, २०१९

२०१९।१२।३०

२.

न्याय प्रशासि सुधार (चौिो सं शोधि) ऐि, २०४३

२०४३।७।२४

३.

विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) (पवहलो सं शोधि) ऐि, २०४४

४.

अिथ सम्बन्धी केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४७

५.

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८

६.

विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) (दोस्रो सं शोधि)

२०४४।७।१
२०४७।८।२७
२०४९।१।८

ऐि, २०५८

२०५९।४।२२
प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत

७.

गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािुि सं शोधि
गिे ऐि, २०६६

८.

२०६६।१०।७

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

९. केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि
र खारे ज गिे ऐि, २०७४

२०७४।६।३०

१०.

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९



यो ऐि सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेस्ख लागू भएको ।
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२०१९ सालको ऐि िं. ५


............
विदे शी विनिमयसम्बन्धी बारोबार नियनमत गिथ बिेको ऐि

प्रथताििा:



सिथसाधारण जिताका आनिथक वहत कायम राख्न विदे शी विनिमय सम्बन्धी कारोिारलाई

अझ बढी मारामा नियनमत गिथ िाञ्छिीय भएकाले,
श्री ५ महाराजानधराज महेन्र िीर विक्रम शाहदे िबाट



िेपालको सविधािको धारा ९३

अिुसार यो ऐि बिाईबक्सेकोछ ।
१.

सस्िप्त िाम, विथतार र प्रारम्भ: (१)

यो ऐिको िाम “विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) ऐि,

२०१९” रहेको छ ।
Ï(२)

यो ऐि िेपाल



............ भर लागू हुिेछ र िेपाल

गिे सबै िेपाली िागररक तिा िेपाल



.......... बावहर बसोबास



........... मा दताथ भई िेपाल

फमथ, कम्पिी, सं थिा तिा त्यथता फमथ, कम्पिी िा सं थिाका



.......... बावहर रहे का

शाखा कायाथलय तिा एजेन्सीहरू

समेतलाई लागू हुिेछ ।
(३) यो दफा तुरून्त प्रारम्भ हुिेछ र अरू दफाहरू िेपाल सरकारले समयसमयमा
िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकास्शत गरी तोवकददएका िेरमा सोही सूचिामा तोवकएको
नमनतदे स्ख प्रारम्भ
२.

हुिेछ ।

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अिथ िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“मुरा” भन्नाले सबै वकनसमको करे न्सी िोट, पोथटल अर्थर, पोथटल िोट,
मिी अर्थर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलस चेक, प्रतीतपर, विनिमयपर, प्रनतज्ञापर,
क्रेनर्ट कार्थ सम्झिुपछथ र सो शब्दले बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि




गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।

िेपाल ऐिहरू सं शोधि गिे, खारे ज गिे र पुिः व्यिस्थित गरी चालू राख्ने ऐि, २०१९ द्वारा सं शेनधत ।

Ï

पवहलो सं शोधिद्बारा सं शोधि भई दोस्रो सं शोधिद्बारा पुि: सं शोनधत ।



यो ऐिका दफाहरु प्रारम्भ भएको थिाि र नमनत ऐिको अस्न्तममा उल्लेख गररएको छ ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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र प्रसारण गरी तोवकददएका अन्य यथतै प्रकारका मौदरक उपकरण
समेतलाई जिाउँछ ।
“करे न्सी िोट” भन्नाले िगदको रूपमा चलिचल्तीमा रहे को बैङ्क िोट

ð(क१)

सम्झिुपछथ र सो शब्दले नसक्का समेतलाई जिाउँछ ।
(ख)

“विदे शी मुरा” भन्नाले िेपाली मुरा बाहेक अन्य मुरा सम्झिुपछथ र सो
शब्दले अन्तराथविय मुरा कोषबाट रकम स्झक्ि विशेष अनधकार (थपेशल
ड्रइङ्ग राइट्स), एस्शयि करे न्सी युनिट, युरोवपयि करे न्सी युनिट तिा
बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएका अन्य
उपकरण समेतलाई जिाउँछ ।



“िेपाली मुरा” भन्नाले िेपाली रूपैयाँमा अवङ्कत मुरा सम्झिुपछथ ।

ð(ग१)

“पररित्यथ विदे शी मुरा” भन्नाले बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र

(ग)

प्रसारण गरी पररित्यथ विदे शी मुरा भिी तोवकददएका विदे शी मुरा
सम्झिुपछथ ।


(घ)

“विदे शी विनिमय” भन्नाले विदे शी मुरा, विदे शी मुरामा भ ुक्तािी हुिे िा
प्राप्त हुिे सबै वकनसमको नििेप, कजाथ, मौज्दात, विदे शी नधतोपर र विदे शी
मुरामा भ ुक्तािी हुिे िा हुि सक्िे अन्तराथविय प्रचलिमा रहे का चेक,
ड्राफ्ट, ट्राभलस

चेक, इले क्ट्रोनिक

फण्र्

प्रतीतपर, विनिमयपर, प्रनतज्ञापर सम्झिुपछथ

ट्रान्सफर, क्रेनर्ट
र

सो शब्दले

कार्थ,
बैङ्कले

सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएको अन्य जुिसुकै
मौदरक उपकरण समेतलाई जिाउँछ ।
ð(घ१)

“विदे शी विनिमय कारोबार” भन्नाले विदे शी विनिमय खररद नबक्री गिे ,
ऋण नलिे, ददिे िा अन्य कुिै तररकाले विदे शी विनिमय नलिे, ददिे कायथ

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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सम्झिुपछथ र सो शब्दले बैङ्कले विदे शी विनिमय सटही थिीकृनत ददिे
कायथ समेतलाई जिाउँछ ।
ð(घ२)

“इजाजतपर” भन्नाले विदे शी विनिमय कारोबार गिथका लानग कुिै व्यस्क्त
फमथ, कम्पिी िा सं थिाले दफा ३ बमोस्जम बैङ्कबाट प्राप्त गरे को
इजाजतपर सम्झिुपछथ ।

(ङ)

“इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्त” भन्नाले विदे शी विनिमय कारोबार गिथ दफा ३
बमोस्जम बैङ्कबाट इजाजतपर प्राप्त गरे को व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिा
सम्झिुपछथ ।

(च)

“नधतोपर” भन्नाले कुिै सङ्गदठत सं थिाले जारी गरे का शेयर, थटक, बण्र्,
नर्िेन्चर, नर्िेन्चर थटक िा प्रचनलत कािुि बमोस्जम सं गदठत सं थिाले
जारी गरे को एकाङ्क बचत कायथक्रम िा समूहगत बचत कायथक्रम
सम्बन्धी प्रमाणपर िा हथतान्तरण योग्य नििेप प्रमाणपर सम्झिुपछथ र
सो शब्दले िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी
तोवकददएको नधतोपर िा नधतोपरको धरौटी सम्बन्धी भपाथई, नधतोपर
सम्बन्धी हक र अनधकार समेतलाई जिाउँछ ।

(छ)

“विदे शी

नधतोपर” भन्नाले

िेपाल



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

बाहेक

अन्य

कुिै

ु बाट निष्काशि िा जारी गररएको नधतोपर सम्झिुपछथ ।
मुलक
“विदे शी लगािी” भन्नाले कुिै फमथ, कम्पिी िा सं थिामा विदे शी

ð(छ१)

लगािीकताथले गरे को दे हाय बमोस्जमको लगािी सम्झिुपछथ :–
(१)

शेयरमा गरे को लगािी,

(२)

नििेपमा गरे को लगािी,

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
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(३)

उपखण्र् (१) र (२) बमोस्जमको लगािीबाट प्राप्त
आयको पुिलथगािी,

(४)

ऋण िा ऋण सुविधाको रूपमा गरे को लगािी ।

“प्रविनध हथतान्तरण” भन्नाले कुिै फमथ, कम्पिी िा सं थिा र विदे शी

ð(छ२)

लगािीकताथबीच

दे हायका

कुराको

सम्बन्धमा

सम्झौता

गरी

गररिे

प्रविनधको हथतान्तरण सम्झिुपछथ :–
(१)

विदे शी उत्पस्िको कुिै प्रविनध सम्बन्धी अनधकार,
विस्शष्टता, फमुल
थ ा, प्रवक्रया, पेटण्ट िा प्राविनधक ज्ञािको
उपयोग गिे ,

(२)

विदे शी थिानमत्िको ट्रेर्माकथ उपयोग गिे,

(३)

िैदेस्शक प्राविनधक सल्लाहकार, व्यिथिापि तिा बजार
सेिा उपलव्ध गिे ।

ð(छ३)

“विदे शी लगािीकताथ” भन्नाले विदे शी लगािी िा प्रविनध हथतान्तरण गिे
कुिै विदे शी व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिा सम्झिुपछथ र सो शब्दले
विदे शी सरकार िा अन्तराथविय सं थिा समेतलाई जिाउँछ ।

(ज)

“सुि” भन्नाले कािुिी रूपले प्रचलिमा भएको िा िभएको नसक्काको
रूपमा रहे को सुि, शुद्धीकरण भएको िा िभएको सुिका वढक्काहरू र
पाताहरू

तिा

पूणत
थ या

िा

मुख्यतया

सुिबाट

बिेका

गहिा

र

मालिथतुहरूलाई समेत जिाउँछ ।
(झ)

“चाँदी” भन्नाले कािुिी रूपले प्रचलिमा भएको िा िभएको नसक्काको
रूपमा रहे को चाँदी र शुद्धीकरण भएको िा िभएको चाँदीका वढक्काहरू

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



पवहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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र पाताहरू तिा पूणत
थ या िा मुख्यतया चाँदीबाट बिेका गहिा र माल
िथतुहरूलाई समेत जिाउँछ ।
(ञ)

“बैङ्क” भन्नाले िेपाल राि बैङ्क सम्झिुपछथ ।

(ट)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोस्जमको” भन्नाले यो ऐि अन्तगथत बिेको
नियममा तोवकएको िा तोवकए बमोस्जमको सम्झिुपछथ ।

(ठ)

“कुिै नधतोपरको सम्बन्धमा धिी” भन्नाले सो नधतोपर बेचनबखि िा
िामसारी गिथ पाउिे हक भएको व्यस्क्त िा सो नधतोपर आफ्िो िाउँमा
राख्ने व्यस्क्त िा सो आफ्िै िा अरू व्यस्क्तको तफथबाट सो नधतोपरको
लाभांश िा व्याज प्राप्त गिे व्यस्क्त िा सो नधतोपरमा कुिै हक भएको
व्यस्क्तलाई समेत जिाउँछ र सो नधतोपर कुिै ट्रष्टमा रास्खएको िा
त्यसको लाभांश िा व्याज कुिै ट्रष्ट फण्र्मा जम्मा हुिे रहे छ भिे सो
ट्रष्ट िा त्यसको कुिै शतथलाई अरू कुिै व्यस्क्तको मञ्जुरी नलई िा
िनलई सञ्चालि गराउि िा खारे ज गिथ िा हे रफेर गिथ पाउिे हक
भएको िा ट्रष्ट मिीको लगािीलाई नियन्रण गिथ पाउिे हक भएको
व्यस्क्तलाई जिाउँछ ।



(र्)

“अिुसन्धाि

अनधकारी” भन्नाले

दफा

११क.

बमोस्जम

तोवकएको

अिुसन्धाि अनधकारी सम्झिुपछथ ।


(ढ)

“िेपालमा

िसोिास

गिे

व्यस्क्त” भन्नाले

दे हायका

कुिै

व्यस्क्त

सम्झिुपछथ:–
१.

िोकरी, व्यापार िा अन्य कुिै व्यिसाय गरी िा अरू
कुिै कामले

बैङ्कले

सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र

प्रसारण गरी तोवकददएको भन्दाबढी अिनधको लानग



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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िेपाल बावहर बसोबास गरररहे का िेपाली िागररक
बाहे क अरू िेपाली िागररक,
२.

िोकरी, व्यापार िा अन्य कुिै व्यिसाय गरी
सािथजनिक

सूचिा

तोवकददएको

भन्दाबढी

प्रकाशि

र

अिनधको

बैङ्कले

प्रसारण
लानग

गरी

िेपालमा

बसोबास गरररहे का गैर िेपाली िागररक ।


(ण) “िेपाल बावहर बसोबास गिे व्यस्क्त” भन्नाले िेपालमा बसोबास गिे
व्यस्क्त बाहे कका अन्य व्यस्क्त सम्झिुपछथ ।

३.

विदे शी विनिमय कारोबार गिथ इजाजतपर नलिुपिे: (१) विदे शी विनिमय कारोबार गिथ चाहिे
व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले बैङ्कबाट इजाजतपर नलिुपिेछ ।
(२) विदे शी विनिमय कारोबार गिथ चाहिे व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले
इजाजतपर नलिको लानग बैङ्कले तोवकददएको वििरण सवहत बैङ्क समि दरखाथत ददिुपिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्जम दरखाथत पिथ आएमा निधाथररत मापदण्र्को आधारमा
बैङ्कले आिश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त दे खेमा सम्बस्न्धत व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिालाई
विदे शी विनिमयको कारोबार गिथ इजाजतपर ददि सक्िेछ । यसरी बैङ्कले इजाजतपर ददँदा
कारोबार गिे विदे शी विनिमयको वकनसम, हद, कारोबार गिथ पाउिे अिनध र अन्य आिश्यक
शतथहरू समेत तोवकददि सक्िेछ ।
(४) विदे शी विनिमय कारोबार नियनमत तिा व्यिस्थित गिे सम्बन्धमा इजाजतपर
प्राप्त व्यस्क्तलाई बैङ्कले समयसमयमा आिश्यक आदे श िा निदे शि ददि सक्िेछ । यथतो
आदे श िा निदे शिको पालिा गिुथ इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तको कतथव्य हुिेछ ।
(५)
बुझाउिु

इजाजतपर प्राप्त गिे बैङ्कले तोवकददएबमोस्जम िावषथक शुल्क र धरौटी बैङ्कमा

पिेछ । यसरी तोवकएको िावषथक शुल्क िा धरौटी िबुझाउिे इजाजतपर प्राप्त

व्यस्क्तको इजाजतपर बैङ्कले रद्द िा निलम्बि गिथ सक्िेछ ।


दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।
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(६)

कुिै व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले विदे शी विनिमय कारोबार गिथ पटके

इजाजतपर माग गिथ आएमा बैङ्कले यसै दफाको अधीिमा रही त्यथतो व्यस्क्तलाई पटके
इजाजतपर ददि सक्िेछ ।
ð३क.

बैङ्कले कारबाही गिथ सक्िे: (१)

इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तले बैङ्कले यस ऐि बमोस्जम ददएको

आदे श िा निदे शिको पालिा िगरे मा बैङ्कले त्यथतो इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तलाई दे हायको कुिै
िा सबै कारबाही गिथ सक्िेछ:–
(क)

िनसहत ददि,

(ख)

विदे शी विनिमयको कुिै िा सबै कारोबारमा प्रनतबन्ध लगाउि,

(ग)

बैङ्कमा रहेको िगद धरौटी जफत गिथ िा जमाितबाट असुल गिथ,

(घ)

इजाजतपर निलम्बि िा रद्द गिथ ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम बैङ्कले इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तलाई कारािही गर्रदाथ
निजलाई आफ्िो पिमा सफाइ पेश गिे उस्चत अिसर प्रदाि गिुप
थ िेछ ।
ð३ख.

विदे शी विनिमय कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यिथिा: विदे शी विनिमय कारोबारको सम्बन्धमा
यस ऐिमा व्यिथिा भएको बाहे क अन्य व्यिथिा बैङ्कले सािथजनिक सू चिा प्रकाशि र
प्रसारण गरी तोवकददए बमोस्जम हुिेछ ।



४.

विदे शी

विनिमय कारोबार गिे प्रवक्रया:

(१)

कसैले पनि बैङ्कको थिीकृनत िनलई इजाजतपर

प्राप्त व्यस्क्तसँग बाहे क अरू व्यस्क्तसँग विदे शी विनिमय कारोबार गिथ हुँदैि ।
(२)

इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्त िा अरू जुिसुकै व्यस्क्तले बैङ्कले तोवकददएको सटही

दरमा फरक पारी िेपाली मुरा ददई विदे शी मुरा नलि र विदे शी मुरा ददई िेपाली मुरा नलिे
गरी विदे शी विनिमयको कारोबार गिथ हुँदैि ।

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



पवहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(३)

कुिै व्यस्क्तले कुिै खास उद्देश्यको लानग िा कुिै शतथमा विदे शी विनिमय प्राप्त

गरे को भए सो व्यस्क्तले त्यथतो विदे शी विनिमय अन्य काममा लगाउि िा उक्त शतथ
उल्लङ्घि गिुथ हुँदैि । त्यसरी प्राप्त गरे को विदे शी विनिमय सम्बस्न्धत काममा लगाउि
िसवकिे भएमा िा सो शतथ पूरा गिथ िसवकिे भएमा निजले आफूलाई सो कुराको जािकारी
भएको नमनतले तीस ददिनभर इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्त िा बैङ्कलाई त्यथतो विदे शी विनिमय
बैङ्कद्वारा निधाथररत दरमा विक्री गिुप
थ िेछ ।
(४)

कुिै व्यस्क्तले िेपाल



............ नभर कुिै िथतु आयात गिथको लानग विदे शी

विनिमय प्राप्त गरे कोमा निजले मिानसि मावफकको अिनधनभर त्यथतो िथतु आयात िगरे मा
िा त्यसरी प्राप्त गरे को विदे शी विनिमयको मूल्य बराबरको िथतु आयात िगरे मा निजले
त्यसरी प्राप्त गरे को विदे शी विनिमय सो काममा लगाउि िसकेको िा सो शतथ पूरा गिथ
िसकेको मानििेछ ।


४क. िेपाली िागररकले प्राप्त गरे को विदे शी विनिमय सम्बन्धी व्यिथिा: (१) िेपाली िागररकले प्राप्त
गरे को विदे शी विनिमयका सम्बन्धमा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी
तोवकददएबमोस्जम हुिेछ ।
(२)

िेपाली िागररकले विदे शमा रहँदा बथदाको अिनधसम्म आजथि गरे को विदे शी

विनिमय िा सो विदे शी विनिमयबाट गरे को लगािी िेपाल ........... फवकथसेकपनछ पनि दफा
६ मा उस्ल्लस्खत अिथिामा बाहे क त्यथतो विदे शी विनिमय विदे शमै राख्न िा सोको लगािी
विदे शमा िै गिथ चाहे मा सो कुराको जािकारी बैङ्कलाई ददई त्यथतो विदे शी विनिमय विदे शमा
राख्न िा सोको लगािी विदे शमा गिथ सक्िेछ ।
ð४ख.

विदे शीलाई िथतु नबक्री िा सेिा प्रदाि गरे बापतको भ ुक्तािी: िेपाल

...........

मा रहे का

व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले कुिै विदे शी व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिालाई कुिै िथतु
ु ािी नलँदा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण
विक्री िा सेिा प्रदाि गरे बापतको भक्त
गरी अन्यिा व्यिथिा गरे कोमा बाहे क पररित्यथ विदे शी मुरामा नलिु पिेछ ।



ð

गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
पवहलो सं शोधिद्बारा िप भई दोस्रो सं शोधिद्बारा सं शोनधत ।

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।
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५.

केही मुरा र बुनलयि निकासी िा पैठारी गिथमा प्रनतबन्ध: (१) कुिै व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा
सं थिाले बैङ्कबाट इजाजतपर िनलई कुिै खास वकनसमको िेपाली मुरा िा विदे शी मुरा िेपाल
........... को सबै िा कुिै खास इलाकानभर ल्याउि िा पठाउि िपाउिे गरी िेपाल



सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी आदे श जारी गिथ सक्िेछ । त्यथतो आदे श
जारी गर्रदाथ िेपाल सरकारले कुिै व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाका सम्बन्धमा िा कुिै खास
वकनसमको िेपाली मुरा िा विदे शी मुराका सम्बन्धमा त्यथतो प्रनतबन्ध िलाग्िे गरी त्यथतो
आदे शमा तोवकददि सक्िेछ ।
(२) कुिै व्यस्क्त, फमथ कम्पिी िा सं थिाले बैङ्कबाट इजाजतपर िनलई िेपाली मुरा िा
इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तबाट प्राप्त गरे को बाहे क अरू विदे शी विनिमय िेपाल

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

को

कुिै इलाकाबाट बावहर नलएर जाि िा पठाउि हुँदैि ।
तर िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी कुिै विदे शी विनिमयको
सम्बन्धमा त्यथतो प्रनतबन्ध िलाग्िे गरी आदे श जारी गिथ सक्िेछ ।
६.

विदे शी विनिमय प्राप्त गिथ िेपाल सरकारको अनधकार: (१)

िेपाल

ु मा
सरकारले मुलक

आनिथक तिा मौदरक सङ्कट पिथ गई विदे शी विनिमयको सङ्कट पिथ गएको अिथिामा िेपाल
राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी विदे शी विनिमयको धिी िेपाली िागररकलाई आफ्िो
थिानमत्िमा रहे को विदे शी विनिमय दे हाय बमोस्जम गिथ आदे श ददि सक्िेछ:–
(क)

सो सूचिामा तोवकएको विदे शी विनिमय हुिे व्यस्क्तले िेपाल सरकारको
िाममा

बैङ्कमा

िा

सो

कामको

निनमि

बैङ्कले

अनधकार

ददएको

व्यस्क्तकहाँ बैङ्कबाट निधाथररत भएको दरमा विक्रीको लानग दास्खल गिथ
िा गराउि ।
(ख)

सो सूचिामा तोवकएको विदे शी विनिमय पाउिे हक अरूलाई प्रदाि गिे
अनधकार भएको व्यस्क्तले िेपाल सरकारको िाममा बैङ्कबाट निधाथररत
दरले हुि आएको मूल्य नलई त्यथतो अनधकार िामसारी गररददि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
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तर िेपाल सरकारले सोही सूचिाद्वारा िा अको आदे श जारी
गरी कुिै खास व्यस्क्त िा खास िगथका व्यस्क्तहरूका सम्बन्धमा उक्त
आदे श लागू िहुिे गिथ सक्िेछ ।
(२) कुिै व्यस्क्तले इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तबाट प्राप्त गरी बैङ्कको अिुमनत नलई कुिै
कामको निनमि राखेको विदे शी विनिमयको सम्बन्धमा यो दफा लागू हुिे छै ि ।
७.

विदे शी विनिमय प्राप्त गिथ सक्िे भएका व्यस्क्तहरूको कतथव्य: (१)
बावहरबाट विदे शी विनिमय प्राप्त गिे िा

िेपाली

िेपाल



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

ु ािी पाउिे हक भएको कुिै
मुरामा भक्त

व्यस्क्तले बैङ्कको .............अिुमनत िनलई त्यथतो विदे शी विनिमय िा िेपाली मुरा सबै िा
ु ािी पाउि वढलाई हुिे िा भक्त
ु ािी िहुिे गिथ कुिै काम गिथ हुँदैि ।
केही अं शमा भक्त
(२) कुिै व्यस्क्तले उपदफा (१) उल्लङ्घि गरे मा विदे शी विनिमय प्राप्त गिथ िा
िेपाली

ु ािी गराउि बैङ्कले त्यथतो व्यस्क्तलाई आिश्यक दे खेको निदे शि ददि
मुराको भक्त

सक्िेछ ।
८.

ु ािी हुिे गरी कुिै पनि व्यस्क्त फमथ,
पैठारीकताथको दावयत्ि: (१) विदे शी विनिमयमा भक्त
कम्पिी िा सं थिाले िेपाल



............. नभर प्रतीतपर खोली िा अन्य कुिै प्रकारले कुिै

मालसामाि पैठारी गर्रदाथ बैङ्कले तोवकददएको समयनभर त्यथतो मालसामािको पैठारी गरी
बैङ्कले तोवकददए बमोस्जमको कागजात बैङ्क समि पेश गिुप
थ िेछ ।
ु ािी गिे विदे शी विनिमयको प्रकार र प्रवक्रया सम्बन्धी
(२) पैठारीको लानग भक्त
व्यिथिा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रशारण गरी तोवकददए बमोस्जम हुिेछ ।
(३)

बैङ्कको पूि थ थिीकृनत नलएको अिथिामा बाहे क पैठारीकताथले प्रतीतपरमा घोषणा

गरे को मालसामाि सोही प्रतीतपरमा उल्ले ख गरे को मूल्य र पररमाण बमोस्जम िै पैठारी
गिुप
थ िेछ ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।



पवहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा स्झवकएको ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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तर प्रतीतपरमा सं शोधि गररएको अिथिामा सं शोनधत मूल्य र पररमाण बमोस्जमको
मालसामाि पैठारी गिथ बाधा पिेछैि ।
(४) कुिै पैठारीकताथले िास्णज्य बैङ्कमा पैठारीको लानग प्रतीतपर खोल्दा अको कुिै
व्यस्क्त,फमथ, कम्पिी िा सं थिा जमािी बसेको िा सोसम्बन्धी कायथमा प्रत्यि िा अप्रत्यि
रूपले सं लग्ि भएको अिथिामा उक्त कारोबारमा कुिै प्रकारले विदे शी मुराको वहिानमिा िा
अपचलि भएमा प्रचनलत कािुिमा जुिसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनि विदे शी मुरा वहिानमिा
िा अपचलि गरे िापत जमािी बथिे िा सोसम्बन्धी कायथमा प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपले
सं लग्ि हुिे व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिा उपर समेत यस ऐि बमोस्जम सजाय हुिेछ ।
(५) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनि ज्ञाि तिा सूचिामूलक
ु ािी गिे प्रवक्रया बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण
प्रविनधको पैठारी र सोको भक्त
गरी तोवकददए बमोस्जम हुिेछ ।
(६) पैठारीकताथले सही िीजकीकरण गिुप
थ िेछ । सो िहुिे र िगिे जथता काम र
सोसँग सम्बस्न्धत कुिै पनि काम गिुथ हुँदैि ।
९.

निकासी गररएको मालसामािको मूल्य भ ुक्तािी: (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा
प्रकास्शत गरी िेपाल



............ बावहरका कुिै ठाउँमा सो सूचिामा खुलाए बमोस्जमका

मालसामािहरू उपदफा (२) अन्तगथत गररएको व्यिथिा बमोस्जम बाहे क निकासी निषेध गिथ
सक्िेछ ।
.................................

(२)

यस दफाको प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले बैङ्कसँग परामशथ गरी आिश्यक

नियम बिाउि िा निदे श िा आदे श जारी गिथ सक्िेछ ।
९क.

निकासी भएको मालसामािको मूल्य भ ुक्तािी प्राप्त गिे बारे : (१) निकासीकताथले बैङ्कले
तोकको निकासी प्रज्ञापिपरमा उल्ले स्खत वििरणहरू भरी उक्त प्रज्ञापिपरमा घोवषत मूल्य



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।



पवहलो सं शोधिद्वारा स्झवकएको।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।

12

www.lawcommission.gov.np
ु ािी ल्याउँछु भिी भन्सार
बैङ्कद्वारा थिीकृत विदे शी विनिमयमा तोवकएको अिनधनभर भक्त
अनधकृतसमि घोषणा गिुप
थ िेछ ।
(२)

ु ािी प्राप्त गिुथ अस्घ प्रज्ञापिपरमा घोवषत
निकासी गररएको मालसामािको भक्त

ु ािी हुिे अिथिा परे मा निकासीकताथले सो कुराको प्रमाण
मूल्य भन्दा कम िा बढी मूल्य भक्त
सवहत बैङ्क समि आिेदि गिुप
थ िेछ र उक्त कुरा पुवष्ट भएमा बैङ्कले त्यथतो कम िा बढी
भ ुक्तािी प्राप्त गिे थिीकृनत ददि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तगथत तोवकएको अिनधनभर निकासीकताथले निकासी गररएको
मालसामािको मूल्य भ ुक्तािी प्राप्त िगरे मा निजले यस ऐिको उल्लङ्घि गरे को मानििेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनि निकासीकताथले उपदफा
ु ािी प्राप्त गिथ
(१) अन्तगथत तोवकएको अिनधनभर निकासी गररएको मालसामािको मूल्य भक्त
िसक्िाको मिानसि कारण खोली प्रमाण सवहत बैङ्कमा नििेदि ददएमा र बैङ्क सो कुरामा
विश्वथत भएमा बैङ्कले सम्बस्न्धत निकासीकताथलाई पुिः अिधी तोकी दे हाएको आदे श ददि
सक्िेछ:–
(क)

ु ािी ल्याउि,
मालसामाि विक्री भैसकेको भए त्यसको भक्त

(ख)

ु ािी ल्याउि िा
मालसामाि विक्री भैिसकेको भए सो विक्री गरी भक्त
त्यथतो मालसामाि िेपालमै वफताथ ल्याउि ।

तर



निकासीकताथले

आफ्िो

काबू

बावहरको

पररस्थिनत

परी

निकासी

भएको

मालसामािको भ ुक्तािी ल्याउि िसक्िाको मिानसि कारण खोली प्रमाण सवहत बैङ्कमा नििेदि
ददएमा बैङ्कले आिश्यक छािविि गरी त्यथतो मालसामाि वफताथ गिथ िा आंस्शक िा पूरै
भ ुक्तािी ल्याउि िपिे गरी छु ट ददि सक्िेछ ।
ु ािी हुिे
(५) प्रज्ञापिपरमा घोवषत मूल्य तोवकएको अिधीनभर तोवकएको तरीकाले भक्त
व्यहोरा बैङ्कले प्रमास्णत गराउि चाहे मा निकासीकताथबाट निजले विदे शी क्रेतासँग गरे को यस
सम्बन्धी सम्झौतापर तिा अन्य प्रमाण पेश गिथ लगाउि सक्िेछ ।



दोस्रो सं शोधिद्बारा प्रनतबन्धात्मक िाक्ांश िप ।
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ु ािी प्राप्त हुिे व्यिथिा गिथ बैङ्कले
(६) निकासी गररएको मालसामािको पूरा मूल्य भक्त
निकासी हुिे सबै िा कुिै खास वकनसमको मालसामाि िा सबै िा कुिै खास नियाथतकताथको
सम्बन्धमा दे हाय बमोस्जम गिुप
थ िे गरी आदे श जारी गिथ सक्िेछ:–
(क)

िेपाल सरकारले अन्यिा तोकेको अिथिामा बाहे क निकासी गररएका
ु ािी प्रतीतपरको माध्यमबाट िा बैङ्कले तोकेको
मालसामािहरूको भक्त
अन्य माध्यमबाट मार प्राप्त गिुप
थ िे,

(ख)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

प्रज्ञापिपरमा

घोवषत

मूल्य

िै

नियाथतको

िाथतविक मूल्य हो भिी प्रमास्णत गराउि उक्त प्रज्ञापिपर बैङ्कले
तोकेको अनधकारी िा सं थिामा पेश गिुप
थ िे,
ð(७)

यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुरा लेस्खएको भए तापनि ज्ञाि तिा सूचिामूलक

प्रविनधको निकासी र सोको भ ुक्तािी प्राप्त गिे प्रवक्रया बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र
प्रसारण गरी तोवकददए बमोस्जम हुिछ
े ।
९ख.

निकासीकताथले गिथ िहुिे काम: निकासीकताथले दे हायको कुिै काम गिुथ हुँदैि:–
(क)

तोवकएको तरीका बाहे क अरू तरीकाबाट निकासी भएको मालसामािको
ु ािी प्राप्त गिे,
भक्त

(ख)

तोवकएको अिनधभन्दा वढलाई हुिे गरी निकासी भएको मालसामािको
ु ािी नलिे व्यिथिा गिे ,
भक्त

(ग)

ु ािी प्राप्त िगिे कुिै
निकासी भएको मालसामािको पूरा मूल्यको भक्त
काम गिे,

ð(घ)

सही िीजकीकरण िहुिे काम िा त्यथतो कामसँग सम्बस्न्धत अन्य कुिै
काम गिे ।

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।
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९ग.

भ ुक्तािी ददि िा प्राप्त गिथमा प्रनतबन्ध:

बैङ्कले

तोवकददएको व्यिथिा बमोस्जम बाहे क िेपालमा

बसोबास गिे कुिै पनि व्यस्क्तले प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपले

दे हायको कुिै काम गिुथ गराउिु

हुँदैिः–
(क)

िेपाल बावहर बसोबास गिे कुिै व्यस्क्तलाई कुिै तरीकाले कुिै
ु ािी ददि,
वकनसमको भक्त

(ख)

ु ािी पाउिे
िेपाल बावहर बसोबास गिे कुिै व्यस्क्तको पिमा भक्त
अनधकार नसजथिा हुिे िा हथतान्तरण हुिे गरी कुिै विनिमयपर िा
प्रनतज्ञापर स्खच्ि, थिीकार गिथ िा िेगोनसयट गिथ िा कुिै ऋण
थिीकार गिथ,

(ग)

िेपाल बावहर बसोबास गिे कुिै व्यस्क्तको आदे शले िा निजको
तफथबाट कुिै व्यस्क्तलाई कुिै वकनसमको भ ुक्तािी ददि ।

१०.

नधतोपरहरूको निकासी र िामसारीमा नियन्रणः



बैङ्कले तोवकददएको व्यिथिा बमोस्जम

बाहेक कुिै व्यस्क्तले दे हायको कुिै कायथ गिुथ हुँदैिः–
(क)

िेपाल

(ख)

िेपाल



............ बावहरको कुिै थिािमा कुिै नधतोपर निकासी गिथ,

..........

बावहर बसोबास गिे कुिै व्यस्क्तको िाममा कुिै

नधतोपर िामसारी गिथ,
(ग)

कुिै नधतोपर आजथि गिथ भिी िा भोग गिथ भिी िा नियन्रणमा राख्न
भिी िा कुिै प्रकारले

थपष्टीकरणः

कुिै

िेपाल बावहर बसोबास गिे व्यस्क्तलाई ददि ।



नधतोपरको

सम्बन्धमा

“िामसारी” भन्नाले

नधतोपरको रूपमा गररएको िामसारीलाई समेत जिाउँछ ।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा सं शोनधत ।
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ð१०क.लगािी

गिथमा प्रनतबन्ध: (१) प्रचनलत कािुि बमोस्जम कुिै व्यस्क्तले विदे शमा लगािी गर्रदाथ

िा विदे शी लगािीकताथले िेपाल



.............. मा लगािी गर्रदाथ बैङ्कले सािथजनिक सूचिा

प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएबमोस्जम गिुप
थ िेछ ।
तर िेपाल



........... मा बसोबास गिे कुिै िेपाली िागररकले विदे शमा रहँदा

बथदाको अिनधसम्म आफ्िो आजथिबाट विदे शमा गरे को लगािीलाई यस दफाले िाधा
पुयाथएको मानििे छै ि ।
ð

१०ख. विदे शी विनिमयमा ऋण नलिेददिे व्यिथिा: प्रचनलत कािुिले व्यिथिा गरे को र बैङ्कले
सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएको व्यिथिा बमोस्जम बाहे क कसै ले पनि
विदे शी विनिमयमा ऋण नलि ददि हुँदैि ।

ð

१०ग. विदे शी विनिमय वफताथ लैजािे, लगािी गिे र हक हथतान्तरण गिे व्यिथिा: (१)

प्रचनलत

कािुि बमोस्जम नधतोपरमा लगािी गिथ थिीकृनत पाएका विदे शी लगािीकताथले बैङ्कले
सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएको प्रवक्रयाबमोस्जम दे हाय बमोस्जमको
रकम विदे शी मुरामा िेपाल

............ बावहर लै जाि िा पठाउि पाउिे छि्:–



(क)

नधतोपरमा गरे को लगािी र सो बापत प्राप्त लाभ िा लाभांश,

(ख)

ऋण िा ऋण सुविधाको रूपमा गरे को लगािी र सोको ब्याज ।

(२) िेपाल

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

बावहर बसोबास गिे िेपाली िागररकले िेपाल

...........

नभर विदे शी विनिमयमा लगािी गिथ थिीकृनत पाएमा उपदफा (१) बमोस्जम सुविधा
ददइिेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्र् (क) मा उस्ल्लस्खत

नधतोपरमध्ये सूचीकरण भएको

नधतोपरको हकमा नधतोपर विनिमय बजारमा कारोबार भए बमोस्जमको मूल्यले हुिे रकम र
सूचीकरण िभएको नधतोपरको हकमा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी
तोवकददएको प्रवक्रयाबमोस्जम निधाथरण गररएको सम्बस्न्धत सं थिाको सम्पस्िको आधारमा
विदे शी विनिमयमा लै जाि िा पठाउि पाइिेछ ।
ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
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(४)

ु ािी गरे मा
प्रचनलत कािुि बमोस्जम नतिुप
थ िे कर िा शुल्क विदे शी मुरामा भक्त

कुिै विदे शी व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले प्राप्त गरे को नधतोपर कुिै अको विदे शी व्यस्क्त,
फमथ, कम्पिी िा सं थिालाई प्रचनलत कािुिको रीत पुयाथई हक हथतान्तरण गिथ सक्िेछ ।
(५) प्रचनलत कािुि बमोस्जम विदे शी लगािीकताथले गरे को प्रविनध हथतान्तरण
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोस्जम प्राविनधक शुल्क, रोयल्टी आदद बापतको रकम विदे शमा
लै जाि िा पठाउि पाउिेछ ।
(६) िेपाल



............ मा कायथरत इजाजपर प्राप्त विदे शी िायु सेिा, निजका एजेण्ट

िा त्यथतो कायथ गिथ अनधकृत गररएका िेपाली व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले िेपालमा
विक्री गरे का हिाई वटकट तिा कागो बापतको ररप्यावट्रएशि लै जािे िा पठाउिे प्रवक्रयाको
सम्बन्धमा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएबमोस्जम हुिेछ ।
(७)

यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनि िेपाली मुरामा लगािी

गरी विदे शी मुरा आजथि िगिे व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाले यस दफा बमोस्जम विदे शी
ु ािी नलि ददि पाउिे छि् ।
मुरामा भक्त
११.

वििरण माग्ि सक्िे: (१) .........
(२)

यस ऐिको उद्देश्य पूरा गिथको लानग िेपाल सरकार िा बैङ्कलाई कुिै वििरण,

खाता िा नलखत प्राप्त गिथ िा जाँच्ि आिश्यक िा िाञ्छिीय छ भन्ने लागेमा र यस
वकनसमको वििरण, खाता िा नलखत यस व्यस्क्तसँग छ िा यस व्यस्क्तले प्राप्त गरी पेश गिथ
सक्िे सम्भि छ भन्ने लागेमा िेपाल सरकार िा बैङ्कले कुिै त्यथतो व्यस्क्तलाई सो वििरण
खाता िा नलखत िेपाल सरकार िा बैङ्कमा पेश गिथ िा प्राप्त गरी पेश गिे आदे श ददि
सक्िेछ ।
(३) ...........



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा स्झवकएको ।



पवहलो सं शोधिद्वारा स्झवकएको।
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११क.अिुसन्धाि

अनधकारी तोक्िे: िेपाल सरकारले यस ऐि अन्तगथतका कसूर सम्बन्धमा जाँचबुझ

र अिुसन्धाि गिथका लानग अिुसन्धाि अनधकारी तोक्ि सक्िेछ ।


११ख. शङ्का लागेको व्यस्क्तको खाितलासी नलिे: (१)

यस ऐि विपरीत कुिै व्यस्क्तसँग कुिै

विदे शी विनिमय छ भिी शङ्का गिुप
थ िे पयाथप्त कारण र आधार भएमा अिुसन्धाि अनधकारीको
आदे शले कम्तीमा राजपरअिवङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कमथचारीबाट त्यथतो व्यस्क्तको स्जउको
खाितलासी नलि सवकिेछ ।
तर कुिै थिाथिीमानिसको खाितलासी नलँदा थिाथिीमानिसद्वारा मार खाितलासी नलि
लगाउिु पिेछ ।
(२)

शङ्का लागेको व्यस्क्तको खाितलासी नलँदा यस ऐि विपरीत कुिै विदे शी

विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत कुिै नलखत फेला परे मा त्यथतो विदे शी विनिमय िा नलखत
कब्जामा नलि सवकिेछ ।
(३)

यस दफा बमोस्जम खाितलासी नलँदा कम्तीमा दुईजिा थिािीय व्यस्क्तहरू

सािी राखी निजहरूको उपस्थिनतमा खाितलासी नलिुपिेछ । खाितलासी नलँदा फेला परे का
विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत नलखतको वििरण तयार गरी त्यसमा उपस्थित
सािीहरूको समेत सहीछाप गराउिु पिेछ ।


११ग.सिारी रोक्िे र खाितलासी नलिे: (१) यस ऐि विपरीत कायथ गिथ कुिै सिारीको साधि
प्रयोग गररएको छ िा प्रयोग गिथ लानगएको छ िा यस ऐि विपरीत हुिे गरी कुिै विदे शी
विनिमय त्यसमा लुकाएको छ भन्ने शङ्का गिुप
थ िे पयाथप्त कारण र आधार भएमा अिुसन्धाि
अनधकारीको आदे शले जुिसुकै बेला िा ठाउँमा त्यथतो सिारीलाई रोक्ि सवकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम रोवकएका सिारीको कुिै पनि भाग र त्यसमा रहे को
मालसामािहरूको खाितलासी नलि िा जाँचबुझ गिथ सवकिेछ र त्यसरी खाितलासी नलं दा
यस ऐि विपरीतको कुिै विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत कुिै नलखत फेला परे मा सो
कब्जामा नलि सवकिेछ ।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।

18

www.lawcommission.gov.np
११घ.

घर िा कारोिारको ठाउँको खाितलासी नलिे: (१) यस ऐि विपरीत कुिै विदे शी विनिमय
कुिै घर िा कारोिारको ठाउँमा लुकाएको िा रास्खएको छ भिी विश्वास गिुप
थ िे पयाथप्त
कारण र आधार भएमा अिुसन्धाि अनधकारीले सो कुराको पचाथ खर्ा गरी उक्त घर िा
कारोिारको ठाउँको खाितलासी नलि आदे श ददि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आदे शअिुसार खाितलासी नलं दा कम्तीमा राजपर
अिवङ्कत दद्वतीय श्रे णीको कमथचारीले गिुप
थ िेछ ।
(३) अिुसन्धाि अनधकारीको आदे शअिुसार खाितलासी नलि खवटएको कमथचारीले
खाितलासी नलिुपिे घर िा कारोिारको ठाउँमा तत्काल बसोबास गरररहे का व्यस्क्तलाई
खाितलासी नलिुपरे को कारण समेत खोली सूचिा ददिुपिेछ । सम्बस्न्धत व्यस्क्तले त्यथतो
सूचिा िबुझेमा सो सूचिाको एक प्रनत खाितलासी नलिुपिे घर िा कारोिारको ठाउँको
सबैले

दे ख्ने

थिािमा

टाँसी

ददिुपिेछ

।

सूचिा

टाँस

भएपनछ

सम्बस्न्धत

व्यस्क्तले

खाितलासीको सूचिा पाएको मानििेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोस्जम सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई सूचिा ददएपनछ खाितलासी नलि

खवटएका कमथचारीलाई घर िा कारोिारको ठाउँमा खाितलासी नलि ददिुपिेछ ।
(५) खाितलासी नलि जाँदा सम्बस्न्धत व्यस्क्तले बाधा नबरोध गरे मा खाितलासी नलि
खवटएका

कमथचारीलाई

खाितलासी

नलिुपिे

घर

िा

कारोिारको

ठाउँमा

बनसरहे को

व्यस्क्तहरूलाई हट्ि सूचिा र मौका ददिुपिेछ । यसरी हट्िे मौका ददँदाददँदै पनि िहटे मा
आिश्यक बलसमेत प्रयोग गरी खाितलासी नलिुपिे घर िा कारोिारको ठाउँको बावहरी िा
नभरी ढोका, झ्याल िा छे स्थकिी खोली िा फोरी कुिै पनि समयमा खाितलासी नलि
सवकिेछ ।
(६)

खाितलासी नलँदा यस ऐि विपरीत कुिै विदे शी विनिमय िा त्यसै सँग सम्बस्न्धत

नलखत फेला परे मा त्यथतो विदे शी विनिमय िा नलखत कब्जामा नलि सवकिेछ ।



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।
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(७)

यस दफा बमोस्जम खाितलासी नलँदा

गाउँपानलका

िा िगरपानलका सदथय िा

कम्तीमा दुईजिा थिािीय भलाद्मीहरू सािी राखी निजहरूको उपस्थिनतमा खाितलासी
नलिुपिेछ । खाितलासी नलं दा फेलापरे को यस ऐि विपररत कुिै विदे शी विनिमय िा
त्यससँग सम्बस्न्धत नलखतको वििरण तयार गरी त्यसमा उपस्थित सािीहरूको समेत
सहीछाप गराउिु पिेछ ।
११ङ

पक्राउ गिे:

(१) कुिै व्यस्क्तले यस ऐि िस्खथलाप कुिै काम गरे को छ िा गिथ लागेको छ

भिी शङ्का गिुप
थ िे पयाथप्त कारण र आधार भएमा

अिुसन्धाि

अनधकृतले पक्राउ पूजी जारी

गिथ सम्बस्न्धत अदालतमा नििेदि ददई पक्राउ पूजी जारी भई आए पनछ त्यथतो व्यस्क्तलाई
जुिसुकै ठाउँमा पक्राउ गिथ सवकिेछ ।
तर त्यथतो व्यस्क्त तत्काल पक्राउ िभएमा िा त्यथतो व्यस्क्त भाग्िे उम्किे िा



निजले प्रमाण, दसी िा सबुत िष्ट गिथ सक्िे मिानसब कारण भएमा िा कसूरसँग सम्बस्न्धत
फरार रहेको व्यस्क्त फेला परे मा िा कसूर गरररहे को अिथिामा िा अिुसन्धाि अनधकारीको
उपस्थिनतमा रहे मा त्यथतो व्यस्क्तलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी नगरफ्तार गिथ
सवकिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोस्जम पक्राउ परे को व्यस्क्तलाई बाटोको म्याद बाहे क चौबीस

घण्टानभर मुद्दा हेि थ अनधकारी समि पेश गिुपिेछ ।


११च. वहरासतमा राख्ने: यस ऐि अन्तगथत पक्राउ परे को व्यस्क्तलाई जाँचबुझ र अिुसन्धाि गिे
नसलनसलामा मुद्दा हेिे अनधकारीको थिीकृनत नलई एक पटकमा ७ (सात) ददिमा िबढाई
बढीमा तीस ददिसम्म वहरासतमा राख्न सवकिेछ ।



११छ. गोप्यता भङ्ग गिथ िहुि:े अिुसन्धाि अनधकारी िा निज मातहतका कमथचारीले यस ऐि
अन्र्तगत काम कारिाही गर्रदाथ आफ्िो ओहदाको है नसयतले ज्ञात हुि आएको कुिै कुरा िा



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधत



पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।



केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ द्वारा सं शोनधत ।



केही िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ द्वारा िप ।
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दास्खल भएका नलखतको गोप्यता प्रचनलत कािुिले बाध्य गरे को अिथिामा बाहे क अन्य
अिथिामा भङ्ग गिुथ हुँदैि ।
तर त्यथतो कुरा िा नलखत अन्य मुद्दा मानमलाको निनमि आिश्यक िा प्रमाण लाग्िे
वकनसमको छ भन्ने कुरा मुद्दा हे िे अनधकारीलाई लागेमा निजको आदे शबाट कािुिद्वारा
अनधकृत व्यस्क्तको समि त्यथतो कुरा िा त्यथतो नलस्खतको गोप्यता सम्बन्धी कुरा व्यक्त
गरे मा गोप्यता भङ्ग गरे को मानििे छै ि ।
११ज.कब्जा

गररएको विदे शी विनिमय तिा नलखत सुरस्ित राख्नुपिे: अिुसन्धाि अनधकारीले यस ऐि

बमोस्जम कब्जा गररएको विदे शी विनिमय तिा सोसँग सम्बस्न्धत नलखत सुरस्ित राख्नु
पिेछ ।


११झ.कब्जा गरे को निथसा ददिुपिे: यस ऐि बमोस्जम कुिै विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत
नलखत कब्जा गर्रदाथ त्यसरी कब्जा गररएको विदे शी विनिमय तिा सोसँग सम्बस्न्धत नलखतको
वििरण खोली त्यसको निथसा सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई तत्काल ददिुपिेछ ।



११ञ.प्रनतिेदि पेश गिे: यस ऐि बमोस्जम अिुसन्धाि अनधकारीले आफूले गरे को काम
कारिाहीको प्रनतिदि िेपाल सरकार समि प्रत्येक मवहिामा पेश गिुप
थ िेछ ।

१२.

निदे श ददिे, विनियम बिाउिे िा आदे श िा सूचिा जारी गिे बैङ्कको अनधकार: दफा १५
अन्तगथत िेपाल सरकारले ददएको कुिै निदे शमा बाधा नबरोध िपिे गरी बैङ्कले यो ऐिमा
लेस्खएका कुराहरू कायाथस्न्ित गिथका लानग आिश्यकतािुसार समय समयमा निदे शहरू ददि
िा विनियम बिाउि िा आदे श िा सूचिा जारी गिथ सक्िेछ ।

१३.

यो ऐिको उद्देश्य विपरीत हुिे गरी ठे क्कापट्टा गिथ िहुि:े यो ऐिमा ले स्खएको कुिै कुरा िा यो
ऐि अन्र्तगत बिाइएको नियम, विनियम, ददएको निदे श िा जारी गररएको आदे श िा सूचिासँग
मेल िखािे गरी कुिै व्यस्क्तले कुिै वकनसमको ठे क्का पट्टा, िा नलखत गिथ गराउि हुँदैि ।
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१४.

निरीिण: (१) िेपाल सरकार िा बैङ्कले जुिसुकै समयमा कुिै इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तको
खाता, वहसाि वकताब र अरू नलखतहरू निरीिण गिथ गराउि सक्िेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोस्जम निरीिण गिथ खटी आएका कमथचारीले ददएको

म्यादनभर निजले मागेबमोस्जमको विदे शी विनिमयको सटही कारोबारसम्बन्धी आफ्िो स्जम्मा
िा नियन्रणमा रहेको सबै खाता, वहसाब वकताब र नलखतहरू निज समि दास्खला गिुथ र
निजले मागेबमोस्जमको त्यथतो सटही कारोबार सम्बन्धी वििरण िा जािकारी ददिु प्रत्येक
इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तको कतथव्य हुिछ
े । इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्त कुिै फमथ, कम्पिी िा
सं थिा रहे छ भिे त्यथतो खाता, वहसाब वकताब, नलखत, वििरण िा जािकारी सो कम्पिीको
सञ्चालक िा सम्बस्न्धत पदानधकारी िा सो कामसँग सम्बस्न्धत वहथसेदार िा सम्बस्न्धत
पदानधकारीले दास्खला गिुथ िा ददिुपिेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोस्जम निरीिण गिथ खवटएका कमथचारीले कुिै इजाजतपर

प्राप्त व्यस्क्त िा निजको एजेण्टलाई िा इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिा रहे छ
भिे त्यसको सञ्चालक िा सम्बस्न्धत पदानधकारीलाई नलस्खत िा मौस्खक सोधपुछ गिथ
सक्िेछ ।
(४)

उपदफा (२) बमोस्जम दास्खला गिुप
थ िे खाता, वहसाब वकताब, नलखत िा ददिुपिे

कुिै वििरण िा जािकारी कुिै व्यस्क्त, फमथ, कम्पिी िा सं थिाको सञ्चालक िा पदानधकारीले
दास्खला िगरे मा िा िददएमा िा निरीिण गिथ खवटएका कमथचारीले माग गरे को कुिै प्रश्नको
उिर िददएमा यो ऐिको उल्लङ्घि गरे को मानििेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोस्जम निरीिण गिथ खवटएका कमथचारीले निरीिण गर्रदाथ यस
ऐि विपरीत कुिै विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत नलखत, वहसाब वकताब, खाता िा
वििरण फेला पारे मा त्यथतो विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत नलखत, वहसाबवकताब, खाता
िा वििरण आफ्िो कब्जामा नलि िा कुिै सेफ िा कोठामा बन्द गरी नसलछाप लगाउि
सक्िेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोस्जम निरीिण गिथ खवटएका कमथचारीले त्यथतो विदे शी
विनियम िा नलखत आफ्िो कब्जामा नलं दा िा नसलछाप लगाउँदा सम्बस्न्धत इजाजतपर प्राप्त
व्यस्क्त िा कम्तीमा दुईजिा अन्य व्यस्क्तहरू सािी राखी कब्जामा नलएको कुराहरूको
वििरण तयार पारी सािीहरूको समेत सवहछाप गराउिु पिेछ ।
१५.

िेपाल सरकारको निदे श ददिे अनधकार: यस ऐिको प्रयोजिको लानग आिश्यक सम्झेमा
िेपाल सरकारले बैङ्कलाई समय समयमा सामान्य िा विशेष निदे श ददि सक्िेछ र बैङ्कले यस
ऐि अन्तगथतको कामकुरा गिथको लानग त्यथतो कुिै निदे शको पालि गिुप
थ िेछ ।



१६. खाता खोल्दा बैङ्कको थिीकृनत नलिुपिे: (१) िेपालमा बसोबास गिे कुिै पनि िेपाली िागररक
िा िेपालमा दताथ भएको कुिै कम्पिी, सं गदठत सं थिा िा फमथले विदे शस्थित बैङ्कमा खाता
खोल्दा बैङ्कको थिीकृनत नलिुपिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम खाता खोल्िे थिीकृनत ददँदा बैङ्कले आिश्यक वििरणहरू
माग गिथ तिा शतथहरू समेत तोक्ि सक्िेछ ।
ð(३)

उपदफा (१) बमोस्जम खुलेका खाताको सञ्चालि तिा उपयोग बैङ्कले

सािथजनिक सूचिा प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएबमोस्जम हुिेछ ।
ð(४)



िेपाल



.......... मा बसोबास गिे कुिै पनि िेपाली िागररक िा िेपाल

.......... मा दताथ भएका कुिै पनि फमथ, कम्पिी िा सं थिाले िेपाल



.......... नभर विदे शी

मुरामा खाता खोल्ि, सञ्चालि गिथ र सोको उपयोगको सम्बन्धमा बैङ्कले सािथजनिक सूचिा
प्रकाशि र प्रसारण गरी तोवकददएबमोस्जम हुिेछ ।
१७

दण्र् सजाय: (१)

यो ऐि िा यस ऐि अन्तगथत बिेको नियम िा सो अन्तगथत जारी भएको

आदे श िा निदे शि िा पररपर िा सूचिा िा बैङ्कले तोवकददएको कुिै प्रवक्रया विपरीत कुिै
व्यस्क्तले कुिै काम गरे मा सो काम गरे बापत भएको कसूरसँग सम्बस्न्धत विदे शी विनिमय



पवहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।

ð

दोस्रो सं शोधिद्धारा िप ।



गणतन्र सुदृढीकरण तिा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
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जफत गरी त्यथतो व्यस्क्तलाई विगोबमोस्जमको जररिािादे स्ख नबगोको तीि गुणासम्म िप
जररिािा हुिेछ ।
तर त्यथतो कसूरसँग सम्बस्न्धत विदे शी विनिमय जफत गिथ िनमल्िे अिथिाको
कसूरहरूको सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बस्न्धत विदे शी विनिमयको नबगो कायम गरी त्यसरी
कायम हुि आएको नबगो बमोस्जमको जररिािादे स्ख नबगोको तीि गुणासम्म िप जररिािा
हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्जम नबगो कायम गर्रदाथ नबगोको रकम खुल्ि िा खुलाउि
िसवकिे अिथिा आईपरे मा कसूरका मारा हे री दुई लाख रूपैयाँसम्म जररिािा हुिेछ ।
(३) यस ऐि बमोस्जमका काम कुराहरू गिथ, निरीिण गिथ तिा अिुसन्धािका निनमि
खवटएका कमथचारीहरूले बदनियतपूण थ कायथ गरी ऐिको उल्लङ्घि हुिे कुिै कायथ गरे मा िा
गोप्यता भङ्ग गरे मा त्यथतो कायथ गिे कमथचारीलाई कसूरको मारा हे री एक लाख रूपैयाँसम्म
जररिािा हुिछ
े ।
(४) यस ऐि बमोस्जम सजाय हुिे कसूर कुिै फमथ, कम्पिी, सं थिाबाट भएकोमा सो
कसूर हुँदाको बखत सो फमथ, कम्पिी, सं थिाको सो कसूरसँग सम्बस्न्धत कामको स्जम्मा नलिे
सञ्चालक, पदानधकारी, कमथचारी िा एजेण्ट सजायको भागी हुिेछ ।
तर कसूर भएको कुरा त्यथतो सञ्चालक, पदानधकारी, कमथचारी िा एजेण्टलाई जािकारी
हुि सक्िे अिथिा िभएको िा त्यथतो कसूर रोक्िे निजहरूले यिासम्भि प्रयास गरे को हो
भन्ने कुराको प्रमाण पेश गिथ सकेमा निजहरूले यस उपदफा बमोस्जम सजायको जिाफदे ही
बहि गिुप
थ िे छै ि ।
(५) दफा ८ बमोस्जम पठौरीको सम्बन्धमा गिुप
थ िे काम कुराहरू िगरी िा पु¥याउिु
पिे प्रवक्रयाहरू िपुयाथई िा अनधिीजकीकरण गरी पैठारी गरे को िा निधाथररत अिनधनभर
मालसामाि पैठारी िगरे को िा पैठारी गिुप
थ िे मालसामाि पैठारी िगरे को पैठारीकताथलाई
सम्बस्न्धत पैठारीको नबगो कायम गरी त्यसरी कायम हुि आएको नबगो बमोस्जमको
जररिािादे स्ख नबगोको तीि गुणासम्म िप जररिािा हुिेछ ।
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(६) दफा ९क., ९ख. र ९ग. को विपरीत कसू र गिे निकासीकताथलाई निकासी
गरे को मालसामािको नबगो बमोस्जमको जररिािादे स्ख नबगोको दुई गुणासम्म िप जररिािा
हुिेछ ।
(७) उपदफा (५) र (६) बमोस्जमको कसूर गिथ मनतयार हुिे िा मद्दत पु¥याउिे
व्यस्क्तलाई उपदफाहरूमा उस्ल्लस्खत सजायको आधा सजाय हुिेछ ।
ु ािी िगरे मा त्यथतो व्यस्क्तलाई
(८) यस दफा बमोस्जम भएको जररिािाको रकम भक्त
जररिािाको मारा अिुसार चार िषथसम्म कैदको सजाय हुि सक्िेछ ।
(९) यस दफामा अन्यर जुिसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनि विदे शी विनिमयसँग
सम्बस्न्धत कसूरको विगो रकम एक करोर् रूपैयाँ िा सोभन्दा बढी भएमा त्यथतो व्यस्क्तलाई
हुिे अन्य सजायको अनतररक्त तीि िषथसम्मको कैद सजाय समेत िप हुिेछ ।
(१०)

अिुसन्धािको नसलनसलामा अिुसन्धाि अनधकारीले पक्राउ गरे को व्यस्क्तलाई

र मुद्दाको नसलनसलामा सम्बस्न्धत अदालतले आरोवपत व्यस्क्तसँग कसूरको नबगो रकम एक
लाख रूपैयाँसम्म भएका कसूरहरूको हकमा हास्जर जमािीमा र कसूरको नबगो रकम एक
लाख रूपैयाँभन्दा बढी भएका कसूरहरूको हकमा कसूरको नबगो बमोस्जम धरौटी नलई िा
कसूरको मारा बमोस्जम कायम गररएको नबगो बमोस्जमको धरौटी नलई तारे खमा राखी
कारबाही चलाउि सक्िेछ ।
(११)

कुिै पनि सं िैधानिक निकायको प्रमुख िा सदथय िा राजिीनतक नियुस्क्तको

पदमा बहाल रहेको कुिै व्यस्क्तले यस ऐि बमोस्जम कसूर हुिे कुिै काम गरे मा त्यथतो
काम गिे अन्य व्यस्क्तलाई हुिे सजायको दोब्बर सजाय हुिेछ ।
तर कैद सजायको हकमा िप दुई िषथभन्दा बढी सजाय हुिेछैि ।
(१२)

उपदफा

(१०) बमोस्जम धरौटी दास्खला िगिे व्यस्क्तलाई िुिामा राखी

कारबाही चलाउिु पिेछ ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा सं शोनधत ।

25

www.lawcommission.gov.np


१८. जाँचबुझ गिे र मुद्दा चलाउिे:

कुिै व्यस्क्तले यो ऐि उल्लङ्घि गेरको छ िा यस ऐि

अन्तगथतको नियम, विनियम, आदे श, सूचिा िा निदे शको विपरीत कुिै काम गरे को छ भन्ने
कुराको मौस्खक िा नलस्खत सूचिा िेपाल सरकारबाट िा बैङ्कबाट अनधकृत व्यस्क्तबाट पाएमा
सरकारी िकील िा िेपाल सरकारबाट यस सम्बन्धमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले सो कुराको
जाँचबुझ गिेछ र जाँचबुझ गर्रदाथ कुिै व्यस्क्तले त्यथतो उल्लङ्घि िा विपरीत काम गरे को छ
भन्ने ठहराएमा निज विरूद्ध मुद्दा चलाउिेछ ।
१८क.मुद्दा

दायर गिे: (१) यस ऐि अन्तगथतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा अिुसन्धाि अनधकारीले िेपाल

सरकारको िामबाट दायर गिेछ ।
उपदफा (१) बमोस्जम मुद्दा दायर गर्रदाथ अिुसन्धाि अनधकारीले सरकारी

(२)

िकीलको राय नलिुपिेछ ।


ँ
१८ख.विदे शी विनिमयसग
सम्बस्न्धत कागजातको प्रनतनलवप प्रमास्णत गराउिे: (१) यस ऐि
बमोस्जमको कसूरको नसलनसलामा कब्जामा नलइएको विदे शी विनिमय िा सोसँग सम्बस्न्धत
वििरणलाई

अिुसन्धाि

अनधकारीले

प्रनतनलवप

िा

फोटोकपी

बिाई

प्रमास्णत

गराई

राख्नुपिेछ ।
(२)

प्रचनलत कािुिमा जुिसुकै कुरा ले स्खएको भए तापनि उपदफा (१) बमोस्जम

प्रमास्णत गराई राखेको विदे शी विनिमय िा सोसगँ सम्बस्न्धत वििरणको प्रनतनलवप िा
फोटोकपीलाई यस ऐि बमोस्जमको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण थिरूप पेश गिथ
सवकिेछ ।
१९.

नलखत बदर हुि:े दफा १३ उल्लङ्घि गरी कुिै वकनसमको ठे क्कापट्टा िा नलखत गररएको रहेछ
भिे यो ऐि अन्तगथत मुद्दा हे िे अदालतको आदे शले त्यथतो ठे क्कापट्टा िा नलखत बदर िानतल
हुि सक्िेछ ।






केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्बारा सं शोनधत ।
पवहलो सं शोधिद्वारा िप ।

पवहलो सं शोधिद्बारा िप भई दोस्रो सं शोधिद्बारा सं शोनधत ।
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२०.

खबर गरे मा इिाम ददिे: (१) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगथत बिेका नियम, विनियम, आदे श,
सूचिा, निदे श, इजाजत िा इजाजतपरको विपरीत विदे शी विनिमय सम्बन्धी अपराध गरे को
कुराको सुराक कुिै व्यस्क्तले िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारबाट अनधकार प्राप्त अनधकारी
समि ददइ त्यसरी ददएको सुराकको आधारमा विदे शी विनिमय पक्राउ भई अपराध प्रमास्णत
हुि आएमा त्यसरी पक्राउ भई आएको विदे शी मुरालाई िेपाली मुरामा पररणत गर्रदाथ कायम
हुि आएको नबगोको सयकर्ा बीस प्रनतशत त्यथतो सुराक ददिे व्यस्क्तलाई इिाम ददइिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोस्जम ददइिे इिामको रकम मुद्दाको अस्न्तम टु ङ्गो लागेपनछ

पक्राउ भएको विदे शी मुरालाई िेपाली मुरामा पररणत गरी हुि आउिे रकमबाट ददइिेछ ।
२१.

दािी िा उजुरी िलाग्िे: (१) यो ऐि िा यस ऐि अन्तगथतको कुिै नियम, विनियम, आदे श िा
सूचिा िा निदे श बमोस्जम असल नियतले कुिै व्यस्क्तले काम गरे बापत िा गिे अनभप्राय गरे
बापत निज उपर कुिै अदालतमा कुिै वकनसमको मुद्दा उजुरी िा कािुिी कारिाई चलाईिे
छै ि ।
(२) कुिै व्यस्क्तलाई िेपाल सरकारले िा बैङ्कले िा इजाजतपर प्राप्त व्यस्क्तले
(जािीजािी िा लापरिाही गरे मा बाहे क) विदे शी विनिमय प्राप्त िगराई ददएका कारणले हािी
िोक्सािी पिथ गएमा कुिै वकनसमको दाबी लाग्िे छै ि ।

२२.

नियमहरू बिाउिे अनधकार: यस ऐिको उद्देश्य कायाथस्न्ित गिथको लानग िेपाल सरकारले
बैङ्कसँग परामशथ गरी नियमहरू बिाउि सक्िेछ ।

२३.

खारे जी: विदे शी विनिमय सटही नियन्रण ऐि, २०१७ खारे ज गररएको छ ।

२४.

हाल भैरहेका इजाजतपरहरू: बैङ्कले अन्यिा आदे श िददएसम्म विदे शी विनिमय सटही
नियन्रण ऐि, २०१७ अन्तगथत ददइएको इजाजतपरहरू अगािै खारे ज गररएकोमा बाहेक
सोही इजाजतपरमा तोवकएको अिनधको लानग सोही इजाजतपरमा तोवकएको शतथमा या
ऐिको दफा ३ अन्तगथत ददइएको मानििेछ ।



पवहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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२५.

िेपाल ऐिहरु सं शोधि गिे, खारे ज गिे र पुि: व्यिस्थित गरी चालू राख्ने ऐि, २०१९ द्बारा स्झवकएको ।




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



विदे शी विनिमय (नियनमत) गिे ऐि, २०१९ का बाँकी दफाहरू प्रारम्भ भएका थिाि र नमनत :–
(क)

काठमार्ौ, भरपुर, विराटिगर, राजविराज, हिुमाििगर, जिकपुर, मलं गिा, गौर, कलै या, िीरगञ्ज, बुटबल,
भैरहिा, परासी, पक्लीहिा, कृष्णिगर, स्शिराज, िेपालगञ्ज, धिगढी, पोखरा, तािसेि, पाल्पा र धराि
िेरहरूमा २०२०।५।१ दे स्ख

प्रारम्भ ।
(िेपाल राजपर नमनत २०२०।४।२२)

(ख)
(ग)

जलेश्वर, तौनलहिा र नसराहा िेरहरूमा २०२०।११।१ दे स्ख प्रारम्भ ।
हेटौर्ा, बिेपा, धिकुटा, नरशुली र बागलुङ िेरहरूमा

(िेपाल राजपर नमनत २०२०।१०।२७)

२०२१।५।१ दे स्ख प्रारम्भ भएको ।
(घ)

(िेपाल राजपर नमनत २०२१।४।२७)

इलाम, कोइलािास, कञ्चिपुर (महेन्रिगर) गुलररया, भोजपुर,
घोराही र सलाथही िेरहरूमा २०२१।२।१ दे स्ख प्रारम्भ । (िेपाल राजपर नमनत २०२१।२।१)

(ङ)

र्ोटी स्जल्लामा २०२२।७।१ दे स्ख प्रारम्भ भएको ।

(िेपाल राजपर नमनत २०२२।६।११)

(च)

बैतर्ी स्जल्लामा २०२२।११।१ दे स्ख प्रारम्भ भएको ।

(िेपाल राजपर नमनत २०२२।९।२६)

(छ)

बागमती अञ्चल, िारायणी अञ्चल, जिकपुर अञ्चल, सगरमािा
अञ्चल, कोशी अञ्चल र मेची अञ्चलमा २०२३।६।१ दे स्ख
प्रारम्भ भएको ।

(ज)

(िेपाल राजपर नमनत २०२३।५।३१)

गण्र्की अञ्चल, कणाथली अञ्चल, धिलानगरी अञ्चल, भेरी अञ्चल,
लुस्म्बिी अञ्चल, सेती अञ्चल, राप्ती अञ्चल र महाकाली अञ्चलमा
२०२३।७।१ दे स्ख प्रारम्भ भएको ।

रष्टव्य:-

(१)

(िेपाल राजपर नमनत २०२३।७।१)

विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) (दोसो सं शोधि) ऐि, २०५८ द्वारा रूपान्तर गररएको शब्द :–
“सेक्ुररटी” को सट्टा “नधतोपर” ।

(२)

केही िेपाल कािुि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर गररएको शब्द :–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
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