प्रस्तावित भन्सार ऐन, २०७५
प्रस्तावनााः भन्सारका कार्यववविहरुलाई सरल, पारदर्शी एवं पवू ायनमु ानर्ोग्र् बनाई अन्तरायवरिर् यार्ापारलाई सहए एवं सरु वित
बनाउन र महसल
ु सङ्कलनमा दिता एवं प्रभावकाररताको अवभवृवि गनय भन्सार सम्बन्िी प्रचवलत काननू लाई समर्ानक
ु ूल
संर्शोिन एवं एकीकरण गनय वाञ्छनीर् भएकोले,
संघीर् संसदले र्ो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारवभभक
१.

सवं िप्त नाम र प्रारभभः (१) र्ो ऐनको नाम “भन्सार ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) र्ो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनछ
े र अन्र् दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी
तोवकवदएको वमवतदेवि प्रारम्भ हुनछ
े न् ।

२.

(३)
र्ो ऐन नेपाल राज्र्भर लागू हुनछ
े ।
पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा
र्स ऐनमा,—
(१)

“उपमहावनदेर्शक ” भन्नाले ववभागको उपमहावनदेर्शक सम्झनु पछय

(२)

"कम््र्टु र प्रणाली" भन्नाले ववभागले मालवस्तु एााँचपास तर्ा भन्सारसम्बन्िी अन्र् कार्य ववद्यतु ीर्
माध्र्मबाट सम्पादन गनयको लावग प्रर्ोगमा ल्र्ाएको स्वचावलत प्रणाली सम्झनु पदयछ ।

(३)

“करमक्त
ु पसल” भन्नाले महसल
ु लाग्ने मालवस्तु बैङ्क एमानत सवु विामा पैठारी गरी महसल
ु छुटमा वबक्री
गने दफा ९९ बमोवएम महावनदेर्शकबाट इएाएतपत्रप्राप्त पसल वा स्र्ान सम्झनु पछय ।

(४)

“कूटनीवतक सवु विा” भन्नाले कुनै मालवस्तु एााँच नगरी, महसल
ु नवलई लगत मात्र रािी वनकासी वा पैठारी
गनय वदइने सवु विा वा सहुवलर्त सम्झनु पछय ।

(५)

“घोषणा” भन्नाले घोषणाकतायले वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तुको वववरण प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेि गरी वा
ववद्यतु ीर् माध्र्मबाट वा तोवकए बमोवएम भन्सार अविकृ त समि पेर्श गने वा सम्प्रेषण गने कार्य सम्झनु पछय ।

(६)

“घोषणाकताय” भन्नाले वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तु स्वर्ं घोषणा गने यार्वक्त वा एसको नाममा त्र्स्तो
घोषणा गररन्छ सो यार्वक्त सम्झनु पछय ।

(७)

“चोरी वनकासी” भन्नाले भन्सार महसल
ु लाग्ने मालवस्तु भन्सार महसल
ु नवतरी लक
ु ाई वछपाई वा बाटो छली
वा भन्सार महसल
ु नलाग्ने मालवस्तु भए पवन र्स ऐन बमोवएम घोषणा नगरी नेपालबावहर लैएाने कार्य
सम्झनु पछय ।

(८)

“चोरी पैठारी” भन्नाले भन्सार महसल
ु लाग्ने मालवस्तु भन्सार महसल
ु नवतरी, लुकाई वछपाई वा बाटो छली
वा भन्सार महसल
ु नलाग्ने मालवस्तु भए पवन र्स ऐन बमोवएम घोषणा नगरी नेपालवभत्र ल्र्ाउने कार्य
सम्झनु पछय ।

(९)

“एााँच” भन्नाले वनकासी वा पैठारी गररने मालवस्तु घोषणा गररए बमोवएम छ छै न भनी र्वकन गनय भन्सार
अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु वा सो मालवस्तु सम्बन्िी कागएात वा दवु ैको परीिण गने कार्य सम्झनु पछय र
सो र्शब्दले ववदेर्शी मल
ु ुकबाट नेपालवभत्र प्रवेर्श गने वा नेपालबाट ववदेर्शी मल
ु ुकमा प्रस्र्ान गने वाहनको एााँच
एवं र्ात्रु वा अन्र् यार्वक्तको दफा ८० बमोवएम र्शरीरको तलासी गने कार्य समेतलाई यएनाउाँछ।
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(१०)

“एााँचपास” भन्नाले भन्सार अविकृ तले र्स ऐन र र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म बमोवएम भन्सार
कार्ायलर्बाट कुनै मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय वा उठाई लैएान वदएको अनमु वत सम्झनु पछय ।

(११)

“एााँचपासपवछको परीिण” भन्नाले पररच्छे द १८ बमोवएम परीिण सम्झनु पछय ।

(१२)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोवएम” भन्नाले र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्ममा तोवकएको वा तोवकएबमोवएम
सम्झनु पछय ।

(१३)

“वनकासी” भन्नाले नेपालबाट ववदेर्शी मल
ु ुकमा मालवस्तु पठाउने काम सम्झनु पछय ।

(१४)

“वनकासीकताय” भन्नाले मालवस्तु वनकासी गने यार्वक्त वा एसको नामबाट मालवस्तु वनकासी गररन्छ, सो
यार्वक्तलाई सम्झनु पछय र सो र्शब्दले वनकासीको लावग घोषणा गने समर्मा वा सोभन्दा पवछ तर वनकासी हुनु
अवघको कुनै समर्मा मालवस्तुको िनी वा िनी हुने यार्वक्त वा स्वावमत्व रहणहण गने वा मालवस्तु वएम्मामा
वलने अविकार भएको यार्वक्त वा मालवस्तुको वहताविकारी समेतलाई एनाउाँदछ।

(१५)

“प्रज्ञापनपत्र” भन्नाले घोषणाकतायले वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तुको वववरण घोषणा गने फाराम सम्झनु
पछय ।

(१६)

“पैठारी” भन्नाले ववदर्शी मल
ु ुकबाट नेपालवभत्र मालवस्तु ल्र्ाउने काम सम्झनु पछय ।

(१७)

“पैठारीकताय” भन्नाले मालवस्तु पैठारी गने यार्वक्त वा एसको नाममा मालवस्तु पैठारी गररन्छ, सो यार्वक्तलाई
सम्झनु पछय र सो र्शब्दले पैठारीको लावग घोषणा गने समर्मा वा सोभन्दा पवछ तर पैठारी हुनु अवघको कुनै
समर्मा मालवस्तु प्राप्त गने यार्वक्त वा मालवस्तक
ु ो िनी हुने यार्वक्त वा स्वावमत्व रहणहण गने वा मालवस्तु
वएम्मामा वलने अविकार भएको यार्वक्त वा मालवस्तक
ु ो वहताविकारी समेतलाई एनाउाँदछ ।

(१८)

“बण्डेड वेर्रहाउस” भन्नाले दफा ९८ बमोवएम महावनदेर्शकबाट इएाएतपत्रप्राप्त बण्डेड वेर्रहाउस वा
स्र्ान सम्झनु पछय ।

(१९)

"वबपद"् भन्नाले भक
ू म्प, आगलागी, आाँिीवेरी, बाढी पवहरो, अवतवृवि, अनावृवि, अवनकाल, महामारी तर्ा
र्स्तै अन्र् वबपदल
् ाई सम्झनु पदयछ र सो र्शब्दले औद्यौवगक दघु टय ना, ववरफोटक वा ववषाक्त पदार्यद्वारा हुने
दघु टय ना तर्ा र्स्तै अन्र् कुनै प्रकारको वबपद् समेतलाई एनाउाँछ।

(२०)

“बैङ्क” भन्नाले प्रचवलत काननू बमोवएम बैङ्वकङ्ग कारोबार गनय इएाएत प्राप्त वावणज्र् बैङ्क वा ववत्तीर्
संस्र्ा सम्झनु पछय ।

(२१)

“बैङ्क एमानत” भन्नाले घोषणाकतायले मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गदाय बझु ाउनु पने महसल
ु वनएले
नबझु ाएमा आफूले वतररवदने गरी बैङ्कले भन्सार कार्ायलर्लाई वदने एमानत सम्झनु पछय ।

(२२)

“बैङ्क एमानत सवु विा” भन्नाले लाग्ने महसल
ु बापतको बैङ्क एमानत वलई मालवस्तु वनकासी वा पैठारी
गनय पाउने गरी प्रदान गररएको सवु विा सम्झनु पछय ।\

(२३)

“भन्सार अविकृ त” भन्नाले देहार्का पदाविकारीलाई सम्झनु पछय :

(२४)

(क)

महावनदेर्शक,

(ि)

महावनदेर्शकले तोके को ववभागको उपमहावनदेर्शक,वनदेर्शक तर्ा र्शािा अविकृ त,

(ग)

दफा १०, दफा ११, दफा १२ र दफा १३ मा उल्लेि गररएका र सोही दफाहरु बमोवएम कार्य
सम्पादन गने गरी अविकारप्राप्त पदाविकारी,

(घ)

दफा १६५ बमोवएम अर्य मन्त्रालर्ले तोके को अविकारी ।

“भन्सार एएेन्ट” भन्नाले दफा १३४ बमोवएम इएाएत प्राप्त यार्वक्त सम्झनु पछय
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(२५)

“भन्सार कार्ायलर्” भन्नाले नेपाल सरकारले दफा ६ बमोवएम स्र्ापना गरे को भन्सार कार्ायलर् सम्झनपु छय र
सो र्शब्दले त्र्स्तो भन्सार कार्ायलर् पररसर र नेपाल सरकारले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी
तोवकएको अन्र् िेत्र समेतलाई यएनाउाँछ ।

(२६)

“भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्” भन्नाले पररच्छे द १८ बमोवएम एााँचपास पवछको परीिण कार्य गनयका
लावग दफा १५ बमोवएम स्र्ापना गररएको कार्ायलर्लाई एनाउाँछ ।

(२७)

"भन्सार परीिक" भन्नाले प्रमि
ु भन्सार परीिण प्रर्शासक, प्रमि
ु भन्सार परीिक वा भन्सार परीिक सम्झनु
पछय र सो र्शब्दले पररच्छे द १८ बमोवएम एााँचपास पवछको परीिणको कार्य गनयका लावग महावनदेर्शकले
तोके को अविकारी समेतलाई एनाउाँछ।

(२८)

“भन्सार महसल
ु ” भन्नाले वनकासी वा पैठारी गररने मालवस्तमु ा काननू बमोवएम लाग्ने भन्सार महसल
ु सम्झनु
पछय ।

(२९)

“भन्सार मल्ू र्” भन्नाले भन्सार महसल
ु वनिायरण गने प्रर्ोएनको लावग वनकासी वा पैठारी गररने मालवस्तुको
पररच्छे द ४ बमोवएम वनिायरण गररएको मल्ू र् सम्झनु पछय ।

(३०)

"भन्सार वेर्रहाउस" भन्नाले दफा ९३ बमोवएम स्र्ापना र सञ्चालन भएको भन्सार वेर्रहाउस सम्झनु पदयछ।

(३१)

"भन्सार िेत्र" भन्नाले दफा ७ बमोवएम नेपाल सरकार वा महावनदेर्शकले तोवकवदएको भन्सार िेत्र सम्झनु
पदयछ।

(३२)

“महसल
ु ” भन्नाले वनकासी वा पैठारी गररने मालवस्तमु ा काननू बमोवएम लाग्ने सबै कर, र्शल्ु क र दस्तरु
सम्झनु पछय र सो र्शब्दले भन्सार महसल
ु समेतलाई एनाउाँछ ।

(३३)

“महसल
ु सवु विा” भन्नाले कुनै मालवस्तु महसल
ु नवलई, एााँच गरी वा नगरी लगतमात्र रािी वनकासी वा
पैठारी गनय वदइने सवु विा सम्झनपु छय ।

(३४)

“महावनदेर्शक” भन्नाले भन्सार ववभागका महावनदेर्शक सम्झनु पछय ।

(३५)

“मालवस्तु” भन्नाले मद्रु ा लगार्त एनु सक
ु ै प्रकारको चल वस्तु वा सम्पवत्त सम्झनु पछय ।

(३६)

"राहत सामरहणी" भन्नाले ववपदक
् ो अवस्र्ामा पीवडतको उिार तर्ा राहतका लावग मानवीर् सहार्तास्वरुप
पैठारी हुने नेपाल सरकारले तोके बमोवएमका मालवस्तु सम्झनु पदयछ ।

(३७)

"वस्तु वगीकरण" भन्नाले प्रचवलत आवर्यक ऐनको भन्सार सम्बन्िी अनसु चू ीमा उल्लेि भएका मालवस्तुका
र्शीषयक वा उपर्शीषयक बमोवएमका सांकेवतक अङ्कहरु समेत प्रर्ोग गरी वनकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको
दफा ५९ वा दफा ६० बमोवएम गररने वगीकरण सम्झनु पदयछ ।

(३८)

“यार्वक्त” भन्नाले प्राकृ वतक यार्वक्त सम्झनु पछय र सो र्शब्दले काननू बमोवएम दताय भएका कुनै कम्पनी,
सङ्गवठत संस्र्ा र फमय समेतलाई एनाउाँछ

(३९)

"वाहन" भन्नाले हवाई एहाए, हेवलको्टर, रे लगाडी लगार्त मावनस तर्ा मालवस्तु पररवहनको लावग प्रर्ोग
हुने सम्पणू य सािनलाई समावेर्श गरे को मावननेछ।

(४०)

“ववभाग” भन्नाले भन्सार ववभाग सम्झनु पछय ।

(४१)

“ववलम्ब र्शल्ु क” भन्नाले भन्सार कार्ायलर्ले सञ्चालन गरे का भन्सार वेर्रहाउसमा रािेको मालवस्तु
तोवकएको म्र्ादवभत्र नउठाएमा घोषणाकतायले नेपाल सरकारलाई वतनयु पने ववलम्व र्शल्ु क (डेमरे ए) सम्झनु पछय
।

(४२)

“सवारी सािन” भन्नाले र्ात्रा गनय वा मालवस्तु ओसारपसार गनय प्रर्ोग हुने वा भएका एनु सक
ु ै सािन सम्झनु
पछय ।
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पररच्छे द- २
सगं ठन एवं कमयचारी सम्बन्िी यार्वस्र्ा
३.

ववभागाः (१) र्ो ऐनको कार्ायन्वर्न एवं प्रर्शासन गनयको लावग नेपाल सरकारले अर्य मन्त्रालर् अन्तरगत ववभाग
स्र्ापना गनेछ ।
(२) ववभागमा देहार् बमोवएमका कमयचारीहरु रहनेछन:्
(क)

महावनदेर्शक,

(ि)

आवश्र्क संख्र्ामा उपमहावनदेर्शक, वनदेर्शक, र्शािा अविकृ त तर्ा अन्र् अविकृ त,

(ग)

अन्र् कमयचारीहरु ।

(३)

र्ो ऐन प्रारम्भ हुनभु न्दा अवघ स्र्ापना भएको ववभाग र्सै ऐन बमोवएम स्र्ापना भएको मावनने

छ।
४.

महावनदेर्शकको अविकार एवं कतययार् (१) नेपाल सरकारले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही महावनदेर्शकको अविकार
देहार् वमोवएम हुनछ
े ाः
(क)

र्स ऐन वमोवएम ववभागलाई प्राप्त कुनै अविकारको प्रर्ोग गने ।

(ि)

पवू ायदर्श
े एारी गने ।

(ग)

वस्तु वगीकरण सम्बन्िमा अवन्तम वनणयर् वदने ।

(घ)

भन्सार अविकृ तले वनिायरण गरे को भन्सार मल्ू र् र्शक
ं ास्पद लागेमा पनु ाः मल्ू र् वनिायरण गनय आदेर्श
वदने।

(ङ)

र्स ऐन अन्तगयतका कसरू को अनसु न्िान गनय आवश्र्क देिमे ा आफू मातहतको कुनै अविकृ त
कमयचारीलाई कार्य वववरण वदई अनसु न्िान अविकृ त तोक्ने ।

(च)

आफूलाई प्राप्त अविकार मध्र्े मालवस्तुको वगीकरण वाहेक अन्र् अविकार आफू मातहतका
अविकृ तस्तरका कमयचारीलाई प्रत्र्ार्ोएन गने।

(छ)

र्स ऐनको प्रवतकूल नहुने गरी भन्सारको कार्यसम्पादनसाँग सम्बवन्ित ववषर्मा उपर्क्त
ु आदेर्श
एारी गने ।

(२) भन्सार मल्ू र् वनिायरण वा मालवस्तु एााँचपास वा भन्सार प्रवक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् कुनै कुरामा
भन्सार अविकृ तलाई वद्ववविा भएमा वा र्स प्रकारका कार्य सम्पादनमा कुनै बािा अड्काउ परे मा
महावनदेर्शकले त्र्स्तो वद्ववविा हटाउन वा बािा अड्काउ फुकाउन भन्सार अविकृ तलाई र्स ऐनको प्रवतकूल
नहुने गरी उपर्क्त
ु आदेर्श वदन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले यार्ापार सहएीकरण, भन्सार सम्बन्िी पारस्पररक सहर्ोग एवं सचू ना
आदानप्रदान गनयका लावग ववदेर्शी मल
ु क
ु साँग सम्झौता गदाय महावनदेर्शकले सिम अविकारीको रुपमा कार्य
गनेछ ।
(४) सवन्ि सम्बन्िी प्रचवलत नेपाल काननू को अिीनमा रही महावनदेर्शकले उपदफा (२)
बमोवएमको सम्झौताका सम्बन्िमा अको मल
ु ुकको सिम अविकारीसाँग वाताय गनय वा सम्झौताको अवन्तम
मस्र्ौदा वा प्रामावणक प्रवत स्वीकार गनय सक्नेछ।
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(५) समरहण भन्सार प्रर्शासनको रे िदेि, अनगु मन एवं वनर्न्त्रण गनयु महावनदेर्शकको कतययार् हुनेछ।
(६) महावनदेर्शकले आफ्नो मातहतका कार्ायलर्को कार्य सम्पादन सम्बन्िमा वषयको कम्तीमा
एकपटक वनरीिण गरी अर्य मन्त्रालर्मा प्रवतवेदन पेर्श गनयु पनेछ।
५.

६.

उपमहावनदेर्शक एवं वनदेर्शकको अविकार: (१) महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही उपमहावनदेर्शकले
देहार् बमोवएम गनय सक्नेछ:(क)

ऐनको दफा १४०को उपदफा (२) बमोवएम प्रर्शासकीर् पनु रावलोकन गने ।

(ि)

महावनदेर्शकले प्रत्र्ार्ोएन गरे बमोवएमको अन्र् कार्य गने ।

(२) महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही वनदेर्शकले महावनदेर्शकबाट प्रत्र्ार्ोवएत अविकार
बमोवएमको कार्य गनय सक्नेछ ।
भन्सार कार्ाालर्को स्थापनाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी भन्सार ववभाग अन्तरगत
कुनै भन्सार िेत्रमा आवश्र्कता अनसु ार भन्सार कार्ायलर् वा छोटी भन्सार कार्ायलर् स्र्ापना गनय सक्नेछ।
(२) वबपदक
् ो कारणले गदाय कुनै भन्सार कार्ायलर्बाट कार्यसम्पादन गनय नसवकने अवस्र्ा भएमा
महावनदेर्शकले कुनै भन्सार िेत्रमा भन्सार कार्ायलर् स्र्ापना गनय सक्नेछ । त्र्सरी स्र्ापना भएको भन्सार कार्ायलर्को
प्रर्ोएन समाप्त भएपवछ त्र्स्तो भन्सार कार्ायलर् महावनदेर्शकले िारे ए गनेछ।

७.

(३) र्ो ऐन प्रारम्भ हुनभु न्दा अवघ स्र्ापना भएका भन्सार कार्ायलर्हरु र्सै ऐन बमोवएम स्र्ापना भएको
मावननेछन् ।
भन्सार िेत्र तथा बाटो तोक्न सक्नेः (१) भन्सार सम्बन्िी काननू को प्रर्शासन गनय तर्ा र्स ऐन बमोवएम महसल
ु
सङ्कलन गने प्रर्ोएनको लावग अर्य मन्त्रालर्लेले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी देहार् बमोवएम गनय सक्नेछ:
(क)

नेपालको कुनै ववमानस्र्ल, सक्ु िा वन्दरगाह, एकीकृ त एााँचचौकी, आन्तररक एााँचपास वडपो वा
अन्र् कुनै िेत्रलाई भन्सार िेत्र तोक्ने ।

(ि)

िण्ड (क) बमोवएमको िेत्रमा पैठारी गने मालवस्तु ओराल्ने, वनकासी गने मालवस्तु राख्ने स्र्ान
तोक्ने।

(ग)

वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तु भण्डारणको लावग भन्सार वेर्रहाउसहरु रहने स्र्ान वा वनएी
वेर्रहाउसहरुलाई ईएाएतपत्र वदन सवकने स्र्ान तोक्ने।

(घ)

िण्ड (क) बमोवएमको िेत्रमा र्ात्रहु रु ववदेर्श प्रस्र्ान गने तर्ा ववदेर्शबाट आउने स्र्ान तोक्ने ।

(२) राहत सामरहणी एााँचपास गने प्रर्ोएनको लावग वा वबपदक
् ो अवस्र्ामा उपदफा (१) बमोवएमको
प्रर्ोएनको लावग महावनदेर्शकले नेपालको कुनै िेत्रलाई भन्सार िेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ । त्र्सरी तोवकएको भन्सार
िेत्रको प्रर्ोएन समाप्त भएपवछ महावनदेर्शकले त्र्स्तो भन्सार िेत्र िारे ए गनेछ ।
(३) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोवएमको भन्सार िेत्रबाट नेपालवभत्र पैठारी हुने वा नेपालबाट वनकासी
हुने बाटो नेपाल सरकारले राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी तोक्न सक्नेछ।
तर उपदफा (२) बमोवएमको भन्सार िेत्रबाट नेपालवभत्र पैठारी हुने वा नेपालबाट वनकासी हुने बाटो
महावनदेर्शकले तोक्न सक्नेछ ।
(४) नेपालवभत्र पैठारी हुने वा नेपालबाट वनकासी हुने मालवस्तु उपदफा (३) बमोवएमको बाटोबाट मात्र
वनकासी वा पैठारी गनयु पनेछ ।
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(५) उपदफा (४) को अिीनमा रही कुनै िास प्रकृ वतका मालवस्तहु रुलाई कुनै िास भन्सार िेत्र वा भन्सार
कार्ायलर्बाट मात्र वनकासी वा पैठारी गनयु पने गरी महावनदेर्शकले तोवकवदन सक्नेछ ।
(६) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लविएको भए तापवन छोटी भन्सार कार्ायलर्बाट तोवकए बमोवएमका
मालवस्तु वा तोवकए बमोवएमका मल्ू र्सम्मका मालवस्तमु ात्र वनकासी वा पैठारी गनय सक्ने गरी महावनदेर्शकले तोक्न
सक्नेछ ।
८.

भन्सार कार्ायलर्मा रहने कमयचारीहरुाः भन्सार कार्ायलर्मा देहार् बमोवएमका कमयचारीहरु रहन सक्नेछनाः
(क) प्रमि
ु भन्सार प्रर्शासक,
(ि) प्रमि
ु भन्सार अविकृ त,
(ग) भन्सार अविकृ त तर्ा अन्र् अविकृ तहरु,
(घ) अन्र् कमयचारीहरु

९.

कार्ायलर् समर्ाः (१) भन्सार कार्ायलर्को प्रमि
ु ले महावनदेर्शकको पवू य स्वीकृ वत वलई भन्सार कार्ायलर् िोल्ने र वन्द
गने समर् तोकी सवयसािारणको एानकारीका लावग सचू ना प्रकावर्शत गनयपु नेछ ।
(२) सेवारहणाहीको सवु विा वा कार्ायलर्को कार्यबोझका आिारमा कार्ायलर्को वनर्वमत समर्भन्दा अवघ वा
पवछ वा सावयएवनक ववदाका वदनमा वा कार्ायलर् बन्द रहेको समर्मासमेत कामकाए गने गरी भन्सार कार्ायलर्को
प्रमि
ु ले आवश्र्क यार्वस्र्ा वमलाउन सक्नेछ ।
(३) सेवारहणाहीलाई सवु विा प्रदान गनय वा वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी कार्यमा सरलता ल्र्ाउन स्र्ानीर् रुपमा
आवश्र्क देविएमा भन्सार कार्ायलर्को प्रमि
ु ले महावनदेर्शकको पवू य स्वीकृ वत वलई सावयएवनक ववदा नभएको वदनमा
कार्ायलर् बन्द गने वा सावयएवनक ववदाका वदनमा कार्ायलर् िोल्ने गरी आवश्र्क यार्वस्र्ा गनय सक्नेछ ।
(४) उपवनर्म (३) बमोवएम कार्ायलर् बन्द वा िोल्ने यार्वस्र्ा गररएकोमा भन्सार कार्ायलर्को प्रमि
ु ले
सोको सचू ना रावरिर्स्तरको दैवनक पत्र पवत्रकामा प्रकार्शन गरी भन्सार कार्ायलर्मा समेत टााँस गनयपु नेछ ।

१०.

(५) रे ल सेवा उपलब्ि सख्ु िा बन्दरगाह रहेका भन्सार कार्ायलर्मा टवमयनल यार्वस्र्ापन कम्पनीबाट अनरु ोि
भै आएमा रे ल रोवकरहने अवस्र्ाबाट लाग्ने ववलम्ब र्शल्ु क बाट ब्र्ापारमा अवतररक्त भार नपाने गरी कार्ायलर् समर्
अगावड पछावड समेत काम गने र रे ल छुटाउने प्रबन्ि वमलाउनु पनेछ ।
प्रमुख भन्सार प्रशासकको अविकारः महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही प्रमि
ु भन्सार प्रर्शासकको
अविकार देहार्बमोवएम हुनछ
े ।
(क) र्स ऐनमा भन्सार अविकृ तले गने भनी लेविएका सम्पणू य कार्यहरु गने
(ि) आफ्नो अविकार िेत्रवभत्रको मद्दु ामा र्शरुु कारवाई र वकनारा गने।
(ग) र्स ऐन वा अन्र् प्रचवलत काननू बमोवएम कार्ायलर् प्रमि
ु ले गने भनी उल्लेि भएका कार्यहरु गने।
(घ) आफूलाई र्स ऐन बमोवएम प्राप्त अविकार मध्र्े मद्दु ाको वनणयर् गने वा भन्सार सम्बन्िी कसरू मा दण्ड सएार् गने

११.

बाहेकका अविकार मातहतका अविकृ तहरुलाई प्रत्र्ार्ोएन गने।
प्रमुख भन्सार अविकृतको अविकारः महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही प्रमि
ु भन्सार अविकृ तको
अविकार देहार्बमोवएम हुनछ
े :(क) आफू कार्ायलर्को प्रमि
ु भएकोमा दफा १० वमोवएमको अविकार प्रर्ोग गने ।
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(ि)

१२.

आफू कार्ायलर्को प्रमि
ु नभएकोमा कार्ायलर् प्रमि
ु बाटबाट भएको वनदेर्शन तर्ा प्रत्र्ार्ोवएत
अविकार बमोवएमको कार्य गने ।
भन्सार अविकृतको अविकारः महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही भन्सार अविकृ तको अविकार
देहार्बमोवएम हुनेछ:(क) आफू कार्ायलर्को प्रमि
ु भएकोमा दफा १० वमोवएमको अविकार प्रर्ोग गने।
(ि) आफू कार्ायलर्को प्रमि
ु नभएकोमा कार्ायलर् प्रमि
ु बाटबाट प्रत्र्ार्ोवएत अविकार बमोवएमको कार्य

१३.
१४.

गने ।
छोटी भन्सार कार्ाालर्का प्रमख
ु को अविकारः सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्का प्रमि
ु को वनदेर्शन र वनर्न्त्रणमा रही
तोवकए बमोवएमका मालवस्तु एााँचपास गने।
पोशाक र विन्ह तोक्न सक्नेः (१) अर्य मन्त्रालर्ले भन्सारका कमयचारीले कार्ायलर्को काम गदाय लगाउने पोर्शाक,
कमयचारी पररचर्पत्र तर्ा आवश्र्कता अनसु ार दज्र्ायनी वचन्ह तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमको पोर्शाक, पररचर्पत्र र दज्र्ायनी वचन्ह तोवकएकोमा त्र्स्तो वचन्ह समेत आफ्नो
कार्यसम्पादनका क्रममा प्रत्र्ेक कमयचारीले लगाउनु पनेछ ।
(३) र्स ऐन बमोवएम भन्सारको कुनै कमयचारीले कुनै यार्वक्त ववरुि कारवाई गदाय सो कार्यसाँग सम्बवन्ित
यार्वक्तले पररचर्पत्र हेनय चाहेमा सो देिाउनु त्र्स्तो कमयचारीको कतययार् हुनछ
े ।

१५.

(४) उपदफा (३) बमोवएम पररचर्पत्र नदेिाउने वा देिाउन इन्कार गने कमयचारीको आदेर्श मान्न कुनै यार्वक्त
वाद्य हुने छै न ।
भन्सार जााँिपास परीिण कार्ाालर्को स्थापनाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी
आवश्र्कता अनसु ार भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर् स्र्ापना गनय सक्नेछ ।
(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हुनभु न्दा अवघ स्र्ापना भएको भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर् र्सै ऐन बमोवएम
स्र्ापना भएको मावननेछ ।

१६.

भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्मा रहने कमयचारीहरुाः (१) भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्मा देहार् बमोवएमका
कमयचारीहरु रहनेछन:्
(क) प्रमि
ु भन्सार परीिण प्रर्शासक
(ि) प्रमि
ु भन्सार परीिक
(ग) भन्सार परीिक एवं अन्र् अविकृ तस्तरका कमयचारीहरु
(घ) अन्र् कमयचारीहरु

१७.

प्रमि
ु भन्सार परीिण प्रर्शासकको अविकाराः महावनदेर्शकले वदएको वनदेर्शनको अिीनमा रही प्रमि
ु भन्सार परीिण
प्रर्शासकको अविकार देहार् बमोवएम हुनेछाः
(क) र्स ऐनको पररच्छे द १८ बमोवएम भन्सार परीिकले गने भनी तोवकएका कार्य गने।
(ि) आफूलाई प्राप्त अविकार मध्र्े के ही अविकार मातहतका अविकृ त कमयचारीहरुलाई प्रत्र्ार्ोएन गने।

१८.

(ग) र्ो ऐन वा अन्र् प्रचवलत काननू बमोवएम कार्ायलर् प्रमि
ु ले गने भनी उल्लेि भएका कार्यहरु गने।
प्रमुख भन्सार परीिक र भन्सार परीिकको अविकारः प्रमि
ु भन्सार परीिण प्रर्शासकले वदएको वनदेर्शनको
अिीनमा रही वनएबाट प्रत्र्ार्ोवएत अविकार बमोवएम प्रमि
ु भन्सार परीिक र भन्सार परीिकले कार्य गनेछन् ।
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१९.

कमािारीउपर उजुरी वदन सवकनेः (१) भन्सार कार्ायलर् वा भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्को कुनै कमयचारीले
र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म ववपरीत कुनै काम गरे को वा राएस्वमा हावन पर्ु र्ाएको वा घोषणाकतायलाई
बदवनर्तर्तपवू यक दाःु ि वदने कुनै काम गरे को छ भन्ने कुरामा ववश्वास गनयपु ने मनावसव कारण भएमा भन्सार कार्ायलर्को
प्रमि
ु र भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्का प्रमि
ु को हकमा महावनदेर्शक समि, भन्सार कार्ायलर् वा भन्सार
एााँचपास परीिण कार्ायलर्को अन्र् कमयचारीको हकमा सो कार्ायलर्को प्रमि
ु समि उएरु ी वदन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम परे को उएरु ीउपर महावनदेर्शक वा कार्ायलर्को प्रमि
ु ले छानववन गरी सोको
एानकारी वनवेदकलाई वदनपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएमको छानववनबाट भन्सार अविकृ त, भन्सार कार्ायलर्का अन्र् कमयचारी, भन्सार
परीिक वा भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्का अन्र् कमयचारीले र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म ववपरीत
कुनै काम गरे को वा राएस्वमा हावन पर्ु र्ाएको वा घोषणाकतायलाई बदवनर्तपवू यक दाःु ि वदने कुनै काम गरे को पाइएमा
त्र्स्तो कार्ायलर् प्रमि
ु लाई महावनदेर्शकले, भन्सार कार्ायलर् वा भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्का अन्र्
कमयचारीलाई सो कार्ायलर्को प्रमि
ु ले ववभागीर् कारबाही प्रारम्भ गरी प्रचवलत काननू बमोवएम भ्रिाचार मावनने कार्य
भएको पाइएमा सम्बवन्ित अविकारी समि लेिी पठाउनु पनेछ।

२०.

२१.

(४) र्स ऐन बमोवएमको काम कारवाहीको वसलवसलामा महावनदेर्शकले वदएको आदेर्श वा वनदेर्शनको
पालना नगने वा लापरवाही वा बदवनर्तपवू यक काम गने वा कार्ायलर्मा कार्यरत रहाँदा अर्य मन्त्रालर्ले तोके को पोर्शाक,
वचन्ह र पररचर्त्र नलगाउने भन्सार कार्ायलर् वा भन्सार एााँचपास परीिण कार्ायलर्को कमयचारीलाई महावनदेर्शकले
ववभागीर् कारवाही गनय सक्नेछ ।
कारबाहीको सि
ू ना र हद भर्ादः र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म अनसु ार भन्ने सम्झी गरे का र कुनै कामको
सम्बन्िमा भन्सार अविकृ त वा अरु कमचारीउपर मद्दु ा चलाउने कारण र वादी हुनेको र वनएको वारे स भए वारे सको नाम
र ठे गाना िोली वलवित सचू ना त्र्स्तो भन्सार अविकृ त वा कमयचारीलाई बझु ाएको वा हुलाकद्वारा रवएिर गरी पठाएको
र त्र्सको एकप्रवत नक्कल महावनदेर्शकमा पेर्श गरे को दईु मवहना ननाघी मद्दु ा चल्न सक्ने छै न ।
कमािारीलाई सजार्ः (१) भन्सार सम्बन्िी काम गने कुनै वनएामती कमयचारीलाई प्रचवलत वनएामती सेवा ऐन तर्ा
वनर्मावली बमोवएम ववभागीर् कारबाही चलाईएकोमा सो ऐन तर्ा वनर्मावलीमा तोवकएको सएार्मात्र अपर्ायप्त भर्ो
भन्ने अवख्तर्ारवालालाई लागेमा सो सएार्मावर् सो ऐन तर्ा वनर्मावलीमा तोवकएको अवख्तर्ारवालाले देहार्का
कामबाट कसैलाई भएको नोक्सानी सबै वा के ही वनए कमयचारीको एार्एातबाट भराउने आदेर्श वदन समेत सक्नेछाः–
(क)

र्स ऐनको यार्वस्र्ा एानाएानी उल्लङ्घन गरको, वा

(ि)

नेपाल सरकारलाई हावन नोक्सानी हुने गरी कुनै काम एानाएानी वा बदवनर्त पवू यक गरे को, वा

(ग)

कुनै मालवस्तक
ु ो सम्बन्िमा असल वनर्तले र्स ऐन बमोवएम आफ्नो ओहदाको कतययार् पालन गरे कोमा
बाहेक ओहदाका हैवसर्तले आफूले एानेबझु ेको कुनै वववरण आफ्नो वा अन्र् कसैको फाइदाको लावग वा
कसैलाई नोक्सान पाने वनर्तले प्रकार्श गरे मा वा आफूलाई सम्ु पेको गो्र् राख्नु पने कामकुरा कसैलाई
देिाएमा वा कसैलाई वदएमा ।

(२) र्स ऐन बमोवएम अवख्तर्ारवालाले वदएको आदेर्शउपर सम्बवन्ित कमयचारीले प्रचवलत वनएामती सेवा
ऐन तर्ा वनर्मावली अनसु ारको अवख्तर्ारवाला समि पनु रावेदन वदन सक्नेछ र त्र्स्तो अवख्तर्ारवालाले सोही ऐन
तर्ा वनर्मावली बमोवएम पनु रावेदनको वकनारा गनेछ ।
(३) र्स दफा बमोवएम भएको एररबाना असल
ू गदाय अवख्तर्ारवालाले अदालती दण्ड एररबाना असल
ू गने
सम्बन्िी प्रचवलत काननू को प्रर्ोग गरी सोही बमोवएम असल
ू उपर गनय सक्नेछ ।
(४) र्स दफामा लेविएको कुनै कुराले पवन कसरू गने कमयचारीउपर अदालती कारबाही चलाउन सवकने
प्रचवलत काननू को यार्वस्र्ामा कुनै बािा पारे को मावनने छै न ।
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२२.

तर अदालती कारबाही चवलसके पवछ र्स दफा बमोवएम कारबाही चलाईने छै न ।
असल वनर्तले गरेको काम कारबाहीप्रवत जिाफदेही नहुनेः (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सकै कुरा लेविएको भए
तापवन कुनै भन्सार कमयचारीले आफ्नो कतययार्पालनको वसलवसलामा असल वनर्तले गरको काम कारबाहीप्रवत वनए
यार्वक्तगत रुपमा एवाफदेही हुने छै न ।
(२) दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (क) वा (ग) बमोवएम एााँचपास गररएको मालवस्तुका सम्बन्िमा
एााँचपास गने अविकृ त वा एााँचपासमा सल
ं ग्न कमयचारीहरुलाई एवाफदेही बनाइने छै न।
(३) दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोवएम एााँचपास गररएको मालवस्तुका सम्बन्िमा एााँचपास गने
अविकृ त वा एााँचपासमा संलग्न कमयचारी कागएात एााँच गरे को सम्बन्िमामात्र एवाफदेही हुनछ
े
पररच्छे द-३
िाहनको आगमन एिं प्रस्थान, घोषणा, जााँि र जााँिपास सभबन्िी व्र्िस्था

२३.

मालवस्तुको वववरण वदनपु नेाः (१) भन्सार िेत्रमा प्रवेर्श गने कुनै पवन वाहनको सञ्चालकले मालवस्तु बोके को वाहन
भन्सार िेत्रमा प्रवेर्श गरे को वढीमा बाह्र घण्टावभत्र वाहनको संविप्त वववरण सवहत त्र्स्ता वाहनमा भएको मालवस्तुको
तोवकए बमोवएमको वववरण (मेवनफे ि) भन्सार कार्ायलर्को कम््र्टु र प्रणाली माफय त भन्सार अविकृ तलाई वदनपु नेछ
(२) उपदफा (१) बमोवएमको वववरण मालवस्तु त्र्स्तो वाहन भन्सार िेत्रमा प्रवेर्श गनयु अवघ सभं व भएमा
ववद्यतु ीर् माध्र्मबाट कम््र्टु र प्रणालीमा वदन सवकने छ ।
(३) र्स दफामा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन वाहनको सञ्चालकले मालवस्तु भन्सार िेत्रमा प्रवेर्श गनयु
अगावै वा प्रवेर्श गदाय तोवकए बमोवएमको संविप्त वववरण भन्सार कार्ायलर्को कम््र्टु र प्रणाली माफय त भन्सार
अविकृ तलाई वदनपु ने यार्वस्र्ा गनय सवकनेछ ।
(४) र्स दफा बमोवएम वववरण नवदने वाहनको सञ्चालकले र्स दफा बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।

२४.

वाहनको भन्सार एााँच गराउनु पनेाः (१) ववदेर्शबाट नेपालमा प्रवेर्श गने र नेपालबाट ववदेर्शमा प्रस्र्ान गने हवाइएहाए
बाहेकका िाली, मालवाहक वा र्ात्रबु ाहक कुनै पवन वाहनको चालकले त्र्स्तो बाहन नेपालमा प्रवेर्श गनयु अवघ वा
नेपालबाट प्रस्र्ान गनयु अवघ एााँच गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) ववपरीतको कार्यलाई र्स दफा बमोवएम कसरू गरे को मावनने छ।

२५.

भन्सार एााँचपास नभएका मालवस्तु ढुवानी गनय नहुनाःे (१) कुनै पवन वाहनको चालक वा सञ्चालकले भन्सार
एााँचपास नभएका मालवस्तु भन्सार िेत्रबाट बावहर वा ववदेर्शमा लैएानु हुदनै ।
(२) उपदफा (१) ववपरीतको कार्यलाई र्स दफा बमोवमम कसरू गरे को मावननेछ ।

२६.

मालवस्तु घोषणा गनयु पनेाः (१) घोषणाकतायले मालवस्तु वनकासी वा पैठारीको लावग प्रज्ञापनपत्रको ढााँचामा तोवकए
बमोवएम घोषणा गनयपु नेछ ।
तर नेपालबाट वावहर एाने र ववदेर्शी मल
ु ुकबाट नेपालवभत्र आउने र्ात्रक
ु ो सार्मा रहेको वनएी प्रर्ोगका मालवस्तुका
सम्बन्िमा तोवकए बमोवएम हुनछ
े ।
(२) मालवस्तक
ु ो िनी भएको प्रमावणत हुने गरी भन्सार एााँचपासको लावग आवश्र्क कागएात पेर्श गनय सक्ने
कुनै पवन यार्वक्तले घोषणा गनय सक्नेछ ।
(३) घोवषत वववरणको सत्र्ता, पणू तय ा एवं पेर्श गरे का कागएातहरुको आविकाररकता सम्बन्िी सम्पणू य
वएम्मेवारी घोषणाकतायको हुनछ
े ।
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(४) काबबू ावहरको पररवस्र्वत परी वा अन्र् कुनै मनावसब कारणले कुनै कागएात घोषणासार् पेर्श गनय
नसवकने भएमा त्र्स्तो पररवस्र्वत वा कारण िल
ु ाई त्र्स्तो कागएात पवछ पेर्श गने अनमु वतको लावग सम्बवन्ित
यार्वक्तले भन्सार अविकृ त समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम वदएको वनवेदन एााँचबझु गदाय त्र्स्तो पररवस्र्वत वा कारण मनावसब देविएमा
भन्सार अविकृ तले पणू य घोषणा गने अववि तोकी अस्र्ार्ी वा अपणू य घोषणा गने अनमु वत वदन सक्ने छ ।
(६) उपदफा (५) बमोवएम गररएको घोषणाको एााँच गदाय उक्त मालवस्तुको पणू य घोषणा गदाय महसल
ु फरक पने
देविएमा सरु िण बापत सो वरावरको महसल
ु को नगद िरौटी वा वैङ्क एमानत वलई भन्सार अविकृ तले मालवस्तु
एााँचपास गनय सक्नेछ।
(७) र्स दफा बमोवएम घोषणा गदाय घोषणाकतायले मालवस्तुको वववरण प्रज्ञापनपत्रको ढााँचामा कम््र्टू र
प्रणालीमा पठाउन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोवएम ववद्यतु ीर् माध्र्मबाट मालवस्तुको वववरण कम््र्टू र प्रणालीमा पठाएकोमा
घोषणाकतायले तोवकए बमोवएमका कागएातहरु भौवतक रुपमा वा ववद्यतु ीर् स्वरुपमा भन्सार अविकृ त समि पेर्श वा
सम्प्रेषण गनयु पनेछ ।
(९) मालवस्तक
ु ो एााँच हुनपु वू य घोषणाकतायले आफूले घोषणा गरे को मालवस्तक
ु ो वववरण घोषणाकासार् पेर्श
भएका कागएातहरुको ववपरीत नहुने गरी सर्श
ं ोिन गनयका लावग भन्सार अविकृ त समि वलवित अनरु ोि गरे मा भन्सार
अविकृ तले वववरण सर्श
ं ोिनका लावग अनमु वत वदन सक्नेछ । तर घोषणा सर्श
ं ोिनको लावग अनमु वत वदाँदा पवहले पेर्श
गरे का कागएातको सट्टा अकाय कागएात पेर्श गनयु पने भएमा सर्श
ं ोिनको लावग गररएको अनरु ोि एालसाए वा
बदवनर्तपणू य छै न भन्ने कुरामा भन्सार अविकृ त सन्तिु हुनु पनेछ ।
(१०) मालवस्तुको एााँच र्शरुु भइसके को तर एााँचपास भइनसके को अवस्र्ामा घोषणाकतायले घोषणामा
संर्शोिन गनयको लावग भन्सार अविकृ त समि कारण िोली वनवेदन वदएमा र त्र्स्तो कारण मनावसब लागेमा वनएले
संर्शोिनको लावग अनमु वत वदन सक्नेछ । र्स्तो संर्शोिनले मालवस्तुको महसल
ु को पररमाण वा भन्सारले गनपयु ने
वनर्मनमा असर पने भएमा अनमु वत वदइने छै न।
तर त्र्स्तो संर्शोिनको पररणामस्वरुप देहार्को अवस्र्ा वसएयना हुने भएमा संर्शोिन गनय अनमु वत वदइने छै नाः
(क) र्स ऐनबमोवएम हुनसक्ने दण्ड एररबानाबाट उन्मवु क्त पाउने भएमा, वा
(ि) एााँचपास प्रवक्रर्ामा अनावश्र्क रुपमा वढलाई हुने भएमा, वा
(ग) तोवकएबमोवएमको अन्र् अवस्र्ा ववद्यमान भएमा।
(११) घोषणाकतायले कुनै मालवस्तु कुनै एक भन्सार प्रवक्रर्ा अन्तगयत पैठारी गनयका लावग घोषणा गररसके को
तर एााँचपास भइनसके को अवस्र्ामा सोही मालवस्तु पनु ाः अको भन्सार प्रवक्रर्ा अन्तगयत पैठारी गनय वनवेदन वदएमा र सो
बमोवएम त्र्स्तो मालवस्तु पनु ाः घोषणा हुने कुरामा भन्सार अविकृ त ववश्वस्त भएमा वनएले पवहले गररएको घोषणा रद्द
गरी अको घोषणा गनय अनमु वत वदन सक्नेछ । र्सरी अनमु वत वदइएकोमा पवहले घोषणा गरे को मालवस्तमु ा महसल
ु लाग्ने
छै न ।
र्स दफा बमोवएम भन्सार अविकृ तको अनमु वत वलई घोषणा सर्श
ं ोिन वा रद्द गरे को कार्यलाई र्स ऐनबमोवएमको कसरू
मावनने छै न
(१२) मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गने कुनै यार्वक्तले मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्मा आइपग्ु नु अगावै त्र्स्तो
मालवस्तु ढुवानी गररएको सािन तीस वदनवभत्र नेपालको भन्सार िेत्रमा आइपग्ु ने गरी चलान भइसके को भएमा उपदफा
(१) वा उपदफा (५) बमोवएम घोषणा गनय सक्नेछ ।
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(१३) घोषणाकतायले मालवस्तु भन्सार िेत्रवभत्र प्रवेर्श गरे को वमवतले सात वदनवभत्र देहार् वमोवएम घोषणा
गनयु पनेछ :(क) मालवस्तु एााँचपासको लावग घोषणा गने वा
(ि) मालवस्तु वेर्रहाउस राख्ने भएमा तोवकए बमोवएम सवं िप्त घोषणा गने ।
(१४) र्वद घोषणाकतायले र्स दफा वमोवएम तोवकएको समर्वभत्र मालवस्तु मालवस्तु एााँचपासको लावग
घोषणा गनय असमर्य भएको भनी म्र्ाद र्पको लावग वलवित अनरु ोि गरे मा र त्र्स्तो अनरु ोि मनावसव भएमा भन्सार
अविकृ तले सातवदनको म्र्ाद र्प गरी वदनेछ ।
(१५) कुनै मालवस्तुमा भन्सार सम्बन्िी कुनै दोष देविए पवन कब्एा वा एफत गनपयु ने वा पवछ प्रमाणको लावग
आवश्र्क पने नदेविएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तुमा वनर्मानसु ार लाग्ने सम्पणू य महसल
ु असल
ु गरी पवछ
अवन्तम वनणयर् हुदाँ ा लाग्न सक्ने र्प महसल
ु वा एररबाना वापतको रकम िरौटी वा बैंक एमानत वलई काननू ी वा
प्रर्शासवनक प्रवक्रर्ा परू ा नहुदै एााँचपास गने छ।
(१६) मालवस्तहु रु एााँचपास गनय उल्लेिनीर् ववलम्व हुन गएमा र घोषणाकतायले अनरु ोि गरे मा सम्भव
भएसम्म र्स प्रकार ढीलो हुनक
ु ो कारण वदनु पनेछ।
(१७) मालवस्तु एााँचपासको लावग वलईएको बैङ्क एमानत एनु उद्देश्र्को लावग वलईएको हो सो कार्य
सम्पन्न भएपवछ फुकुवा गररनेछ
२७.

वछटो वबरहणने मालवस्तक
ु ो एााँचपासाः एीववत एनावर, ताएा फलफूल तर्ा तरकारी, समद्रु ी िाना, मासु तर्ा मासएु न्र्
उत्पादन, ववर्शेष भण्डारणको आवश्र्क पने िानेकुरा, ववर्शेष भन्डारण एवं प्रवन्ि गनपयु ने एैववक प्रववविर्क्त
ु उत्पादन,
र्शारीररक रहणन्र्ी, रक्त एवं रक्त ्लाज्मा, औषिी अनसु न्िान सम्बन्िी नार्शवान पदार्य, औषिी तर्ा िोपहरु र ववभागले
समर्समर्मा तोके का र्स्तै वछटो वबरहणने प्रकृ वतका मालवस्तहु रुलाई तोवकए वमोवएम र्शीघ्र एााँचपास गररनेछ ।

२८.

घोषणा एााँच गनेाः (१) दफा २६ बमोवएम मालवस्तुको घोषणा भएपवछ भन्सार अविकृ तले दफा २९ बमोवएम मालवस्तु
एााँच गदाय घोवषत मालवस्तु काननू बमोवएम पैठारी वा वनकासी गनय पाइने हो वा होइन भन्ने सम्बन्िमा एााँच गनयु पनेछ
।त्र्सरी एााँच गदाय भन्सार अविकृ तले आवश्र्कता अनसु ार सम्बवन्ित मालवस्तुको भौवतक एााँच गनय वा गनय लगाउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम एााँच गदाय त्र्स्तो मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय पाइने देविएमा भन्सार
अविकृ तले र्स पररच्छे द बमोवएम एााँचपास गनेछ । तर त्र्स्तो मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय नपाइने वा प्रवतबवन्ित
भएको पाइएमा भन्सार अविकृ तले देहार् बमोवएम गनयु पनेछ:(क)

कुनै काननू द्वारा पैठारीको लावग प्रवतबन्ि नगररएको तर दईु पिीर् सम्झौता अनसु ार पैठारी गनय
नवमल्ने मालवस्तु भएमा एफत गने।

(ि)

पैठारीको लावग पररमाण वा समर् तोकी वा कुनै यार्वक्त वा वनकार्लाई ईएाएत वा अनमु वत
वदईएकोमा सो बाहेकको अन्र् यार्वक्त वा वनकार्ले पैठारी गरे कोमा त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी
प्रचवलत काननू बमोवएम दण्ड सएार् गने ।

(ग)

हात हवतर्ार, िरिएाना, गोली, बारुद एवं त्र्स्ता मालवस्तु उत्पादन गनय प्रर्ोग हुने सामरहणी फ्र्एू
तार एवं ववरफोटक पदार्य एस्ता मालवस्तु भएमा आवश्र्क कारबाहीको लावग तुरुन्त नवएकको
नेपाल प्रहरीलाई वएम्मा लगाउने।

(घ)

गााँएा, चरे र्श, अवफम र र्स्तै लागू पदार्यहरु, लागू पदार्यको रुपमा प्रर्ोग हुने प्रवतबवन्ित औषविहरु
भएमा आवश्र्क कारबाहीको लावग नवएकको नेपाल प्रहरीलाई वएम्मा लगाउने ।
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२९.

(ङ)

िण्ड (ि), (ग) र (घ) मा उवल्लवित मालवस्तु बाहेक प्रचवलत काननू बमोवएम पैठारीको लावग
प्रवतबन्ि लगाईएको र सो सम्बन्िी काननू बमोवएम मद्दु ा हेने छुट्टै अविकारी तोवकएको मालवस्तु
भएमा सम्बवन्ित मद्दु ा हेने अविकारीलाई वएम्मा लगाउने।

(च)

िण्ड (ङ) वा (च) मा उवल्लवित मालवस्तु बाहेक प्रचवलत काननू द्वारा पैठारीको लावग प्रवतबन्ि
गररएको र वातावरण तर्ा एनस्वास््र्को दृविकोणले नेपालमा उपर्ोग गनय, वललाम गनय वा
सडाउन वा नि गनय नवमल्ने प्रकृ वतका मालवस्तु भएमा उक्त मालवस्तुको लावग भक्त
ु ानी गररएको
ववदेर्शी मद्रु ा वफताय ल्र्ाउने र्शतयमा महावनदेर्शकको स्वीकृ ती वलई वनकासीकतायलाई नै वफताय पठाउन
पैठारीकतायलाई आदेर्श वदने ।

एोविम ववश्ले षणका आिारमा मालवस्तु एााँचपास गनेाः (१) र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन
वनकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको राएस्व सरु िा, सामावएक सरु िा, एनस्वास््र्को सरु िा, पर्ायवरणीर् सरु िा, प्रकृ वत,
उत्पवत्तको मल
ु ुक, चलान भएको मल
ु ुक, आपवू तयकताय, पैठारीकताय वा भन्सार एएेन्टको साि आवदको आिारमा हुने
संभाववत एोविमको ववश्ले षण गरी एोविमको स्तरका आिारमा देहार् बमोवएम मालवस्तु एााँचपास गनय सक्ने गरी
ववभागले स्वचावलत कम््र्टु र प्रणाली बनाई लागू गनय सक्नेछाः
(क)

मालवस्तु तर्ा तत्सम्बन्िी कागएात समेत एााँच नगरी घोषणाका आिारमा मात्र एााँचपास गने।

(ि)

मालवस्तुको एााँच नगरी तत्सम्बन्िी कागएात मात्र एााँच गरी एााँचपास गने।

(ग)

मालवस्तु तर्ा तत्सम्बन्िी कागएात समेत एााँच नगरी एााँचपास पवछ परीिण गने गरी घोषणाका आिारमा
मात्र एााँचपास गने।

(घ)

सम्पणू य मालवस्तु तर्ा तत्सम्बन्िी कागएात समेत एााँच गरे रमात्र एााँचपास गने ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) बमोवएम एााँचपास हुने मालवस्तुका लावग कम््र्टु र
प्रणालीमा क्रमर्शाः हररर्ो मागय (रहणीन लेन), पहेंलो मागय (र्लो लेन), नीलो मागय (ब्लू लेन) र रातो मागय (रे ड लेन)
नामाकरण गनय सवकनेछ ।
(३) र्स दफा बमोवएम भन्सार अविकृ तले मालवस्तु एााँचपास गदाय कम््र्टु र प्रणालीले वनवदयि गरे बमोवएम
गनयु पनेछ ।
(४) र्स सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकएबमोवएम हुनेछ।
३०.

फरक परे को मालवस्तुको महसल
ु वफताय नहुनाःे दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोवएम मालवस्तु एााँच गदाय
घोषणाकतायले गरे को घोषणा वा सोसार् सल
ं ग्न गरे का कागएातमा उवल्लवित वववरण बमोवएमको मालवस्तु नभई
फरक मालवस्तु फे ला परे मा त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो एााँच गनयु अगावड नै महसल
ु असल
ु भएको रहेछ भने पैठारीकतायले
त्र्स्तो महसल
ु वफताय वा लाग्ने महसल
ु मा वमलान गनय पाउने छै न ।

३१.

मालवस्तु िोल्न र एााँच्न सक्नेाः (१) दफा २९ मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन भन्सार अविकृ तलाई वनकासी वा
पैठारी हुने एनु सक
ु ै मालवस्तु एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा के ही प्रवतर्शत मात्र िोल्न र एााँच्न वा आफू
मातहतका कुनै कमयचारीलाई त्र्सरी िोल्न र एााँच्न आदेर्श वदन सक्ने अविकार हुनछ
े ।
(२) दफा २९ बमोवएम एााँचपास भएको वा नभएको मालवस्तक
ु ा सम्बन्िमा र्शङ्का लागेमा वा सो
सम्बन्िमा कुनै सचू ना प्राप्त भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु भन्सार िेत्रबाट उठाई लैएानअ
ु वघ वा भन्सार
िेत्रबावहर लवगसके पवछ एााँच नै नभएको भए एााँच गराउन वा एााँच भइसके को भए पनु ाः एााँच गनय वा आफू मातहतका
कमयचारीलाई गनय लगाउन सक्नेछ ।
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(३) एकपटक एााँचपास भएको मालवस्तु घोषणाकतायले भन्सार िेत्रबाट उठाई लैएानअ
ु वघ वा भन्सार
िेत्रबावहर लवगसके पवछ महावनदेर्शकले वा वनएले िटाएको कुनै अविकृ त कमयचारीले पनु ाः परू ा वा आाँवर्शक रुपमा एााँच
गनय वा गराउन सक्नेछ । त्र्सरी एााँच गदाय सोको कारणको बारे मा घोषणाकतायलाई एानकारी वदनु पनेछ ।
(४) मालवस्तु एााँचगने कार्यलाई सहए गनयको लावग घोषणाकतायको कुनै सहर्ोग आवश्र्क देिमे ा भन्सार
अविकृ तले मालवस्तु एााँच गने समर्मा घोषणाकतायलाई उपवस्र्त गराउन सक्नेछ ।

३२.

(५) घोषणाकतायले आफ्नो उपवस्र्वतमा मालवस्तु एााँच गराउन चाहेमा सोको एानकारी वलवित रुपमा भन्सार
अविकृ तलाई वदनु पनेछ । त्र्सरी एानकारी वदएकोमा भन्सार अविकृ तले घोषणाकतायको उपवस्र्वतमा मालवस्तुको एााँच
गनय वा गराउन सक्नेछ। तर भन्सार अविकृ तले तोके को समर्मा वनए उपवस्र्त नभएमा वनएको अनपु वस्र्वतमा नै
मालवस्तुको एााँच गनय वािा पनेछैन ।
मालवस्तुको नमनू ा सङ्कलन र परीिणाः (१) पैठारी हुने िाद्य वा पेर्पदार्य वा अन्र् कुनै मालवस्तुको गणु स्तर परीिण,
भन्सार मल्ू र्ाङ्कन,वगीकरण,एनस्वास््र् वा वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको दृविकोणले नमनू ा एााँच गनय वा सम्बवन्ित
ववर्शेषज्ञवाट एााँच गराउन वा प्रर्ोगर्शालाबाट परीिण गराउन आवश्र्क देिेमा भन्सार अविकृ तले उक्त मालवस्तुको
घोषणाकतायको रोहवरमा नमनू ा वझकी आफै ले एााँच गनय, सम्बवन्ित ववर्शेषज्ञबाट एााँच गराउन वा ववभाग वा भन्सार
कार्ायलर्को प्रर्ोगर्शाला वा अन्र् सरकारी वनकार्को प्रर्ोगर्शालाबाट परीिण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोवएम नमनू ा वनकाल्दा भन्सार अविकृ तले आवश्र्क ठानेमा घोषणाकताय वा वनएको
प्रवतवनविलाई उपवस्र्त गराई नमनू ा वलने वा एााँच गने कार्यमा सहर्ोग वलन सक्नेछ ।
(३) घोषणाकतायले घोषणा गनयु अवघ मालवस्तुको नमनू ा वझक्न वा भौवतक अवलोकन गनय चाहेमा तोवकएका
र्शतयका अविनमा रही मालवस्तक
ु ो नमनू ा वलन वा अवलोकन गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम परीिणको लावग प्राप्त हुन आएको मालवस्तुको नमनू ा ववभागको वा अन्र् सरकारी
वनकार्को प्रर्ोगर्शालाले र्र्ार्शीघ्र परीिण गरी त्र्सको नवतएा सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्मा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोवएम भन्सार कार्ायलर्बाट परीिणको लावग प्राप्त नमनू ाहरु ववभागको प्रर्ोगर्शालाले
आफै ले परीिण गनय नसक्ने भएमा सरकारी वनकार्को अन्र् प्रर्ोगर्शालाबाट परीिण गराई त्र्सको प्रवतवेदन सम्बवन्ित
भन्सार कार्ायलर्मा पठाउनु पनेछ
(६) उपदफा (१) बमोवएम परीिण गदाय त्र्स्तो मालवस्तल
ु े स्वास््र् वा वातावरणलाई हावन पर्ु र्ाउने वा
प्रवतकूल असर पाने देविएमा भन्सार अविकृ तले सम्बवन्ित पैठारीकतायलाई त्र्स्तो मालवस्तु ववदेर्शी मल
ु ुकको
सम्बवन्ित वनकासीकतायलाई तोवकएबमोवएम वफताय पठाउने आदेर्श वदनेछ ।
तर भन्सार अविकृ तले त्र्सरी आदेर्श वदनअ
ु वघ वनए पैठारीकतायबाट त्र्स्तो मालवस्तुको लावग भक्त
ु ानी गरे को
वबदेर्शी मद्रु ा वफताय ल्र्ाएको प्रमाण पेर्श गनय लगाउन वा त्र्स्तो ववदेर्शी मद्रु ा वफताय ल्र्ाउने कववु लर्तनामा पेर्श गनय
लगाउन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोवएम वदइएको आदेर्श बमोवएम सम्बवन्ित पैठारीकतायले त्र्स्तो मालवस्तु वफताय
नपठाएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी तोवकए बमोवएम सडाउन वा नि गनय सक्नेछ र त्र्सरी सडाउन
वा नि गनय लाग्ने वा लागेको िचय सम्बवन्ित पैठारीकतायबाट असल
ु गनेछ।
(८) भन्सार अविकृ तले मनाही वा प्रवतबवन्ित नभएको कुनै मालवस्तु प्रर्ोगर्शाला परीिणको प्रवतवेदन वा
ववर्शेषज्ञको रार् प्राप्त नहुदाँ ै तोवकएको र्शतयहरु पालन गने गरी लाग्ने महसल
ु िरौटी वलई एााँचपास गनय सक्ने छ।

३३.

सम्बवन्ित स्र्ानमा गई मालवस्तु एााँच गनय सवकनेाः (१) कुनै वनकासीकतायले आफूले वनकासी गने मालवस्तु त्र्स्तो
मालवस्तुको उत्पादनस्र्ल वा गोदाममा गई एााँच गररवदन भन्सार अविकृ त समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोवएम प्राप्त वनवेदन अनसु ार मालवस्तु एााँच गनय मनावसब देविएमा भन्सार अविकृ तले
तोवकए बमोवएमको र्शल्ु क वलइ त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो उत्पादनस्र्ल वा गोदाममा आफै गई वा आफू मातहतको
कमयचारीलाई पठाई मालवस्तु एााँच गनय वा गराउन सक्नेछ ।
(३) कुनै पैठारीकतायले आफूले पैठारी गरी ल्र्ाएको मालवस्तु भन्सार िेत्रभन्दा बावहर एााँच गररवदन तोवकएका
कागएात सल
ं ग्न गरी भन्सार अविकृ त समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम प्राप्त वनवेदन एााँचबझु गदाय त्र्सरी एााँच गनय मनावसब देविएमा महावनदेर्शकको पवू य
स्वीकृ वत वलई भन्सार अविकृ तले भन्सार िेत्रभन्दा बावहर आफै गई वा आफू मातहतको कमयचारीलाई पठाई
मालवस्तुको एााँच गनय वा गराउन सक्नेछ । र्सरी एााँच गनयु परे मा सो कामका लावग िवटने अविकृ तका लावग पररवहन
िचय एवं आवश्र्क भएमा िाना र आवासबापत लाग्ने िचय समेत सम्बवन्ित पैठारीकतायले यार्होनयु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम मालवस्तु एााँच गनअ
यु वघ भन्सार अविकृ तले पैठारीकतायले घोषणा गरे को भन्सार
मल्ू र् अनसु ार सो मालवस्तुमा लाग्ने महसल
ु मा पचास प्रवतर्शत महसल
ु र्प गरी हुन आउन रकम िरौटी वलनु पनेछ ।
भन्सार कार्ायलर्ले त्र्स्तो िरौटी रकम सो मालवस्तमु ा लाग्ने भन्सार महसल
ु भन्दा बढी भएमा त्र्सरी बढी भएएवत
रकम पैठारीकतायलाई वफताय वदनु पनेछ र कम भएमा त्र्स्तो कम रकम पैठारीकतायबाट असल
ू गनपयु नेछ ।
३४.

अधिकृत व्यक्ति सम्बन्िी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्तिएको भए तापधन दे हाय
बमोक्तजमको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोककएको आिारमा अधिकृत व्यक्ति (अथोराइज्ड पससन को रुपमा
सूचीकृत गनेछः
(क)

कवगत तीन वर्सदेक्ति अधिकृत व्यक्तिको लाधग धनवेदन गरे को धमधतसम्म भन्सार सम्बन्िी
कानूनको पूर्स पालना गरे को;

(ि

आन्तररक धनयन्त्रर्को व्यवस्था सन्तोर्जनक भएको;

(ग

व्यावसाकयक अधभलेिहरु कवश्वसनीय एवं सं न्तोर्जनक रुपमा रािेको;

(घ

आवश्यकता अनुसार सुरक्षर् वा जमानत ददन सक्ने गरी आधथसक रुपमा समृद्धताको
प्रमार् पेश गनस सक्षम भएको;

(२)

उपदफा (१) बमोक्तजमको

सुकविाहरु तोककए बमोक्तजम

(क)

प्रदान

अविकृ त

व्यक्तिलाई धनकासी वा पैठारी गदास दे हाय वमोक्तजमका

गररनेछः

मालवस्तु पकहचानको लाधग आवश्यक पने न्यूनतम कागजातको आिारमा मालवस्तु
जााँचपास गने र पधछ पूर्स कववरर् सकहतको घोर्र्ा गनस अनुमधत ददने;

(ि)

घोर्र्ाकतासकै पररसर वा भन्सार कवभागले तोकेको अन्य स्थानमा मालवस्तु जााँचपास गने
;

(ग)

३५.

मालवस्तुको धमलेसम्म भौधतक धनरीक्षर् वा

जााँच कम गने ।

ढुवानी गने सािनमा सीलबन्दी गनय सवकनेाः (१) भन्सार कार्ायलर्बाट मालवस्तु एााँचपास भएपवछ त्र्स्तो मालवस्तु
एनु सािनबाट ढुवानी गररने हो सोही सािनमा रािी त्र्स्तो सािनमा भन्सार कार्ायलर्ले सील लगाउने यार्वस्र्ा गनय
सक्नेछ।
(२) ववभागले भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भएको मालवस्तु तोवकए बमोवएमका ढुवानी सािन वा
सीलबन्दी गनय वमल्ने कन्टेनरबाटमात्र ढुवानी गनपयु ने यार्वस्र्ा लागू गनय सक्नेछ।
(३) ववभागले भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भएको मालवस्तु ढुवानी गने सािन तोवकए बमोवएम अवरहणम
रुपमा भन्सार कार्ायलर्मा अवभलेिीकरण गनपयु ने यार्वस्र्ा लागू गनय सक्नेछ।
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(४) उपदफा (२) बमोवएम ढुवानी सािनमा लगाउने सील ववभागले तोक्न सक्नेछ।
३६.

३७.

स्वीकृ वत नवलई िोल्न, हेनय र एााँच्न नपाउनेाः (१) भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भई सीलबन्दी गररएका मालवस्तु र
त्र्स्तो मालवस्तु ढुवानी गरररहेको सािन राएस्व चहु ावट सम्बन्िी प्रचवलत काननू बमोवएम अनसु न्िान गनय
अविकारप्राप्त अविकारी बाहेक अर्य मन्त्रालर् वा महावनदेर्शकको पवू य स्वीकवत नवलई कसैले िोल्न हेनय र एााँच्न पाउने
छै न ।
(२) उपदफा (१) मा उवल्लवित अविकार प्राप्त अविकारी बाहेक भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भई
सीलबन्दी गररएका मालवस्तु र त्र्स्तो मालवस्तु ढुवानी गरररहेको सािन अन्र् कुनै यार्वक्त वा वनकार्ले िोले हेरे वा
एााँचमे ा र्स दफा बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ ।
वनकासी गररएका मालवस्तु पनु ाः पैठारीाः (१) कसैले नेपालमा उत्पादन वा तर्ार भई वनकासी भएको मालवस्तु पनु ाः
पैठारी गरे मा त्र्स्ता मालवस्तुमा ववदेर्शी मल
ु ुकमा उत्पादन वा तर्ार भएका त्र्स्तै प्रकारका वा त्र्वतनै मल्ू र्पने
मालवस्तु पैठारी गरे सरह महसल
ु लाग्नेछ
(२) उपदफा (१) मा एनसक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन देहार् वमोवएम पनु : पैठारी भएको मालवस्तुमा
भन्सार महसल
ु छुट हुनेछ र वनकासी गदाय भन्सार महसल
ु असल
ु भएको रहेछ भने त्र्स्तो महसल
ु तोवकएबमोवएम वफताय
वदइनेछाः
(क)

हुलाक माफय त पवु लन्दाबाट वनकासी भई गएको तर सम्बवन्ित यार्वक्तलाई बझु ाउन नसकी वफताय
आएको वा

(ि)

भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भइसके पवछ वा ववदेर्शमा पवु गसके पवछ सम्बवन्ित यार्वक्तले वलन
अस्वीकार गरी वफताय आएको वा

(ग)

दघु टय ना वा प्राकृ वतक प्रकोपमा परी गणु स्तर कार्म रहन नसकी वफताय आएको वा

(घ)

मालवस्तु िराव भएको वा वनकासीकताय र पैठारीकतायबीच वनकासीका बित भएको सम्झौता
बमोवएमको ववस्तृत वववरण (स्पेवसवफके र्शन) अनसु ार नभएको,
तर,
(अ)

त्र्स्तो मालवस्तुको िराबी वा ववस्तृत वववरण स्पेवसवफके र्शन) अनसु ार भए नभएको
पत्ता लगाउनको लावग नगरी नहुने कार्य बाहेक अन्र् कार्य, ममयत वा प्रर्ोग गररएको हुनु
हुदनै ।

(आ)

वनकासी भएकै मालवस्तु पैठारी भएको हो भनी भन्सार अविकृ त सन्तिु हुने गरी
पवहचानर्ोग्र् हुनु पनेछ

(इ)

वनकासी भएको नब्बे वदनवभत्र पनु ाः पैठारी गररएको हुनु पनेछ । मनावसव मावफकको
कारणभई नब्बे वदनवभत्र वफताय ल्र्ाउन नसके मा भन्सार अविकृ तले छ मवहनासम्म म्र्ाद
र्प गररवदन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोवएम पनु ाः पैठारी भएको मालवस्तु पैठारीकतायले भन्सार कार्ायलर्मै छाड्न वा वनएकै
िचयमा भन्सारको रोहवरमा यार्ापाररक रुपमा मल्ू र्हीन बनाउन वा नि गनय चाहेमा भन्सार अविकृ तले स्वीकृ ती वदन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम पनु ाः पैठारी भएको मालवस्तुको कच्चापदार्य र/ वा सहार्क कच्चापदार्य पैठारी
गदाय महसल
ु नवतरी पैठारी भएको रहेछ भने त्र्स्तो कच्चापदार्य र/वा सहार्क कच्चापदार्यको महसल
ु असल
ु गररनेछ ।
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३८.

पैठारी गररएको मालवस्तु पनु ाः वनकासीाः (१) पैठारी गररएको मालवस्तु देहार्बमोवएम भई पनु ाः वनकासी गनयु परे मा
भन्सार अविकृ तले तोवकएबमोवएम वफताय पठाउने आदेर्श वदइनेछाः
(क)

मालवस्तुमा िरावी भेवटएको वा पैठारी हुदाका बित पैठारीकताय र आपवू तयकतायबीच भएको
सम्झौतामा उवल्लवित ववस्तृत वववरण (स्पेवसवफके र्शन) अनसु ार नभएको, वा

(ि)

एनु उद्देश्र्को लावग पैठारी गररएको हो सो उद्देश्र् पररपतू ी हुन नसके को, वा

(ग)

प्रर्ोगर्शाला परीिणगदाय गणु स्तरहीन ठहररएको ।
तर,

(क)

त्र्स्तो मालवस्तुको सम्बवन्ित आपतू ीकताय वा वनएले तोके को यार्वक्तलाई वफताय पठाएको हुनपु ने
छ,
त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो िराबी वा ववस्तृत वववरण (स्पेवसवफके र्शन) अनसु ार भए नभएको पत्ता
लगाउनको लावग नगरी नहुने कार्य बाहेक अन्र् कार्य, ममयत वा प्रर्ोग गररएको हुनु हुदनै ,
पैठारी भएकै मालवस्तु वनकासीहुन लागेको हो भनी भन्सार अविकृ त सन्तिु हुने गरी पवहचानर्ोग्र्
हुनु पनेछ ,
पैठारी भएको वा भन्सारमा आईपगु ेको नब्बे वदनवभत्र त्र्स्तो मालवस्तुको र्शोिभनाय स्वरुप सोही
प्रकारको अको मालवस्तु पैठारी गनयपु ने वा सोवापत ववदेर्शी मद्रु ा भक्त
ु ानी भईसके को भए त्र्स्तो
ववदेर्शी मद्रु ा वफताय ल्र्ाउनु पनेछ ।

(ख)
(ग)
(घ)

(२) उपवनर्म (१) बमोवएम मालवस्तु वफताय भएकोमा त्र्सरी वफताय भएको वमवतले छ मवहनावभत्र
र्शोिभनायस्वरुप सोही प्रकारको अको मालवस्तु पैठारी नगरे मा वा त्र्स्तो मालवस्तु पवहले पैठारी गदाय ववदेर्शी मद्रु ा
भक्त
ु ानी भैसके को भए त्र्स्तो ववदेर्शी मद्रु ा वफताय नल्र्ाएमा सम्बवन्ित भन्सार अविकृ तले प्रचवलत काननू बमोवएम
आवश्र्क कारबाही गनय सम्बवन्ित वनकार्मा लेिी पठाउनु पनेछ ।
(३) उपवनर्म (१) बमोवएम वफताय पठाउनु पने मालवस्तु वफताय गनयु अगावै ववदेर्शको आपवू तयकतायले सोको
र्शोिभनाय स्वरुप सोही प्रकारको अको मालवस्तु पठाएको रहेछ भने पैठारीकतायको वनवेदन र पेर्श भएका कागएातबाट
त्र्स्तो मालवस्तु र्शोिभनाय स्वरुप पैठारी भएको देविएमा लाग्ने महसल
ु वलई भन्सार अविकृ तले एााँचपास गनय सक्नेछ ।
(४) उपवनर्म (३) बमोवएम र्शोिभनायस्वरुप मालवस्तु पैठारी भैसके पवछ पवहले पैठारी भएको मालवस्तु
उपवनर्म (१) बमोवएमको म्र्ादवभत्र वफताय पठाउदा भन्सार महसल
े ै न र पवहले पैठारी गदाय भन्सार महसल
ु लाग्नछ
ु
वतररसके को भए त्र्स्तो भन्सार महसल
ु वफताय वदइनेछ ।
तर उपवनर्म (१) बमोवएमको म्र्ादवभत्र वफताय नपठाई सो अवविपवछ वफताय पठाएमा सो मालवस्तु पैठारी
गदाय भन्सार महसल
ु वतररसके को भए पवन त्र्स्तो भन्सार महसल
ु वफताय वदइने छै न ।
(५) उपदफा (१) बमोवएम पनु ाः वनकासी गनपयु ने मालवस्तु पैठारीकतायले भन्सार कार्ायलर्मै छाड्न वा
भन्सारको रोहवरमा यार्ापाररक रुपमा मल्ू र्हीन बनाउन वा नि गनय चाहेमा भन्सार अविकृ तले पैठारी भएको वा भन्सारमा
आईपगु ेको छ मवहनावभत्र त्र्स्तो मालवस्तुको र्शोिभनाय स्वरुप सोही प्रकारको अको मालवस्तु पैठारी गनपयु ने वा
सोवापत ववदेर्शी मद्रु ा भक्त
ु ानी भईसके को भए त्र्स्तो ववदेर्शी मद्रु ा वफताय ल्र्ाउने र्शतयमा त्र्स्तो मालवस्तु भन्सार
कार्ायलर्मै छाड्न वा भन्सारको रोहबरमा नि गनय वा मल्ू र्हीन बनाउन तोवकएबमोवएम अनमु वत वदन सक्नेछ ।र्सरी
भन्सार कार्ायलर्मा मालवस्तु छाड्दा वा नि गदाय वा यार्ापाररक रुपमा मल्ू र्हीन बनाउदााँ लाग्ने िचय सम्बवन्ित
पैठारीकतायबाट असल
ु उपर गररनेछ।
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पररच्छे द- ४
भन्सार मूल्र् वनिाारण सभबन्िी व्र्िस्था
३९.

४०.

पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् वनिायरणाः (१) पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् ववश्व यार्ापार सगं ठनको भन्सार
महसल
ु तर्ा यार्ापार सम्बन्िी सामान्र् सम्झौता (एनरल एवरहणमेन्ट अन टेररफ्स एण्ड िेड) १९९४ को िारा ७ कार्ायन्वर्न
गनयको लावग सम्पन्न भएको सम्झौतामा उवल्लवित भन्सार मल्ू र्ाङ्कन सम्बन्िी वनर्महरु, अनसु चू ी र यार्ाख्र्ाहरुको
अिीनमा रही देहार्का ववविहरुको आिारमा गररनेछ:(क)

दफा ४० बमोवएम कारोबार मल्ू र् वववि,

(ि)

दफा ४० बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा दफा ४१ बमोवएम समरुपका मालवस्तु
(आईडेवन्टकल गडु ् स) को कारोबार मल्ू र् वववि,

(ग)

दफा ४१ बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा दफा ४२ बमोवएम वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु
(वसवमलर गडु ् स) को कारोबार मल्ू र् वववि,

(घ)

दफा ४२ बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा दफा ४३ बमोवएम वनगमनात्मक मल्ू र् (वडडवक्टव
भ्र्ाल)ु वववि,

(ङ)

दफा ४३ बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा दफा ४४ मा उल्लेि भए बमोवएम गणना मल्ू र्
(कम््र्टु ेड भ्र्ालु) वववि,

(च)

दफा ४४ बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा दफा ४५ बमोवएम अववर्शि (रे वएड्र्अ
ु ल)
वववि ।

(२) िण्ड (घ) तर्ा (ङ) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भएता पवन पैठारीकतायले िण्ड (घ) भन्दा पवहले िण्ड
(ङ) को प्रवक्रर्ा अवलम्बन गरी भन्सार मल्ू र् वनिायरण गररवदनका लावग अनरु ोि गरे मा सोही बमोवएम मल्ू र् वनिायरण
गररनेछ । तर िण्ड (ङ) बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएमा िण्ड (घ) बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गररनेछ र िण्ड (घ)
बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकएको अवस्र्ामा मात्र िण्ड (च) बमोवएम मल्ू र् वनिायरण गररनेछ ।
कारोबार मल्ू र् ववविाः (१) पैठारी भएका मालवस्तुको भन्सार मल्ू र्को पवहलो आिार कारोबार मल्ू र् हुनेछ, एनु मल्ू र्
सो मालवस्तुको वनकासीकतायले वनकासी गनयको लावग नेपालको पैठारीकतायलाई वबक्री गदाय पैठारीकतायले वास्तववक
वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा दफा ४६ बमोवएम समार्ोएन गररएको मल्ू र् हुनेछ।
तर,
(क)

देहार् बमोवएमका बन्देए बाहेक त्र्स्ता मालवस्तुहरु पैठारीकतायलाई बेचवबिन वा प्रर्ोग गनयमा कुनै
बन्देए लगाइएको हुनु हुदनै :(अ)

नेपालको काननू बमोवएम लगाइएको वा नेपालको सरकारी वनकार्ले लगाएका बन्देएहरु;

(आ)

नेपालको कुनै भौगोवलक िेत्रमा मालवस्तु वबक्री गनयको लावग लगाएका बन्देएहरु; वा

(इ)

मालवस्तक
ु ो मल्ू र्मा तावत्वक असर नपाने प्रकृ वतका बन्देएहरु ।

(ि)

मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तुको वबक्री मल्ू र् वा भक्त
ु ानी गररएको वा गनयपु ने मल्ू र्मा सो मालवस्तुको
मल्ू र् वनिायरण गनय नसवकने गरी कुनै र्शतय रहेको हुनहु ुदनै ।

(ग)

वबक्रेताले पवछ गरे को मालवस्तुको पनु वबयक्री वा बेचवबिन वा प्रर्ोगबाट आवएयत रकमको कुनै पवन अंर्श
दफा ४६ का प्राविानहरु बमोवएम उपर्क्त
ु वकवसमले समार्ोएन गनय सवकनेमा बाहेक प्रत्र्ि वा परोि कुनै
पवन वकवसमले वबक्रेताले प्राप्त गने हुनहु ुदनै ।
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(घ)

मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु वबक्री गने समर्मा क्रेता (पैठारीकताय) र वबक्रेता (वनकासीकताय) एक
आपसमा सम्बवन्ित हुनहु ुदनै । उक्त समर्मा क्रेता वा वबक्रेता सम्बवन्ित भएकोमााः(अ)

वतनीहरुको सम्बन्िले मालवस्तुको मल्ू र्मा प्रभाव परे को हुनहु ुदनै ; वा

(आ)

मालवस्तक
ु ो मल्ू र्मा प्रभाव नपरे को कुरा पैठारीकतायले उपदफा (२) बमोवएम कारोवार मल्ू र्का
आवश्र्कताहरु परू ा हुने गरी प्रमावणत गनयु पदयछ।

(२) मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तुको वबक्री भएको पररवस्र्वतको परीिण गदाय क्रेता तर्ा
वबक्रेताबीचको सम्बन्िले वास्तववक रुपमा भक्त
ु ान गररएको वा भक्त
ु ानी गनपयु ने मल्ू र्लाई प्रभाव नपारे को वा मल्ू र्ाङ्कन
गनय लावगएको मालवस्तुको कारोबार मल्ू र् देहार् बमोवएमका मालवस्तुको कारोबार मल्ू र्साँग ज्र्ादै नवएक भएमा
सम्बवन्ित यार्वक्तबीचको कारोबार मल्ू र् स्वीकार्य हुनछ
े ।
(क)

समरुपका वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु नेपालको असम्बवन्ित पैठारीकतायलाई वनकासी गनयको लावग
वबक्री गरे को कारोबार मल्ू र्;

(ि)

समरुपका वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तुको दफा ४३ बमोवएम वनिायरण गररएको वनगमनात्मक मल्ू र्;

(ग)

समरुपका वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तुको दफा ४४ बमोवएम वनिायरण गररएको गणना मल्ू र् ।

तर, िण्ड (क), (ि), तर्ा (ग) मा उवल्लवित मल्ू र् तल
ु नाको लावग प्रर्ोग गदाय मल्ू र्ाङ्कन गनय
लावगएको मालवस्तक
ु ो, यार्ापाररक स्तर, पररमाणात्मक स्तर, दफा ४६ बमोवएम गनपयु ने समार्ोएन र वबक्रेता
तर्ा क्रेता सम्बवन्ित नभएको वबक्रीमा वबक्रेताले गरे को िचय लाई समवु चत ध्र्ान वदइने छ।
स्पिीकरणाः र्स पररच्छे दको प्रर्ोएनको लावग देहार्को अवस्र्ा भएमा यार्वक्तहरु आपसमा सम्बवन्ित भएको मावनने
छाः
(क)

र्वद वनएहरु एक अकायको यार्वसार्मा अविकारी वा सञ्चालक भएमा,

(ि)

र्वद वनएहरु यार्वसार्मा काननू ी मान्र्ता प्राप्त साझेदार भएमा,

(ग)

र्वद वनएहरु रोएगारदाता तर्ा कमयचारी भएमा,

(घ)

कुनै यार्वक्तको प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा स्वावमत्व भएमा, वनर्न्त्रण रहेमा वा उल्लेिनीर्
मताविकार (आउटस्ट्र्ावण्डङ भोवटङ स्टक) वा र्शेर्र वा दवु ैमा पााँच प्रवतर्शतभन्दा बढीको
स्वावमत्व रहेमा,

(ङ)

दईु मध्र्े एउटाले प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा अकायलाई वनर्न्त्रण गरे मा,

(च)

ती दवु ै कुनै तेस्रो यार्वक्तद्वारा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा वनर्वन्त्रत भएमा,

(छ)

संर्क्त
ै े कुनै तेस्रो यार्वक्तलाई वनर्न्त्रण गरे मा, वा
ु रुपमा ती दवु ल
वनएहरु एकै पररवारका सदस्र् भएमा

(ए)
४१.

समरुपका मालवस्तु (आइडेवन्टकल गडु ् स) को कारोबार मल्ू र् ववविाः (१) दफा ४७ बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा
गरे को मल्ू र् दफा ४० बमोवएमको कारोबार मल्ू र् वववि अनसु ार वनिायरण गनय नसवकएमा त्र्स्तो मालवस्तुको भन्सार
मल्ू र् नेपालमा वनकासीको लावग आपतू ीकताय देर्शबाट वबक्री गररएको र मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु पैठारी
भएकै वा कररव एकै समर्मा नेपालमा पैठारी भएको समरुपको मालवस्तु (आइडवण्टकल गडु ् स) को कारोबार मल्ू र्को
आिारमा वनिायरण गररनेछ।
(२) समरुपको मालवस्तु वबक्री गदायको वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण र मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको
मालवस्तुको वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण एउटै भएको अवस्र्ामा मात्र उपदफा (१) बमोवएमको मल्ू र् ववविको प्रर्ोग
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गररनेछ। एउटै वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाणमा वबक्री भएको नपाईएमा वभन्न वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाणलाई पवन
वलन सवकनेछ र र्सरी वभन्न वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण वलईएको कारणले उत्पन्न हुने वभन्नतालाई समार्ोएन गरी
प्रर्ोग गररनेछ। र्सरी समार्ोएन गदाय मल्ू र्लाई बढाउने वा घटाउने एे भए पवन उक्त समार्ोएनको औवचत्र् र
ववर्शि
ु तालाई स्पि रुपमा स्र्ावपत गने प्रमावणत आिार हुनु पनेछ ।
(३) दफा ४६ ले वनवदयि गरे को समार्ोएन गनपयु ने िचय तर्ा र्शल्ु कलाई कारोबार मल्ू र्मा समावेर्श गदाय
भौगोवलक दरू ी र ढुवानीको सािनको वभन्नताले मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु र समरुपको मालवस्तुबीच उत्पन्न
हुने उल्लेिनीर् फरकलाई मनन गनयको लावग त्र्स्तो िचय र र्शल्ु कलाई समार्ोएन गररनेछ ।
स्पष्टीकरणः र्स दफाको प्रर्ोएनको लावग “समरुपका मालवस्तु (आइडवण्टकल गडु ् स)” भन्नाले नगन्र् वभन्नता
एसले मालवस्तुको मल्ू र्लाई प्रभाव पदैन, बाहेक मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएका मालवस्तु उत्पादन भएकै देर्शमा उत्पादन
भएको र भौवतक ववर्शेषता, गणु तर्ा ख्र्ावत लगार्त सवै पिमा समान भएको मालवस्तु सम्झनु पछय ।
४२.

वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु (वसवमलर गडु ् स) को कारोबार मल्ू र् ववविाः (१) दफा ४७ बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा गरे को
मल्ू र् दफा ४१ बमोवएम वनिायरण गनय नसवकएमा त्र्स्तो मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् नेपालमा वनकासीको लावग
आपतू ीकताय देर्शबाट वबक्री गररएको र मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु पैठारी भएकै वा कररव एकै समर्मा
नेपालमा पैठारी भएको वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु (वसवमलर गडु ् स) को कारोबार मल्ू र्को आिारमा वनिायरण गररनेछ ।
(२) वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु वबक्री गदायको वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण र मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको
मालवस्तुको वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण एउटै भएको अवस्र्ामा मात्र उपदफा (१) बमोवएमको मल्ू र् ववविको प्रर्ोग
गररनेछ। एउटै वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाणमा वबक्री भएको नपाइएमा वभन्न वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाणलाई पवन
वलन सवकनेछ र र्सरी वभन्न वावणवज्र्क स्तर र/वा पररमाण वलईएको कारणले उत्पन्न हुने वभन्नतालाई समार्ोएन गरी
प्रर्ोग गररनेछ। र्सरी समार्ोएन गदाय मल्ू र्लाई बढाउने वा घटाउने एे भए पवन उक्त समार्ोएनको औवचत्र् र
ववर्शि
ु तालाई स्पि रुपमा स्र्ावपत गने प्रमावणत आिार हुनु पनेछ ।
(३) दफा ४६ ले वनवदयि गरे को समार्ोएन गनयपु ने िचय तर्ा र्शल्ु कलाई कारोबार मल्ू र्मा समावेर्श गदाय
भौगोवलक दरू ी र ढुवानीको सािनको वभन्नताले पैठारी भएको मालवस्तु र वमल्दोएल्ु दो मालवस्तबु ीच उत्पन्न हुने
उल्लेिनीर् फरकलाई मनन गनयको लावग त्र्स्तो िचय र र्शल्ु कलाई समार्ोएन गररनेछ ।
स्पष्टीकरणः र्स दफाको प्रर्ोएनको लावग “वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु (वसवमलर गडु ् स)” भन्नाले मल्ू र्ाङ्कन गनय
लावगएको मालवस्तुसाँग सबै पिमा समान नभए पवन मालवस्तुको बनावट एवं कार्यको वहसावले िेरै वमल्दोएल्ु दो,
गणु स्तर एवं ख्र्ावतको कारणले वावणवज्र्क रुपमा परस्पर वववनमर्र्ोग्र्, मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु उत्पादन
भएकै देर्शमा सोही उत्पादक वा वनएको तफय बाट उत्पादन भएको मालवस्तु सम्झनु पदयछ ।

४३.

वनगमनात्मक (वडडवक्टव) मल्ू र् वववि: (१) दफा ४७ बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा गरे को मल्ू र् दफा ४२ बमोवएम
वनिायरण गनय नसवकएमा र पैठारीकतायले दफा ३९ को उपदफा (२) वमोवएम अनरु ोि गरे को अवस्र्ामा बाहेक पैठारी
भएको मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् त्र्स्तो मालवस्तु वा समरुपको मालवस्तु वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु मल्ू र्ाङ्कन गनय
लावगएका मालवस्तु पैठारी भएकै वा कररव एकै समर्मा नेपालमा पैठारी भई सोही अवस्र्ामा सवैभन्दा ठूलो
पररमाणमा असम्बवन्ित यार्वक्तलाई वबक्री गररएको मालवस्तमु ा देहार् बमोवएमको िचय कटाई हुन आउने इकाइ मल्ू र्
(र्वु नट प्राइस) को आिारमा गररनेछाः(क)

नेपालमा त्र्स्तै वगय वा वकवसमको मालवस्तु वबक्रीको वसलवसलामा प्रार्ाः एसो वतरे को वा वतनय
मन्एरु गरे को कवमसन वा नाफा तर्ा सािारण िचयको लावग भएको र्प रकम,

(ि)

नेपालवभत्र लागेको सामान्र् पररवहन िचय र वीमाको लागत,

(ग)

नेपालमा मालवस्तु पैठारी गदाय लागेको वा लाग्नसक्ने भन्सार महसल
ु , कर एवं दस्तरु हरु ।
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(२) मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु वा समरुपको मालवस्तु वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु मल्ू र्ाङ्कन गनय
लावगएको मालवस्तु पैठारी भएकै वा कररव एकै समर्मा पैठारी भई नेपालमा सोही अवस्र्ामा वबक्री भएको नपाईएमा
मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु भन्दा पवहले पैठारी भएको नब्बे वदनवभत्रको सवैभन्दा नवएकको समर्मा सोही
अवस्र्ामा वबक्री भएको मालवस्तक
ु ो उपदफा (१) को अिीनमा रही वनिायरण गररने इकाइ मल्ू र्को आिारमा गररनेछ ।
(३) मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु वा समरुपको मालवस्तु वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तु नेपालमा
मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु पैठारी गररएकै अवस्र्ामा वबक्री भएको नपाईएको र पैठारीकतायले अनरु ोि गरे को
अवस्र्ामा त्र्स्तो मालवस्तु नेपालमा पैठारी भएपवछ प्रर्शोिन वा एोडएाड गरी वबक्रेतासाँग असम्बवन्ित यार्वक्तलाई
वबक्री गरे को सबैभन्दा ठूलो समविगत पररमाणको ईकाइ मल्ू र्को आिारमा गररनेछ ।र्सरी मल्ू र् कार्म गदाय उपदफा
(१) को अवतररक्त मालवस्तु प्रर्शोिन गदाय वा एोडएाड गदाय भएको मल्ू र् अवभवृविसमेत समार्ोएन गररनेछ ।
४४.

गणना (कम््र्टु ेड) मल्ू र् ववविाः (१) दफा ४७ बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा गरे को मल्ू र् दफा ४३ बमोवएम वनिायरण
गनय नसवकएमा त्र्स्ता मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् देहार्का लागतहरु एोडी गणना गररएको मल्ू र्मा आिाररत हुनछ
े ाः(क)

पैठारी गररएको मालवस्तु उत्पादन गनय लागेको सामरहणीहरु र वनमायण तर्ा प्रर्शोिनमा लागेको लागत वा
मल्ू र्;

(ि)

मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएका मालवस्तुसाँग समान श्रेणी वा वकवसमको मालवस्तुको वबक्री गदाय सामान्र्तर्ा
प्रवतवववम्वत हुने वनकासी गने देर्शको उत्पादकले नेपालमा वनकासी गनयको लावग वलएको मनु ाफा र सामान्र्
िचयहरु;

(ग)

दफा ४६ को उपदफा (१) को िण्ड (क) को उपिण्ड
िण्ड (ग) र िण्ड (घ) बमोवएमका िचयहरु ।

(आ), िण्ड (ि) को उपिण्ड (आ), (इ), (ई),

(२) मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तुमा लागेका सामरहणीबापतका िचयहरु तर्ा प्रर्शोिन एवं उत्पादनसाँग
सम्बवन्ित सम्पणू य िचयहरु देहार् बमोवएमका सचू नाको आिारमा वनिायरण गररनेछाः(क)

मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तु उत्पादकको वावणवज्र्क िाताहरु;

(ि)

सामान्र् स्वीकृ तर्ोग्र् लेिाका वसिान्त अनक
ु ू ल उक्त मालवस्तु उत्पादन गने देर्शमा तर्ार गररएको र उत्पादक
वा उसको तफय बाट आपवू तय गररएको मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएको मालवस्तुसाँग सम्बवन्ित अन्र् पर्ायप्त
सचू नाहरु।

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उवल्लवित मनु ाफा तर्ा सािारण िचयहरु प्रवतर्शतमा गणना गररनेछ।
र्सको लावग मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएका मालवस्तु उत्पादन भएको देर्शमा सामान्र् स्वीकृ तर्ोग्र् लेिाका वसिान्त
अनसु ार तर्ार पाररएका र उत्पादक वा वनएको तफय बाट आपतू ी गररएका पर्ायप्त सचू नालाई आिार वलइनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम उत्पादकले मनु ाफा र सामान्र् िचयहरुको लावग आपवू तय गरे का आफ्ना आाँकडाहरु
सामान्र्त त्र्स्तै श्रेणी वा वकवसमका मालवस्तक
ु ो वबक्रीमा प्रवतवववम्वत हुने नाफा वा सामान्र् िचयहरु अनक
ु ू ल नभएमा
भन्सार अविकृ तले भन्सार मल्ू र् वनिायरण गदाय अन्र् सान्दवभयक सचू नाहरुको आिार वलन सक्नेछ ।
४५.

अववर्शि (रे वएड्र्अ
ु ल) ववविाः दफा ४७ बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा गरे को मल्ू र् दफा ४० देवि दफा ४४ बमोवएम
वनिायरण गनय नसवकएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्ता मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् उवल्लवित भन्सार ववविहरु अनक
ु ू ल हुने
गरी उक्त ववविहरुको प्रर्ोगमा तकय साँगत लचकता अपनाई आवश्र्कता अनसु ार उवचत समार्ोएन वा र्पघट गरी
वनिायरण गनेछ ।

४६.

वास्तववक रुपमा वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा समावेर्श गररने िचयहरुाः (१) दफा ४० बमोवएम भन्सार मल्ू र् वनिायरण गदाय
पैठारी भएको मालवस्तक
ु ो लावग वास्तववक रुपमा वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा देहार्का िचयहरु एोडी समार्ोएन गररने
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(क)

(ि)

पैठारीकतायले यार्होरे को तर मालवस्तक
ु ो लावग वास्तववक रुपमा वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा समावेर्श नभएका
देहार् बमोवएमका िचयहरुाः
(अ)

पैठारीकतायको ववदेर्शमा रहेको प्रवतवनविले िरीद गने सम्बन्िमा सेवा गरे बापत प्राप्त गरे को कवमर्शन
बाहेक पैठारीकतायले त्र्स्ता मालवस्तुको सम्बन्िमा यार्होरे को कवमर्शन र दलाली दस्तुर,

(आ)

भन्सार प्रर्ोएनको लावग पैठारी भएका मालवस्तुकै रुपमा यार्वहार गररने आिानपात्रहरु,

(इ)

संपटु न सामरहणीको कच्चापदार्य वा मएदरू ीको लावग लागेको िचय ।

पैठारी भएका मालवस्तुको उत्पादन एवं वनकासीको लावग क्रेताले प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा वनर्शल्ु क वा
घटी मल्ू र्मा आपवू तय गरे का र वास्तववक रुपमा वतरे को वतनपयु ने मल्ू र्मा समावेर्श नभएका देहार्का मालवस्तु
एवं सेवाको मल्ू र्:(अ)

पैठारी भएका मालवस्तमु ा समावेर्श भएका सामरहणीहरु, सहार्क सामरहणीहरु, पाटयपएू ाय र र्स्तै
सामरहणीहरु,

(आ)

पैठारी भएका मालवस्तुको उत्पादनमा प्रर्ोग गररएको औएारहरु, डाइहरु एवं माउल्डहरु,

(इ)

पैठारी भएका मालवस्तक
ु ो उत्पादनमा उपभोग भएका सामरहणीहरु,

(ई)

पैठारी भएका मालवस्तक
ु ो लावग आवश्र्क र पैठारी भएको देर्श बाहेक अन्र्त्र तर्ार गररएका
इवन्एनीर्ररङ, ववकास, कला, वडएाइन, र्ोएना तर्ा नक्र्शा,

(उ)

वास्तववक वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा समावेर्श नगररएका, मल्ू र्ाङ्कन गनय लावगएका मालवस्तसु गाँ
सम्बवन्ित, क्रेताले वबक्रीको र्शतय स्वरुप प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा वतनपयु ने पेटेन्ट, िेडमाकय ,
प्रवतवलवप अविकारसाँग सम्बवन्ित सलामी (रोर्ल्टी) हरु र इएाएत दस्तरु ,

(ग)

पैठारी भएका मालवस्तक
ु ो पनु : वबक्रीबाट वबक्रेतालाई प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा प्राप्त हुने मनु ाफाको कुनै
अंर्शको मल्ू र्,

(घ)

पैठारी गररएका मालवस्तमु ा वनकासी भएको देर्शदेवि नेपालको भन्सार ववन्दसु म्मको पररवहन एवं वीमाको
लागत, लोवडङ, अनलोवडङ एवं ह्याण्डवलङ दस्तरु हरु र पैठारी गररएका मालवस्तुको पररवहनसाँग सम्बवन्ित
अन्र् िचयहरु ।

(२) उपदफा (१) बमोवएम मल्ू र् समार्ोएन गदाय त्र्स्ता िचयहरुको वस्तुगत एवं गणनार्ोग्र् आाँकडाको आिारमा मात्र
गररनेछ।
(३) उपदफा (१) मा उल्लेि नगररएका िचयहरु वास्तववक वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा एोवडने छै न।
४७.

मल्ू र् घोषणा गनयु पनेाः (१) पैठारीकतायले आफूले पैठारी गरे को मालवस्तक
ु ो मल्ू र् प्रमावणत गने वववरण तर्ा कागएात
सल
ं ग्न गरी तोवकए बमोवएम कारोबार मल्ू र् घोषणा गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम पैठारीकतायले घोषणा गरे को मल्ू र् दफा ४० अनरुु पको कारोबार मल्ू र् भएमा
भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो कारोबार मल्ू र् स्वीकार गनेछ । उपदफा (१) बमोवएम घोषणा गरे को मल्ू र्मा दफा ४६
बमोवएम एोड्नपु ने रकम समावेर्श भएको नदेविएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो रकम एोडी मल्ू र् वनिायरण गनेछ ।
(३) पैठारीकतायले दफा ४६ बमोवएम वास्तववक वतरे को वा वतनपयु ने मल्ू र्मा एोड्नपु ने रकमहरुको वस्तगु त,
गणनार्ोग्र् एवं ववश्वसनीर् आाँकडा पेर्श गनय नसके मा महावनदर्शेकले दफा ४६ को अिीनमा रही तोवकवदएको आिार
बमोवएम हुने रकम एोडी भन्सार अविकृ तले भन्सार मल्ू र् वनिायरण गनेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोवएम घोषणा गरे को मल्ू र् र्शङ्कास्पद छ भन्ने ववश्वास गनयु पने मनावसब कारण भएमा
भन्सार अविकृ तले पैठारीकतायसाँग त्र्स्तो मल्ू र् वास्तववक कारोबार मल्ू र् हो भनी प्रमावणत गने र्प कागएात वा प्रमाण
वलवित रुपमा माग गनय सक्नेछ । त्र्सरी मागभएका कागएात उपलब्ि गराउने वएम्मेवारी पैठारीकतायको हुनछ
े ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम पैठारीकतायले पेर्श गरे को र्प कागएात वा प्रमाणबाट पवन कारोबार मल्ू र् प्रमावणत
हुन नसके मा त्र्सको कारण सवहतको सचू ना भन्सार अविकृ तले सम्बवन्ित पैठारीकतायलाई वदई दफा ४१ देवि दफा
४५मा उवल्लवित ववविहरुको क्रमबिताको आिारमा मल्ू र् वनिायरण गनेछ।
(६) उपदफा (५) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन कुनै पैठारीकतायले अविक बीएकीकरण गरी
मालवस्तु पैठारी गरे को भन्सार अविकृ तलाई लागेमा वनएले प्रचवलत काननू बमोवएम आवश्र्क अनसु न्िान तर्ा
कारवाहीका लावग सम्बवन्ित वनकार्मा लेिी पठाउन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (५) वमोवएम मल्ू र् वनिायरण गदाय पैठारीकतायले पेर्श गरे को उक्त मालवस्तुको ववदेर्शी मद्रु ा
भक्त
ु ानीको कागएातलाई आिार वलईने छै न ।
४८.

४९.

(८) मल्ू र्ाङ्कन सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनछ
े ।
औवित्र्को आिारमा मूल्र् वनिाारण गननः र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन
घोषणाकतायले देहार्का मालवस्तक
ु ो सम्बन्िमा कारोवार मल्ू र् िल
ु ाउन नसक्ने कारण एनाई सो मालवस्तक
ु ो
मल्ू र्ाङ्कन गररवदन वनवेदन वदएमा र भन्सार अविकृ तलाई उपर्क्त
ु लागेमा त्र्स्ता मालवस्तक
ु ो उपलब्ि सचू ना वा
त्र्ाङ्कको आिारमा औवचत्र् हेरी उपर्क्त
ु भन्सार मल्ू र् वनिायरण गररवदन सक्नेछाः
(क)

र्ात्रक
ु ो यार्वक्तगत प्रर्ोएनको मालवस्तु,

(ि)

ववदेर्शी मल
ु क
ु बाट उपहार वा नमनू ास्वरुप पैठारी भएको मालवस्त,ु

(ग)

राहत सामरहणी,

(घ)

पवछ वफताय लैएाने र्शतयमा अस्र्ार्ी रुपमा पैठारी गररएका मालवस्तु ।

परु ाना सवारी सािन, र्न्त्रावली एवं उपकरणको भन्सार मल्ू र् वनिायरणाः (१) कूटनीवतक सवु विा, महसल
ु सवु विा वा
नेपालमा आर्ोएना सञ्चालनको लावग वा वनएी प्रर्ोगको लावग पणू य वा आाँवर्शक महसल
ु छुटमा वा बैंक एमानतका
आिारमा पैठारी भएका परु ाना सवारी सािन वा र्न्त्रउपकरणको महसल
ु असल
ु गने प्रर्ोएनको लावग भन्सार मल्ू र्
वनिायरण गदाय भन्सार अविकृ तले त्र्स्ता मालवस्तुको सामान्र्ताः पैठारी हुदाँ ाको मल्ू र्मा उत्पादन भएको वमवतले वावषयक
दर्श प्रवतर्शतका दरले अववर्शि मल्ू र्मा अविकतम पााँच वषयको ह्रासकट्टी गरी मल्ू र् कार्म गनेछ ।
(२) उपदफा (१) एनु सक
ु ै कुरा उल्लेि भए तापवन त्र्स्ता मालवस्तु पैठारी हुदाँ ा घोषणा गरे को वा वनिायरण
गरे को मल्ू र् पैठारीको अवस्र्ामा समरुपको वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तुको भन्सार मल्ू र्भन्दा अस्वाभाववक रुपले घटी
घोषणा गरे को देविएमा भन्सार अविकृ तले उक्त समर्मा पैठारी भएका समरुपको वा वमल्दोएल्ु दो मालवस्तुको भन्सार
मल्ू र्को आिारमा भन्सार मल्ू र् वनिायरण गरी उपदफा (१) वमोवएम ह्रासकट्टी गरी भन्सार मल्ू र् कार्म गनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोवएम भन्सार मल्ू र् वनिायरण गदाय पैठारीको अवस्र्ामा घोषणा गररएको वा
वनिायरण गररएको ववदेर्शी मद्रु ालाई नेपाली रुपैर्ााँमा पररवतयन गदाय त्र्स्ता मालवस्तक
ु ो बााँकी महसल
ु बझु ाउने वदनमा
नेपाल रारि बैङ्कद्वारा तोवकएको वबक्री दर बमोवएम गररनेछ।

५०.

र्प महसल
ु असल
ु गनेाः पैठारीकतायले दफा ४७ बमोवएम घोषणा गरे को मल्ू र् भन्सार अविकृ तले र्स पररच्छे द
बमोवएम वनिायरण गरे को भन्सार मल्ू र्भन्दा घटी भएमा त्र्सरी घटी भएको एवत मल्ू र्मा पचास प्रवतर्शत र्प भन्सार
महसल
ु असल
ु गरी त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास गनय सक्नेछ।

५१

मालवस्तु िररद गनय सक्नेाः (१) पैठारीकतायले दफा ४७ बमोवएम घोषणा गरे को मल्ू र् भन्सार अविकृ तले र्स पररच्छे द
वमोवएम वनिायरण गरे को भन्सार मल्ू र्भन्दा अस्वाभाववक रुपले घटी भएको देविएमा घोषणा गरे को मल्ू र्मा पााँच
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प्रवतर्शत रकम र्प गदाय हुन आउने रकम पैठारीकतायलाई भक्त
ु ानी वदने गरी भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु िररद गनय
सक्नेछ ।
५२.

वावणवज्र्क एालसाएमा कारबाही गनेाः कुनै पैठारीकतायले महसल
ु छल्ने मनसार्ले मालवस्तक
ु ो नक्कली वा एालसाएी
वा कीते बीएक बनाई भन्सार कार्ायलर्मा पेर्श गरे मा र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ । र्स्तो कसरू गने पैठारी
कतायलाई दफा ११४ को उपदफा (३) बमोवएम दण्ड सएार् हुनेछ।

५३.

पैठारी हुने मालवस्तुको ववदर्शी मद्रु ा पररवतयनाः पैठारी हुने मालवस्तक
ु ो भन्सार मल्ू र् कार्म गदाय सामान्र्ताः ववदर्शी
मद्रु ामा गररने छ । पैठारीको अवस्र्ामा महसल
ु बझु ाउनु पने मालवस्तुको मल्ू र्ाङ्कन ववदेर्शी मद्रु ामा भएकोमा सोको
नेपाली रुपैर्ााँमा पररवतयन गदाय त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपासको लावग घोषणा भएको वदनमा नेपाल रारि बैङ्कबाट
तोवकएको ववदेर्शी मद्रु ाको वबक्रीदरको आिारमा गररनेछ । नेपाल रारि बैङ्कबाट वववनमर् दर नतोवकएको ववदर्शी
मद्रु ाको हकमा सो ववदर्शी मद्रु ालाई अमेररकी डलरमा पररवतयन गदाय हुने अमररकी डलरको वबक्री दरको आिारमा
गररनेछ।
तर दफा ४९ को उपदफा (३) मा लेविएको कुरामा सोही बमोवएम हुनछ
े ।

५४.

पनु ाः मल्ू र् वनिायरण गनय आदेर्श वदन सक्नेाः (१) र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भएतापवन र्स पररच्छे द
बमोवएम भन्सार अविकृ तले भन्सार मल्ू र् वनिायरण गदाय र्स पररच्छे दमा उल्लेि भएका वववि वा प्रवक्रर्ा अनक
ु ूल
नभएमा वा सो मल्ू र् र्शङ्कास्पद छ भन्ने ववश्वास गनयु पने मनावसव कारण भएमा त्र्स्तो मालवस्तुको र्स दफा
बमोवएमपनु ाःमल्ू र् वनिायरण गनय महावनदेर्शकले आदेर्श वदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम आदेर्श प्राप्त भएमा भन्सार अविकृ तले आवश्र्क एााँचबझु गरी तीस वदनवभत्र र्स
पररच्छे द बमोवएम पनु ाः भन्सार मल्ू र् वनिायरण गरी महावनदेर्शकलाई एानकारी वदनु पनेछ ।

५५.

(३) उपदफा (१) बमोवएमको आदेर्श वददं ा महावनदेर्शकले त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास भएको वमवतले नब्बे
वदनवभत्र वदनु पनेछ ।
अस्थार्ी रुपमा भन्सार मूल्र् वनिाारण गना सक्नेः (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लविएको भए तापवन
देहार्का अवस्र्ामा भन्सार अविकृ तले पैठारी भएको मालवस्तुको र्स पररच्छे दको अिीनमा रही मनावसब अस्र्ार्ी
भन्सार मल्ू र् वनिायरण गनय सक्नेछाः–
(क)

पैठारीकतायले मनावसब कारण देिाई मालवस्तुको मल्ू र्ाङ्कनको लावग आवश्र्क पने कागएात तर्ा अन्र्
एानकारी तत्काल उपलब्ि गराउन नसक्ने यार्होराको वनवेदन वदएमा,

(ि)

मालवस्तुको प्रर्ोगर्शाला परीिण वा अन्र् एााँच गरे पवछ मात्र भन्सार मल्ू र् वनिायरण गनयु पने वा गनय सवकने
भएमा वा पैठारीकतायले उपलब्ि गराएको कागएात र एानकारीको सम्बन्िमा र्प एााँचबझु गनयु पने देविएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोवएम अस्र्ार्ी भन्सार मल्ू र् वनिायरण भएपवछ पैठारीकतायले त्र्स्तो मालवस्तमु ा लाग्ने
महसल
ु िरौटीमा रािी मालवस्तु छुटाउन चाहेमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास गररवदनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोवएम अस्र्ार्ी मल्ू र् वनिायरण भएको वमवतले सामान्र्ताः तीस वदनवभत्र भन्सार
अविकृ तले सो मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् र्स पररच्छे द बमोवएम वनिायरण गनयु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम वनिायरण भएको भन्सार मल्ू र् उपदफा (१) बमोवएम वनिायरण भएको अस्र्ार्ी
भन्सार मल्ू र्भन्दा बढी भएमा भन्सार कार्ायलर्ले त्र्सरी बढी भएएवत मल्ू र्मा लाग्ने महसल
ु त्र्स्तो पैठारीकतायबाट
असल
ु उपर गनयु पनेछ र घटी भएमा बढी असल
ु भएको महसल
ु वनएलाई वफताय वदनु पनेछ ।
५६.

अस्र्ार्ी रुपमा भाडा, बीमा वा अन्र् सम्बि िचयको अनमु ावनत रकम कार्म गररवदन सक्नेाः (१) कुनै पैठारीकतायले
मालवस्तु पैठारी गदाय लागेको भाडा, बीमा वा अन्र् सम्बि िचयको कागएात आफ्नो काबबु ावहरको पररवस्र्वत परी
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तत्काल पेर्श गनय नसक्ने भएमा सोको कारण िल
ु ाई त्र्स्तो भाडा, बीमा वा अन्र् सम्बि िचयको अनमावनत रकम
कार्म गररवदनको लावग भन्सार अविकृ त समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमका वनवेदन एााँचबझु गदाय यार्होरा मनावसब देविएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो
मालवस्तुको कारोबार मल्ू र्मा समावेर्श हुन सक्ने भाडा, बीमा वा अन्र् सम्बि िचय बापतको अनमु ावनत रकम कार्म
गररवदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम भाडा, बीमा वा अन्र् सम्बि िचयको अनमु ावनत रकम कार्म भएको वमवतले नब्बे
वदनवभत्र सम्बवन्ित पैठारीकतायले सो मालवस्तुको वास्तववक भाडा, बीमा तर्ा अन्र् सम्बि िचय प्रमावणत गने
कागएात पेर्श गनयु पनेछ । त्र्सरी पेर्श गरे को कागएातमा उल्लेि भएको रकम उपदफा (२) बमोवएम कार्म भएको
अनमु ावनत रकमभन्दा बढी भएमा त्र्स्तो बढी रकममा लाग्ने महसल
ु वनएले बझु ाउनु पनेछ र घटी भएमा लाग्ने महसल
ु
कटाई बााँकी रकम भन्सार अविकृ तले वनएलाई वफताय गनयु पनेछ ।

५७.

(४) उपदफा (३) बमोवएमको अवविवभत्र सम्बवन्ित पैठारीकतायले प्रमाण कागएात पेर्श नगरे मा वा अन्र्र्ा
प्रमावणत नभएमा भन्सार अविकृ तबाट उपदफा (२) बमोवएम कार्म भएको अनमु ावनत रकमलाई नै त्र्स्तो भाडा बीमा
र अन्र् सम्बि िचयको अवन्तम रकम मावननेछ।
वनकासी गररने मालिस्तुको भन्सार मूल्र् वनिाारणः (१) वनकासी गररने मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् सामान्र्ताः
वनकासीकतायले घोषणा गरे बमोवएम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन महावनदेर्शकले आवश्र्क ठानेमा वनकासी हुने कुनै
मालवस्तक
ु ो न्र्नू तम भन्सार मल्ू र् तोक्न सक्नेछ । त्र्सरी भन्सार मल्ू र् तोवकएकोमा वनकासीकतायले घोषणा गरे को मल्ू र्
र महावनदेर्शकले तोके को भन्सार मल्ू र् मध्र्े एनु बढी हुन्छ सोही मल्ू र्लाई वनकासी प्रर्ोएनको लावग त्र्स्तो
मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् मावननेछ ।

५८.

(३) र्स दफा बमोवएम मालवस्तक
ु ो मल्ू र् कार्म गदाय ववदेर्शी मद्रु ामा गररने छ। त्र्स्तो ववदेर्शी मद्रु ालाई
नेपाली रुपैर्ााँमा पररवतयन गदाय त्र्स्तो मालवस्तु र्स ऐनबमोवएम एााँचपासको लावग घोषणा भएको वदनमा नेपाल रारि
बैङ्कबाट तोवकएको ववदेर्शी मद्रु ाको िररद दरको आिारमा गररने छ ।
मूल्र् वनिाारण सभबन्िी जानकारी माग गना सक्ने: (१) कुनै पैठारीकतायले आफूले पैठारी गरे को मालवस्तक
ु ो भन्सार
मल्ू र् वनिायरण गनय भन्सार कार्ायलर्ले अवलम्बन गरे को आिारका सम्बन्िमा सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्मा वनवेदन
वदई एानकारी माग गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वनवेदन परे कोमा सो कार्ायलर्ले वनएलाई त्र्स्तो एानकारी सात वदनवभत्र वदनु
पनेछ ।
पररच्छे द-५
मालिस्तुको िगीकरण तथा महसल
ु वनिाारण

५९.

मालिस्तुको िगीकरणः (१) महसल
ु वनिायरण गने प्रर्ोएनका लावग वनकासी वा पैठारी भएका मालवस्तुको
वगीकरण गने आिार देहार् बमोवएम हुनेछाः
(क)

प्रचवलत आवर्यक ऐनको भन्सार महसल
ु सम्बन्िी अनसु चू ी,

(ि)

ववश्व भन्सार संगठनद्वारा प्रवतपावदत हामोनाइज्ड वस्तु वगीकरण प्रणाली र यार्ाख्र्ात्मक वट्पणीहरु,

(ग)

ववश्व भन्सार सगं ठनले गरे का वस्तु वगीकरण सम्बन्िी वनणयर्हरु,

(ङ)

महावनदेर्शकले कुनै मालवस्तमु ा सम्बन्िमा र्स ऐन बमोवएम गरे को वगीकरणको वनणयर् वा वदएको पवू ायदर्श
े ।
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(२) भन्सार अविकृ तले दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (घ) बमोवएम मालवस्तु एााँचपास गदाय
महसल
ु वनिायरण गनयअ
ु वघ घोषणाकतायले घोषणा गरे को मालवस्तु उपदफा (१) बमोवएमको आिारमा वगीकरण भए
नभएको एााँच गनयु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम मालवस्तुको वगीकरण एााँच गदाय उपदफा (१) मा उवल्लवित आिार बमोवएम
वगीकरण भएको पाइएमा भन्सार अविकृ तले सो मालवस्तुमा लाग्ने महसल
ु वनिायरण गनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोवएम एााँच गदाय मालवस्तुको वगीकरण उपदफा (१) मा उवल्लवित आिार बमोवएम
भएको नदेविएमा भन्सार अविकृ तले घोषणाकतायलाई एानकारी गराई उपदफा (१) को आिारमा वगीकरण संर्शोिन
गरी सोही बमोवएम लाग्ने महसल
ु वनिायरण गनेछ
(५) उपदफा (४) वमोवएम भन्सार अविकृ तले गरे को वगीकरणको संर्शोिनमा वचत्त नवझ्ु ने घोषणाकतायले
भन्सार अविकृ तले वनिायरण गरे को महसल
ु भक्त
ु ान गरी दफा १३० बमोवएम पनु रावलोकनको लावग उपमहावनदेर्शक
समि वनवेदन वदन सक्नेछ।

६०.

(६) घोषणाकतायले उपदफा (५) बमोवएम महसल
ु भक्त
ु ान गदाय वस्तु वगीकरणको अवन्तम वनणयर् हुदाँ ा ठहरे
बमोवएम हुने गरी पणू य वा आवं र्शक रुपमा िरौटीमा राख्न वनवेदन वदएमा भन्सार अविकृ तले सोही बमोवएम िरौटी रािी
मालवस्तु एााँचपास गनय सक्नेछ ।
मालिस्तुको िगीकरण सभबन्िी अवन्तम वनणार् गननः (१) दफा ५९ बमोवएम मालवस्तुको वगीकरण एााँच गदाय
घोषणाकतायले घोषणा गरे को वगीकरण वमले नवमलेको र्वकन गनय नसकी भन्सार अविकृ तलाई वद्ववविा भएमा वद्ववविा
हुनपु ने कारण, आफ्नो रार्, मालवस्तक
ु ो ववस्तृत वववरण, तत्सम्बन्िी काएात र सभं व भएमा मालवस्तक
ु ो नमनू ा सवहत
महावनदेर्शक समि वगीकरणको वनणयर्को लावग लेिी पठाउनु पनेछ ।
तर, भन्सार अविकृ तले र्स उपदफा बमोवएम वगीकरणको लावग महावनदेर्शक समि लेिी पठाउनु अवघ
आफ्नो रार् अनसु ारको उपर्शीषयकमा वगीकरण गरी सो बमोवएम लाग्ने महसल
ु िरौटी वलई मालवस्तु एााँचपास गरे को
हुनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम लेिी आएमा महावनदेर्शकले दफा ५९ को उपदफा (१) मा उल्लेि भएका
आिारहरु समेतको अध्र्र्न र ववश्ले षण गरी भन्सार अविकृ तबाट लेविआएको साठी वदन वभत्र वगीकरण उपर्शीषयक
तोक्ने वनणयर् गरी सोको एानकारी भन्सार अविकृ तलाई गराउनु पनेछ र र्स्तो एानकारी प्राप्त भएपवछ भन्सार अविकृ तले
पवन सोही बमोवएम गनयु पनेछ
(३) उपदफा (२) बमोवएम वनणयर् गनअ
यु वघ महावनदेर्शकले आवश्र्क ठानेमा सो मालवस्तुको ववभाग वा अन्र्
सरकारी वनकार्को प्रर्ोगर्शालाबाट परीिण गराई सो सम्बन्िी ववर्शेषज्ञको रार् वा कुनै मालवस्तक
ु ा सम्बन्िमा
सम्बवन्ित ववर्शेषज्ञ वा ववश्व भन्सार सगं ठन वा अन्र् रावरिर् वा अन्तरायवरिर् वनकार्को रार् वलन सक्नेछ । र्स उपदफा
बमोवएम ववश्व भन्सार सगं ठन वा अन्र् अन्तरायवरिर् वनकार्को रार् वलनु परे को अवस्र्ामा उपदफा (२) बमोवएमको
समर्ाववि लागू हुने छै न ।

६१.

(४) र्स दफा बमोवएम महावनदेर्शकले गरे को मालवस्तुको वगीकरण सम्बन्िी वनणयर् अदालतबाट अन्र्र्ा
वनणयर् भएकोमा बाहेक अवन्तम हुनछ
े ।
महसल
ु बझु ाउने दावर्त्वाः (१) र्स ऐन वमोवएम मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गदाय त्र्स्ता मालवस्तमु ा लाग्ने महसल
ु
बझु ाउने दावर्त्व घोषणाकतायको हुनेछ ।
(२) र्स ऐन बमोवएम वनिायरण भएको महसल
ु वापतको रकम त्र्स्तो महसल
ु वनिायरण भएको वमवतले सात
वदनवभत्र घोषणाकतायले बझु ाउनु पनेछ। सो म्र्ादवभत्र महसल
ु नबझु ाएमा त्र्स्तो म्र्ाद नाघेको वमवतदेवि वनिायररत
महसल
ु मा प्रवत वदन र्शन्ू र् दर्शमलव र्शन्ू र् पााँच प्रवतर्शतका दरले यार्ाए समेत गणना गरी असल
ु गररनेछ र त्र्स्तो अववि
महसल
ु वनिायरण भएको वमवतले तीस वदनभन्दा बढी हुने छै न ।
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(३) र्स दफा बमोवएम बझु ाउनु पने महसल
ु , ब्र्ाए वा र्स ऐन बमोवएम लाग्ने एररबाना मालवस्तु घोषणा
गररएको भन्सार कार्ायलर्मा वा त्र्स्तो महसल
ु वनिायरण गने कार्ायलर्मा वा तोवकए बमोवएमको बैंकमा बझु ाउनु पनेछ ।

६२.

(४) र्स दफा बमोवएम वनिायरण भएको महसल
ु वा ब्र्ाए वा र्स ऐन बमोवएम लागेको एररबाना त्र्सरी
वनिायरण भएको वमवतले तीस वदनवभत्र दाविल नगरे मा त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी सो मालवस्तुको वललाम वबक्रीबाट
प्राप्त हुने रकमबाट तोवकए बमोवएम असल
ु गनय सवकनेछ ।
विद्युतीर् माध्र्मबाट भक्त
ु ानी गना सवकनेः
(१) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन र्ो ऐन वा अन्र् प्रचवलत संघीर् काननू बमोवएम
भन्सार कार्ायलर्मा बझु ाउनु पने महसल
ु वा एररबाना वा अन्र् कुनै रकम ववद्यतु ीर् माध्र्मबाट भक्त
ु ानी (इ-पेमन्े ट) गनय
सवकने छ ।

६३.

(२) उपदफा (१) बमोवएम ववद्यतु ीर् माध्र्मबाट गररने भक्त
ु ानी (इ-पेमेन्ट) सम्बन्िी यार्वस्र्ा ववभागले
तोके बमोवएम हुनेछ ।
मालिस्तु जााँिपास गननः (१) महसल
ु बझु ाउन नपने गरी प्रचवलत काननू बमोवएम छुट वा सवु विा वदइएकोमा बाहेक
र्स ऐन बमोवएम वनिायरण भएको महसल
ु घोषणाकतायले बझु ाएपवछ मात्र भन्सार अविकृ तले मालवस्तु एााँचपास गनेछ।
तर, वनिायरण गररएको महसल
ु वा दफा २६ बमोवएम भन्सार अविकृ तको अनमु वतमा घोषणा संर्शोिन गरे को
कारणले फरक पनय गएको महसल
ु तोवकएको रकमभन्दा घटी हुने भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो महसल
ु नवलई
मालवस्तु एााँचपास गनय सक्नेछ ।

६४.

(२) र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन महावनदेर्शकले के न्द्रीर् एााँचपास प्रणाली
अवलम्बन गरी भन्सार कार्ायलर्मा घोषणा भएको मालवस्तु तोवकएबमोवएम ववभागबाट एााँचपास गने गरी आदेर्श
एारी गनय सक्नेछ।
मालिस्तु छुटाउनु अवघ महसल
ु बुझाउनु पननः (१) वनकासी वा पैठारी गदाय महसल
ु लाग्ने मालवस्तु घोषणाकतायले
दफा ६१ बमोवएम महसल
ु बझु ाई सोको प्रमाण प्राप्त गरे पवछ मात्र भन्सार कार्ायलर्बाट त्र्स्तो मालवस्तु लैएानु पनेछ।
महसल
ु नलाग्ने मालवस्तु एााँचपास भएकोमा सोको प्रमाण प्राप्त गरे पवछ र दफा २६ को उपदफा (१) को प्रवतबन्िात्मक
वाक्र्ांर्शमा उवल्लवित मालवस्तक
ु ो हकमा भन्सार अविकृ तले एााँच गरी वा गराई लैएाने अनमु वत वदएपवछ मात्र त्र्स्तो
मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट लैएान पाइनेछ।
(२) कुनै मालवस्तक
ु ो सम्बन्िमा सो मालवस्तुको िनीलाई र्स ऐन बमोवएम एररबाना वा बढी महसल
ु
लागेमा सो एररबाना वा बढी महसल
ु नवतरे सम्म वनएले त्र्स्तो मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट उठाउन पाउने छै न।

६५.

(३) र्स दफा ववपरीतको कार्यलाई र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावनने छ।
छुट भएको महसल
ु िा जररबाना वतनापु ननः (१) र्स ऐन वा प्रचवलत काननू बमोवएम कुनै यार्वक्तले भन्सार
कार्ायलर्मा बझु ाउनु पने महसल
ु , एररबाना वा अन्र् कुनै रकम कुनै मालवस्तुको मल्ू र्ाङ्कन वा वगीकरण गदाय वा
गवणतीर् भल
ू वा अन्र् कुनै कारणले छुट भएको कुरा पवछबाट देविन आएको वा ववभागले कुनै माध्र्मबाट एानकारी
प्राप्त गरी असल
ु गनय आदेर्श वदएकोमा भन्सार अविकृ तले त्र्सरी छुट भएको रकम वतनय पन्र वदन सम्मको म्र्ाद वदई
सम्बवन्ित यार्वक्त वा वनएको एएेन्टलाई वलवित एानकारी वदनपु नेछ । त्र्स्तो एानकारी प्राप्त भएपवछ सम्ववन्ित
यार्वक्तले छुट भएको रकम म्र्ादवभत्रै सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्मा वतनयु पनेछ ।
(२) सम्बवन्ित यार्वक्तले उपदफा (१) बमोवएमको रकम म्र्ाद वभत्र नबझु ाएमा त्र्स्तो रकममा म्र्ाद नाघेको
वमवतदेवि प्रवत वदनको र्शन्ू र् दर्शमलव र्शन्ू र् पााँच प्रवतर्शतका दरले यार्ाए समेत लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएमको यार्ाए समेतको एकमिु रकम सम्बवन्ित यार्वक्तले यार्ाए लाग्न र्शरुु भएको
वमवतले तीस वदनवभत्र बझु ाउन सक्नेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोवएमको म्र्ादवभत्र पवन उक्त रकम नवतरे मा भन्सार अविकृ तले वनएको कारोवार रोक्का
रािी सोही कार्ायलर् वा अन्र् भन्सार कार्ायलर्मा रहेको वनएको एनु सक
ु ै मालवस्तु तोवकएबमोवएम वललाम गरी वा
गनय लगाई सो रकम असल
ु उपर गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम वललाम गदाय वा गनय लगाउाँदा प्राप्त भएको रकमबाट समेत र्स दफा बमोवएम
असल
ु हुनपु ने रकम असल
ु उपर हुन नसके मा त्र्स्तो रकम वनएबाट सरकारी बााँकी सरह असल
ु उपर गररनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोवएम वललाम गदाय वा गनय लगाउाँ दा प्राप्त भएको रकम सम्बवन्ित यार्वक्तले वललाम
गररएको वदनसम्म बझु ाउनपु ने रकमभन्दा बढी भएमा बढी भए एवत रकम वनएलाई वफताय वदइनेछ ।

६६.

(७) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन छुट भएको रकम तोवकए बमोवएम भन्दा कम भएमा
भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो रकम असल
ु गने छै न।
वनस्सा प्रमाण िा रवसद माग गना सक्नेः (१) कुनै यार्वक्तले कुनै मालवस्तु पैठारी गरी ल्र्ाएको हो वा वनकासी गनय
लागेको हो र महसल
ु वतरे को छै न भनी ववश्वास गनयु पने मनावसब कारण भएमा वा महसल
ु नवतरे को र्ाहा पाएमा भन्सार
कार्ायलर्को कुनै कमचारीले त्र्स्तो यार्वक्तबाट सो मालवस्तुको महसल
ु वतरे को प्रमाण वा महसल
ु नलाग्ने भए सोही
यार्होराको वनस्सा माग गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम माग भएको प्रमाण वा वनस्सा त्र्स्तो यार्वक्तले त्र्स्तो कमचारीलाई देिाउनु पनेछ।
वनएले त्र्स्तो प्रमाण वा वनस्सा पेर्श गनय नसके मा वा पेर्श गरे को वनस्सामा लेविए बमोवएमको मालवस्तु नभई फरक
मालवस्तु देविन आएमा त्र्स्तो कमयचारीले त्र्स्तो मालवस्तु र यार्वक्त भन्सार अविकृ त समि पेर्श गनयु पनेछ ।

६७.
६८.

(३) उपदफा (२) बमोवएम पेर्श भएपवछ भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु रोक्का गनय आदेर्श वदन सक्नेछ
र पेर्श भएको यार्वक्तलाई चोरी वनकासी वा पैठारीको कसरू मा कारबाही चलाउनेछ ।
प्रज्ञापनपत्रको ढााँिाः प्रज्ञापनपत्रको ढााँचा तोवकए बमोवएम हुनेछ ।
र्ात्रु एााँचपास सम्बन्िी यार्वस्र्ााः (१) ववदेर्शबाट नेपाल आउने प्रत्र्ेक र्ात्रल
ु े आफ्नो सार्मा भएका वा आफूसार्
ल्र्ाएका महसल
ु लाग्ने मालवस्तु घोषणा गरी प्रचवलत काननू बमोवएम लाग्ने महसल
ु वतनयु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम र्ात्रल
ु े घोषणा गरे को मालवस्तु र्स ऐन बमोवएम एारी गररएको सचू नामा उल्लेि
भएभन्दा बढी पररमाण वा बढी मल्ू र्का भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्ता मालवस्तु एफत गनय वा औवचत्र् हेरी लाग्ने
महसल
ु असल
ु गरी एााँचपास गररवदन सक्नेछ ।
(३) र्ात्रहु रुको मालवस्तु एाचपााँसमा सहएता ल्र्ाउन भन्सार अविकृ तले भन्सार िेत्रमा सम्भव भएसम्म
महसल
ु नलाग्ने मालवस्तुको लावग हररर्ो मागय (रहणीन च्र्ानेल) र महसल
ु लाग्ने मालवस्तुको लावग रातो मागय (रे ड
च्र्ानल) को यार्वस्र्ा गरी उक्त मागयहरुको प्रर्ोगका सम्बन्िमा र्ात्रहु रुले स्पि रुपमा देख्ने गरी पर्ायप्त सचू ना पाटीहरु
राख्नु पनेछ।
(४) कुनै भन्सार कार्ायलर्मा उपदफा (३) बमोवएमका मागयहरुको यार्वस्र्ा गररएकोमा आफ्नो सार्मा
भन्सारमा घोषणा गनयपु ने वा महसल
ु लाग्ने मालवस्तु भएका र्ात्रल
ु े रातो मागय (रे ड च्र्ानल) तफय गई त्र्स्ता मालवस्तु
घोषणा गरे र लाग्ने महसल
ु बझु ाई मालवस्तु लैएानु पनेछ।
(५) आफ्नो सार्मा भन्सारमा घोषणा गनपयु ने वा महसल
ु लाग्ने कुनै मालवस्तु नभएका र्ात्रल
ु े हररर्ो मागय
(रहणीन च्र्ानल) हुदं ै बावहर वनस्कन सक्नेछन।्
(६) आफ्नो सार्मा भन्सारमा घोषणा गनपयु ने वा महसल
ु लाग्ने मालवस्तु भएको कुनै र्ात्रु मालवस्तु घोषणा
नगरी महसल
ु छल्ने उद्देश्र्ले हररर्ो मागय (रहणीन च्र्ानल) तफय लागेमा वा सो मागय हुदं ै अगावड बढेमा र्स ऐन बमोवएम
चोरी पैठारीको कसरू गरे को मावननेछ।
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(७) प्रत्र्ेक र्ात्रु वा यार्वक्तको ब्र्ागेए भन्सार अविकृ त वा वनएले आदेर्श गरे बमोवएम भन्सारका कमयचारीले
एााँच गनय सक्नेछन् ।आफ्नो ब्र्ागेएहरु भन्सारका कमयचारीहरुको अगावड ल्र्ाउन,ु ब्र्ागेएहरु िोल्न,ु एााँच गराउनु एवं
पनु ाः ब्र्ागेएहरु बन्द गनयु प्रत्र्ेक र्ात्रक
े ।
ु ो कतययार् हुनछ
(८) ववभागले हवाईमागयबाट नेपाल आउने र्ात्रहु रुको वववरण सम्बवन्ित हवाई कम्पवनले अवरहणम रुपमा
कम््र्टु र प्रणालीमा उपलब्ि गराउनु पने यार्वस्र्ा गनय सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोवएम यार्वस्र्ा भएकोमा सम्बवन्ित हवाई कम्पवनले अवरहणम रुपमा त्र्स्तो वववरण
उपलब्ि गराउनु पनेछ । र्स्तो वववरण उपलब्ि नगराउने हवाई कम्पवनले र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ ।
(१०) भन्सार अविकृ तले एोविम ववश्ले षणका आिारमा र्ात्रु एााँचपास गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द-६
भन्सार महसल
ु , छुट तथा अन्र् सवु ििा सभबन्िी व्र्िस्था
६९.

भन्सार महसल
ु लाग्नाःे (१) र्स ऐन वा प्रचवलत संघीर् काननू बमोवएम भन्सार महसल
ु छुट वदईएकोमा बाहेक वनकासी
वा पैठारी हुने प्रत्र्ेक मालवस्तमु ा भन्सार महसल
ु लाग्नेछ ।
(२) भन्सार िेत्रमा वा भन्सार अविकृ तको अनमु वत वलई नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारबाट इएाएत
वलई सञ्चालन गरे को भन्सार वेर्रहाउसमा वनकासी वा पैठारीको लावग राविएका मालवस्तु भन्सार एााँचपास
नभएसम्म सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्को वनर्न्त्रणमा रहनेछ।

७०.

भन्सार महसल
ु छुट वदने नेपाल सरकारको अविकाराः (१) नेपाल सरकारले कुनै मालवस्तुको वनकासी वा पैठारीमा
लाग्ने भन्सार महसल
ु पणू य वा आाँवर्शक रुपमा छुट वदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वदईएको भन्सार महसल
ु छुटको वववरण नेपाल राएपत्रमा प्रकार्शन गनयु पनेछ ।
(३) वैदवर्शक ऋण वा अनदु ान सहर्ोगमा सञ्चालन गररने आर्ोएनाको लावग त्र्स्तो आर्ोएना वा त्र्स्तो
आर्ोएनाको ठे केदारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तमु ा नेपाल सरकारले पणू य वा आाँवर्शक रुपमा भन्सार महसल
ु छुट वदन
सक्नेछ ।
(४) अन्तरायवरिर् वार्सु ेवा कम्पनीले अन्तरायवरिर् उडानमा उपर्ोग गने इन्िन, हवाईएहाएको इवन्एन,
पाटयपएु ाय, र्न्त्र उपकरण, उडानमा िपत हुने िाद्य सामरहणी, मवदरा, बीर्र एवं हल्का पेर् पदार्यमा नेपाल सरकारले तोवकए
बमोवएम पणू य वा आंवर्शक रुपमा भन्सार महसल
ु छुट वदन सक्नेछ ।
(५) नेपालको कुनै भागबाट ववदेर्शको बाटो गरी पनु ाः नेपालवभत्र ल्र्ाइने मालवस्तुको सम्बन्िमा महसल
ु
सवु विा वदने यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनेछ ।
(६) ववदेर्शबाट नेपालको बाटो गरी पनु ाः ववदेर्श पठाइने मालवस्तमु ा महसल
ु सवु विा वदने यार्वस्र्ा तोवकए
बमोवएम हुनेछ।
(७) नेपाल सरकारले राहत सामरहणीको पैठारीमा लाग्ने महसल
ु छुट वदन सक्नेछ । र्सरी महसल
ु छुट वददं ा
महसल
ु छुट वदइएका मालवस्तक
ु ो वववरण र छुट पाउने अववि समेत िल
ु ाउनु पनेछ।

७१.

कूटनीवतक सवु विा वा महसल
ु सवु विा: (१) नेपाल सरकार पि भएको वद्वपिीर् वा बहुपिीर् सवन्ि वा सम्झौता
बमोवएम कूटनीवतक सवु विा वा महसल
ु सवु विा वदनु पने वनकार्, पदाविकारी वा यार्वक्तलाई य नेपाल सरकार, पररारि
मन्त्रालर्को वसफाररर्शको आिारमा तोवकए बमोवएम कूटनीवतक सवु विा वा महसल
ु सवु विा वदइनेछ।
(२) नेपाल सरकारले समर् समर्मा नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी सोही सचू नामा तोवकएको यार्वक्त
वा वनकार्ले पैठारी गने सोही सचू नामा तोवकए बमोवएमको मालवस्तुमा कूटनीवतक सवु विा वा महसल
ु सवु विा वदन
सक्नेछ ।
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७२.

पर्यटकले काने अन्तरगत अस्र्ार्ी पैठारी गने सवारी सािनमा महसल
ु छुट वदइने: (१) काने अन्तगयत यार्वक्तगत
प्रर्ोगको लावग पर्यटकहरूले पवछ वफताय गने र्शतयमा पैठारी गने सवारी सािनहरू छ मवहनासम्मको लावग महसल
ु छुट
वदई अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमको छुट वददं ा नेपालवभत्र अस्र्ार्ी रूपमा प्रर्म पटक प्रवेर्श गरे को वमवतले एक
वषयको अवविमा लगातार वा पटक पटक गरी एम्मा छ मवहनाको अववि गणना गररनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोवएम अस्र्ार्ी पैठारी गररएका सवारी सािनमा एडान गररएका ववद्यतु ीर् सामान,
फवनयचर, सवारीसािनका अत्र्ावश्र्क एगेडा पाटयपएू ाय एवं सहार्क सामरहणी सवारी सािनकासार् वफताय लैएाने र्शतयमा
कानेमा एनाई छाड्न सवकनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम अस्र्ार्ी पैठारी गररएका सवारी सािनहरु उपदफा (२) को अिीनमा रही छ
मवहनावभत्र वफताय नलगेमा भन्सार अविकृ तले एफत गरी लाग्ने महसल
ु पैठारीकताय वा एमानत वदने वनकार्बाट असल
ु
गनय सक्नेछ।एमानत वदने वनकार्बाट महसल
ु दावी गनयु परे मा महसल
ु दावी गनयपु रे को वमवतले एक वषयवभत्र दावी गररसक्नु
पनेछ।
(५) उपदफा (३) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन दघु टय ना भई प्रहरी कब्एामा रहेको वा ममयतको लावग
कार्यर्शालामा रहेको भनी प्रहरी कार्ायलर्ले वसफाररस गरे को अववि भने भन्सार कार्ायलर्ले कानेमा तोवकवदएको
अवविमा गणना हुने छै न ।
(६) काने अन्तगयत पर्यटकले अस्र्ार्ी पैठारी गरे का सवारी सािनहरु दघु टय ना रहणस्त भई ममयत गनय सवकने
अवस्र्ा समेत नभएको कारणले वफताय लैएान नसके मा भन्सार अविकृ तको स्वीकृ वत वलई सम्बवन्ित वनकार्ले पत्रमु ा
पररणत गनय सक्नेछ।

७३.

(७) काने अन्तरगत पैठारी भएका सवारी सािनहरू यार्ापाररक रुपमा वा भाडामा प्रर्ोग गनय गराउन वा दान,
दातयार् वा उपहार वदन, वलन वा िररद वा वबक्री गनय पाइने छै न । कुनै यार्वक्तले काने अन्तगयत पैठारी भएको सवारी
सािन यार्ापाररक रुपमा वा भाडामा प्रर्ोग गरे गराएमा वा िररद वा वबक्री गरे मा वा दान, दातयार् वा उपहार वलए वा
वदएमा वा लुकाइ रािेमा चोरी पैठारीको कसरू गरे को मानी भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो सवारी सािन एफत गरी र्स ऐन
बमोवएम सएार् गनय सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः र्स दफाको प्रर्ोएनका लावग "काने" भन्नाले नेपाल समेत सदस्र् रहेको वनएी सवारी सािनको अस्र्ार्ी
पैठारी सम्बन्िी भन्सार महासवन्ि (कस्टम्स कन्भेन्सन अन द टेम्पोररी इम्पोटेर्शन अफ प्राइभेट रोड भेवहकल्स),१९५४
को दफा २ बमोवएम पैठारी गदाय लाग्ने महसल
ु एवं एररवाना लागेको अवस्र्ामा सो समेतको प्रत्र्ाभतू गररएको उक्त
महासवन्िको अनसु चू ी-१ बमोवएमको ढााँचामा ववदेर्शी पर्यटकले वनएी प्रर्ोगको लावग अस्र्ार्ी पैठारी गने सवारी
सािनको लावग आविकाररक संस्र्ाद्वारा एारी गररएको फारामलाई बवु झने छ ।
महसल
ु बापत बैङ्ग जमानत राखी पैठारी गनन सवु ििा प्रदान गना सक्नेः (१) नेपाल सरकारले कुनै यार्वक्तलाई कुनै
मालवस्तु बैङ्क एमानत सवु विा अन्तगयत पैठारी गने सवु विा तोवकए बमोवएम प्रदान गनय सक्नेछ ।
(२) कुनै उद्योगले मालवस्तु तर्ार गरी वनकासी गने प्रर्ोएनको लावग पैठारी गने कच्चापदार्य वा सहार्क
कच्चापदार्य (नेपालमा उत्पादन नहुने ्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) वा करमक्त
ु पसल सञ्चालनको लावग पैठारी हुने
मालवस्तु तोवकएको र्शतय बमोवएम लाग्ने महसल
ु बापतको बैङ्क एमानत रािी पैठारी गने सवु विा नेपाल सरकारले
तोवकए बमोवएम प्रदान गनय सक्नेछ ।
तर मवदरा, चरु ोट वा अन्र् सतू ीएन्र् पदार्य वनकासी गने उद्योगलाई र्ो सवु विा वदइने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम पैठारी गने सवु विा प्रदान गदाय सम्बवन्ित भन्सार अविकृ तले त्र्सरी पैठारी गदाय
लाग्ने महसल
ु को अवतररक्त उपदफा (२) बमोवएमको र्शतय उल्लंघन गरे मा वनएलाई लाग्न सक्ने अन्र् कुनै महसल
ु , र्शल्ु क
वा हुन सक्ने एररबाना रकम समेतको बैङ्क एमानत वलनु पनेछ ।
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(४) वववभन्न भन्सार कार्ायलर्हरुबाट वनर्वमत रुपमा मालवस्तु पैठारी गने पैठारीकतायको हकमा एकल बैंक
एमानतबाट मालवस्तु पैठारी गनय सक्ने गरी भन्सार अविकृ तले तोवकए बमोवएम वैङ्क एमानत स्वीकार गनय सक्ने छ ।
(५) एकल बैङ्क ग्र्ारन्टी पेर्श गने, प्रर्ोग गने र फुकुवा गने कार्यवववि ववभागले वनिायरण गरे बमोवएम हुनछ
े ।
७४.

वनर्ायत हुने मालवस्तक
ु ो कच्चापदार्य िरौटीमा पैठारी गनय सवकनेाः (१) बण्डेड वेर्रहाउसको इएाएत नवलएका
उद्योगहरूलाई त्र्स्ता उद्योगहरुले गरे को उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्र्मद्वारा वा प्रचवलत बैवकङ्ग कागएातको
माध्र्मबाट वनकासी गने वा पररवत्र्य ववदेर्शी मद्रु ामा स्वदेर्शमै वबक्री गने भएमा त्र्स्तो मालवस्तु उत्पादन गनय आवश्र्क
कच्चापदार्य, सहार्क कच्चापदार्य (नेपालमा उत्पादन नहुने ्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) पैठारी गदाय लाग्ने भन्सार
महसल
ु तोवकए बमोवएम िरौटी रािी पैठारी गनय वदईनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम िरौटीमा पैठारी गरे को कच्चापदार्य, सहार्क कच्चापदार्य (नेपालमा उत्पादन
नहुने ्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) बाट मालवस्तु उत्पादन गरी तोवकए बमोवएम वनकासी गरे मा वा पररवत्र्य ववदेर्शी
मद्रु ामा स्वदेर्शमै वबक्री गरे मा तोवकएको अवविवभत्र िरौटी राविएको रकम त्र्स्ता उद्योगले पैठारी गने कच्चा पदार्य,
सहार्क कच्चा पदार्य (नेपालमा उत्पादन नहुने ्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) को भन्सार महसल
ु मा पनु ाः िरौटी कार्म
गररवदने वा तोवकए बमोवएम वफताय वदइनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भएता पवन मवदरा, चरु ोट तर्ा सतु ीएन्र् पदार्य उत्पादन गने
उद्योगहरूलाई र्ो सवु विा वदइने छै न

७५.

महसल
ु नलाग्नाःे (१) कुनै पैठारीकतायले आफूले पैठारी गरे को मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट नछुटाई नेपाल सरकारको
हुने गरी भन्सार कार्ायलर्मा छाड्न वनवेदन वदएमा त्र्स्तो मालवस्तमु ा महसल
ु लाग्न छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम छावडएको मालवस्तु नेपाल सरकारले आफै प्रर्ोग गनय वा र्स ऐन बमोवएम
वललाम वबक्री गनय सक्नेछ ।
तर त्र्स्तो मालवस्तु प्रर्ोगमा आउन नसक्ने वा वललाम वबक्री समेत हुन नसक्ने अवस्र्ाको रहेछ भने त्र्स्तो
मालवस्तु भन्सार अविकृ तले भन्सार कार्ायलर्बाट तोवकए बमोवएम हटाउन वा नि गनय सक्नेछ र त्र्सरी हटाउन वा नि
गनय लाग्ने िचय सम्बवन्ित पैठारीकतायबाट असल
ु उपर गररनेछ ।
(३) नेपालवभत्र प्रर्ोग गने गरी एााँचपास भईनसके को कुनै मालवस्तु दघु टय ना वा प्राकृ वतक प्रकोपमा परी वा
आफ्नै प्रकृ वतको कारणले नि भएमा वा पररमाण वा तौलमा कमी भएमा वा यार्ापाररक रुपमा मल्ू र्हीन भएमा सोको
प्रमाण सवहत तोवकएको प्रवक्रर्ा परू ा गरी तोवकएको समर्ावविवभत्र पैठारीकतायले वनवेदन वदएमा महावनदेर्शकको
स्वीकृ वत वलई सम्बवन्ित भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो िवत वा घटी भएको वा यार्ापाररक रुपमा मल्ू र्हीन भएको
मालवस्तक
ु ो महसल
ु छुट वदन वा असल
ु भइसके को भए वफताय वदन सक्नेछ

७६.

(४) उपदफा (३) बमोवएम नोक्सानी भएको पररमाणको मालवस्तु एनु उद्देश्र्का लावग पैठारी भएको हो सो
उद्देश्र् परू ा नहुने तर रद्दी वा पत्रक
ु ो रुपमा वा अन्र् कुनै वैकवल्पक उपर्ोगमा प्रर्ोग हुन सक्ने अवस्र्ाको भएमा भन्सार
अविकृ तले सोही रुपमा त्र्स्तो मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् कार्म गरी लाग्ने महसल
ु असल
ु गनय सक्नेछ ।
महसल
ु वनिाारणको आिार वमवतः वनकासी िा पैठारी हुने मालवस्तुको महसल
ु सो मालवस्तु भन्सार
कार्ायलर्बाट एाचाँपास गने वमवतमा कार्म रहेको महसल
ु दर बमोवएम वनिायरण गररने छ ।
तर कूटनीवतक सवु विा, महसल
ु सवु विा वा आाँवर्शक वा पणू य महसल
ु छुटमा पैठारी भएको मालवस्तुको हकमा
त्र्स्तो मालवस्तुको महसल
ु बझु ाउने वमवतमा कार्म रहेको महसल
ु दर बमोवएम महसल
ु वनिायरण गररने छ ।
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पररच्छे द-७
खानतलासी, कब्जा तथा पक्राउ
७७.

घर, भिन, गोदाम िा ठाउाँको खानतलासी वलन सक्ने: (१) कसैले भन्सार महसल
ु छली वा चोरी पैठारी गरी
ल्र्ाएको वा चोरी वनकासी गनय लागेको मालवस्तु कुनै घर, भवन, गोदाम वा अन्र् कुनै पवन ठाउाँमा लक
ु ाएको वा रािेका
छ भन्ने ववश्वास वा र्शङ्का गनयु पने मनावसब कारण भएमा महावनदेर्शकले वा भन्सार अविकृ तले कारण सवहतको वनणयर्
गरी त्र्स्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको िानतलासी वलन वा वलन लगाउने आदेर्श वदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम आदेर्श पाउने कमयचारीले त्र्स्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको िानतलासी
वलनअ
ु वघ सो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको िनी वा सो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँमा तत्काल वसोवास गरररहको
यार्वक्तलाई त्र्सरी िानतलासी वलनु परे को कारण समेत िोली सचू ना वदनु पनेछ । त्र्स्तो िनी वा यार्वक्तले त्र्स्तो
सचू ना बझ्ु न नमानेमा सो सचू नाको एक प्रवत त्र्स्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको सबैले देख्ने स्र्ानमा टााँसी वदनु पनेछ र
त्र्सरी सचू ना टााँस भएपवछ सम्बवन्ित िनी वा यार्वक्तले िानतलासीको सचू ना रीतपवू यक पाएको मावननेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम सम्बवन्ित िनी वा यार्वक्तलाई सचू ना वदएपवछ वनएले िानतलासी वलन िवटएको
कमयचारीलाई त्र्स्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको िानतलासी वलन वदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोवएम िानतलासी वलाँदा कुनै यार्वक्तले बािा ववरोि गरे मा िानतलासी वलन
िवटएको कमयचारीले िानतलासी वलनु पने घर, भवन, गोदाम वा अन्र् कुनै ठाउाँमा बवसरहेको यार्वक्तलाई हट्ने सचू ना र
मौका वदनु पनेछ । र्सरी हट्ने सचू ना र मौका वददं ा वददं ै पवन वनएहरु नहटेमा त्र्स्तो कमयचारीले सरु िा वनकार्को
सहर्ोगमा आवश्र्क बल समेत प्रर्ाग गरी िानतलासी वलनु पने घर, भवन, गोदाम वा ठाउाँको बावहरी वा वभत्री ढोका
झ्र्ाल वा छे स्कीनी िोली वा फोरी सर्ू ोदर्देवि सर्ू ायस्तवभत्र कुनै पवन समर्मा िानतलासी वलन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन िान तलासीको सचू ना वददं ा वा सर्ू ोदर्देवि
सर्ू ायस्तवभत्र िानतलासी वलंदा वढलो हुन एाने र र्सले गदाय चोरी पैठारी गररएको चोरी वनकासी वा गनय लावगएका
मालवस्तु त्र्स्ता घर, भवन पसल वा स्र्ानबाट अन्र्त्र सानय सक्ने वा ववदेर्श पठाउन सक्ने लागेमा िानतलासी वलने
कमयचारीले वबना सचू ना एनु सक
ु ै समर्मा िानतलासी वलन सक्नेछ।
(६) र्स दफा बमोवएम िान तलासी वलंदा िानतलासी वलने कमयचारीले उपलब्ि भएसम्म सम्बवन्ित गााँउ
पावलका वा नगरपावलकाको वडा अध्र्ि वा वडा सदस्र् वा कुनै सरकारी कार्ायलर्को कमयचारी वा घरिनी वा वनएको
प्रवतवनवि वा अठार वषय उमेर पगु क
े ो कुनै यार्वक्तलाई सािी रािी तलासी वलनु पनेछ । त्र्स्तो सािी बस्न मावनस फे ला
नपरे मा वा वनएले सािी बस्न ईन्कार गरे मा सोही यार्हारोको कै वफर्त एनाई तलासी वलने कमयचारीले सहीछाप गनयु
पनेछ।
(७) र्स दफा बमोवएम िानतलासी वलंदा िानतलासी वलने कमयचारीले देहार् बमोवएमका मालवस्तु फे ला
परे मा बरामद गरी आफ्नो कयाएामा वलन सक्नेछाः
(क)

भन्सार छली वा चोरी पैठारी गरी ल्र्ाएको वा चोरी वनकासी गनय लागेका मालवस्तु,

(ि)

र्स ऐन बमोवएम एफत हुनसक्ने अन्र् मालवस्त,ु

(ग)

बहीिाता, अवभलेि, कम््र्टु र एवं चोरी पैठारीको मालवस्तुसाँग प्रत्र्ि वा परोि रुपमा सम्बवन्ित
हुन सक्ने अन्र् सामरहणीहरु,

(घ)

र्स ऐनको कसरू साँग सम्बवन्ित हुन सक्ने अन्र् मालवस्तु

(८) उपदफा (७) बमोवएम मालवस्तु बरामद गरी कब्एामा वलएकोमा त्र्स्तो मालवस्तुको वववरण िोवलएको
फे हररस्त तर्ार गरी सोको एक प्रवत िानतलासी वलएको घर, भवन, गोदाम वा सो ठाउाँको सम्बवन्ित यार्वक्तलाई तत्काल
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बझु ाइवदनु पनेछ । सम्बवन्ित यार्वक्तले बझ्ु न नमानेमा वा बझु ाउाँन नसवकएमा दईु एना सािीको रोहवरमा मचु ल्ु का गरी
टााँस गनयु पनेछ । र्सरी टााँस गररएकोमा सम्बवन्ित यार्वक्तलाई बझु ाए सरह मावननेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोवएमका मालवस्तु तर्ा फे हररस्त त्र्स्तो कमयचारीले भन्सार अविकृ त समि दाविला
गनयु पनेछ र त्र्सरी दाविला भएपवछ भन्सार अविकृ तले र्स ऐन बमोवएम कारबाही गनेछ।
७८.

हवाईएहाएको तलासी वा एााँच गनय सक्नेाः (१) भन्सार अविकृ तले आवश्र्क देिमे ा वा र्शंकास्पद मालवस्तु भएको
कुनै सचू ना प्राप्त भएमा ववदेर्शबाट ववमानस्र्लमा अवतरण गने वा ववमानस्र्लबाट ववदेर्श प्रस्र्ान गने हवाईएहाएको
ववमानका चालक, सहचालक वा चालकदलका सदस्र्हरुलाई एानकारी वदई तलासी वलन वा त्र्स्ता हवाईएहाएमा
भएका मालवस्तु एााँच गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम ववमानका चालक, सहचालक वा चालकदलका सदस्र्हरुले भन्सार अविकृ तले
सोिेको कुराको एवाफ वदने, हवाईएहाएको कुनै स्र्ान वा भागमा ताल्चा लगाई रािेको भएमा त्र्स्तो ताल्चा
िोवलवदने लगार्त तलासी वलंदा वा एााँच गदाय आवश्र्क सहर्ोग गनयु पनेछ । हवाईएहाएको तलासी वलदं ा वा एााँच
गदाय सहर्ोग नगने ववमान चालक, सहचालक वा चालकदलका सदस्र्हरुले र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।
(३) उपदफा (१) बमोवएम तलासी वलंदा वा एााँच गदाय चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी गरे को वा गने उद्देश्र्ले
लुकाई रािेको मालवस्तु अन्र् प्रवतबवन्ित मालवस्तु फे ला परे मा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु, सो मालवस्तुसाँग
सम्बवन्ित अन्र् मालवस्तु वा कागएातहरु समेत बरामद गरी कब्एामा वलन सक्नेछ ।

७९.

वाहनहरु रोक्ने र तलासी वा एााँच गने अविकाराः (१) भन्सार अविकृ त वा भन्सारमा िवटएका कमयचारीहरुलाई कुनै
वाहनमा महसल
ु नवतररएको वा चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी गररएको मालवस्तु भए नभएको वनवित गनयको लावग कुनै
पवन वाहनलाई कुनै पवन स्र्ान र समर्मा रोकी त्र्स्ता वाहनको सम्पणू य भाग िोली तलासी वलने वा एााँच गने अविकार
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम भन्सार अविकृ त वा भन्सारमा िवटएका कुनै कमयचारीले कुनै वाहनलाई रोक्ने
आदेर्श वदएकोमा त्र्स्तो वाहनको चालकले तत्काल वाहन रोकी तलासी वलने वा एााँच गने कार्यमा भन्सारका
कमयचारीहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग गनयु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम भन्सार कमयचारीले कुनै वाहन रोक्न आदेर्श वदएकोमा त्र्स्तो वाहन नरोके मा वा
त्र्स्तो आदेर्श नमानी हुलहुज्एत वा एोरएल
ु म गरी त्र्स्तो वाहन नएाँचाई भगाउन प्रर्त्न गरे मा वा भगाएमा त्र्स्तो
वाहनको पाङरहणामा भन्सार अविकृ तको आदेर्शले भन्सारमा सरु िाको वनवमत्त िवटएको कमयचारीले गोली चलाउन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोवएम वाहन नरोक्ने वा तलासी वलन अवरोि गने वा त्र्स्तो वाहन नएाँचाई भगाउने वा
भगाउन प्रर्त्न गने वाहनको चालकले र्स दफा बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।
(५) उपदफा (३) बमोवएम गोली चलाउन परे को अवस्र्ामा सो कुराको एानकारी वछटो सािनद्वारा
महावनदेर्शक तर्ा सम्बवन्ित प्रमि
ु वएल्ला अविकारीलाई वदनु पनेछ ।

८०.

यार्वक्तको तलासी वलने अविकाराः (१) भन्सारमा िवटएका कुनै कमयचारीलाई ववदेर्शवाट नेपाल आउन वा नेपालबाट
ववदेर्श एान लागेका कुनै यार्वक्तको सार्मा वा वनएको ब्र्ागेए वा लगेएमा भन्सार महसल
ु नवतने मनर्शार्ले
लुकाईरािेको वा प्रवतबवन्ित मालवस्तु भएको र्शङ्का लागेमा सोको एानकारी वदई भन्सारका कमयचारीले तलासी वलन
सक्नेछन।
(२) उपदफा (१) बमोवएम कुनै यार्वक्तको र्शरीरको तलासी वलाँदा वनएले र्शरीरवभत्र कुनै मालवस्तु लुकाई
रािेको छ भन्ने र्शङ्का लागेमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्ता यार्वक्तको एक्स रे गराई वा वचवकत्सकबाट समेत आवश्र्क
एााँच गराई तलासी वलने आदेर्श वदन सक्नेछ ।
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(३) कुनै यार्वक्तले कुनै मालवस्तु आफ्नो सार्मा लक
ु ाई वछपाई चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी गरे को वा गनय
लागेको भन्सारमा िवटएका कुनै कमयचारीलाई र्शङ्का लागेमा वा त्र्स्तो सचू ना प्राप्त भएमा भन्सारमा िवटएका
कमयचारीले तलासी वलन लागेको कुराको एानकारी वदई त्र्स्ता यार्वक्तको र्शरीर वा वनएका सार्मा रहेका मालवस्तक
ु ो
तलासी वलन सक्नेछ।
तर मवहलाको र्शरीरको तलासी वलनु पदाय भन्सारका मवहला कमयचारीद्वारा वलनु पनेछ र भन्सार कार्ायलर्मा
तत्काल मवहला कमयचारी उपलब्ि नभएमा मवहला प्रहरीद्वारा तलासी वलन लगाउन सवकनेछ ।
(४) कुनै यार्वक्तले र्स ऐन बमोवएम तोवकएको बाटोबाहेक अन्र्त्रबाट मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय
लागेमा भन्सार अविकृ त वा वनएबाट अविकार प्राप्त भन्सार कार्ायलर्को कमयचारी वा अविकार प्राप्त अन्र् सरकारी
कमयचारीले वनएलाई रोक्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम रोक्न िोज्दा वनएले त्र्स्तो अविकृ त वा कमयचारीलाई हुलहुज्एत वा एोरएल
ु म
गरे मा भन्सार अविकृ त वा त्र्स्तो कमयचारीले वनएलाई त्र्सो नगनय सम्झाउनु बझु ाउनु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोवएम सम्झाउाँदा बझु ाउाँदा पवन वनएले हुलहुज्एत वा एोरएल
ु मु गरे मा भन्सार अविकृ त
वा त्र्स्तो कमयचारीले वनएलाई पक्राउ गनय सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोवएम पक्राउ गनय िोज्दा वनएले एोरएलमु गरे मा वा भाग्न उम्कन िोएेमा र तत्काल
पक्राउ गनय नसवकने अवस्र्ा भएमा आफ्नो रिा र कतययार्को पालनाको वनवम्त त्र्स्तो भन्सार अविकृ त वा अविकारप्राप्त
अविकारीको आदेर्शले घटनास्र्लमा सरु िाको लावग िवटएको कमयचारीले त्र्स्तो घटना रोक्न पवहले हवाई फार्र गने र
त्र्सो गदाय पवन वस्र्वत वनर्न्त्रण नभए वा हुलहुज्एत गने यार्वक्तसाँग समेत हवतर्ार भएमा सकभर कम िवत हुने गरी
गोली समेत चलाउन सक्नेछ ।

८१.

(८) उपदफा (७) बमोवएम गोली चलाउन परे को अवस्र्ामा सो कुराको एानकारी वछटो सािनद्वारा
महावनदेर्शक तर्ा सम्बवन्ित प्रमि
ु वएल्ला अविकारीलाई वदनु पनेछ ।
तलासी वलइने व्र्वक्तले तलासी हुनुभन्दा अगावि आफूलाई ा भन्सार अविकृत समि पेश गराउन माग गना
सक्नेः (१) भन्सार अविकृ त बाहेक अरु कुनै कमयचारीले दफा ८० बमोवएमको तलासी वलन चाहेकोमा सम्बवन्ित
यार्वक्तले त्र्स्तो तलासी वलनभु न्दा अगावड आफूलाई भन्सार अविकृ त समि पेर्श गराउन माग गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम भन्सार अविकृ त समि पेर्श गराउन माग भएकोमा सम्बवन्ित कमयचारीले कुनै
वढला सस्ु ती नगरी वनएलाई भन्सार अविकृ त समि पेर्श गनयु पनेछ ।

८२.

८३.

(३) उपदफा (२) बमोवएम पेर्श गररएको यार्वक्तको तलासी वलनु पने मनावसब आिार देिमे ा भन्सार
अविकृ तले वनएको तलासी आफै वलन वा आफू मातहतको कमयचारीलाई वलन लगाउनेछ र त्र्स्तो आिार नदेिमे ा
वनएलाई तुरुन्त छोवडवदनेछ ।
िोरी पैठारी िा िोरी वनकासी गरेको मावननेः र्स पररच्छे द बमोवएम तलासी वलंदा भन्सार महसल
ु लाग्ने वा र्स
ऐन बमोवएम घोषणा गरी पैठारी वा वनकासी गनयु पने मालवस्तु बरामद भएकोमा भन्सार अविकृ तले तलासी वलएको
यार्वक्तलाई सो मालवस्तक
ु ो भन्सार एााँचपास भएको प्रमाण पेर्श गनय आदेर्श वदनेछ । वनएले त्र्स्तो प्रमाण पेर्श गनय
नसके मा त्र्स्तो मालवस्तु चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी गरे को मावननेछ ।
कसरू साँग सम्बवन्ित ब्र्वक्तलाई पक्राउ गनय सवकनेाः (१) र्स पररच्छे द बमोवएम तलासी वलंदा कुनै यार्वक्तले र्स ऐन
अन्तगयतको कसरू गरे को देविन आएमा त्र्स्तो यार्वक्तको पवहचान िल्ु ने वववरण सवहत मद्दु ा हेने अविकारी समि पक्राउ
गने अनमु वतको लावग वनवेदन वदनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमको वनवेदनबाट पक्राउ गनयु पने कारण मनावसब देविएमा मद्दु ा हेने अविकारीले
पक्राउ पएू ी एारी गने अनमु वत वदन सक्नेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोवएम पक्राउ पएू ी एारी गररएको यार्वक्तलाई वगरफ्तार गरी बाटोको म्र्ाद बाहेक चौबीस
घण्टावभत्र मद्दु ा हेने अविकारी समि उपवस्र्त गराउन पनेछ।

८४.

८५.

८६.

८७.

(४) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै लेविएको भए तापवन कसरू गने यार्वक्त तत्काल पक्राउ नगररएमा त्र्स्तो यार्वक्त
भाग्ने उम्कने वा वनएले प्रमाण, दसी वा सबदू नि गने मनावसब कारण भएमा वा कसरू साँग सम्बवन्ित फरार रहेको यार्वक्त
फे ला परे मा वा कसरू गररएको अवस्र्ामा फे ला परे मा भन्सार अविकृ त वा वनएले िटाएको भन्सार कार्ायलर्का अन्र्
कमयचारीले त्र्स्तो यार्वक्तलाई एनु सक
ु ै ठााँउमा पक्राउ गनय वा गनय लगाउन सक्नेछ।
फरार व्र्वक्तलाई पवछ पक्रन हुनेः र्स ऐन अन्तगयत कसरू मावनने कुनै कार्य गने यार्वक्तलाई कसरू गदायकै बित पक्रन
नसवकएमा वा पक्राउ गररएको भएपवन वनए फरार भएमा भन्सार अविकृ त वा सो कार्यको लावग िवटएको अनसु न्िान
अविकृ तले वा वनएले िटाएको भन्सारका अन्र् कमयचारीले वनएलाई एनु सक
ु ै बित पक्राउ गनय सक्नेछ । त्र्सरी
पवक्रएको यार्वक्तउपर कसरू गरे को बित पवक्रए सरह कारबाही हुनछ
े ।
मालिस्तु कब्जामा वलन सक्नेः र्स ऐन बमोवएम एफत हुने मालवस्तु देिमे ा वा पत्ता लागेमा भन्सार अविकृ तले वा
वनएले िटाएको भन्सार कार्ायलर्का कमयचारीले वा भन्सारमा सरु िाको लावग िवटएका प्रहरीले एनु सक
ु ै ठाउाँमा र
एवहलेसक
ु ै पवन त्र्स्तो मालवस्तु कब्एामा वलन सक्नेछ ।
कब्जामा वलएको वनस्सा वदनु पननः दफा ८५ बमोवएम मालवस्तु कब्एामा वलनेले त्र्सरी मालवस्तु कब्एामा वलनु
परे को कारण र कब्एामा वलएको मालवस्तुको वववरण िोवलएको फे हररस्त सवहतको वनस्सा मालवस्तु कब्एा गरे को
बढीमा तीन वदनवभत्र सम्बवन्ित मालवस्तु िनीलाई वदनु पनेछ ।
मालवस्तु बझु ाउनु पनेाः (१) र्स ऐन बमोवएम भन्सार कार्ायलर्को कुनै कमयचारी वा अन्र् वनकार्ले कब्एामा वलएको
मालवस्तु र सोको फे हररस्तको एक प्रवत र्र्ार्शीघ्र भन्सार अविकृ त समि बझु ाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम मालवस्तु दाविला भएपवछ भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु र्स ऐन बमोवएम
कब्एा गनयु पने हो वा होइन भन्ने कुराको एााँचबझु गनयु पनेछ । त्र्सरी एााँचबझु गदाय त्र्स्तो मालवस्तु वबनाकारण
कब्एामा वलएको वा कब्एामा वलन नपने देविएमा वनएले तुरुन्त त्र्स्तो मालवस्तुको िनीलाई सो मालवस्तु वफताय वदनु
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम एााँचबझु गदाय मालवस्तु एफत हुने देविएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो
मालवस्तुका सम्बन्िमा दफा १२५ बमोवएम अनसु न्िान अविकृ तबाट अनसु न्िान तहवककात गराउन सक्नेछ ।

८८.

मालवस्तु एफत गनेाः (१) र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्मावलीमा तोवकएको अवविवभत्र भन्सार कार्ायलर्
वा भन्सार वेर्रहाउसबाट नछुटाएका मालवस्तु भन्सार अविकृ तले एफत गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम मालवस्तु एफत गनअ
यु वघ सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्ले त्र्स्तो मालवस्तु छुटाई
लैएान मालवस्तुको िनीलाई सात वदनको सावयएवनक सचू ना वदनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम वदइएको सावयएवनक सचू नाको म्र्ादवभत्र मालवस्तु छुटाई लैएान पााँउ भनी
मालवस्तक
ु ो िनीले वनवेदन वदएमा र कारण मनावसब लागेमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु सावयएवनक सचू नाको
म्र्ादवभत्र वनर्मानसु ार एााँचपास गररवदन सक्नेछ।

८९.
९०.

(४) उपदफा (२) मा उवल्लवित अवविवभत्र भन्सार कार्ायलर्बाट छुटाई नलगेको मालवस्तु भन्सार
अविकृ तले एफत गनेछ।
जफत भएको र भन्सार कार्ायलर्मा छावडएको मालिस्तु नेपाल सरकारको हुनेः र्स ऐन बमोवएम एफत गररएको र
दफा ७५ को उपदफा (१) बमोवएम भन्सार कार्ायलर्मा छावडएका मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनछ
े ।
जफत गरेको सि
ू ना वदनु पननः र्स ऐन बमोवएम मालवस्तु एफत गररएकोमा भन्सार अविकृ तले सोको एानकारी
मालवस्तु िनीलाई वदनु पनेछ।
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९१.

जफत गनाु पनन मालिस्तुः र्स ऐन बमोवएम कुनै मालवस्तु एफत हुने वनणयर् भएमा त्र्स्ता मालवस्तुसाँग सम्बवन्ित
देहार्का मालवस्तु समेत एफत हुनछ
े न:्
(क) मालवस्तु ्र्ाक गनय वा ढुवानी गनय प्रर्ोग भएका पासयल, ्र्ाके ट वा आिानपात्रहरु (कन्टेनसय),
(ि) मालवस्तु ढुवानी गनय प्रर्ोग गररएको रे ल र हवाईएहाए बाहेक ररक्सा, टााँगा, एनावर लगार्त सबै
वकवसमका वाहनहरु,
(ग) िण्ड (ि) बमोवएमका वाहनमा रािेका कपडा, फवनयचर, ववद्यतु ीर् सामान र अरु सामरहणीहरु ।

९२.

भन्सार िेत्रमा छे कबार राख्न सक्नेाः (१) भन्सार िेत्रबाट आवागमन हुने सावयएवनक सडक वा स्र्ानबाट मालवस्तुको
चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी हुनसक्ने वा महसल
ु छल्न सक्ने कार्यलाई वनर्मन एवं वनर्न्त्रण गनय भन्सार अविकृ तले
आवश्र्कता अनसु ार त्र्स्तो सडक वा स्र्ानमा छे कबार राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम राविएको छे कबारमा पग्ु ने वबवत्तकै कुनै पवन वाहनको चालकले वाहन रोकी सो
छे कबारभन्दा अगावड बढ्नको लावग भन्सारका कमयचारीको अनमु वत वलनु पनेछ ।
(३) कुनै वाहनको चालकले उपदफा (२) बमोवएम अनमु वत नवलई भन्सारको छे कबार पार गरे मा वा भन्सारका
कमयचारीले वाहन रोक्ने संकेत गदायगदै अटेर गरी अगावड बढेमा र्ो ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम राविएको छे कबारबाट कुनै वाहनलाई िवत पगु ेमा वा सो वाहनमा रहेका चालक
वा अन्र् यार्वक्तलाई कुनै चोटपटक लागेमा भन्सार अविकृ त वा भन्सारका अन्र् कमयचारी वएम्मेवार हुने छै नन् ।
स्पिीकरणाः "छे कवार" भन्नाले र्ात्रहु रु र /वा वाहनहरु भन्सार िेत्रभई आवत एावत गने स्र्ानमा र्ात्रहु रु र/वा
वाहनहरुको को वनर्मन एवं वनर्न्त्रण गनयको लागी भन्सार िेत्रमा राविएको ढाट वा ढोका वा ब्र्ाररएरलाई सम्झनु
पदयछ ।
पररच्छे द-८
भन्सार वेर्रहाउस सम्बन्िी यार्वस्र्ा

९३.

भन्सार वेर्रहाउसको स्र्ापना र सचं ालन: (१) नेपालमा पैठारी भएका वा नेपालबाट वनकासी हुने मालवस्तु एााँचपास
नभएसम्मका लावग एम्मा गनय, राख्न वा सरु वित गनयको लावग ववभागले कुनै भन्सार कार्यलर्को पररसर वा स्र्ानमा
भन्सार वेर्रहाउस स्र्ापना गरी सञ्चालन गनय सक्नेछ।
(२) अर्य मन्त्रालर्को स्वीकृ वत वलई कुनै यार्वक्तले वनकासी वा पैठारी गररने मालवस्तु एााँचपास नभएसम्मका
लावग सरु वित राख्न कुनै भन्सार कार्ायलर्को पररसर वा स्र्ान वा भन्सार िेत्रमा भन्सार वेर्रहाउस वनमायण गरी वा
सरकारी स्वावमत्वमा स्र्ापना भएका वेर्रहाउस सञ्चालन गनय सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोवएम सञ्चालन गररएका वेर्रहाउसमा राख्न सवकने मालवस्तुको पररमाण एवं
अववि तोवकए बमोवएम हुनछ
े ।
(४) महावनदेर्शकले कुनै ववर्शेष प्रकारका मालवस्तु कुनै िास भन्सार वेर्रहाउसमा मात्र राख्नु पनेगरी तोक्न
सक्नेछ।
(५) महानदेर्शकले तोवकएका र्शतयहरुको अिीनमा रही एााँचपास भएको मालवस्तु पवन भन्सार वेर्रहाउसमा
राख्ने अनमु वत वदन सक्नेछ।
(६) कुनै यार्वक्तले नेपालको कुनै सरु वित स्र्ानमा नेपालमा पैठारी भएका वा नेपालबाट वनकासी हुने
मालवस्तु एााँचपास नभएसम्मका लावग एम्मा गनय, राख्न वा सरु वित गनयको लावग वनएी वेर्रहाउस सञ्चालनको लावग
इएाएतपत्र वलन चाहेमा महावनदेर्शकले तोवकए बमोवएमको दस्तुर वलई तोवकएका र्शतयहरुको अिीनमा रही वनएी
वेर्रहाउस सञ्चालनको लावग इएाएतपत्र एारी गनय सक्नेछ।
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(७) भन्सार कार्ायलर्ले आफै ले सञ्चालन गरे को भन्सार वेर्रहाउस बाहेक अन्र् यार्वक्तले सञ्चालन गरे को
भन्सार वेर्रहाउस तोवकएबमोवएम नवीकरण गराउनु पनेछ।
(९) भन्सार वेर्रहाउसहरुमा मालवस्तु राख्ने अववि, र्शतय एवं प्रवतबन्िहरु महावनदेर्शकले तोक्न सक्नेछ।
(१०) उपदफा (३) बमोवएम तोवकएको अवविवभत्र भन्सार वेर्रहाउसबाट नछुटाएका मालवस्तु भन्सार
अविकृ तले तोवकएबमोवएम एफत गरी वललाम गनय सक्नेछ।
(११) र्स दफा बमोवएम भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालनको लावग वदइएको स्वीकृ वत वा इएाएतपत्र एनु सक
ुै
बित िारे ए गनय सवकनेछ।
(१२) पैठारी वा वनकासीको लावग वेर्रहाउसमा राविएका र एााँचपास नभएका मालवस्तुउपर सम्बवन्ित
भन्सार अविकृ तको वनर्न्त्रण रहनेछ।
(१३) भन्सार अविकृ त वा वनएले िटाएको भन्सारको कुनै पवन कमयचारीलाई कुनै पवन बित भन्सार
वेर्रहाउसमा प्रवेर्श गने, मालवस्तु वनरीिण गने, प्रत्र्ेक मालवस्तु एकएक गरी िोली एााँच गने वा बीच बीचमा छड्के
एााँच गने, मालवस्तुको नमनू ा सङ्कलन गने लगार्तका सबै अविकार हुनेछ ।
(१४) महावनदेर्शक वा भन्सार अविकृ तको अनमु वत वबना कुनै पवन ब्र्वक्तलाई भन्सार वेर्रहाउसमा प्रवेर्श गने,
मालवस्तु वनरीिण गने वा नमनू ा सङ्कलन गने अविकार हुने छै न।
(१५) भन्सार अविकृ तले आवश्र्क देिेमा भन्सार वेर्रहाउसमा सील गने वा भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालक
र भन्सारको सर्ं क्त
ु ताला लगाउने यार्वस्र्ा गनय सक्नेछ।
(१६) मालवस्तु वेर्रहाउसमा रािे बापत वतनपयु ने र्शल्ु कको दर तोक्दा महावनदेर्शकको स्वीकृ वत वलनु पनेछ ।
९४.

भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकको कतययार् एवं दावर्त्व: (१) भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकको कतययार् एवं दावर्त्व
देहार्बमोवएम हुनेछ:(क)

भन्सार अविकृ तको वलवित आदेर्श वा भन्सार कार्ायलर्मा घोषणा गरी भन्सार वेर्रहाउसमा राख्न
अनमु वत वदइएका मालवस्तु मात्र भण्डारण गने,

(ि)

मालवस्तु भण्डारण गदाय प्रत्र्ेक मालवस्तुमा सवएलोसाँग पहुचाँ हुने गरी उवचत प्रबन्ि गरी राख्ने,

(ग)

भन्सार वेर्रहाउसमा राविएका प्रत्र्ेक मालवस्तुको अवभलेि अध्र्ावविक राख्ने,

(घ)

भन्सार वेर्रहाउसमा भएका मालवस्तुमा कुनै पवन प्रकारले हावन नोक्सानी हुन वा गणु स्तरमा ह्रास
आउन नपाउने गरी उवचत सरु िासार् राख्ने,

(ङ)

भन्सार अविकृ तको वलवित आदेर्श वा महसल
ु वतरी भन्सार एााँचपास भएको कागएातवबना भन्सार
वेर्रहाउसबाट मालवस्तु बावहर वनकाल्न नवदने,

(च)

भन्सार एााँचपासका लावग एकपटक भन्सार वेर्रहाउसबाट वझवकसके का मालवस्तु
भन्सारअविकृ तको स्वीकृ वत नवलई पनु ाः भन्सार वेर्रहाउसमा नराख्ने,

(छ)

भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु हराए वा नावसए वा कुनै प्रकारले नोक्सानी भएमा भन्सार
अविकृ तलाई तरुु न्त एानकारी वदने,

(ए)

भन्सार अविकृ तले भन्सार वेर्रहाउसको वनरीिण गदाय वा मालवस्तु एााँचपास गदाय वा कुनै
मालवस्तुको नमनू ा सङ्कलन गदाय आवश्र्क सहर्ोग गने र भन्सार वेर्रहाउसको वनरीिणको
वसलवसलामा सोिेका प्रश्नहरुको एवाफ वदने,
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(झ)

भन्सार अविकृ त वा वनएले भन्सारको कार्य सम्पादन गनय िटाएका भन्सार कमयचारीको लावग कार्य
सम्पादन गनय आवश्र्क उपकरण सवहतको कि उपलयाि गराउने,

(ञ)

मालवस्तु भन्सार वेर्रहाउसमा राख्दा भन्सारमा घोषणा गरे भन्दा फरक मालवस्तु वा पररमाण बढी
देविएमा सोही यार्होरा एनाई भन्सार वेर्रहाउसमा राख्ने र त्र्सको एानकारी भन्सार अविकृ तलाई
तुरुन्त वदने,

(ट)

भन्सार वेर्रहाउसमा राख्न तोवकएको अववि समाप्त हुनासार्ै त्र्स्तो मालवस्तु सम्बन्िी वववरण
तुरुन्त भन्सार अविकृ तलाई वदने,

(ठ)

भन्सार वेर्रहाउसमा मालवस्तु राख्दा मालवस्तुिनीको स्पि नाम, ठे गाना, मोबाइल फोन नम्बर र
इमेल ठे गाना समेतको अवभलेि राख्ने,

(२)

उपवनर्म (१) बमोवएम भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालन गने यार्वक्तले त्र्स्तो भन्सार वेर्रहाउसमा
मालवस्तु राख्ने मालवस्तु िनीबाट नेपाल सरकारको पवू य स्वीकृ वत वलई वनिायरण गररएबमोवएम
भाडा असल
ु गनय सक्नेछन् ।

तर भन्सार अविकृ तले एफत गरे का वा नेपाल सरकारको हुने गरी कुनै यार्वक्तले भन्सारमा छाडेका
वा र्स ऐन बमोवएमको कारबाहीको क्रममा भन्सार कार्ायलर्को वनर्न्त्रण वा कब्एामा रहेका मालवस्तक
ु ो
भाडा असल
ु गनय पाइने छै न ।
९५.

९६.

भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु सम्बन्िमा मालवस्तुिनीको अविकार एवं दावर्त्व: (१) भन्सार अविकृ तको
अनमु वत वलई मालस्तु िनीलाई देकार्बमोवएम गने अविकार हुनेछाः
(क)

आफ्नो मालवस्तु वनरीिण गने,

(ि)

वववरहणएका वा िवत पगु ेका मालवस्तुलाई बााँकी मालवस्तुबाट अलग गने,

(ग)

मालवस्तुलाई बढी िवत हुन वा वबरहणन नवदन मालवस्तुको संरिणका लावग आवश्र्क सरु िाको
प्रबन्ि गने,

(घ)

मालवस्तु वबक्रीको लावग क्रेतालाई देिाउने,

(ङ)

भन्सार अविकृ तको पवू यस्वीकृ वत वलई मालवस्तु, घोषणा गनअ
यु वघ वा महसल
ु नबझु ाई नमनू ा
सङ्कलन गने,

(२)

भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु सम्बन्िमा मालवस्तुिनीको दावर्त्व देहार् बमोवएम हुनछ
े :-

(क)

वाहनबाट मालवस्तु ओराल्ने, बोक्ने, वाहनमा राख्ने, तौल गने, नापएााँच गने, िोल्ने, पनु ाः बन्द
गने, मालवस्तु छुट्ट्र्ाउने, मालवस्तुमा वचन्ह लगाउने लगार्तका कार्यको लावग लाग्ने सम्पणू य िचय
ब्र्होने,

(ि)

मालवस्तु भन्सार वेर्रहाउसमा रािेको भाडा बापत भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकलाई नेपाल
सरकारको सम्बवन्ित पदाविकारीको स्वीकृ वत वलई तोवकएको दर बमोवएमको रकम भक्त
ु ानी गनयु
पनेछ ।

एउटा भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु अको भन्सार वेर्रहाउसमा स्र्ानान्तरण गनेाः (१) कुनै मालवस्तु िनीले
एउटा भन्सार वेर्रहाउसमा राविएका मालवस्तु अको भन्सार वेर्रहाउसमा स्र्ानान्तरण गनयको लावग वनवेदन गरे मा र
यार्होरा मनावसब लागेमा भन्सार अविकृ तले तोवकएका र्शतयहरुको अिीनमा रही तोवकएबमोवएम स्र्ानान्तरण गने
अनमु वत वदन सक्नेछ ।
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(२) मालवस्तु िनीले उपदफा (१) बमोवएम मालवस्तु स्र्ानान्तरण गदाय त्र्स्तो मालवस्तु ववचलन गरे मा
वनएले चोरी पैठारी गरे को मानी सो बमोवएम दण्ड सएार् गररनेछ।
९७.

९८.

भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु वनकासी वा पैठारीको लावग उठाउनेाः (१) मालवस्तुिनीले देहार्बमोवएम प्रवक्रर्ा
परू ा गरी भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनयको लावग उठाई लैएान सक्नेछाः
(क)

तोवकएबमोवएमको ढााँचा र समर्मा भन्सार कार्ायलर्मा वनकासी वा पैठारीका लावग घोषणा गरे को,

(ि)

र्स ऐनबमोवएम वनिायरण गररएको सम्पणू य महसल
ु , एररबाना, ब्र्ाए, भन्सार वेर्रहाउसको भाडा
लगार्तका बझु ाउनु पने रकमहरु बझु ाई सके को,

(ग)

भन्सार अविकृ तबाट वनकासी वा पैठारीको लावग एााँचपास भएको।

मालवस्तु उत्पादन, प्रर्शोिन वा वनमायणको लावग बण्डेड वेर्रहाउसको इएाएतपत्र वदन सवकनेाः (१) कुनै उद्योगले
कच्चापदार्य, सहार्क कच्चापदार्य वा ्र्ाके वएङ सामरहणी पैठारी गरी इएाएतपत्र प्राप्त बण्डेड वेर्रहाउसमा रािी पैठारी
गररएको कच्चापदार्य, सहार्क कच्चापदार्य वा ्र्ाके वएङ सामरहणीबाट तर्ारी मालवस्तु उत्पादन, प्रर्शोिन वा वनमायण
गरी ववदेर्शमा वनकासी गनयको लावग वा स्वदेर्शमै पररबत्र्य ववदेर्शी मद्रु ामा वबक्री गनयको लावग बण्डेड वेर्रहाउसको
इएाएतपत्र वलन चाहेमा महावनदेर्शक समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वदइएको वनवेदन बमोवएम कुनै उद्योगलाई बण्डेड वेर्रहाउसको इएाएतपत्र वदन
उपर्क्त
ु देिेमा तोवकए बमोवएमको र्शतयका अिीनमा रही महावनदेर्शकले त्र्स्ता उद्योगलाई तोवकए बमोवएम बण्डेड
वेर्रहाउसको इएाएतपत्र वदन सक्नेछ ।

९९.

करमक्त
ु पसल सञ्चालन सम्बन्िी यार्वस्र्ा (१) तोवकए बमोवएमका मालवस्तु बैङ्क एमानत सवु विामा पैठारी गरी
करमक्त
ु पसलबाट कूटनीवतक सवु विा वा महसल
ु सवु विा पाउने वनकार्, पदाविकारी वा यार्वक्तलाई तोवकए बमोवएम
वबक्री गने प्रर्ोएनको लावग महावनदेर्शकले कुनै यार्वक्तलाई तोवकए बमोवएम करमक्त
ु पसल सञ्चालन गने इएाएतपत्र
वदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम करमक्त
ु पसल सञ्चालनको लावग इएाएतपत्रप्राप्त यार्वक्तले पालन गनपयु ने गरी
महावनदेर्शकले आवश्र्क र्शतयहरु तोक्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोवएम इएाएतपत्र वददं ा आवश्र्कताको ववश्ले षणको आिारमा संख्र्ा तर्ा िेत्र र्वकन
गरी करमक्त
ु पसल सञ्चालनको लावग न्र्नू तम र्शल्ु क तोकी सो र्शल्ु कमा सीलबन्दी बोलपत्रद्वारा बढाबढको प्रवतस्पिाय
गराई आवश्र्क संख्र्ामा बढी कबल
ु गने यार्वक्तहरुको छनौट गरी बढी कबल
ु गरे को रकमको क्रमानसु ार वदनु पनेछ।
(४) महावनदेर्शक वा वनएले िटाएको भन्सारको कुनै अविकारीले एनु सक
ु ै बित करमक्त
ु पसलको स्र्लगत
वनरीिण गनय, करमक्त
ु पसलको लावग पैठारी गररएका मालवस्तक
ु ो भण्डारणको यार्वस्र्ा, वबक्री तर्ा मौज्दात सम्बन्िी
अवभलेि हेनय सक्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोवएम तोवकएका र्शतयहरु पालना नगरे मा वा उपदफा (३) बमोवएम वनरीिण गदाय
करमक्त
ु पसलको लावग पैठारी गरे का मालवस्तु अनविकृ त यार्वक्तलाई वबक्री गरे को देविएमा वा, वबक्री अनसु ार मौज्दात
नवभडी मालवस्तु कमी देविएमा महावनदेर्शकले लाग्ने महसल
ु र सोको दोब्बर एररवाना असल
ु गरी अनवु मत िारे ए गनय
सक्नेछ ।
(६) र्स सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनछ
े

१००. भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तुको िवतपवू तयाः (१) भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु भन्सार वेर्रहाउस
सञ्चालकले िवत नहुने गरी सरु वित रुपमा राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमका मालवस्तु चोररएमा, हराएमा वा प्राकृ वतक प्रकोप वा दघु टय नाको कारणले वा
मालवस्तु राख्ने वा उठाउने क्रममा स्वाभाववक रुपमा हुन सक्ने टुटफुट बाहेक अन्र् कुनै कारणबाट नि भएमा, िवत
38

भएमा वा िवत गररएमा वा लापरबाही वा एानाएानी अन्र् अनविकृ त यार्वक्तलाई एााँचपास गरी वा नगरी वदई पठाएमा
भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकबाट सो मालवस्तक
ु ो िनीले त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो िवतपवू तय तोवकए बमोवएम भराई वलन
पाउनेछ ।
तर, त्र्स्तो मालवस्तमु ा वनएको हक स्र्ावपत नभई वनएले िवतपवू तयको दाबी गनयसक्ने छै न।
(३) भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तु भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकको असाविानी ले चोररएमा वा
हराएमा वा आगलागी भएमा वा अन्र् कुनै वकवसमले िवत वा हावन नोक्सानी भएमा त्र्स्ता मालवस्तुमा लाग्ने
महसल
ु को दोब्बर महसल
ु भन्सार वेर्रहाउस सञ्चालकबाट असल
ु गररनेछ ।
पररच्छे द-९
पारवहन सम्बन्िी यार्वस्र्ा
१०१.

आन्तररक पारवहन: (१) नेपालको कुनै एउटा भन्सार कार्ायलर्मा आइपगु ेको मालवस्तु एााँचपास नहुदाँ ै अको भन्सार
कार्ायलर्मा लगी सोही कार्ायलर्बाट एााँचपास गराउन मनावसव कारण सवहत पैठारीकतायले वनवेदन वदएमा त्र्सरी
लैएानको लावग भन्सार अविकृ तले महसल
ु नवलई तोवकएबमोवएम अनमु वत वदन सक्नेछ । र्सरी अनमु वत वददं ा भन्सार
अविकृ तले लाग्ने महसल
ु को दोब्बर रकमको सरु िण वलनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम अनमु वत वलई एााँचपासको लावग अको भन्सार कार्ायलर्मा लवगएको मालवस्तु
सो भन्सार कार्ायलर्का भन्सार अविकृ तले उक्त भन्सार कार्ायलर्मा पवहलो पटक पैठारी हुन आएको मालवस्तु सरह
एााँचपास गनेछ ।

१०२.

अन्तरायवरिर् पारवहनाः (१) नेपाल सरकारले अन्तरायवरिर् पारवहनको उद्देश्र्ले नेपालमा पैठारी गररएका मालवस्तु
नेपालको भभू ाग हुदं ै अको कुनै मल
ु क
ु मा लैएानको लावग त्र्स्ता मालवस्तु नेपालवभत्र प्रवेर्श हुने भन्सार कार्ायलर्देवि
नेपालबाट बावहर वनस्कने भन्सार कार्ायलर्सम्म सरु वित रुपमा पर्ु र्ाउने सवु नवितता लावग तोवकएका र्शतयहरुको
अिीनमा रही कुनै मल
ु ुकलाई तोवकएबमोवएम अन्तरायवरिर् पारवहन अनमु वत वदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम नेपालमा अन्तरायवरिर् पारवहन लावग पैठारी एवं वनकासी हुने मालवस्तुमा महसल
ु
छुट हुनेछ।
(३) अन्तरायवरिर् पारवहनको लावग मालवस्तु आगमन हुने भन्सार कार्ायलर्हरु, प्रर्ोग गनय पाइने मागय एवं
प्रस्र्ान हुने भन्सार कार्ायलर्हरु दईु पिीर् वा बहुपिीर् सवन्ि वा सम्झौतामा उल्लेि भएकोमा सोहीबमोवएम र
उल्लेि नभएकोमा नेपाल सरकारले तोके बमोवएम हुनछ
े ।
(४) नेपाल सरकारले नेपालमा पारवहनको लावग पैठारी गने मालवस्तुको सम्बन्िमा अपनाउनु पने प्रवक्रर्ा,
पालन गनयपु ने र्शतयहरु एवं सरु िाका लावग अपनाउनु पने उपार्हरु र कुनै सेवा प्रदान गरे बापत वलइने र्शल्ु क एवं दस्तरु
तोक्न सक्नेछ।

१०३.

नेपालबाट ववदेर्शी मल
ु ुक हुदं ै पनु ाःनेपालवभत्र पैठारी गने मालवस्तु सम्बन्िी यार्वस्र्ााः नेपालबाट ववदेर्शी मल
ु ुक हुदं ै
पनु ाःनेपालवभत्र मालवस्तु पैठारी गदाय अपनाउनु पने प्रवक्रर्ा र महसल
ु सवु विा सम्बन्िी यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम
हुनेछ।

१०४.

ववदेर्शबाट नेपालमा पारवहनको लावग ल्र्ाउने र पनु ाःसोही मल
ु क
ु मा लैएाने मालवस्तु सम्बन्िी यार्वस्र्ााः ववदेर्शबाट
नेपालमा पारवहनको लावग मालवस्तु ल्र्ाउदा र पनु ाःसोही मल
ु क
ु मा लैएादा अपनाउनु पने प्रवक्रर्ा र महसल
ु
सवु विासम्बन्िी यार्वस्र्ा तोवकएबमोवएम हुनछ
े ।
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पररच्छे द-१०
र्शीघ्र एााँचपास तर्ा हुलाकबाट गररने वनकासी वा पैठारी
१०५.

र्शीघ्र एााँचपास गने सवु विा वदन सवकने: वनएी िेत्रवाट सञ्चावलत द्रुत सेवा वा कुररर्र कम्पनीहरुले हवाई मागयबाट
वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तुको लावग उपदफा (२) को अिीनमा रही र्शीघ्र एााँचपास गने सवु विा वदइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम द्रुत सेवा वा कुररर्र कम्पनीहरुले हवाई मागयबाट वनकासी वा पैठारी गने
मालवस्तुको लावग र्शीघ्र एााँचपासको सवु विा वददं ा अपनाइने प्रवक्रर्ाहरु, पालन गनयपु ने र्शतयहरु, बन्देएहरु एवं लागू हुने
वमवत अर्य मन्त्रालर्ले नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी तोके बमोवएम हुनेछन।्
(३) वनएी िेत्रवाट सञ्चावलत द्रुत सेवा वा कुररर्र कम्पनीहरुले हवाई मागयबाट वनकासी वा पैठारी गने
तोवकएबमोवएमका र तोवकएको मल्ू र् सम्मका मालवस्तमु ा नेपाल सरकारले महसल
ु छुट वदन सक्नेछ ।

१०६.

हुलाक पवु लन्दाबाट गने पैठारीाः (१) तोवकए बमोवएमका र तोवकएका मल्ू र्सम्मका मालवस्तु हुलाक पवु लन्दाबाट पैठारी
गनय पाइने छ ।
(२) हुलाक पवु लन्दाबाट पैठारी हुने तोवकए बमोवएमका र तोवकएका मल्ू र् सम्मका मालवस्तुमा नेपाल
सरकारले महसल
ु छुट वदन सक्नेछ ।

१०७.

हुलाक पवु लन्दाबाट गने वनकासीाः तोवकए बमोवएमका र तोवकएका मल्ू र् सम्मका मालवस्तु हुलाक पवु लन्दाबाट वनकासी
गनय वदईने छ ।
(२) हुलाक पवु लन्दाबाट वनकासी हुने तोवकए बमोवएमका र तोवकएका मल्ू र् सम्मका मालवस्तमु ा नेपाल
सरकारले महसल
ु छुट वदन सक्नेछ ।

१०८.

हुलाक पवु लन्दाबाट वनकासी वा पैठारी गनय प्रवतबन्ि लगाउन सवकनेाः अर्य मन्त्रालर्ले हुलाक पवु लन्दाबाट वनकासी वा
पैठारी गनय नपाईने मालवस्तु तोक्न सक्नेछ ।

१०९.

हुलाकमाफय त पैठारी भएको वा वनकासी गने मालवस्तु भन्सार अविकृ त समि दाविला गनपयु नेाः (१) हुलाकमाफय त
कसैको नाममा पवु लन्दाबाट कुनै मालवस्तु आएमा सम्बवन्ित हुलाक कार्ायलर्ले पवु लन्दा पाउने यार्वक्तलाई सो कुराको
सचू ना वदई सो पवु लन्दा नवएकको स्र्ानीर् भन्सार कार्ायलर्को भन्सार अविकृ त समि एााँचपासको लावग पेर्श गनयु
पनेछ । हुलाक पवु लन्दाबाट कसैको नाममा पैठारी भएको कुनै मालवस्तु भन्सार अविकृ तले एााँचपास गरे पवछमात्र
सम्बवन्ित यार्वक्तलाई बझु ाईवदनु पनेछ।
(२) कसैले हुलाक पवु लन्दाबाट ववदेर्शमा मालवस्तु वनकासी गनय ल्र्ाएमा सम्बवन्ित हुलाकले नवएकको
स्र्ानीर् भन्सार कार्ायलर्को भन्सार अविकृ तले एााँचपास गरे पवछ मात्र त्र्स्तो पवु लन्दा वझु ी वनर्मानसु ार चलान
गररवदनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन अर्य मन्त्रालर्ले तोवकएबमोवएमका र
तोवकएको मल्ू र्सम्मका मालवस्तु भन्सार अविकृ त समि पेर्श गनय नपने यार्वस्र्ा गनय सक्नेछ ।

११०.

मालवस्तु र मल्ू र्को सीमा हेरफे र हुन सक्नेाः हुलाक पवु लन्दाबाट पैठारी वा वनकासी गनय वदईने मालवस्तु र मल्ू र्
अर्यमन्त्रालर्ले राएपत्रमा सचू ना प्रकावर्शत गरी र्पघट गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द-११

१११.

पवू ायदर्श
े
पवू ायदर्श
े एारी गनय सक्ने: (१) पैठारीकतायले देहार्का ववषर्मा पवू ायदर्श
े को लावग महावनदेर्शक समि वनवेदन वदएमा
महावनदेर्शकले तोवकएबमोवएम पवू ायदर्श
े वदन सक्नेछ:40

(क) मालवस्तक
ु ो वगीकरण,
(ि) मालवस्तुको उत्पवत्त
(२) उपदफा (१) वमोवएम पवू ायदर्श
े वदनु अवघ त्र्स्ता मालवस्तक
ु ो वगीकरण वा उत्पवत्त सम्बन्िमा परामर्शय
वलन महावनदेर्शकले तोवकए बमोवएमको परामर्शय सवमवत गठन गनय सक्नेछ ।
(३) महावनदेर्शकले उपदफा (१) बमोवएम पवू ायदर्श
े को माग गररएका मालवस्तुको सम्बन्िमा प्रर्ोगर्शाला
परीिण गराई प्रवतवेदन वलन, सम्बवन्ित ववषर्का ववज्ञहरु वा कुनै सरकारी वनकार् वा ववश्व भन्सार संगठनको रार् वलन
सक्नेछ।
(४) र्स दफामा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा उल्लेि भएता पवन नेपाल समेत पि रहेको िेत्रीर् वा दईु पिीर् सवन्ि
वा सम्झौता बमोवएम उत्पवत्तको मल
ु ुकको आिारमा भन्सार महसल
ु दर फरक हुने मालवस्तु बाहेक अन्र् मालवस्तुका
सम्बन्िमा मालवस्तुको उत्पवत्त सम्बन्िी पवू ायदर्श
े वदइने छै न ।
(५) र्स दफा बमोवएम पवू ायदर्श
े वददं ा मालवस्तुको वगीकरणका सम्बन्िमा र्स ऐनको दफा ५९ बमोवएम र
मालवस्तुको उत्पवत्तका सम्बन्िमा नेपाल समेत सदस्र् रहेको िेत्रीर् वा दईु पिीर् सवि वा सम्झौताको को प्रवतकूल नहुने
गरी गनयु पनेछ ।
(६) र्स दफा सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकएबमोवएम हुनछ
े ।
पररच्छे द-१२
भन्सार सम्बन्िी कसरू र दण्ड सएार्
११२.

चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी गनय नहुनाःे (१) कसैले चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी गनय हुदाँ नै ।
(२) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी गरे मा वा गने प्रर्त्न गरे मा वा िास बाटोबाट मात्र
वनकासी वा पैठारी गनय पाउने गरी दफा ७ बमोवएम बाटो तोवकएकोमा सो बाटो बाहेक अन्र्त्रबाट वनकासी वा पैठारी
गरे मा वा गने प्रर्त्न गरे मा र्स ऐन बमोवएमको कसरू गरे को मावननेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएमको कसरू को ववगो दर्श लाि रुपैर्ााँसम्म भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो
मालवस्तु एफत गरी मालवस्तुको ववगो बमोवएम एररबाना गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम एफत हुने मालवस्तु ढुवानी गनय प्रर्ोग भएको सवारी सािन सो सवारी सािन
िनीको सहमवत वा एानकारीमा प्रर्ोग भएको रहेछ भने भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो सवारी सािन एफत गरी सो को
िनीलाई एक लाि रुपैर्ााँसम्म एररवाना गनय सक्नेछ । सवारी सािनको िनीको सहमवत वा एानकारी वबना सवारी
चालकले एानाएानी त्र्स्तो मालवस्तु ढुवानी गरे को रहेछ भने त्र्स्तो चालकलाई भन्सार अविकृ तले पचास हएार
रुपैर्ााँसम्म एररवाना गनय सक्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोवएमको कसरू को ववगो दर्श लाि रुपैर्ााँ देवि एक करोड रुपैर्ााँसम्म भएमा त्र्स्तो
मालवस्तु एफत गरी मालवस्तुको ववगो बमोवएम एररबाना र देहार् बमोवएमको कै द सएार् हुनछ
े ।
(क)

दर्श लाि रुपैर्ाभन्दा बढी पच्चीस लाि रुपैर्ासम्मको वबगोमा एक मवहनासम्म

(ि)

पच्चीस लाि रुपैर्ाभन्दा बढी पचास लाि रुपैर्ासम्मको वबगोमा एक मवहनादेवि तीन
मवहनासम्म,

(ग)

पचास लाि रुपैर्ाभन्दा बढी एक करोड रुपैर्ासम्मको वबगोमा तीन मवहनादेवि एक वषयसम्म ।

(६) उपदफा (२) बमोवएमको कसरू को ववगो एक करोड रुपैर्ााँभन्दा बढी भएमा त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी
मालवस्तुको ववगो बमोवएम एररबाना र देहार् बमोवएमको कै द सएार् हुनछ
े ाः–
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(क)

एक करोड रुपैर्ाभन्दा बढी तीन करोड रुपैर्ासम्मको वबगोमा एक वषयदवे ि तीन वषयसम्म,

(ि)

तीन करोड रुपैर्ाभन्दा बढी वबगोमा तीन वषयदवे ि पााँच वषयसम्म ।

(७) उपदफा उपदफा (५) वा (६) बमोवएम एफत हुने मालवस्तु ढुवानी गनय प्रर्ोग भएको सवारी सािन सो
सािनको िनीको सहमवत वा एानकारीमा प्रर्ोग भएको रहेछ भने सम्बवन्ित भन्सार अविकृ त वा वएल्ला अदालतले
त्र्स्तो सवारी सािन एफत गरी वनएलाई एक वषयसम्म कै द गनय सक्नेछ । सवारी सािनको िनीको सहमवत वा
एानकारीवबना सवारी चालकले एानाएानी त्र्स्तो मालवस्तु ढुवानी गनय सो सवारी सािन प्रर्ोग गरे को रहेछ भने त्र्स्तो
चालकलाई सम्बवन्ित भन्सार अविकृ त वा वएल्ला अदालतले पााँच हएार रुपैर्ााँसम्म एररवाना वा एक वषयसम्म कै द वा
दवु ै सएार् गनय सक्नेछ ।
(८) उपदफा (१) बमोवएमको कसरू गनय मद्दत गने वा दरुु त्साहन वदने यार्वक्तलाई भन्सार अविकृ त वा वएल्ला
अदालतले कसरू दारलाई सरह सएार् गनय सक्नेछ ।
(९) कसैले चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी गररएको मालवस्तु लक
ु ाएमा वा एानाएानी रािेमा र्स ऐन
बमोवएम कसरू गरे को मानी भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी वनएलाई पचास हएार रुपैर्ााँसम्म एररबाना
गनय सक्नेछ ।
११३.

मालवस्तक
ु ो वववरण फरक पारी घोषणा गनय नहुनेाः मालवस्तु घोषणा गदाय देहार् बमोवएम वववरण फरक पारी गलत
घोषणा गरे मा भन्सार अविकृ तले देहार् बमोवएम गनय सक्नेछ:(क)

कुनै घोषणाकतायले मालवस्तुको नाम, प्रकृ वत, भौवतक ववर्शेषता, चाररवत्रक गणु ,नाप, आकार तर्ा
गणु स्तर सही भए पवन पररमाण घटी गरी घोषणा गरे मा त्र्स्तो मालवस्तुको घोषणाकतायलाई त्र्सरी
पररमाण घटी घोषणा गररएएवत मालवस्तुको मल्ू र्को र्शतप्रवतर्शत एररबाना र लाग्ने महसल
ु वलई
त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास गने ।

(ि)

कुनै घोषणाकतायले मालवस्तक
ु ो नाम, प्रकृ वत, भौवतक ववर्शेषता, चाररवत्रक गणु , नाप, आकार र
गणु स्तर एवं पररमाण सही भएपवन उत्पवत्तको मल
ु ुक फरक पारी घोषणा गरे मा त्र्स्तो मालवस्तुको
घोषणाकतायलाई त्र्स्तो मालवस्तमु ा लाग्ने भन्सार महसल
ु को पच्चीस प्रवतर्शत रकम एररबाना र
लाग्ने महसल
ु वलई त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास गने ।

(ग)

कुनै घोषणाकतायले वनकासी हुने मालवस्तुको वास्तववक पररमाणभन्दा बढी पररमाण उल्लेि गरे मा
त्र्स्तो मालवस्तुको घोषणाकतायलाई त्र्सरी बढी घोषणा गररएएवत मालवस्तुको मल्ू र्को दईु सर्
प्रवतर्शत एररबाना गरी सो यार्होरा प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेि गरी एााँचपास गने ।

(घ)

कुनै घोषणाकतायले वनकासी हुने मालवस्तुको नाम, प्रकृ वत, भौवतक ववर्शेषता, चाररवत्रक गणु , नाप,
आकार र गणु स्तरमध्र्े सबै वा कुनै वववरण फरक पारी घोषणा गरे मा त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी
घोषणाकतायलाई त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो मल्ू र् बराबर एररबाना गने ।

(ङ)

कुनै घोषणाकतायले पैठारी हुने एउटा मालवस्तल
ु ाई अकै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्यबाट
वनवमयत मालवस्तल
ु ाई अकै प्रकारको पदार्यबाट वनवमयत मालवस्तु भनी वा मालवस्तक
ु ो प्रकृ वत,
भौवतक ववर्शेषता, चाररवत्रक गणु , नाप, आकार र गणु स्तरमध्र्े सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा
गरे मा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरे मा त्र्स्तो मालवस्तुको घोषणाकतायलाई त्र्स्तो मालवस्तुको
मल्ू र् बरावर एररबाना गरी सो मालवस्तु एफत गने वा वनएबाट सो मालवस्तुको मल्ू र्को दईु सर्
प्रवतर्शत एररबाना र लाग्ने महसल
ु असल
ू गरी त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास गने ।

(च)

कुनै घोषणाकतायले पैठारी भएका मालवस्तुमा नै त्र्स्तो मालवस्तुको पवहचान हुने ब्राण्ड, कम्पनी,
मोडेल, आइटम नम्बर वा र्स्तै कुनै वववरण स्पि अंवकत भएकोमा त्र्स्तो मालवस्तु घोषणा गदाय
त्र्स्तो स्पि पवहचान हुने वववरण अवनवार्य रुममा िल
ु ाउनु पनेछ । र्स्तो वववरण निल
ु ाई घोषणा
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गरे मा घोषणाकतायलाई मालवस्तमु ा लाग्ने महसल
ु को र्शतप्रवतर्शत एररवाना समेत असल
ु गरी
एााँचपास गने ।
११४.

एालसाएी वकते वा नक्कली कागएात पेर्श गरी राएस्वमा हावन नोक्सानी पर्ु र्ाउन नहुनाःे (१) कसैले राएस्वमा हावन
नोक्सानी पर्ु र्ाउने उद्देश्र्ले भन्सार कार्ायलर्मा एालसाएी, वकते वा नक्कली कागएात पेर्श गनयु हुदाँ नै ।
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोएनको लावग कसैले भन्सार कार्ायलर्मा एालसाएी, वकते वा नक्कली कागएात
पेर्श गरी महसल
ु वा राएस्वमा हावन नोक्सानी पर्ु र्ाएमा वा पर्ु र्ाउने प्रर्त्न गरे मा र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मानी
त्र्स्तो यार्वक्तलाई भन्सार अविकृ तले त्र्सरी हावन नोक्सानी पर्ु र्ाएको वा पर्ु र्ाउने प्रर्त्न गरे को महसल
ु वा राएस्व
रकमको दईु सर् प्रवतर्शत एररबाना वा छ मवहनादेवि एक वषयसम्म कै द वा दवु ै सएार् गनय सक्नेछ र सरकारी कागएात
वकते गरकोमा प्रचवलत काननू बमोवएम कारबाही गनयका लावग सम्बवन्ित वनकार् वा अविकारी समि पठाउन सक्नेछ।

११५.

(३) कुनै यार्वक्तले मालवस्तुको मल्ू र् कम देिाई महसल
ु छल्ने उद्देश्र्ले नक्कली वा एालसाएी वा कीते
बीएक बनाई भन्सार कार्ायलर्मा पेर्श गरे मा भन्सार अविकृ तले त्र्स्ता मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् कार्म गरी त्र्स्तो
यार्वक्तलाई उक्त मालवस्तुको भन्सार मल्ू र्को दईु सर् प्रवतर्शत एररवाना गरी त्र्स्तो मालवस्तु एफत गनय सक्नेछ ।
भन्सारको अवभलेि, प्रज्ञापनपत्र, वलित, सील, सीलछाप वा दस्तित वकते गने, बदल्न वा नि गनय नहुनेाः (१) कसैले
भन्सारको कार्यसम्पादनमा प्रर्ोग भएको प्रज्ञापनपत्र, वलित, सील, सीलछाप वा दस्तित महसल
ु छल्ने उद्देश्र्ले वकते
गने, बदल्ने वा नि गनय हुदाँ नै ।
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोएनको लावग कसैले भन्सार कार्ायलर्को कार्यसम्पादनमा प्रर्ोग गररएको प्रज्ञापनपत्र
वा वलितको िास कुरा झट्ठु ो हो भनी एानाएानी लेिेमा, सहीछाप गरे मा वा प्रर्ोग गरे मा वा भन्सार कार्ायलर्को
कार्यसम्पादनमा भन्सार अविकृ तले सही गरे को वा छाप लगाएको वलित, लाहा वा सीलछाप, दस्तित वा अरु कुनै
वचन्ह वा संकेतलाई वकते गरे मा वा बदलेमा वा नि गरे मा र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम कसरू गने यार्वक्तलाई भन्सार अविकृ तले पचास हएार रुपर्ााँसम्म एररबाना र एक
वषयसम्म कै द वा दवु ै सएार् गनय सक्नेछ र सरकारी कागएात वकते गरकोमा प्रचवलत काननू बमोवएम कारबाही गनयका
लावग सम्बवन्ित वनकार् वा अविकारी समि लेिी पठाउन सक्नेछ।
(४) कसैले महावनदेर्शकको वलवित आदेर्शवबना भन्सारको कार्यसम्पादनमा प्रर्ोग गररएको कम््र्टु र
प्रणालीमा वा सो प्रणालीमा रहेको त्र्ाङ्क वा अवभलेि कुनै प्रकारले पररवतयन गनय, मेटाउन, हटाउन, नोक्सानी
पर्ु र्ाउन, त्र्ाङ्क र््न, कार्य प्रणालीमा अवरोि पर्ु र्ाउन, वा कुनै वकवसमले हेरफे र गनय हुदाँ नै र र्सो गररएमा र्स
उपदफा बमोवएमको कसरू गरे को मावननेछ।
(५) उपदफा (४) बमोवएमको कसरू गने यार्वक्तलाई भन्सार अविकृ तले एक वषय कै द र एक लाि रुपैर्ा
एररवाना गनेछ र त्र्स्तो कसरू बाट कुनै यार्वक्तलाई हावन नोक्सानी भएको रहेछ भने त्र्स्तो हावन नोक्सानी समेत कसरू
गने यार्वक्तबाट भराउने छ ।
(६) उपदफा (४) बमोवएमको कार्यबाट महसल
ु घटाएको, छवलएको वा कुनै प्रकारले दावर्त्व कम पाररएको
पाइएमा उपदफा (५) बमोवएमको एररवानाका अवतररक्त त्र्सरी घटाएको, छवलएको वा दावर्त्व कम पाररएको महसल
ु
रकमको पााँच गणु ाले हुने रकम भन्सार अविकृ तले वनएबाट असल
ु गनेछ।

११६.

भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु चोरी गनय वा नोक्सानी पर्ु र्ाउन वा हटाउन नहुनेाः (१) कुनै मालवस्तु िनीले वा
वनएको एएेन्टले मालवस्तु चोरी गनय वा सो मालवस्तमु ा नोक्सानी पर्ु र्ाउने मनसार्ले कुनै भन्सार वेर्रहाउस िोलेमा
वा भन्सार वेर्रहाउसमा प्रवेर्श गरे मा वा सो भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु कुनै प्रकारले िोलेमा र्स ऐन
बमोवएम कसरू गरे को मानी भन्सार अविकृ तले वनएलाई पच्चीस हएारदेवि एकलाि रुपैर्ााँसम्म एररबाना गनय सक्नेछ
।
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(२) कसैले भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु भन्सार अविकृ तको स्वीकृ वत वेगर हटाएमा वा लगेमा र्स
ऐन बमोवएम कसरू गरे को मानी भन्सार अविकृ तले वनएलाई सो मालवस्तु दाविला गराई सो मालवस्तक
ु ो मल्ू र्
बमोवएम एररबाना गरी छ मवहनासम्म कै द गनय वा मालवस्तु दाविला हुन नसके मा मालवस्तक
ु ो मल्ू र्को दोब्बर
एररबाना गरी छ मवहनासम्म कै द गनय सक्नेछ ।
(३) भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु वएम्मा रहेको कमयचारी वा यार्वक्तले त्र्स्तो मालवस्तु
लापरवाहीपवू यक हराएमा वा एानाएानी नोक्सानी गरे मा भन्सार अविकृ तले वनएबाट सो मालवस्तक
ु ो मल्ू र् र लाग्ने
महसल
ु असल
ू गरी वनएलाई पााँचहएार रुपैर्ााँसम्म एररबाना गनय सक्नेछ।
(४) अनविकृ त कमयचारीले भन्सार वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु हटाएमा वा हटाउने आदेर्श वदएमा भन्सार
अविकृ तले वनएलाई पचास हएार रुपर्ााँसम्म एररबाना वा छ मवहनासम्म कै द वा दवु ै सएार् गनय सक्नेछ ।
११७.

भौवतक एााँच नगरी एााँचपास भएको मालवस्तु फरक परे मा हुने सएार्ाः (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको
भए तापवन दफा २९ को उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोवएम भौवतक एााँच नगरी एााँचपास भएका
मालवस्तु घोषणाकतायले भन्सार िेत्रबाट उठाई लैएानअ
ु वघ वा भन्सारिेत्र बावहर लवगसके पवछ भन्सार अविकृ त वा
अन्र् अविकारप्राप्त अविकारीले र्स ऐन बमोवएम पनु ाः एााँच गदाय मालवस्तक
ु ो नाम, प्रकृ वत, भौवतक ववर्शेषता,
चाररवत्रक गणु , नाप, आकार, गणु स्तर पररमाण तर्ा मल्ू र् घोषणा गरे कोभन्दा फरक पाइएमा भन्सार अविकृ तले त्र्सरी
वववरण फरक पारी घोषणा गरे वापत वववरण फरक पाइएएवत मालवस्तक
ु ो मल्ू र्को पााँचसर् प्रवतर्शत एररबाना असल
ु
गरी मालवस्तु छावडवदने वा त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी सो मालवस्तक
ो
म
ल्
र्को
चारसर्
प्रवतर्शत
एररबाना
गने
छ
।
ु ू
(२) उपदफा (१) बमोवएम एररबाना भएको रकममा त्र्स्तो मालवस्तु एााँचपास हुदाँ ाका बित बझु ाइएको
महसल
ु रकम वमलान गनय वा घटाउन पाइने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोवएम सएार् पाएको वनकासीकताय वा पैठारीकतायको वनकासी पैठारी संकेत नम्बर
ववभागले तोवकए बमोवएम िारे ए गरी पनु : वनकासी तर्ा पैठारी सम्बन्िी कार्य गनय नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
(४) भन्सार अविकृ तले र्स ऐन बमोवएम एफत गनयु पने देविएका तर एफत गनय सम्भावना नभएका वा
उपभोग भईसके का वा पत्ता नलागेका मालवस्तुको ववगो बराबरको रकम सम्बवन्ित यार्वक्तबाट असल
ु गनय सक्नेछ ।

११८.

११९.

१२०.

महसल
ु छुट वा सवु विामा पैठारी गरे को मालवस्तु वा सवु विाको दरुु पर्ोग गरे मा एररबाना हुनेाः कुनै यार्वक्तले र्स ऐन वा
अन्र् प्रचवलत ऐन बमोवएम पणू य वा आंवर्शक भन्सार महसल
ु छुट वा सवु विामा पैठारी गरे का मालवस्तु, एनु उद्देश्र्ले
पैठारी गरे को हो त्र्स्तो उद्देश्र् ववपरीत प्रर्ोग वा ववक्री गरे को वा छुट वा सवु विा नपाउने यार्वक्तले आंवर्शक भन्सार
महसल
ु छुट वा सवु विामा कुनै मालवस्तु पैठारी गरे को पाइएमा भन्सार अविकृ त वा भन्सार परीिकले त्र्स्तो
पैठारीकतायलाई त्र्स्ता मालवस्तुको भन्सार मल्ू र्को र्शतप्रवतर्शत एररबाना गनय सक्नेछ ।
बािा वबरोि गनेलाई य सएार् हुनाःे कुनै यार्वक्त वा सरकारी कमयचारीले भन्सार अविकृ त वा भन्सार कार्ायलर्को
कमयचारीलाई र्स ऐन र र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्मले वदएको अविकार प्रर्ोग गनय वा भन्सार कार्ायलर्को
कार्यसम्पादनमा एानाएानी बािा अवरोि पर्ु र्ाएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो यार्वक्तलाई सरकारी कमयचारी भएमा दर्श
हएारदेवि पचास हएार रुपैर्ााँसम्म एररबाना वा एक वषयसम्म कै द वा दवु ै सएार् र अन्र् यार्वक्त भए दर्श हएारदेवि
पचास हएार रुपर्ााँसम्म एररबाना वा छ मवहनासम्म कै द वा दवु ै सएार् गनय सक्नेछ ।
भन्सार एएेन्टलाई सएार् हुनाःे (१) दफा ११३ को उपदफा ((१) को िण्ड (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बमोवएमको
कार्य गने भन्सार एएेन्टलाई भन्सार अविकृ तले पच्चीस हएार रुपैर्ााँदवे ि पचास हएार रुपैर्ााँसम्म एररबाना वा एक
मवहनादेवि छ मवहनासम्म कै द वा दवु ै सएार् गनय सक्नेछ ।
(२) भन्सार एएेन्टलाई उपदफा (१) बमोवएम सएार् गररएको कारणले मात्र र्स दफा बमोवएम मालवस्तक
ु ो
िनीलाई हुने दण्ड सएार् वा एररबानाबाट उन्मवु क्त भएको मावनने छै न ।
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१२१.

अन्र् कसरू मा हुने सएार्: (१) र्स ऐन अन्तगयतका देहार्का कसरू मा भन्सार अविकृ तले देहार् बमोवएम सएार् गनय
सक्नेछ:(क)

दफा २३ को उपदफा (४) बमोवएमको कसरू मा दर्श हएार रुपैर्ााँसम्म एररवाना ।

(ि)

दफा २४ को उपदफा (२) बमोवएमका कसरू मा नेपालमा दताय नभएको वाहन र नेपालमा दताय
भएको मालवस्तु सवहतको वाहनको हकमा दफा ११२ वमोवएम दण्ड सएार् र नेपालमा दताय
भएको र िाली (ररत्तो) वाहन भएमा पााँच हएार रुपैर्ााँसम्म एररवाना ।

(ग)

दफा २५ को उपदफा (२) बमोवएमको कसरू मा दफा ११२ बमोवएम दण्ड सएार्।

(घ)

दफा ६४ को उपदफा (३) बमोवएमको कसरू मा दफा ११२ बमोवएम दण्ड सएार्।

(ङ)

दफा ७८ को उपदफा (२) बमोवएमको कसरू मा दर्श हएार रुपैर्ासम्म एररवाना।

(च)

दफा ७९ को उपदफा (४) बमोवएमको कसरू मा नेपालमा दताय नभएको वाहन वा नेपालमा दताय
भएको भए पवन भन्सार एााँचपास नभएका मालवस्तु सवहत वाहन भएमा दफा ११२ बमोवएम दण्ड
सएार् र नेपालमा दताय भएको िाली (ररत्तो) वाहन भएमा पााँच हएार रुपैर्ााँसम्म एररवाना।

(छ)

दफा ९२ को उपदफा (३) बमोवएमको कसरू मा दफा ११२ बमोवएम दण्ड सएार्।

(ए)

दफा १५५ को उपदफा (२) बमोवएमको कसरू मा पचास हएार रुपैर्ासम्म एररवाना।

(झ)

र्स ऐन अन्तरगतको कुनै कसरू मा स्पि रुपमा दण्ड सएार्को यार्वस्र्ा नगररएकोमा कसरू को मात्रा
र गम्भीरता हेरी पााँच हएार देवि एकलाि रुपैर्ााँसम्म एररवाना ।

(२) र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्मावली ववपररतको कार्य गरे मा कसरु को अवस्र्ा र गम्भीरता हेरी पााँच हएार
रुपैर्ााँ देवि पचास हएार रुपैर्ााँसम्म एररवाना ।
१२२.

प्रचवलत काननू बमोवएम सएार् हुनेाः र्स ऐन अन्तगयतको कुनै कसरू वा कार्य प्रचवलत काननू बमोवएम दण्डनीर् हुने
रहेछ भने त्र्स्तो काननू बमोवएम समेत कारबाही र सएार् गनय र्स ऐनले बािा पर्ु र्ाएको मावनने छै न ।
पररच्छे द-१३
भन्सार सम्बन्िी मद्दु ाको अनसु न्िान तहवककात तर्ा दार्री सम्बन्िी यार्वस्र्ा

१२३.

नेपाल सरकार वादी हुनाःे र्स ऐन बमोवएम एक वषयभन्दा वढी कै द हुनसक्ने कसरू सम्बन्िी मद्दु ामा नेपाल सरकार वादी
हुनेछ ।

१२४.

मद्दु ा हेने अविकारीाः र्स ऐन बमोवएम एक वषयभन्दा वढी कै द हुनसक्ने कसरू सम्बन्िी मद्दु ा वएल्ला अदालतले र सो
बाहेक अन्र् सवै मद्दु ा भन्सार अविकृ तले हेनछ
े ।

१२५.

अनसु न्िान अविकृ त तोक्नु पनेाः (१) र्स ऐन बमोवएम पक्राउ गरी भन्सार अविकृ त समि पेर्श गररएको यार्वक्त वा
भन्सार अविकृ तले एारी गरे को सचू नाको म्र्ादवभत्र उपवस्र्त भएको यार्वक्त वा एफत गनयु पने भनी कब्एामा वलई
बझु ाइएको मालवस्तुका सम्बन्िमा अनसु न्िान एवं तहवककात गरी कावायही गनयु पने देिेमा भन्सार अविकृ तले
अनसु न्िान तहवककात गरी मद्दु ा हेने अविकारी समि मद्दु ा दार्र गनय भन्सार कार्ायलर्को कुनै कमयचारीलाई अनसु न्िान
अविकृ त तोक्नु पनेछ ।

१२६.

अनसु न्िान अविकृ तको काम कतययार् तर्ा अविकाराः (१) दफा १२५ बमोवएम तोवकएको अनसु न्िान अविकृ तको काम
कतययार् तर्ा अविकार देहार् बमोवएम हुनेछ:-
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(क)

मद्दु ाको अनसु न्िानको वसलवसलामा अवभर्क्त
ु को वर्ान वलने, मद्दु ासाँग सम्बवन्ित प्रमाण सङ्कलन
गने, मद्दु ासाँग सम्बवन्ित देविएका अन्र् यार्वक्तहरुलाई म्र्ाद एारी गने, वझकाउने, बझ्ु ने, कुनै घर,
गोदाम, वा स्र्ानको िानतलासी वलने,

(ि)

फरार यार्वक्तलाई पक्राउ गने वा गनय लगाउने,

(ग)

मद्दु ाको अनसु न्िानको वसलवसलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अवभर्ोग लागेको यार्वक्त कसरू दार
देविएकोमा वनएलाई उक्त कसरू मा र्स ऐन बमोवएम हुन सक्ने कै द, एररबाना वापतको रकम र
ववगो समेत असल
ु गनपयु नेमा त्र्स्तो ववगो बराबरको रकम समेतको नगद िरौटी माग गरी
अवभर्क्त
ु ले िरौटी दाविला गरे मा वनएलाई ताररिमा राख्न सक्ने,

(घ)

िण्ड (ग) बमोवएम माग गरे को नगद िरौटी दाविला नगरे मा मद्दु ा हेने अविकारीको अनमु वत वलई
वहरासतमा राख्ने,

(ङ)

िण्ड (ग) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन वहरासतमा नरािेको िण्डमा वनएले प्रमाण लोप
गराउन सक्ने वा भाग्ने वा पवछ पक्राउ गने कम सम्भावना रहेकोमा त्र्स्तो अवभर्क्त
ु लाई वहरासतमा
रािी मद्दु ाको अनसु न्िान गने ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोवएम हुनसक्ने कै द बापतको िरौटी वलाँदा एक वदन कै द बराबर पााँच सर्
रुपैर्ााँका दरले वलनु पनेछ।
(३) र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा उल्लेि भए तापवन मद्दु ाको वसलवसलामा दाविल हुन आएका
मालवस्तुमध्र्े एीववत एनावर वा वछटो नार्श हुन सक्ने मालवस्तु वा गणु स्तर कार्म राख्न वा स्र्ानाभावले वा सरु िाको
दृविले भन्सार कार्ायलर्मा वा भन्सार वेर्रहाउसमा राख्न नवमल्ने देविएमा अनसु न्िान अविकृ तले तोवकए बमोवएम
तुरुन्त वललाम गरी प्राप्त रकम िरौटीमा राख्न वा कुनै सरकारी वनकार्मा दाविला गनय पठाउन सक्नेछ ।
(४) अनसु न्िान अविकृ तले अनसु न्िानको काम र्शरुु भएको पच्चीस कार्यवदनवभत्र अनसु न्िान सम्पन्न गरी
मद्दु ा हेने अविकारी समि मद्दु ा दार्र गनयपु नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवएम मद्दु ा दार्र गदाय सरकारवादी मद्दु ाको हकमा सरकारी ववकलबाट मद्दु ा दार्र गने
वनणयर् भएको हुनपु नेछ।
१२७.

र्नु ामा राख्न सवकने अविकतम अवविाः र्स ऐनमा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन कुनै अवभर्क्त
ु लाई वनए
उपर लगाइएको अवभर्ोग प्रमावणत भएमा हुनसक्ने अविकतम कै दको सएार्को अवविभन्दा बढी अवविसम्म र्नु ामा
राविने छै न।

१२८.

र्नु वु ा पएू ी वदनु पनेाः कुनै यार्वक्तलाई र्स ऐन बमोवएम एनु सक
ु ै यार्होराले र्नु ामा राख्दा कारण र काननू ी आिार िल
ु ाई
अनसु न्िान अविकृ त वा मद्दु ा हेने अविकारीले तोवकए बमोवएमको ढााँचामा र्नु वु ा पएू ी वदनु पनेछ।
पररच्छे द-१४
मद्दु ाको कारबाही, वनणयर् र कार्ायन्वर्न सम्बन्िी यार्वस्र्ा

१२९.

भन्सार अविकृ तले कारबाही प्रारम्भ गनयपु ने: र्स ऐन बमोवएम कुनै कसरू का सम्बन्िमा पररच्छे द-१३ बमोवएम भन्सार
कार्ायलर्मा मद्दु ा दार्र भएपवछ भन्सार अविकृ तले तुरुन्त त्र्स्तो मद्दु ाको कारबाही प्रारम्भ गनयु पनेछ।

१३०.

अवभर्क्त
ु को बर्ान गराउनु पने: (१) र्स ऐन बमोवएमको कुनै कसरू का सम्बन्िमा अवभर्ोग लगाईएको अवभर्क्त
ु आफू
समि उपवस्र्त गराईएपवछ वा भन्सार कार्ायलर्बाट एारी गररएको म्र्ादमा उपवस्र्त भएपवछ भन्सार अविकृ तले
अवभर्क्त
ु उपर लगाईएको अवभर्ोग, तत्सम्बन्िी त्र् सवहतको वववरण, अनसु न्िान अविकृ त वा उएरू वालाले पेर्श
गरे को प्रमाण तर्ा अवभर्ोग प्रमावणत भएमा हुनसक्ने सएार् स्पि रुपमा सम्झाई बझु ाई अवभर्ोगपत्रमा वलएको
मागदाबी पढेर सनु ाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोवएम अवभर्ोग तर्ा त्र्स्तो अवभर्ोगमा हुनसक्ने सएार् सनु ाई सके पवछ भन्सार
अविकृ तले त्र्स्तो अवभर्ोग उपर वनएको के भनाई छ सोिी वनएको बर्ान अवभलेि गनयु पनेछ । अवभर्क्त
ु को बर्ान
अवभलेि गदाय प्रत्र्ेक प्रश्न र त्र्सको एवाफ दवु ै लेिबि गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम बर्ान गराउाँदा बझ्ु नु पने कुनै कुरा छुट भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो
अवभर्क्त
ु लाई उपवस्र्त गराउन लगाई वनएसगं छुट कुराको तवतम्बा बर्ान वलन सक्नेछ ।
१३१.

अवभर्क्त
ु ले कसरू स्वीकार गरे मद्दु ाको वनणयर् तत्काल गनयु पने: (१) कुनै अवभर्क्त
ु ले वनए उपर लागेको कसरू को
आरोप स्वीकार गरी भन्सार अविकृ त समि साववती बर्ान गरे मा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो बर्ानको सत्र्ता र
ववश्वसनीर्तालाई समेत ववचार गरी अन्र् कुनै प्रमाण बझ्ु नु पने नदेविएमा तत्काल मद्दु ाको वनणयर् गनय सक्नेछ ।
(२) कुनै अवभर्क्त
ु आरोवपत कसरू मा पणू रुय पमा साववत नभई आाँवर्शक रुपमा साववत भएमा भन्सार
अविकृ तले वनए साववत नभएको हदसम्मको ववषर्मा र्प प्रमाण बझ्ु ने आदेर्श गनयु पनेछ ।

१३२.

अवभर्क्त
ु लाई र्नु ामा राख्ने वा नगद िरौट वलई छाड्ने: (१) र्स ऐन बमोवएम कुनै कसरू को अवभर्ोग लागेको अवभर्क्त
ु
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसरू दार देविने भएमा वा कसरू दार हो भन्ने ववश्वास गने कुनै मनावसव आिार भएमा मद्दु ा हेने
अविकारीले वनएलाई उक्त कसरू मा र्स ऐन बमोवएम हुन सक्ने कै द, एररबाना वापतको रकम र ववगो समेत असल
ु
गनयपु नेमा त्र्स्तो ववगो बराबरको रकम समेतको नगद िरौटी माग गरी अवभर्क्त
ु ले िरौट दाविला गरे मा वनएलाई
ताररिमा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम माग गरे को नगद िरौटी दाविला नगरे मा त्र्स्तो अवभर्क्त
ु लाई मद्दु ा हेने
अविकारीले पपु यिको लावग र्नु ामा राख्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन कुनै अवभर्क्त
ु लाई र्नु ामा नरािेको िण्डमा वनएले
प्रमाण लोप गराउन सक्ने वा भाग्ने वा पवछ पक्राउ गने कम सम्भावना रहेकोमा त्र्स्तो अवभर्क्त
य को वनवमत्त
ु लाई पपु ि
र्नु ामा राख्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम हुनसक्ने कै द बापतको िरौटी वलाँदा एक वदन कै द बराबर पााँच सर् रुपैर्ााँका दरले
वलनु पनेछ।

१३३.

आदेर्श पचाय िडा गनयु पने: र्स ऐन बमोवएम कुनै अवभर्क्त
ु लाई र्नु ामा राख्दा, र्नु ामा राविएको अवभर्क्त
ु लाई छोड्दा
वा कुनै अवभर्क्त
ु संग िरौट वलाँदा कारण सवहतको आदेर्श पचाय िडा गनयु पनेछ ।

१३४.

नगद िरौट वलाँदा कागए गराउनु पने: (१) र्स पररच्छे द बमोवएम कुनै अवभर्क्त
ु बाट िरौट वलाँदा तोवकएको ताररिमा
उपवस्र्त नभएमा िरौट एफत हुने र्शतय उल्लेि गरी तोवकए बमोवएमको ढााँचामा कागए गराउनु पनेछ ।

१३५.

िरौटी एफत हुने: (१) र्स ऐन बमोवएम िरौट राख्ने यार्वक्त भन्सार कार्ायलर्बाट तोवकएको ताररिमा उपवस्र्त नभएमा
वनएले रािेको िरौटी रकम एफत हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन दफा ३१ को उपदफा (१) बमोवएम कुनै
अवभर्क्त
ु सगं वनएलाई उक्त कसरू मा र्स ऐन बमोवएम हुन सक्ने एररबाना वापतको रकम िरौट वलईएकोमा मद्दु ाको
वनणयर् हुदाँ ा वनएलाई लागेको कसरू प्रमावणत भएमा वनएले तोवकएको ताररि गएु ारी बसेको भए पवन वनएलाई भएको
एररवाना बापतको रकम उक्त िरौटी रकम सदरस्र्ाहा गरी असल
ू गररने छ । तारीि गएु ारे को आिारमामात्र पनु :
एररवानाको रकम असल
ू गररने छै न।

१३६.

मद्दु ा वनणयर् गनयु पने: (१) र्स ऐन बमोवएमको मद्दु ामा प्रमाण बझ्ु ने कार्य समाप्त भएको समान्र्तर्ा एक मवहनावभत्र भन्सार
अविकृ तले मद्दु ाको वनणयर् गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएमको अवविवभत्र वनणयर् गनय नसवकएमा त्र्सको कारण िल
ु ाई महावनदेर्शकलाई
त्र्सको एानकारी गराउनु पनेछ ।
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(३) र्स दफा बमोवएम मद्दु ाको वनणयर् गदाय उक्त मद्दु ाका सम्बन्िमा तोवकए बमोवएमका कुरा उल्लेि गरी
तोवकए बमोवएमको ढााँचामा गनयु पनेछ।
१३७.

वनणयर् कार्ायन्वर्न सम्बन्िी यार्वस्र्ा: र्स ऐन बमोवएमका मद्दु ामा भएको वनणयर् कार्ायन्वर्न गने यार्वस्र्ा तोवकए
बमोवएम हुनेछ ।
पररच्छे द-१५
एफत वा कब्एा वा िररद गररएका मालवस्तक
ु ो यार्वस्र्ापन

१३८.

एफत भएका वा िररद गररएका मालवस्तु यार्वस्र्ापन गनेाः (१) र्स ऐन बमोवएम एफत भएका वा दफा ५१ बमोवएम
िररद गररएका मालवस्तु देहार् बमोवएम गनय सवकनेछाः
(क)

अर्य मन्त्रालर्ले वनणयर् गरी नेपाल सरकारको कुनै वनकार्लाई प्रर्ोग गनय वदने वा,

(ि)

तोवकए बमोवएम वललाम गने वा,

(ग)

र्स ऐन बमोवएम वललाम वबक्री हुन नसके को वा कुनै वकवसमले प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसवकने
अवस्र्ाको मालवस्तु भएमा तोवकए बमोवएम सडाउने, गलाउने वा नि गने ।

(घ)

र्स ऐन बमोवएम वललाम गनय नवमल्ने मालवस्तु प्रकोप वपवडतहरुको लावग ववतरण गनय सम्बवन्ित
सरकारी वनकार्लाई उपर्ोगी हुने देविएमा अर्य मन्त्रालर्को स्वीकृ वत वलई भन्सार अविकृ तले
सम्बवन्ित सरकारी वनकार्लाई हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन एफत भई वा भन्सार कार्ायलर्बाट छुटाई नलगी
नेपाल सरकारको हुन आएको सनु , चााँदी, एवाहरात वा प्रचवलत काननू बमोवएम इएाएत वलई मात्र वबक्री गनय पाइने
मालवस्तु वा बहुमल्ू र् िवनए पदार्यहरुको वललाम वबक्री वा अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनेछ ।
(३) र्स ऐन बमोवएम कब्एा भएका मालवस्तु सड्न,े गल्ने वा परु ानो भई मल्ू र् घट्न एाने वा गोदाम वा
स्र्ानको अभावले राख्न कवठनाइ भएमा वा एीवएन्तु रहेछ भने भन्सार अविकृ त वा दफा १२५ बमोवएम तोवकएको
अनसु न्िान अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु तोवकए बमोवएम तुरुन्त वललाम गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएमको वललाम वबक्रीबाट प्राप्त रकम भन्सार कार्ायलर्ले िरौटी िातामा आम्दानी
बाध्ाँनु पनेछ ।
(५) र्स दफा बमोवएम वललाम वबक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम मालिनीले माग गरी वनवेदन वदएमा
देहार्को अवस्र्ामा मात्र त्र्स्तो रकम वनएलाई भक्त
ु ानी वदइनेछाः
(क)

चोरी पैठारी वा चोरी वनकासीको अवभर्ोगमा र्स ऐन बमोवएम पक्राउ परी वललाम
ववक्री भएको मालवस्तु चोरी पैठारी वा चोरी वनकासी गरे को नठहरी मद्दु ाको अवन्तम
वनणयर् भएकोमा त्र्स्तो वनणयर् भएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र वनवेदन वदएमा, वा

(ि)

दफा ६१ को उपदफा (४) बमोवएम एफत भई वललाम वबक्री गररएको मालवस्तु आफ्नो
हो भनी सम्बवन्ित यार्वक्तले भन्सार अविकृ तसमि वललाम ववक्री भएको वमवतले पैंतीस
वदनवभत्र प्रमाणसवहत वनवेदन पेर्श गरे मा र त्र्स्तो प्रमाणबाट सो मालवस्तु वनएको हो
भने कुरा पवु ि भएमा ।

(६) उपदफा (५) बमोवएम भन्सार कार्ायलर्ले भक्त
ु ानी गदाय देहार् बमोवएमका रकमहरु कटाएर बााँकी रकम
मात्र भक्त
ु ानी गनेछाः
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१३९.

(क)

मालवस्तु वललाम गदाय वललामी मल्ू र्मा कर, महसल
ु , र्शल्ु क आवद लागेको रहेछ भने
त्र्स्तो रकम र सो मालवस्तु भण्डारण गने प्रर्ोएनमा लागेका िचयहरु वा ववलम्ब र्शल्ु क
र वललाम गने प्रर्ोएनमा लागेका िचयहरु।

(ि)

उपदफा (५) को िण्ड (ि) बमोवएमको अवस्र्ामा िण्ड (क) मा उवल्लवित रकमका
अवतररक्त एनु मालवस्तु वललाम ववक्री गररएको हो त्र्स्तै मालवस्तु सामान्र् रुपमा
पैठारी हुदाँ ा वललाम ववक्री भएका वदन लाग्नसक्ने महसल
ु रकम ।

कब्एामा वलएको सवारी सािन सम्बन्िी यार्वस्र्ााः (१) भन्सार कार्ायलर्मा दाविला हुन आएको चोरी पैठारी वा
चोरी वनकासी गरे को मालवस्तु ढुवानी गनय प्रर्ोग भएको सवारी सािन स्र्ानाभाव वा संरिण गनय नसवकने कारणले सो
कार्ायलर्मा राविराख्न उपर्क्त
ु नदेविएमा भन्सार अविकृ तले तोवकएको सवमवतबाट त्र्स्तो सवारी सािनको मल्ू र्
कार्म गराई सो मल्ू र्मा तोवकए बमोवएम वललाम वबक्री गनय गराउन सक्नेछ
(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन त्र्स्तो सवारी सािनको िनीले उपदफा (१)
बमोवएम कार्म भएको मल्ू र् तर्ा सो मल्ू र्मा प्रचवलत काननू बमोवएम लाग्ने कर, र्शल्ु क समेत र्प गरी हुन आउने
रकम नगद रुपैर्ा िरौटी रािी सो सवारी सािन छुटाई लान वनवेदन वदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम वनवेदन परे कोमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो िरौटी रकम वलई सो सवारी सािन
वनएलाई नै वफताय वदन सक्नेछ र त्र्सउपर कारबाही र वकनारा हुदाँ ा सो सवारी सािन एफत हुने ठहरे मा भन्सार
कार्ायलर्ल सवारी सािनको िनीले त्र्सरी रािेको िरौटी रकम सदरस्र्ाहा गरी सो सवारी सािन सवारी सािनको
िनीलाई नै वदन सक्नेछ । त्र्स्तो सवारी सािन एफत नहुने भई सवारी सािनको िनीले वफताय पाउने वनणयर् भएमा
वनएले रािको िरौटी रकम तोवकए बमोवएम वफताय वदइनेछ ।
पररच्छे द-१६
प्रर्शासकीर् पनु रावलोकन तर्ा पनु रावेदन सम्बन्िी यार्वस्र्ा

१४०.

प्रर्शासकीर् पनु रावलोकनाः (१) कार्ायलर् प्रमि
ु बाहेक भन्सार कार्ायलर्का अन्र् कमयचारीको देहार् बमोवएमको
कार्यबाट मकाय पने यार्वक्तले त्र्स्तो वनणयर् वा आदेर्श भएको वमवत वा गनयु पने काम नगरे कोमा त्र्स्तो काम गनयु पने म्र्ाद
समाप्त भएको वमवतले पन्र वदनवभत्र कार्ायलर् प्रमि
ु समि पनु रावलोकनका लावग वनवेदन वदन सक्नेछाः
(क)

र्स ऐन तर्ा र्स अन्तगयत बनेको वनर्मावली बमोवएम गनपयु ने कार्य समर्मा नगरे को;

(ि)

र्स ऐन तर्ा र्स अन्तगयत बनेको वनर्मावली बमोवएम गनपयु ने वनणयर्, आदेर्श वा कार्य समर्मा
गरे को भए तापवन त्र्स्तो कार्यमा वचत्त नबझु ेको ।
तर,
मालवस्तुको भन्सार मल्ू र् वनिायरण र मालवस्तुको वगीकरण गरे कोमा वचत्त नबझ्ु ने यार्वक्तले सो उपर
उपदफा (२) बमोवएम उपमहावनदेर्शक समि वनवेदन वदनपु नेछ ।

(२) भन्सार कार्ायलर्को प्रमि
ु ले र्स ऐन बमोवएम चोरी वनकासी वा चोरी पैठारीको कसरू मावनने मद्दु ा र सो
साँग सम्बवन्ित ववषर्मा गरे का काम कारवाई, आदेर्श वा वनणयर् बाहेक र्स ऐन बमोवएम वनएले गरे का मालवस्तक
ु ो
भन्सार मल्ू र् वनिायरण, वगीकरण लगार्त अन्र् वनणयर् वा आदेर्शमा वचत्त नबझु ी मकाय पने वा वनएले र्स ऐन तर्ा र्स
अन्तगयत बनेको वनर्मावली बमोवएम गनयपु ने कार्य समर्मा नगरे को कारणले मकाय पने यार्वक्तले पनु रावलोकनको लावग
तीस वदन वभत्र तोवकए बमोवएम उपमहावनदेर्शक समि वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोवएम वनवेदन वददं ा त्र्स्तो वनणयर् वा आदेर्श भएको वमवत वा गनयु पने काम
नगरे कोमा त्र्स्तो काम गनयु पने म्र्ाद समाप्त भएको वमवतले तीस वदनवभत्र वदनपु नेछ ।
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(४) काबू बावहरको पररवस्र्वत परी उपदफा (३) बमोवएमको म्र्ादवभत्र वनवेदन वदन नसकी र्प म्र्ादका लावग
सम्बवन्ित यार्वक्तले पनु रावलोकन गने अविकारी समि कारण िोली वनवेदन वदएमा र त्र्स्तो कारण मनावसव देिेमा
पनु रावलोकन गने अविकारीले पन्र वदन म्र्ाद र्वपवदन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोवएम वनवेदन वदने यार्वक्तले एनु वनणयर् वा आदेर्शका ववरुि वनवेदन गने हो त्र्स्तो वनणयर्
वा आदेर्श बमोवएम लागेको महसल
ु र दण्ड एररबानाको रकम सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्मा बझु ाएको वा िरौटी
रािेको हुनपु ने छ ।तर त्र्स्तो महसल
ु र दण्ड एररबानाको रकम बझु ाउन नसकी र्नु ामा रहेको यार्वक्तले पनु रावलोकनको
लावग वनवेदन वदन चाहेमा िरौटी नरािी वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(६) र्स दफासाँग सम्बवन्ित अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनछ
े ।
१४१.

प्रर्शासकीर् पनु रावलोकन उपर वनणयर् गनेाः (१) दफा १४० बमोवएम पनय आएका पनु रावलोकनका वनवेदनउपर
उपमहावनदेर्शकले साठी वदनवभत्र र कार्ायलर् प्रमि
ु ले तीस वदनवभत्र वनणयर् वदई सक्नु पनेछ।र्स्तो वनणयर् गदाय वनवेदकले
अनरु ोि गरे मा वनएलाई सनु वु ाईको मौका वदइनेछ ।
(२) पनु रावलोकन गने अविकारीले उपदफा (१) बमोवएम वनणयर् गदाय आवश्र्क एााँचबझु गरी र्शरुु को वनणयर् वा आदेर्श
वा काम कारवाई सदर गनय, बदर गनय वा गनयु पने काम नगरे कोमा तुरुन्त त्र्स्तो काम गनय आदेर्श वदन सक्नेछ ।
(३) पनु रावलोकन गने अविकारीले उपदफा (१) मा उवल्लवित म्र्ादवभत्र वनणयर् वदन नसके को मनावसव
कारण भएमा र्स्तो म्र्ाद समाप्त हुनु अगावै वनवेदकलाई म्र्ाद बढाउनु परे को कारण र अव वनणयर् हुने मनावसव
मावफकको समर् समेत उल्लेि गरी एानकारी वदनु पनेछ ।तर र्सरी म्र्ाद बढाएको छ मवहनावभत्र अवन्तम वनणयर्
वदईसक्नु पनेछ ।
(४) मालवस्तुको वगीकरण सम्बन्िी वनणयर् उपर पनु रावलोकनका लावग उपमवहनदेर्शक समि वनवेदन वददं ा
वनवेदकले वनवेदनमा उवल्लवित यार्होरालाई पवु ि गने कागएात र पेर्श गनय वमल्नेसम्मका मालवस्तुको नमनू ा समेत पेर्श
गनयु पनेछ ।
(५) र्स दफा बमोवएम मालवस्तक
ु ो वगीकरण सम्बन्िमा पनु रावलोकनको लावग परे को वनवेदन उपर वनणयर्
गदाय उपमहावनदेर्शकले दफा ५९ को उपदफा (१) को अिीनमा रही गनयु पनेछ।
(६) उपमहावनदेर्शकले मालवस्तक
ु ो वगीकरण सम्बन्िी ववषर्मा पनु रावलोकनको वनणयर् गदाय कुनै
अन्तरायवरिर् वनकार्साँग रार् माग गरे को अवस्र्ामा उपदफा (१) बमोवएमको समर्ाववि लागू हुने छै न ।
(७) र्स दफाबमोवएम पनु रावलोकनको वनवेदनउपर वनणयर् गदाय वा आदेर्श वददा स्पि कारण र आिार समेत
िल
ु ाउनु पनेछ ।
(८) र्स दफा बमोवएम पनु रावलोकनको वनवेदन उपर वनणयर् गरे पवछ सम्बवन्ित यार्वक्तलाई वनणयर्को
एानकारीका वदनु पनेछ।
(९) र्स दफामा उवल्लवित म्र्ाद वभत्र पनु रावलोकन गने अविकारीले पनु रावलोकनको लावग परे को
वनवेदनमा वनणयर् वदन नसके मा मकाय पने यार्वक्तले त्र्सरी म्र्ाद नाघेको तीस वदनवभत्र कार्ायलर् प्रमि
ु ले वनणयर् नगरे को
हकमा उपमहावनदेर्शक समि र उपमहावनदेर्शकले वनणयर् नगरे को हकमा महावनर्शयक समि पनु रावलोकनको लावग
वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोवएम पनय आएका वनवेदनमा वनवेदन प्राप्त गने अविकारीले र्र्ार्शीघ्र वनणयर् गरी
एानकारी वदन आदेर्श वदनेछ ।

१४२.

पनु रावेदनाः (१) महावनदेर्शकले दफा ६० बमोवएम गरे को वगीकरणको वनणयर्मा वचत्त नबझ्ु ने यार्वक्तले त्र्स्तो वनणयर्को
एानकारी प्राप्त भएको वमवतले पैतीस वदन वभत्र राएस्व न्र्ार्ाविकरणमा पनु रावेदन वदन सक्ने छ।
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(२) महावनदेर्शक वा भन्सार परीिकले र्स ऐनको पररच्छे द १८ बमोवएम गरे को महसल
ु वनिायरण वा एररबाना
गने गरी गरे को वनणयर्मा वचत्त नबझ्ु ने यार्वक्तले त्र्स्तो वनणयर्को एानकारी प्राप्त भएको वमवतले पैतीस वदन वभत्र राएस्व
न्र्ार्ाविकरणमा पनु रावेदन वदन सक्ने छ।
(२) उपमहावनदेर्शकले र्स ऐनको दफा १४१ बमोवएम गरे को वनणयर्उपर वचत्त नबझ्ु ने यार्वक्तले त्र्स्तो
वनणयर्को एानकारी प्राप्त भएको वमवतले पैतीस वदन वभत्र राएस्व न्र्ार्ाविकरणमा पनु रावेदन वदन सक्ने छ।
(३) भन्सार कार्ायलर्को प्रमि
ु ले र्स ऐन बमोवएम चोरी वनकासी वा चोरी पैठारीको कसरू मावनने मद्दु ा र सो
साँग सम्बवन्ित ववषर्मा गरे का काम कारवाई, आदेर्श वा वनणयर्उपर वचत्त नबझ्ु ने यार्वक्तले त्र्स्तो वनणयर्को एानकारी
प्राप्त भएको वमवतले पैतीस वदन वभत्र राएस्व न्र्ार्ाविकरणमा पनु रावेदन वदन सक्ने छ।
(४) उपदफा (१) बमोवएम पनु रावेदन वदने यार्वक्तले एनु वनणयर् वा आदेर्शका ववरुि पनु रावेदन गने हो त्र्स्तो
वनणयर् वा आदेर्श बमोवएम लागेको महसल
ु र दण्ड एररबानाको रकम सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर् वा एााँचपास परीिण
कार्ायलर्मा बझु ाएको वा िरौटी रािेको हुनपु ने छ ।
तर, त्र्स्तो महसल
ु र दण्ड एररबानाको रकम बझु ाउन नसकी र्नु ामा रहेको यार्वक्तले पनु रावलोकनको लावग
वनवेदन वदन चाहेमा िरौटी नरािी वनवेदन वदन सक्नेछ ।
(५) पनु रावेदकले र्स दफा बमोवएम पनु रावेदन गरे को सात वदनवभत्र सो पनु रावेदनको प्रवतवलवप सम्बवन्ित
भन्सार कार्ायलर् वा एााँचपास परीिण कार्ायलर्मा अवनवार्य रूपमा वदनु पनेछ ।
(६) प्रचवलत काननू मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन र्स ऐनमा प्रर्शासकीर् पनु रावलोकन गने यार्वस्र्ा
भएकोमा पनु रावलोकनका लावग वनवेदन वदई त्र्स्तो वनवेदनउपर वनणयर् भएपवछ मात्र र्स दफा बमोवएम पनु रावेदन गनय
सवकनेछ ।
(७) र्स दफा बमोवएम पनु रावेदन गरे को सात वदनवभत्र सो पनु रावेदनको प्रवतवलवप सम्बवन्ित भन्सार
कार्ायलर् वा एााँचपास परीिण कार्ायलर्मा अवनवार्य रूपमा वदनु पनेछ।
पररच्छे द -१७
भन्सार एएेन्ट सम्बन्िी यार्वस्र्ा
१४३.

भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र सम्बन्िी यार्वस्र्ााः (१) वनकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट छुटाउन वा
भन्सार कार्ायलर्साँग सम्बवन्ित कामको लावग वनकासी वा पैठारीकतायको भन्सार एएेन्ट वा प्रवतवनविको रुपमा काम गनय
चाहने यार्वक्तले ववभाग वा भन्सार कार्ायलर्बाट भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र वलनु पनेछ
(२) भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र सम्बन्िी यार्वस्र्ा तोवकएबमोवएम हुनेछ ।

१४४.

भन्सार एएेन्ट वनर्क्त
ु गनय सक्नेाः कुनै वनकासीकताय वा पैठारीकतायले वनकासी वा पैठारी गने मालवस्तु आफै ले नछुटाई
भन्सार एएेन्ट माफय त छुटाउन चाहेमा वा भन्सार कार्ायलर्साँग सम्बवन्ित कुनै कार्य आफै ले नगरी भन्सार एएेन्ट माफय त
गराउन चाहेमा वनएले तोवकए बमोवएम भन्सार एएेन्ट वनर्क्त
ु गनय सक्नेछ ।

१४५.

भन्सार एएेन्ट मालवस्तक
ु ो िनी मावनने: कुनै मालवस्तक
ु ो िनीले सो मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट छुटाउनको लावग
वा र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म बमोवएमको अन्र् कार्य गनयको लावग कुनै भन्सार एएेन्टलाई वनर्वु क्त
गरे मा त्र्स्तो भन्सार एएेन्ट सो प्रर्ोएनको लावग सो मालवस्तुको िनी सरह मावननेछ ।

१४६.

भन्सार एएेन्टको कतययार्ाः (१) मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्बाट छुटाउन वा भन्सार कार्ायलर्साँग सम्बवन्ित अन्र् कार्य
गनयको लावग र्स ऐन बमोवएम वनर्क्त
ु भन्सार एएेन्टको कतययार् देहार्बमोवएम हुनेछाः
(क)

भन्सार सम्बन्िी काननू को पणू य पररपालना गने,
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(ि)

भन्सार एााँचपास प्रवक्रर्ालाई सरलीकरण गनय भन्सार कार्ायलर्लाई आवश्र्क सहर्ोग पर्ु र्ाउने,

(ग)

महसल
ु असल
ु गने कार्यमा भन्सार कार्ायलर्लाई आवश्र्क सहर्ोग गने,

(घ)

भन्सार कार्ायलर्को कामकारवाहीमा बािा अवरोि पग्ु ने वकवसमका कुनै पवन कार्य नगने,

(ङ)

वनएलाई वनर्क्त
ु गने वनकासीकताय वा पैठारीकतायलाई आफूसमि उपवस्र्त गराउन भन्सार
अविकृ तले वलवित सचू ना वदएमा त्र्स्तो सचू ना सम्बवन्ित वनकासीकताय वा पैठारीकतायलाई
बझु ाउने ।

१४७.

भन्सार एएेन्ट वएम्मेवार हुनाःे दफा १४४ बमोवएम वनर्क्त
ु भएको भन्सार एएेन्टले र्स ऐन वा र्स ऐनअन्तगयत बनेको
वनर्म ववपरीत कुनै काम गरी मालवस्तक
ु ो िनीलाई हावन नोक्सानी पर्ु र्ाएमा वनएले सो नोक्सानी बरावरको रकम
तोवकए बमोवएम त्र्स्तो मालवस्तक
ु ो िनीलाई वतनयु पनेछ ।

१४८.

इएाएतपत्र वनलम्बन र रद्द हुन सक्नेाः (१) दफा १२० बमोवएम एररबाना भएको वा र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको
वनर्म ववपरीतको कुनै काम गने वा आफ्नो कतययार् परू ा नगने भन्सार एएेन्टलाई भन्सार अविकृ तले एक मवहनादेवि छ
मवहनासम्म वनलम्बन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वनलम्बन गनअ
यु वघ सम्बवन्ित भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो भन्सार एएेन्टलाई सफाइ
पेर्श गने मौका वदनु पनेछ ।
(३) भन्सार एएेन्टले उपदफा (१) बमोवएमको काम तेस्रो पटक पवन गरे मा वा नक्कली र्शैविक र्ोग्र्ताको
प्रमाणपत्र वा अन्र् झट्ठु ा कागएात वा वववरण पेर्श गरी इएाएतपत्र प्राप्त गरे को देविएमा भन्सार अविकृ तले वनएको
इएाएत पत्र रद्द गनयको लावग उपमहावनदेर्शक समि लेिी पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम लेविआएमा ईएाएतपत्र रद्द गनयु अवघ उपमहावनदेर्शकले त्र्स्तो भन्सार एएेन्टलाई
सफाइ पेर्श गने मौका वदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (६) बमोवएम वनलम्बन भएकोमा त्र्स्तो वनलम्बन अवविभर वनएले भन्सार सम्बन्िी
कुनै काम गनय पाउने छै न र उपदफा (४) बमोवएम इएाएतपत्र रद्द गररएको वा उपदफा (७) बमोवएम इएाएतपत्र रद्द
भएको भन्सार एएन्टले पनु ाः भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र प्राप्त गनय सक्ने छै न ।
(६) प्रचवलत काननू बमोवएम भन्सार एएेन्टउपर फौज्दारी कसरू को अवभर्ोगमा अदालतमा मद्दु ा दार्र भएमा
मद्दु ा दार्र भएका वमवतदेवि वनए स्वताः वनलम्वन हुनेछ ।
(७) फौज्दारी अवभर्ोगमा अदालतबाट कुनै भन्सार एएेन्ट दोषी प्रमावणत भएमा वा वनएको मृत्र्ु भएमा वा
मानवसक सन्तल
ु न गमु ाएमा वनएको इएाएतपत्र स्वताः रद्द हुनेछ ।

१४९.

वनवेदन वदन सक्नेाः उपमहावनदेर्शकले दफा १४८ बमोवएम भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र रद्द गने वनणयर् गरकोमा सो
वनणयर्उपर वचत्त नबझ्ु ने भन्सार एएेन्टले त्र्स्तो वनणयर् भएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र महावनदेर्शक समि वनवेदन वदन
सक्नेछ । भन्सार अविकृ तले दफा १४८ बमोवएम भन्सार एएेन्टको इएाएतपत्र वनलम्बन गने वा वनएलाई एररबाना गने
गरी वनणयर् गरकोमा सो वनणयर्उपर वचत्त नबझ्ु ने भन्सार एएेन्टले त्र्स्तो वनणयर् भएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र
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उपमहावनदेर्शक समि वनवेदन वदन सक्नेछ । त्र्स्तो वनवदेनउपर सामान्र्तर्ा तीस वदनवभत्र वनणयर् वदनु पनेछ र त्र्स्तो
वनणयर् अवन्तम हुनछ
े ।
पररच्छे द-१८
एााँचपास पवछको परीिण एवं पनु रावलोकन
१५०.

एााँचपासपवछ परीिण गनय सवकनेाः भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भएका मालवस्तु घोषणाकतायले घोषणा गरे
बमोवएमको मालवस्तु हो वा होइन वा घोषणाकतायले गरे को घोषणा अनरुु प भए वा नभएको र्वकन गनय महावनदेर्शक वा
भन्सार परीिकले कुनै घोषणाकतायको मालवस्तु िररद वा वबक्री, वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी िाता, स्रेस्ता अवभलेि
वा अन्र् र्स्तै कागएात, बैङ्क अवभलेि, कम््र्टू र प्रणाली लगार्त वनएको यार्वसार्साँग सम्बवन्ित सम्पणू य अवभलेि
परीिण गनय सक्नेछ ।

१५१.

महसल
ु वनिायरण गरी घटी भएको महसल
ु र एररवाना असल
ु गने: (१) दफा १५० बमोवएम परीिण गदाय वनकासी वा
पैठारी गरे का मालवस्तु घोषणाकतायले घोषणा गरे कोभन्दा वभन्न मालवस्तु पाईएमा वा वनएले गरे को घोषणा अनरुु प
नभएको देविएमा वा कारोबार मल्ू र् वा मालवस्तुको पररमाण घटी घोषणा गरे को देविएमा र सो कारणले घटी महसल
ु
असल
ु भएको देविएमा भन्सार परीिकले महसल
ु वनिायरण गरी त्र्सरी घटी भएको मल्ू र् वा पररमाणमा वनकासी वा
पैठारी हुदाँ ाका बित लाग्ने महसल
ु रकम, घटी पररमाण घोषणा गरे बापत घोषणाकतायलाई र्स ऐन बमोवएम हुने एररवाना
रकम र कारोबार मल्ू र् घटी घोषणा गरे कोमा लाग्ने महसल
ु को र्शतप्रवतर्शत एररबाना रकम समेत घोषणाकतायबाट असल
ु
गनेछ ।
(२) र्स पररच्छे द बमोवएम परीिण गदाय उपदफा (१) वा दफा १५२ मा उल्लेि भए बाहेकका अन्र् कुनै
कारणबाट घटी महसल
ु असल
ु भएको पवु ि भएमा र्सरी घटी असल
ु भएको महसल
ु रकम र सो बराबर एररवाना रकम
समेत घोषणाकतायबाट असल
ु गनेछ ।

१५२.

एााँचपास पवछको परीिण गदाय गलत वगीकरण भएको देविएमा एररवाना गने. दफा १५० बमोवएम परीिण गदाय
मालवस्तुको वगीकरणको उपर्शीषयक फरक परे को कारणले कम महसल
ु असल
ु भएको देविएमा त्र्स्तो कम महसल
ु
रकम र सो बराबरको एररबाना रकम भन्सार परीिकले घोषणाकतायबाट असल
ु गनेछ।

१५३.

सम्बवन्ित यार्वक्तलाई वझकाउन, बर्ान गराउन एवं प्रमाण बझ्ु न सक्ने. (१) महावनदेर्शक वा भन्सार परीिकले दफा १५०
बमोवएम परीिण गदाय र्स ऐन बमोवएम मालवस्तुको सम्बन्िमा िल
ु ाउनु पने कुराहरु िल
ु ाई स्पि घोषणा नभएको
देिेमा सम्बवन्ित यार्वक्तलाई वझकाउन, बर्ान गराउन, प्रमाण बझ्ु न, वलित पेर्श गनय लगाउन, सचू ना वा म्र्ाद एारी गनय
वा वनएबाट र्स ऐन बमोवएम लाग्ने र्प रकम वा एररबाना असल
ु गनय सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम परीिण गदाय एारी गररएको म्र्ादमा उपवस्र्त नहुने वा माग गररएबमोवएम वलित
प्रमाण वा कागएात पेर्श नगने घोषणाकतायलाई महावनदेर्शक वा भन्सार परीिकले पटकै वपच्छे दर्श हएार रुपैर्ााँ एररबाना
गरी वनएको वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी कारोबार रोक्का गरी उपलयाि भएसम्मका वलित प्रमाण वा कागएातका
आिारमा परीिण गनय सक्नेछ ।
तर र्स उपदफा बमोवएम परीिण गररसके पवछ सो घोषणाकतायका सम्बन्िमा पवछ र्प प्रमाण कागएात प्राप्त
भएमा त्र्स्ता प्रमाण कागएातका आिारमा र्स दफाबमोवएम पनु ाः परीिण गनय र्स उपदफाले बािा पर्ु र्ाएको मावनने
छै न ।

१५४.

र्प महसल
ु वा एररवाना असल
ु गने आदेर्श वदनु पवू य सफाइ पेर्श गने मौका वदनु पने: र्स पररच्छे द बमोवएम एररबाना
वा र्प रकम असल
ु गने आदेर्श वदनु पवू य सम्बवन्ित यार्वक्तलाई पन्र वदनको म्र्ाद वदई सफाइ पेर्श गने मौका वदनु पनेछ ।

१५५.

महसल
ु वा एररवाना बझु ाउनु पने: (१) र्स पररच्छे द बमोवएम वनिायरण भएको महसल
ु तर्ा एररबाना वापतको रकम
दाविला गने आदेर्श प्राप्त गरे को वमवतले पैंतीस वदनवभत्र त्र्स्तो आदेर्श प्राप्त गने यार्वक्तले सोही आदेर्शमा तोवकए
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बमोवएमको रकम दाविला गनयु पनेछ ।उक्त अवविवभत्र दाविला नगरे मा त्र्स्तो महसल
ु तर्ा एररबाना दाविल गने
आदेर्श भएको वमवतदेवि वावषयक पन्र प्रवतर्शतका दरले यार्ाए समेत गणना गरी असल
ु उपर गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वतनयु बझु ाउनु पने रकम नबझु ाउने घोषणाकतायको वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी
कारोवार, बैंक िाता तर्ा चलअचल सम्पवत्त रोक्का गरी भन्सार परीिकले सोही सम्पवत्तबाट त्र्स्तो रकम असल
ु उपर
गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी कारोवार, बैंक िाता तर्ा चलअचल सम्पवत्त रोक्का
गनय लेविआएमा सम्बवन्ित वनकार्ले लेविआएबमोवएम रोक्का गरी तुरुन्त एानकारी वदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोवएम रकम असल
ु हुन नसके मा त्र्स्तो रकम सरकारी बााँकी सरह असल
ु उपर गररनेछ
१५६.

माग गरे को वववरण वदनु पने: महावनदेर्शक वा भन्सार परीिकले र्स पररच्छे दको प्रर्ोएनका लावग आवश्र्क देिेमा
बैंक, ववत्तीर् संस्र्ा एवं घोषणाकतायको कारोबारसाँग सम्बवन्ित अन्र् कुनै यार्वक्त वा वनकार्बाट सम्बवन्ित घोषणाकताय,
वनएको कारोबार वा मालवस्तुसाँग सम्बवन्ित भक्त
ु ानी, बैंक िाता, नाफा नोक्सानको वहसाव, कर वववरण, बीएक र
र्स्तै अन्र् कागएात माग गनय सक्नेछ । र्सरी माग गररएका वहसाव, कर वववरण, बीएक तर्ा कागएात उपलयाि गराउनु
सम्बवन्ित यार्वक्त वा वनकार्को कतययार् हुनछ
े ।

१५७.

परीिण गनय सवकने अववि: र्स पररच्छे द बमोवएम एााँचपास पवछको परीिण मालवस्तु एााँचपास भएको वमवतले चार
वषयसम्म गनय सवकनेछ ।
तर कुनै घोषणाकतायले झट्ठु ा वलित वा कागएात तर्ार गरी लाग्ने भन्दा कम महसल
ु दावलिा गरे को प्रमावणत
भएमा भन्सार परीिकले महावनदेर्शकको अनमु वत वलई चार वषयपवछ समेत परीिण गनय सक्नेछ ।

१५८.

पनु रावलोकन गनय सक्नेाः (१) भन्सार कार्ायलर्बाट एााँचपास भएका मालवस्तक
ु ो प्रज्ञापनपत्र लगार्तका वनकासी वा
पैठारीसाँग सम्बवन्ित कागएात तर्ा एनु सक
ु ै स्वरुपका अवभलेिहरु मालवस्तु एााँचपास भएको वमवतले पााँच वषयवभत्र
महावनदेर्शक वा भन्सार अविकृ त वा वनएले िटाएको कमयचारीले पनु रावलोकन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम पनु रावलोकन गदाय असल
ु गनयु पने महसल
ु असल
ू गनय छुट भएको देविएमा भन्सार
अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तुको घोषणाकतायबाट त्र्सरी छुट भएको महसल
ु तोवकए बमोवएम असल
ु गनेछ
(३) उपदफा (१) बमोवएम पनु रावलोकन गदाय घोषणाकतायले नक्कली वबल, बीएक वा कागएात पेर्श गरे को
कारणले महसल
ु मा फरक पनय गएको देविएमा भन्सार अविकृ तले वनएलाई सो मालवस्तुको पैठरीको अवस्र्ामा कार्म
भएको भन्सार मल्ू र्को तीन सर् प्रवतर्शत एररबाना गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द-१९

१५९.

१६०.

महसल
ु वफताय सम्बन्िी यार्वस्र्ा
भन्सार कार्ायलर्बाटै समदरमा महसल
ु वफताय वदनेाः दफा ९८ बमोवएम बण्डेड वेर्रहाउसको सवु विा वा दफा ७४
बमोवएम नगद िरौटीको सवु विा नवलएका उद्योगहरूले आफूले वनकासी गने मालवस्तु उत्पादनको लावग आवश्र्क पने
कच्चापदार्य, सहार्क कच्चापदार्य र नेपालमा उत्पादन नहुने ्र्ावकङ्ग गने पदार्य समेत पैठारी गरी सोबाट उत्पावदत
तर्ारी मालवस्तु तोवकएको अवविवभत्र तोवकएको प्रवक्रर्ा अनसु ार वनकासी गरे मा त्र्स्तो पदार्य पैठारी गदाय भन्सार
वबन्दमु ा लागेको महसल
ु नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी सोही सचू नामा तोवकए बमोवएमका मालवस्तमु ा तोवकए
बमोवएमको वमवतदेवि तोवकए बमोवएमको समदरमा भन्सार कार्ायलर्बाटै वफताय वदइनेछ ।
पैठारी गरे को मालवस्तु पनु ाः वनकासी गदाय भन्सार महसल
ु वफताय वदनेाः नेपालको अन्र् रारिहरूसाँग भएका वद्वपिीर् तर्ा
बहुपिीर् सम्झौता वा सवन्िको प्रवतकूल नहुने गरी नेपालमा पैठारी भएका मालवस्तुहरू देहार्बमोवएम पनु ाः अको
मल
ु ुकमा वनकासी गरे मा पैठारी गदाय रािेको िरौटी रकमबाट दर्श प्रवतर्शत भन्सार महसल
ु बापत असल
ु गरी बााँकी रकम
वफताय वदइनेछ।
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१६१.

(क)

पदफा (१) बमोवएम वनकासी गने भएमा पैठारीकतायले मालवस्तु पैठारीको अवस्र्ामै सो यार्होरा
उल्लेि गरी भन्सार अविकृ तलाई वलवित अनरु ोि गनयु पनेछ।

(ि)

िण्ड (क) बमोवएम अनरु ोि प्राप्त भएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तुमा दरबन्दी अनसु ार
लाग्ने भन्सार महसल
ु िरौटीमा रािी पैठारी गनय वदनु पनेछ ।

(ग)

िण्ड (ि) बमोवएम पैठारी गरे को मालवस्तु छ मवहनावभत्र पैठारी गदायको अवस्र्ामा भक्त
ु ानी गरे को
ववदेर्शी मद्रु ामा नघट्ने गरी ववदेर्शी मद्रु ा आएयन हुने गरी वनकासी गनयु पनेछ।

(घ)

िण्ड (ग) बमोवएम वनकासी गरे पवछ ववदेर्शी मद्रु ा आएयन गरे को प्रमाण र वनकासी भएको प्रमाण
पेर्श गरे को एक मवहनावभत्र भन्सार अविकृ तले उपदफा (१) बमोवएम भन्सार महसल
ु वफताय वदनेछ ।

भन्सार महसल
ु वा एररबाना वफताय वदनेाः (१) कुनै यार्वक्तले वनकासी वा पैठारी गदाय काननू बमोवएम लाग्नेभन्दा बढी
भन्सार महसल
ु बझु ाएको रहेछ वा दफा २६ को उपदफा (११) बमोवएम घोषणा गदाय भन्सार महसल
ु बझु ाएको र पवछ
त्र्स्तो घोषणा रद्द भएको रहेछ भने सम्बवन्ित भन्सार अविकृ तले वनएलाई त्र्स्तो भन्सार महसल
ु तोवकए बमोवएम
वफताय वदनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन देहार्को अवस्र्ामा भन्सार महसल
ु वफताय हुने
छै नाः-

(क)

मालवस्तु छुटाएको तीस वदनवभत्र त्र्स्तो महसल
ु वफताय वलन सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्मा
वनवेदन नवदएमा, वा

(ि)

वफतायको लावग दाबी गररएको अङ्क एक हएार रुपैर्ााँभन्दा कम भएमा ।

(३) भन्सार अविकृ तले महसल
ु वा एररबाना असल
ु गनय गरे को वनणयर्उपर र्स ऐन बमोवएम परे को
पनु रावेदनमावर् वनणयर् हुदााँ त्र्सरी असल
ू भएको सबै वा के ही महसल
ु वा एररबाना नलाग्ने गरी वनणयर् भएमा र सो
वनणयर्उपर समेत पनु रावेदन लाग्ने यार्वस्र्ा भएकोमा भन्सार अविकृ तले पनु रावेदन गरी सोको अवन्तम वनणयर् भएपवछ
वा पनु रावेदनका लावग अनमु वत माग गनयपु ने अवस्र्ामा त्र्स्तो पनु रावेदनको अनमु वत प्राप्त नभएमा वा अनमु वत प्राप्त
भएमा सो पनु रावेदनको अवन्तम वकनारा भएपवछ मात्र भन्सार अविकृ तले सो वनणयर् बमोवएम वफताय वदनु पने भनी
उल्लेि भएको रकम मात्र सम्बवन्ित यार्वक्तलाई वफताय वदनु पनेछ ।
पररच्छे द -२०
ववववि
१६२.

बौविक सम्पवत्त उपरको अविकार उल्लङ्घन हुने गरी उत्पादन गररएका मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय नहुनाःे (१)
प्रचवलत काननू बमोवएम कुनै यार्वक्तले प्राप्त गरे को पेटेण्ट, वडएाइन, िेडमाकय , प्रवतवलवप अविकार एस्ता बौविक सम्पवत्त
उपरको अविकार उल्लङ्घन हुनेगरी उत्पादन गररएका मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गनय पाइने छै न ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोवएमका कुनै मालवस्तु पैठारी वा वनकासी गनय लागेमा सरोकारवाला यार्वक्तले
त्र्स्तो वनकासी वा पैठारी रोक्का गनय प्रमाण सवहत भन्सार अविकृ त समि वनवेदन वदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोवएम वनवेदन परे मा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु भन्सार कार्ायलर्मा रोक्का
रािी सो सम्बन्िमा आवश्र्क कारबाहीको लावग सम्बवन्ित वनकार् वा अविकारी समि लेिी पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम लेविआएमा त्र्स्तो वनकार् वा अविकारीले सो सम्बन्िमा प्रचवलत काननू
बमोवएम कारबाही टुङ्गो लगाई भन्सार कार्ायलर्लाई एानकारी वदनु पनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोवएमको वनकार् वा अविकारीले प्रचवलत काननू बमोवएम कारबाही गदाय त्र्स्तो
मालवस्तु एफत हुने ठहर गरे मा भन्सार अविकृ तले सो मालवस्तु घोषणाकतायकै िचयमा तोवकए बमोवएम नि गनय
सक्नेछ।
(६) कसैले कुनै मालवस्तुको उत्पादक कम्पनी, ब्राण्ड, मोडल, वडएाइन, बनावट, लोगो वा र्स्तै कुराको
नक्कल गरी तर्ार पाररएको एाली वा नक्कली (काउण्टरफीट) मालवस्तु पैठारी गरे को वा गने प्रर्त्न गरे को कुरामा
भन्सार अविकृ तलाई र्शंका लागेमा वनएले सो मालवस्तु नक्कली वा एाली नभएको त्र्लाई पवु ि गने प्रमाण
पैठारीकतायसाँग माग गनय, सो मालवस्तुको प्राववविक परीिणका लावग ववभाग वा अन्र् सरकारी वनकार्को
प्रर्ोगर्शालामा पठाई परीिण प्रवतवेदन वलन वा एनु उत्पादकको नक्कल गररएको हो सो उत्पादकसाँग सो सम्बन्िमा
आवश्र्क एानकारी माग गनय सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोवएम पैठारीकतायसाँग प्रमाण माग गररएकोमा वनएले पन्र वदनवभत्र त्र्स्तो प्रमाण पेर्श
गनयपु नेछ ।
(८) उपदफा (६) र (७) बमोवएम पेर्श गररएको प्रमाण वा परीिण प्रवतवेदन वा उत्पादकबाट प्राप्त एानकारीका
आिारमा सो मालवस्तु नक्कली भएको पाइएमा भन्सार अविकृ तले त्र्स्तो मालवस्तु एफत गरी तोवकए बमोवएम नि
गनेछ ।
(९) अन्र् प्रचवलत काननू मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन र्स दफा बमोवएम नक्कली मावनएको
मालवस्तु वनकासी वा पैठारी गने वा गनय प्रर्त्न गने कार्यलाई र्स दफा वमोवएम कसरू गरे को मानी त्र्सो गने
यार्वक्तलाई भन्सार अविकृ तले एक लाि देवि पााँच लाि रुपैर्ासम्म एररवाना गनय सक्नेछ ।
१६३.

वनकासी पैठारी सक
ं े त नम्वर वलनपु नेाः (१) वनकासी वा पैठारी गने यार्वक्तले वनकासी वा पैठारी गने प्रर्ोएनका लावग
ववभाग वा भन्सार कार्ायलर्बाट तोवकए बमोवएम वनकासी वा पैठारी संकेत नम्वर वलनपु नेछ । र्स्तो संकेत नम्बर नवलई
तोवकए बमोवएम बाहेक वनकासी वा पैठारी गनय पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम वलएको वनकासी वा पैठारी संकेत नम्वर तोवकए बमोवएमको दस्तुर बझु ाई तोवकए
बमोवएम नववकरण गनपयु नेछ। र्सरी समर्वभत्र नवीकरण नगरे मा त्र्स्तो वनकासी पैठारी संकेत नम्वर स्वताः रद्द हुनेछ ।
(३) वनकासी पैठारी संकेत नम्वर नववकरण नभएसम्म वनकासी वा पैठारी सम्बन्िी कारोवार गनय पाइने छै न ।
(४) र्ो ऐन प्रारम्भ हुदाँ ा वलएको वनकासी पैठारी संकेत नम्बर र्सै ऐन बमोवएम वलएको मावननेछ ।
(५) वनकासी पैठारी संकेत नम्वर नवलई वा वलएको भए पवन नववकरण नगरी वनकासी वा पैठारी गरे मा र्स ऐन
बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ ।
(६) वनकासी वा पैठारी सक
ं े त नम्बर सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनेछ ।

१६४.

अवभलेि राख्नु पनेाः (१) मालवस्तुका िनीले कुनै पवन मालवस्तुको वनकासी वा पैठारीसाँग सम्बवन्ित तोवकए
बमोवएमका कागएातहरु एवं सो सम्बन्िी अवभलेि मालवस्तु वनकासी वा पैठारी भए गरे को वमवतले कवम्तमा पााँच
वषयसम्म सरु वित राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोवएम तोवकए बमोवएमका कागएातहरु एवं सो सम्बन्िी अवभलेि कवम्तमा पााँच वषयको
अवविसम्म सरु वित नरािेमा त्र्स्तो मालवस्तु िनीले र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।

१६५.

चोरी वनकासी वा चोरी पैठारीको मालवस्तु पक्राउ गने वा सरु ाक वदने यार्वक्तलाई परु स्कार वदनेाः (१) कसैले कुनै
मालवस्तु चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी गनय लागेको वा गरे को कुराको सरु ाक वदने वा त्र्स्तो मालवस्तु पक्राउ गरी
भन्सार कार्ायलर्मा दाविला गने कमयचारी वा यार्वक्तलाई त्र्स्तो कार्य प्रमावणत हुन आएमा तोवकए बमोवएम परु स्कार
वदइनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोवएमको परु स्कार सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्ले त्र्स्तो चोरी वनकासी वा चोरी पैठारी
भएको मालवस्तु वललाम वबक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकमबाट वदइनेछ।
(३) उपदफा (२) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन चोरी वनकासी वा चोरी पैठारीको सचू ना वदने
सरु ाकीलाई सचू नाको सत्र्ताको आिारमा ववभागद्वारा तोवकए बमोवएम महावनदेर्शकले तत्काल दर्श हएार रुपैर्ााँसम्म
सरु ाकी िचय वदन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन अर्यमन्त्रालर्ले त्र्स्तो मालवस्तु कुनै सरकारी
वनकार्लाई प्रर्ोग गनय वदने वनणयर् गरे मा सो वनकार्ले तोवकएको सवमवतबाट सो मालवस्तुको मल्ू र् वनिायरण गराई सो
मल्ू र्को आिारमा उपदफा (१) बमोवएमको परु स्कारको रकम सम्बवन्ित भन्सार कार्ायलर्लाई उपलब्ि गराउनु पनेछ र
भन्सार कार्ायलर्ले सो रकम सरु ाकी र पक्राउ गने सम्बवन्ित यार्वक्तलाई उपलब्ि गराउनेछ ।
(५) भन्सार कार्ायलर्ले उपदफा (१) बमोवएम चोरी वनकासी वा पैठारीको सरु ाक वदने सरु ाकीको नाम, र्र र
वववरण गो्र् राख्नु पनेछ ।
(६) प्रचवलत नेपाल काननू मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन र्स ऐन बमोवएमको सरु ाकीको नाम, र्र र
वववरण काननू बमोवएम अनसु न्िान गने वनकार्ले अनसु न्िानको वसलवसलामा वा अदालतबाट माग भएकोमा बाहेक
कुनै यार्वक्त वा वनकार्लाई उपलब्ि गराउन भन्सार अविकृ त बाध्र् हुने छै न र सरु ाकी वदएको कारणले मात्र वनएलाई कुनै
अदालत, वनकार् वा कार्ायलर्मा उपवस्र्त हुन बाध्र् गररने छै न ।
(७) सरु ाकी प्रवतवेदन वलने तर्ा परु स्कार ववतरण गने सम्बन्िी अन्र् यार्वस्र्ा तोवकए बमोवएम हुनेछ ।
१६६.

ववलम्ब र्शल्ु क लाग्नेाः (१) भन्सार कार्ायलर्ले सञ्चालन गरको भन्सार वेर्रहाउसमा रहेका मालवस्तुहरु त्र्स्तो
मालवस्तुको िनीले तीन वदनवभत्र एााँचपास गराई नलगेमा तोवकए बमोवएमको ववलम्ब र्शल्ु क (डेमरे ए) लाग्नेछ ।
तर, मालवस्तुको मल्ू र्ाङ्कन वा वगीकरण गनय वद्ववविा भई वा अन्र् कुनै कारणले भन्सार अविकृ तकै
कारणबाट एााँचपास हुन नसके को अवविको ववलम्ब र्शल्ु क लाग्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन कुनै मालवस्तुमा लागेको ववलम्ब र्शल्ु क कुनै िास
पररवस्र्वत वा अवस्र्ा वसएयना भएका कारणले वमनाहा वदनु पने मनावसब कारण भएमा तोवकएको अविकारीले तोवकए
बमोवएम आवं र्शक वा पणू रुय पले वमनाहा वदन सक्नेछ ।

१६७.

अस्र्ार्ी पैठारीाः (१) देहार् बमोवएमको र्शतय एवं प्रवक्रर्ाको अिीनमा रही पणू य वा आंवर्शक भन्सार महसल
ु छुट वदई
तोवकए बमोवएम नेपालमा मालवस्तु अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदइनेछाः
(क)

अस्र्ार्ी पैठारी गनय िोवएएको मालवस्तु नेपालवभत्र वनकासी वा पैठारीको लावग मनाही वा
प्रवतबवन्ित भएको हुनु हुदनै ।

(ि)

मालवस्तु अस्र्ार्ी पैठारीको लावग घोषणा गदाय मालवस्तुको मल्ू र् लगार्त मालवस्तुसाँग
सम्बवन्ित सम्पणू य वववरण िल
ु ाउनु पनेछ।

(ग)

उपदफा (१) बमोवएम अस्र्ार्ी पैठारी हुने मालवस्तमु ा लाग्न सक्ने महसल
ु अस्र्ार्ी रुपमा
वनिायरण गररनेछ।

(घ)

िण्ड (ग) बमोवएम वनिायरण भएको महसल
ु त्र्स्तो मालवस्तु वनकासी नभएसम्मको लावग िरौटी
वलइनेछ।

(२) कुनै मालवस्तु पैठारी हुदाँ ा सो मालवस्तुको उपर्ोग र पररवहनका लावग त्र्स्तो मालवस्तुसाँगै आपवू तय हुन,े
बारम्बार प्रर्ोगमा आउने र मालवस्तुको प्रर्ोग गदायसम्म िाली गनय नसवकने वकवसमका ग्र्ासका वसवलण्डर वा फलफूल
वा तरकारी राख्ने क्रेट एस्ता मालवस्तुहरु पवछ वनकासी गने र्शतयमा लाग्ने महसल
ु िरौटी वलई तोवकए बमोवएम महसल
ु
छुटमा अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदइनेछ।
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(३) नेपालमा लाग्ने मेला वा प्रदर्शयनीमा वबक्री ववतरण वा प्रदर्शयनका वनवमत्त पैठारी हुने मालवस्तमु ा लाग्ने
महसल
ु िरौटी वलई तोवकए बमोवएम अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदइनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोवएम लाग्ने मेला प्रदर्शयनी सम्बवित देर्शले आर्ोएना गरे को वा सम्बवित देर्शको
स्वीकृ वत वलई आर्ोएना गररएको र वनवित स्र्ान एवं अववि तोवकएको हुनपु नेछ।
(५) हवाई सेवा सञ्चालन गने गरी दताय भएको हवाई कम्पनीले हवाईएहाए वा हेवलको्टरको इवन्एन ममयत
गनयु पने भई त्र्स्तो इवन्एन ममयत गनय लाग्ने अवविको लावग ववदेर्शबाट भाडामा इवन्एन पैठारी गनयु परे मा लाग्ने भन्सार
महसल
ु बराबरको बैङ्क एमानत भन्सार कार्ायलर्मा रािी बढीमा छ मवहनासम्मको लावग तोवकए बमोवएम अस्र्ार्ी
पैठारी गनय सक्नेछन् । सो अवविवभत्र त्र्स्ता इवन्एनहरु वफताय लगेमा बैङ्क एमानत फुकुवा गररनेछ र सो अवविवभत्र
वफताय नलगेमा वनर्वमत पैठारी गरे सरह महसल
ु असल
ु गररनेछ ।
(६) कुनै मालवस्तु ममयत गनयका लावग ववदेर्शबाट नेपालमा ल्र्ााँउदा लाग्ने महसल
ु िरौटी वलई तोवकए
बमोवएम अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदइने छ।
(७) र्स दफामा अन्र्त्र एनु सक
े :
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन देहार्का ववषर्मा देहार् बमोवएम हुनछ
(क)

प्रचवलत आवर्यक ऐनमा प्रवतवदन महसल
ु लाग्ने गरी अस्र्ार्ी पैठारी गनय वदने यार्वस्र्ा भएका
सवारी सािन तर्ा अन्र् मालवस्तक
े ।
ु ा सम्बन्िमा सोही बमोवएम हुनछ

(ि)

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पणू य वा अविकांर्श स्वावमत्व भएको सावयएवनक संस्र्ा वा
कूटनीवतक वनर्ोगको वसफाररर्शमा अस्र्ार्ी पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार अविकृ तले िरौटी नवलई
छाड्न सक्नेछ।

(ग)

नेपालसाँग भएको दईु पिीर् वा िेत्रीर् सवन्ि वा सम्झौतामा सवारी सािनको अस्र्ार्ी पैठारी
सम्बन्िमा उल्लेि भएको ववषर्मा सोही बमोवएम हुनेछ।

स्पिीकरणाः "अस्र्ार्ी पैठारी" भन्नाले नेपालमा उपभोग वा िपत नगने र तोवकएको र्शतयको अविनमा रही पनु ाः वनकासी
१६८.

गने गरी पैठारी हुने मालवस्तल
ु ाई सम्झनु पदयछ ।
अस्थार्ी वनकासीः (१) देहार् वमोवएमको उद्देश्र्को लावग तोवकए बमोवएमका र्शतय एवं प्रवक्रर्ाको अिीनमा रही कुनै
मालवस्तु पवछ वफताय ल्र्ाउने र्शतयमा महसल
ु छुटमा अस्र्ार्ी वनकासी गनय वदइनेछाः
(क)

कुनै मालवस्तुको कच्चापदार्य प्रर्शोिन वा वनमायणको लावग ववदेर्श लगी सोबाट वनवमयत वा
उत्पावदत तर्ारी मालवस्तु पैठारी गदाय सो मालवस्तुको उत्पादन वा वनमायण गदाय भएको मल्ू र्
अवभबृवि र नेपालबाट उक्त कच्चापदार्य उत्पादन वा वनमायण स्र्लसम्म लैएादा र तर्ारी मालवस्तु
भन्सार कार्ायलर्सम्म वफताय ल्र्ाउदा लागेको वा लाग्न सक्ने लागतको मल्ू र्मा मात्र महसल
ु
लाग्नेछ।

(ि)

कुनै मालवस्तु पैठारी वा वनकासी हुदाँ ा सो मालवस्तक
ु ो उपर्ोग र पररवहनका लावग त्र्स्तो
मालवस्तसु ाँगै आपवू तय हुन,े बारम्बार प्रर्ोगमा आउने र मालवस्तक
ु ो प्रर्ोग गदायसम्म िावल गनय
नसवकने वकवसमका ग्र्ासका वसवलण्डर वा फलफूल वा तरकारी राख्ने क्रेटहरु एस्ता मालवस्तहु रु
पवछ पैठारी गने हुने र्शतयमा तोवकए बमोवएम महसल
ु छुटमा अस्र्ार्ी रुपमा वनकासी गनय वदइनेछ।

(ग)

कुनै यार्वक्तले आफूले पैठारी गरे को वा नेपालवभत्र िररद गरे को बस वा िकको चेवसस तोवकएको
अवविवभत्र बस वा िक बनाउनको लावग वनकासी गनय चाहेमा महसल
ु छुटमा स्र्ार्ी वनकासी गनय
वदइनेछ। र्सरी वनकासी भएको बस वा िकको चेवससमा तोवकएको अवविवभत्र बस वा िक बनाई
पनु ाः पैठारी गदाय सो बस वा िक तर्ार गरी ल्र्ाउाँदा लागेको मल्ू र्मामात्र लाग्ने महसल
ु असल
ु
गररनेछ।
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(घ)

(ङ)

ववदेर्शमा कार्य गने गरी ठे क्का प्राप्त गरे का नेपाली यार्वक्तले उक्त कार्यको लावग आवश्र्क पने सवारी
तर्ा ढुवानीका सािानहरु, र्न्त्र, उपकरणहरु तर्ा वतनका पाटयपएु ायहरु वबना महसल
ु वनकासी गनय
वदइनेछ। र्सरी वनकासी भएमा वनकासी भएका मालवस्तु कार्य सम्पन्न भएपवछ वफताय ल्र्ाउाँदा
महसल
ु लाग्ने छै न ।
नेपालमा उत्पावदत मालवस्तु गणु स्तर परीिण गराउन वनकासी गनयु परे मा त्र्स्तामालवस्तु
तोवकएको अबविवभत्र वफताय ल्र्ाउने गरी महसल
ु छुटमा वनकासी गनय वदइने

(च)

कुनै मालवस्तु ममयत गरी वफताय ल्र्ाउने र्शतयमा महसल
ु छुटमा तोवकए बमोवएम अस्र्ार्ी वनकासी
गनय वदइनेछ। र्सरी ममयत गनय लगेको मालवस्तु तोवकएको अवविवभत्र ममयत गरी वफताय ल्र्ाउदा
ममयतमा लागेको लागतमामात्र महसल
ु लाग्नेछ।

(छ)

ववदेर्शी मल
ु ुकमा लाग्ने मेला वा प्रदर्शयनीमा वबक्री ववतरण वा प्रदर्शयनका वनवमत्त वनकासी गने
मालवस्तु तोवकए बमोवएम महसल
ु छुटमा वनकासी गनय वदइनेछ।

(ए)

िण्ड (छ) बमोवएम लाग्ने मेला प्रदर्शयनी सम्बवित देर्शले आर्ोएना गरे को वा सम्बवित देर्शको
स्वीकृ वत वलई आर्ोएना गररएको र वनवित स्र्ान एवं अववि तोवकएको हुनपु नेछ।

(झ)

र्स दफामा अन्र्त्र एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पणू य
वा अविकार्श
ं स्वावमत्व भएको सावयएवनक सस्ं र्ा वा कूटनीवतक वनर्ोगको वसफाररर्शमा
वनकासी गररने मालवस्तु भन्सार अविकृ तले अवभलेि िरौटी नवलई छाड्न सक्नेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोवएम मालवस्तु अस्र्ार्ी वनकासी गने अनमु वत वददं ा भन्सार अविकृ तले
सरु िणको लावग तोवकए बमोवएमको नगद िरौटी वा बैङ्क एमानत वलन सक्नेछ।

(३)

उपदफा (२) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन देहार्का कुरामा देहार् बमोवएम हुनेछ:-

(क)

पररारि मन्त्रालर्को वसफाररसमा कूटनीवतक वनर्ोगले कुनै मालवस्तु ममयत गनय वनकासी गदाय र
ममयत गरी पैठारी गदाय िरौटी वा बैङ्क एमानत वलइने छै न।

(ि)

हवाईएहाए वा हेवलको्टरका इवञ्एन सम्बवन्ित वार्सु ेवा कम्पनीको एमानीमा तोवकएको
अवविवभत्र ममयत गरी वफताय ल्र्ाउने र्शतयमा वनकासी गदाय िरौटी वा बैङ्क एमानत वलइने छै न।

स्पिीकरणाः "अस्र्ार्ी वनकासी" भन्नाले ववदेर्शमा उपभोग वा िपत नगने र तोवकएको र्शतयको अविनमा रही पनु ाः
पैठारी गने गरी वनकासी गने मालवस्तुलाई सम्झनु पदयछ ।
१६९.

मालिनीले िचय यार्होनयु पनेाः मालवस्तुहरु बोक्ने, एााँच्न र िोल्नको लावग उवचत ठाउमा पर्ु र्ाउने, र्न्त्रमा राख्ने र
वझक्ने, िोल्ने, छुट्र्ाउने र मालवस्तक
ु ो वा सो मालवस्तु रहेको कन्टेनर, बाकस, झोला, ्र्ाके ट, बोरा वा र्स्तै अन्र्
्र्ावकङ्ग सामरहणीमा वचन्ह लगाउने आवद काम मालवस्तिु नीले आफ्नै िचयमा गनयु पनेछ ।

१७०.

गोपनीर्ता सम्वन्िी यार्वस्र्ााः (१) प्रचवलत अन्र् काननू मा एनु सक
ु ै कुरा उल्लेि भए तापवन घोषणाकतायले भन्सार
कार्ायलर्मा पेर्श गरे का गोपनीर्ता कार्म राख्नु पने प्रकृ वतका भन्सार मल्ू र्ाङ्कन सम्बन्िी सचू नाहरु, मालवस्तु
एााँचपाससाँग सम्बवन्ित कागएातहरु र अन्र् यार्वक्तगत यार्ावसावर्क सचू नाहरु गो्र् राविनेछ।
(२) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएको भए तापवन कुनै मालवस्तक
ु ा सम्वन्िमा प्रचवलत काननू
बमोवएम अनसु न्िानको लावग तोवकएको अविकार प्राप्त अविकारीबाट त्र्स्तो अनसु न्िान वा लेिा परीिणको
प्रर्ोएनका लावग वा अदालतवाट न्र्ावर्क कारवाहीको प्रर्ोएनका लावग माग भएको अवस्र्ामा भन्सार अविकृ तले
त्र्स्तो कागएात एवं सचू नाहरु उपलयाि गराउन सक्नेछ।
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१७१.

(३) मालवस्तिु नी वा वनएले वनर्क्त
ु गरे को भन्सार एएेन्टले माग गरे मा भन्सार अविकृ तले भन्सार
कार्ायलर्मा रहेको आफ्नो मालवस्तु एााँचपाससाँग सम्बवन्ित प्रज्ञापनपत्र, वीएक वा अन्र् कागएातको प्रमावणत
प्रवतवलवप तोवकए बमोवएमको दस्तरु वलई तोवकए बमोवएम वदन सक्नेछ।
समाह्वान वा पक्राउ पएू ी जारी गनन: (१) प्रचवलत काननू मा एनु सक
ु ै कुरा लेविएतापवन र्स ऐन अन्तगयतको कसरू
सम्बन्िी मद्दु ामा उएरु ीसार् उपवस्र्त नभएका अवभर्क्त
ु लाई उपवस्र्त गराउन भन्सार अविकृ तले सम्बवन्ित
अवभर्क्त
ु का नाममा पन्रवदनको म्र्ाद वदई तोवकए बमोवएम समाह्वान एारी गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम एारी भएको समाह्वानको म्र्ाद र्माउन पाइने छै न ।
(३) उपदफा (१) मा एनु सक
ु ै कुरा उल्लेि भए तापवन अवभर्क्त
ु भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने
ववश्वास गनयु पने मनावसव कारण भएमा वा समाह्वानमा तोवकएको म्र्ादमा अवभर्क्त
ु भन्सार कार्ायलर्मा उपवस्र्त
नभएमा त्र्स्तो अवभर्क्त
ु को हकमा भन्सार अविकृ तले तोवकए बमोवएम पक्राउ पएू ी एारी गनय सक्नेछ ।

१७२.

सचू ना एारी गने तररकााः र्स ऐन र र्स अन्तगयत बनेको वनर्ममा छुट्टै यार्वस्र्ा भएकोमाबाहेक भन्सार कार्ायलर्को
काम कारबाहीसाँग सरोकार भएको वा हुनसक्ने यार्वक्तको नाममा सो कार्ायलर्ले यार्वक्तगत वा सावयएवनक सचू ना एारी
गदाय पन्र वदनको अववि वदई तोवकए बमोवएम सचू ना एारी गनयु पनेछ ।

१७३.

अविकार प्रत्र्ार्ोएन गनय सक्नेाः (१) नेपाल सरकारले र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म बमोवएम आफूले
पाएको सबै वा के ही अविकार नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गरी महावनदेर्शक वा सो सचू नामा तोवकएको अरु कुनै
अविकारीलाई प्रत्र्ार्ोएन गनय सक्नेछ।

१७४.

अर्य मन्त्रालर्ले अविकारी तोकी अविकार सम्ु पन सक्नेाः र्स ऐन अन्तगयत भन्सार अविकृ त वा भन्सार परीिकलाई
भएको सबै वा के ही अविकार अर्य मन्त्रालर्ले कुनै अविकारीलाई सम्ु पन सक्नेछ ।

१७५.

अर्य मन्त्रालर्ले कुनै अविकारीलाई य तोक्न सक्नेाः (१) भन्सार अविकृ त वा अन्र् कमयचारी समेत वमली र्स ऐन वा र्स
ऐन अन्तगयत बनेको वनर्म ववपरीत कुनै कार्य गनय लागेको वा गरररहेको वा गरे को छ भन्ने उएरू ी परे मा अर्य मन्त्रालर्ले
सो काम सम्बन्िी कारबाही गनय अको भन्सार अविकृ त वा अन्र् अविकारीलाई तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम तोवकएको अविकारीले त्र्स्तो कारबाही र्स ऐन बमोवएम गनयु पनेछ ।

१७६.

अदालतलाई य भए सरहको अविकार हुनेाः र्स ऐनको प्रर्ोएनका लावग भन्सार अविकृ तलाई सम्बवन्ित यार्वक्तलाई
वझकाउने, बर्ान गराउने, प्रमाण बझ्ु ने र वलितहरु पेर्श गनय लगाउने र मद्दु ाको पपु यि गने सम्बन्िमा प्रचवलत काननू
बमोवएम र्शरुु अदालतलाई भए सरहको अविकार हुनछ
े ।

१७७.

सहर्ोग गनपयु नेाः (१) भन्सार अविकृ त वा भन्सार कार्ायलर्का अन्र् कमयचारीले र्स ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको
वनर्मबमोवएम आफ्नो कतययार् पालन र अविकार प्रर्ोग गदाय कुनै सरकारी कमयचारी, प्रहरी वा ववत्तीर् सस्ं र्ासाँग कुनै
प्रकारको सहर्ोग, सचू ना वा मद्दत माग गरे मा त्र्स्तो सहर्ोग, सचू ना वा मद्दत वदनु त्र्स्तो ववत्तीर्
सस्ं र्ा, प्रहरी वा
कमयचारीको कतययार् हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोवएम भन्सार अविकृ त वा भन्सार कार्ायलर्का अन्र् कमयचारीले आफ्नो कतययार् वा
अविकारको प्रर्ोग गदाय माग गरे बमोवएमको सहर्ोग वा मद्दत नगने वा माग गरे बमोवएमको सचू ना उपलयाि नगराउने
सरकारी कमयचारी वा प्रहरी वा ववत्तीर् संस्र्ाको वएम्मेवार यार्वक्तले र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावनने छ।

१७८.

अन्र् वनकार्ले हस्तिेप गनय नहुनाःे (१) वनकासी वा पैठारीको लावग भन्सार कार्ायलर्को िेत्र वा पररसर वा भन्सार
वेर्रहाउसमा रहेको मालवस्तु सो कार्ायलर्बाट एााँचपास भई भन्सार िेत्रबाट नहटाइएसम्म सो मालवस्तुका सम्बन्िमा
कुनै अविकारी वा वनकार्ले कुनै प्रकारको हस्तिेप गनय हुदनै ।
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(२) कुनै मालवस्तक
ु ा सम्बन्िमा अनसु न्िान वा छानवबन गनय प्रचवलत काननू बमोवएम िवटएको अविकारी
वा वनकार्ले भन्सार अविकृ तको स्वीकृ वत वलई मालवस्तु हेने वा नमनू ा सङ्कलन गने कार्य बाहेक अन्र् कुनै अविकारी
वा वनकार्ले हस्तिेप गरे मा वा गने प्रर्त्न गरे मा र्स ऐन बमोवएम कसरू गरे को मावननेछ।
१७९. आदेर्श एारी गनय सक्नेाः (१) र्स ऐनको कार्ायन्वर्न गदाय कुनै बािा अड्काउ परे मा त्र्स्तो बािा अड्काउ हटाउनको
लावग अर्य मन्त्रालर्ले र्स ऐनको प्रवतकूल नहुने गरी नेपाल राएपत्रमा सचू ना प्रकार्शन गनय सक्नेछ ।
(२) भन्सार मल्ू र् वनिायरण वा मालवस्तु एााँचपास वा भन्सार प्रवक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् कुनै कुरामा भन्सार
अविकृ तलाई वद्ववविा भएमा वा र्स प्रकारका कार्य सम्पादनमा कुनै बािा अड्काउ परे मा महावनदेर्शकले त्र्स्तो वद्ववविा
हटाउन वा बािा अड्काउ फुकाउन भन्सार अविकृ तलाई र्स ऐनको प्रवतकूल नहुने गरी उपर्क्त
ु आदेर्श वदन सक्नेछ ।
१८०.

कारबाही गने अविकाराः (१) भन्सार िेत्र बाहेक अन्र्त्रबाट महसल
ु छली ल्र्ाएका मालवस्तु कसैले पक्राउ गरी र्स
ऐन बमोवएम कारबाहीको लावग पेर्श गरे कोमा त्र्स्तो मालवस्तु सम्बन्िमा कारबाही गने अविकार महावनदेर्शकले
तोके को कुनै भन्सार अविकृ तलाई र त्र्स्तो अविकृ त नतोवकएकोमा एनु भन्सार कार्ायलर्मा पेर्श गररएको छ सो भन्सार
कार्ायलर्को भन्सार अविकृ तलाई हुनछ
े ।

१८१.

वनर्म बनाउने अविकाराः (१) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्वर्न गनय नेपाल सरकारले वनर्महरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को सवयसामान्र्तामा प्रवतकूल असर नपने गरी नेपाल सरकारले वनकासी वा पैठारी हुने
मालवस्तक
ु ा सम्बन्िमा उत्पवत्तको वनर्म बनाउन सक्नेछ ।

१८२.

१८३.

वनदेवर्शका तर्ा कार्यवववि बनाउन सक्नेाः ववभागले र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको वनर्मको अिीनमा रही देहार्का
ववषर्मा वनदेवर्शका वा कार्यवववि बनाउन सक्नेछ:(क)

मालवस्तक
ु ो भन्सार मल्ू र्ाङ्कन सम्बन्िी;

(ि)

एााँचपासपवछको परीिण सम्बन्िी;

(ग)

राहत सामरहणी एााँचपास सम्बन्िी;

(घ)

ववद्यतु ीर् घोषणा, एााँचपास एवं राएस्व भक्त
ु ानी सम्बन्िी;

(ङ)

भन्सारको कार्यसम्पादनसाँग सम्बवन्ित अन्र् ववषर् सम्बन्िी ।

िारे एी तर्ा बचाउाः (१) भन्सार ऐन, २०६४ िारे ए गररएको छ ।
(२) भन्सार ऐन, २०६४ बमोवएम स्र्ापना भएको भन्सार ववभाग, तोवकएको भन्सार िेत्र तर्ा भन्सार
कार्ायलर्हरु र्सै ऐन बमोवएम स्र्ापना भएको मावननेछन् ।
(३) भन्सार ऐन, २०६४ अन्तगयत भएका काम कारबाहीहरु र्सै ऐन बमोवएम भए गरे का मावननेछन।्
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