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स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने व्यवस्था – २०७० 

संशोधन                                                                                 प्रमाणणकरण र प्रकाणशत धमधत      

1.स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने (प्रथम संशोधन) व्यवस्था-२०७६                                         2076/07/29 

२.स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने (दोस्रो संशोधन) व्यवस्था-२०७७                                        २०७७/0१/0७ 

३.स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने (तेस्रो संशोधन) व्यवस्था-२०७७                                         २०७७/१२/१९ 

 

प्रस्तावना 

मलुकु बाहिर रिेका गैर आवासीय नेपाली, नेपालको हवकासका लाधग सिकायय गनय इच्छुक हवदेशी 

लगानीकताय तथा प ूँजीको उणित प्रधतफल खोज्ने लगानीकतायिरुलाई स्थानीय मदु्रामा अंहकत ऋणपत्र 

(वण्ड) मा लगानी गने र ऋणपत्रको हवक्रीबाट प्राप्त रकम नेपालको प वायधार हवकास लगायतका 

क्षेत्रमा पररिालन गने प्रयोजनका लाधग उच्िस्तरको के्रधडट रेहटङ्ग भएका अन्तरायहिय संस्थािरुलाई 

स्थानीय मदु्रामा अन्तरायहिय बजारमा ऋणपत्र जारी गनय ददने व्यवस्था धमलाउन आवश्यक भएकोले  

नेपाली मदु्रामा अन्तरायहिय बजारमा ऋणपत्र (Nepalese Currency Denominated Bond- NCDB) जारी 

गनय स्वीकृधत ददन े नेपाल सरकार, मणन्त्रपररषदबाट धमधत २०७६/०७/२९ मा भएको धनणयय 

कायायन्वयन गनयका लाधग देिाय बमोणजमको व्यवस्था गररएको छ। 

१. पररभाषा 
हवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा,  

(क) “अन्तरायहिय हवत्तीय संस्था” भन्नाले नेपाल सदस्य भएको वा नेपाल पक्ष भई सम्झौता गरेको 

अन्तरायहिय हवत्तीय संस्था सम्झन ुपदयछ। 

(ख) “ऋणपत्र” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वीकृधतमा अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले अन्तरायहिय हवत्तीय 

बजारमा नेपाली मदु्रामा जारी िनुे ऋणपत्र वा वण्ड सम्झन ुपदयछ। 

(ग)  “बैंक” भन्नाले नेपाल राि बैंक ऐन २०५८ को दफा ३ बमोणजम स्थापना भएको नेपाल राि 

बैंक सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालय सम्झन ुपदयछ। 
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(ङ) “स्थानीय हवत्तीय संस्थािरु” भन्नाले नेपाल सरकारबाट ऋणपत्र जारी गनय स्वीकृधत प्राप्त गरेका 
अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थािरुसूँग ऋणपत्रबाट संकलन गरेको रकम लगानी गनय सम्झौता 

गरेका नेपाल धभत्रका बैंक, हवत्तीय संस्था तथा लघहुवत्तीय संस्थािरु सम्झन ुपदयछ। 

(ि) “स्थानीय मदु्रा” भन्नाले नेपाली मदु्रा सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “स्थानीय ऋणी” भन्नाले स्थानीय कम्पनी तथा स्थानीय हवत्तीय संस्था सम्झन ुपदयछ।** 

(ज) “स्थानीय कम्पनी” भन्नाले नेपालको प्रिधलत कान न बमोणजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झन ु

पदयछ।** 

२. नेपाली मदु्रामा ऋणपत्र जारी गनय सक्ने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था 
(१) अन्तरायहिय स्तरको के्रधडट रेहटङ्ग संस्थाको उच्िस्तरको रेहटङ्ग प्राप्त गरेका अन्तरायहिय 

हवत्तीय संस्थाले अन्तराहिय हवत्तीय बजारमा स्थानीय मदु्रामा ऋणपत्र जारी गनय िािेमा 

नेपाल सरकारको स्वीकृधत धलन ुपनेछ। 

३. धनवेदन तथा अनमुधत सम्बन्धी व्यवस्था 
(१) नेपाली मदु्रामा ऋणपत्र जारी गनय िािन ेअन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणपत्र जारी 

गने उदे्दश्य खलुाई अनसुिुी-१ बमोणजमको ढाूँिामा बैक समक्ष धनवेदन ददनपुनेछ।⁺⁺  

(२) उपदफा (१) बमोणजम धनवेदन ददूँदा ऋणपत्र जारी गनुयको उदे्दश्य, ऋणपत्र जारी िनुे देश, 

ऋणपत्रबाट प्राप्त रकम लगानी गररने स्थानीय ऋणी, लगानीका क्षेत्र, ऋणपत्रको रकम, 

ऋण भकु्तानी अवधी, ऋणपत्रमा प्रदान गररने र लगानीमा धलने ब्याजदर, मध्यस्थता शलु्क, 

ऋणपत्र जारी गने र लगानी गरेको रकम हफताय लैजाने समय ताधलका लगायतका हववरण 

पेश गनुयपनेछ। ⁺⁺ 

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त धनवेदन साथ संलग्न हववरण तथा कागजातको अधतररक्त कुन ै

कुरामा थप स्पष्ट गनुय परेमा बैंकले थप कागजात तथा हववरण माग गनय सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त धनवेदनको छानहवन गरी उपयकु्त देखेमा बैंकले उपदफा (२) 

बमोणजमको हववरण संलग्न गरी धसफाररश सहित मन्त्रालय समक्ष पेश गनेछ र 

मन्त्रालयले थप हववरणिरु माग गनुय पने भए माग गरी स्वीकृधतको लाधग नेपाल सरकार, 

मणन्त्रपररषद समक्ष पेश गनेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोणजम मणन्त्रपररषदबाट स्वीकृधत प्राप्त भएपधछ बैंकले उपदफा (२) 
बमोणजमका हववरणिरु तथा अन्य हववरण आवश्यक पने भए सो समेतको आधारमा  

शतयिरु तोकी अनमुधतपत्र प्रदान गनेछ।  

(६) उपदफा (४) बमोणजम तोहकएका शतयिरुमा बैंकले समय समयमा पररमाजयन गनय तथा थप 

शतयिरु तोक्न सक्नेछ। 

(७) उपदफा (४) र (५) बमोणजम तोहकएका शतयिरु तथा बैंकले जारी गने अन्य धनदेशनिरु  

ऋणपत्र जारी गनय अनमुधत प्राप्त गरेका अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थािरुले पालना गनुयपनेछ। 

४. ऋणपत्र धनष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था 
(१) ऋणपत्र जारी गनय अनमुधत प्राप्त गरेका अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले धनष्कासन गने ऋणपत्र 

हवदेशणस्थत इच्छुक गैर आवासीय नेपाली नागररकिरु, नेपाली म लका हवदेशी नागररकिरु, 

हवदेशी हवत्तीय संस्थािरु र फाइनाणन्सयल एक्सन टास्क फोसय (Financial Action Task 

Force, FATF) पक्ष रािका लगानीकतायिरुले  खररद गनय सक्ने व्यवस्था गनुयपनेछ। 

(२) अन्तरायहिय बजारमा धनष्कासन भएको ऋणपत्रको हववरण पत्र, ऋणपत्रमा प्रदान गररने 

ब्याजदर र बैंकले तोके बमोणजमको अन्य हववरण ऋणपत्र पहिलो पटक जारी भएको 

धमधतले तीन महिना धभत्र बैकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ।⁺⁺ 

५. ऋणपत्रबाट संकलन भएको रकम प्राप्त गने तथा लगानी गने सम्बन्धी व्यवस्था 
(१) ऋणपत्र जारी गनय अनमुधत प्राप्त गरेका अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले अन्तरायहिय बजारमा 

नेपाली मदु्रामा जारी गरेको ऋणपत्रमा अंहित म ल्य बराबरको रकम पररवत्यय हवदेशी 

मदु्रामा  बैंहकङ प्रणाली वा हवदेशी हवधनमयका लाधग अनमुधत प्राप्त स्थानीय हवत्तीय संस्था 

माफय त नेपाल धभत्र्याउन ुपनेछ।⁺⁺ 

(२) उपदफा (१) बमोणजम जारी गररने ऋणपत्रको हवक्रीबाट संकलन भएको रकम जलहवद्यतु 

तथा अन्य नवीकरणीय उजाय, शिरी प वायधार, स्थानीय कच्िा पदाथयमा आधाररत प्रशोधन 

उद्योग,  गामेन्ट तथा गलैिा उद्योग, धनकासी प्रवद्धयन उद्योग, खानीजन्य उद्योग, पेट्रोधलयम 

तथा प्राकृधतक ग्याूँस उद्योग, फोिोर मैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग, स िना प्रहवधध 

सम्वद्ध सेवा, कम््य टर सफ्टवेयर उद्योग,  िलणित्र धनमायण व्यवसाय, णशत भण्डार धनमायण 
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तथा सञ्चालन, ढुवानी सेवा, सावयजधनक पररविन व्यवसाय, िोटल तथा ररसोटय, व्यवसाहयक 
कृहष, सडक, पययटन तथा सोसंग सम्बणन्धत क्षेत्र तथा अन्य प वायधार हवकासको क्षेत्रमा 

लगानी गने गरी स्थानीय ऋणीलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। ⁺⁺ 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको ऋण लगानीको अवधध न्य नतम ३ वषय िनु ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोणजम ऋणपत्र जारी गने अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले लगानी सम्झौता 

भएको तीन महिना धभत्र ऋण लगानीको सम्झौता हववरण बैकलाई उपलब्ध गराउन ु

पनेछ।⁺⁺ 

(५) ऋणपत्र जारी नभएको वा स्वीकृत सीमा भन्दा कम रकमको ऋणपत्र जारी भएको 

अवस्थामा अपगु रकम अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले बैकणल्पक स्रोतको उपयोग गरी हवदेशी 

मदु्रा धभत्र्याउन सक्नेछ। सो अपगु रकम अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले पधछ ऋणपत्र जारी 

गरी पररप धतय गनय सक्नेछ।⁺⁺ 

6.ऋण लगानीको ब्याज तथा साूँवा भकु्तानी सम्बन्धी व्यवस्था 
(१) ऋणपत्र जारी गने अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले स्थानीय ऋणीलाई स्थानीय मदु्रामा ऋण 

लगानी गनुय पनेछ। यसरी लगानी गरेको रकमको साूँवा तथा व्याज सम्झौताको शतयिरुको 

अधीनमा रिी भकु्तानी गनुयपनेछ।⁺⁺ 

(२) स्थानीय ऋणीिरुले उपदफा (१) बमोणजमको रकम भकु्तानी गदाय ऋण लगानी 

सम्झौताका शतयिरुको अधीनमा रिी नेपाली मदु्रामा भकु्तानी गनुयपनेछ।⁺⁺  

(३) नेपाली मदु्रामा ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त रकम लगानी गदाय, ऋण लगानीको रकम भकु्तानी 

धलूँदा र लगानी रकमको साूँवा, व्याज तथा अन्य शलु्क हफताय लैजादाूँको हवधनमय दरको 

सम्प णय सम्भाहवत जोणखम ऋणपत्र जारी गने अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले बिन गनुयपनेछ। 

7.ऋण लगानीको रकम हफताय लैजान सक्न ेसम्बन्धी व्यवस्था  

(१) नेपाली मदु्रामा ऋणपत्र जारी गने अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेको स्थानीय 

ऋणी माफय त नेपाली मदु्रामा भकु्तानी प्राप्त गरेको साूँवा, व्याज र सो सूँग सम्वणन्धत सम्बद्ध 

शलु्क ऋण सम्झौताका शतयिरुको अधीनमा रिी प्रिधलत कान न बमोणजमको प्रहक्रया परुा 

गरी हवदेशी मदु्रामा सटिी गरी हफताय लैजान सक्नेछ।⁺⁺ 
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको रकम हफताय लैजाूँदा जनु ददन हफताय लैजाने िो सोिी ददनको 
हवधनमय दरमा सटिी गरी लैजानपुनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम रकम सटिी गदायको हवदेशी हवधनमय दरको सम्प णय सम्भाहवत 

जोणखम ऋणपत्र जारी गने अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थाले विन गनुयपनेछ।  

8. कर सम्बन्धी व्यवस्था 
दफा (३) बमोणजम ऋणपत्र जारी गने अनमुधत पाएका अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थािरु आयकर 

ऐन, २०५८ को दफा १० को खण्ड (क) मा उल्लेणखत संस्था भएमा र उक्त संस्था स्वयंले 

कारोबार सञ्चालन गरेमा सो िदसम्म कर छुट पाउने छन।्त्यस्ता संस्थािरुलाई भकु्तानी गदाय 

भकु्तानी गने व्यणक्तले उक्त भकु्तानीको जानकारी सम्बणन्धत आन्तररक राजस् व कायायलयमा 

अधनवायय रुपमा पेश गनुयपनेछ। 

तर, अनमुधत पाएका अन्तरायहिय हवत्तीय संस्थािरुले स्वयं कारोबार संिालन नगरी नेपालको 

बाधसन्दा व्यणक्त/कम्पनीमाफय त कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोवारमा कर छुटको सहुवधा पाउने 

छैनन।् 

9.लगानीकतायिरुको हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था  

 अन्तरायहिय हवत्तीय बजारमा धनष्कासन गररने ऋणपत्रमा लगानी गने लगानीकतायको हित संरक्षण 

सम्बणन्धत देशको काननुबमोणजम िनुेछ। 

10.हवहवध 

 यस व्यवस्था कायायन्वयन सम्बन्धमा कुनै दिहवधा वा जहटलता उत्पन्न भएमा बैंकको परामशयमा 

मन्त्रालयले व्याख्या गरी वाधा अड्काउ फुकुवा गनय सक्नेछ। 
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तेस्रो संशोधनद्धारा थप** 
 

तेस्रो संशोधनद्धारा संशोधधत⁺⁺ 

 

 

 

 

अनसुिुी-1 ⁺⁺ 

बैंकमा पेश गने धनवेदनको ढाूँिा 
 

Nepal Rastra Bank Date: 

Central Office 

Foreign Exchange Management Department 

Baluwatar, Kathmandu, Nepal 

 

Subject: Application for the Issuance of Local Currency Denominated Bond 

 

Dear Madam/Sir, 

We would like to seek your approval for issuing the Local Currency Denominated Bond with 

the following features: 

1. Objective of bond issuance  

2. Total value of bond issuance  

3. Face value of each unit of bond  

4. Interest rate on bond  

5. Country of bond issuance  

6. Currency to be raised from bond issuance  

7. Credit rating details:  

a) Name and Country of credit rating agency:  

b) Assigned credit rating:  

8. Time schedule to issue bonds  

9. Borrower of proceeds raised from bond issuance  

10.  Area of loan in 
11. vestment 

 

12.  Interest rate on load  

13.  Intermediation fees, if any  

14.  Time schedule to repatriate loan  

Attached are the supporting documents (if any) 

Seal/Stamp: 

Signature:  

Name:  

Designation:  

Institution  

 


