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हेिज� सम्बन्धी (प�हलो संशोधन) �नयमावल�, २०७६                       २०७६/११/०५                                                                   

 

 �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�) ऐन, २०१९ को दफा २२ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल 

सरकारले देहायका �नयमहरू बनाएको छ । 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यी �नयमहरूको नाम “हेिज� सम्बन्धी �नयमावल�,, २०७५” रहेको छ ।  

 (२) यो �नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

2. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा:— 

 (क) “ऐन” भ�ाले �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�) ऐन, २०१९ सम्झन ुपछर् ।  

 (ख) “प�रयोजना” भ�ाले �नयम ३ मा उिल्लिखत प�रयोजना सम्झन ुपछर् ।  

 (ग) “ब��” भ�ाले नेपाल रा� ब�� सम्झन ुपछर्  । 

(घ) “हेिज�” भ�ाले प�रयोजना कायार्न्वयनको ला�ग लगानीकतार्ले �वदेशी ऋण लगानी गदार् जनु 

�व�नमय दरमा �वदेशी म�ुा ब��मा जम्मा गरेको हो सोह� �व�नमय दरमा सम्झौता बमोिजम लगानी 

�फतार् लैजान पाउने गर� �वदेशी म�ुाको �व�नमय दर िस्थर गन� कायर् सम्झन ुपछर् । 

3. हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराउनेः बै�ले �वदेशी ऋण लगानी हनु े देहायका प�रयोजनाको ला�ग हेिज� 

स�ुवधा उपलब्ध गराउन सक्नेछः– 

 (क) एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढ� क्षमताका जल�व�तु उत्पादन, 

(ख) २२० के �भ. ए. वा सोभन्दा बढ� क्षमताका तीस �कलो�मटरभन्दा लामो �व�तु �शारण लाइन 

�नमार्ण, 

 (ग) दश �कलो�मटरभन्दा लामो रेल, मे�ो तथा मोनो रेलमागर् �नमार्ण, 

 (घ) पचास �कलो�मटरभन्दा लामो �तुमागर् �नमार्ण, 

 (ङ) नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद्ले �नणर्य गर� तोकेका अन्य प�रयोजना  

4. स्वीकृ�त �लन ुपन�ः �नयम ३ बमोिजम हेिज� स�ुवधा �ा� गनर् चाहने प�रयोजनाले �च�लत संघीय कानून 

बमोिजम �वदेशी लगानी गन� र वैदेिशक ऋण बापत �वदेशी म�ुा ल्याउने स्वीकृती �लएको हनु ुपन�छ । 

5. �नवेदन �दन ुपन�ः (१) यस �नयमावल� बमोिजम हेिज� स�ुवधा �ा� गनर् चाहने प�रयोजनाले अनसूुची–१ 

बमोिजमको ढाँचामा ब�� समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

 (२)    उप�नयम (१) बमोिजमको �नवेदनसाथ देहायका कागजात संलग्न गनुर् पन�छः–    

 (क) प�रयोजना कायार्न्वयन सम्बन्धमा सम्बिन्धत �नकायबाट �ा� अनमु�तप�को ��त�ल�प, 

 (ख) प�रयोजनामा हनुे लगानी सम्बन्धी सम्झौताको ��त�ल�प, 



(ग) �नयम ४ बमोिजम �वदेशी लगानी गन� र वैदेिशक ऋण बापत  �वदेशी म�ुा ल्याउने स्वीकृ�त 

प�को ��त�ल�प, 

 (घ) कम्पनीको �बन्धप� तथा �नयमावल�को ��त�ल�प, 

(ङ) �नयम ३ को खण्ड (ङ) बमोिजम नेपाल सरकार, मिन्�प�रषद्ले हेिज� स�ुवधा उपलब्ध 

गराउने भनी �नणर्य गरेका प�रयोजनाको हकमा सम्बिन्धत मन्�ालयले �दएको जानकार� 

प�को ��त�ल�प । 

6. �नवेदन जाँचबझु गनुर् पन�ः (१) �नयम ५ बमोिजम �ा� �नवेदन उपर ब��ले आवश्यक �ववरण र 

कागजात पूरा भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबझु गनुर् पन�छ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् कुनै �ववरण वा कागजात पूरा नभएमा वा कुनै �वषयमा थप 

स्प� पानर् आवश्यक देखेमा ब��ले �नवेदकलाई त्यस्तो �ववरण वा कागजात पेश गनर् वा सो सम्बन्धमा 

थप स्प� गनर् लगाउन बढ�मा पन्� �दनको म्याद �दई �लिखत सूचना �दन ु पन�छ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम सूचना �ा� भएमा �नवेदकले ब��ले तोकेको अव�ध�भ� आवश्यक �ववरण 

वा कागजात वा कुनै �वषयमा थप स्प� गनुर् पन� भए सो समेत उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(४) उप�नयम (३) र �नयम ५ को उप�नयम (२) बमोिजम �ा� �ववरण वा कागजातका आधारमा 

�नवेदन उपर जाँचबझु गदार् हेिज� स�ुवधा �दान गनर् नस�कने देिखएमा ब��ले सो सम्बन्धी �नणर्यको 

�लिखत जानकार� सात �दन�भ� �नवेदकलाई �दन ुपन�छ । 

7. स्वीकृ�त �दनःे  �नयम ६ बमोिजम �नवेदन जाँचबझु गदार् मागबमोिजम हेिज� स�ुवधा �दन मना�सब 

देिखएमा ब��ले देहायका शतर्को अधीनमा रह� �नवेदकलाई हेिज� स�ुवधा �दान गन� स्वीकृ�त �दनेछः–  

(क) ब��ले �नधार्रण गरेको प�रवत्यर् �वदेशी म�ुामा ऋण �लने,   

(ख) खण्ड (क) बमोिजम �ा� हनुे �वदेशी म�ुा ब��ले तोकेको समयमा ब�� खातामा जम्मा गन� ।  

8. �वदेशी म�ुा जम्मा गनुर् पन�ः (१) �नयम ७ बमोिजम स्वीकृ�त �ा� प�रयोजनाले वैदेिशक ऋण स्वरुप 

�ा� हनुे �वदेशी म�ुा जम्मा गनर् ब��मा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएप�छ ब��ले �नवेदकलाई �वदेशी म�ुा जम्मा गनर् ब�� खाता 

उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम बै�ले उपलब्ध गराएको खातामा लगानीकतार्ले ब��ले तोकेको अव�ध�भ� 

�वदेशी म�ुा जम्मा गनुर् पन�छ ।   

(४) उप�नयम (३) बमोिजमको खातामा �वदेशी म�ुा जम्मा भएप�छ ब�कले त्यस्तो �वदेशी म�ुा जम्मा 

गदार्को �दन कायम रहेको �व�नमय दर अनसुार नेपाल� म�ुामा प�रवतर्न गर� प�रयोजनाको नाममा रहेको 

कुनै वािणज्य ब��को खातामा त्यस्तो प�रवत्यर् नेपाल� म�ुा जम्मा ग�र�दनेछ । 

9. �व�नमय दर िस्थर (लक) गन�: (१) �नयम ८ को उप�नयम (३) बमोिजम ब�� खातामा जम्मा हनु 

आएको �वदेशी म�ुालाई ब��ले सोह� �नयमको उप�नयम (४) बमोिजम जनु �व�नमय दरमा नेपाल� म�ुामा 

प�रवतर्न गरेको हो सो �व�नमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहनुे गर� िस्थर (लक) गन�छ ।  



(२) उप�नयम (१) बमोिजम िस्थर (लक) ग�रएको �व�नमय दरमा सम्झौता अनसुार �वदेशी ऋण 

बापतको रकम �फतार् भ�ुानी पाउने गर� ब��ले लगानीकतार्लाई हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराउनेछ ।  

10. हेिज� शलु्कः (१) ब��ले �वदेशी �व�नमय दरको जोिखमको आधारमा हेिज� शलु्क �नधार्रण गन�छ । 

त्यसर� हेिज� शलु्क �नधार्रण गदार् ब��ले प�रयोजना�पच्छे फरक फरक शलु्क �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नधार्रण भएको हेिज� शलु्क सम्बिन्धत प�रयोजनाले ब��मा बझुाउन ु       

पन�छ ।  

(३) उप�नयम (२) बमोिजम हेिज� शलु्क �ा� गरेप�छ ब��ले सम्बिन्धत प�रयोजनालाई अनसूुची–२ 

बमोिजमको ढाँचामा हेिज� सोलसुन �माणप� �दन ुपन�छ । 

(४) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो �नयमावल� �ारम्भ हनुभुन्दा अिघ सम्झौता 

सम्प� भइसकेका प�रयोजनाको हकमा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोह� बमोिजम कायार्न्वयन 

हनुेछ र सम्झौतामा उल्लेख नभएकोमा उप�नयम (१) बमोिजम �नधार्�रत हेिज� शलु्क ब��मा बझुाउन ु

पन�छ ।   

11. हेिज� अव�धः यस �नयमावल� बमोिजम �दान ग�रएको हेिज�को अव�ध प�रयोजनाको �कृ�त अनसुार 

बढ�मा पाँच वषर्को हनुेछ । 

12. नवीकरणः (१) �नयम १० को उप�नयम (३) बमोिजम �ा� �माणप� नवीकरण गनर् चाहन े

प�रयोजनाले सो �माणप�को अव�ध समा� हनुभुन्दा तीस �दन अगावै नवीकरणको ला�ग ब�� समक्ष 

�नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ा� �नवेदनको ब्यहोरा मना�सब देिखएमा ब��ले �नयम १० बमोिजमको 

शलु्क �लई प�रयोजनाको �कृ�त अनसुार एक पटकमा पांच वषर्मा नबढ्न ेगर� हेिज� सोलसुन �माणप�  

नवीकरण ग�र�दन ुपन�छ ।  

13. हेिज� स�ुवधा �दइने म�ुाः ब��ले सावर्ज�नक सूचना �काशन गर� तोकेको प�रवत्यर् �वदेशी म�ुाको ला�ग 

मा� यस �नयमावल� बमोिजम हेिज� स�ुवधा �दान ग�रनछे । 

14. हेिज� कोषको स्थापनाः (१) �नयम ८ बमोिजम ब��मा जम्मा हनु आउन े�वदेशी म�ुा तथा �नयम १० 

बमोिजम �ा� हनुे हेिज� शलु्क व्यवस्थापनको ला�ग ब��मा एक हेिज� कोष रहनेछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको कोषमा रहने रकमको सीमा ब��ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

(३) बै�ले उप�नयम (१) बमोिजमको कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानी एवं आवश्यक व्यवस्थापन 

गन�छ ।  

(४) उप�नयम (३) बमोिजम लगानी एवं व्यवस्थापनबाट �ा� ��तफल जनु म�ुामा �ा� भएको हो सोह� 

म�ुामा  ब��ले उप�नयम (१) बमोिजमको हेिज� कोषमा जम्मा गनुर् पन�छ । 

15. समन्वय एवं परामशर् गनुर् पन�ः  यस �नयमावल� बमोिजम हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 

ब��ले अथर् मन्�ालय, प�रयोजनासँग सम्बिन्धत मन्�ालय, नेपाल सरकारका सम्बिन्धत �नकाय र 

लगानीकतार्सँग आवश्यक समन्वय एवं परामशर् गनुर् पन�छ ।  



16. �वदेशी �व�नयमको संरक्षणः �नयम ९ बमोिजम हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराइएको �वदेशी म�ुा ब��ले       

ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजम तो�कएको कामको ला�ग रािखएको �वदेशी �व�नमयको रुपमा 

संरक्षण गन�छ ।  

17. लेखा रा� ुपन�ः ब��ले हेिज� सम्बन्धी कारोबारको लेखा नेपाल लेखा मापदण्ड बमोिजम रा�छे । 

18. ��तवेदन पेश गनुर् पन�ः ब��ले �त्येक वषर् हेिज� स�ुवधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाह�को                

��तवेदन तयार गर� आ�थर्क वषर् समा� भएको तीन म�हना�भ� अथर् मन्�ालयमा पेश गनुर् पन�छ । 

  



 

अनसूुची–१ 

(�नयम ५ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

�ी नेपाल रा� ब�क 

केन्��य कायार्लय 

�वदेशी �व�नमय व्यवस्थापन �वभाग 

बालवुाटार, काठमाण्डौ । 

�वषयः- हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराइपाउँ । 

महोदय, 

देहाय बमोिजमको �ववरण तथा कागजात स�हत हेिज� स�ुवधा उपलब्ध गराई �दनको ला�ग यो �नवेदन पेश 
गरेको छु/छ� ।   

(१) प�रयोजनाको �ववरणः  

(क) कम्पनीको नाम:   

(ख)  प�रयोजनाको नाम:  

     ठेगाना:  
 

     फ्याक्स नम्बर : 
 

     फोन नम्बर : 
 

     इमेल ठेगानाः  

(२) सम्पकर्  व्यि�को नाम :  

      पद :  

     फोन नम्बरः  

     इमेल ठेगानाः  

(३) हेिज� स�ुवधा �लने �वदेशी म�ुा  

(४) हेिज� गनर् चाहेको अव�ध :  

(५) ऋण भ�ुानीको शतर् र अव�धः  

(६) ऋण लगानी गन� मलुकु वा संस्थाः  

(७) कम्पनीका मखु्य स�ालक र शेयर संरचना :  



उपरो� बमोिजमका �ववरणहरू सत्य र ठ�क छन,् झ�ुा ठहरे �च�लत कानून बमोिजम सजाय भोग्न तयार छु÷छ� । 

संलग्न कागजातः 
(१) कम्पनीको �बन्धप� र �नयमावल�को ��त�ल�प, 

(२) प�रयोजना कायर्न्वयनको अनमु�त प�, 

(३) ऋण सम्झौताको ��त�ल�प, 

(४) �वदेशी लगानी स्वीकृ�तप�को ��त�ल�प, 

(५) ब�कले �वदेशी म�ुा ल्याउन �दएको स्वीकृती प�को ��त�ल�प, 

(६) कम्पनीदतार् तथा कर च�ुा �माणप� । 

 
 

भवद�य, 
 

 

�म�त:                                                सह�:.................................... 

नाम: 

ठेगाना: 

पद: 

  



अनसूुची - २ 

(�नयम १० को उप�नयम (३) सँग सम्बिन्धत) 

नपेाल रा� ब�क 

�वदेशी �व�नमय व्यवस्थापन �वभाग 

हेिज� सोलसुन �माणप� 

�माणप� नंः        �माणप� जार� �म�तः 

१. कम्पनीको नामः  

२. प�रयोजनाको नामः  

३. हेिज� स�ुवधा नं.◌ः  

४.स्वीकृत भएको �म�तः  

५. स�ुवधा �ा� गन� अव�धः...........देिख ...........सम्म  

६. हेिज� रकम (अमे�रक� डलरमा)  

७. कायम ग�रएको �व�नमय दरः  

८. लक ग�रएको नपेाल� रकमः  

९. ऋण भ�ुान हनुे अिन्तम �म�तः  

१०.कायम ग�रएको हेिज� शलु्क ��तशत ��तवषर् ◌ः  

 

ब�कको छाप  �माण प� जार� गन�को,– 
नामः– 

पदः– 

दस्तखतः– 

लगानी �फतार् गरेको �ववरण 

�स.नं. �म�त शलु्कको दर 
% 

बझुाएको नेपाल� 
रकम 

सटह� �दएको 
अमे�रक� डलर 

 

कै�फयत अ�ाव�धक गन�को 
दस्तखत 

१       

२       

३       

४       

==       
==       
==       
  जम्मा रकम     

 


