बन्साय ऐन, २०६४

( आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ रे गये का सॊ शोधन सङ्जहत)

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट ऩङ्जहरो सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७१ फाट दोस्रो सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट तेस्रो सॊ शोधन
केही नेऩार ऐन सॊ शोधन गने ऐन, २०७२ फाट चौथो सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाट ऩाॉचौं सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट छै ठौं सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७% फाट सातौं सॊ शोधन
आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट आठौं

सॊ शोधन

बन्साय सम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको ऐन
प्रस्तावना् बन्साय प्रशासनराई व्मवङ्ञस्थत, ऩायदशॉ एवॊ

उत्तयदामी फनाई

अन्तयािङ्जिम व्माऩायराई सङ्टयङ्ञऺत एवॊ सहज फनाउन बन्साय सम्फन्धी प्रचङ्झरत
कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि वाञ्छनीम बएकोरे ,
व्मवस्थाङ्जऩका-सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ऐनको नाभ "बन्साय ऐन, २०६४"
यहेको छ ।

(२) मो दपा तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ य अन्म दपाहरु नेऩार

सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोङ्जकङ्छदएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञि
प्रायम्ब हङ्टनेछन् ।
२.

ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,(क)

"कयभङ्टक्त ऩसर" बङ्ङारे

फैङ्क जभानत सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी

गङ्चयएका भारवस्तङ्ट कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा प्राद्ऱ

1

व्मङ्ञक्तराई ङ्झफक्री गनि वा अन्तयािङ्जिम उडानको क्माटङ्चयङ्ग वा
त्मस्तो उडानको कयभङ्टक्त ऩसरभा ङ्झफक्रीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत
हवाई कम्ऩनीराई ङ्झफक्री गनि नेऩार सयकायरे स्वीकृङ्झत
ङ्छदएको ऩसर सम्झनङ्ट ऩछि ।
(ि)

"कायोवाय

भूल्म"

भारवस्तङ्टको
वास्तङ्जवक

बङ्ङारे

ङ्जवक्रेताराई

रुऩभा

ब ङ्टक्तानी

ऩैठायीकतािरे

प्रत्मऺ

गये को

वा

वा

ऩैठायी

गये को

अप्रत्मऺ

रुऩभा

ब ङ्टक्तानी

गनङ्टऩ
ि ने

यकभभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट नेऩारको सीभासम्भ ल्माउॉदा
रागेको वा राग्न सक्ने बाडा, फीभा तथा अन्म सम्फद्ध
िचि जोडी हङ्टन आउने कङ्टर यकभ सम्झनङ्ट ऩछि ।
(ग)

"कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा" बङ्ङारे कङ्टनै भारवस्तङ्ट जाॉच नगयी,
भहसङ्टर नङ्झरई रगतभात्र यािी ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि
ङ्छदइने सङ्टङ्जवधा वा सहङ्टङ्झरमत सम्झनङ्ट ऩछि ।

(घ)

"घोषणा" बङ्ङारे ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे ङ्झनकासी वा
ऩैठायी गने भारवस्तङ्टको ङ्जववयण प्रऻाऩनऩत्रभा उल्रेि गने

वा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्प्रेषण गने कामि
सम्झनङ्ट ऩछि ।
(ङ)

"चोयी ङ्झनकासी" बङ्ङारे बन्साय भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट
बन्साय भहसङ्टर नङ्झतयी, रङ्टकाई ङ्झछऩाई वा फाटो छरी वा
बन्साय भहसङ्टर नराग्ने भारवस्तङ्ट बए ऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ
घोषणा नगयी नेऩारवाङ्जहय रै जाने कामि सम्झनङ्ट ऩछि ।

(च)

"चोयी ऩैठायी" बङ्ङारे बन्साय भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट
बन्साय भहसङ्टर नङ्झतयी, रङ्टकाई ङ्झछऩाई वा फाटो छरी वा
बन्साय भहसङ्टर नराग्ने भारवस्तङ्ट बए ऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ
घोषणा नगयी नेऩारङ्झबत्र ल्माउने कामि सम्झनङ्ट ऩछि ।

(छ)

"जाॉच" बङ्ङारे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्ट घोषणा
गङ्चयएफभोङ्ञजभ छ छै न बनी मङ्जकन गनि बन्साय कामािरमरे
त्मस्तो भारवस्तङ्ट वा सो भारवस्तङ्ट सम्फन्धी कागजात वा
दङ्टवैको ऩयीऺण गने कामि सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे ङ्जवदे शी
ङ्ट फाट नेऩारङ्झबत्र प्रवेश गने वा नेऩारफाट ङ्जवदे शी
भङ्टरक

2

ङ्ट भा प्रस्थान गने मात्रङ्टको शयीयको तरासी य एक्स ये
भङ्टरक
गने कामि सभेतराई जनाउॊ छ ।
(ज)

"जाॉचऩास" बङ्ङारे बन्साय अङ्झधकृतरे मस ऐन य मस ऐन
अन्तगित फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभ बन्साय कामािरमफाट कङ्टनै
भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि वा उठाई रै जान ङ्छदएको
अनङ्टभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि ।

(झ)

"जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺण" बङ्ङारे दपा ३४ फभोङ्ञजभको

(ञ)

"तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित

ऩयीऺण सम्झनङ्ट ऩछि ।
फनेको
ऩछि ।

ङ्झनमभभा

तोङ्जकएको

वा

तोङ्जकएफभोङ्ञजभ

सम्झनङ्ट

(ट)

ङ्ट भा भारवस्तङ्ट
"ङ्झनकासी" बङ्ङारे नेऩारफाट ङ्जवदे शी भङ्टरक

(ठ)

"प्रऻाऩनऩत्र" बङ्ङारे ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे ङ्झनकासी

ऩठाउने काभ सम्झनङ्ट ऩछि ।

वा ऩैठायी गने भारवस्तङ्टको ङ्जववयण घोषणा गने पायाभ
सम्झनङ्ट ऩछि ।
(ड)

ङ्ट फाट नेऩारङ्झबत्र भारवस्तङ्ट
"ऩैठायी" बङ्ङारे ङ्जवदे शी भङ्टरक

(ढ)

"फण्डेड वेमयहाउस" बङ्ङारे ङ्जवदे शभा ङ्झनकासी गङ्चयने वा

ल्माउने काभ सम्झनङ्ट ऩछि ।

स्वदे शभै ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदे शी भङ्टद्राभा ङ्झफक्री गङ्चयने भारवस्तङ्ट
उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने कच्चाऩदाथि वा सहामक
कच्चाऩदाथि वा कयभङ्टक्त ऩसरभा ङ्झफक्री गङ्चयने भारवस्तङ्ट
फैङ्क जभानत सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयी याख्न ङ्जवबागफाट इजाजत
प्राद्ऱ गोदाभ सम्झनङ्ट ऩछि ।

ॉ ीवेयी, फाढी ऩङ्जहयो,
(ढ१) "ङ्झफऩद्" बङ्ङारे बूकम्ऩ, आगरागी, आध

1

अङ्झतवृङ्जि, अनावृङ्जि, अङ्झनकार, भहाभायी तथा मस्तै अन्म
ङ्झफऩद्राई सम्झनङ्ट ऩदिछ य सो शब्दरे औद्योङ्झगक दङ्टघट
ि ना,

1

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

3

ङ्जवष्पोटक वा ङ्जवषाक्त ऩदाथिद्राया हङ्टने दङ्टघट
ि ना तथा मस्तै
अन्म कङ्टनै प्रकायको ङ्झफऩद्राई सभेत जनाउॉछ ।
(ण)

"फैङ्क" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ फैङ्जकङ्ग कायोवाय गनि

(त)

"फैं ङ्क जभानत" बङ्ङारे कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे

इजाजत प्राद्ऱ फाङ्ञणज्म फैङ्क वा ङ्जवत्तीम सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछि ।

भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गदाि फङ्टझाउनङ्ट ऩने भहसङ्टर

ङ्झनजरे नफङ्टझाएभा आपूरे ङ्झतङ्चयङ्छदने गयी फैङ्करे बन्साय
कामािरमराई ङ्छदने जभानत सम्झनङ्ट ऩछि ।
(थ)

"फैं ङ्क

जभानत

सङ्टङ्जवधा"

बङ्ङारे

कङ्टनै

ङ्झनकासीकताि

वा

ऩैठायीकतािराई फैङ्क जभानतको आधायभा भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी
वा ऩैठायी गनि ऩाउने गयी प्रदान गङ्चयएको सङ्टङ्जवधा सम्झनङ्ट
ऩछि ।
(द)

2

"बन्साय अङ्झधकृत " बङ्ङारे प्रभङ्टि बन्साय प्रशासक , प्रभङ्टि
बन्साय अङ्झधकृत वा बन्साय अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछि य सो
शब्दरे बन्साय कामािरम वा छोटी बन्साय कामािरमको

प्रभङ्टि वा भहाङ्झनदे शकरे तोकेको उऩभहाङ्झनदे शक , ङ्झनदे शक
तथा शािा अङ्झधकृत वा दपा ८४ फभोङ्ञजभ अथि

भन्त्रारमरे तोकेको अङ्झधकायीराई सभेत जनाउॉछ ।
(ध)

"बन्साय एजेन्ट" बङ्ङारे दपा ५१ फभोङ्ञजभ इजाजत प्राद्ऱ

(न)

"बन्साय कामािरम" बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभ स्थाऩना

3

व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछि ।

बएको वा गये को बन्साय कामािरम सम्झनङ्ट ऩछि य सो
शब्दरे त्मस्तो बन्साय कामािरम ऩङ्चयसय य नेऩार सयकायरे
नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोङ्जकङ्छदएको अन्म
ऺेत्र सभेतराई जनाउॉछ ।

2

आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट सॊ शोधन।

3

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।

4

(ऩ)

"बन्साय गोदाभ" बङ्ङारे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्ट
याख्नको राङ्झग बन्साय कामािरमभा फनाइएको घय, बवन,
छाप्रो वा अन्म मस्तै सॊ यचना वा कङ्टनै स्थान सम्झनङ्ट ऩछि ।

(ऩ१) "बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरम" बङ्ङारे दपा ३४

4

वभोङ्ञजभ जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺणको कामि गनिको राङ्झग
स्थाऩना गङ्चयएको कामािरमराई सम्झनङ्ट ऩछि ।
(ऩ२)

5

"बन्साय ऩयीऺक" बङ्ङारे प्रभङ्टि बन्साय ऩयीऺण प्रशासक,
प्रभङ्टि बन्साय ऩयीऺक वा बन्साय ऩयीऺक सम्झनङ्ट ऩछि य
सो शब्दरे दपा ३४ फभोङ्ञजभ जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺणको
कामि गनिका राङ्झग भहाङ्झनदे शकरे तोकेको अङ्झधकायीराई
सभेत जनाउॉछ ।

(प)

"बन्साय

भहसङ्टर"

बङ्ङारे

ङ्झनकासी

वा

ऩैठायी

गङ्चयने

भारवस्तङ्टभा कानूनफभोङ्ञजभ राग्ने बन्साय भहसङ्टर सम्झनङ्ट
ऩछि ।
(फ)

"बन्साय

भूल्म"

बङ्ङारे

बन्साय

भहसङ्टर

ङ्झनधाियण

गने

प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनकासी वा ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्टको
दपा १३ वा १६ फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गङ्चयएको भूल्म सम्झनङ्ट
ऩछि ।
(ब)

"बन्साय ऺेत्र" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय वा

(भ)

"भहसङ्टर" बङ्ङारे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्टभा

6

भहाङ्झनदे शकरे तोङ्जकङ्छदएको बन्साय ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩदिछ ।

कानूनफभोङ्ञजभ राग्ने सफै कय, शङ्टल्क य दस्तङ्टय सम्झनङ्ट ऩछि
य सो शब्दरे बन्साय भहसङ्टर सभेतराई जनाउॉछ ।
(म)

"भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा" बङ्ङारे कङ्टनै भारवस्तङ्ट भहसङ्टर नङ्झरई,
जाॉच गयी वा नगयी रगतभात्र यािी ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि
ङ्छदइने सङ्टङ्जवधा सम्झनङ्ट ऩछि ।

4

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट सॊ शोधन।

5

आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट थऩ।

6

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।

5

(य)

"भहाङ्झनदे शक"

(र)

"भारवस्तङ्ट" बङ्ङारे भङ्टद्रा रगामत जङ्टनसङ्टकै प्रकायको चर

7

"याहत साभग्री" बङ्ङारे ङ्जवऩद्को अवस्थाभा ऩीङ्झडतको उद्धाय

(र१)

सम्झनङ्ट ऩछि ।

बङ्ङारे

बन्साय

ङ्जवबागको

भहाङ्झनदे शक

वस्तङ्ट वा सम्ऩङ्ञत्त सम्झनङ्ट ऩछि ।

तथा याहतका राङ्झग भानवीम सहामतास्वरुऩ ऩैठायी हङ्टने
नेऩार

ऩदिछ ।
(व)

सयकायरे

तोके

फभोङ्ञजभका

भारवस्तङ्ट

सम्झनङ्ट

"व्मङ्ञक्त" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछि य सो

शब्दरे कानूनफभोङ्ञजभ दताि बएको कङ्टनै कम्ऩनी, सॊ गङ्छठत
सॊ स्था य पभि सभेतराई जनाउॉछ ।

(श)

"ङ्जवबाग" बङ्ङारे बन्साय ङ्जवबाग सम्झनङ्ट ऩछि ।

(ष)

"ङ्जवरम्फ

शङ्टल्क

(डेभये ज)"

बङ्ङारे

ङ्झनकासीकताि

वा

ऩैठायीकतािरे बन्साय कामािरमरे सञ्चारन गये को बन्साय
गोदाभभा यािेको भारवस्तङ्ट तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र नउठाएभा
नेऩार सयकायराई ङ्झतनङ्टऩ
ि ने शङ्टल्क सम्झनङ्ट ऩछि ।
(स)

"सवायी साधन" बङ्ङारे मात्रा गनि वा भारवस्तङ्ट ओसाय

ऩसाय गनि प्रमोग हङ्टने वा बएको जङ्टनसङ्टकै साधन सम्झनङ्ट
ऩछि ।

7

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

6

ऩङ्चयच्छे द-२
बन्साय ऺेत्र तथा बन्साय कामािरम सम्फन्धी व्मवस्था
३.

बन्साय ऺेत्र तथा फाटो तोक्न सक्ने् 8(१) बन्साय सम्फन्धी कानूनको
प्रशासन गने तथा मस ऐनफभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर सङ्करन गने
प्रमोजनको राङ्झग अथि भन्त्रारम रे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन
गयी नेऩारको कङ्टनै ऺेत्रराई बन्साय ऺेत्रको रुऩभा तोक्न सक्नेछ ।

(१क) याहत साभग्री जाॉचऩास गने प्रमोजनको राङ्झग वा

9

ङ्झफऩद्को

अवस्थाभा

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

प्रमोजनको

राङ्झग

भहाङ्झनदे शकरे नेऩारको कङ्टनै ऺेत्रराई बन्साय ऺेत्रको रुऩभा तोक्न
सक्नेछ । त्मसयी तोङ्जकएको बन्साय ऺेत्रको प्रमोजन सभाद्ऱ बएऩङ्झछ
भहाङ्झनदे शकरे त्मस्तो बन्साय ऺेत्र िाये ज

गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको बन्साय ऺेत्रफाट नेऩारङ्झबत्र

10

ऩैठायी हङ्टने वा नेऩारफाट ङ्झनकासी हङ्टने फाटो अथि भन्त्रारम रे नेऩार
याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोक्न सक्नेछ ।

तय उऩदपा (१क) फभोङ्ञजभको बन्साय ऺेत्रफाट नेऩारङ्झबत्र

11

ऩैठायी हङ्टने वा नेऩारफाट ङ्झनकासी हङ्टने फाटो भहाङ्झनदे शकरे तोक्न
सक्नेछ ।

(३) नेऩारङ्झबत्र ऩैठायी हङ्टने वा नेऩारफाट ङ्झनकासी हङ्टने

भारवस्तङ्ट उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको फाटोफाटभात्र ङ्झनकासी वा ऩैठायी
गनङ्टि ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) को अधीनभा यही कङ्टनै िास प्रकृङ्झतका
भारवस्तङ्टहरुराई कङ्टनै िास बन्साय कामािरमफाटभात्र ङ्झनकासी वा
ऩैठायी गनि सक्ने गयी भहाङ्झनदे शकरे तोङ्जकङ्छदन सक्नेछ ।

8

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

9

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

10

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

11

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

7

(५) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
तोङ्जकएफभोङ्ञजभका

भारवस्तङ्ट

वा

तोङ्जकएफभोङ्ञजभका

भूल्मसम्भका

भारवस्तङ्ट छोटी बन्साय कामािरमफाट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि सक्ने
गयी भहाङ्झनदे शकरे तोक्न सक्नेछ ।
४.

12

बन्साय कामािरमको स्थाऩना् (१) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा
सूचना प्रकाशन गयी कङ्टनै बन्साय ऺेत्रभा बन्साय कामािरम वा छोटी
बन्साय कामािरम स्थाऩना गनि सक्नेछ ।
(२)

ङ्झफऩद्को

कायणरे

गदाि

कङ्टनै

बन्साय

कामािरमफाट

कामिसम्ऩादन गनि नसङ्जकने अवस्था बएभा भहाङ्झनदे शकरे कङ्टनै बन्साय
ऺेत्रभा बन्साय कामािरम स्थाऩना गनि सक्नेछ । त्मसयी स्थाऩना

बएको बन्साय कामािरमको प्रमोजन सभाद्ऱ बएऩङ्झछ त्मस्तो बन्साय
कामािरम भहाङ्झनदे शकरे िाये ज गनेछ ।
13

४क.

बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरमको स्थाऩना् (१) नेऩार सयकायरे
नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आवश्मकता अनङ्टसाय बन्साय
जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरम स्थाऩना गनि सक्नेछ ।

ङ्ट न्दा अङ्ञघ स्थाऩना बएको बन्साय
(२) मो दपा प्रायम्ब हङ्टनब

जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरम
भाङ्झननेछ ।

मसै

12

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।

13

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट थऩ।

8

दपा फभोङ्ञजभ

स्थाऩना बएको

ऩङ्चयच्छे द–३
बन्साय भहसङ्टर सम्फन्धी व्मवस्था
५.

बन्साय भहसङ्टर राग्ने् मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ बन्साय
भहसङ्टर छङ्ट ट बएकोभा फाहेक ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने प्रत्मेक
भारवस्तङ्टभा बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ ।

६.

ङ्झनकासी बएको भारवस्तङ्ट ऩङ्टन् ऩैठायी गये भा भहसङ्टर राग्ने् (१) कसै रे
नेऩारभा उत्ऩादन वा तमाय बई ङ्झनकासी बएको भारवस्तङ्ट ऩङ्टन् ऩैठायी
ङ्ट भा उत्ऩादन वा तमाय बएका
गये भा त्मस्ता भारवस्तङ्टभा ङ्जवदे शी भङ्टरक
त्मस्तै प्रकायका वा त्मङ्झतनै भूल्म ऩने भारवस्तङ्ट ऩैठायी गये सयह
भहसङ्टर राग्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
दे हामफभोङ्ञजभ ङ्जपताि आएको भारवस्तङ्टभा बन्साय भहसङ्टर राग्ने छै न्–
(क)

हङ्टराक भापि त ऩङ्टङ्झरन्दाफाट ङ्झनकासी बई
गएको तय सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई फङ्टझाउन
नसकी ङ्जपताि आएको, वा

(ि)

बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बइसकेऩङ्झछ
वा ङ्जवदे शभा ऩङ्टङ्झगसकेऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे
ङ्झरन अस्वीकाय गयी ङ्जपताि आएको, वा

(ग)

दङ्टघट
ि ना वा प्राकृङ्झतक प्रकोऩभा ऩयी गङ्टणस्तय
कामभ यहन नसकी ङ्जपताि आएको ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपताि आएको भारवस्तङ्टको
कच्चाऩदाथि य सहामक कच्चाऩदाथि ऩैठायी गदाि भहसङ्टर नङ्झतयी ऩैठायी
बएको यहेछ बने त्मस्तो भारवस्तङ्टको ऩङ्चयभाणभा रागेको कच्चाऩदाथि
य सहामक कच्चाऩदाथिको भहसङ्टर सभेत असङ्टर गङ्चयनेछ ।
14

७.

भहसङ्टर नराग्ने् ( १)

कङ्टनै ऩैठायीकतािरे आपूरे ऩैठायी गये को

भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट नछङ्ट टाई नेऩार सयकायको हङ्टने गयी
14

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।

9

बन्साय कामािरमभै छाड्न ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर
राग्नेछैन ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झडएको भारवस्तङ्ट जपत
बएको भाङ्झननेछ । त्मस्तो भारवस्तङ्ट नेऩार सयकायरे आपै प्रमोग गनि
वा मस ऐन फभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झरराभ ङ्जवक्री गनि सक्नेछ ।
तय त्मस्तो भारवस्तङ्ट प्रमोगभा आउन नसक्ने वा ङ्झरराभ

ङ्झफक्री सभेत हङ्टन नसक्ने अवस्थाको यहेछ बने बन्साय अङ्झधकृतरे

बन्साय कामािरमफाट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हटाउॉन वा नि गनि सक्नेछ य
त्मसयी हटाउॉन वा नि गनि राग्ने िचि सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािफाटै
असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।
(३) कङ्टनै भारवस्तङ्ट चरान गदाि कभ बएको , फाटोभा दङ्टघट
ि ना
वा ङ्जवऩ द्मा ऩयी टङ्ट टपङ्टट बई व्माऩाङ्चयक रुऩभा भूल्महीन बएको वा
ऩङ्चयभाण वा तौरभा कभी बएको वा चोयी बई ऩङ्चयभाण कभ बएको
बएभा तोङ्जकएको प्रभाण सङ्जहत तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी तोङ्जकएको
सभम अ वङ्झधङ्झबत्र ऩैठायीकतािरे ङ्झनवेदन ङ्छदएभा बन्साय अङ्झधकृतरे

त्मस्तो ऺङ्झत वा घटी बएको वा व्माऩाङ्चयक रुऩभा भूल्महीन बएका
भारवस्तङ्टको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ भहसङ्टर छङ्ट ट ङ्छदन वा असङ्टर बइसकेको
बए ङ्जपताि ङ्छदन सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ नोक्सानी बएको ऩङ्चयभाणको
भारवस्तङ्ट जङ्टन उद्देश्मका राङ्झग ऩैठायी बएको हो सो उद्देश्म ऩूया नहङ्टने
तय यद्दी वा ऩत्रङ्टको रुऩभा वा अन्म कङ्टनै वैकङ्ञल्ऩक उऩमोगभा प्रमोग
हङ्टन सक्ने अवस्थाको बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सोही रुऩभा त्मस्तो
भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म कामभ गयी राग्ने भहसङ्टर असङ्टर गनि
सक्नेछ ।
८.

15

भहसङ्टर ङ्झनधाियणको आधाय ङ्झभङ्झत् ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको
भहसङ्टर सो भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास गने ङ्झभङ्झतभा
कामभ यहेको भहसङ्टर दयफभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गङ्चयने छ ।

15

आङ्झथक
ि ऐन, २०75 फाट सॊ शोधन।

10

तय कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा , भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा वा आॊङ्ञशक वा ऩूणि
भहसङ्टर छङ्ट टभा ऩैठायी बएका भारवस्तङ्टको हकभा त्मस्तो भारवस्तङ्टको
भहसङ्टर फङ्टझाउने ङ्झभङ्झतभा कामभ यहेको भहसङ्टर दय फभोङ्ञजभ भहसङ्टर
ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।

11

ऩङ्चयच्छे द–४
बन्साय भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा, छङ्ट ट तथा अन्म सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी व्मवस्था
९.

कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा, भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा य बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट् (१) नेऩार
सयकाय ऩऺ बएको ङ्छद्रऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम सङ्ञन्ध वा सम्झौताफभोङ्ञजभ

कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ङ्छदनङ्टऩने ङ्झनकाम , ऩदाङ्झधकायी वा
व्मङ्ञक्तराई नेऩार सयकाय , ऩययाि भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ ।

(२) नेऩार सयकायरे सभम सभमभा नेऩार याजऩत्रभा सूचना
प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकएको व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे ऩैठायी गने
सोही सूचनाभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा
भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ङ्छदन सक्नेछ ।
(३) नेऩार सयकायरे सभम सभमभा नेऩार याजऩत्रभा सूचना
प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकएका भारवस्तङ्टभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक
रुऩभा बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ ।
(४) वैदेङ्ञशक ऋृण वा अनङ्टदान सहमोगभा सॊ चारन गङ्चयने
आमोजनाको राङ्झग त्मस्ता आमोजना वा त्मस्तो आमोजनाको
ठे केदायका नाभभा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभा नेऩार सयकायरे ऩूणि वा
आॊङ्ञशक रुऩभा बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ ।

(५) अन्तयािङ्जिम वामङ्टसेवा कम्ऩनीरे अन्तयािङ्जिम उडानभा
ङ्ट ाि, मन्त्र उऩकयण,
उऩमोग गने इन्धन , हवाइजहाजको इङ्ञन्जन , ऩाटिऩज
उडानभा िऩत हङ्टने िाद्य साभग्री

, भङ्छदया, ङ्झफमय एवॊ हल्का ऩेम

ऩदाथिभा नेऩार सयकायरे ऩूणि वा आॊङ्ञशक रुऩभा बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट
ङ्छदन सक्नेछ ।
(६) नेऩारको कङ्टनै बागफाट ङ्जवदे शको फाटो गयी ऩङ्टन्
नेऩारङ्झबत्र ल्माइने भारवस्तङ्टको सम्फन्धभा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ङ्छदने
व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(७) ङ्जवदे शफाट नेऩारको फाटो गयी ऩङ्टन् ङ्जवदे श ऩठाइने
भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ङ्छदने व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।

12

(८) नेऩार सयकायरे याहत साभग्रीको ऩैठायीभा राग्ने

16

सम्ऩूणि भहसङ्टर छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ । मसयी भहसङ्टर छङ्ट ट ङ्छदॊदा भहसङ्टर
छङ्ट ट ङ्छदइएका भारवस्तङ्टको ङ्जववयण य छङ्ट ट ऩाउने अवङ्झध सभेत
िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।
१०.

फण्डेड वेमयहाउसको सङ्टङ्जवधा प्रदान गनि सक्ने्

फण्डेड वेमयहाउसको

सङ्टङ्जवधा ङ्झरन चाहने व्मङ्ञक्तराई नेऩार सयकायरे फण्डेड वेमयहाउसको
सङ्टङ्जवधा ङ्छदन उऩमङ्टक्त दे िेभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभको शतिका अधीनभा यही
फण्डेड वेमयहाउस सञ्चारन गने गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा ङ्छदन
सक्नेछ ।
११.

फैं क जभानत सङ्टङ्जवधा अन्तगित ऩैठायी गने सङ्टङ्जवधा प्रदान गनि सक्ने् (१)
नेऩार सयकायरे कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई कङ्टनै भारवस्तङ्ट

फैं ङ्क जभानत सङ्टङ्जवधा

अन्तगित ऩैठायी गने सङ्टङ्जवधा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रदान गनि सक्नेछ ।
(२) कङ्टनै उद्योगरे भारवस्तङ्ट तमाय गयी ङ्झनकासी गने

17

प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने कच्चाऩदाथि वा सहामक कच्चाऩदाथि वा
कयभङ्टक्त ऩसर सञ्चारनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट तोङ्जकएको

शतिफभोङ्ञजभ फैङ्क जभानत सङ्टङ्जवधा अन्तगित ऩैठायी गने सङ्टङ्जवधा नेऩार
सयकायरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रदान गनि सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩैठायी गने सङ्टङ्जवधा प्रदान गदाि ,
सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे त्मसयी ऩैठायी गदाि राग्ने भहसङ्टरको
अङ्झतङ्चयक्त उऩदपा

(२) फभोङ्ञजभको शति उरङ्घन गये भा ङ्झनजराई

राग्नसक्ने अन्म कङ्टनै भहसङ्टर , शङ्टल्क वा हङ्टन सक्ने जङ्चयफाना यकभ
सभेतको फैं क जभानत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।
१२.

18

ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रभा अवङ्ञस्थत उद्योगरे ऩैठायी तथा ङ्झनकासी गने
भारवस्तङ्टभा नेऩार सयकायरे बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट तथा अन्म सङ्टङ्जवधा
ङ्छदने् (१) ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रभा स्थाङ्जऩत उद्योगरे ऩैठायी गने

16

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।

17

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोधन।

18

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत।

13

भारवस्तङ्टभा ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्र प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा दे हाम
फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ्–

(क) उद्योगरे आफ्ना भजदङ्टय तथा कभिचायी ओसानिको राङ्झग
प्रमोग गनि ऩैठायी गने एक थान फस य भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गने
दङ्टई थान ढङ्ट वानी

साधनभा एकऩटकको राङ्झग एक प्रङ्झतशत

भात्र बन्साय भहसङ्टर राग्ने गयी बन्साय भहसङ्टरभा छूट ङ्छदने,
तय त्मसयी बन्साय भहसङ्टर छूटभा ऩैठायी गङ्चयएका
सवायी तथा ढङ्ट वानी साधन नाभसायी, ङ्झफक्री वा कङ्टनै प्रकायरे
हक हस्तान्तयण गये भा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्टयै भहसङ्टर
राग्नेछ ।
(ि)

ङ्झनकासी गने वा ऩङ्चय

वत्मि ङ्जवदे शी भङ्टद्राभा स्वदे शभा ङ्झफक्री

गङ्चयने भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनि आवश्मक

ऩने कच्चा ऩदाथि

तथा सहामक कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जक ङ्ग साभग्री सभेत) ऩैठायी
गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर य अन्म भहसङ्टर फाऩत

को

यकभको सट्टा सो फयाफयको फैङ्क जभानत ङ्झरई ऩैठायी गने ,
(ग)

उद्योगराई

आवश्मक ऩने प्राण्ट, भेङ्ञशनयी मन्त्र उऩकयण

ङ्ट ाि ऩैठायी गदाि राग्ने भहसङ्टर फाऩतको यकभको
तथा ऩाटिऩज
सट्टा सो फयाफयको फैङ्क जभानत ङ्झरई ऩैठायी
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग
ऺेत्र”

बङ्ङारे

प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ

तोङ्जकङ्छदएको ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछि ।

14

गने,

“ङ्जवशेष आङ्झथक
ि
नेऩार सयकायरे

(१क) उऩदपा (१) को िण्ड

19

(ि) वा

(ग) फभोङ्ञजभ

ङ्झरइएको फैं क जभानत जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ङ्झरइएको हो
सोफभोङ्ञजभको काभ सम्ऩङ्ङ बएको व्महोया ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्र
प्राङ्झधकयणफाट ङ्झसपाङ्चयससङ्जहत रेङ्ञिआएभा बन्साय कामािरमरे त्मस्तो
जभानत पङ्टकङ्टवा गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२) कङ्टनै ऩैठायीकतािरे ऩैठायी गये को भारवस्तङ्ट ङ्जवशेष

20

आङ्झथक
ि ऺेत्रभा

स्थाङ्जऩत उद्योगराई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झफक्री गये भा

ङ्झनजरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर ङ्झतये को यहेछ बने
बन्साय कामािरमरे ङ्झनजराई त्मस्तो बन्साय भहसङ्टर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ
ङ्जपताि ङ्छदनेछ ।
(३)

21

ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रफाङ्जहय यहेको कङ्टनै उद्योगरे

उत्ऩादन गये को तमायी भारवस्तङ्ट ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रङ्झबत्र

स्थाङ्जऩत

उद्योगराई ङ्झफक्री गये भा सो ङ्झफक्रीराई ङ्झनकासी गये सयह भानी ङ्झनकासी
गदाि ऩाएसयहको बन्साय भहसङ्टर तथा अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ ।
(४)

22

ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रभा

स्थाङ्जऩत उद्योगरे बन्साय

भहसङ्टर छङ्ट टभा ऩैठायी बएका कच्चा ऩदाथिफाट तमाय बएका भारवस्तङ्ट
सम्फङ्ञन्धत उद्योगरे नेऩारभा िऩत गनेगयी ङ्झफक्री गये भा त्मस्तो
भारवस्तङ्टभा प्रमोग बएको कच्चाऩदाथिभा राग्ने भहसङ्टर फङ्टझाएऩङ्झछभात्र
त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रफाङ्जहय रै जान ङ्छदइनेछ ।
(५) ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रभा स्थाङ्जऩत उद्योगरे ङ्जवशेष आङ्झथक
ि

23

ऺेत्रङ्झबत्र वा फाङ्जहय कसै राई भहसङ्टर छङ्ट टभा आमात गये को
भारवस्तङ्टको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण गने सम्फन्धभा प्रङ्जक्रमा तोकी नेऩार
सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी आदे श जायी गनि
19

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट थऩ।

20

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत।

21

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत।

22

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत।

23

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत।

15

सक्नेछ । त्मस्तो आदे शको ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत उद्योगको कतिव्म
हङ्टनेछ ।
(६) ङ्जवशेष आङ्झथक
ि ऺेत्रभा स्थाङ्जऩत

24

कङ्टनै उद्योग सो ऺेत्र

फाङ्जहय स्थानान्तयण हङ्टन चाहेभा त्मस्तो उद्योगरे मस दपाफभोङ्ञजभ छूट
ऩाएको भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध कय

फाहेक अन्म

भहसङ्टर सम्फङ्ञन्धत बन्साय

कामािरमभा फङ्टझाएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे स्थानान्तयण गनि स्वीकृङ्झत
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

24

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ थऩ

गङ्चयएको।

16

ऩङ्चयच्छे द–५
बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण सम्फन्धी व्मवस्था
१३.

ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गने आधाय्
(१) ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गदाि ङ्जवश्व
व्माऩाय सॊ गठनको बन्साय भहसङ्टर तथा व्माऩाय सम्फन्धी साभान्म

सम्झौता (जनयर एङ्झग्रभेन्ट अन टे ङ्चयफ्स एण्ड ट्रेड ) १९९४ को धाया
७ कामािन्वमन गनिको राङ्झग सम्ऩङ्ङ बएको सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित

बन्साय भूल्माङ्कन सम्फन्धी ङ्झनमभहरु , अनङ्टसूची य ब्माख्मा अवरम्फन
गङ्चयनेछ ।
(२) ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म उऩदपा

(१)

को अधीनभा यही त्मस्तो भारवस्तङ्टको कायोवाय भूल्मको आधायभा
ङ्झनधाियण

गङ्चयनेछ ।
(३) ऩैठायीकतािरे आपूरे ऩैठायी गये को भारवस्तङ्टको भूल्म

प्रभाङ्ञणत गने ङ्जववयण तथा कागजात सॊ रग्न गयी कायोवाय भूल्म
घोषणा गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(४) ऩैठायीकतािरे उऩदपा

कायोवाय भूल्म उऩदपा

(३) फभोङ्ञजभ घोषणा गये को

(१) अनङ्टरुऩको बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे

त्मस्तो कायोवाय भूल्मको आधायभा भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण
गनेछ । त्मस्तो कायोवाय भूल्मभा बाडा , फीभा तथा अन्म सम्वद्ध िचि
सभावेश बएको नदे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सोका राङ्झग राग्न सक्ने
अनङ्टभाङ्झनत यकभ जोडी कायोवाय भूल्म ङ्झनधाियण गनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अनङ्टभाङ्झनत यकभ कामभ गने
आधाय भहाङ्झनदे शकरे तोक्न सक्नेछ ।
(६) ऩैठायीकतािरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ घोषणा गये को भूल्म
शङ्कास्ऩद छ बङ्ङे ङ्जवश्वास गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव कायण बएभा बन्साय

अङ्झधकृतरे ङ्झनजसॊ ग त्मस्तो भूल्म वास्तङ्जवक कायोवाय भूल्म हो बनी
प्रभाङ्ञणत गने थऩ कागजात वा प्रभाण ङ्झरङ्ञित रुऩभा भाग गनि
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सक्नेछ । त्मसयी भाग बएका कागजात उऩरव्ध गयाउने ङ्ञजम्भेवायी
त्मस्तो ऩैठायीकतािको हङ्टनेछ ।
(७) ऩैठायीकतािरे उऩदपा

(३) फभोङ्ञजभ घोषणा गये को

कायोवाय भूल्म वा ऩेश गये को ङ्झफर , फीजक य कागजातका आधायभा
कङ्टनै भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण हङ्टन नसकेभा त्मसको कायण
सङ्जहतको सूचना बन्साय अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
(८) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कायोवाय भूल्मका आधायभा
बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि नसङ्जकएभा त्मस्तो भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म
ङ्ट न्दा ऩङ्जहरे नेऩारभा ऩैठायी बइसकेको
त्मस्तो भारवस्तङ्ट ऩैठायी हङ्टनब

सभरुऩको भारवस्तङ्ट ( आइडेङ्ञण्टकर गङ्टड्स ) को कायोवाय भूल्मको
आधायभा ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग

“सभरुऩका भारवस्तङ्ट

(आइडेङ्ञण्टकर गङ्टड्स)” बङ्ङारे फनौट, गङ्टण, प्रकृङ्झत य ङ्जवशेषता रगामत
सम्ऩूणि कङ्टया एकै ङ्जकङ्झसभको बएको भारवस्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछि ।
(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ सभरुऩको भारवस्तङ्टको कायोवाय
भूल्मको आधायभा बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि नसङ्जकएभा त्मस्तो

भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म नेऩारभा ऩङ्जहरे ऩैठायी बएको ङ्झभल्दोजङ्टल्दो

भारवस्तङ्ट (ङ्झसङ्झभरय गङ्टड्स ) को कायोवाय भूल्मको आधायभा ङ्झनधाियण
गङ्चयनेछ ।
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग

“ङ्झभल्दोजङ्टल्दो भारवस्तङ्ट

(ङ्झसङ्झभरय गङ्टड्स )” बङ्ङारे सफै कङ्टयाभा उस्तै नबएका तय उस्तै फनौट
साभग्रीको अॊ श य उस्तै उस्तै ङ्जवशेषता बएको कायणरे गदाि उस्तै
काभ गनि सक्ने य व्माऩाङ्चयक रुऩभा साटपेय हङ्टन सक्ने भारवस्तङ्ट
सम्झनङ्ट ऩछि ।

(१०)

उऩदपा

(९)

फभोङ्ञजभ ङ्झभल्दोजङ्टल्दो भारवस्तङ्टको

कायोवाय भूल्मको आधायभा बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि नसङ्जकएभा
त्मस्तो भारवस्तङ्ट अङ्ञघ नै नेऩारभा ऩैठायी बई फजायभा ऩैठायीकतािसॊग
असम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्झफक्री बएको यहेछ बने त्मसयी ङ्झफक्री बएको
अङ्झधकतभ इकाइको प्रङ्झत इकाइ ङ्झफक्री भूल्मभा नेऩारभा रागेको कय ,
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भहसङ्टर, अन्म सम्वद्ध िचि य भङ्टनापा कटाई

(ङ्झडडङ्ञक्टब भ्मारङ्ट भेथड

अनङ्टसाय) त्मस्तो भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।
(११) उऩदपा (१०) फभोङ्ञजभ बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि
नसङ्जकएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट उत्ऩादन वा ङ्झनभािण गनि रागेको िचि य
सो भारवस्तङ्ट ऩैठायीकतािराई ङ्झफक्री गदाि ङ्जवक्रेतारे ङ्झरएको वा ङ्झरन
सक्ने भङ्टनापा सभेत गणना गयी

(कम्प्मङ्टटेड भ्मारङ्ट भेथड अनङ्टसाय )

बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।
(१२) उऩदपा (११) फभोङ्ञजभ बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि

नसङ्जकएभा बन्साय अङ्झधकृतरे उऩदपा

(२), (८), (९), (१०) य

(११) ङ्जवऩयीत न हङ्टने गयी भनाङ्झसव आधायभा त्मस्तो भारवस्तङ्टको
बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनेछ ।
(१३) उऩदपा (१०) य (११) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको
बएताऩङ्झन ऩैठायीकतािरे उऩदपा

(१०) बन्दा ऩङ्जहरे उऩदपा

(११)

को प्रङ्जक्रमा अवरम्फन गयी बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गङ्चयङ्छदनका राङ्झग
अनङ्टयोध गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे उऩदपा

(११) फभोङ्ञजभ बन्साय

भूल्म ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ ।
(१४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए
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ताऩङ्झन व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनको राङ्झग
ङ्झनजी

प्रमोगका

मात्रङ्टरे ल्माउन य रै जान ऩाउने

भारवस्तङ्टसम्फन्धी सूचना

अन्तगित ऩैठायी बएको

ङ्ट फाट उऩहाय वा नभूना स्वरुऩ प्राद्ऱ गयी
भारवस्तङ्ट वा ङ्झफदे शी भङ्टरक

ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट वा याहत साभग्रीको कायोवाय भूल्म िङ्टराउन
नसक्ने कायण जनाई त्मस्तो

भारवस्तङ्टको धनीरे भूल्माङ्कन गङ्चयङ्छदन

ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य त्मस्तो व्महोया बन्साय अङ्झधकृतराई उऩमङ्टक्त रागेभा
वा भूल्म निङ्टरेको अवस्थाभा ऩेश हङ्टन आएभा ङ्झनजरे त्मस्तो

भारवस्तङ्टको अनङ्टभाङ्झनत बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ ।
(१५) ऩैठायीकतािरे उऩदपा

(३) फभोङ्ञजभ घोषणा गये को

भूल्म मस दपाफभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनधाियण गये को बन्साय

25

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोधन।
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भूल्मबन्दा घटी बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टका
सम्वन्धभा दे हामफभोङ्ञजभ गनि सक्नेछ्–
(क)

त्मसयी घटी बएको जङ्झत भूल्मभा ऩचास
प्रङ्झतशत थऩ बन्साय भहसङ्टर असङ्टर गयी
त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गने , वा

(ि)

26

त्मसयी घोङ्जषत भूल्मभा ऩाॉच प्रङ्झतशत यकभ
थऩ गदाि हङ्टन आउने यकभ ऩैठायीकतािराई
ब ङ्टक्तानी ङ्छदने गयी त्मस्तो भारवस्तङ्ट ियीद
गने गयाउने ।

(१६) मस दपाफभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म कामभ

27

गदाि साभान्मत् ङ्जवदे शी भङ्टद्राभा गङ्चयने छ । ऩैठायीको अवस्थाभा
भहसङ्टर फङ्टझाउनङ्ट ऩने भारवस्तङ्टको भूल्माङ्कन ङ्जवदे शी भङ्टद्राभा बएकोभा
सोको नेऩारी रूऩैमाॉभा ऩङ्चयवतिन गदाि त्मस्तो भारवस्तङ्टको प्रऻाऩन ऩत्र
बन्साय कामािरमभा दताि बएको वा कम्प्मङ्टटय प्रणारीभापित बन्साय
कामािरमभा प्राद्ऱ बएको ङ्छदन नेऩार याि फैङ्कफाट तोङ्जकएको ङ्जवदे शी
भङ्टद्राको ङ्झफक्रीदयको आधायभा गङ्चयनेछ । नेऩार याि फैङ्कफाट ङ्जवङ्झनभम
दय नतोङ्जकएको ङ्जवदे शी भङ्टद्राको हकभा सो ङ्जवदे शी भङ्टद्राराई अभेङ्चयकी

डरयभा ऩङ्चयवतिन गदाि हङ्टने अभेङ्चयकी डरयको ङ्झफक्री दयको आधायभा
गङ्चयनेछ ।

तय कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा , भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा वा ऩूणि वा आॊङ्ञशक
भहसङ्टर छङ्ट टभा ऩङ्जहरे ऩैठायी बई ऩङ्झछ भहसङ्टर फङ्टझाउने भारवस्तङ्टको
बन्साय भूल्मराई नेऩारी रूऩैमाॉभा ऩङ्चयवतिन गदाि वाॉकी भहसङ्टर
वङ्टझाउने ङ्छदनभा नेऩार याि फैङ्कफाट तोङ्जकएको ङ्जवदे शी भङ्टद्राको
ङ्झफक्रीदयको आधायभा गङ्चयनेछ ।
(१७)

28

मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको

बएताऩङ्झन मस दपा फभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतरे बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण
26

आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट ङ्ञझङ्जकएको ।

27

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट सॊ शोधन।

28

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट थऩ।
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गदाि मस दपाभा उल्रेि बएको ङ्जवङ्झध वा प्रङ्जक्रमा अनङ्टकूर नबएभा वा
सो भूल्म शॊङ्कास्ऩद छ बङ्ङे ङ्जवश्वास गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव कायण बएभा
त्मस्तो भारवस्तङ्टको मस दपा फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् भूल्म ङ्झनधाियण गनि
भहाङ्झनदे शकरे आदे श ङ्छदन सक्नेछ ।
(१८) उऩदपा (१७) फभोङ्ञजभ आदे श प्राद्ऱ बएभा बन्साय

29

अङ्झधकृतरे आवश्मक जाॉचवङ्टझ गयी तीस ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टन् बन्साय भूल्म
ङ्झनधाियण गयी भहाङ्झनदे शकराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(१९)

उऩदपा

30

(१७)

फभोङ्ञजभको आदे श ङ्छदॊदा

भहाङ्झनदे शकरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास बएको ङ्झभङ्झतरे नव्वे ङ्छदनङ्झबत्र
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
कङ्टनै ऩैठायीकतािरे अङ्झधक ङ्जवजकीकयण गयी

(२०)

31

भारवस्तङ्ट ऩैठायी गये को बन्साय अङ्झधकृत राई रागेभा ङ्झनजरे प्रचङ्झरत
सॊ घीम कानङ्टन

फभोङ्ञजभ

आवश्मक कायवाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउन सक्नेछ ।
१४.

अस्थामी रुऩभा बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि सक्ने

: ( १) मस ऐनभा

अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन दे हामका अवस्थाभा बन्साय

अङ्झधकृतरे ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टको भनाङ्झसव अस्थामी बन्साय भूल्म
दपा १३ को अधीनभा यही ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ्(क)

ऩैठायीकतािरे भनाङ्झसव कायण दे िाई
भारवस्तङ्टको भूल्माङ्कनको राङ्झग आवश्मक
ऩने कागजात तथा अन्म जानकायी तत्कार
उऩरव्ध गयाउन नसक्ने व्महोयाको ङ्झनवेदन
ङ्छदएभा,

(ि)

भारवस्तङ्टको प्रमोगशारा ऩयीऺण वा अन्म
जाॉच गये ऩङ्झछभात्र बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण
गनङ्टऩ
ि ने वा गनि सङ्जकने बएभा वा

29

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट थऩ ।

30

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट थऩ ।

31

आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट थऩ ।

21

ऩैठायीकतािरे उऩरव्ध गयाएको कागजात य

जानकायीका सम्वन्धभा थऩ जाॉचवङ्टझ गनङ्टऩ
ि ने
दे ङ्ञिएभा ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अस्थामी बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण
बएऩङ्झछ ऩैठायीकतािरे त्मस्तो भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर धयौटीभा यािी
भारवस्तङ्ट छङ्ट टाउन चाहेभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट
जाॉचऩास गङ्चयङ्छदनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अस्थामी भूल्म ङ्झनधाियण बएको
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र बन्साय अङ्झधकृतरे सो भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म
दपा १३ फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण बएको बन्साय भूल्म
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण बएको अस्थामी बन्साय भूल्मबन्दा
फढी बएभा बन्साय कामािरमरे त्मसयी फढी बएजङ्झत भूल्मभा राग्ने
भहसङ्टर त्मस्तो ऩैठायीकतािफाट असङ्टर उऩय गनङ्टऩ
ि नेछ य घटी बएभा
फढी असङ्टर बएको भहसङ्टर ङ्झनजराई ङ्जपताि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
१५.

बाडा, फीभा वा अन्म सम्फद्ध िचिको अनङ्टभाङ्झनत यकभ कामभ गङ्चयङ्छदन
सक्ने् ( १) कङ्टनै ऩैठायीकतािरे भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि रागेको बाडा

,

फीभा वा अन्म सम्फद्ध िचिको कागजात आफ्नो काफङ्ट वाङ्जहयको
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी तत्कार ऩेश गनि नसक्ने बएभा सोको कायण िङ्टराई
त्मस्तो बाडा , फीभा वा अन्म सम्फद्ध िचिको अनङ्टभाङ्झनत यकभ कामभ
गङ्चयङ्छदनका राङ्झग बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन जाॉचवङ्टझ गदाि व्महोया
भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको कायोवाय
भूल्मभा सभावेश हङ्टन सक्ने बाडा , फीभा वा अन्म सम्फद्ध िचिफाऩतको
अनङ्टभाङ्झनत यकभ कामभ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बाडा , फीभा वा अन्म सम्फद्ध
िचिको अनङ्टभाङ्झनत यकभ कामभ बएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र
सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािरे सो भारवस्तङ्टको वास्तङ्जवक बाडा , फीभा तथा
अन्म सम्फद्ध िचि सम्फन्धी कागजात प्रभाण ऩेश

गनङ्टऩ
ि नेछ । त्मसयी

ऩेश गये को कागजात प्रभाणभा उल्रेि बएको यकभ उऩदपा

22

(२)

फभोङ्ञजभ कामभ बएको अनङ्टभाङ्झनत यकभबन्दा फढी बएभा त्मस्तो फढी
यकभभा राग्ने भहसङ्टर ङ्झनजरे फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ य घटी बएभा राग्ने
भहसङ्टर कटाई फाॉकी यकभ बन्साय कामािरमरे ङ्झनजराई ङ्जपताि
गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत

ऩैठायीकतािरे प्रभाण कागजात ऩेश नगये भा वा अन्मथा प्रभाङ्ञणत
नबएभा बन्साय अङ्झधकृतफाट उऩदपा

(२) फभोङ्ञजभ कामभ बएको

अनङ्टभाङ्झनत यकभराई नै त्मस्तो बाडा , फीभा य अन्म सम्फद्ध िचिको
अङ्ञन्तभ यकभ भाङ्झननेछ ।
१६.

ङ्झनकासी गङ्चयने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण् ( १) ङ्झनकासीकतािरे
घोषणा गये को फीजक भूल्म नै ङ्झनकासी गङ्चयने भारवस्तङ्टको बन्साय
भूल्म हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
नेऩार सयकायरे आवश्मक ठानेभा ङ्झनकासी हङ्टने कङ्टनै िास प्रकृङ्झतका

भारवस्तङ्टको छङ्ट ट्टै बन्साय भूल्म नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी
ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ । त्मसयी छङ्ट ट्टै बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण बएकोभा
ङ्झनकासीकतािरे घोषणा गये को फीजक भूल्म य नेऩार सयकायरे त्मसयी
ङ्झनधाियण गये को बन्साय भूल्मभध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही भूल्मराई
त्मस्तो भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म भाङ्झननेछ ।
(३) .........

32

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको भूल्म कामभ गदाि

33

ङ्जवदे शी भङ्टद्राभा गङ्चयने छ । त्मस्तो ङ्जवदे शी भङ्टद्राराई नेऩारी रुऩैमाॉभा
ऩङ्चयवतिन गदाि त्मस्तो भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩत्र बन्साय कामािरमभा दताि
बएको वा कम्प्मूटय प्रणारीभापित बन्साय कामािरमभा प्राद्ऱ बएको
ङ्छदनभा नेऩार याि फैङ्कफाट तोङ्जकएको ङ्जवदे शी भङ्टद्राको िङ्चयद दयको
आधायभा गङ्चयने छ ।

32

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट ङ्ञझङ्जकएको।

33

आङ्झथक
ि ऐन, २०६८ फाट सॊ शोधन।
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ऩङ्चयच्छे द–६
प्रऻाऩनऩत्र, जाॉच तथा जाॉचऩास सम्फन्धी व्मवस्था
१७.

ङ्जववयण ऩेश गनङ्टऩ
ि ने् ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गने
सवायी साधनको चारकरे त्मस्तो सवायी साधन बन्साय कामािरमभा
प्रवेश गनङ्टअ
ि ङ्ञघ सो साधनभा यहेको भारवस्तङ्टको तोङ्जकएफभोङ्ञजभको
ङ्जववयण बन्साय कामािरमभा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।

१८.

प्रऻाऩनऩत्र बयी ऩेश गनङ्टऩ
ि ने् ( १) भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने
व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको

कागजात सॊ रग्न गयी प्रऻाऩनऩत्र बयी

सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रको बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।

ङ्ट फाट नेऩारङ्झबत्र
तय, नेऩारफाट वाङ्जहय जाने य ङ्जवदे शी भङ्टरक
आउने मात्रङ्टको साथभा यहेको गङ्टण्टा

,

ङ्ञझटी बायीभा यहेका

भारवस्तङ्टभध्मे नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी
बन्साय भहसङ्टर नराग्ने बनी तोकेको भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩत्र बनि
आवश्मक हङ्टनेछैन ।

(२) काफू फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी वा अन्म कङ्टनै भनाङ्झसव

कायणरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्टनै कागजात प्रऻाऩनऩत्रसाथ ऩेश
गनि नसङ्जकने बएभा त्मस्तो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत वा कायण िङ्टराई त्मस्तो
कागजात ऩङ्झछ ऩेश गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे बन्साय
अङ्झधकृतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन

सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनवेदन जाॉचवङ्टझ गदाि
त्मस्तो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत वा कायण भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय

अङ्झधकृतरे त्मस्तो कागजात ऩेश गने अवङ्झध तोङ्जकङ्छदन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कागजात ऩेश गने अवङ्झध तोक्दा
बन्साय अङ्झधकृतरे कङ्टनै शति तोक्न वा सङ्टयऺणफाऩत भनाङ्झसव धयौटी
भाग गनि

सक्नेछ ।
(५) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन

34

भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने व्मङ्ञक्तरे भारवस्तङ्टको ङ्जववयण
34

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ ।

25

प्रऻाऩनऩत्रको ढाॉचाभा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट कम्प्मूटय प्रणारीभापित
बन्साय कामािरमभा ऩठाउन सक्नेछ ।
(६)

35

उऩदपा

(५)

फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट

भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩत्र ऩठाएकोभा ङ्झनकासी वा ऩैठायीकतािरे उऩदपा
(१) फभोङ्ञजभका कागजातहरु बौङ्झतक रुऩभा वा ङ्जवद्यङ्टतीम स्वरुऩभा
बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश वा सम्प्रेषण गनङ्टि ऩनेछ ।
१९.

प्रऻाऩनऩत्र जाॉच गने: (१) दपा १८ फभोङ्ञजभ प्रऻाऩनऩत्र ऩेश बएऩङ्झछ
सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतरे सो प्रऻाऩनऩत्रभा घोङ्जषत भारवस्तङ्ट
कानूनफभोङ्ञजभ ऩैठायी वा ङ्झनकासी गनि ऩाइने भारवस्तङ्ट हो वा होइन

बङ्ङे सम्फन्धभा जाॉच गनङ्टऩ
ि नेछ । त्मसयी जाॉच गदाि बन्साय अङ्झधकृतरे
आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्टको बौङ्झतक जाॉच गनि वा गनि
रगाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि त्मस्तो भारवस्तङ्ट
ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि नऩाइने वा प्रङ्झतवङ्ञन्धत बएको ऩाइएभा प्रचङ्झरत
कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान वा कायवाईका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा
अङ्झधकायीसभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
२०.

भारवस्तङ्टको जाॉच गने :

(१) दपा १९ फभोङ्ञजभको जाॉच गदाि

सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि ऩाइने दे ङ्ञिएभा बन्साय
अङ्झधकृतरे ऩङ्चयच्छे द–७ फभोङ्ञजभ त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉच गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन

36

बन्साय अङ्झधकृतरे छनौट प्रणारी फभोङ्ञजभ दे हामको कङ्टनै प्रङ्जक्रमा
अवरम्फन गयी भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ्–
(क)

भारवस्तङ्ट तथा तत्सम्फन्धी कागजात सभेत जाॉच
नगयी घोषणाका आधायभा भात्र जाॉचऩास गने ,

(ि)

भारवस्तङ्टको जाॉच नगयी तत्सम्फन्धी कागजात
भात्र जाॉच गयी जाॉचऩास गने ,

35

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन ।
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(ग)

भारवस्तङ्ट तथा तत्सम्फन्धी कागजात सभेत जाॉच
नगयी जाॉचऩास ऩङ्झछ ऩयीऺण गने गयी घोषणाका
आधायभा भात्र जाॉचऩास गने ,

(घ)

भारवस्तङ्ट तथा तत्सम्फन्धी कागजात सभेत ऩूणि
रुऩभा जाॉच गये य जाॉचऩास गने ।

स्ऩिीकयण: मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग

“छनौट प्रणारी ” बङ्ङारे

याजस्व सङ्टयऺा , साभाङ्ञजक सङ्टयऺा , जनस्वास््मको सङ्टयऺा , ऩमािवयणीम

ङ्ट , भारवस्तङ्ट
सङ्टयऺा, भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत , भारवस्तङ्टको उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरक
ङ्ट , आऩूङ्झतक
चरान बएको भङ्टरक
ि ताि , ऩैठायीकताि वा बन्साय एजेन्टको साि
आङ्छदको आधायभा ङ्झनधाियण गङ्चयने जोङ्ञिभराई ङ्जवचाय गयी त्मस्ता
जोङ्ञिभका आधायभा भारवस्तङ्टको वगॉकयण गयी भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि
ङ्जवबागरे जायी गये को ङ्झनदे ङ्ञशकाभा ङ्झनधाियण गङ्चयएको प्रणारी सम्झनङ्ट
ऩछि ।
२१.

भूल्माङ्कन गनङ्टऩ
ि ने् दपा २० फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट वा कागजात जाॉच
गये ऩङ्झछ बन्साय अङ्झधकृतरे ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म दपा
१३

फभोङ्ञजभ य ङ्झनकासी हङ्टने भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म दपा १६

फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण गनेछ ।
२२

37

भारवस्तङ्टको वगॉकयण तथा भहसङ्टर ङ्झनधाियण् (१) दपा २१ फभोङ्ञजभ
बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण बएऩङ्झछ बन्साय अङ्झधकृतरे घोङ्जषत भारवस्तङ्ट
प्रचङ्झरत आङ्झथक
ि ऐन अनङ्टसायको उऩशीषिक फभोङ्ञजभ वगॉकयण बए

नबएको जाॉच गनङ्टि ऩनेछ । त्मसयी जाॉच गदाि बन्साय अङ्झधकृतरे दपा

६१क. को उऩदपा (३) भा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमराई सभेत आधाय ङ्झरई
वगॉकयण ठीक बए वा नबएको मङ्जकन गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको वगॉकयण जाॉच गदाि
ठीक ऩाइएभा बन्साय अङ्झधकृतरे

त्मस्तो भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर

ङ्झनधाियण गनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि भारवस्तङ्टको वगॉकयण
ठीक नबएको ऩाइएभा बन्साय अङ्झधकृतरे घोषणाकतािराई जानकायी
37

आङ्झथक
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गयाई वगॉकयण उऩशीषिक सॊ शोधन गयी सोही फभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर
ङ्झनधाियण गनेछ ।
(४)

उऩदपा

(३)

वभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतरे गये को

सॊ शोधनभा ङ्ञचत्त नवङ्टझ्ने ऩैठायीकतािरे दपा ६१क

.

ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग भहाङ्झनदे शक सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन

फभोङ्ञजभ
सक्नेछ ।

त्मसयी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टअङ्ञघ बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनधाियण गये को भहसङ्टर
ब ङ्टक्तान गयी भारवस्तङ्ट छङ्ट टाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) ऩैठायीकतािरे उऩदपा

(४) फभोङ्ञजभ भहसङ्टर ब ङ्टक्तान

गदाि वस्तङ्ट वगॉकयणको अङ्ञन्तभ ङ्झनणिम हङ्टॉदा ठहये

फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी

ऩूणि वा आॊङ्ञशक रुऩभा धयौटीभा याख्न बन्साय अङ्झधकृत सभऺ ङ्झनवेदन
ङ्छदन सक्नेछ । त्मसयी ङ्झनवेदन ङ्छदएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सोही
फभोङ्ञजभ धयौटी यािी भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको वगॉकयण मङ्जकन
गनि बन्साय अङ्झधकृतराई ङ्छद्रङ्जवधा बएभा ङ्छद्रङ्जवधा हङ्टनऩङ्ट ने कायण य
आफ्नो याम तथा भारवस्तङ्टको नभूना सङ्जहत भहाङ्झनदे शक सभऺ
ङ्झनणिमको राङ्झग रेिी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ रेिी आएभा भहाङ्झनदे शकरे
वगॉकयण उऩशीषिक तोक्ने ङ्झनणिम गयी सोको जानकायी बन्साय

अङ्झधकृतराई गयाउनङ्ट ऩनेछ । बन्साय अङ्झधकृतरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ
भारवस्तङ्टको वगॉकयण तथा भहसङ्टर ङ्झनधाियण गयी भारवस्तङ्ट जाॉचऩास
गनेछ ।
२३.

भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गने

: भहसङ्टर फङ्टझाउन नऩने गयी प्रचङ्झरत

कानूनफभोङ्ञजभ छङ्ट ट वा सङ्टङ्जवधा ङ्छदइएकोभा फाहेक दपा २२ फभोङ्ञजभ
ङ्झनधाियण बएको भहसङ्टर ङ्झरएयभात्र बन्साय अङ्झधकृतरे भारवस्तङ्ट
जाॉचऩास गनेछ ।
२३क. केन्द्रीम जाॉचऩास प्रणारी अवरम्फन गनि सक्ने् मस ऩङ्चयच्छे दभा अन्मत्र

38

जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएकोबए ताऩङ्झन बन्साय कामािरमभा घोषणा बएको
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भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा ङ्जवबागरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट जाॉचऩास
गने गयी आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ।
२४.

भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमभा आइऩङ्टग्नङ्ट अङ्ञघ भहसङ्टर ङ्झनधाियण गनि

सङ्जकने् (१) कङ्टनै ऩैठायीकतािरे ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत बन्साय
कामािरमभा आइऩङ्टग्नङ्टअङ्ञघ सो भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर फङ्टझाउन
चाहेभा सोको राङ्झग सो भारवस्तङ्ट सम्फन्धी दपा १८ फभोङ्ञजभको

कागजात सॊ रग्न गयी प्रऻाऩनऩत्र बयी बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ङ्झनवेदन
ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदनउऩय जाॉचफङ्टझ गदाि
त्मसयी भहसङ्टर ङ्झरन भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे दपा २२
फभोङ्ञजभ भहसङ्टर ङ्झनधाियण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । त्मसयी ङ्झनधाियण बएको
भहसङ्टर ऩैठायीकतािरे बन्साय कामािरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण बएको भहसङ्टर दय वा
ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदे शी भङ्टद्राको ङ्जवङ्झनभम दय भहसङ्टर फङ्टझाएको ङ्छदन य

भारवस्तङ्ट जाॉचऩास हङ्टॉदाको ङ्छदनभा पयक ऩनि गएभा भारवस्तङ्ट जाॉचऩास
हङ्टॉदाको ङ्छदन कामभ यहेको दय रागू हङ्टनछ
े ।

(४) जङ्टन भारवस्तङ्टका सम्वन्धभा उऩदपा

(२) फभोङ्ञजभ

भहसङ्टर वङ्टझाई सङ्जकएको हो सो भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमभा
आइऩङ्टगेऩङ्झछ सो कामािरमरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको आवश्मक प्रङ्जक्रमा

प्राथङ्झभकतासाथ ऩूया गयी त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
२५.

ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि सङ्जकने

: ( १) ङ्झनकासी वा ऩैठायी गङ्चयने

भारवस्तङ्टको ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकताि वा ङ्झनजको बन्साय एजेन्टरे
दपा २३ फभोङ्ञजभ भहसङ्टर फङ्टझाएको प्रऻाऩनऩत्र वा यङ्झसद प्राद्ऱ

गये ऩङ्झछ य दपा १८ को उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॉशभा
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टको हकभा बन्साय अङ्झधकृतरे जाॉच गयी वा गयाई
रै जाने अनङ्टभङ्झत ङ्छदएऩङ्झछभात्र त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि
सक्नेछ ।
(२) कसै रे ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सफ्टवेमय ङ्झनकासी गये कोभा
ङ्झनकासी सम्फन्धी सम्झौता

,

फीजक य सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािफाट
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ब ङ्टक्तानी प्राद्ऱ बएको प्रभाण सभेतको आधायभा नेऩार याि फैङ्करे
प्रभाङ्ञणत गये ऩङ्झछभात्र त्मस्तो सफ्टवेमय ङ्झनकासी बएको भाङ्झननेछ ।
२६.

ङ्झनस्सा, प्रभाण वा यङ्झसद भाग गनि सक्ने : ( १)

कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे कङ्टनै

भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयी ल्माएको हो वा ङ्झनकासी गनि रागेको हो य
बन्साय भहसङ्टर ङ्झतये को छै न बनी ङ्जवश्वास गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव कायण बएभा
वा बन्साय भहसङ्टर नङ्झतये को थाहा ऩाएभा बन्साय कामािरमको कङ्टनै

कभिचायीरे त्मस्तो व्मङ्ञक्तफाट सो भारवस्तङ्टको बन्साय भहसङ्टर ङ्झतये को
प्रभाण वा बन्साय भहसङ्टर नराग्ने बए सोही व्महोयाको ङ्झनस्सा भाग
गनि सक्नेछ ।
(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ भाग बएको प्रभाण वा ङ्झनस्सा
त्मस्तो व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो कभिचायीराई दे िाउनङ्ट ऩनेछ । ङ्झनजरे त्मस्तो
प्रभाण वा ङ्झनस्सा ऩेश गनि नसकेभा वा ऩेश गये को ङ्झनस्साभा

रेङ्ञिएफभोङ्ञजभको भारवस्तङ्ट नबई पयक भारवस्तङ्ट दे ङ्ञिन आएभा

त्मस्तो कभिचायीरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट य व्मङ्ञक्त बन्साय अङ्झधकृतसभऺ
ऩेश गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएऩङ्झछ बन्साय अङ्झधकृतरे
त्मस्तो भारवस्तङ्ट योक्का गनि आदे श ङ्छदन सक्नेछ य ऩेश बएको

व्मङ्ञक्तराई चोयी ङ्झनकासी वा ऩैठायीको कसूयभा कायवाही चराउनेछ ।
२७.

प्रऻाऩनऩत्रको ढाॉचा: प्रऻाऩनऩत्रको ढाॉचा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द –७
भारवस्तङ्टको जाॉच सम्फन्धी व्मवस्था
२८.

बायी वा ऩोका िोल्न य जाॉच्न सक्ने : (१) बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनकासी
वा ऩैठायी हङ्टने जङ्टनसङ्टकै भारवस्तङ्टको बायी वा ऩोका एक एक गयी वा
फीच फीचभा छड्के गयी वा केही प्रङ्झतशतभात्र िोल्न य जाॉच्न वा

आपूभातहतका कङ्टनै कभिचायीराई त्मसयी िोल्न य जाॉच्न आदे श ङ्छदन
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि जीङ्जवत जनावय , ङ्झछटो
नाश हङ्टन सक्ने वस्तङ्टहरु य बन्साय अङ्झधकृतरे आवश्मक ठानेका अन्म
भारवस्तङ्ट ऩङ्जहरे जाॉच गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(३)

बन्साय अङ्झधकृत वा ङ्झनज भातहतको कभिचायीरे

भारवस्तङ्टको बायी वा ऩोका उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ िोरे जाॉचेकोभा

त्मसयी जाॉचेको तङ्चयका य अदतको स्ऩि ङ्जववयण प्रऻाऩनऩत्रभा उल्रेि
गनङ्टऩ
ि नेछ ।

(४) मस दपाफभोङ्ञजभ जाॉच बएको वा नबएको बायी वा
ऩोकाका सम्वन्धभा शङ्का रागेभा वा सो सम्फन्धभा कङ्टनै सूचना प्राद्ऱ

बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो बायी वा ऩोका जाॉच नै नबएको बए
जाॉचफङ्टझ गयाउन वा जाॉच बईसकेको बए ऩङ्टन् जाॉचफङ्टझ गनि आपू
भातहतका कभिचायीराई आदे श ङ्छदन सक्नेछ ।
(५)

ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे आफ्नो उऩङ्ञस्थङ्झतभा

भारवस्तङ्ट जाॉच गयाउन चाहेभा सोको जानकायी ङ्झरङ्ञित रुऩभा बन्साय
अङ्झधकृतराई ङ्छदनङ्ट

ऩनेछ । त्मसयी जानकायी ङ्छदएकोभा

बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािको उऩङ्ञस्थङ्झतभा
भारवस्तङ्टको जाॉच गनि वा गयाउन सक्नेछ ।
तय बन्साय अङ्झधकृतरे तोकेको सभमभा ङ्झनज उऩङ्ञस्थत

नबएभा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा नै भारवस्तङ्टको जाॉच गनि वाधा
ऩनेछैन ।

31

(६) बन्साय अङ्झधकृतरे मस दपाफभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट जाॉच
गदाि वा गयाउॉदा ऩैठायीकतािरे गये को घोषणाका आधायभा राग्ने

भहसङ्टर असङ्टर गये यभात्र भारवस्तङ्टको जाॉच गनि वा गयाउन सक्नेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ जाॉच गदाि ङ्झनकासीकताि वा
ऩैठायीकताि वा ङ्झनजको एजेन्टरे गये को घोषणा वा प्रऻाऩनऩत्रसाथ
सॊ रग्न गये को कागजातभा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जववयणफभोङ्ञजभको भारवस्तङ्ट
नबई पयक ऩये भा त्मस्तो भारवस्तङ्टको जाॉच गनङ्टअ
ि गाङ्झड नै भहसङ्टर
असङ्टर बएको यहेछ बने ऩैठायीकतािरे त्मस्तो भहसङ्टर ङ्जपताि वा राग्ने
भहसङ्टरभा ङ्झभरान गनि ऩाउने छै न ।

(८) एकऩटक जाॉचऩास बएको भारवस्तङ्ट ङ्झनकासीकताि वा
ऩैठायीकतािरे बन्साय ऺेत्रफाट उठाई रै जानङ्टअङ्ञघ वा बन्साय ऺेत्रफाङ्जहय
रङ्झगसकेऩङ्झछ भहाङ्झनदे शकरे िटाएको कङ्टनै अङ्झधकृत कभिचायी वा
सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमको बन्साय अङ्झधकृतरे ऩङ्टन् ऩूया वा

आॊङ्ञशक रुऩभा जाॉच गनि वा गयाउन सक्नेछ । त्मसयी जाॉच गदाि

सोको कायणका फाये भा भहाङ्झनदे शक वा बन्साय अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत
ऩैठायीकतािराई जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
२९.

जाॉच गये सयह हङ्टने : दपा २८ फभोङ्ञजभ बायी वा ऩोका जाॉच गदाि सो
बायी वा ऩोकाभा ऩेश बएको ङ्झफर फीजक

, अन्म कागजात वा

ङ्जववयणफभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट बएभा जाॉच नगङ्चयएका अन्म बायी वा
ऩोकाङ्झबत्रका भारवस्तङ्ट ऩङ्झन जाॉच गये को भाङ्झननेछ ।
३०.

39

भारवस्तङ्टको नभूना सङ्करन य ऩयीऺण्
ऩेमऩदाथि

वा

अन्म

कङ्टनै

भारवस्तङ्टको

( १) ऩैठायी हङ्टने िाद्य वा
गङ्टणस्तय

ऩयीऺण,

बन्साय

भूल्माङ्कन, वगॉकयण, जनस्वास््म वा वातावयणभा ऩनि सक्ने प्रबावको
दृङ्जिकोणरे नभूना जाॉच गनि वा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻवाट जाॉच गयाउन
वा

प्रमोगशाराफाट

ऩयीऺण

गयाउन

आवश्मक

दे िेभा

बन्साय

अङ्झधकृतरे उक्त भारवस्तङ्टको धनी वा ङ्झनजको एजेन्टको योहवयभा

नभूना ङ्ञझकी आपैरे जाॉच गनि, सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻफाट जाॉच गयाउन

39

आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाटसॊ शोधन।
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वा ङ्जवबाग वा बन्साय कामािरमको प्रमोगशारा वा अन्म सयकायी
ङ्झनकामको प्रमोगशाराफाट ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺणको राङ्झग प्राद्ऱ हङ्टन

40

आएको भारवस्तङ्टको नभूना ङ्जवबागको वा अन्म सयकायी ङ्झनकामको
प्रमोगशारारे मथाशीघ्र ऩयीऺण गयी त्मसको नङ्झतजा सम्फङ्ञन्धत बन्साय
कामािरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा

41

(१)

फभोङ्ञजभ

बन्साय

कामािरमफाट

ऩयीऺणको राङ्झग प्राद्ऱ नभूनाहरु ङ्जवबागको प्रमोगशारारे

आपैरे

ऩयीऺण गनि नसक्ने बएभा सयकायी ङ्झनकामको अन्म प्रमोगशाराफाट
ऩयीऺण

गयािई

त्मसको

(४)

उऩदपा

ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
42

प्रङ्झतवेदन
(१)

सम्फङ्ञन्धत
फभोङ्ञजभ

बन्साय

ऩयीऺण

कामािरमभा
गदाि

भारवस्तङ्टरे स्वास््म वा वातावयणराई हाङ्झन ऩङ्टमािउने

त्मस्तो

वा प्रङ्झतकूर

असय ऩाने दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािराई
त्मस्तो

भारवस्तङ्ट

ङ्जवदे शी

ङ्ट को
भङ्टरक

सम्फङ्ञन्धत

तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्जपताि ऩठाउने आदे श ङ्छदनेछ ।
तय

बन्साय

अङ्झधकृतरे

त्मसयी

आदे श

ङ्झनकासीकतािराई
ङ्छदनङ्टअङ्ञघ

ङ्झनज

ऩैठायीकतािफाट त्मस्तो भारवस्तङ्टको राङ्झग ब ङ्टक्तानी गये को ङ्झफदे शी भङ्टद्रा

ङ्जपताि ल्माएको प्रभाण ऩेश गनि रगाउन वा त्मस्तो ङ्जवदे शी भङ्टद्रा ङ्जपताि
ल्माउने कवङ्टङ्झरमतनाभा ऩेश गनि रगाउन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको आदे श फभोङ्ञजभ

43

सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नऩठाएभा बन्साय
अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सडाउन वा

नि गनि सक्नेछ य त्मसयी सडाउन वा नि गनि राग्ने वा रागेको
िचि सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गनेछ ।
40

आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाटसॊ शोधन।

41

आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाटसॊ शोधन।

42

आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाट नमाॉ थऩ।

43

आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाट नमाॉ थऩ।
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३१.

सम्फङ्ञन्धत स्थानभा गई भारवस्तङ्ट जाॉच गनि सङ्जकने्

( १)

कङ्टनै

ङ्झनकासीकतािरे आपूरे ङ्झनकासी गने भारवस्तङ्ट त्मस्तो भारवस्तङ्टको

उत्ऩादनस्थर वा गोदाभभा गई जाॉच गङ्चयङ्छदन बन्साय अङ्झधकृतसभऺ
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदन अनङ्टसाय भारवस्तङ्ट
जाॉच गनि भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको
शङ्टल्क ङ्झरई त्मस्तो उत्ऩादनस्थर वा गोदाभभा आपै गई वा

आपूभातहतका कभिचायीराई ऩठाई भारवस्तङ्ट जाॉच गनि वा गयाउन
सक्नेछ ।
(३) कङ्टनै ऩैठायीकतािरे आपूरे ऩैठायी गयी ल्माएको भारवस्तङ्ट
बन्साय ऺेत्रबन्दा फाङ्जहय जाॉच गङ्चयङ्छदन तोङ्जकएको कागजात सॊ रग्न गयी
प्रऻाऩनऩत्र बयी बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदन जाॉचवङ्टझ गदाि
त्मसयी जाॉच गनि भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा भहाङ्झनदे शकको ऩूव ि स्वीकृङ्झत ङ्झरई
बन्साय अङ्झधकृतरे तोङ्जकएको शङ्टल्क असङ्टर गयी बन्साय ऺेत्रबन्दा

वाङ्जहय आ पै गई वा आपूभातहतका कभिचायीराई ऩठाई भारवस्तङ्टको
जाॉच गनि वा गयाउन

सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट जाॉच गनङ्टअ
ि ङ्ञघ बन्साय
अङ्झधकृतरे ऩैठायीकतािरे घोषणा गये को बन्साय भूल्म अनङ्टसाय सो

भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत भहसङ्टर थऩ गयी हङ्टन
आउने यकभ धयौटी ङ्झरनङ्टऩनेछ । बन्साय कामािरमरे त्मस्तो धयौटी
यकभ सो भारवस्तङ्टभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरबन्दा फढी बएभा त्मसयी
फढी बएजङ्झत यकभ ऩैठायीकतािराई ङ्जपताि ङ्छदनङ्टऩनेछ य कभ बएभा
त्मस्तो कभ यकभ ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गनङ्टऩ
ि नेछ ।
३२.

44

ढङ्ट वानी गने साधनभा सीरवन्दी गनि सङ्जकने

: बन्साय कामािरमफाट

भारवस्तङ्ट जाॉचऩास बएऩङ्झछ त्मस्तो भारवस्तङ्ट फन्द कन्टे नयफाट ढङ्ट वानी
गङ्चयने बएभा त्मस्तो कन्टे नयभा बन्साय कामािरमरे सीरछाऩ रगाउनङ्ट
ऩनेछ ।
44

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत ।
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३३.

स्वीकृङ्झत नङ्झरई िोल्न , हे न ि य जाॉच्न नऩाउने्

बन्साय कामािरमफाट

जाॉचऩास बएका भारवस्तङ्ट य त्मस्तो भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गङ्चययहेको साधन
याजस्व च ङ्टहावट सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनि

अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायी फाहेक अथि भन्त्रारम वा भहाङ्झनदे शकको ऩूव ि
स्वीकृङ्झत नङ्झरई अन्म ङ्झनकामरे िोल्न हेन ि य जाॉच्न ऩाउनेछैन ।

35

ऩङ्चयच्छे द–८
जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺण, िानतरासी तथा ऩक्राउ सम्फन्धी
व्मवस्था
३४.
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जाॉचऩासऩङ्झछ ऩयीऺण गनि सङ्जकने् (१) बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास
बएको भारवस्तङ्ट ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे घोषणा गये फभोङ्ञजभको

भारवस्तङ्ट हो वा होइन वा ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे गये को घोषणा
अनङ्टरुऩ बए वा नबएको मङ्जकन गनि भहाङ्झनदे शक वा बन्साय ऩयीऺकरे

कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािको भारवस्तङ्ट िङ्चयद वा ङ्जवक्री , ङ्झनकासी
वा ऩैठायी सम्फन्धी िाता , सेय् स्ता अङ्झबरेि वा अन्म मस्तै कागजात ,
वैङ्क अङ्झबरेि , कम्प्मूटय प्रणारी रगामत ङ्झनजको व्मवसामसॉग
सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणि अङ्झबरेि ऩयीऺण गनि

सक्नेछ । त्मसयी ऩयीऺण

गदाि आवश्मक दे िेभा भहसङ्टर सभेत ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि ङ्झनकासीकताि वा
ऩैठायीकतािरे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गये का भारवस्तङ्ट ङ्झनजरे घोषणा

गये कोबन्दा ङ्झबङ्ङ भारवस्तङ्ट ऩाइएभा वा ङ्झनजरे गये को घोषणा अनङ्टरुऩ
नबएको दे ङ्ञिएभा वा कायोवाय भूल्म वा भारवस्तङ्टको ऩङ्चयभाण घटी
घोषणा गये को दे ङ्ञिएभा य सो कायणरे घटी भहसङ्टर असङ्टर बएको
दे ङ्ञिएभा बन्साय ऩयीऺकरे त्मसयी घटी बएको भूल्म वा ऩङ्चयभाणभा
ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टॉदाका फित राग्ने भहसङ्टर ङ्झनजफाट तत्कार

असङ्टर गयी घटी कायोवाय भूल्म वा ऩङ्चयभाण घोषणा गये फाऩत ङ्झनजराई
मस ऐन फभोङ्ञजभ कायवाही गनेछ ।
तय घटी कायोवाय भूल्म घोषणा गये कोभा राग्ने भहसङ्टरको
शतप्रङ्झतशत जङ्चयवाना गनेछ ।
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(३)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि भारवस्तङ्टको

वगॉकयणको उऩशीषिक पयक ऩये को
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट सॊ शोधन।

46

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोधन।
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वा राग्ने भहसङ्टर छूट बएको

कायणरे कभ भहसङ्टर असूर बएको दे ङ्ञिएभा त्मस्तो जाॉचऩासऩङ्झछ
ऩयीऺण गनि सङ्जकने् (१) बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बएको
भारवस्तङ्ट ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे घोषणा गये फभोङ्ञजभको

भारवस्तङ्ट हो वा होइन वा ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे गये को घोषणा
अनङ्टरुऩ बए वा नबएको मङ्जकन गनि भहाङ्झनदे शक वा बन्साय ऩयीऺकरे

कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािको भारवस्तङ्ट िङ्चयद वा ङ्जवक्री , ङ्झनकासी
वा ऩैठायी सम्फन्धी िाता , सेय् स्ता अङ्झबरेि वा अन्म मस्तै कागजात ,
वैङ्क अङ्झबरेि , कम्प्मूटय प्रणारी रगामत ङ्झनजको व्मवसामसॉग
सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणि अङ्झबरेि ऩयीऺण गनि

सक्नेछ । त्मसयी ऩयीऺण

गदाि आवश्मक दे िेभा भहसङ्टर सभेत ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ ।
(४) भहाङ्झनदे शक वा बन्साय ऩयीऺकरे उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि मस ऐन फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको सम्फन्धभा
िङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्टयाहरु िङ्टराई

स्ऩि घोषणा नबएको दे िेभा सम्फङ्ञन्धत

व्मङ्ञक्तराई ङ्ञझकाउन , फमान गयाउन , प्रभाण वङ्टझ्न , ङ्झरित ऩेश गनि
रगाउन, सूचना वा म्माद जायी गनि वा ङ्झनजफाट मस ऐन फभोङ्ञजभ
राग्ने थऩ यकभ वा जङ्चयवाना असङ्टर गनि सक्नेछ ।
(५) उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि जायी गङ्चयएका

म्मादभा उऩङ्ञस्थत नहङ्टने वा भाग गङ्चयएफभोङ्ञजभ ङ्झरित प्रभाण वा

कागजात ऩेश नगने ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािराई भहाङ्झनदे शक वा
बन्साय ऩयीऺकरे दपा ५७ को उऩदपा (१५क) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना
गयी ङ्झनजको ङ्झनकासी वा ऩैठायी सम्फन्धी कायोवाय योक्का गयी उऩरव्ध
बएसम्भका ङ्झरङ्ञित प्रभाण वा कागजातका आधायभा ऩयीऺण गनि
सक्नेछ ।
तय मस उऩदपा फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गङ्चयसकेऩङ्झछ सो

ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािका सम्फन्धभा ऩङ्झछ थऩ प्रभाण कागजात
प्राद्ऱ बएभा त्मस्ता प्रभाण कागजातका आधायभा मस दपा फभोङ्ञजभ
ऩङ्टन् ऩयीऺण गनि मस उऩदपारे फाधा ऩङ्ट¥माएको भाङ्झननेछैन ।

(६) उऩदपा

(२)

य (३) फभोङ्ञजभ

गने जङ्चयवाना वा

थऩ यकभ असूर गने आदे श ङ्छदनङ्ट ऩूव ि सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ऩन्र
ङ्छदनको म्माद ङ्छदई सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(७)

मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनधाियण बएको भहसङ्टर तथा
जङ्चयवाना फाऩतको यकभ दाङ्ञिरा गने आदे श प्राद्ऱ गये को ङ्झभङ्झतरे
ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो आदे श प्राद्ऱ गने व्मङ्ञक्तरे सोही आदे शभा
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ दाङ्ञिरा गनङ्टि ऩनेछ । उक्त अवङ्झधङ्झबत्र
दाङ्ञिरा नगये भा त्मस्तो भहसङ्टर तथा जङ्चयवाना दाङ्ञिरा गने आदे श
बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञि वाङ्जषक
ि ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे ब्माज सभेत गणना
गयी असङ्टरउऩय गङ्चयनेछ ।

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ
नवङ्टझाउने ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािको कायोवाय तथा चर अचर
सम्ऩङ्ञत्त योक्का गयी बन्साय ऩयीऺकरे सोही सम्ऩङ्ञत्तफाट त्मस्तो यकभ
असङ्टरउऩय गनेछ ।
(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ यकभ असङ्टर हङ्टन नसकेभा

त्मस्तो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टरउऩय गङ्चयनेछ ।

(१०)

भहाङ्झनदे शक वा बन्साय ऩयीऺकरे मस दपाको
प्रमोजनका राङ्झग आवश्मक दे िेभा फैं क

, ङ्जवत्तीम सॊ स्था एवॊ

ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािको कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कङ्टनै

व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामफाट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकर्रताि , ङ्झनजको
कायोफाय वा भारवस्तङ्टसॉग सम्फङ्ञन्धत ब ङ्टक्तानी

, फैं क िाता , नापा

नोक्सानको ङ्जहसाव , कय ङ्जववयण , फीजक य मस्तै अन्म कागजात भाग
गनि सक्नेछ । मसयी भाग गङ्चयएका ङ्जहसाव , कय ङ्जववयण, फीजक तथा
कागजात उऩरव्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामको कतिव्म
हङ्टनेछ ।”
(११) मस दपा फभोङ्ञजभको ऩयीऺण भारवस्तङ्ट जाॉचऩास
बएको ङ्झभङ्झतरे चाय वषिसम्भ गनि सङ्जकनेछ ।
तय कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे झङ्टट्ठा ङ्झरित वा

कागजात तमाय गयी राग्ने बन्दा कभ भहसङ्टर दाङ्झरिा गये को

प्रभाङ्ञणत बएभा बन्साय ऩयीऺकरे भहाङ्झनदे शकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई चाय
वषिऩङ्झछ सभेत जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺण गनि सक्नेछ ।

38

३५.

भारवस्तङ्ट तथा व्मङ्ञक्त बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश गनङ्टऩ
ि ने् कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे
दपा ३ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको फाटोफाट नरगी वा चोयी , छरी भारवस्तङ्ट
ङ्झनकासी वा ऩैठायी गये को वा गनि रागेको बन्साय कामािरमको

कभिचायीरे वा भहाङ्झनदे शकरे िटाएको कङ्टनै अङ्झधकायीरे पेरा ऩाये भा

ङ्झनजरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट य सो भारवस्तङ्ट ङ्झरई जाने व्मङ्ञक्त तथा सवायी
साधन ऩक्राउ गयी बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ । त्मसयी
ऩेश हङ्टन आएको

भारवस्तङ्ट, व्मङ्ञक्त य सवायी साधनउऩय बन्साय

अङ्झधकृतरे चोयी ङ्झनकासी वा चोयी ऩैठायीको कसूयभा कायवाही
चराउनेछ ।
३६.

शङ्का रागेभा वा आधाय बएभा तरासी गने : कसै रे बन्साय भहसङ्टर
राग्ने भारवस्तङ्ट बन्साय भहसङ्टर नङ्झतयी वा चोयी ऩैठायी गयी ल्माएको
छ वा चोयी ङ्झनकासी गयी ङ्झरई जान रागेको छ वा प्रङ्झतफङ्ञन्धत
भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गये को छ वा गनि रागेको छ बनी
ङ्जवश्वास गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव आधाय वा कायण बएभा वा शङ्का रागेभा
बन्साय कामािरमको जङ्टनसङ्टकै कभिचायीरे त्मस्तो व्मङ्ञक्त वा जङ्टनसङ्टकै
साधनराई योक्का गनि य त्मस्तो व्मङ्ञक्त वा त्मस्तो सवायी साधनको
तरासी ङ्झरन

३७.

सक्नेछ ।

ङ्ट न्दा अगाङ्झड आपूराई बन्साय
तरासी ङ्झरइने व्मङ्ञक्तरे तरासी हङ्टनब

अङ्झधकृत छे उ ऩेश गयाउन भाग गनि सक्ने : ( १) बन्साय अङ्झधकृत वा
सो प्रमोजनको राङ्झग तोङ्जकएको कभिचायीफाहेक अरु कङ्टनै कभिचायीरे
दपा ३६ फभोङ्ञजभको तरासी ङ्झरन चाहेकोभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे

त्मस्तो तरासी ङ्झरनङ्टबन्दा अगाङ्झड आपूराई बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश
गयाउन भाग गनि सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश

गयाउन भाग बएकोभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमका कभिचायीरे कङ्टनै
ङ्जढरा सङ्टस्ती नगयी ङ्झनजराई बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयएको व्मङ्ञक्तको तरासी
ङ्झरनङ्ट ऩने भनाङ्झसव आधाय दे िेभा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजको तरासी
आपै ङ्झरन वा आपू

भातहतका कभिचायीराई ङ्झरन रगाउनेछ य

त्मस्तो आधाय नदे िेभा ङ्झनजराई तङ्टरुन्त छोङ्झडङ्छदनेछ ।
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३८.

चोयी ऩैठायी वा चोयी ङ्झनकासी गये को भाङ्झनने

: दपा ३६ वा ३९

फभोङ्ञजभ तरासी ङ्झरॊदा बन्साय भहसङ्टर राग्ने वा मस ऐनफभोङ्ञजभ
घोषणा गयी ऩैठायी वा ङ्झनकासी गनङ्टऩ
ि ने भारवस्तङ्ट फयाभद बएकोभा
बन्साय अङ्झधकृतरे तरासी ङ्झरएको व्मङ्ञक्तराई सो भारवस्तङ्टको

प्रऻाऩनऩत्र य बन्साय भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट बए भहसङ्टर ङ्झतये को
ङ्झनस्सा ऩेश गनि आदे श ङ्छदनेछ । ङ्झनजरे त्मस्तो प्रऻाऩनऩत्र वा ङ्झनस्सा
ऩेश गनि नसकेभा चोयी ऩैठायी वा चोयी ङ्झनकासी गये को भाङ्झननेछ ।
३९.

घय, बवन, गोदाभ वा ठाउॉको िानतरासी ङ्झरने : ( १) कसै रे बन्साय
भहसङ्टर छरी वा चोयी ऩैठायी गयी ल्माएको भारवस्तङ्ट कङ्टनै घय , बवन,
गोदाभ वा अन्म कङ्टनै ऩङ्झन ठाउॉभा रङ्टकाएको वा यािेको छ बङ्ङे

ङ्जवश्वास वा शङ्का गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव कायण बएभा भहाङ्झनदे शकरे वा

सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतरे कायण सङ्जहतको ङ्झनणिम गयी त्मस्तो घय ,
बवन, गोदाभ वा ठाउॉको िानतरासी ङ्झरन वा ङ्झरन रगाउन आदे श
ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदे श ऩाउने कभिचायीरे त्मस्तो
घय, बवन, गोदाभ वा ठाउॉको िानतरासी ङ्झरनङ्टअङ्ञघ सो घय , बवन,
गोदाभ वा ठाउॉको धनी वा सो घय , बवन, गोदाभ वा ठाउॉभा तत्कार
वसोवास गङ्चययहेका व्मङ्ञक्तराई त्मसयी िानतरासी ङ्झरनङ्टऩये को कायण
सभेत िोरी सूचना ङ्छदनङ्टऩनेछ । त्मस्तो धनी वा व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो
सूचना फङ्टझ्न नभानेभा सो सूचनाको एक प्रङ्झत त्मस्तो घय

, बवन,

गोदाभ वा ठाउॉको सफैरे दे ख्ने स्थानभा टाॊसी ङ्छदनङ्टऩनेछ य त्मसयी

सूचना टाॉस बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत धनी वा व्मङ्ञक्तरे िानतरासीको सूचना
यीतऩूवक
ि ऩाएको भाङ्झननेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत धनी वा व्मङ्ञक्तराई
सूचना ङ्छदएऩङ्झछ ङ्झनजरे िानतरासी ङ्झरन िङ्जटएका कभिचायीराई त्मस्तो
घय, बवन, गोदाभ वा ठाउॉको िानतरासी ङ्झरन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ िानतरासी ङ्झरन कङ्टनै
व्मङ्ञक्तरे वाधाङ्जवयोध गये भा िानतरासी ङ्झरन िङ्जटएका कभिचायीरे

िानतरासी ङ्झरनङ्टऩने घय , बवन, गोदाभ वा अन्म कङ्टनै ठाउॉभा
वङ्झसयहेका व्मङ्ञक्तराई हट्ने सूचना य भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ । मसयी हट्ने
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सूचना य भौका ङ्छदॊदा ङ्छदॊदै ऩङ्झन ङ्झनजहरु नहटे भा त्मस्तो कभिचायीरे
सङ्टयऺा ङ्झनकामको सहमोगभा आवश्मक फर सभेत प्रमोग गयी

िानतरासी ङ्झरनङ्टऩने घय , बवन, गोदाभ वा ठाउॉको वाङ्जहयी वा ङ्झबत्री
ढोका झ्मार वा छे स्कीनी िोरी वा पोयी सूमोदमदे ङ्ञि सूमािस्तङ्झबत्र
कङ्टनै ऩङ्झन सभमभा िानतरासी ङ्झरन सक्नेछ ।

(५) मस दपाफभोङ्ञजभ िान तरासी ङ्झरॊदा िान तरासी
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ङ्झरने कभिचायीरे उऩरब्ध बएसम्भ सम्फङ्ञन्धत गाउॉ

ऩाङ्झरका वा

नगयऩाङ्झरकाको वडा अध्मऺ वा वडा सदस्म वा कङ्टनै कामािरमको

कभिचायी वा घय धनी वा ङ्झनजको प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा सोह्र वषि उभेय ऩङ्टगेको

कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई साऺी यािी तरासी ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । त्मस्तो साऺी फस्ने
भाङ्झनस पेरा नऩये भा वा ङ्झनजरे साऺी फस्न इन्काय गये भा सोही

व्महोयाको कैङ्जपमत जनाई तरासी ङ्झरने कभिचायीरे सहीछाऩ गनङ्टि
ऩनेछ ।
(६) मस दपाफभोङ्ञजभ िानतरासी ङ्झरॊदा बन्साय छरी वा
चोयी ऩैठायी गयी ल्माएका भारवस्तङ्ट फयाभद बएभा त्मसयी िानतरासी
ङ्झरने कभिचायीरे त्मस्ता भारवस्तङ्ट आफ्नो कव्जाभा ङ्झरई त्मस्ता
भारवस्तङ्टको ङ्जववयण िोङ्झरएको पेहङ्चयस्त तमाय गयी सोको एक प्रङ्झत

िानतरासी ङ्झरएको घय , बवन, गोदाभ वा सो ठाउॉको सम्फङ्ञन्धत
व्मङ्ञक्तराई तत्कार वङ्टझाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे वङ्टझ्न

नभानेभा वा वङ्टझाउन नसङ्जकएभा दङ्टई जना साऺीको योहवयभा भङ्टच ङ्टल्का
गयी टाॉस गनङ्टऩ
ि नेछ । मसयी टाॉस गङ्चयएकोभा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई
फङ्टझाएसयह भाङ्झननेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्ट तथा पेहङ्चयस्त
त्मस्तो कभिचायीरे सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतसभऺ दाङ्ञिरा गनङ्टऩ
ि ने छ
य त्मसयी दाङ्ञिरा बएऩङ्झछ बन्साय अङ्झधकृतरे मस ऐनफभोङ्ञजभ
कायवाही गनेछ ।
४०.

ऩक्राउ गनि सक्ने: (१) दपा ३६ वा ३९ फभोङ्ञजभ तरासी ङ्झरॊदा कङ्टनै
व्मङ्ञक्तरे मस ऐन अन्तगितको कसूय गये को दे ङ्ञिन आएभा ङ्झनजराई
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त्मस्तो तरासी ङ्झरने कभिचायीरे ऩक्राउ गनि वा गनि रगाउन सक्नेछ
।
(२) कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे चोयी ङ्झनकासी वा चोयी ऩैठायी गनि रागेको
वा मस ऐनको ङ्जवऩयीत हङ्टने कङ्टनै काभ गनि रागेको वा गये को छ बनी
ङ्जवश्वास वा शङ्का गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव आधाय वा कायण बएभा सम्फङ्ञन्धत

बन्साय अङ्झधकृत वा ङ्झनजफाट अङ्झधकाय प्राद्ऱ बन्साय कामािरमका अरु
कभिचायीरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै सवायी साधन वा ठाउॉभा ऩक्रन वा
ऩक्राउ गनि रगाउन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गङ्चयएको
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व्मङ्ञक्तराई फाटाको म्मादफाहेक चौफीस घण्टाङ्झबत्र
सभऺ ऩेश गनङ्टि

भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी

ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएको व्मङ्ञक्तराई
बन्साय अङ्झधकृतरे तङ्टरुन्त कानूनी कायवाही चराउनङ्ट ऩनेछ । त्मसयी
कायवाही नचराई चौफीस घण्टाबन्दा फढी अवङ्झधसम्भ ङ्जहयासतभा याख्न
ऩाइने छै न ।
४१.

नगद धयौटीभा छाड्न वा ङ्जहयासतभा याख्न सङ्जकने: (१) दपा ४० को
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको व्मङ्ञक्त तत्कार प्राद्ऱ प्रभाणफाट
कसूयदाय दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजराई मस ऐनफभोङ्ञजभ
हङ्टनसक्ने कैद य जङ्चयवानावाऩतको यकभ य ङ्झफगोसभेत असङ्टर गनङ्टि
ऩनेभा कामभ हङ्टन सक्ने ङ्झफगो वयावयको यकभ सभेतको नगद धयौटी
ङ्झरई तोङ्जकङ्छदएको सभम य स्थानभा हाङ्ञजय हङ्टने गयी छाड्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भाग बएको नगद धयौटी ऩेश
गनि नसक्ने व्मङ्ञक्तराई त्मस्तो नगद धयौटी बन्साय कामािरमभा
दाङ्ञिरा नगये सम्भ ङ्झनजराई ङ्जहयासतभा याङ्ञिनेछ ।
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई नगद धयौटीभा छाड्दा ङ्झनजरे प्रभाण रोऩ गनि
सक्ने आधाय दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे कायण िोरी त्मस्तो
व्मङ्ञक्तराई थङ्टनाभा यािी कायवाई अगाङ्झड फढाउन सक्नेछ ।
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(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएको व्मङ्ञक्तराई
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भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई चौङ्जवस घण्टा बन्दा फढी
अवङ्झधसम्भ ङ्जहयासतभा याख्न ऩाइनेछैन ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दण्डफाऩतको धयौटी ङ्झरॊदा
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एक ङ्छदन कैद फयावय तीनसम रुऩैंमाॉका दयरे ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
४२.

पयाय व्मङ्ञक्तराई ऩङ्झछ ऩक्रन हङ्टने् मस ऐन अन्तगित कसूय भाङ्झनने कङ्टनै
कामि गने व्मङ्ञक्तराई कसूय गदािकै फित ऩक्रन नसङ्जकएभा वा ऩक्राउ
गङ्चयएको बएऩङ्झन ङ्झनज पयाय बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे वा ङ्झनजरे

अङ्झधकाय ङ्छदएको कभिचायीरे वा सो कामिका राङ्झग िङ्जटएको कभिचायीरे
ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै वित ऩक्राउ गनि सक्नेछ । त्मसयी ऩङ्जक्रएको
व्मङ्ञक्तउऩय कसूय गये का वित ऩङ्जक्रएसयह कायवाही हङ्टनेछ ।
४३.

अङ्झधकतभ वर प्रमोग गनि सक्ने्

( १) कसै रे दपा ३ फभोङ्ञजभ

तोङ्जकएको फाटोफाहेक अन्मत्रफाट भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गनि
रागेभा बन्साय अङ्झधकृत वा ङ्झनजफाट अङ्झधकाय प्राद्ऱ बन्साय

कामािरमका कभिचायी वा अङ्झधकाय प्राद्ऱ सयकायी कभिचायीरे ङ्झनजराई
योक्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्न िोज्दा ङ्झनजरे त्मस्तो
ङ्ट गये भा बन्साय
अङ्झधकृत वा कभिचायीराई हङ्टरहङ्टज्जत वा जोयजङ्टरभ
अङ्झधकृत वा त्मस्तो कभिचायीरे ङ्झनजराई त्मसो नगनि सम्झाउनङ्ट
फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सम्झाउदा फङ्टझाउॊ दा ऩङ्झन ङ्झनजरे
ङ्ट गये भा बन्साय अङ्झधकृत वा त्मस्तो कभिचायीरे
हङ्टरहङ्टज्जत वा जोयजङ्टरभ
ङ्झनजराई ऩक्राउ गनि सक्नेछ ।
(४)

उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गनि िोज्दा ङ्झनजरे

ङ्ट गये भा वा बाग्न उम्कन िोजेभा य तत्कार ऩक्राउ गनि
जोयजङ्टरभ
नसङ्जकने अवस्था बएभा आफ्नो यऺा य कतिव्मको ऩारनाको ङ्झनङ्ञम्त
त्मस्तो बन्साय अङ्झधकृत वा अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायीको आदे शरे
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घटनास्थरभा सङ्टयऺाको राङ्झग िङ्जटएका कभिचायीरे त्मस्तो घटना
योक्न ऩङ्जहरे हवाइ पामय गने य त्मसो गदाि ऩङ्झन ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण
नबए वा हङ्टरहङ्टज्जत गने व्मङ्ञक्तसॊ ग सभेत हङ्झतमाय बएभा कभ ऺङ्झत
हङ्टने गयी गोरी सभेत चराउन सक्नेछ ।
(५) दपा ३ अन्तगित तोङ्जकएको फाटो गयी सवायी साधनफाट
आवत जावत गने कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई बन्साय कामािरमको कभिचायीरे
त्मस्तो सवायी साधनसभेत योक्न वा योक्न रगाउन आदे श ङ्छदन

ङ्ट गयी त्मस्तो
सक्नेछ । त्मस्तो आदे श नभानी हङ्टरहङ्टज्जत वा जोयजङ्टरभ

ॉ ाई बगाउने प्रमत्न गये भा वा बगाएभा त्मस्तो सवायी
सवायी साधन नजच
साधनको ऩाङ्ग्ग्राभा बन्साय अङ्झधकृतको आदे शरे बन्सायभा सङ्टयऺाको
ङ्झनङ्झभत्त िङ्जटएका कभिचायीरे कभ ऺङ्झत हङ्टने गयी गोरी चराउन
सक्नेछ ।

(६)

उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभ गोरी चराउनङ्ट ऩये को

अवस्थाभा सो कङ्टयाको जानकायी बन्साय अङ्झधकृत वा अङ्झधकायप्राद्ऱ
अङ्झधकायीरे ङ्झछटो साधनद्राया भहाङ्झनदे शक तथा सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टि
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीराई

ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द –९
भारवस्तङ्ट कब्जा, जपत तथा ङ्झरराभ ङ्झफक्री सम्फन्धी व्मवस्था
४४.

जपत हङ्टने भारवस्तङ्ट कब्जाभा ङ्झरन सक्ने: मस ऐनफभोङ्ञजभ जपत हङ्टने
भारवस्तङ्ट दे िेभा वा ऩत्ता रागेभा बन्साय अङ्झधकृतरे वा ङ्झनजफाट

अङ्झधकायप्राद्ऱ बन्साय कामािरमका कभिचायीरे वा नेऩार सयकायफाट

अङ्झधकायप्राद्ऱ कभिचायीरे जङ्टनसङ्टकै ठाउॉभा य जङ्जहरे सङ्टकै ऩङ्झन त्मस्तो
भारवस्तङ्ट कब्जाभा ङ्झरन सक्नेछ ।
४५.

कब्जाभा ङ्झरएको ङ्झनस्सा ङ्छदनङ्टऩने

: दपा ४४ फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट

कब्जाभा ङ्झरनेरे त्मसयी भारवस्तङ्ट कब्जाभा ङ्झरनङ्ट ऩये को कायण य

कब्जाभा ङ्झरएको भारवस्तङ्टको ङ्जववयण िोङ्झरएको पेहङ्चयस्त सङ्जहतको
ङ्झनस्सा भारवस्तङ्ट कब्जा गये को वढीभा तीन ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत
भारवस्तङ्ट धनीराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
४६.

भारवस्तङ्ट फङ्टझाउनङ्ट ऩने: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ बन्साय कामािरमको कङ्टनै
कभिचायी वा अन्म ङ्झनकामरे दपा ४४ फभोङ्ञजभ कब्जाभा ङ्झरएको
भारवस्तङ्ट य दपा ४५ फभोङ्ञजभको पेहङ्चयस्तको एकप्रङ्झत मथाशीघ्र
बन्साय अङ्झधकृतसभऺ फङ्टझाउनङ्ट

ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट दाङ्ञिरा बएऩङ्झछ
बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट मस ऐनफभोङ्ञजभ कब्जा गनङ्टऩ
ि ने हो
वा होइन बङ्ङे कङ्टयाको जाॉचफङ्टझ गनङ्टऩ
ि नेछ । त्मसयी जाॉचफङ्टझ गदाि

त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्जवनाकायण कब्जाभा ङ्झरएको वा कब्जाभा ङ्झरनङ्ट नऩने
दे ङ्ञिएभा ङ्झनजरे तङ्टरुन्त त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई सो भारवस्तङ्ट
ङ्जपताि ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाि भारवस्तङ्ट जपत
हङ्टने दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टका सम्वन्धभा मस
ऐनफभोङ्ञजभको कायवाही चराउनङ्ट ऩनेछ ।
४७.

जपत बएको य बन्सायफाट नछङ्ट टाएको भारवस्तङ्ट नेऩार सयकायको हङ्टने्
(१) मस ऐनफभोङ्ञजभ जपत गङ्चयएको भारवस्तङ्ट नेऩार सयकायको
हङ्टनेछ ।
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(२) बन्सायभा यहेको भारवस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्टधनीरे
तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र छङ्ट टाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र छङ्ट टाई नरगेको
भारवस्तङ्ट छङ्ट टाइ रै जान सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे सात ङ्छदनको
साविजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूचना प्रकाशन बएऩङ्झछ
सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्टको धनीरे उऩदपा

(२) को अवङ्झधङ्झबत्र भारवस्तङ्ट

छङ्ट टाई रै जान नसकेको भनाङ्झसव कायण सङ्जहतको ङ्झनवेदन बन्साय
कामािरमभा ङ्छदएभा य त्मस्तो कायण भनाङ्झसव दे ङ्ञिएभा बन्साय

अङ्झधकृतरे राग्ने भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो भारवस्तङ्ट छङ्ट टाई रै जान
ङ्झनजराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूचना प्रकाशन गदाि ऩङ्झन
बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाई नरगेको भारवस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत बन्साय

अङ्झधकृतरे जपत गनेछ य त्मस्तो भारवस्तङ्ट नेऩार सयकायको हङ्टनेछ
।
४८.

जपत गये को सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने

: मस ऐनफभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट जपत

गङ्चयएकोभा बन्साय अङ्झधकृतरे सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकासीकताि
वा ऩैठायीकतािराई ङ्छदनेछ ।
४९.

जपत गनङ्टऩ
ि ने भारवस्तङ्ट : मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्टनै भारवस्तङ्ट जपत हङ्टने
ङ्झनणिम बएभा त्मस्ता भारवस्तङ्टसॊग सम्फङ्ञन्धत दे हामका भारवस्तङ्टसभेत
जपत हङ्टनेछन्:(क)

भारवस्तङ्ट प्माक गनि वा ढङ्ट वानी गनि प्रमोग बएका
ऩासिर, प्माकेट वा आधानऩात्रहरु (कन्टे नसि),

(ि)

भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गनि प्रमोग गङ्चयएका ये र

,

हवाइजहाजफाहेक ङ्चयक्सा , टाॊगा, जनावय रगामत सफै
ङ्जकङ्झसभका सवायी साधनहरु,
(ग)

िण्ड (ि) फभोङ्ञजभका सवायी साधनभा यािेका कऩडा ,
पङ्झनच
ि य, ङ्जवद्यङ्टतीम साभान य अरु साभग्रीहरु ।
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५०.

ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनि सक्ने : ( १) मस ऐन फभोङ्ञजभ जपत बएका
भारवस्तङ्ट नेऩार सयकायरे आ पैरे प्रमोग गये कोभा फाहेक सम्फङ्ञन्धत
बन्साय अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनि सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
जपत बई बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाई नरगी नेऩार सयकायको हङ्टन
आएको सङ्टन , चाॊदी, जवाहयात वा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ इजाजत
ङ्झरईभात्र ङ्झफक्री गनि ऩाइने भारवस्तङ्ट वा अभूल्म िङ्झनज ऩदाथिहरुको
ङ्झरराभ ङ्झफक्री वा अन्म व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) मस ऐनफभोङ्ञजभ कब्जा बएका भारवस्तङ्ट सड्ने , गल्ने वा
ऩङ्टयानो बई भूल्म घट्न जाने वा गोदाभ वा स्थानको अबावरे याख्न

फाधा ऩनि रागेभा वा जीवजन्तङ्ट यहेछ बने बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो
भारवस्तङ्ट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ तङ्टरुन्त ङ्झरराभ गनि सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झरराभ ङ्झफक्रीफाट प्राद्ऱ यकभ
बन्साय कामािरमरे धयौटी िाताभा आम्दानी फाध्नङ्ट ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (१), (२) वा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफक्री
बएको भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ भारधनीराई ङ्जपताि ङ्छदनङ्ट ऩने ठहये भा त्मस्तो
ङ्झरराभ ङ्झफक्रीफाट प्राद्ऱ हङ्टन आएको यकभभात्र ङ्झनजराई ङ्जपताि ङ्छदइनेछ
।

तय त्मस्तो यकभभा कङ्टनै कय , शङ्टल्क वा अन्म दस्तङ्टय वा
यकभ राग्ने यहेछ बने त्मस्तो कय , शङ्टल्क, दस्तङ्टय य यकभ कटाएय
वाॉकी यहेको यकभभात्र ङ्झनजरे ऩाउॉनेछ ।

(६) बन्साय कामािरमभा दाङ्ञिरा हङ्टन आएको चोयी ऩैठायी वा
चोयी ङ्झनकासी गये को भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गनि प्रमोग बएको सवायी साधन
स्थानाबाव वा सॊ यऺण गनि नसङ्जकने कायणरे सो कामािरमभा याङ्ञियाख्न

उऩमङ्टक्त नदे ङ्ञिएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतरे तोङ्जकएको सङ्झभङ्झतफाट
त्मस्तो साधनको भूल्म कामभ गयाई सो भूल्मभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ
ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनि गयाउन सक्नेछ ।
(७) उऩदपा (६) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
त्मस्तो सवायी साधनको धनीरे उऩदपा
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(६) फभोङ्ञजभ कामभ बएको

भूल्म तथा सो भूल्मभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ राग्ने कय

, शङ्टल्क

सभेत थऩ गयी हङ्टन आउने यकभ नगद रुऩैंमाॉ धयौटी यािी सो सवायी
साधन छङ्ट टाई रान ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(८)

उऩदपा

(७)

फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩये कोभा बन्साय

अङ्झधकृतरे त्मस्तो धयौटी यकभ ङ्झरई सो सवायी साधन ङ्झनजराई नै

ङ्जपताि ङ्छदन सक्नेछ य त्मसउऩय कायवाई य ङ्जकनाया हङ्टॉदा सो सवायी
साधन जपत हङ्टने ठहये भा बन्साय कामािरमरे सवायी साधनको धनीरे

त्मसयी यािेको धयौटी यकभ सदयस्माहा गयी सो सवायी साधन सवायी
साधनको धनीराई नै ङ्छदन सक्नेछ । त्मस्तो सवायी साधन जपत
नहङ्टने बई सवायी साधनको धनीरे ङ्जपताि ऩाउने ङ्झनणिम बएभा ङ्झनजरे
यािेको धयौटी यकभ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्जपताि ङ्छदइनेछ ।
(९)

मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन

मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफक्री हङ्टन नसकेको वा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे

प्रमोगभा ल्माउन नसङ्जकने भारवस्तङ्ट बन्साय अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ
सडाउन, गराउन वा नि गनि सक्नेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द –१०
बन्साय एजेन्ट सम्फन्धी व्मवस्था
५१.

बन्साय एजेन्टको इजाजतऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था:
(१) ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाउन
वा बन्साय कामािरमसॊ ग सम्फङ्ञन्धत काभको राङ्झग ङ्झनकासी वा
ऩैठायीकतािको बन्साय एजेन्ट वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा काभ गनि चाहने
व्मङ्ञक्तरे ङ्जवबाग वा बन्साय कामािरमफाट बन्साय एजेन्टको इजाजतऩत्र
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
(२) बन्साय एजेन्टको इजाजतऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।

५२.

बन्साय एजेन्ट ङ्झनमङ्टक्त गनि सक्ने् कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे
ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट आपैरे नछङ्ट टाई बन्साय एजेन्ट

भापित छङ्ट टाउन चाहेभा वा बन्साय कामािरमसॊ ग सम्फङ्ञन्धत कङ्टनै कामि
आपैरे नगयी बन्साय एजेन्ट भापित गयाउन चाहेभा ङ्झनजरे
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ बन्साय एजेन्ट ङ्झनमङ्टक्त गनि सक्नेछ ।
५३.

बन्साय एजेन्ट भारवस्तङ्टको धनी भाङ्झनने : कङ्टनै भारवस्तङ्टको धनीरे सो
भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाउनको राङ्झग वा मस ऐन य मस
ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभको अन्म कामि गनिको राङ्झग कङ्टनै

व्मङ्ञक्तराई आफ्नो बन्साय एजेन्ट ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गये भा त्मस्तो बन्साय एजेन्ट
सो प्रमोजनको राङ्झग सो भारवस्तङ्टको धनी सयह भाङ्झननेछ ।
५३क. बन्साय एजेन्टको कतिव्म: भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाउन वा

51

बन्साय कामािरमसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कामि गनिको राङ्झग मस ऐन

फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त बन्साय एजेन्टको कतिव्म दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क)

बन्साय सम्फन्धी कानूनको ऩूणि ऩङ्चयऩारना गने ,

(ि)

बन्साय जाॉचऩास प्रङ्जक्रमाराई सयरीकयण गनि बन्साय
कामािरमराई आवश्मकΊ सहमोग
Ί
ऩङ्टमािउने,
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(ग)

भहसङ्टर असङ्टर गने कामिभा बन्साय कामािरमराई आवश्मक
सहमोग गने ,

(घ)

बन्साय कामािरमको काभ कायफाहीभा फाधा अवयोध ऩङ्टग्ने
ङ्जकङ्झसभका कङ्टनै ऩङ्झन कामि नगने,
ङ्झनजराई ङ्झनमङ्टक्त गने ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािराई आपू

(ङ)

सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाउन बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झरङ्ञित सूचना
ङ्छदएभा त्मस्तो सूचना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकासीकताि वा
ऩैठायीकतािराई फङ्टझाउने ।
५४.

बन्साय एजेन्ट ङ्ञजम्भेवाय हङ्टने :

दपा ५२ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त बएको

बन्साय एजेन्टरे मस ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत
कङ्टनै काभ गयी भारवस्तङ्टको धनीराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमािएभा ङ्झनजरे
सो नोक्सानी फयावयको यकभ त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झतनङ्टि ऩनेछ ।
५५.

52

इजाजतऩत्र ङ्झनरम्फन य यद्द हङ्टन सक्ने

: ( १) दपा ५९ फभोङ्ञजभ

जङ्चयवाना बएको वा मस ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ
ङ्जवऩयीतको कङ्टनै काभ गने वा आफ्नो कतिव्म ऩूया नगने बन्साय

एजेन्टराई बन्साय अङ्झधकृतरे एक भङ्जहनादे ङ्ञि छ भङ्जहनासम्भ ङ्झनरम्फन
गनि सक्नेछ ।

(२) बन्साय एजेन्टरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको काभ तेस्रो

53

ऩटक ऩङ्झन गये भा वा नक्करी शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र वा अन्म
झङ्टट्ठा कागजात वा ङ्जववयण ऩेश गयी इजाजतऩत्र प्राद्ऱ गये को दे ङ्ञिएभा
बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजको इजाजत ऩत्र यद्द गनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन गनङ्टि वा उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र यद्द गनङ्टअ
ि ङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो
बन्साय एजेन्टराई सपाइ ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(४) उऩदपा (१) वा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएकोभा

54

त्मस्तो ङ्झनरम्फन अवङ्झधबय ङ्झनजरे बन्साय सम्फन्धी कङ्टनै काभ गनि य
उऩदपा (२) वा (6) फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र यद्द गङ्चयएको बन्साय
एजेन्टरे ऩङ्टन् बन्साय एजेन्टको इजाजतऩत्र प्राद्ऱ गनि सक्नेछैन ।
(५) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ बन्साय एजेन्ट उऩय पौजदायी

55

कसूयको अङ्झबमोगभा अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएभा भङ्टद्दा दामय बएका
ङ्झभङ्झतदे ङ्ञि ङ्झनज स्वत् ङ्झनरम्वन हङ्टनेछ ।
(६) कङ्टनै पौ जदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कङ्टनै बन्साय

56

एजेन्ट दोषी प्रभाङ्ञणत बएभा ङ्झनजको इजाजतऩत्र स्वत् यद्द हङ्टनेछ ।
५६.

ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने : बन्साय अङ्झधकृतरे दपा ५५ फभोङ्ञजभ बन्साय
एजेन्टको इजाजतऩत्र ङ्झनरम्फन वा यद्द गने वा ङ्झनजराई जङ्चयवाना गने
गयी ङ्झनणिम गये कोभा सो ङ्झनणिमउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने बन्साय एजेन्टरे
त्मस्तो ङ्झनणिम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र भहाङ्झनदे शक
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ । त्मस्तो ङ्झनवेदन

सभऺ

उऩय भहाङ्झनदे शकरे

साभान्मतमा तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनणिम ङ्छदनङ्टऩनेछ य त्मस्तो ङ्झनणिम अङ्ञन्तभ
हङ्टनछ
े ।
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ऩङ्चयच्छे द–११
दण्ड सजाम
५७.

दण्ड सजाम्
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(१) कसै रे कङ्टनै भारवस्तङ्ट चोयी ङ्झनकासी वा चोयी

ऩैठायी गये भा वा गने प्रमत्न गये भा वा िास फाटोफाट भात्र ङ्झनकासी वा
ऩैठायी गनि ऩाउने गयी दपा ३ फभोङ्ञजभ फाटो तोङ्जकएकोभा सो फाटो
फाहेक अन्मत्रफाट ङ्झनकासी वा ऩैठायी गये भा वा गने प्रमत्न गये भा मस
ऐन फभोङ्ञजभको कसूय गये को भाङ्झननेछ ।
(१क) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसूयको ङ्जवगो दश राि

रुऩैमाॉसम्भ बएभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत गयी
भारवस्तङ्टको ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनि सक्नेछ ।

(१ि) उऩदपा (१क) फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने भारवस्तङ्ट

ढङ्ट वानी गनि प्रमोग बएको सवायी साधन सो सवायी साधन धनीको

सहभङ्झत वा जानकायीभा प्रमोग बएको यहेछ बने बन्साय अङ्झधकृतरे
त्मस्तो सवायी साधन जपत गयी सो को धनीराई एक राि रुऩैमाॉसम्भ
जङ्चयवाना गनि सक्नेछ । सवायी साधनको धनीको सहभङ्झत वा जानकायी
ङ्झफना सवायी चारकरे जानाजानी त्मस्तो भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गये को यहेछ
बने त्मस्तो चारकराई बन्साय अङ्झधकृतरे ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ
जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(१ग) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसूयको ङ्जवगो दश राि
रुऩैमाॉ दे ङ्ञि एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत बई
भारवस्तङ्टको ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य दे हाम फभोङ्ञजभको कैद सजाम
हङ्टनेछ्–
(क)

दश राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩच्चीस राि रुऩैमाॉसम्भको
ङ्झफगोभा एक भङ्जहनासम्भ,

(ि) ऩच्चीस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राि रुऩैमा
ङ्झफगोभा एक भङ्जहनादे ङ्ञि तीन भङ्जहनासम्भ,
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“सम्भको

(ग)

ऩचास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको
ङ्झफगोभा तीन भङ्जहनादे ङ्ञि एक वषिसम्भ ।
(१घ) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसूयको ङ्जवगो एक कयोड

रुऩैमाॉ बन्दा फढी बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत गयी भारवस्तङ्टको
ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना य दे हाम फभोङ्ञजभको कैद सजाम हङ्टनेछ्–
(क) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी तीन कयोड रुऩैमाॉसम्भको
ङ्झफगोभा एक वषिदेङ्ञि तीन वषिसम्भ,
(ि) तीन कयोड रुऩैमा
वषिसम्भ ।
(२)

58

उऩदपा

“बन्दा फढी ङ्झफगोभा तीन वषिदेङ्ञि ऩा
(१ग)

वा

(१घ)

“च

फभोङ्ञजभ जपत हङ्टने

भारवस्तङ्ट ढङ्ट वानी गनि प्रमोग बएको सवायी साधन सो साधनको धनीको
सहभङ्झत वा जानकायीभा प्रमोग बएको यहेछ बने
अङ्झधकृत वा ङ्ञजल्रा अदारतरे

सम्फङ्ञन्धत बन्साय

त्मस्तो सवायी साधन जपत गयी

ङ्झनजराई एक वषिसम्भ कैद गनि सक्नेछ । सवायी साधनको धनीको
सहभङ्झत वा जानकायीङ्झफना सवायी चारकरे जानाजानी त्मस्तो भारवस्तङ्ट
ढङ्ट वानी गनि सो सवायी साधन प्रमोग गये को यहेछ बने त्मस्तो

चारकराई सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृत वा ङ्ञजल्रा अदारतरे

ऩाॉच

हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम गनि
सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कसूय गनि भद्दत गने वा

59

दङ्टरुत्साहन ङ्छदने व्मङ्ञक्तराई बन्साय अङ्झधकृत

वा ङ्ञजल्रा अदारतरे

कसूयदायराई सयह सजाम गनि सक्नेछ ।
(४) कसै रे चोयी ङ्झनकासी वा चोयी ऩैठायीको भारवस्तङ्ट
रङ्टकाएभा वा जानाजानी यािेभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट
जपत गयी ङ्झनजराई दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(५) कङ्टनै ङ्झनकासीकताि , ऩैठायीकताि वा बन्साय एजेन्टरे
भारवस्तङ्टको नाभ , प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता , चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टण , नाऩ,
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आकाय तथा गङ्टणस्तय सही बए ऩङ्झन ऩङ्चयभाण घटी गयी घोषणा गये भा

बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई त्मसयी ऩङ्चयभाण घटी
घोषणा गङ्चयएजङ्झत भारवस्तङ्टको भूल्मको शतप्रङ्झतशत जङ्चयवाना य राग्ने
भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ ।
(६) कङ्टनै ङ्झनकासीकताि , ऩैठायीकताि वा बन्साय एजेन्टरे
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भारवस्तङ्टको नाभ , प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता , चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टण , नाऩ,
ङ्ट पयक
आकाय य गङ्टणस्तय एवॊ ऩङ्चयभाण सही बएऩङ्झन उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरक
ऩायी घोषणा गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई

त्मस्तो भारवस्तङ्टभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरको ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ
जङ्चयवाना य राग्ने भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ
।
(७) कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा बन्साय एजेन्टरे ङ्झनकासी हङ्टने
भारवस्तङ्टको वास्तङ्जवक ऩङ्चयभाणबन्दा फढी ऩङ्चयभाण घोषणा गये भा

बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई त्मसयी फढी घोषणा
गङ्चयएजङ्झत भारवस्तङ्टको भूल्मको दङ्टई सम प्रङ्झतशत जङ्चयवाना गयी सो
व्महोया प्रऻाऩनऩत्रभा उल्रेि गयी जाॉचऩास गनि सक्नेछ ।
(८) कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा बन्साय एजेन्टरे भारवस्तङ्टको नाभ ,
प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता , चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टण , नाऩ, आकाय य गङ्टणस्तय
भध्मे सफै वा कङ्टनै ङ्जववयण पयक ऩायी घोषणा गये भा बन्साय

अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत गयी त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई
ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(९) ऩैठायीकताि वा बन्साय एजेन्टरे एउटा भारवस्तङ्टराई
अकै भारवस्तङ्ट बनी वा एक प्रकायको ऩदाथिफाट ङ्झनङ्झभत
ि भारवस्तङ्टराई
अकै प्रकायको ऩदाथिफाट ङ्झनङ्झभत
ि भारवस्तङ्ट बनी वा भारवस्तङ्टको

प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता , चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टण , नाऩ, आकाय य गङ्टणस्तयभध्मे
सफै वा कङ्टनै कङ्टया पयक ऩायी घोषणा गये भा वा कङ्टनै भारवस्तङ्ट घोषणा
नै नगये भा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीराई त्मस्तो

भारवस्तङ्टको भूल्म फयावय जङ्चयवाना गयी सो भारवस्तङ्ट जपत गनि वा
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७१ फाट सॊ शोधन।
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ङ्झनजफाट सो भारवस्तङ्टको भूल्मको दङ्टई सम प्रङ्झतशत जङ्चयवाना य राग्ने
भहसङ्टर असङ्टर गयी त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ ।
(१०)

कसै रे बन्साय कामािरमभा जारसाजी

, ङ्जकते वा

नक्करी कागजात ऩेश गयी भहसङ्टर वा याजस्वभा हाङ्झन नोक्सानी
ऩङ्टमािएभा वा ऩङ्ट मािउन प्रमत्न गये भा त्मसयी हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमािएको वा
ऩङ्टमािउने प्रमत्न गये को भहसङ्टर वा याजस्व यकभको दङ्टई सम प्रङ्झतशत
जङ्चयवाना वा छ भङ्जहनादे ङ्ञि एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम बन्साय
अङ्झधकृतरे गनि सक्नेछ य सयकायी कागजात ङ्जकते गये कोभा प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ कायवाइ गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा
अङ्झधकायीसभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(११) कङ्टनै भारवस्तङ्ट धनीरे वा ङ्झनजको एजेन्टरे भारवस्तङ्ट
चोयी गने वा सो भारवस्तङ्टभा नोक्सानी ऩङ्ट मािउने भनसामरे कङ्टनै बन्साय
गोदाभ वा सो गोदाभभा यहेको भारवस्तङ्ट कङ्टनै प्रकायरे िोरेभा बन्साय
अङ्झधकृतरे ङ्झनजराई ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(१२) कसै रे बन्साय गोदाभभा यहेको भारवस्तङ्ट बन्साय
कामािरमको स्वीकृङ्झतवेगय गोदाभफाट हटाएभा वा रगेभा बन्साय

अङ्झधकृतरे ङ्झनजराई ङ्झफगोफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना य छ भङ्जहनासम्भ कैद वा
दङ्टवै सजाम गनि सक्नेछ ।

(१३) कसै रे बन्साय कामािरमको कामिसम्ऩादनभा प्रमोग
गङ्चयएको प्रऻाऩनऩत्र वा ङ्झरितको िास कङ्टयो झङ्टट्ठो हो बनी जानाजानी
रेिेभा, सहीछाऩ गये भा वा प्रमोग गये भा वा बन्साय कामािरमको

कामिसम्ऩादनभा बन्साय अङ्झधकृतरे सही गये को वा छाऩ रगाएको

ङ्झरित, राहा वा सीरछाऩ, दस्तित वा अरु कङ्टनै ङ्ञचन्ह वा सॊ केतराई
ङ्जकते गये भा वा फदरेभा वा नि गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजराई

ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना य एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम
गनि सक्नेछ य सयकायी कागजात ङ्जकते गये कोभा प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ कायवाइ गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीसभऺ
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(१४) बन्साय गोदाभभा यहेका भारवस्तङ्ट ङ्ञजम्भा यहेको
कभिचायी वा व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट राऩयवाहीऩूवक
ि हयाएभा वा
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जानाजानी नोक्सानी गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजफाट सो भारवस्तङ्टको
भूल्म य राग्ने भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्झनजराई ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ
जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(१५)

61

अनङ्झधकृत कभिचायीरे बन्साय गोदाभभा यहेको

भारवस्तङ्ट हटाएभा वा हटाउने आदे श ङ्छदएभा बन्साय अङ्झधकृतरे
ङ्झनजराई ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै
सजाम गनि सक्नेछ ।
(१५क) दपा ३४ फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गने प्रमोजनका राङ्झग

62

भाग गये का ङ्जहसाव , कय ङ्जववयण , ङ्जवजक तथा कागजात तोङ्जकएको
सभमभा उऩरब्ध नगयाउने ऩैठायीकतािराई भहाङ्झनदे शक वा बन्साय
ऩयीऺकरे ऩटकै ङ्जऩच्छे दश हजाय रुऩैमाॉ जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(१६) दपा ७० फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावरोकन गदाि भारवस्तङ्टको
धनीरे नक्करी ङ्झफर फीजक वा कागजात ऩेश गये को कायणरे बन्साय
भहसङ्टरभा पयक ऩनि गएको दे ङ्ञिएभा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनजराई

बन्साय कामािरमफाट छङ्ट टाईि रगेको भारवस्तङ्टको ङ्झफगोको दङ्टई सम
प्रङ्झतशत जङ्चयवाना वा एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम गनि सक्नेछ ।
(१७) कसै रे मस दपाभा रेङ्ञिएकोदे ङ्ञि फाहेक मस ऐन वा
मस ऐन अन्तगित फनेका ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कामि गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे
ङ्झनजराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
(१८) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए

63

ताऩङ्झन दपा २० को उऩदपा

(२) को िण्ड (क), (ि) वा (ग)

फभोङ्ञजभ जाॉचऩास बएका भारवस्तङ्ट ऩैठायीकतािरे बन्साय ऺेत्रफाट

उठाई रै जानङ्टअङ्ञघ वा बन्सायऺेत्र फाङ्जहय रङ्झगसकेऩङ्झछ अङ्झधकायप्राद्ऱ
अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् जाॉच गदाि ऩैठायीकतािरे घोषणा

गये कोबन्दा भारवस्तङ्टको नाभ, प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता, चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टण,
नाऩ, आकाय, गङ्टणस्तय तथा ऩङ्चयभाणभा पयक ऩाइएभा त्मसयी ङ्जववयण
61

ङ्झभङ्झत २०७२।११।१३ को याजऩत्रफाट सॊ शोधन।

62

आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट सॊ शोधन।

63

आङ्झथक
ि ऐन, २०७६ फाट सॊ शोङ्झधत ।
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पयक ऩायी ऩैठायी गये वाऩत मस दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित जङ्चयवाना य
भहसङ्टरका अङ्झतङ्चयक्त त्मस्तो भारवस्तङ्टको भूल्मको तीनसम प्रङ्झतशत थऩ
जङ्चयवाना असङ्टर गयी भारवस्तङ्ट छाङ्झडङ्छदने वा त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत
गयी सो भारवस्तङ्टको भूल्मको दङ्टईसम प्रङ्झतशत जङ्चयवाना गङ्चयनेछ ।
(१९) उऩदपा (१८) फभोङ्ञजभ सजाम ऩाएको ऩैठायीकतािरे

64

ऩङ्टन् ङ्झनकासी तथा ऩैठायी सम्फन्धी कामि गनि नऩाउने गयी ङ्जवबागरे
कायोवाय योक्का गनि सक्नेछ ।
(२०) कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत ऐन

65

फभोङ्ञजभ ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट वा सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी
गये का भारवस्तङ्ट , जङ्टन उद्देश्मरे ऩैठायी गये को हो

त्मस्तो उद्देश्म

ङ्जवऩयीत प्रमोग वा ङ्जवक्री गये को वा छङ्ट ट वा सङ्टङ्जवधा नऩाउने व्मङ्ञक्तरे
आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्ट ट वा सङ्टङ्जवधाभा कङ्टनै भारवस्तङ्ट ऩैठायी
गये को ऩाइएभा बन्साय अङ्झधकृत

वा बन्साय ऩयीऺक

रे त्मस्ता

भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्मको शतप्रङ्झतशत जङ्चयवाना गनि सक्नेछ ।
५७क. भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी् दपा ५७ को उऩदपा (१क) , (१ि) य (१ग)

66

फभोङ्ञजभको भङ्टद्दा बन्साय अङ्झधकृतरे य उऩदपा (१घ) फभोङ्ञजभको
भङ्टद्दा ङ्ञजल्रा अदारतरे शङ्टरु कायवाही य ङ्जकनाया गनेछ ।

५८.

फाधा ङ्झफयोध गनेराई सजाम हङ्टने : कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे बन्साय अङ्झधकृत वा
बन्साय कामािरमको कभिचायीराई मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको
ङ्झनमभरे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गनि जानाजानी फाधा अवयोध ऩङ्ट¥माएभा
बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो व्मङ्ञक्त सयकायी कभिचायी बएभा ऩाॉच हजाय
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना वा एक वषिसम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम य अन्म
व्मङ्ञक्त बए छ भङ्जहनासम्भ कैद वा एक हजाय रुऩैमासम्भ जङ्चयवाना वा
दङ्टवै सजाम गनि सक्नेछ ।

५९.

67

बन्साय एजेन्टराई सजाम हङ्टने् (१) दपा ५७ को उऩदपा (५), (६),
(७), (८) य (९) फभोङ्ञजभको कामि गने बन्साय एजेन्टराई बन्साय
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट सॊ शोधन
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट थऩ
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अङ्झधकृतरे ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना

वा एक भङ्जहनादे ङ्ञि छ भङ्जहनासम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम गनि सक्नेछ ।
(२)

बन्साय एजेन्टराई उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ सजाम

गङ्चयएको कायणरे भात्र मस दपाफभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको धनीराई हङ्टने
दण्ड सजाम वा जङ्चयवानाफाट उन्भङ्टङ्ञक्त बएको भाङ्झनने छै न ।
६०.

प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने् मस ऐन अन्तगितको कङ्टनै कसूय वा
कामि प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ दण्डनीम हङ्टने यहेछ बने त्मस्तो

कानूनफभोङ्ञजभ सभेत कायफाही य सजाम गनि मस ऐनरे फाधा
ऩङ्ट¥माएको भाङ्झनने छै न ।
६०क. नेऩार सयकाय वादी हङ्टने: मस ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (१ग) य

68

(१घ) अन्तगितको भङ्टद्दाभा नेऩार सयकाय वादी हङ्टनछ
े ।
६०ि. भङ्टद्दाको तहङ्जककात य दामयी : (१)

69

मस ऐन अन्तगितका कसूयको

अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गनि भहाङ्झनदे शक वा बन्साय कामािरमको
प्रभङ्टिरे बन्सायको कङ्टनै कभिचायीराई अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे
अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा तत्कार प्राद्ऱ प्रभाणफाट अङ्झबमोग रागेको

व्मङ्ञक्त कसूयदाय दे ङ्ञिएभा ङ्झनजराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन सक्ने कैद ,
जङ्चयवाना वाऩतको यकभ य ङ्जवगो सभेत असङ्टर गनङ्टऩ
ि नेभा त्मस्तो ङ्जवगो
फयाफयको यकभ सभेतको नगद धयौटी भाग गनि सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भाग गये को नगद धयौटी

दाङ्ञिरा नगये भा अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत
ङ्झरई थङ्टनाभा याख्न सक्नेछ ।

(४) अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे अनङ्टसन्धान तहङ्जककातको काभ
शङ्टरु बएको ऩच्चीस ङ्छदनङ्झबत्र अनङ्टसन्धान सम्ऩङ्ङ गयी दपा ५७ को
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७१ फाट सॊ शोधन
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट सॊ शोधन।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट सॊ शोधन।

58

उऩदपा (१ग) य (१घ) फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने भङ्टद्दाको हकभा सयकायी

वकीरको याम ङ्झरई भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी सभऺ भङ्टद्दा दामय गनङ्टऩ
ि नेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द –१२
ऩङ्टनयावरोकन तथा ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था
६१.

70

भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था्

( १) बन्साय

अङ्झधकृतरे दपा १३ फभोङ्ञजभ गये को ङ्झनणिम वा आदे शउऩय ङ्ञचत्त
नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग त्मस्तो ङ्झनणिम वा आदे श
बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र उऩदपा

(२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत भूल्माङ्कन

ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतसभऺ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकायरे
दे हामफभोङ्ञजभको भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ्
(क)

याजस्व प्रशासन सम्फन्धी ऻान य
अनङ्टबव बएको ङ्झनजाभती सेवाको
कम्तीभा याजऩत्राङ्जङ्कत प्रथभ श्रे णीको
अङ्झधकृत

(ि)

– अध्मऺ

बन्साय प्रशासन सम्फन्धभा याजऩत्राङ्जङ्कत
ऩदभाकम्तीभा तीन वषिको अनङ्टबवप्राद्ऱ कम्तीभा
या.ऩ. ङ्छद्रतीम श्रे णीको वहारवारा व्मङ्ञक्त वा
सोहीअनङ्टबव प्राद्ऱ गयी सोही श्रे णीको ऩदफाट
अवकास प्राद्ऱ व्मङ्ञक्त एकजना

(ग)

– सदस्म

अन्तयािङ्जिम व्माऩाय सम्फन्धभा याजऩत्राॊङ्जङ्कत
ऩदभा कम्तीभा तीन वषिको अनङ्टबवप्राद्ऱ कम्तीभा
याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्छद्रतीम श्रे णीको वहारवारा व्मङ्ञक्त
एकजना

(

३)

उऩदपा

(२)

– सदस्म
फभोङ्ञजभको भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन

सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावङ्झध तीन वषिको हङ्टनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया उल्रेि बएको बएताऩङ्झन
भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ वा सदस्मको कामि ऺभताको
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७१ फाट सॊ शोधन।
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अबाव बएभा वा ङ्झनजरे आफ्नो ऩद अनङ्टकङ्टरको आचयण नगये भा वा
इभान्दायीऩूवक
ि काभ नगये भा नेऩार सयकायरे सपाई ऩेश गने भौका
ङ्छदई जङ्टनसङ्टकै फित ङ्झनजराई सो ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे मस दपा फभोङ्ञजभ

71

ऩङ्टनयावरोकन गदाि बन्साय अङ्झधकृतरे दपा १३ फभोङ्ञजभ गये को
बन्साय भूल्माङ्कन ठीक बए नबएको सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ गयी बन्साय
अङ्झधकृतरे गये को भूल्माङ्कनराई नै कामभ गनि

, फदय गनि , त्मस्ता

भारवस्तङ्टको मस ऐन फभोङ्ञजभ भूल्माङ्कन गङ्चयङ्छदन वा बन्साय

अङ्झधकृतराई ऩङ्टन् भूल्माङ्कन गनिको राङ्झग आदे श ङ्छदन सक्नेछ ।
भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे त्मसयी भूल्माङ्कन कामभ गदाि , फदय
गदाि, भूल्माङ्कन गदाि वा ऩङ्टन् भूल्माङ्कनको राङ्झग आदे श ङ्छदॊदा स्ऩि
कायण य आधाय सभेत िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन
सङ्झभङ्झतको अन्म काभ , कतिव्म, अङ्झधकाय, कामिङ्जवङ्झध य सो सङ्झभङ्झतका
अध्मऺ तथा सदस्मको ऩाङ्चयश्रङ्झभक एवॊ सेवाका शति तोङ्जकएफभोङ्ञजभ
हङ्टनेछन् ।
(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टअङ्ञघ बन्साय अङ्झधकृतरे दपा १३ फभोङ्ञजभ गये को
भूल्माङ्कन अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टर यकभ बन्साय कामािरमभा धयौटी याख्नङ्ट
ऩनेछ ।
(८)
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भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन सङ्झभङ्झतरे उऩदपा

(५)

फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयारोकन गदाि दपा १३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गनेछ
।
६१क. भारवस्तङ्टको वगॉकयण उऩय ऩङ्टनयावरोकनको व्मवस्था : ( १) बन्साय

73

अङ्झधकृतरे दपा २२ फभोङ्ञजभ गये को भारवस्तङ्टको वगॉकयण उऩय
ङ्ञचत्त नवङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट जाॉचऩास बएको ङ्झभङ्झतरे तीस
71

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।
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ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग भहाङ्झनदे शक सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन
सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन साथ त्मस्तो भारवस्तङ्टको
नभूना एवॊ आफ्नो ङ्झनवेदनको व्महोया ऩङ्टष््ाॉइ हङ्टने आवश्मक कागजात
सभेत ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।
(३)

मस दपा फभोङ्ञजभ भहाङ्झनदे शकरे भारवस्तङ्टको

वगॉकयणको ङ्झनणिम उऩय ऩङ्टनयावरोकन गदाि वा दपा २२ को

उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गदाि प्रचङ्झरत आङ्झथक
ि ऐन , ङ्जवश्व बन्साय
सॊ गठनद्राया प्रङ्झतऩाङ्छदत हाभोनाइज्ड वस्तङ्ट वगॉकयण तथा सॊ केतीकयण
प्रणारी, सो प्रणारीको व्माख्मा सम्फन्धी ङ्झनमभहरु

, व्माख्मात्भक

ङ्जटप्ऩणीहरु, ङ्जवश्व बन्साय सॊ गठनद्राया गङ्चयएका वस्तङ्ट वगॉकयण सम्फन्धी
ङ्झनणिमहरु, ङ्जवश्व बन्साय सॊ गठनको हाभोनाइज्ड ङ्झसिभ कङ्झभङ्जटरे ङ्छदएको
यामहरुराई आधाय ङ्झरन सक्नेछ ।
(४) कङ्टनै भारवस्तङ्टको वगॉकयणका सम्फन्धभा ङ्झनणिम ङ्झरनङ्ट
अङ्ञघ भहाङ्झनदे शकरे ङ्जवबागको वा अन्म सयकायी ङ्झनकामको
प्रमोगशाराफाट ऩयीऺण गयाई सो सम्फन्धी ङ्जवशेषऻको याम ङ्झरन वा
कङ्टनै भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवशेषऻ वा याङ्जिम वा
अन्तयािङ्जिम ङ्झनकामको याम ङ्झरन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩनि आएका वगॉकयण सम्फन्धी
ऩङ्टनयावरोकनका ङ्झनवेदनउऩय भहाङ्झनदे शकरे साठी ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनणिम ङ्छदई
सक्नङ्ट ऩनेछ ।
तय अन्तयािङ्जिम ङ्झनकामसॉग याम ङ्झरई ङ्झनणिम गनङ्टऩ
ि ने अवस्थाभा
मस उऩदपा फभोङ्ञजभको सभमावङ्झध रागू हङ्टने छै न ।
६२.

ऩङ्टनयावेदन् ( १) दपा १३ फभोङ्ञजभको ङ्झनणिम वा आदे शफाहेक मस
ऐनफभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृत वा अन्म कभिचायीरे ङ्झनधाियण गये को

बन्साय भहसङ्टर वा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्छदएको दण्ड सजामको आदे श
वा गये को ङ्झनणिम वा दपा ६१ फभोङ्ञजभ गङ्छठत भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन
सङ्झभङ्झतरे गये को ङ्झनणिमउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी बन्साय
भहसङ्टर ङ्झनधाियण बएको वा दण्ड सजाम ङ्छदएको वा ङ्झनणिम बएको
ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ
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।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदने व्मङ्ञक्तरे जङ्टन

74

ङ्झनणिम वा आदे शका ङ्जवरुद्ध ऩङ्टनयावेदन गने हो त्मस्तो ङ्झनणिम वा आदे श
फभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर य दण्ड जङ्चयवानाको यकभ सम्फङ्ञन्धत बन्साय
कामािरम वा बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरमभा फङ्टझाई वा धयौटी
यािी ऩङ्टनयावेदन गनि सक्नेछ ।

तय त्मस्तो भहसङ्टर य दण्ड जङ्चयवानाको यकभ फङ्टझाउन

75

नसकी थङ्टनाभा यहेको व्मङ्ञक्तरे ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन चाहेभा धयौटी नयािी
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(३)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदने व्मङ्ञक्तरे

ऩङ्टनयावेदन ङ्छदएको सात ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो ऩङ्टनयावेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ
सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरम वा बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरमभा
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(४) दपा ६१ फभोङ्ञजभ गङ्छठत भूल्माङ्कन ऩङ्टनयावरोकन
सङ्झभङ्झतरे गये को ङ्झनणिमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा बन्साय अङ्झधकृतरे त्मस्तो

ङ्झनणिम बएको ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबत्र याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन
सक्नेछ ।
(५) दपा ६१क. फभोङ्ञजभ भहाङ्झनदे शकरे गये को वगॉकयण
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वा ऩङ्टनयावरोकनको ङ्झनणिमभा ङ्ञचत्त नवङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे सो ङ्झनणिमको
जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाट थऩ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट थऩ।
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ऩङ्चयच्छे द–१३
कभिचायीराई हङ्टने सजाम सम्फन्धी व्मवस्था
६३.

77

उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकने: (१) बन्साय कामािरम वा बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण
कामािरमको कङ्टनै कभिचायीरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको

ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कङ्टनै काभ गये को वा याजस्वभा हाङ्झन ऩङ्ट¥माएको वा
ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािराई फङ्छद्नमतऩूवक
ि दङ्ट्ि ङ्छदने ङ्झनमतरे कङ्टनै
काभ गये को छ बङ्ङे कङ्टयाभा ङ्जवश्वास गनङ्टऩ
ि ने भनाङ्झसव कायण बएभा

बन्साय अङ्झधकृत य बन्साय ऩयीऺकको हकभा भहाङ्झनदे शकसभऺ,
बन्साय कामािरम वा बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरमको अन्म

कभिचायीको हकभा भहाङ्झनदे शक वा बन्साय अङ्झधकृत वा बन्साय
ऩयीऺकसभऺ उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩये को उजङ्टयीउऩय भहाङ्झनदे शक
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वा बन्साय अङ्झधकृत वा बन्साय ऩयीऺकरे छानङ्जवन गयी सोको
जानकायी ङ्झनवेदकराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(३)

79

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभको

छानङ्जवनफाट

बन्साय

अङ्झधकृत, बन्साय कामािरमका अन्म कभिचायी, बन्साय ऩयीऺक वा
बन्साय जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरमका अन्म कभिचायीरे मो ऐन वा मस
ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कङ्टनै काभ गये को वा याजस्वभा
हाङ्झन ऩङ्ट¥माएको वा ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािराई फङ्छद्नमतऩूवक
ि दङ्ट्ि

ङ्छदने ङ्झनमतरे भात्र कङ्टनै काभ गये को ऩाइएभा त्मस्तो बन्साय अङ्झधकृत
य बन्साय ऩयीऺकराई भहाङ्झनदे शकरे , बन्साय कामािरमका अन्म
कभिचायीराई

बन्साय

अङ्झधकृतरे

य

बन्साय

जाॉचऩास

ऩयीऺण

कामािरमका अन्म कभिचायीराई बन्साय ऩयीऺकरे ङ्जवबागीम कायफाही
प्रायम्ब गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भ्रिाचाय भाङ्झनने कामि बएको
ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीसभऺ फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट सॊ शोधन।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट सॊ शोधन।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७४ फाट सॊ शोधन।
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(४) मस ऐन फभोङ्ञजभको काभ कायवाहीको ङ्झसरङ्झसराभा

80

भहाङ्झनदे शकरे ङ्छदएको आदे श वा ङ्झनदे शनको ऩारना नगने वा
राऩयवाही वा फदङ्झनमतऩूवक
ि काभ गने बन्साय कामािरम

वा बन्साय

जाॉचऩास ऩयीऺण कामािरम को कभिचायीराई भहाङ्झनदे शकरे ङ्जवबागीम
कायवाही गनि सक्नेछ ।
६४.

कायवाहीको सूचना य हद म्माद् मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको
ङ्झनमभअनङ्टसाय बङ्ङे सम्झी गये का य कङ्टनै काभको सम्फन्धभा बन्साय

अङ्झधकृत वा अरु कभिचायीउऩय भङ्टद्दा चराउने कायण य वादी हङ्टनेको य
ङ्झनजको वाये स बए वाये सको नाभ य ठे गाना िोरी ङ्झरङ्ञित सूचना

त्मस्तो बन्साय अङ्झधकृत वा कभिचायीराई फङ्टझाएको वा हङ्टराकद्राया
यङ्ञजिय गयी ऩठाएको य त्मसको एकप्रङ्झत नक्कर भहाङ्झनदे शकभा ऩेश
गये को दङ्टई भङ्जहना ननाघी भङ्टद्दा चल्न सक्नेछैन ।
६५.

कभिचायीराई सजाम् ( १) बन्साय सम्फन्धी काभ गने कङ्टनै ङ्झनजाभती
कभिचायीराई प्रचङ्झरत ङ्झनजाभती सेवा ऐन तथा ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ
ङ्जवबागीम कायवाही चराइएकोभा सो ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएको
सजामभात्र अऩमािद्ऱ बमो बङ्ङे अङ्ञख्तमायवाराराई रागेभा सो
सजामभाङ्झथ सो ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएको अङ्ञख्तमायवारारे
दे हामका काभफाट कसै राई बएको नोक्सानी सफै वा केही ङ्झनज

कभिचायीको जामजातफाट असङ्टर उऩय गयी बयाउने आदे श ङ्छदनसभेत
सक्नेछ ।
(क)

मस ऐनको व्मवस्था जानाजानी उल्रङ्घन गये को ,
वा

(ि) नेऩार सयकायराईि हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने गयी कङ्टनै
काभ जानाजानी वा फदङ्झनमतऩूवक
ि गये को, वा
(ग)

कङ्टनै भारवस्तङ्टको सम्फन्धभा असर ङ्झनमतरे मस
ऐनफभोङ्ञजभ आफ्नो ओहदाको कतिव्म ऩारन

गये कोभाफाहेक ओहदाको है ङ्झसमतरे आपूरे जाने
फङ्टझेको कङ्टनै ङ्जववयण आफ्नो वा अन्म कसै को
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आङ्झथक
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पाइदाको राङ्झग वा कसै राई नोक्सान ऩाने

ङ्झनमतरे प्रकाश गये भा वा आपूराई सङ्टम्ऩेको

गोप्म याख्नङ्टऩने काभ कङ्टया कसै राई दे िाएभा वा
कसै राई ङ्छदएभा ।
(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ अङ्ञख्तमायवारारे ङ्छदएको आदे शउऩय
सम्फङ्ञन्धत कभिचायीरे प्रचङ्झरत ङ्झनजाभती सेवा ऐन तथा ङ्झनमभावरी
अनङ्टसायको अङ्ञख्तमायवारासभऺ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो
अङ्ञख्तमायवारारे सोही ऐन तथा ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदनको
ङ्जकनाया गनेछ ।
(३)

मस दपाफभोङ्ञजभ बएको जङ्चयवाना असङ्टर गदाि

अङ्ञख्तमायवारारे अदारती दण्ड जङ्चयवाना असङ्टर गने सम्फन्धी प्रचङ्झरत
कानूनको प्रमोग गयी सोहीफभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनि सक्नेछ ।
(४) मस दपाभा रेङ्ञिएको कङ्टनै कङ्टयारे ऩङ्झन कसूय गने
कभिचायीउऩय अदारती कायवाही चराउन सङ्जकने प्रचङ्झरत कानूनको
व्मवस्थाभा कङ्टनै फाधा ऩाये को भाङ्झननेछैन ।

तय अदारती कायवाही चङ्झरसकेऩङ्झछ मस दपाफभोङ्ञजभ

कायवाही चराइने छै न ।
६६.

असर ङ्झनमतरे गये को काभ कायवाहीप्रङ्झत जवापदे ही नहङ्टने् मस ऐनभा
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्टनै बन्साय कभिचायीरे
आफ्नो कतिव्मऩारनको ङ्झसरङ्झसराभा असर ङ्झनमतरे गये को काभ
कायवाइप्रङ्झत ङ्झनज व्मङ्ञक्तगत रुऩभा जवापदे ही हङ्टनेछैन ।

६७.

ङ्झनयीऺण गनङ्टऩ
ि ने् ( १)

भहाङ्झनदे शकरे गये को काभ कायवाहीका

सम्फन्धभा अथि भन्त्रारमरे य बन्साय अङ्झधकृतरे गये को काभ
कायवाहीका सम्फन्धभा ङ्जवबागरे वषिभा एकऩटक ङ्झनयीऺण गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदाि अन्म कङ्टयाका
अङ्झतङ्चयक्त ङ्झनकासी वा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टको भहसङ्टर वास्तङ्जवक
रुऩभा असङ्टर उऩय बए नबएको , दपा ३४ फभोङ्ञजभ जाॉचऩास ऩङ्झछको
ऩयीऺण गये नगये को, दपा ७० फभोङ्ञजभ प्रऻाऩनऩत्र ऩङ्टनयावरोकन गये
नगये को, ङ्झरराभ ङ्झफक्री गनङ्टऩ
ि ने भारवस्तङ्ट सभमभा ङ्झरराभ ङ्झफक्री गये
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नगये को, छङ्ट ट बएको याजस्व यकभ मथाशीघ्र असङ्टर गये नगये को सभेत
ङ्झनयीऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन भन्त्रारमरे ङ्झनयीऺण गये को बए
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् य ङ्जवबागरे ङ्झनयीऺण गये को बए अथि भन्त्रारमसभऺ ऩेश
गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन प्राद्ऱ बएऩङ्झछ

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे अथि भन्त्रारमराई य अथि भन्त्रारमरे ङ्जवबागराई
आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनदे शन ऩारना बमो बएन
बङ्ङे सम्वन्धभा अथि भन्त्रारमरे अनङ्टगभन गनेछ य उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्मा ऩेश गने प्रङ्झतवेदनभा सो सम्फन्धी कङ्टया सभेत
उल्रेि गनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द–१४
ङ्जवङ्जवध
६८.

फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तउऩयको अङ्झधकाय उल्रङ्घन गयी ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टन
रागेको भारवस्तङ्ट योक्का गनि ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने

: ( १)

प्रचङ्झरत

कानूनफभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे प्राद्ऱ गये को ऩेटेण्ट , ङ्झडजाइन, ट्रेडभाकि,
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय जस्ता फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तउऩयको अङ्झधकाय उल्रङ्घन
गयी कसै रे कङ्टनै भारवस्तङ्ट ऩैठायी वा ङ्झनकासी गनि रागेभा

सयाकोयवारा व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्झनकासी वा ऩैठायी योक्का गनि

प्रभाणसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृतसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩये भा सम्फङ्ञन्धत बन्साय
अङ्झधकृतरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमभा योक्का यािी सो
सम्फन्धभा आवश्मक कायफाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा
अङ्झधकायीसभऺ रेिी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेङ्ञिआएभा त्मस्तो ङ्झनकाम वा
अङ्झधकायीरे सो सम्वन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायवाही टङ्ट ङ्गो
रगाई बन्साय कामािरमराई जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे

प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायवाही गदाि त्मस्ता भारवस्तङ्ट जपत हङ्टने
ठहय गये भा बन्साय अङ्झधकृतरे सो भारवस्तङ्ट त्मस्तो ङ्झनकाम वा
अङ्झधकायीसभऺ फङ्टझाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
६९.

बन्साय कामािरम वा गोदाभभा योक्का यहे का भारवस्तङ्टको ऺङ्झतऩूङ्झत:ि ( १)
बन्साय कामािरम वा गोदाभभा यहेका भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरम वा
गोदाभरे ऺङ्झत नहङ्टने गयी सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा याख्नङ्टऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्ट चोङ्चयएभा , हयाएभा

वा प्राकृङ्झतक प्रकोऩ वा दङ्टघट
ि नाको कायणरे वा भारवस्तङ्ट याख्ने वा

उठाउने क्रभभा स्वाबाङ्जवक रुऩभा हङ्टन सक्ने टङ्ट टपङ्टटफाहेक अन्म कङ्टनै
कायणफाट नि बएभा , ऺङ्झत बएभा वा ऺङ्झत गङ्चयएभा बन्साय कामािरम
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वा सो गोदाभ सञ्चारन गने ङ्झनकामफाट सो भारवस्तङ्टको धनीरे त्मस्तो
भारवस्तङ्टको ऺङ्झतऩूङ्झति तोङ्जकएफभोङ्ञजभ बयाई ङ्झरन ऩाउनेछ ।
तय, त्मस्तो भारवस्तङ्टभा ङ्झनजको हक स्थाङ्जऩत नबई ङ्झनजरे
ऺङ्झतऩूङ्झतक
ि ो दावी गनिसक्ने छै न ।
७०.

ऩङ्टनयावरोकन गनि सक्ने : ( १) बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बएको
भारवस्तङ्टको प्रऻाऩनऩत्र भारवस्तङ्ट जाॉचऩास बएको ङ्झभङ्झतरे चाय वषिङ्झबत्र
सम्फङ्ञन्धत बन्साय अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे िटाएको कभिचायीरे
ऩङ्टनयावरोकन गनि सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावरोकन गदाि असङ्टर गनङ्टऩ
ि ने
भहसङ्टर असङ्टर गनि छङ्ट ट बएको दे ङ्ञिएभा त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीफाट
त्मसयी छङ्ट ट बएको भहसङ्टर सयकायी वाॉकीसयह असङ्टरउऩय गङ्चयनेछ ।

७१.ले तत्काल दश हजार चोयी ङ्झनकासी वा ऩैठायी ऩक्राउ गने वा सङ्टयाक ङ्छदने
व्मङ्ञक्तराई ऩङ्टयस्काय ङ्छदने् (१) कसै रे कङ्टनै भारवस्तङ्ट चोयी ङ्झनकासी वा

ऩैठायी गनि रागेको वा गये को कङ्टयाको सङ्टयाक ङ्छदने वा त्मस्तो भारवस्तङ्ट
ऩक्राउ गयी बन्साय कामािरमभा दाङ्ञिरा गने कभिचायी वा व्मङ्ञक्तराई
त्मस्तो कामि प्रभाङ्ञणत हङ्टन आएभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्काय ङ्छदइनेछ ।
(१क). उऩदपा (१) भा जङ्टनससङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए

ताऩङ्झन चोयी ङ्झनकासी वा ऩैठायीको सूचना ङ्छदने सङ्टयाकीराइ सूचनाको
सत्मताको आधायभा ङ्जवबागद्राया तोङ्जकएको कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ
भहाङ्झनदे शकरे तत्कार दशहजाय रुऩैमाॉसम्भ सङ्टयाकी िचि ङ्छदन सक्नेछ
।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्टयस्काय सम्फङ्ञन्धत बन्साय
कामािरमरे त्मस्तो चोयी ङ्झनकासी वा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट ङ्झरराभ
ङ्झफक्री गयी प्राद्ऱ हङ्टन आएको यकभफाट ङ्छदनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
नेऩार सयकायरे त्मस्तो भारवस्तङ्ट कङ्टनै सयकायी ङ्झनकामराईि प्रमोग गनि
ङ्छदने ङ्झनणिम गये भा सो ङ्झनकामरे तोङ्जकएको सङ्झभङ्झतफाट सो भारवस्तङ्टको
भूल्म ङ्झनधाियण गयाई सो भूल्मको आधायभा उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभको

ऩङ्टयस्कायको यकभ सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट
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ऩनेछ य बन्साय कामािरमरे सो यकभ सङ्टयाकी य ऩक्राउ गने सम्फङ्ञन्धत
व्मङ्ञक्तराई उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(४) बन्साय कामािरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ चोयी ङ्झनकासी
वा ऩैठायीको सङ्टयाक ङ्छदने सङ्टयाकीको नाभ , थय य ङ्जववयण गोप्म याख्नङ्ट
ऩनेछ ।
(५)

प्रचङ्झरत नेऩार कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको

बएताऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभको सङ्टयाकीको नाभ

,

थय य ङ्जववयण

कानूनफभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकामरे अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा वा
अदारतफाट भाग बएकोभाफाहेक कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामराई उऩरब्ध
गयाउन बन्साय अङ्झधकृत वाध्म हङ्टनेछैन य सङ्टयाकी ङ्छदएको कायणरेभात्र
ङ्झनजराई कङ्टनै अदारत , ङ्झनकाम वा कामािरमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन वाध्म
गङ्चयनेछैन ।
(६) सङ्टयाकी प्रङ्झतवेदन ङ्झरने तथा ऩङ्टयस्काय ङ्जवतयण गने
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
७२.

ङ्जवरम्व शङ्टल्क (डेभये ज) राग्ने: (१) बन्साय कामािरमरे सञ्चारन गये को
बन्साय गोदाभभा यहेका भारवस्तङ्टहरु त्मस्तो भारवस्तङ्टको धनीरे
तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र जाॉचऩास गयाई नरगेभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभको
ङ्जवरम्व शङ्टल्क (डेभये ज) राग्नेछ ।

तय, भारवस्तङ्टको भूल्माङ्कन गनि , वगॉकयण गनि वा अन्म कङ्टनै

कायणरे बन्साय अङ्झधकृतराई ङ्छद्रङ्जवधा बई जाॉचऩास हङ्टन नसकेका
भारवस्तङ्टको ङ्जवरम्व शङ्टल्क (डेभये ज) राग्नेछैन ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन कङ्टनै

भारवस्तङ्टभा रागेको ङ्जवरम्व शङ्टल्क (डेभये ज) कङ्टनै िास ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत वा

अवस्था ङ्झसजिना बएका कायणरे ङ्झभनाहा ङ्छदनङ्टऩने भनाङ्झसव कायण बएभा
तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आॊङ्ञशक वा ऩूणरु
ि ऩरे ङ्झभनाहा
ङ्छदन सक्नेछ ।
७३.

जङ्चयवाना नङ्झतये सम्भ भारवस्तङ्ट उठाउन नऩाउने

: कङ्टनै भारवस्तङ्टको

सम्फन्धभा सो भारवस्तङ्टको धनीराई मस ऐनफभोङ्ञजभ जङ्चयवाना वा
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फढी भहसङ्टर रागेभा सो जङ्चयवाना वा फढी भहसङ्टर नङ्झतये सम्भ ङ्झनजरे
त्मस्तो भारवस्तङ्ट बन्साय कामािरमफाट उठाउन ऩाउनेछैन ।
७४.

81

छङ्ट ट यकभ वा जङ्चयवाना ङ्झतनङ्टऩ
ि ने्

( १)

मस ऐन वा प्रचङ्झरत

कानूनफभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञक्तरे बन्साय कामािरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने भहसङ्टर ,
जङ्चयवाना वा अन्म कङ्टनै यकभ कङ्टनै भारवस्तङ्टको भूल्माङ्कन वा वगॉकयण
गदाि वा गङ्ञणतीम बूर वा अन्म कङ्टनै कायणरे छङ्ट ट बएको कङ्टया

ऩङ्झछफाट दे ङ्ञिन आएभा वा ङ्जवबागरे कङ्टनै भाध्मभफाट जानकायी प्राद्ऱ
गयी असङ्टर गनि आदे श ङ्छदएभा त्मसयी छङ्ट ट बएको यकभ त्मस्तो
बन्साय कामािरमरे ङ्झनजफाट तङ्टरुन्त असङ्टरउऩय गनेछ ।
(२) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभको यकभ

नफङ्टझाएभा सो कामािरमरे ङ्झनजको कायोवाय योक्का यािी सोही कामािरम
वा अन्म बन्साय कामािरमभा यहेको ङ्झनजको जङ्टनसङ्टकै भारवस्तङ्ट
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गयी वा गनि रगाई सो यकभ असङ्टर उऩय
गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ गदाि वा गनि रगाउदा
प्राद्ऱ बएको यकभफाट सभेत उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभको भहसङ्टर यकभ

वा जङ्चयवाना असङ्टर उऩय हङ्टन नसकेभा सो भहसङ्टर वा जङ्चयवाना वा
यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।
७५.

बन्साय भहसङ्टर वा जङ्चयवाना ङ्जपताि ङ्छदने : ( १) कङ्टनै ङ्झनकासीकताि वा
ऩैठायीकतािरे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गदाि कानूनफभोङ्ञजभ राग्नेबन्दा फढी
बन्साय भहसङ्टर फङ्टझाएको यहेछ बने सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे
ङ्झनजराई त्मस्तो फढी बन्साय भहसङ्टर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्जपताि ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन
दे हामको अवस्थाभा बन्साय भहसङ्टर ङ्जपताि हङ्टनेछैन :(क)

भारवस्तङ्ट छङ्ट टाएको साठी ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो
भहसङ्टर ङ्जपताि ङ्झरन सम्फङ्ञन्धत बन्साय
कामािरमभा ङ्झनवेदन नङ्छदएभा, वा
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(ि)

ङ्जपतािको राङ्झग दावी गङ्चयएको अङ्क ऩाॉचसम
रुऩैमाॉबन्दा कभ बएभा ।

(३)

बन्साय अङ्झधकृतरे असङ्टर गये को भहसङ्टर वा

जङ्चयवानाउऩय मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩये को ऩङ्टनयावेदनउऩय ङ्झनणिम हङ्टॉदा
त्मसयी असङ्टर बएको सफै वा केही भहसङ्टर वा जङ्चयवाना नराग्ने गयी

ङ्झनणिम बएभा प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सो
ङ्झनणिमउऩय थऩ ऩङ्टनयावेदन नराग्ने अवस्थाभा वा अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ नहङ्टने
बनी सम्फङ्ञन्धत अदारतफाट ङ्झनणिम बएऩङ्झछभात्र बन्साय अङ्झधकृतरे
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई त्मस्तो बन्साय भहसङ्टर वा जङ्चयवाना ङ्जपताि
ङ्छदनेछ ।
७६.

भारवस्तङ्टको धनी वा एजेन्टभा ङ्ञजम्भेवायी यहने्

( १)

बन्साय

कामािरमफाट दपा २८ वा २९ फभोङ्ञजभ जाॉच गयी दपा २३
फभोङ्ञजभ जाॉचऩास गङ्चयएको भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ अङ्झधकाय प्राद्ऱ अङ्झधकायीरे
बन्साय ऺेत्रङ्झबत्र वा फाङ्जहय िोरी जाॉच गदाि ऩैठायीकतािरे ऩेश गये को
ङ्झफर, फीजक अन्म कागजात वा ङ्जववयणसॊ ग बायी वा ऩोकाङ्झबत्रको

भारवस्तङ्ट वा अदत पयक दे ङ्ञिएभा सोको ङ्ञजम्भेवायी भारवस्तङ्टको धनी
वा ङ्झनजको एजेन्टभा यहनेछ ।
(२) कङ्टनै भारवस्तङ्ट कानूनफभोङ्ञजभ ऩैठायी गयी ल्माएको हो
वा सो भारवस्तङ्टभा कानूनफभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर ङ्झतये को छ बङ्ङे
कङ्टयाको बन्साय अङ्झधकृतराई ङ्ञचत्त फङ्टझ्ने गयी प्रभाण दाङ्ञिर गने
उत्तयदाङ्जमत्व सो भारवस्तङ्ट साथभा याख्ने व्मङ्ञक्तको हङ्टनेछ ।
७७.

भारधनीरे िचि ब्महोनङ्टि ऩने : भारवस्तङ्टहरु फोक्ने , जाॉच्न य िोल्नको
राङ्झग उङ्ञचत ठाउॉभा

ऩङ्ट¥माpउने, मन्त्रभा याख्ने य ङ्ञझक्ने

छङ्ट ्ाउने य भारवस्तङ्टको वा सो भारवस्तङ्ट यहेको कन्टे नय

, िोल्ने,
, फाकस,

झोरा, प्माकेट, फोया वा मस्तै अन्म प्माङ्जकङ्ग साभग्रीभा ङ्ञचन्ह रगाउने
आङ्छद काभ भारवस्तङ्टधनीरे आफ्नै िचिभा गनङ्टि ऩनेछ ।
७८.

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन सङ्जकने् ( १) बन्साय कामािरमभा यहेको कङ्टनै प्रभाणऩत्र ,
ङ्झफर वा अन्म कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरन चाहने सयोकायवारा
व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दस्तङ्टय सॊ रग्न गयी ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩये को ङ्झनवेदन जाॉचफङ्टझ गयी
ङ्झनवेदकराई त्मस्तो ङ्झफर वा कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सम्फङ्ञन्धत बन्साय
अङ्झधकृतरे ङ्छदन सक्नेछ ।
७९.

ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टको प्रभाणऩत्र ङ्छदने : ङ्जवदे शभा ङ्झफक्री कय वा
अन्म कङ्टनै कय राग्ने भारवस्तङ्ट ऩैठायी गने व्मङ्ञक्तरे त्मस सम्फन्धी
प्रभाणऩत्र ङ्झरनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा दयिास्त

ङ्छदएभा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्झनवेदकफाट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दस्तङ्टय ङ्झरई
ङ्झनवेदकराई तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रभाणऩत्र ङ्छदन सक्नेछ ।
८०.

जानकायी भाग गनि सक्ने : ( १) ऩैठायीकतािरे आपूरे ऩैठायी गये को
भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण गनि बन्साय कामािरमरे अवरम्फन
गये को आधायका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा ङ्झनवेदन
ङ्छदई जानकायी भाग गनि सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩये कोभा सो कामािरमरे
ङ्झनजराई त्मस्तो जानकायी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

८१.

म्माद जायी तथा कायवाई य ङ्जकनाया : ( १) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै
कङ्टया रेङ्ञिएताऩङ्झन मस ऐन अन्तगितको कसूयको ङ्झसरङ्झसराभा बन्साय

अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे अङ्झधकाय प्रदान गये को बन्साय कामािरमको अन्म

अङ्झधकृत कभिचायीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तका नाभभा शङ्टरु म्माद जायी गदाि
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ जायी गनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जायी बएको म्माद थभाउन

ऩाइने छै न ।
(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि बएको भङ्टद्दा बन्साय अङ्झधकृतरे
साभान्मतमा तीन भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्जकनाया गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र ङ्जकनाया गनि

नसकेभा सोको कायण िङ्टराई भहाङ्झनदे शकराई जानकायी ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
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८२.
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सूचना जायी गने तयीका् मस ऐन य मस अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा छङ्ट ट्टै
व्मवस्था बएकोभाफाहेक बन्साय कामािरमको काभ कायवाहीसॊ ग
सयोकाय बएको वा हङ्टनसक्ने व्मङ्ञक्तको नाभभा सो कामािरमरे
व्मङ्ञक्तगत वा साविजङ्झनक सूचना जायी गदाि ऩन्र ङ्छदनको अवङ्झध ङ्छदई
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सूचना जायी गनङ्टि ऩनेछ ।

८३.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनि सक्ने: (१) नेऩार सयकायरे मस ऐन वा मस
ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभ आपूरे ऩाएको सफै वा केही

अङ्झधकाय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी भहाङ्झनदे शक वा सो
सूचनाभा तोङ्जकएको अरु कङ्टनै अङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनि
सक्नेछ ।
(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ भहाङ्झनदे शकरे आपूराई प्राद्ऱ बएको
अङ्झधकायभध्मे आवश्मकतानङ्टसाय केही अङ्झधकाय आफ्नो भातहतका
अङ्झधकृत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।
८४.

अथि भन्त्रारमरे अङ्झधकायी तोकी अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्ने

: मस ऐन

अन्तगित बन्साय अङ्झधकृतराई बएको सफै वा केही अङ्झधकाय अथि
भन्त्रारमरे कङ्टनै अङ्झधकायीराई सङ्टम्ऩन सक्नेछ ।
८५.

अथि भन्त्रारमरे कङ्टनै अङ्झधकायीराई तोक्न सक्ने: (१) बन्साय अङ्झधकृत
वा अन्म कभिचायी सभेत ङ्झभरी मस ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको
ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत कङ्टनै कामि गनि रागेको वा गङ्चययहेको वा गये को

छ

बङ्ङे उजूयी ऩये भा अथि भन्त्रारमरे सो काभ सम्फन्धी कायवाही गनि
अको बन्साय अङ्झधकृत वा अन्म अङ्झधकायीराई तोक्न

सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे त्मस्तो
कायवाही मस ऐनफभोङ्ञजभ गनङ्टि ऩनेछ ।
८६.

अदारतराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टने् मस ऐनको प्रमोजनका राङ्झग
बन्साय अङ्झधकृतराई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्ञझकाउने , फमान गयाउने ,
प्रभाण फङ्टझ्ने य ङ्झरितहरु ऩेश गनि रगाउने य भङ्टद्दाको ऩङ्टऩऺ
ि गने
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ शङ्टरु अदारतराई बए सयहको
अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७१ फाट सॊ शोधन।
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८७.

सहमोग य भद्दत ङ्छदने कतिव्म: बन्साय अङ्झधकृत वा अरु कभिचायीरे मस
ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभ आफ्नो कतिव्म ऩारन
य अङ्झधकाय प्रमोग गदाि प्रहयी तथा अन्म सयकायी कभिचायीसॊ ग कङ्टनै

प्रकायको सहमोग वा भद्दत भाग गये भा त्मस्तो सहमोग वा भद्दत ङ्छदनङ्ट
त्मस्तो प्रहयी वा कभिचायीको कतिव्म हङ्टनेछ ।
८८.

अन्म ङ्झनकामरे हस्तऺेऩ गनि नहङ्टने: ङ्झनकासी वा ऩैठायीको राङ्झग बन्साय
कामािरमङ्झबत्र यहेको भारवस्तङ्ट सो कामािरमफाट जाॉचऩास बई बन्साय
ऺेत्रफाट नहटाइएसम्भ सो भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा कङ्टनै अङ्झधकायी वा
ङ्झनकामरे कङ्टनै प्रकायको हस्तऺेऩ गनि हङ्टॉदैन ।

८८क.गोऩनीमता सम्वन्धी व्मवस्था: ङ्झनकासीकताि वा ऩैठायीकतािरे बन्साय
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कामािरमभा ऩेश गये का गोऩनीमता कामभ याख्नङ्ट ऩने प्रकृङ्झतका बन्साय
भूल्माङ्कन

सम्फन्धी

सूचनाहरु

तथा

अन्म

व्मङ्ञक्तगत

व्मावसाङ्जमक

सूचनाहरु अङ्झधकायप्राद्ऱ अङ्झधकायीफाट अनङ्टसन्धान वा रेिा ऩयीऺणको
प्रमोजनका राङ्झग वा अदारतवाट न्माङ्जमक कायवाहीको प्रमोजनका
राङ्झग भाग बएको अवस्थाभा फाहेक गोप्म याङ्ञिनेछ ।
८९.

84

ऩूवािदेश सम्फन्धी व्मवस्था : ( १)

नेऩार सयकायरे भारवस्तङ्टको

वगॉकयण सम्फन्धभा ऩूवािदेश जायी गनि सक्ने गयी नेऩार याजऩत्रभा
सूचना प्रकाङ्ञशत गयी सङ्झभङ्झत गठन गनि सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत सम्फन्धी अन्म
व्मवस्था सोही सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
८९क. बन्साय सहमोग सम्फन्धी सम्झौता गनि सक्ने : ( १) नेऩार सयकायरे

85

व्माऩाय सहजीकयण , बन्साय सम्फन्धी ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग एवॊ सूचना
ङ्ट सॉग सम्झौता गनि सक्नेछ ।
आदानप्रदान गनिका राङ्झग ङ्जवदे शी भङ्टरक
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामिको राङ्झग भहाङ्झनदे शकरे सऺभ
अङ्झधकायीको रुऩभा कामि गनेछ ।
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७३ फाट थऩ।

84

आङ्झथक
ि ऐन, २०७२ फाट सॊ शोधन।
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(३) सङ्ञन्ध सम्फन्धी प्रचङ्झरत नेऩार कानूनको अधीनभा यही
भहाङ्झनदे शकरे मस दपा फभोङ्ञजभको सम्झौताका सम्फन्धभा अको
ङ्ट को सऺभ अङ्झधकायीसॉग वाताि गनि वा सम्झौताको अङ्ञन्तभ
भङ्टरक
भस्मौदा वा प्राभाङ्ञणक प्रङ्झत स्वीकाय गनि सक्नेछ ।
८९ि. ङ्झनकासी ऩैठायी सॊ केत नम्फय ङ्झरनङ्टऩने् (१) ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने

86

व्मङ्ञक्तरे ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनकासी वा ऩैठायी
सॊ केत नम्वय ङ्झरनङ्टऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरएको ङ्झनकासी वा ऩैठायी
सॊ केत नम्वय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नङ्जवकयण गनङ्टऩ
ि नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नङ्जवकयण गदाि तोङ्जकए
फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय राग्नेछ ।
(४) नङ्जवकयण नगयी त्मस्तो ङ्झनकासी वा ऩैठायी सॊ केत नम्वय

प्रमोग गयी ङ्झनकासी वा ऩैठायी सम्फन्धी कायोवाय गनि ऩाइनेछैन ।

(५) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सभमङ्झबत्र नवीकयण नगये भा त्मस्तो
ङ्झनकासी वा ऩैठायी सॊ केत नम्वय स्वत् यद्द हङ्टनेछ ।
(६) मस

87

दपा फभोङ्ञजभको

ङ्झनकासी वा ऩैठायी सॊ केत

नम्वयको प्रशासन नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन
गयी तोकेको ङ्झनकामरे गनेछ य त्मस्तो सूचना प्रकाशन नबएसम्भ

त्मस्तो सॊ केत नम्फयको प्रशासन सम्फन्धी काभ बन्साय ङ्जवबागरे गनेछ
।

८९घ. कागजातराई भान्मता ङ्छदने्

88

(१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया

रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन बन्साय अङ्झधकृतरे कम्प्मूटय प्रणारीभा बएको
अङ्झबरेिको आधायभा आफ्नो आङ्झधकाङ्चयक ऩासवडि प्रमोग गयी सो
प्रणारीफाट भङ्टङ्छद्रत गये को जाॉचऩाससॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातभा
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आङ्झथक
ि ऐन, २०७५ फाट सॊ शोधन ।
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आङ्झथक
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कभिचायीको दस्तित नबए

ऩङ्झन त्मस्तो कागजातराई

दस्तित बए

सयह भान्मता ङ्छदइनेछ ।
(२) बन्साय कामािरमरे उऩरब्ध गयाएको

आङ्झधकाङ्चयक

ऩासवडि प्रमोग गयी ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट गङ्चयने भारवस्तङ्टको घोषणा,
सूचनाको आदान-प्रदान वा जाॉचऩाससॉग सम्फङ्ञन्धत कम्प्मूटय प्रणारीभा
बएको अङ्झबरेिको आधायभा भङ्टद्रण गङ्चयएका कागजात

भा सम्फङ्ञन्धत

व्मङ्ञक्तको दस्तित नबए ऩङ्झन दस्तित बए सयह भान्मता ङ्छदइनेछ ।"
९०.

89

आदे श जायी गनि सक्ने : ( १) मस ऐनको कामािन्वमन गदाि कङ्टनै फाधा
अड्काउ ऩये भा सो फाधा अड्काउ हटाउनको राङ्झग अथि भन्त्रारमरे

मस ऐनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गनि
सक्नेछ ।

(२) बन्साय भूल्म ङ्झनधाियण वा भारवस्तङ्ट जाॉचऩास वा बन्साय
प्रङ्जक्रमा सम्फन्धी अन्म कङ्टनै कङ्टयाभा बन्साय अङ्झधकृतराई ङ्छद्रङ्जवधा बएभा
वा मस प्रकायका कामि सम्ऩादनभा कङ्टनै फाधा अड्काउ ऩये भा

भहाङ्झनदे शकरे त्मस्तो ङ्छद्रङ्जवधा हटाउन वा वाधा अड्काउ पङ्टकाउन

बन्साय अङ्झधकृतराई मस ऐनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी उऩमङ्टक्त आदे श
ङ्छदन सक्नेछ ।
९१.

90

कायफाही गने अङ्झधकाय् (१) बन्साय ऺेत्र फाहेक अन्मत्रफाट बन्साय
भहसङ्टर छरी ल्माएका भारवस्तङ्ट कसै रे ऩक्राउ गयी बन्साय
कामािरमभा ऩेश गये कोभा बन्साय अङ्झधकृतराई य ङ्जवबागभा ऩेश
गये कोभा भहाङ्झनदे शक वा ङ्झनजरे तोकेको कङ्टनै अङ्झधकृतराई सो उऩय
मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान य कायफाही गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।
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(२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन
बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास बइसकेको कङ्टनै भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा
कङ्टनै सूचना प्राद्ऱ बएभा वा शॊका रागेभा भहाङ्झनदे शकरे कङ्टनै
अङ्झधकृतराई तोकी त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरई आवश्मक
अनङ्टसन्धान गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गनि आदे श ङ्छदन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा

(२) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ प्रङ्झतवेदनको आधायभा

भहाङ्झनदे शकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ बन्साय अङ्झधकृतराई बए सयहको
अङ्झधकाय प्रमोग गयी आवश्मक कायफाही गनि सक्नेछ।
९२.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय्

(१) मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनि

नेऩार सयकायरे ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) को सविभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने
गयी नेऩार सयकायरे ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा
उत्ऩङ्ञत्तको ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ ।
९३.

91

ङ्झनदे ङ्ञशका वा कामिङ्जवङ्झध फनाउन सक्ने अङ्झधकाय : ङ्जवबागरे मो ऐन वा
मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही दे हामका ङ्जवषमभा
ङ्झनदे ङ्ञशका वा कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गनि सक्नेछ्
(क)

भारवस्तङ्टको भूल्माङ्कन सम्फन्धी,

(ि)

छनौट प्रणारी फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको
जाॉचऩास सम्फन्धी,

(ग)

जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺण सम्फन्धी,

(घ)

याहत साभग्री जाॉचऩास सम्फन्धी,

(ङ)

ङ्जवद्यङ्टतीम घोषणा ,

जाॉचऩास एवॊ याजस्व

ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी,
(च)

ङ्झनकासी ऩैठायी सकेत नम्फय प्रदान गने
सम्फन्धी,
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(छ)

बन्सायको कामिसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म
ङ्जवषम सम्फन्धी ।

९४.

िाये जी तथा फचाउ : ( १) बन्साय ऐन , २०१९ िाये ज गङ्चयएको
छ ।
(

२) बन्साय ऐन , २०१९ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको बन्साय

ङ्जवबाग तथा बन्साय कामािरमहरु मसै ऐन फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको
भाङ्झननेछन् ।
(३) बन्साय ऐन , २०१९ अन्तगित बएका काभकायवाहीहरु
मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये का भाङ्झननेछन् ।
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