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विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) नियमहरु,२०२०
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत
२०२०।६।२१
संशोधि
१. विदे शी विनिमय नियनमत गिे (पवहलो सं शोधि) नियमािली, २०४२

२०४२।४।१

२. विदे शी विनिमय नियनमत गिे (दोस्रो सं शोधि) नियमािली, २०४८

२०४८।९।२९

३. विदे शी विनिमय नियनमत गिे (ते स्रो सं शोधि) नियमािली, २०५०

२०५०।१।७

४. विदे शी विनिमय नियनमत गिे (चौथो सं शोधि) नियमािली, २०५१

२०५१।७।२८

५. विदे शी विनिमय नियनमत गिे (पााँचौँ सं शोधि) नियमािली, २०७०

२०७०।१।३०

विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) ऐि, २०१९ को दफा २२ ले ददएको अनधकार
ाँ परामशश गरी दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।
प्रयोग गरी िेपाल सरकारले िेपाल राष्ट्र बैङ्कसग
१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको िाम “विदे शी विनिमय (नियनमत गिे)
नियमहरु, २०२० रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछि ।


२.

सटही सुविधा : (१) बैङ्कले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशशत गरी तोवकददएको प्रयोजिका
लानग विदे शी विनिमय सुविधा ददिे व्यिस्था गिश सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको प्रयोजिका लानग विदे शी विनिमय सटही
सुविधा प्रदाि गिे सम्बन्धमा बैङ्कले िाशिज्य बैङ्कहरुलाई आिश्यक निदे शि ददि सक्िेछ ।
यसरी ददएको निदे शिको पालिा गिुश िाशिज्य बैङ्कहरुको कतशव्य हुिेछ ।



चौंथो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि विदे शी विनिमय
सटही सुविधा प्रदाि गिे सम्बन्धमा िेपाल सरकारले बैङ्कलाई आिश्यक निदे शि ददि सक्िेछ
। त्यसरी ददएको निदे शि पालिा गिुश बैङ्कको कतशव्य हुिेछ ।
३.

प्रमािपत्र पेश गिुश पिे : (१) नियम २ अन्तगशत विदे शी विनिमय सटही चाहिे व्यशिले सो
सटही पाउिको लानग बैङ्कमा पाइिे दरिास्त फाराममा िुलाउिु पिे सबै कुराहरु स्पष्ट
िुलाई सोझै बैङ्कमा िा त्यसको एजेन्सी माफशत दरिास्त ददिुपछश र सो दरिास्तको साथ
बैङ्कले समय समयमा तोवकददएका प्रमािहरु पेश गिुप
श छश ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दाशिल भएका दरिास्त फाराम र प्रमािहरुको
अध्ययिबाट दरिास्तिालाको माग बैङ्कको रायमा मुिानसब दे शिि आएमा मुिानसब दे शिएको
रकम जनतको विदे शी विनिमय सटही बैङ्कले सोझै िा आफ्िो एजेन्सी माफशत ददि सक्िेछ ।
(३) बैङ्कले

सटही ददिु मुिानसब ठहयाशएको विदे शी विनिमय दरिास्तिालाको

आिश्यकता र बैङ्कको अिुकूल समेत विचार गरी एकै मुष्ट िा पटक पटक गरी पनि ददि
सक्िेछ ।
४.

निकासीको लाइसेन्स पाउिे व्यशिले गिुश पिे : (१) निकासीको लाइसेन्स पाउिे व्यशिले
दे हाय बमोशजम गिुप
श छश :–
(क)

विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) ऐि, २०१९ को दफा ९ बमोशजम
भिुश पिे प्रज्ञापिपत्र िेपाल राष्ट्र बैङ्कले िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकाशशत गरी तोवकददएको फारामहरु मध्ये सम्बशन्धत विषयको कुिै
फाराममा भिे,

(ि)

प्रज्ञापिपत्रमा उल्लेि भएको सं ख्या निकासी प्रज्ञापिपत्रहरु भिे,

(ग)

प्रज्ञापिपत्रको पवहलो प्रनत सम्बशन्धत भन्सार अड्डामा बुझाउिे,

(घ)

हुलाकद्वारा

सामाि

नियाशत

गरे कोमा

सम्बशन्धत हुलाक अड्डामा बुझाउिे, र
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(ङ)

प्रज्ञापिपत्रको अन्य प्रनतहरु प्रज्ञापिपत्रमा उल्लेि भएको तररका
बमोशजम सोही प्रज्ञापिपत्रमा तोवकएका अनधकारी छे उ पेश गिे ।

(२) िेपाल राष्ट्र बैङ्कको निदे शािुसार भन्सार अड्डा िा हुलाक अड्डाका अनधकारीले
विदे शी विनिमय (नियनमत गिे) ऐि, २०१९ को दफा ९ को पालि भएको छ छै ि भन्ने
निश्चय गिशको लानग आिश्यक प्रमािहरुको माग गिश सक्िेछि ।
(३) नियाशत गररएको सामािको पूरा मूल्य िेपाल =............. बाट सामाि चलाि
भएको नमनतले ६।६ मवहिानभत्र नियाशतकताशले भ ुिािी प्राप्त गिेछ । तर नियाशतकताशले सो
ु ािी प्राप्त गिश िसकेको आिश्यक र सन्तोषजिक प्रमािहरु पेश गरे मा बैङ्कले
अिनधनभत्र भि
ु ािी पाउिे उि अिनध बढाइददि पनि सक्िेछ ।
मूल्य भि
(४) नियाशत गररएको सामािको पूरा मूल्य सामाि नियाशत गररएको दे शको मुद्रामा िा
िेपाल राष्ट्र बैङ्कले सटही दर तोकेको कुिै पररित्र्य मुद्रा िा िेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोवकददएको
कुिै मुद्रामा इजाजतपत्र प्राप्त व्यशि माफशत प्राप्त हुि ु पछश ।
५.

कबूनलयतमा सही गिे तथा समथशि गिे : उपरोि नियमहरुमा लेशिएका शतशहरु समािेश
भएको कबूनलयतपत्रमा सटही पाउिे व्यशिले िा विदे श जािे यात्रुले िा एकै पररिारका धे रै
व्यशि एकैसाथ यात्रा गिे भए नतिीहरु मध्येको प्रमुिले सवहछाप गरे पनछ िा सटही चाहिे
व्यशिलाई िेपाल सरकारले पत्याएको व्यशिले समथशि गरे पनछ विदे शी मुद्राको सटही
पाइिेछ ।

६.

ु बाट
पैठारीको सम्बन्धमा पाइिे विदे शी विनिमय : (१) भारत बाहे क अन्य विदे शी मुलक
ु ािीको हकलाई िेपाल सरकार उद्योग
पैठारी गररएको स्िीकृत सूचीको माल सामािको भि
िाशिज्य मन्त्रालयले जारी गरे को इम्पोटश लाइसे न्स प्राप्त भएपनछ िेपाल सरकार अथश
मन्त्रालयले

स्िीकृनत

ददएको

आधारमा

िेपाल

आिश्यक विदे शी विनिमय उपलब्ध गराउिेछ ।
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3

राष्ट्र

बैङ्कले

सम्बशन्धत

आयातकताशलाई

www.lawcommission.gov.np

ु ािीमा ददइिे विदे शी विनिमयको प्रकृनत र प्रकार िेपाल
(२) आयातको निनमत्त भि
राष्ट्र बैङ्कबाट निधाशरि गररए बमोशजम हुिेछ ।
७.

विदे शी सरकारहरुले बैङ्कमा जम्मा गरे को विदे शी विनिमय : विदे शी सरकार िा विदे शी
ु
दूतािासहरु िा विदे शी सरकारी सं स्थाहरु तथा सं यि
राष्ट्र सं घीय सं स्थाहरुले आफ्िो विदे शी
विनिमय ददइ िेपाली मुद्रा बैङ्कमा िोले को िा िेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्िीकृनत नलई िेपाल शस्थत
अन्य बैङ्कसाँग िोलेको िाताबाट कटृ ा हुिे गरी विदे शी विनिमय नलि चाहे मा बैङ्कले ददि
सक्िेछ ।

८.

िाशिज्य िैंकमा पररित्र्य विदे शी मुद्राको िाता िोल्ि सवकिे : दे हायका व्यशिहरुले िाशिज्य
िैंकमा पररित्र्य विदे शी मुद्राको िाता िोल्ि सक्िेछि :–
(क)

अन्तरावष्ट्रय सं घ, सं स्था िा राजदू तािासमा काम गरी पररित्यश विदे शी मुद्रा
आजशि गिे िेपाली िागररकहरु,

(ि)



कुिै दे शमा िोकरी िा व्यिसाय गरी पररित्र्य विदे शी मुद्रा आजशि गिे

िेपाली िागररकहरु,
(ग)

िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशशत गरी
तोवकददएको िगशनभत्र पिे स्िदे शी तथा स्िदे शी तथा विदे शी िागररकहरु र
सं घ, सं स्था ।

९.

िाता िोल्ि पाइिे विदे शी मुद्राहरु : नियम ८ को प्रयोजिको लानग दे हायका विदे शी
मुद्राहरुमा िाता िोल्ि सवकिेछ :–
(क)

स्टनलशङ पाउण्ड,

(ि)

अमेररकी डलर, र



पवहलो सं शोधिद्वारा थप ।



तेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(ग)

िेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशशत
गरी तोवकददएको अन्य विदे शी मुद्राहरु ।

१०. िाताका

वकनसमहरु : नियम ८ बमोशजम िोनलिे पररित्र्य विदे शी मुद्राका िाताका

वकनसमहरु िेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशशत गरी तोवकददए
बमोशजम हुिेछ ।
११.

िाता िोल्ि चावहिे न्यूितम रकम : पररित्यश विदे शी मुद्राका िाता िोल्ि चावहिे न्यूितम
रकम िेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।

१२

व्याज दर : पररित्यश विदे शी मुद्राको नििेपमा ददइिे व्याजको दर र व्याज ददिे तररका िेपाल
राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।

१३.

लगािी सम्बन्धी व्यिस्था : िाशिज्य बैङ्कहरुले पररित्र्य विदे शी मुद्रा नििेपबाट प्राप्त
रकमहरुको छु ट्टै वहसाब रािी पररित्यश विदे शी मुद्रा आजशि हुिे िेत्रमा लगािी गिुश पिेछ।


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

१४.

ु ािी गिश
भ ुिािी सम्बन्धी व्यिस्था : (१) पररित्यश विदे शी मुद्रा नििेपको सााँिा र व्याज भि
िेपाल राष्ट्र बैङ्क िा िेपाल सरकारबाट विदे शी मुद्रा िाशिज्य बैङ्कहरुलाई उपलव्ध हुिेछैि ।
(२) पररित्यश विदे शी मुद्रा नििेपको सााँिा र व्याज िाशिज्य बैङ्कहरुले आफ्िै
िाताबाट िै भ ुिािी गिुश पिेछ ।

१५.

गोपिीयता : पररित्यश विदे शी मुद्रा नििेपको बही र हर–वहसाबको वििरि िातािाला व्यशि
र िेपाल राष्ट्र बैङ्कले आदे श ददएको व्यशिलाई बाहे क अरु कसै लाई दे िाइिे छै ि ।

१६. िातामा

रकम जम्मा गिे तररका : पररित्यश विदे शी मुद्राको िाता िोल्ि इच्छु क व्यशिले

िाता िोल्िको लानग चावहिे न्यू ितम रकम र त्यस्तो िातामा जम्मा गिुश पिे रकम बैविङ



पवहलो सं शोधिद्वारा थप ।



तेस्रो सं शोधिद्वारा शझवकएको ।
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ु ािी (रे नमट्यान्स) िा ्ाफ्ट िा यात्रु चेक िा िगदद्वारा जम्मा गिश
िेत्रबाट प्राप्त भि
सक्िेछ।
तर त्यस्तो िाता िोल्दा िा त्यसरी िोनलएको िातामा पनछ िगद जम्मा गिे तररका,
सो सम्बन्धमा पालिा गिुश पिे शतशहरु राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोशजम हुिेछ ।
१७. .........
१८. िाता सञ्चालि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : पररित्यश विदे शी मुद्राको िाता सञ्चालिको सम्बन्धमा

यी नियमहरुमा ले शिए दे शि बाहे क अन्य व्यिस्थाहरु िेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोवकददए बमोशजम
हुिेछ ।
१९. सुविधाहरु प्रदाि गिश सवकिे : पररित्यश विदे शी मुद्रामा िाता िोल्दा र उि िातामा जम्मा

भएको रकम उपयोग गिे सम्बन्धमा प्रदाि गररिे सुविधाहरु



राजपत्रमा सूचिा प्रकाशशत गरी तोवकददि सक्िेछ ।



पवहलो सं शोधिद्वारा थप ।



तेस्रो सं शोधिद्वारा िारे ज ।



तेस्रो सं शोधिद्वारा थप ।



चौंथो सं शोधिद्धारा सं शोनधत ।

द्रष्टव्य : केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
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बैङ्कले समय समयमा िेपाल

