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निर्यातमय अिुदयि प्रदयि गिे सम्बन्धी कयर्ाविनध, २०७५
िेपयल रयजपत्रमय प्रकयशित नमनत
सं िोधि

२०७५।१०।१४

निर्यातमय अिुदयि प्रदयि गिे सम्बन्धी (पविलो सं िोधि)
कयर्ाविनध,२०७६

२०७६/०४/०३

प्रस्तयिियाः स्िदे िी उत्पयदिलयर्ा निर्यातमुखी बियउि तथय निर्यात प्रिर्द्ाि गरी िैदेशिक व्र्यपयरमय
दे शखएको असन्तुलिलयई कम गिा िेपयल सरकयरले निर्यात प्रोत्सयिि गिा निर्यातकतयालयर्ा प्रदयि गिे
अिुदयिलयर्ा व्र्िशस्थत, पयरदिी, सरल एिम् प्रभयिकयरी बियउि ियञ्छिीर् भएकोले,
िेपयल सरकयर (मशन्त्रपररषद्) ले दे ियर्को कयर्ाविनध बियई लयगू गरे कोछ ।
1.

संशिप्त ियम र प्रयरम्भाः (१) र्स कयर्ाविनधको ियम "निर्यातमय अिुदयि प्रदयि गिे सम्बन्धी
कयर्ाविधी, २०७५" रिे कोछ ।
(२) र्ो कयर्ाविनध तुरून्त लयगू िुिेछ ।

2.

पररभयषयाः विषर् र प्रसङ्गले अको अथा िलयगेमय, र्स कयर्ाविनधमय,÷
(क) "अिुदयि" भन्नयले अिुसूची-१ िय अिुसूची-२ बमोशजमकय िस्तुिरू निर्यात गिे
निर्यातकतयालयर्ा सोिी अिुसूचीमय उल्ले ख गररएको दरमय िेपयल सरकयरले
प्रदयि गिे निर्यात प्रोत्सयिि बयपतको अिुदयि रकम सम्झिु पछा ।
(ख)

"उद्योग" भन्नयले स्िदे िी कच्चयपदयथा िय आर्यनतत कच्चयपदयथा उपर्ोग गरी
कृवषजन्र्, ििजन्र्, औद्योनगक िय घरे ल ु तथय िस्तकलय लगयर्तकय िस्तु
उत्पयदि तथय निर्यात गिे प्रचनलत कयिूि बमोशजम दतया भएकय उद्योग
सम्झिु पछा ।
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(ग)

"निर्यात" भन्नयले िेपयल रयष्ट्र बैङ्कले तोकेको पररित्र्ा विदे िी मुद्रय आजाि िुिे
ु िरूमय गररिे मयलसयमयिको निर्यात सम्झिु पछा
गरी िेपयलबयट विनभन्न मुलक
र सो िब्दले भयरतमय िुिे निकयसीको िकमय बैवङ्कङ्ग प्रणयली मयर्ात भयरतीर्
रुपैर्याँ आजाि िुिे गरी गररिे निर्यातलयई समेत जियउाँछ ।

(घ)

"निर्यातकतया" भन्नयले प्रचनलत कयिूि बमोशजम आर्यत÷निर्यात अिुमनतपत्र
(एशजजम कोड) नलएकय उत्पयदक¸ निर्यात प्रिर्द्ाि गृि िय सिकयरी सं स्थय
सम्झिु पछा ।

(ङ)

"निर्यात प्रिर्द्ाि गृि" भन्नयले निर्यात र्ोग्र् िस्तु उत्पयदि गिे उत्पयदक तथय
उद्योगसाँग त्र्स्तो िस्तु खररद गरी निर्यात गिे प्रचनलत कयिूि बमोशजम
स्थयपिय भएकय सं स्थय सम्झिु पछा ।

(च)

"बैंक" भन्नयले िेपयल सरकयरले उपलब्ध गरयएको निर्यात अिुदयि भ ुक्तयिी
सम्बन्धी कयर्ा गिे िेपयल शस्थत सम्बशन्धत ियशणज्र् बैंक सम्झिु पछा ।

(छ) "मन्त्रयलर्" भन्नयले उद्योग, ियशणज्र् तथय आपूनता मन्त्रयलर् सम्झिु पछा ।
(ज)

"मूल्र् अनभिृवर्द्" भन्नयले निर्यात गररिे िस्तु उत्पयदि प्रकृर्यमय उपर्ोग भएको
स्िदे िी िस्तु िय से ियको मयत्रय सम्झिु पछा ।

(झ) "विभयग" भन्नयले उद्योग विभयग सम्झिु पछा ।
(ञ) "सनमनत" भन्नयले दर्य ८ बमोशजमको सनमनत सम्झिु पछा।
३.

निर्यातमय प्रोत्सयिि उपलब्ध गरयउिे :

(१) निर्यातकतयाले अिुसूची-१ मय उशल्लशखत िस्तु

निर्यात गरे मय कूल निर्यात मूल्र्मय पयाँच प्रनतित र अिुसूची-२ मय उशल्लशखत िस्तु निर्यात
गरे मय कूल निर्यात मूल्र्मय तीि प्रनतितले िुिे रकम िेपयल सरकयरले अिुदयि स्िरूप
उपलब्ध गरयउिेछ ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।
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(२) उपदर्य (१) बमोशजमको अिुदयि प्रयप्त गिा निर्यातकतयाले निर्यात गरे को िस्तुको
भ ुक्तयिी पररित्र्ा विदे िी मुद्रयमय बैङ्कमय दयशखलय भएको प्रमयण िय भयरतमय िुिे निकयसीको
िकमय बैवङ्कङ्ग प्रणयलीको मयध्र्मबयट िुिे आशजात भयरतीर् मुद्रय बैङ्क दयशखलय गरे को प्रमयण र
भन्सयर कयर्यालर्ले मयलिस्तु निकयसी िुाँदय जयरी गरे को निर्यात प्रज्ञयपि पत्र समेत पेि गिुा
पिेछ ।
(३) निर्यातकतयाले रयवष्ट्रर्स्तरको सयमूविक ट्रेडमयका दतया गरे को र मूल्र् अनभिृवर्द्
कम्तीमय चयलीस प्रनतित भएको अिुसूची÷२ बमोशजमको िस्तुको निर्यात गरे मय िेपयल
सरकयरले थप एक प्रनतित अिुदयि रकम उपलब्ध गरयउिेछ ।
(४) अिुसूची÷१ मय उशल्लशखत िस्तुिरूको उत्पयदिमय दर्य ४ को उपदर्य (१)
बमोशजमको सूत्रकय आधयरमय मूल्र् अनभिृवर्द् कम्तीमय पचयस प्रनतित र अिुसूची-२ मय
उशल्लशखत िस्तुिरूको उत्पयदिमय मूल्र् अनभिृवर्द् कम्तीमय तीस प्रनतित भएको िुि ु
पिेछ ।
(५) अिुसूची-१ र अिुसूची÷२ मय उशल्लशखत िस्तुिरूको उत्पयदिमय मूल्र्
अनभिृवर्द्को प्रमयणीकरण प्रत्र्ेक आनथाक िषाको सयउि मवििय र मयघ मविियमय पविलो पटक
निकयसी गदया उद्योग विभयगबयट गरयउिु पिेछ ।
तर आनथाक िषा २०७५/७६ को लयनग सम्बशन्धत निर्यातकतयाले गरे को स्िघोषणयलयई िै मयनििेछ ।
(६) उपदर्य (४) बमोशजम मूल्र् अनभिृवर्द् गणिय गदया अिुसूची-१ मय उशल्लशखत
िस्तुिरूको मूल्र् अनभिृवर्द् पचयस प्रनतितभन्दय कम भएमय कम भएको मूल्र् अनभिृवर्द् अिुरूप
अिुसूची-२ बमोशजमको िस्तु निर्यात गरे सरि अिुदयि रकम उपलब्ध गरयर्िेछ र अिुसूची२ मय उशल्लशखत िस्तुिरूको मूल्र् अनभिृवर्द् पचयस प्रनतित िय सो भन्दय बढी भएमय अिुसूची१ बमोशजमको िस्तु निर्यात गरे सरि अिुदयि रकम उपलब्ध गरयर्िेछ ।
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(७) निर्यातकतयाले निर्यात गरे ियपत पयउिे अिुदयि जुि आनथाक िषामय निर्यात गरे को
िो सोिी आनथाक िषाको ियसलयतमय विसयब दे खयउिु पिेछ ।
४.

निर्यात भएको िस्तुको प्रमयणीकरण गिुा पिे : (१) र्स कयर्ाविनध बमोशजम मूल्र् अनभिृवर्द्
गणिय गदया दे ियर्को सूत्रकय आधयरमय गररिेछ :Value Addition = (Export FOB Price- Value of Foreign Originated Material) ×100
Export FOB Price
(२) र्स कयर्ाविनध बमोशजम अिुदयि प्रयप्त गिे िस्तुको सम्बन्धमय निर्यातकतयाले
उपदर्य (१) बमोशजम मूल्र् अनभिृवर्द् गणिय तथय दर्य ३ बमोशजमको िता पूरय गरी
अिुसूची-३ बमोशजम स्ि-घोषणय सवित मयलिस्तु निर्यात गरे को मवििय समयप्त भएको सयठी
ददिनभत्र विभयग समि पेि गिुा पिेछ ।
(३) उपदर्य (२) बमोशजम पेि भएको वििरणकय आधयरमय विभयगले

अिुसूची÷३

बमोशजम त्र्स्तो िस्तु निकयसी भएको प्रमयणीकरण गरी सो को जयिकयरी तीि ददिनभत्र
सम्बशन्धत निर्यातकतयालयर्ा ददिु पिेछ ।
(४) उपदर्य (२) बमोशजम पेि भएको वििरण लगयर्तकय विषर्िरूको सम्बन्धमय
विभयगले आिश्र्कतय अिुसयर जोशखम समेतकय आधयरमय कम्तीमय पयाँच प्रनतित उद्योगको
सम्बशन्धत िस्तु उत्पयदि िुिे कयरखयिय िय उत्पयदि स्थलको निरीिण गिा िय त्र्स्तो िस्तुको
उत्पयदि प्रकृर्य बयरे आिश्र्क जयाँचबुझ गिुा पिेछ ।
(५) उपदर्य (४) बमोशजम जयाँचबुझ गदया निर्यातकतयाले उपदर्य (२) बमोशजम पेि
गरे को वििरण झुट्ठय ठिरे मय प्रचनलत कयिूिमय व्र्िस्थय भएकोमय सोिी बमोशजम र उल्ले ख
िभएकोमय सो आनथाक िषामय र्स कयर्ाविनध बमोशजम प्रदयि गररएको अिुदयि रकम र सो
अिुदयि रकम बरयबरको थप जररबयिय असुल गररिेछ ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।
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५.

अिुदयि मयग गिेाः (१) िेपयल सरकयरले उपलब्ध गरयउिे दर्य ३ बमोशजमको अिुदयि
प्रयप्त गिा चयििे निर्यातकतयाले दे ियर्कय वििरण कयगजयत सवित अिुसूची÷४ बमोशजमको
ढयाँचयमय बैंक समि नििेदि ददिु पिेछ।
(२)

उपदर्य (१) बमोशजम नििेदि ददाँदय जुि बैं क मयर्ात िस्तु निकयसी गिे

प्रर्ोजिको लयनग बैंवकङ्ग कयरोबयर गरे को िो सोिी बैं कमय दे ियर्कय वििरण कयगजयत सवित
नििेदि ददिु पिेछाः÷
(क) निर्यातकतयाको आर्यत÷निर्यातकतया अिुमनतपत्र (एशजजम कोड) तथय स्थयर्ी
ले खय िम्बर िय मूल्र् अनभिृवर्द् कर दतयाको प्रमयण-पत्रको प्रमयशणत प्रनतनलवप¸
(ख) निर्यातकतयाद्वयरय जयरी गररएको निर्यानतत िस्तुको व्र्यपयररक नबल नबजक र
भन्सयर प्रज्ञयपि-पत्र¸
(ग) िस्तु निर्यात गरे बयपत निर्यातकतयाले प्रयप्त गरे को विदे िी मुद्रय बैंक दयशखलय
भएको प्रमयण पुग्िे कयगजयत िय बैंक स्टे टमेण्ट¸
(घ) निर्यातकतयाले पनछल्लो आनथाक िषाको कर चूक्तय गरे को प्रमयणपत्रको
प्रनतनलवप ।
(ङ)

अिुसूची-३ बमोशजम विभयगबयट प्रमयशणत भएको वििरण,

(च)

भयरतमय निकयसी िुिे िस्तुको िकमय भन्सयर कयर्यालर्ले मयलिस्तु निकयसी
िुाँदय जयरी गरे को निर्यात प्रज्ञयपि पत्रको प्रनत ।

६.

अिुदयि रकमको भ ुक्तयिीाः (१) दर्य ३ बमोशजम निर्यातकतयालयर्ा प्रदयि गररिे अिुदयि
ु यिीको प्रर्ोजिको लयनग िेपयल रयष्ट्र बैंकमय "निर्यातमय िगद अिुदयि िोधभिया"
रकम भक्त
ियमको एकल खयतय रििे छ र सो खयतयमय अथा मन्त्रयलर्ले समर् समर्मय आिश्र्क
रकम अनिम रुपमय जम्मय गिेछ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय थप ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय थप ।
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(२) दर्य ५ बमोशजम कुिै निर्यातकतयाबयट प्रयप्त भएको नििेदि बैंकले आिश्र्क
जयाँचबुझ गदया व्र्िोरय मियनसब दे खेमय निजले पयउिे अिुदयि रकम नििेदि प्रयप्त भएको
नमनतले सयत ददि नभत्र निजको बैंक खयतयमय जम्मय गररददिु पिेछ।
(३) उपदर्य (२) बमोशजम बैंक खयतयमय रकम जम्मय गदया निर्यातकतयाको खयतयमय
विदे िी मुद्रय जम्मय भएको ददिको लयनग िेपयल रयष्ट्र बैंकले निधयारण गरे को पररित्र्ा विदे िी
मुद्रयको खररद दरको आधयरमय िेपयली रुपैर्याँमय रुपयन्तरण गरी सोिी बरयबरको िेपयली
रुपैंर्याँमय जम्मय गिुा पिेछ।
(४)

बैङ्कले उपदर्य (३) बमोशजम निर्यातकतयालयई प्रत्र्ेक मवििय उपलब्ध गरयएको

अिुदयि रकमको वििरण सो मवििय समयप्त भएको सयत ददिनभत्र िेपयल रयष्ट्र बैङ्कलयई उपलब्ध
गरयउिु पिेछ ।
७.

अिुदयि रकमको िोधभियााः (१) दर्य ६ को उपदर्य (३) बमोशजम निर्यातकतयाको बैंक
खयतयमय रकम जम्मय गररसकेपनछ सम्बशन्धत बैंकले सो बरयबरको रकम िोधभियाको लयनग
अिुसूची÷५ बमोशजमको ढयाँचयमय िेपयल रयष्ट्र बैंक समि नििेदि ददिु पिेछ।
(२) उपदर्य (१) बमोशजम नििेदि प्रयप्त भएमय िेपयल रयष्ट्र बैंकले आिश्र्क
जयाँचबुझ गरी पन्र ददिनभत्र दर्य ६ को उपदर्य (१) बमोशजमको खयतयबयट बैंकले
िोधभिया मयग दयबी गरे बमोशजमको रकम सम्बशन्धत बैंकलयर्ा िोधभिया गररददिु पिेछ।
(३) उपदर्य (२) बमोशजम बैंकलयर्ा िोधभिया गरे को रकमको वििरण िेपयल रयष्ट्र
बैंकले अथा मन्त्रयलर् र मन्त्रयलर्लयर्ा मयनसक रूपमय उपलब्ध गरयउिु पिेछ।

८.

सनमनतको गठिाः(१) अिुदयि प्रदयि गिे सम्बन्धी कयर्ाको अिुगमि तथय मूल्र्यङ्कि, समन्िर्
एिम् नसर्यररस गिा मन्त्रयलर्मय दे ियर् बमोशजमको एक सनमनत रििे छ ।
(क) सशचि, मन्त्रयलर् (ियशणज्र् तथय आपूनता)



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।
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(ख) सिसशचि, अथा मन्त्रयलर्

÷सदस्र्

(ग) सिसशचि, मन्त्रयलर् (बिुपिीर् व्र्यपयर तथय व्र्यपयर सियर्तय मियियखय) -सदस्र्
(ग) मियनिदे िक, भन्सयर विभयग

-सदस्र्

(घ) मियनिदे िक, उद्योग विभयग

-सदस्र्

(ङ) कयर्ाकयरी निदे िक, िेपयल रयष्ट्र बैंक (सम्बशन्धत िेत्र िे िे),

÷सदस्र्

(छ) अध्र्ि, िेपयल उद्योग ियशणज्र् मियसं घ

÷सदस्र्

(ज) अध्र्ि, िेपयल उद्योग पररसं घ

-सदस्र्

(झ) उप-सशचि, मन्त्रयलर् (व्र्यपयर िीनत तथय व्र्यपयर सियर्तय ियखय)

-सदस्र्-सशचि

(२) सनमनतको बैठक सयमयन्र्तर्य िषाको दुई पटक सं र्ोजकले तोकेको नमनत, स्थयि र
समर्मय बस्िेछ।
(३) सनमनतको बैठकको कयर्ाविनध सनमनत आर्ैले निधयारण गरे बमोशजम िुिेछ।
(४) सनमनतको सशचिले सनमनतको बैठकको निणार् सं र्ोजकबयट प्रमयशणत गरयर्ा रयख्नु पिेछ।
९.

सनमनतको कयम, कताव्र् र अनधकयराः सनमनतको कयम, कताव्र् र अनधकयर दे ियर् बमोशजम
िुिेछाः÷
(क) अथा मन्त्रयलर्को सिमनतमय अिुदयि उपलब्ध गरयउिे िस्तु र अिुदयि ददिे
रकमको प्रनतित निधयारण गरी स्िीकृनतको लयनग िेपयल सरकयर समि पेि
गिा मन्त्रयलर् समि नसर्यररस गिे,
(ख) अिुसूची÷१ िय अिुसूची÷२ बमोशजम अिुदयि प्रदयि गररएकय िस्तुको सूचीमय
थपघटगिा मन्त्रयलर् समि नसर्यररस गिे,
(ग) र्स कयर्ाविनधको कयर्यान्िर्ि भए िभएको सम्बन्धमय निर्नमत रूपमय
अिुगमि¸ मूल्र्यङ्कि तथय समीिय गिे,
(घ) कयर्ाविनध कयर्यान्िर्ि गिा सम्बर्द् निकयर्िरू बीच समन्िर् गिे ।
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१०.

खयरे जी र बचयउाः (१) निर्यातमय िगद प्रोत्सयिि सम्बन्धी कयर्ाविनध¸२०७० खयरे ज गररएको
छ।
(२) निर्यातमय िगद प्रोत्सयिि सम्बन्धी कयर्ाविनध, २०७० अिुसयर भए गररएकय
कयम कयरबयिी र्सै कयर्ाविनध बमोशजम भए गरे को मयनििेछ।
(३) निर्यातमय िगद प्रोत्सयिि सम्बन्धी कयर्ाविनध,२०७० बमोशजम अिुदयि मयग
भै प्रविर्यमय रिेकय नििेदििरु सोिी कयर्ाविधी अिुसयर र्रर्यरख गररिेछ।
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अिुसूची÷१
(दर्य ३ को उपदर्य (१) साँग सम्बशन्धत)
निर्यातमय
.

अिुदयि प्रदयि गररिे िस्तुिरुको सूची

. . . . . .

ि.सं

निर्यात िुिे िस्तुको ियम

१

प्रिोनधत शचर्य

२

प्रिोनधत कर्ी

३

िस्तकलय र कयष्ठकलयकय िस्तु

४

प्रिोनधत छयलय ( िष्ट) र छयलयजन्र् उत्पयदििरु

५

ियते कयगज तथय सोबयट उत्पयददत सयमयि

६

प्रिोनधत जडीबुटी तथय सयरर्ुक्त ते ल

७

प्रिोनधत पत्थर तथय पत्थरजनडत गरगििय

८

अल्लोबयट उत्पयददत सयमयििरु

९

प्रिोनधत वपउिे पयिी/नमिरल ियटर

१०

११
१२
१३

प्रिोनधत िेसयर
तरकयरी . . . . . . .
पुष्प



. . . . . . .

प्रिोनधत मि



. . . . . . .

१४

प्रिोनधत अलै ची

१५

प्रिोनधत अदुिय (सूठो, स्लयर्नडङ, ते ल र पयउडर लगयर्त) .......



. . . . . . .



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय शझवकएको ।
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अिुसूची÷२
(दर्य ३ को उपदर्य (१) साँग सम्बशन्धत)
निर्यातमय

अिुदयि प्रदयि गररिे िस्तुिरुको सूची

÷ . . . . . . .
ि.सं. निर्यात िुिे िस्तुको ियम
१

स्िदे िमय उत्पयददत कपडय

२

तर्यरी पोियक

३

गलैं चय र ऊिीकय सयमयि

४

"च्र्यङ्ग्िय" पशश्मिय तथय सोबयट उत्पयददत सयमयि

५

स्िदे िी प्रिोनधत जुट तथय जुटकय उत्पयदििरु

६

सुि, चयाँदीकय गरगििय

७

स्िदे िी अधा प्रिोनधत छयलय

८

औषधी

९

र्ेल्ट (उिीजन्र्) कय िस्तुिरु

१०

पोनलष्टर र्यिा/र्यईिर नभष्कोषा र्यिा/एिेनलक र्यिा / कटि र्यिा

११

तयमयकय सयमयि ( िस्तकलयकय सयमयि¸पुजयआजयकय सयमयि¸ सजयिटकय
समयि तथय अन्र् भयाँडयकाँ ु डय)

१२

जुत्तय चप्पल (र्ुटिेर्र) ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय शझवकएको ।



पविलो सं िोधिर्द्यरय थप ।
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अिुसूची÷३

(दर्य ४ को उपदर्य (२) र (३) साँग सम्बशन्धत)
.......... उद्योग/निर्यातकतया/निर्यात प्रिर्द्ाि गृि
खण्ड-क
श्री उद्योग विभयग ......................... ।
विषर् : स्ि-घोषणयको वििरण।
र्स .......... उद्योग/निर्यातकतया/निर्यात प्रिर्द्ाि गृिबयट आनथाक िषा .............को
.........अिनधमय दे ियर् बमोशजमको वििरण अिुसयरको िस्तुको निकयसी गरे को व्र्िोरय प्रमयशणत
गररन्छ :÷
(क)

निर्यानतत िस्तुको ियम :

(ख)

ियमोनिक कोड :

(ग)

प्रिोधि गररएको कच्चय िस्तु :

(घ)

निर्यात भएको पररणयम र मूल्र् :

(ङ)

ित प्रनतित स्िदे िी कच्चय पदयथा उपर्ोग भए/िभएको :

(च)

िस्तुको मूल्र् अनभिृवर्द् प्रनतित :

(छ)

उत्पयदिकतया / निर्यातकतयाले प्रत्र्ि रोजगयरी ददएको सङ्ग््र्य :

(झ)

ु ट्रेडमयका दतया भए / िभएको :
निर्यानतत िस्तुको स्िदे ि र विदे िमय सं र्क्त

(ञ)

निर्यातकतयाको गत तीि िषाको निर्यात उपलशब्धको स्तर :
ि.सं

आ.ि. (क)

निर्यातको पररमयण (रु. लयखमय) (ख)

१ आधयर िषा ...................
२
३



पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।
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आधयर िषाको तुलियमय गत तीि आनथाक िषाको सरदर निर्यात िृवर्द् .............. प्रनतित

निर्यातकतयाको,अनधकृत व्र्शक्तको दस्तखत :
ियम र थर :
दजया :

खण्ड-ख
िेपयल सरकयर
उद्योग¸ ियशणज्र् तथय आपूनता मन्त्रयलर्
उद्योग विभयग

श्री ........................................ बैङ्क
उपर्ुक्त
ा
अिुसयरको घोषणयबयट मूल्र् अनभिृदर्द् समेतको िता पूरय गरे को दे शखएको व्र्िोरय
प्रमयशणत

गररन्छ ।

प्रमयशणत गिे अनधकृतको,दस्तखत :
ियम र थर :
पद :
बोधयथा :
श्री ......................................... निर्यातकतया ।
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अिुसूची÷४
(दर्य ५ को उपदर्य (१) साँग सम्बशन्धत)
अिुदयि रकम प्रयप्त गिा ददिे नििेदिको ढयाँचय

श्री ...................बैंक,
............................।

विषर्: निर्यातमय िगद अिुदयि बयरे ।
मिोदर्,
ु शस्थत श्री.................(खररदकतयाको ियम)
निर्यातकतया ...................ले .............मुलक
लयई त्र्स बैंक मयर्ात ............(सयमयिको ियम) निकयसी गरी खुद पररित्र्ा मुद्रय ........(मुद्रयको
ियम )..........आजाि गरी नमनत.........मय र्स बैंकको खयतय िं. ..................मय जम्मय भई
भ ुक्तयिी प्रयप्त गरे को र सो विदे िी मुद्रयको िेपयल रयष्ट्र बैंकद्वयरय निधयाररत प्रचनलत विनिमर् दर
अिुसयर कयर्म भएको कुल िेपयली रुपैंर्याँ .............. ..........को .............. प्रनतितले िुिे
िगद अिुदयि रु. ...............र्स उद्योगको ियममय रिेको त्र्स बैंकशस्थत खयतय िं. .......... मय
जम्मय गररददिु िुि तपनसल बमोशजमको वििरण तथय कयगजयत सवित अिुरोध गरे को छु / गरे कय
छौं ।
र्समय उल्लेख भएकय वििरण र्रक परे मय िय झुटय ठिररएमय प्रचनलत कयिुि बमोशजम
सििे बुझयउिे

छु /छौँ ।

तपनसल:
1.

उद्योग दतया,आर्यत÷निर्यात अिुमनतपत्र र स्थयर्ी ले खय िम्बर दतयाको प्रमयणपत्रको प्रमयशणत
प्रनतनलवप,
13
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2.

निर्यात गरे को िस्तुको व्र्यपयररक नबल नबजक र भन्सयर प्रज्ञयपिपत्र

3.

विभयगबयट प्रयप्त अिुसूची÷३ बमोशजमको निर्यात प्रमयणपत्र,

4.

विदे िी मुद्रय बैंक दयशखलय भएको प्रमयण पुग्िे कयगजयत, बैंक स्टे टमेण्ट

5.

पनछल्लो आनथाक िषाको कर च ुक्तय गरे को प्रमयणपत्र ।

भिदीर्,
निर्यातकतया िय निजको प्रनतनिनधको दस्तखत:
निर्यातकतया िय निजको प्रनतनिनधको ियम:
निर्यातकतयाको ियम:
सम्पका ठे गयिय :
सम्पका टे नलर्ोि िं.
निर्यातकतया कम्पिी िय सं स्थयको छयप:
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अिुसूची÷५

(दर्य ७ को उपदर्य (१) साँग सम्बशन्धत)
श्री िेपयल रयष्ट्र बैङ्क,
विदे िी विनिमर् व्र्िस्थयपि विभयग,
बयलुियटयर, कयठमयडौँ ।
विषर् : अिुदयि रकम िोधभिया बयरे ।
मियिर्,
त्र्स विभयगको र्जयजत प्रयप्त पररपत्र सङ्ग््र्य ......... मय भएको प्रविर्य तथय कयर्ाविनध
अिुरूप दे ियर् बमोशजम निर्यात भएको व्र्िोरय प्रमयशणत गदै सो निर्यात बयपत उपलब्ध गरयर्एको
ु यिी ददएको जम्मय रु ...................... (अिरे पी
अिुदयि बयपत नमनत ............ मय भक्त
...................................)

को

िोधभिया

त्र्स

बैङ्कमय

रिे को

र्स

बैङ्कको

खयतय

िं.

..................... मय जम्मय िुिे गरी उपलब्ध गरयई ददिु िुि अिुरोध गदाछौं । सयथै िोधभिया
मयग गररएकय कयगजयतिरूबयट र्स अशघ कुिै िोधभिया मयग िगररएको व्र्िोरय समेत अिुरोध
गदाछौं ।
ि.सं

निर्यातकतया

निर्यात भएको

ु यिी प्रयप्त
भक्त

निर्यात

.
सङ्केत
िं.



ियम

पररमय

िस्तु दे ि मयध्र् िम्ब

ण

म

र

मूल्र्

नम

रकम िेपय

मूल्र्

विनि

(विदे

नत

वि.मु

ली

(एर्.

मर्

.

रुपैं

ओ.

दर

र्य

नब.)

(एशजज

िी

म कोड

मुद्रय

िं.)

मय)

पविलो सं िोधिर्द्यरय सं िोनधत ।
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(विदे
िी
मुद्रयमय
)

सोधभिया

िुि ु

पिे

जम्मय

रकम

रु.

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

अिरे पी

.........................................
सं लग्ि : निर्यात बयपत पररित्र्ा विदे िी मुद्रय जम्मय भएको प्रमयशणत बैङ्क स्टे टमेण्ट
नििेदक बैङ्कको ियम :
ठे गयिय :
दस्तखत :
प्रबन्धकको ियम :
नमनत :
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