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बन्साय ऐन , २०६४ को दपा ९२ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी नेऩार 
सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको  छ । 

 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायम्भबक 

 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब्  ( १) मी ननमभहरुको नाभ “बन्साय (दशौं 
सॊशोधन )  ननमभावरी, २०७६” यहेको छ । 

(२) मो ननमभावरी तरुुन्त प्रायभब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,– 

(क) “ऐन” बन्नारे बन्साय ऐन, २०६४ सभझन ुऩछथ । 

(ख) “तेस्रो भरुकु ” बन्नारे बायत फाहेकका अन्म ववदेशी 
भरुकु सभझन ुऩछथ । 



(ग) “भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनत” बन्नारे ऐनको दपा 
६१ को उऩदपा (२) फभोम्जभ गदठत सनभनत 
सभझन ुऩछथ । 

(घ) “भारवस्त ुधनी ” बन्नारे ननकासी वा ऩैठायी हनुे 
जनुसकैु भारवस्तकुो धनी सभझन ुऩछथ ।  

 



ऩरयच्छेद–२ 

बन्साय भहसरु सवुवधा, छुट तथा अन्म सवुवधा सभफन्धी व्मवस्था 
 

1 ३. कूटनीनतक सवुवधा वा भहसरु सवुवधा ददन सवकने ्(१) ऐनको दपा ९ 
को उऩदपा (१) फभोम्जभ कूटनीनतक सवुवधा वा भहसरु सवुवधा 
ऩाउने ननकाम , ऩदानधकायी वा व्मम्िरे त्मस्तो सवुवधा नरनका रानग 
सवुवधा नरन खोजेको भारवस्तकुो वववयण , भूल्म य ऩरयभाणसभेत 
उल्रेख गयी ऩययाष्ड भन्रारमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननवेदनउऩय जाॉचफझु गदाथ 
कूटनीनतक सवुवधा वा भहसरु सवुवधा ददन ुऩने देम्खएभा ऩययाष्ड 
भन्रारमरे अनसूुची–१ फभोम्जभको ढाॉचाभा दईु प्रनत नसपारयस पायाभ 
बयी ववबागभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ नसपारयस पायाभ प्राप्त बएऩनछ 
ववबागरे एक प्रनत नसपारयस पायाभ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरम वा 
कयभिु ऩसरभा कामाथन्वमनका रानग ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ नसपारयस पायाभ प्राप्त बएऩनछ 
सभफम्न्धत बन्साय कामाथरम वा कयभिु ऩसररे सो नसपारयसफभोम्जभ 
सभफम्न्धत ननकाम , ऩदानधकायी वा व्मम्िराई कूटनीनतक सवुवधा वा 
भहसरु सवुवधा ददन ुऩनेछ । 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ कूटनीनतक सवुवधा वा भहसरु 
सवुवधा ददएको वववयण सभफम्न्धत बन्साय कामाथरम वा कयभिु 
ऩसररे ववबागभा ऩठाउन ुऩनेछ य सो वववयणको एक प्रनत 
अनबरेखका रानग आफ्नो कामाथरमभा याख्न ुऩनेछ ।  

(६) मस ननमभको प्रमोजनको रानग ऩययाष्ड भन्रारमरे 
कूटनीनतक सवुवधा वा भहसरु सवुवधाको नसपारयस गने पायाभभा 
दस्तखत गने आनधकारयक व्मम्िको दस्तखतको नभूना अनिभ रुऩभा 
ववबागराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

४. नेऩारको कुनै बागफाट ववदेशको फाटो गयी ऩनु् नेऩारनबर ल्माउने 
भारवस्तकुो भहसरु सवुवधा सभफन्धी व्मवस्था : ( १) नेऩारको कुनै 
बागफाट ववदेशको फाटो गयी ऩनु् नेऩारनबर कुनै भारवस्त ुल्माउन 

                                                           
1
 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



चाहने भारवस्तधुनीरे भारवस्तकुासाथ प्रऻाऩनऩर बयी सभफम्न्धत 
बन्साय कामाथरमभा ऩेश गनुथ ऩनेछ । त्मस्तो प्रऻाऩनऩरभा सो 
भारवस्त ुऩनु् कुन बन्साय कामाथरमफाट नेऩारनबर ल्माइने  हो 
सोसभेत स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त प्रऻाऩनऩरउऩय जाॉचफझु 
गदाथ नेऩारको फाटोफाट भारवस्त ुरैजान सक्ने मातामातको सस्तो य 
सम्जरो साधन तथा सवुवधा छ य बन्साय प्रशासनका दृवष्टरे ऩनन 
नेऩारको फाटो प्रमोग गयी भारवस्त ुरैजान भनानसव देम्खएभा बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे ववदेशको फाटो गयी भारवस्त ुरैजान स्वीकृनत 
ददनेछैन । 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त प्रऻाऩनऩरउऩय जाॉचफझु 
गदाथ नेऩारको फाटोफाट भारवस्त ुरैजान सक्ने मातामातको सस्तो य 
सम्जरो साधन तथा सवुवधा नबएको य बन्साय प्रशासनका दृवष्टरे 
ववदेशको फाटो गयी भारवस्त ुरैजान भनानसव देम्खएभा बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे त्मस्तो भारवस्तभुा राग्ने बन्साय भहसरुको 
रगत याखी वा बन्साय भहसरु धयौटी नरई त्मस्तो भारवस्तकुो 
वववयण खरुाई बन्साय कामाथरमको सीर रगाई सो भारवस्त ु
नेऩारको कुनै बागफाट ववदेशको फाटो प्रमोग गयी ऩनु् नेऩारनबर 
ल्माउने गयी ननददथष्ट स्थानभा ऩ¥ुमाउन राग्ने फाटाको भमाद तोकी 
सोही व्महोया प्रऻाऩनऩरभा खरुाई एकप्रनत प्रऻाऩनऩर भारवस्तु  
धनीराई ददई त्मस्तो भारवस्त ुरैजान अनभुनत ददन ुऩनेछ । 

(४) कुनै ववदेशी भरुकुभा ऩैठायी गनथ ननषधे गरयएका 
भारवस्त ुत्मो भरुकुको फाटो गयी नेऩारको एक बागफाट अको 
बागभा ल्माउन ऩयेभा नेऩार य सो भरुकु फीच ऩायवहन सभफन्धभा 
कुनै सम्न्ध वा सभझौता बएको यहेछ बने भारवस्तु  धनीरे त्मस्तो 
सम्न्ध वा सभझौता अन्तगथतको स्वीकृत कामथ प्रणारीको यीत ऩ¥ुमाई 
रैजान ु ऩनेछ । 

(५) ननकासी गनथ अनभुनत ददने बन्साय कामाथरमरे उऩननमभ 
(३) फभोम्जभ ददएको प्रऻाऩनऩर य सो  फभोम्जभको भारवस्त ुतथा 
ढुवानी सभफन्धी कागजात ऩैठायी हनुे बन्साय कामाथरमभा ऩेश हनु 
आएभा य सफै वववयण नबडाउॉदा ठीक देम्खएभा सो बन्साय कामाथरमरे 
बन्साय भहसरु ननरई सोही व्महोया प्रऻाऩनऩरभा जनाई त्मस्तो 
भारवस्त ुऩैठायी गनथ अनभुनत ददनेछ य सो प्रऻाऩनऩरको एक प्रनत 



सॊरग्न गयी ननकासी गनथ अनभुनत ददने बन्साय कामाथरमराई तीन 
ददननबर जानकायी ऩठाइददन ुऩनेछ । 

तय ननकासी गनथ अनभुनत ददएको बन्साय कामाथरमरे ददएको 
प्रऻाऩनऩर भारवस्त ुऩैठायी हनुे बन्साय कामाथरमभा दाम्खरा नबएभा 
ऩैठायी वाऩतको भहसरु धयौटी नरएय भार भारवस्त ुऩैठायी गनथ ददन ु
ऩनेछ । 

(६) ननकासी गनथ अनभुनत ददने बन्साय कामाथरमरे उऩननमभ 
(५) फभोम्जभ जानकायी प्राप्त बै धयौटी वपताथ वा रगत कट्टा गरयददन 
हनुे अवस्था देखेभा धयौटी वपताथ वा रगत कट्टा गरयददन ुऩनेछ । 

तय ननकासी गनथ अनभुनत ददइएको भारवस्त ुआॊम्शक रुऩभा 
भार ऩैठायी बएको देम्खएभा ऩैठायी नबएको भारवस्तकुो राग्ने बन्साय 
भहसरु धयौटी यकभफाट कट्टा गयी असरुउऩय गनुथ ऩनेछ । कुनै 
भारवस्तकुो राग्ने भहसरुको रगत याखी भारवस्त ुछाडेको बए सो 
भहसरु सात ददननबर असरुउऩय गनुथ ऩनेछ । 

५. ववदेशफाट नेऩारको फाटो गयी सोही भरुकुको अको बागभा रैजाने 
भारवस्तकुो भहसरु सवुवधासभफन्धी व्मवस्था् (१) ववदेशी भरुकुफाट 
नेऩारको फाटो गयी सोही भरुकुको अको बागभा कुनै भारवस्त ु
रैजान चाहने भारवस्तधुनीरे नेऩारको फाटो प्रमोग गनुथ ऩने कायण , 

नेऩारनबर ऩैठायी गने य नेऩारफाट ननकासी गने बन्साय कामाथरमको 
नाभ य भारवस्तकुो वववयणसवहत ववबागभा ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननवेदनउऩय जाॉचफझु गदाथ 
व्महोया भनानसव देम्खएभा ववबागरे त्मस्तो भारवस्त ुववदेशफाट 
नेऩारको फाटो गयी सोही भरुकुको अको बागभा रैजान अनभुनत 
प्रदान गनेछ । मसयी अनभुनत प्रदान गनुथअम्घ ववबागरे सभफम्न्धत 
भरुकुको नेऩारम्स्थत दूतावास वा कूटनीनतक ननमोगको नसपारयस ऩर 
भाग गनथ सक्नेछ ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ अनभुनत प्राप्त गयेऩनछ 
भारवस्तधुनीरे त्मस्तो अनभुनत सॊरग्न गयी भारवस्तकुासाथ 
प्रऻाऩनऩर बयी सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ऩेश गनुथ ऩनेछ । 
मस्तो प्रऻाऩनऩरभा सो भारवस्त ुकुन बन्साय कामाथरमफाट ऩनु् 
ववदेशभा ननकासी गने हो सो कुयासभेत स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ऩनेछ । 



(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ प्रऻाऩनऩर प्राप्त हनु आएभा 
सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमरे त्मस्तो भारवस्तकुो वववयण खरुाई 
आफ्नो कामाथरमको सीर रगाई सो भारवस्त ुववदेशी भरुकुको कुनै 
बागफाट नेऩारको फाटो गयी सोही भरुकुको अको बागभा रैजाने गयी 
ननददथष्ट स्थानभा ऩ¥ुमाउन फढीभा सात ददनको फाटाको भमाद तोकी 
सोही व्महोया प्रऻाऩनऩरभा खरुाई एक प्रनत प्रऻाऩनऩर भारवस्तु  
धनीराई ददई ववबागको अनभुनतफभोम्जभ भारवस्त ुरैजान ददन ुऩनेछ 
। 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ ददएको प्रऻाऩनऩर य 
सोफभोम्जभको भारवस्त ुतथा ढुवानीसभफन्धी कागजात ननकासी हनुे 
बन्साय कामाथरमभा ऩेश हनु आएभा य सफै वववयण नबडाउॉदा ठीक 
देम्खएभा सो बन्साय कामाथरमरे बन्साय भहसरु ननरई सोही व्महोया 
प्रऻाऩनऩरभा जनाई त्मस्तो भारवस्त ुननकासी गनथ अनभुनत ददनेछ य 
सो प्रऻाऩनऩरको एक प्रनत सॊरग्न गयी ऩैठायी गने बन्साय 
कामाथरमराई तीन ददननबर जानकायी ऩठाइददन ुऩनेछ । 

(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ जानकायी प्राप्त बएऩनछ ऩैठायी 
गनथ ददएको बन्साय कामाथरमरे भारवस्तु  धनीफाट ऩवहरे धयौटी 
नरएको बए सो धयौटी वपताथ ददन ुऩनेछ ।   

तय ऩवहरे ऩैठायी बएको भारवस्त ुआॊम्शक रुऩभा भार 
ननकासी बएको ऩाइएभा ननकासी नबएजनत भारवस्तभुा राग्ने भहसरु 
धयौटी याखेको बए धयौटीफाट कट्टा गयी असरु उऩय गनुथ ऩनेछ य 
भारवस्तभुा राग्ने भहसरु धयौटी नयाखेको बए सभफम्न्धत व्मम्िफाट 
असरु गनुथऩनेछ । 

(७) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
नेऩारभा ऩैठायी गनथ ननषधे गरयएका भारवस्त ुववदेशफाट नेऩारको 
फाटो प्रमोग गयी सोही भरुकुको अको बागभा रैजाॉदा नेऩार सयकाय 
य सभफम्न्धत भरुकुको सयकायका फीच कुनै दिऩऺीम सम्न्ध वा 
सभझौता बएको यहेछ बने त्मस्तो सम्न्ध वा सभझौताका प्रावधानहरु 
ऩूया गनुथ ऩनेछ  ।  

६. ववदेशफाट नेऩारको फाटो प्रमोग गयी अन्म ववदेशी भरुकुभा भारवस्त ु
रैजाने सभफन्धी व्मवस्था :(१) ववदेशफाट नेऩारको फाटो प्रमोग गयी 



अको कुनै ववदेशी भरुकुभा भारवस्त ुरैजाने प्रमोजनका रानग प्रमोग 
हनुे बन्साय कामाथरमहरु ववबागरे तोक्न सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ववदेशफाट नेऩारको फाटो प्रमोग 
गयी अको कुनै ववदेशी भरुकुभा भारवस्त ुरैजान चाहने 
भारवस्तधुनीरे भारवस्तकुासाथ ववबागरे तोकेको ढाॉचाभा चाय प्रनत 
पायाभ तथा प्रऻाऩनऩर बयी सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ऩेश गनुथ 
ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ प्राप्त पायाभ य प्रऻाऩनऩरउऩय 
आवश्मक जाॉचफझु गदाथ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमरे प्रनतफम्न्धत 
भारवस्त ुबएको नदेम्खएभा नेऩार सयकायरे तोकेफभोम्जभको सेवा 
शलु्क नरई भारवस्त ुयहेको फन्द कन्टेनयभा सीर रगाई प्राप्त 
पायाभहरु प्रभाम्णत गयी एक प्रनत पायाभ भारवस्तधुनीराई ददई एक 
प्रनत पायाभ अनबरेखका रानग आफ्नो कामाथरमभा याखी दईु प्रनत 
पायाभ ननकासी गने बन्साय कामाथरमभा ऩठाई नेऩारको फाटो प्रमोग 
गयी अको ववदेशी भरुकुभा रैजान ऩन्र ददनसभभको फाटाको भमाद 
ददई अनभुनत ददन ुऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ ऩैठायी गनथ अनभुनत ददइएको 
भारवस्त ुननकासी हनुे बन्साय कामाथरमभा प्राप्त हनु आएभा सो 
कामाथरमरे उऩननमभ (२) फभोम्जभको पायाभ प्रभाम्णत गयी त्मस्तो 
भारवस्त ुननकासी गनथ अनभुनत ददनेछ य सो पायाभको एकप्रनत ऩैठायी 
गने बन्साय कामाथरमभा ऩठाई ददन ुऩनेछ । 

(५) उऩननमभ (३) फभोम्जभ नेऩारको फाटो प्रमोग गयी अको 
ववदेशी भरुकुभा ननधाथरयत भमादनबर रैजान नसकेभा सोको कायण 
खरुाई ननकासी गने भमाद थऩ गनथ भारवस्त ुधनीरे ववबागभा ननवेदन 
ददन सक्नेछ । त्मसयी प्राप्त ननवेदन उऩय जाॉचफझु गदाथ कायण 
भनानसव रागेभा ववबागरे भनानसव भमाद थऩ गरयददन सक्नेछ । 

(६) उऩननमभ (३) फभोम्जभ ऩैठायी बएको भारवस्त ुववदेशी 
भरुकुभा ननधाथरयत सभमनबर ननकासी नगयी नेऩारनबरै नफक्री वा 
उऩमोग गयेभा त्मस्तो भारवस्तभुा राग्ने भहसरु य शत प्रनतशत थऩ 
भहसरुसभेत भारवस्तधुनीफाट असरु गरयनेछ । 



(७) मस ननमभफभोम्जभ ववदेशफाट नेऩारको फाटो प्रमोग गयी 
अन्म ववदेशी भरुकुभा भारवस्त ुरैजाॉदा फन्द कन्टेनयको प्रमोग गनुथ 
ऩनेछ ।    

७. भभथत गनथका रानग भारवस्त ुरैजाने य ल्माउने सभफन्धी व्मवस्था ्(१) 
कुनै भारवस्त ुभभथतका रानग नेऩारफाट ववदेशभा रैजाॉदा वा भभथत 
गयी ववदेशफाट ल्माउॉदा सो भारवस्तकुो बएसभभको नभवय , साइज य 
स्ऩेम्शवपकेशनसभेतको ऩूया वववयण प्रऻाऩनऩरभा बयी बन्साय अनधकृत 
सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

2(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्रऻाऩनऩर प्राप्त हनु आएभा 
बन्साय अनधकृतरे सो भारवस्त ुहवाईजहाज , हेनरकोप्टय वा नतनका 
इम्िन बएभा सभफम्न्धत वामसेुवा कभऩनीको जभानीभा धयौटी ननरई य 
हवाईजहाज वा हेनरकोप्टयको ऩाटथऩूजाथ बएभा भूल्मको शून्म दशभरव 
ऩाॉच प्रनतशत तथा अन्म भारवस्त ुबएभा भूल्मको ऩाॉच प्रनतशत धयौटी 
नरई भभथतका रानग रैजान ददन सक्नेछ । 

(३) भभथत गनथ ववदेश ननकासी गयेको भारवस्त ुतीन 
भवहनानबर पकाथई ल्माउन ुऩनेछ य सो भमादनबर पकाथइ ल्माएऩनछ 
भभथत गदाथ रागेको खचथफभोम्जभको भूल्म य ऩाटथऩूजाथ पेरयएको बए सो 
वाऩतको भूल्मराई बन्साय भूल्म भानी धयौटी याखेको यकभफाट सो 
भहसरु कट्टा गयी फाॉकी धयौटी वपताथ ददइनेछ । 

(४) उऩननमभ (३) भा उम्ल्रम्खत भमादनबर भभथत गयी 
ल्माउने सभम अऩगु बएभा सो कुयाको प्रभाणसवहत बन्साय 
अनधकृतसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ य बन्साय अनधकृतरे भनानसव 
ठहयाएभा तीन भवहनाभा नफढाई भमाद थऩ गरयददन सक्नेछ । मसयी 
थऩ बएको भमादसभेत नऩगु हनुे बएभा बन्साय अनधकृतरे भमाद थप्न ु
ऩने आधाय य कायणसवहत स्वीकृनतका रानग भहाननदेशक सभऺ रेखी 
ऩठाउन ुऩनेछ य भहाननदेशकरे भमाद थऩ गरयददने स्वीकृनत ददएकोभा 
सोहीफभोम्जभ बन्साय अनधकृतरे भमाद थऩ गनथ सक्नेछ । 

(५) मस ननमभफभोम्जभ भभथतको रानग ववदेश ननकासी 
गरयएका भारवस्त ुउऩननमभ  (३) य (४) भा उम्ल्रम्खत भमादनबर 
वपताथ नल्माई सो अवनधऩनछ वपताथ ल्माएभा ऩवहरे याम्खएको धयौटी 
जपत गयी नमाॉ भारवस्त ुऩैठायी गयेसयह भहसरु असरु गरयनेछ । 
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 ऩाॉचौं सॊशोधनफाट ऩयुानो सट्टा नमाॉ याम्खएको। 



  (६) कुनै भारवस्त ुभभथत गनथका रानग ववदेशफाट नेऩारभा 
ल्माउन वा भभथत गयी नेऩारफाट रैजान ुऩयेभा सो भारवस्तधुनीरे 
भारवस्तकुो बएसभभको नभफय , साइज य स्ऩेम्शवपकेशनसभेतको ऩूया 
वववयण प्रऻाऩनऩरभा बयी बन्साय अनधकृत सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

3(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभ प्रऻाऩनऩर प्राप्त हनु आएभा 
बन्साय अनधकृतरे सो भारवस्तभुा ऩैठायी गदाथ राग्ने भहसरु धयौटी 
नरई छ भवहनानबर भभथत गयी वपताथ रैजाने व्महोया प्रऻाऩनऩरभा 
उल्रेख गनथ रगाई जाॉचऩास गनथ सक्नेछ । 

(८) उऩननमभ (७) फभोम्जभ ऩैठायी बएको भारवस्त ुऩैठायी 
बएको नभनतरे छ भवहनानबर भभथत गयी ननकासी गयेभा य भभथत खचथ 
वाऩतको यकभ बिुानी बएको प्रभाण ऩेश गयेभा ऩैठायी गदाथ याखेको 
धयौटी वपताथ ददइनेछ । सो भमादनबर वपताथ नरगेभा वा ऩैठायी गदाथ 
उल्रेख गयेको भारवस्तकुो वववयणसॉग ननकासी गनथ ल्माएको 
भारवस्तकुो वववयण ननभरेभा वा भभथत खचथ वाऩतको यकभ बिुानी 
गयेको प्रभाण ऩेश नबएभा त्मस्तो भारवस्त ुय ऩैठायी गदाथ याखेको 
धयौटी जपत गरयनेछ । 

(९) हवाई सेवा सञ्चारन गने गयी दताथ बएको हवाई 
कभऩनीरे हवाईजहाज वा हेनरकोप्टयको इम्न्जन भभथत गनुथ ऩने बई 
त्मस्तो इम्न्जन भभथत गनथ राग्ने अवनधको रानग ववदेशफाट बाडाभा 
इम्न्जन ऩैठायी गनुथ ऩयेभा राग्ने बन्साय भहसरु फयाफयको फैङ्क जभानत 
बन्साय कामाथरमभा याखी फढीभा छ भवहनासभभको रानग ऩैठायी गनथ 
सक्नेछन ्। सो अवनधनबर त्मस्ता इम्न्जनहरु वपताथ रगेभा फैङ्क 
जभानत पुकुवा गरयनेछ य सो अवनधनबर वपताथ नरगेभा ननमनभत 
ऩैठायी गयेसयह भहसरु असरु गरयनेछ । 

(१०) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन ऩययाष्ड भन्रारमको नसपारयसभा कूटनीनतक ननमोगरे कुनै 
भारवस्त ुभभथत गनथ ननकासी गदाथ य भभथत गयी ऩैठायी गदाथ सोको 
अनबरेख भार याखी धयौटी ननरई ननकासी य ऩैठायी गनथ ददइनेछ ।  

८. ननकासी वा ऩैठायी बएको भारवस्त ुऩनु् ननकासी वा ऩैठायी गनेसभफन्धी 
व्मवस्था  ्(१) नेऩारनबर ऩैठायी बएको भारवस्त ुजनु उद्देश्मको रानग 
ऩैठायी गयेको हो सो उद्देश्म ऩरयऩूनतथ हनु नसकेको वा प्रमोगशारा 
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 दोस्रो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



ऩयीऺणफाट गणुस्तयहीन ठहरयएकोरे त्मस्तो भारवस्तकुो शोधबनाथ 
स्वरुऩ सोही प्रकायको अको भारवस्त ुऩैठायी गने वा सो वाऩत ववदेशी 
भदु्रा बिुानी बैसकेको बए त्मस्तो ववदेशी भदु्रा वपताथ ल्माउने शतथभा 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी बएको वा बन्साय 
कामाथरमभा आइऩगुेको नभनतरे नब्वे ददननबर भहसरु ननरई वपताथ 
रैजान ददन सक्नेछ ।  

4(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ भारवस्त ुवपताथ बएकोभा 
त्मसयी वपताथ बएको नभनतरे छ भवहनानबर शोधबनाथस्वरुऩ सोही 
प्रकायको अको भारवस्त ुऩैठायी नगयेभा वा त्मस्तो भारवस्त ुऩवहरे 
ऩैठायी गदाथ ववदेशी भदु्रा बिुानी बैसकेको बए त्मस्तो ववदेशी भदु्रा 
वपताथ नल्माएभा सभफम्न्धत बन्साय अनधकृतरे प्रचनरत कानूनफभोम्जभ 
आवश्मक कायफाही गनथ सभफम्न्धत ननकामभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

  (३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ वपताथ ऩठाउन ुऩने भारवस्त ु
वपताथ गनुथ अगावै ववदेशको आऩूनतथकताथरे सोको शोधबनाथ स्वरुऩ सोही 
प्रकायको अको भारवस्त ुऩठाएको यहेछ बने ऩैठायीकताथको ननवेदन य 
ऩेश बएका कागजातफाट त्मस्तो भारवस्त ुशोधबनाथ स्वरुऩ ऩैठायी 
बएको देम्खएभा राग्ने भहसरु नरई बन्साय अनधकृतरे जाॉचऩास गनथ  
सक्नेछ ।  

  (४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ शोधबनाथस्वरुऩ भारवस्त ुऩैठायी 
बैसकेऩनछ ऩवहरे ऩैठायी बएको भारवस्त ुउऩननमभ (१) फभोम्जभको 
भमादनबर वपताथ ऩठाउदा बन्साय भहसरु राग्नेछैन य ऩवहरे ऩैठायी 
गदाथ बन्साय भहसरु नतरयसकेको बए त्मस्तो बन्साय भहसरु वपताथ 
ददइनेछ । 

  तय उऩननमभ (१) फभोम्जभको भमादनबर वपताथ नऩठाई सो 
अवनधऩनछ वपताथ ऩठाएभा सो भारवस्त ुऩैठायी गदाथ बन्साय भहसरु 
नतरयसकेको बए ऩनन त्मस्तो बन्साय भहसरु वपताथ ददइने छैन ।  

(५) नेऩारनबर वा ववदेशी भरुकुभा राग्ने हाटफजाय , भेरा वा 
प्रदशथनीभा नफक्री ववतयण वा प्रदशथनका नननभत्त कुनै भारवस्त ुऩैठायी 
वा ननकासी गनुथ ऩयेभा भारवस्तधुनीरे ऩैठायी वा ननकासीको प्रमोजन 
खरुाई प्रऻाऩनऩरभा उम्ल्रम्खत भारवस्त ुबन्साय कामाथरमभा दाम्खरा 
गनुथ ऩनेछ । 

                                                           
4
 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ ऩैठायी वा ननकासी हनुे 
भारवस्तभुा राग्ने भहसरु धयौटी नरइनेछ । 

(७) हाटवजाय, भेरा वा प्रदशथनीभा नफक्री ववतयण गनथ ऩैठायी 
वा ननकासी गरयएको भारवस्त ुहाटफजायको हकभा बोनरऩल्ट य भेरा 
वा प्रदशथनीको हकभा त्मस्तो भेरा वा प्रदशथनी सभाप्त बएको नभनतरे 
फाटाको भमादवाहेक तीस ददननबर ऩनु् ऩैठायी वा ननकासी गनथ बन्साय 
कामाथरमभा दाम्खरा गयेभा बन्साय कामाथरमरे ऩनु् ऩैठायी वा ननकासी 
नबएको भारवस्तभुा राग्ने भहसरु धयौटी यहेको यकभ भध्मेफाट 
कटाई फाॉकी धयौटी यकभ भारवस्त ुधनीराई वपताथ गनुथ ऩनेछ । 

(८) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायको ऩूणथ वा अनधकाॊश स्वानभत्व 
बएको सावथजननक सॊस्था वा कूटनीनतक ननमोगको नसपारयसभा मस 
ननमभफभोम्जभ भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गदाथ बन्साय अनधकृतरे 
अनबरेख भार याखी राग्ने भहसरु ननरई ननकासी वा ऩैठायी गनथ ददन 
सक्नेछ । ननकासी बएको भारवस्त ुववदेशभा नै खऩत बएको वा 
ऩैठायी बएको भारवस्त ुनेऩारनबर खऩत बएको अवस्थाभा त्मस्तो 
खऩत बएको भारवस्तभुा राग्ने भहसरु सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा 
ऩैठायीकताथफाट असरु गरयनेछ । 

(९) मस ननमभफभोम्जभ भारवस्त ुऩैठायी गदाथ य ननकासी 
गदाथ एउटै बन्साय कामाथरमफाट गनुथ ऩनेछ । 

(१०) उऩननमभ (९) फभोम्जभ एउटै बन्साय कामाथरमफाट 
ननकासी वा ऩैठायी गनथ नसवकने अवस्था बएभा कायण खोरी 
सभफम्न्धत व्मम्िरे ववबागभा ननवेदन ददन सक्नेछ । त्मस्तो 
ननवेदनभा उल्रेख बएको कायण भनानसव देम्खएभा ववबागरे कुनै 
अको बन्साय कामाथरमफाटसभेत मस ननमभको प्रमोजनका रानग त्मस्तो 
भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गनथ अनभुनत ददन सक्नेछ ।  

(११) कुनै भारवस्त ुऩैठायी हुॉदा सो भारवस्तकुो उऩमोग य 
ऩरयवहनका रानग त्मस्तो भारवस्तसुॉगै आऩूनतथ हनुे , फायभफाय प्रमोगभा 
आउने य भारवस्तकुो प्रमोग गदाथसभभ खानर गनथ नसवकने वकनसभको 
आधानऩार (कन्टेनय) ऩनछ ननकासी हनुे शतथभा ऩैठायी गदाथ राग्ने 
भहसरु वाऩत सो यकभ फयाफयको फैङ्क जभानत नरई प्रऻाऩनऩरभा 
ननकासी हनुे अवनध तोकी भहसरु ननरई ऩैठायी गनथ बन्साय अनधकृतरे 



अनभुनत ददन सक्नेछ । मसयी फैङ्क जभानत याखी ऩैठायी बएका 
आधानऩार प्रऻाऩनऩरभा तोवकएको भमादनबर ननकासी नबएभा राग्ने 
भहसरु फैङ्क जभानतफाट असरु गरयनेछ ।  

तय त्मस्तो आधानऩारनबर यहेको भारवस्त ुउऩबोग गने 
व्मम्िरे सो आधानऩारफाट अन्म आधानऩारभा खन्माई उऩबोग गनथ 
सवकने यहेछ बने त्मस्तो भारवस्तकुो आधानऩारभा मस 
ननमभफभोम्जभको सवुवधा प्रदान गरयने छैन । 

5(१२) कुनै उद्योगरे स्वप्रमोजनको रानग उऩननमभ (११) 
फभोम्जभको खारी आधानऩारभा भारवस्त ुबयी ल्माउनको रानग 
त्मस्तो आधानऩार ननकासी गनथ चाहेभा सो व्महोया खरुाई बन्साय 
अनधकृत सभऺ ननवेदन ददन ु          ऩनेछ ।  

6(१३) उऩननमभ (१२) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त हनु आएभा 
सभफम्न्धत बन्साय अनधकृतरे त्मस्तो खारी आधानऩारको भूल्मको 
ऩाॉच प्रनतशतरे हनुे यकभ नगद धयौटी वा सो यकभ फयाफयको 
कभतीभा छ भवहनाको फैङ्क जभानत नरई तीन भवहनासभभको भमाद 
ददई सो भमादनबर त्मस्तो आधानऩारभा भारवस्त ुबयी ऩनु् ऩैठायी गने 
शतथभा त्मस्तो आधानऩार ननकासी गनथ अनभुनत ददन ुऩनेछ ।  

7(१४) कुनै कायणरे उऩननमभ (१३) फभोम्जभको भमादनबर 
त्मस्तो आधानऩार ऩनु् ऩैठायी गनथ नसकेको कायण सवहत सभफम्न्धत 
उद्योगरे भमाद थऩका रानग ननवेदन ददएभा य त्मस्तो ननवेदन जाॉचफझु 
गदाथ ननवेदनको व्महोया भनानसव देम्खएभा सभफम्न्धत बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे फढीभा एक भवहनाको भमाद थऩ गरयददन सक्नेछ 
। 

8(१५) उऩननमभ (१४) फभोम्जभको भमादनबर सभफम्न्धत 
उद्योगरे त्मस्तो आधानऩारभा भारवस्त ुबयी ऩनु् ऩैठायी गयेभा बन्साय 
अनधकृतरे सो भारवस्तभुा राग्ने भहसरु असरु गयी उऩननमभ (१३) 
फभोम्जभ त्मस्तो उद्योगरे नगद धयौटी  याखेको बए त्मस्तो धयौटी  

                                                           
5
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 

6
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 

7
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 

8
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 



वपताथ ददनेछ य नगद धयौटीको सट्टा  फैङ्क जभानत याखेको बए त्मस्तो 
जभानत पुकुवा गनेछ ।  

9(१६) उऩननमभ (१४) फभोम्जभको भमादनबर सभफम्न्धत 
उद्योगरे त्मस्तो आधानऩार ऩनु् ऩैठायी गयी नल्माएभा बन्साय 
अनधकृतरे त्मस्तो उद्योगरे  याखेको नगद धयौटी याजस्व खाताभा 
जभभा गनुथ ऩनेछ य नगद धयौटीको सट्टा फैङ्क जभानत याखेको बए 
सभफम्न्धत फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थाफाट त्मस्तो यकभ असरु गनुथऩनेछ । 
त्मस्तो आधानऩार  त्मस्तो भमाद नाघे ऩनछ ऩनु् ऩैठायी गयी ल्माएको 
बएभा बन्साय अनधकृतरे त्मस्तो उद्योगरे याखेको नगद धयौटी याजस्व 
खाताभा जभभा गनुथ ऩनेछ य नगद धयौटी  नयाखी फैङ्क जभानत 
याखेको बए सभफम्न्धत फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थाफाट त्मस्तो यकभ असरु 
गयी आधानऩारभा ल्माएको भारवस्तभुा राग्ने भहसरु नरई जाॉचऩास 
गनथ सक्नेछ । 

10(१७) कुनै व्मम्िरे आपूरे ऩैठायी गयेको वा नेऩारनबर 
खरयद गयेको फस वा ट्रकको चेनसस ऩैठायी वा खरयद गयेको नभनतरे 
तीन भवहनानबर फडी फनाउनको रानग ननकासी गनथ चाहेभा त्मस्तो 
चेनसस ऩैठायी गदाथको प्रऻाऩनऩर वा फीजक सॊरग्न गयी बन्साय 
अनधकृत सभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ ।  

11(१८) उऩननमभ (१७) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त हनु आएभा 
बन्साय अनधकृतरे फस वा ट्रकको  चेनससको भूल्मको ऩाॉच प्रनतशतरे 
हनुे यकभ नगद धयौटी वा सो फयाफयको फैङ्क जभानत नरई छ 
भवहनाको भमाद ददई फडी फनाई ऩनु् ऩैठायी गने शतथभा ननकासी गनथ 
अनभुनत ददन ुऩनेछ ।  

12(१९) उऩननमभ (१८) फभोम्जभ ननकासी बएको फस वा 
ट्रकको चेनससफाट छ भवहनानबर फडी फनाई ऩनु् ऩैठायी गयेभा बन्साय 
अनधकृतरे फडी फनाई ल्माउॊदा रागेको भूल्मभा राग्ने भहसरु असरु 
गयी ऩैठायीकताथरे नगद धयौटी यकभ याखेको बए त्मस्तो नगद धयौटी 

                                                           
9
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 

10
 सातौ सॊशोधनवाट सॊशोधन। 

11
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 

12
 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 



वपताथ ददनेछ य नगद धयौटीको सट्टा फैङ्क जभानत याखेको बए त्मस्तो 
फैङ्क जभानत पुकुवा गनेछ ।  

13(२०) उऩननमभ (१८) फभोम्जभको भमादनबर सभफम्न्धत 
व्मम्िरे त्मस्तो फस वा ट्रकको फडी फनाई ऩनु् ऩैठायी गयी नल्माएभा 
बन्साय अनधकृतरे ननजरे याखेको नगद धयौटी याजस्व खाताभा जभभा 
गनुथ ऩनेछ य नगद धयौटीको सट्टा फैङ्क जभानत याखेको बए सभफम्न्धत 
फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थाफाट त्मस्तो यकभ असरु गनुथऩनेछ । त्मस्तो फस 
वा ट्रकको चेनसस मस ननमभ फभोम्जभको भमाद नाघे ऩनछ ऩनु् ऩैठायी 
गयी ल्माएकोभा बन्साय अनधकृतरे ननजरे याखेको नगद धयौटी याजस्व 
खाताभा जभभा गनुथ ऩनेछ य नगद धयौटीको सट्टा फैङ्क जभानत याखेको 
बए सभफम्न्धत फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थाफाट त्मस्तो यकभ असरु गयी फस 
वा ट्रकको फडी फनाई ल्माउॉदा रागेको भूल्मभा राग्ने भहसरु असरु 
गयी जाॉचऩास गनथ सक्नेछ । 

14(२१) ववदेशभा कामथ गने गयी ठेक्का प्राप्त गयेका नेऩारी 
व्मम्िरे उि कामथको रानग आवश्मक ऩने सवायी तथा ढुवानीका 
साधानहरु, मन्र, उऩकयणहरु तथा नतनका ऩाटथऩजुाथहरु रैजान चाहेभा 
त्मसयी रैजान चाहने व्मम्िरे आवश्मक प्रभाण सवहत बन्साय 
कामाथरमको प्रभखु सभऺ ननवेदन  ददन ुऩनेछ ।  

15(२२) उऩननमभ (२१) फभोम्जभको ननवेदन प्राप्त बएऩनछ 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे आवश्मक छानववन गदाथ भनानसव 
देम्खएभा ननवेदकको भाग फभोम्जभ ववना भह सरु ननकासी गने अनभुनत 
ददन सक्नेछ । मसयी ननकासी बएभा ननकासी बएका भारवस्त ुकामथ 
सभऩन्न बएऩनछ वपताथ ल्माउॉदा भहसरु राग्ने छैन । 

16(२३) नेऩारभा उत्ऩाददत भारवस्त ुगणुस्तय ऩयीऺण 
गयाउन ननकासी गनुथ ऩयेभा त्मस्ता भारवस्तकुो भूल्मको ऩाॉच प्रनतशत 
धयौटी नरई बन्साय कामाथरम प्रभखुरे ननकासी गनथ अनभुनत 
ददनसक्नेछ । 

                                                           
13

 सातौ सॊशोधनवाट सॊशोधन। 
14

 चौथो सॊशोधनफाट थऩ 
15

 चौथो सॊशोधनफाट थऩ 
16

 छैठौं सॊशोधनफाट थऩ 



17(२४) उऩननमभ (२३) फभोम्जभ ऩयीऺणको रानग ननकासी 
गयेको भारवस्त ुतीन भवहनानबर वपताथ ल्माएभा ऩयीऺण खचथभा 
रागेको यकभभा राग्ने भहसरु नरई ऩवहरे याखेको धयौटी यकभ 
वपताथ ददइनेछ । 

18(२५) उऩननमभ (२३) फभोम्जभ ऩयीऺणको रानग ननकासी 
गरयएको भारवस्त ुतीन भवहना ऩनछ वपताथ ल्माएभा नमाॉ भारवस्त ु
ऩैठायी गयेसयह भहसरु राग्नेछ । 

 

                                                           
17

 छैठौं सॊशोधनफाट थऩ 
18

 छैठौं सॊशोधनफाट थऩ 



ऩरयच्छेद–३ 

फण्डेड वेमयहाउस, फैङ्क जभानत य ववशेष आनथथक ऺेरसभफन्धी 
व्मवस्था 

 

९. फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩरसभफन्धी व्मवस्था्  ( १) फण्डेड 
वेमयहाउसको सवुवधा नरन चाहने देहामका उद्योग वा व्मम्िरे 
इजाजतऩरको रानग ववबाग सभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ्– 

(क)  ववदेशभा तमायी ऩोशाक ननकासी गने उद्योग,  

(ख)  आफ्नो उत्ऩादन तेस्रो भरुकुभा ननकासी गने 
उद्योग,  

19(ग) खण्ड (क) भा उम्ल्रम्खत उद्योगफाहेक 
आफ्नो उत्ऩादनको न्मूनतभ  फीस प्रनतशत वा 
एक कयोड  रुऩैमाॉबन्दा फढी भूल्मको 
भारवस्त ुबायतभा ननकासी गने उद्योग, 

(घ)  नेऩार सयकायफाट स्वीकृनत प्राप्त गयेको 
कयभिु ऩसरफाट नफक्री गनथका रानग 
भारवस्त ुऩैठायी गने व्मम्ि । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददने उद्योगरे सोही 
उऩननमभको खण्ड (क), (ख) वा (ग) फभोम्जभको उद्योग हो बन्ने 
कुयाको प्रभाणसभेत ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

20तय सञ्चारनभा आएको एक वषथ ऩूया नगयेको उद्योगरे 
फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩर नरन चाहेभा ननकासी मोजना य 
आफ्नो उत्ऩादन ववदेशभा ननकासी गने वा उत्ऩादनको न्मूनत भ फीस 
प्रनतशत वा एक कयोड  रुऩैमाॉबन्दा फढी भूल्मको भारवस्तु   बायतभा 
ननकासी गने शतथसवहतको कफनुरमतनाभा ऩेश गयेभा सो प्रभाण ऩेश 
गनुथऩने छैन ।  

21(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननवेदनउऩय आवश्मक 
जाॉचफझु गदाथ फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩर ददन भनानसव देम्खएभा 
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 दशौं सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
20

 दशौं सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
21

 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



ववबागरे इजाजतऩर दस्तयुवाऩत छ हजाय रुऩैंमा नरई ननवेदकराई 
इजाजतऩर ददन सक्नेछ ।  

22(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभको इजाजतऩरको अवनध एक 
आनथथक वषथसभभ कामभ यहनेछ । मस्तो इजाजतऩर नवीकयण 
गयाउन चाहने इजाजतऩरवारारे प्रत्मेक आनथथक वषथका रानग सो 
आनथथक वषथ शरुु हनुअुगावै नवीकयण दस्तयुवाऩत तीन हजाय रुऩैंमाॉ 
नतयी ववबागफाट त्मस्तो इजाजतऩर नवीकयण गयाउन ुऩनेछ ।  

23(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ इजाजतऩर नवीकयण गयाउन 
नसक्ने इजाजतऩरवारारे प्रत्मेक आनथथक वषथका रानग तीन हजाय 
रुऩैमाॉ थऩ दस्तयु नतयी इजाजतऩर नवीकयण गयाउन सक्नेछ । 

(६) उऩननमभ (५) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
इजाजतऩर नवीकयण नगयेको अवनधभा फण्डेड वेमयहाउसको 
इजाजतऩरवारारे फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधा उऩबोग गनथ ऩाउने 
छैन ।  

१०. फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩरवारारे प्राप्त गने सवुवधा ्(१) ननमभ ९ 
फभोम्जभ फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩरवारारे ननकासी गरयने वा 
स्वदेशभा नै ऩरयव त्मथ ववदेशी भदु्राभा नफक्री गरयने भारवस्त ुउत्ऩादन 
गनथ आवश्मक ऩने कच्चाऩदाथथ वा सहामक कच्चाऩदाथथ (नेऩारभा 
उत्ऩादन नहनुे प्मावकङ्ग भेटेरयमरसभेत ) भा राग्ने भहसरुवाऩत फैङ्क 
जभानत ददई ऩैठायी गनथ सक्नेछ । 

24(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ फैङ्क जभानत ददॊदा ऩैठायी 
गरयने भारवस्तभुा राग्ने बन्साय भहसरु , सोको ऩन्र प्रनतशतरे हनुे 
थऩ यकभ वहसाव गयी हनु आउने यकभ फयाफयको फैङ्क जभानत ददन ु 
ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ददइने फैङ्क जभानतको अवनध छ 
भवहनादेम्ख एक वषथसभभको हनु ुऩनेछ । छ भवहनाको फैङ्क जभानत 
ददएकोभा ऩनछ भमाद थऩ गनुथ ऩयेभा फढीभा छ भवहनासभभ थऩ गनथ 
सवकनेछ । 
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 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
23

 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
24

 चौथो सॊशोधनफाट थऩ 



तय ननमभ १३ फभोम्जभ भमाद थऩ गरयएकोभा फैङ्क 
जभानतको भमादसभेत सोहीफभोम्जभ थऩ गनुथ ऩनेछ ।  

(४) नेऩारभा उत्ऩादन नहनुे प्मावकङ्ग भेटेरयमरको हकभा 
उद्योग ववबागरे नेऩारभा उत्ऩादन नहनुे बनी प्रभाम्णत गयी फण्डेड 
वेमयहाउसको सवुवधा ददन नसपारयस गयेको अवस्थाभा भार मस 
ननमभफभोम्जभ सवुवधाददइनेछ । 

25(५) फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩर प्राप्त गयी कयभिु 
ऩसर सञ्चारन गनथ स्वीकृनत प्राप्त व्मम्िरे त्मस्तो कयभिु ऩसरफाट 
नफक्री गनथको रानग ऩैठायी गने भारवस्तभुा राग्ने भहसरु फयाफयको 
यकभको फैङ्क जभानत याखी ऩैठायी गनथ ऩाउनेछ । मसयी भारवस्त ु
ऩैठायी गदाथ ववबागफाट त्मस्तो भारवस्त ुय ऩरयभाणको स्वीकृनत नरन ु
ऩनेछ ।  

26(५क) उऩननमभ (५) फभोम्जभ ऩैठायी गने भारवस्त ुभध्मे 
भददया य चयुोट नेऩार सयकाय , ऩययाष्ड भन्रारमरे ननमभ ३ को 
उऩननमभ (२) फभोम्जभ गयेको नसपारयसको आधायभा ववबागफाट 
कूटनीनतक तथा भहसरु सवुवधा ददन तोवकएको व्मम्ि वा ननकामराई 
भार नफक्री गनथ ऩाउनेछ । 

(६) फण्डेड वेमयहाउसको इजाजतऩर  प्राप्त उद्योगरे आफ्नो 
उत्ऩादन खरयद गने ववदेशी के्रतासॉग गयेको सभझौता  अनसुाय वाम्णज्म 
ववबागको नसपारयसभा फाइ ब्माक सभझौता अन्तगथत प्रतीतऩरनफना 
ववदेशम्स्थत के्रतारे नफना भूल्म ऩठाएको कच्चाऩदाथथ एवॊ सहामक 
कच्चाऩदाथथ ऩैठायी गयी सोफाट तमायी वस्त ुफनाई उत्ऩादन प्रवक्रमाभा 
रागेको खचथ य भनुापा भार बिुानी नरने गयी सोही के्रताराई वा 
वाम्णज्म ववबागको नसपारयस  फभोम्जभ अन्म व्मम्िराई ननकासी गने 
बएभा त्मस्तो कच्चाऩदाथथ एवॊ सहामक कच्चाऩदाथथ ऩैठायी गदाथ राग्ने 
बन्साय भहसरु वाऩतको यकभ फयाफयको फैङ्क जभानत ददई ऩैठायी गनथ 
ऩाउनेछ ।  

(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभ भारवस्त ुऩैठायी गदाथ 
ऩैठायीकताथरे ऩैठायीकै अवस्थाभा वाम्णज्म ववबागरे तोकेको शतथ य 
प्रवक्रमा ऩूया गयी प्रतीतऩरनफना ऩैठायी गनथ ददन सो ववबागरे बन्साय 
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 दोस्रो सॊशोधनफाट ऩयुानो सट्टा नमाॉ याम्खएको। 
26

 दोस्रो सॊशोधनफाट थऩ। 



कामाथरमका नाभभा ददएको नसपारयसऩर , ववदेशी के्रतासॉग गयेको 
सभझौता य नफना भूल्मको तय बन्साय प्रमोजनका रानग भूल्म 
खरुाइएको फीजकसभेत  प्रऻाऩनऩर साथ सॊरग्न गनुथ ऩनेछ । 

(८) मस ननमभफभोम्जभ फैङ्क जभानत ददॊदा प्रचनरत 
कानूनफभोम्जभ फैङ्क जभानत जायी गनथ ऩाउने फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थारे 
जायी गयेको फैङ्क जभानत ददन ुऩनेछ ।  

27११. धयौटी वा फैङ्क जभानत याखी भारवस्त ुऩैठायी गने सभफन्धी ववशेष 
व्मवस्था  ्

(१)  .... 
(२) नेऩारका कऩडा उद्योगरे उत्ऩादन गने कऩडा 

ननकासीभरुक तमायी ऩोशाक उद्योगराई नफक्री गने बएभा सो कऩडा 
उत्ऩादनका रानग आवश्मक ऩने धागो ऩैठायी गदाथ कऩडा उद्योग 
सॊघको नसपारयसभा सो धागोभा राग्ने बन्साय भहसरु वाऩतको यकभ 
फयाफयको फैङ्क जभानत याखी ऩैठायी गनथ  ऩाउनेछ । 

१२.  फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधाप्राप्त उद्योग वा व्मम्िरे ऩारन गनुथऩने 
शतथहरु्  

(१) फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधाप्राप्त उद्योगरे आफ्नो 
उत्ऩादन ननकासी गदाथ प्रतीतऩर वा प्रचनरत फैवङ्कङ कागजातको 
भाध्मभफाट गनुथ ऩनेछ ।  

28(२) फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधाप्राप्त उद्योगरे ऩैठायी 
गयेको कच्चाऩदाथथ वा सहामक कच्चाऩदाथथ (नेऩारभा उत्ऩादन नहनुे 
प्मावकङ्ग भेटेरयमरसभेत ) फाट त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी बएको नभनतरे 
एघाय भवहनानबर तमायी भारवस्त ुफनाई ननकासी वा ऩरयवत्मथ ववदेशी 
भदु्राभा स्वदेशभा ववक्री गरयसक्न ुऩनेछ । 

  
29(३) फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधा नरई ननमभ १० फभोम्जभ 

ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथथ एवॊ सहामक कच्चाऩदाथथ (नेऩारभा 
उत्ऩादन नहनुे प्मावकङ्ग भेटेरयमरसभेत ) फाट तमायी भारवस्त ुफनाई 
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 आठौं सॊशोधनफाट म्झवकएको। 
28

 चौथो सॊशोधनफाट थऩ। 
29

 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



ननकासी गदाथ बन्साय कामाथरमरे कामभ गयेको भूल्मको न्मूनतभ दश 
प्रनतशत भूल्म अनबववृि बएको हनु ुऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभको भूल्म अनबववृिको प्रनतशत 
गणना गदाथ ननकासी बएको भारवस्तकुो एप .ओ.फी. भूल्मफाट त्मस्तो 
भारवस्त ुउत्ऩादन गनथ प्रमोग बएको ननमभ १० फभोम्जभ भारवस्त ु
ऩैठायी गदाथ बन्सायरे कामभ गयेको भूल्म घटाई हनु आउने अङ्कराई 
त्मस्तो भारवस्त ुउत्ऩादन गनथ प्रमोग बएको भारवस्त ुऩैठायी गदाथ 
बन्सायरे कामभ गयेको भूल्मरे बाग गदाथ आउने  अङ्कराई १०० रे 
गणुा गयी ननकानरनेछ । 

  (५) फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधाप्राप्त व्मम्िरे कयभिु 
ऩसरफाट नफक्री गनथका रानग ऩैठायी गयेको भारवस्त ुऩैठायी गयेको 
नभनतरे एकवषथनबर कयभिु ऩसरफाट नफक्री गरयसक्न ुऩनेछ । 

(६) ननमभ ११ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ धागो ऩैठायी 
गने कऩडा उद्योगरे आपूरे ऩैठायी गयेको धागोफाट कऩडा फनाई 
ऩैठायी गयेको नभनतरे एघाय भवहनानबर तमायी ऩोशाक उद्योगराई 
नफक्री गरयसक्न ुऩनेछ । 

30१३. भमाद थऩ गनथ सक्ने्  ननमभ १२ को उऩननमभ (२), (५) य (६) 
फभोम्जभको अवनधनबर ननकासी वा नफक्री गनथ वा ववदेशी भदु्रा आजथन 
गयेको प्रभाण ऩेश गनथ नसकी सभफम्न्धत व्मम्िरे कायणसवहत भमाद 
थऩ गनथ ननवेदन ददएभा य त्मस्तो कायण भनानसव देम्खएभा बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे फढीभा छ भवहनासभभ भमाद थऩ गनथ सक्नेछ । 

१४. फैङ्क जभानत य धयौटी पुकुवाका रानग ननवेदन ददन ुऩने्  (१) फण्डेड 
वेमयहाउसको सवुवधा प्राप्त उद्योगरे ननमभ १२ को अवनधनबर वा 
ननमभ १३ फभोम्जभ भमाद थऩ बएकोभा सो अवनधनबर आपूरे 
याखेको फैङ्क जभानत पुकुवा गनथका रानग देहामका कागजात सॊरग्न 
गयी फैङ्क जभानत याखेको बन्साय कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ्– 

(क) ननमभ १० फभोम्जभ भारवस्त ुऩैठायी 
गयेको प्रभाण, 

(ख)  तमायी भारवस्त ुननकासी गयेको 
प्रभाण, 
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(ग)  सभफम्न्धत फैङ्कफाट प्रभाम्णत गयेको 
ववदेशी भदु्रा आजथन गयेको प्रभाण, 

(घ)  सभफम्न्धत ननकामफाट प्रभाम्णत 
कच्चाऩदाथथ एवॊ सहामक कच्चाऩदाथथ 
(प्मावकङ्ग भेटेरयमरसभेत ) को  खऩत 
अनऩुातको प्रभाण । 

(२) फण्डेड वेमयहाउसको सवुवधा अन्तगथत कयभिु ऩसरफाट 
नफक्री गनथ भारवस्त ुऩैठायी गने व्मम्िरे ऩैठायी गयेको भारवस्त ु
ननमभ १२ को उऩननमभ (५) फभोम्जभको अवनधनबर वा ननमभ १३ 
फभोम्जभ भमाद थऩ बएकोभा सो अवनधनबर कयभिु ऩसरफाट नफक्री 
गयेको प्रभाण सॊरग्न गयी आपूरे याखेको फैङ्क जभानत वा धयौटी 
पुकुवा गनथका रानग फैङ्क जभानत वा धयौटी याखेको बन्साय 
कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

31(३)  ...... 
32(४) ननमभ ११ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ फैङ्क जभानतभा 

धागो ऩैठायी गने उद्योगरे उि धागोफाट कऩडा फनाई धागो ऩैठायी 
गयेको नभनतरे एघाय भवहनानबर तमायी ऩोशाक उद्योगराई न्मूनतभ 
दश प्रनतशत भूल्म अनबविृ गयी नफक्री गयेको प्रभाण , उि कऩडा 
खरयद गने तमायी ऩोशाक उद्योग य धागो ऩैठायी गने कऩडा 
उद्योगफीच बएको खरयद नफक्री सभझौता ,  सभफम्न्धत ननकामफाट 
प्रभाम्णत बएको धागोको खऩत अनऩुातको प्रभाण य कऩडा खरयद गने 
तमायी ऩोशाक उद्योगको अनयुोधभा जायी गरयएको धागो ऩैठायी गदाथ 
रागेको भहसरु वाऩतको फैङ्क जभानत सॊरग्न गयी आपूरे याखेको 
फैङ्क जभानत पुकुवा गनथका रानग फैङ्क जभानत याखेको बन्साय 
कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ ।  

33(४क)  उऩननमभ (४) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन धागो ऩैठायी गने उद्योगरे सो धागोफाट कऩडा फनाई तमायी 
ऩोशाक उद्योगराई नफक्री गयेऩनछ ऩनन आपूरे याखेको फैंक जभानत 
पुकुवा नगयाई त्मस्तो तमायी ऩोशाक उद्योगरे तमायी ऩोशाक ननकासी 
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गयेऩनछ भार फैंक जभानत पुकुवा गयाउन चाहेभा उऩननमभ (४) भा 
उम्ल्रम्खत कागजातको अनतरयि कऩडा खरयद गने तमायी ऩोशाक 
उद्योगरे सो कऩडाफाट तमायी ऩोशाक फनाई न्मूनतभ दश प्रनतशत 
भूल्म अनबवृ वि गयी ननकासी गयेको प्रभाण , सभफम्न्धत ननकामफाट 
प्रभाम्णत बएको कऩडाको खऩत अनऩुातको प्रभाण य सभफम्न्धत फैङ्करे 
प्रभाम्णत गयेको ननकासी गने उद्योगरे ववदेशी भदु्रा आजथन गयेको 
प्रभाण सॊरग्न गयी धागो ऩैठायी गयेको नभनतरे फाइस भवहनानबर फैङ्क 
जभानत याखेको बन्साय कामाथरमभा ननवेदन ददन ु ऩनेछ । 

34(५) ननमभ ११ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ फैङ्क जभानतभा 
धागो ऩैठायी गने उद्योगफाट कऩडा खरयद गने ननकासी भूरक तमायी 
ऩोशाक उद्योगरे उऩननमभ (४) फभोम्जभ धागो ऩैठायी गने उद्योगरे 
याखेको फैङ्क जभानत पुकुवा गनथ बन्साय कामाथरमभा ऩेश गयेको फैङ्क 
जभानत पुकुवा गनथका रानग धागो ऩैठायी गने कऩडा उद्योगफाट 
खरयद गयेको कऩडाफाट खरयद गयेको नभनतरे एघाय भवहनानबर तमायी 
ऩोशाक फनाई न्मूनतभ दश प्रनतशत भूल्म अनबववृि गयी ननकासी 
गयेको प्रभाण , सभफम्न्धत फैङ्कफाट प्रभाम्णत गयेको ववदेशी भदु्रा आजथन 
गयेको प्रभाण य सभफम्न्धत ननकामफाट प्रभाम्णत बएको कऩडाको खऩत 
अनऩुातको प्रभाण सॊरग्न गयी फैङ्क जभानत याखेको बन्साय कामाथरमभा 
ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

(६) ननमभ १० को उऩननमभ (६) फभोम्जभ भारवस्त ुऩैठायी 
गदाथ याखेको फैङ्क जभानत पकुवा गनथका रानग ननमभ १२ को 
उऩननमभ (५) फभोम्जभको अवनधनबर वा ननमभ १३ फभोम्जभ भमाद 
थऩ बएकोभा सो अवनधनबर वाम्णज्म ववबागरे तोकेफभोम्जभ भूल्म 
अनबववृि गयी तमायी भारवस्त ुफनाई ननकासी गयेको प्रभाण , सभफम्न्धत 
फैङ्कफाट प्रभाम्णत गयेको अनबववृि गयेको भूल्म फयाफयको ववदेशी भदु्रा 
आजथन गयेको प्रभाण य सभफम्न्धत ननकामफाट प्रभाम्णत बएको 
कच्चाऩदाथथ एवॊ सहामक कच्चाऩदाथथको खऩत अनऩुातको प्रभाण 
सॊरग्न गयी फैङ्क जभानत याखेको बन्साय कामाथरमभा ननवेदन ददन ु
ऩनेछ । 

35(७) . . . . . . . . . . .  
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१५. फैङ्क जभानत य धयौटी पुकुवा गने्  (१) ननमभ १४ फभोम्जभ प्राप्त 
ननवेदन उऩय जाॉचफझु गदाथ ननवेदकरे सो ननमभभा उल्रेख बएका 
सभऩूणथ शतथ य प्रवक्रमा ऩूया गयेको देम्खएभा सभफम्न्धत बन्साय 
कामाथरमरे एक भवहनानबर फैङ्क जभानत वा धयौटी पुकुवा गनुथ ऩनेछ 
। 

  
36

(२) वण्डेड वेमयहाउसको सवुवधा नरई ऩैठायी गयेको 
भारवस्त ुवा ननकासी बएको भारवस्तभुा आॊम्शक रुऩभा प्रमोग बएको 
वा ऩरयवत्मथ ववदेशी भदु्राभा स्वदेशभा नै ववक्री बएको भारवस्तभुा 
आॊम्शक रुऩभा प्रमोग बएको वा कयभिु ऩसरफाट ननधाथरयत भमादनबर 
आॊम्शक रुऩभा नफक्री बएको वा ननमभ ११ को उऩननमभ (२) 
फभोम्जभ ऩैठायी बएको धागो ननकासीभूरक तमायी कऩडा उद्योगराई 
नफक्री गयेको कऩडाभा आॊम्शक रुऩभा प्रमोग बएको वा ननकासीभूरक 
तमायी कऩडा उद्योगरे त्मसयी स्थानीम रुऩभा खयीद गयेको कऩडा 
ननकासी बएको तमायी कऩडाभा आॊम्शक रुऩभा भार प्रमोग गयेको 
ऩाइएभा त्मसयी प्रमोग बएजनत भारवस्तभुा राग्ने भहसरु वाऩतको 
फैंङ्क जभानत वा धयौटी भार पुकुवा गरयनेछ । 

१६. फैङ्क जभानतफाट भहसरु असरु गने य धयौटी सदयस्माहा  
गने् (१) ननमभ १० वा ११ फभोम्जभ भारवस्त ुऩैठायी गने व्मम्िरे 
ननमभ १२ भा उल्रेख बएका शतथहरु ऩारन नगयेभा य ननमभ १४ 
फभोम्जभ ननवेदन नददएभा त्मस्ता व्मम्िरे फैङ्क जभानत याखेको यहेछ 
बने फैङ्क जभानतफाट राग्ने भहसरु असरु गरयनेछ य धयौटी याखेको 
यहेछ बने राग्ने भहसरु धयौटी यकभफाट सदयस्माहा गरयनेछ । 

37(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ फैङ्क जभानतफाट भहसरु 
असरु गदाथ ऩैठायी बएको भारवस्तभुा ऩैठायी गयेको ददनभा राग्ने 
बन्साय भहसरुभा ऩन्र प्रनतशत थऩ गयी बन्साय भहसरु असरु 
गरयनेछ ।  

38(३) ननमभ १५ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ आॊम्शक रुऩभा 
भार भारवस्त ुप्रमोग बएकोभा प्रमोग नबएजनत भारवस्तभुा ऩैठायी 
गयेको ददनभा राग्ने बन्साय भहसरुभा ऩन्र प्रनतशतसभेत थऩ गयी 
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बन्साय भहसरु ऩैठायीकताथरे याखेको फैङ्क जभानतफाट असरु गरयनेछ 
। 

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बएताऩनन 
धयौटीफाट सदयस्माहा गयी भहसरु असरु गदाथ वा कयभिु ऩसररे 
ननधाथरयत भमादनबर भारवस्त ुनफक्री नगयेको कायणरे फैङ्क जभानत वा 
धयौटीफाट भहसरु असरु गदाथ  बन्साय भहसरु भार असरु गरयनेछ 
।  

१७. बन्साय कामाथरमरे भाग गयेको फैङ्क जभानतको यकभ बिुानी गनुथ ऩने ्
(१) बन्साय कामाथरमको ऩऺभा जायी बएको फैङ्क जभानत फयाफयको 
यकभ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमरे भाग गयेभा त्मस्तो फैङ्क जभानत 
जायी गने फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्थारे ऩन्र ददननबर सभफम्न्धत बन्साय 
कामाथरमको नाभभा बिुानी ददनऩुनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ बिुानी नगने फैङ्क वा ववत्तीम 
सॊस्थाफाट जायी बएको फैङ्क जभानत त्मस्तो बिुानी प्राप्त नबएसभभ 
बन्साय कामाथरमरे स्वीकाय गनथ हदैुन । 

39(३) बन्साय कामाथरमको ऩऺभा जायी गरयएको फैङ्क जभानत 
सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमफाट पुकुवा बएको नरम्खत जानकायी प्राप्त 
नबएसभभ फैङ्क जभानत जायी गने  फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थारे त्मस्तो 
फैङ्क जभानत फभोम्जभको यकभ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमराई 
फझुाउने दावमत्वफाट उन्भमु्ि ऩाएको भाननने छैन ।  

40१८. ववशेष आनथथक ऺेरभा अवम्स्थत उद्योगराई भारवस्त ुनफक्री गने य 
बन्साय भहसरु वपताथ ददने व्मवस्था्  ( १) कुनै ऩैठायीकताथरे ऩैठायी 
गयेको भारवस्त ुववशेष आनथथक ऺेरभा अवम्स्थत उद्योगराई ववबागको 
ऩूवथ स्वीकृनत नरई नफक्री गयेभा ननजरे त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी गदाथ 
बन्साय भहसरु नतयेको यहेछ बने त्मस्तो बन्साय भहसरु वपताथ 
ऩाउनका रानग भारवस्त ुनफक्री गयेको साठी ददननबर देहामका प्रभाण 
कागजात सॊरग्न गयी त्मस्तो भारवस्त ुजनु बन्साय कामाथरमफाट 
ऩैठायी गयेको हो सोही कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ्– 
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(क)  भारवस्त ुऩैठायी गदाथको फीजक , प्रऻाऩनऩर 
य नगदी यनसद, 

(ख)  खरयदकताथ उद्योग य ववके्रता ऩैठायीकताथफीच 
त्मस्तो भारवस्त ुखरयद नफक्री गने 
सभफन्धभा बएको सभझौता ऩर, 

(ग)  भारवस्त ुनफक्री गयेको फीजक, 

(घ)  खरयदकताथ उद्योगरे त्मस्तो भारवस्त ुखरयद 
गयेको देम्खने खरयद खाताको प्रभाम्णत 
प्रनतनरवऩ, 

(ङ)  खरयदकताथ उद्योगफाट बिुानी प्राप्त गयेको 
प्रभाण,  

(च)  खरयदकताथ उद्योग वा नफके्रताका तपथ फाट 
सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमका नाभभा जायी 
बएको त्मस्तो भारवस्तभुा रागेको भहसरु 
फयाफयको फैङ्क जभानत । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे आवश्मक जाॉचफझु गयी  भहसरु वपताथ ददन ुऩने 
देम्खएभा ननवेदन ऩयेका नभनतरे तीस ददननबर ननवेदकराई ऩूणथ वा 
आॊम्शक रुऩभा भहसरु वपताथ ददनऩुनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ जाॉचफझु गदाथ ननवेदकरे भाग 
गयेको यकभ ऩूणथ वा आम्शक रुऩभा वपताथ ददन ुनऩने देम्खएभा कायण 
खोरी ननवेदकराई नरम्खत जानकायी ददन ु ऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ नफक्री गयेको भारवस्त ुप्रमोग 
गयी ववशेष आनथथक ऺेरभा अवम्स्थत उद्योगरे तमायी भारवस्त ुफनाई 
ननकासी गयेको प्रभाण य ववदेशी भदु्रा प्राप्त गयेको प्रभाण ऩेश गयेऩनछ 
उऩननमभ (१) को खण्ड (च) फभोम्जभको फैङ्क जभानत पुकुवा गरयनेछ 
। 

(५) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
नफके्रतारे आफ्नो ऩैठायी भूल्मभा बन्साय भहसरुसभेत सभावेश गयी 
त्मस्तो भारवस्त ुनफक्री गयेको यहेछ बने ऩैठायी गदाथ नतयेको बन्साय 
भहसरु वपताथ ददइने छैन । 

 



 



ऩरयच्छेद–४ 

प्रऻाऩनऩर य भारवस्त ुजाॉच गने य प्रमोगभा नआउने भारवस्त ुनष्ट 
गने सभफन्धी व्मवस्था 

 

१९. ववद्यतुीम भाध्मभफाट वववयण सभप्रषेण गनथ सक्ने ्  

(१) कुनै ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे आपूरे ननकासी वा 
ऩैठायी गने भारवस्तकुो घोषणा ववद्यतुीम भाध्मभिाया सभफम्न्धत बन्साय 
अनधकृतसभऺ सभप्रषेण गनथ सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ वववयण सभप्रषेण गने कामथववनध 
ववबागरे तोकेफभोम्जभ हनुेछ । 

२०. सवायी चारकरे ददन ुऩने वववयण : ऐनको दपा १७ फभोम्जभ सवायी 
साधनको चारकरे सो साधनभा यहेको भारवस्तकुो वववयण ददॊदा 
अनसूुची–२ फभोम्जभको ढाॉचाभा ददन ुऩनेछ । 

२१. प्रऻाऩनऩरसाथ सॊरग्न गनुथ ऩने कागजात्  ( १) ऐनको दपा १८ 
फभोम्जभ भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गने व्मम्िरे प्रऻाऩनऩर बयी 
सभफम्न्धत ऺेरको बन्साय अनधकृतसभऺ ऩेश गदाथ देहामका कागजात 
सॊरग्न गनुथ ऩनेछ्–  

  (क) तेस्रो भरुकुफाट भारवस्त ुऩैठायी गदाथ,–  

(१)  बिुानी प्रवक्रमासभफन्धी फैवङ्कङ कागजात,  

(२)  फीजक (इन््वाइस), 
(३)  प्मावकङ्ग नरष्ट, 

(४)  नफर अप रेनडङ्ग वा एमयवे नफर,  

(५)  उत्ऩम्त्तको प्रभाणऩर,  

(६)  ववदेशी ववननभम ननमन्रण (वव.वव.नन.) पायाभ,  

(७) बायतभा ट्राम्न्जट बई ऩैठायी गरयने भारवस्तकुो हकभा बन्साय 
ऩायवहनसभफन्धी कागजात, 

(८) हवाई भागथफाट ऩैठायी हनुेभा सभवम्न्धत एमयराइन्सको डेनरबयी 
अडथय, 

(९) बन्साय कामाथरमभा कुनै टनभथनर सञ्चारक बएकोभा त्मस्तो 
टनभथनर सञ्चारकरे जायी गयेको डेनरबयी अडथय, 



(१०) प्रचनरत कानूनफभोम्जभ सभफम्न्धत ननकामको कुनै नसपारयस , 

इजाजत वा प्रभाणऩर चावहनेभा तत्सभफन्धी कागजात ।  

  (ख) बायतफाट भारवस्त ुऩैठायी गदाथ,–  

(१) फीजक (इन््वाइस), 
(२) प्मावकङ्ग नरष्ट, 

(३) प्रचनरत कानूनफभोम्जभ सभफम्न्धत ननकामको कुनै नसपारयस , 

इजाजत वा प्रभाणऩर  चावहनेभा तत्सभफन्धी कागजात, 

(४) इनफन्ड अन्तगथत ऩैठायी गदाथ उऩखण्ड (१), (२) य (३) का 
अनतरयि नेऩार इन््वाइस (इनवण्ड पायाभ), वव.वव.नन. पायाभ, 

बिुानी प्रवक्रमा सभफन्धी फैवङ्कङ कागजात य सोभा उल्रेख 
बएफभोम्जभका कागजातहरु, 

41(५)  ....... 
 स्ऩष्टीकयण  ्मस खण्डको प्रमोजनको रानग “इनफन्ड” बन्नारे नेऩार 

याष्ड फैङ्करे तोकेको प्रवक्रमा अनसुाय ऩरयवत्मथ ववदेशी भदु्रा बिुानी गयी 
बायतफाट ऩैठायी गने प्रवक्रमा सभझनऩुछथ । 

(ग) ननकासी गदाथ,– 

(१) फीजक ( इन््वाइस), 
(२) प्मावकङ्ग नरष्ट, 

(३) उत्ऩम्त्तको प्रभाणऩर,  

(४) तेस्रो भरुकुभा ननकासी हनुेभा बिुानी प्रवक्रमासभफन्धी फैवङ्कङ 
कागजात, 

(५) प्रचनरत कानूनफभोम्जभ सभफम्न्धत ननकामको कुनै नसपारयस , 

इजाजत वा प्रभाणऩर चावहनेभा तत्सभफन्धी कागजात ।  

  42तय, म्ज.एस.ऩी. जायी बई ननकासी हनुेको हकभा उत्ऩम्त्तको 
प्रभाणऩर फाध्मकायी हनुेछैन । 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
कुनै पभथ वा उद्योगरे ऩवहरो ऩटक भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गनथ 
रागेको बए पभथको हकभा पभथ दताथको प्रभाणऩर , उद्योगको हकभा 
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उद्योग दताथको प्रभाणऩर य त्मस्तो पभथ वा उद्योगको स्थामी रेखा 
नभफय दताथ प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩसभेत ऩेश गनुथ ऩनेछ ।  

२२. प्रऻाऩनऩरको ढाॉचा  ् प्रऻाऩनऩरको ढाॉचा अनसूुची –३ फभोम्जभ 
हनुेछ । 

43२३. भारवस्त ुवपताथ ऩठाउन सवकने्  ( १) ऐनको दपा ३० फभोम्जभ 
भारवस्त ुवपताथ ऩठाउन ुऩने बएभा त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी गने 
व्मम्िरे भारवस्तकुो फीजक , प्रतीतऩर खोरी ऩैठायी बएको बए 
प्रतीतऩर, नफर अप रेनडङ वा एअय वे नफर य प्मावकङ नरष्टको 
प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी बन्साय अनधकृतसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ । 
भारवस्तकुो प्रकृनतअनसुाय अन्म कागजात आवश्मक ऩने देखेभा 
बन्साय अनधकृतरे ऩैठायीसॉग सभफम्न्धत अन्म कागजातसभेत 
ऩैठायीकताथराई ऩेश गनथ रगाउन सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
अनधकृतरे सो सभफन्धभा सभऩूणथ व्महोया य आफ्नो यामसभेत उल्रेख 
गयी भहाननदेशकसभऺ रेखी ऩठाउन ुऩनेछ ।  

44(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ रेम्खआएको ववषमका 
सभफन्धभा भहाननदेशकरे जाॉचफझु गदाथ त्मस्तो भारवस्त ुवपताथ रैजान 
ददने भनानसव देखेभा वपताथ रैजान आदेश ददन गयी बन्साय 
अनधकृतराई अनभुनत ददन सक्नेछ । मस्तो अनभुनत प्राप्त बएऩनछ 
बन्साय अनधकृतरे सभफम्न्धत ऩैठायीकताथराई त्मस्तो भारवस्त ुतीस 
ददननबर ववदेशम्स्थत ननकासीकताथराई वपताथ ऩठाउन आदेश ददनेछ । 

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ अनभुनत ददॊदा त्मस्तो भारवस्त ु
ऩैठायी गदाथ बिुानी गयेको ववदेशी भदु्रा वपताथ ल्माउने गयी बन्साय 
अनधकृतरे भनानसव अवनध तोकी सभफम्न्धत ऩैठायीकताथराई कफनुरमत 
गयाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभको अवनधनबर ववदेशी भदु्रा वपताथ 
ल्माएको प्रभाण सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ऩेश नगयेभा त्मस्तो 
ऩैठायीकताथराई ववदेशी भदु्रा अऩचरनभा प्रचनरत कानूनफभोम्जभ 
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कायफाही गनथका रानग बन्साय कामाथरमरे सभफम्न्धत ननकामभा रेखी 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

45२४. सभफम्न्धत स्थानभा गई भारवस्त ुजाॉच गने सभफन्धी व्मवस्था्  ( १) 
ऐनको दपा ३१ फभोम्जभ कुनै ननकासीकताथरे ननकासी गने भारवस्त ु
त्मस्तो भारवस्तकुो उत्ऩादनस्थर वा गोदाभभा गई जाॉच गरयददन वा 
कुनै ऩैठायीकताथरे ऩैठायी गयी ल्माएको भारवस्त ुबन्साय ऺेरबन्दा 
फावहय गई जाॉच गरयददन प्रऻाऩनऩर बयी ननमभ २१ भा उम्ल्रम्खत 
कागजात सॊरग्न गयी बन्साय अनधकृतसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

  ( २) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ददइएको ननवेदन अनसुाय 
ननकासी गने भारवस्त ुत्मस्तो भारवस्तकुो उत्ऩादनस्थर वा गोदाभभा 
गई जाॉच गदाथ वा ऩैठायी गयी ल्माएको भारवस्त ुबन्साय ऺेरबन्दा 
फावहय गई जाॉच गदाथ प्रनत कन्साइन्भेन्ट एकहजाय रुऩैमाॉ शलु्क 
राग्नेछ ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ ननकासी हनुे भारवस्त ुजाॉच 
गयेऩनछ जाॉच गने कभथचायीरे त्मस्तो भारवस्त ुआफ्नै योहफयभा 
ढुवानीको साधनभा याख्न रगाई फन्द गयी सीर रगाउन ुऩनेछ य 
भारवस्त ुननकासी हुॉदाका फखत बन्साय कामाथरमरे उि सीर दरुुस्त 
छ छैन मवकन गयेय भार ननकासी गनथ ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ बन्साय ऺेरबन्दाफावहय गई जाॉच 
गनथ खवटएको कभथचायीरे सो प्रमोजनका नननभत्त मातामातको साधन 
प्रमोग गनुथ ऩने बएभा सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे त्मस्तो 
साधनको व्मवस्था गनुथ ऩनेछ । 

२५. प्रमोगभा नआउने भारवस्त ुहटाउने वा नष्ट गने सभफन्धी व्मवस्था: (१) 
देहामफभोम्जभका भारवस्त ुबन्साय कामाथरमफाट हटाउन वा नष्ट गनथ 
ऩयेभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे सोको कायण य हटाउने वा नष्ट 
गने तरयकासभेत उल्रेख गयी नरम्खत ननणथम गनुथऩनेछ्– 

(क)  ऐनको दपा ७ फभोम्जभ कुनै ऩैठायीकताथरे 
आपूरे ऩैठायी गयी बन्साय कामाथरमफाट 
नछुटाई नेऩार सयकायको हनुे गयी छोडेको 
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प्रमोगभा आउन नसक्ने वा नरराभ 
नफक्रीसभेत हनु नसक्ने अवस्थाको भारवस्त,ु  

(ख)  ऐनको दपा ३० फभोम्जभ ववशेष ऩयीऺण 
गदाथ स्वास््म वा वातावयणराई हानन 
ऩ¥ुमाउने वा प्रनतकूर असय ऩाने देम्खई 
बन्साय अनधकृतरे ववदेशी भरुकुको 
सभफम्न्धत ननकासीकताथराई वपताथ गनथ 
ददएको आदेशफभोम्जभ सभफम्न्धत 
ऩैठायीकताथरे वपताथ नऩठाएको भारवस्त,ु  

(ग)  नरराभ नफक्री हनु नसकेको वा कुनै 
वकनसभरे प्रमोगभा ल्माउन नसवकने 
अवस्थाको बई ऐनको दपा ५० को 
उऩदपा (९) फभोम्जभ बन्साय कामाथरमफाट 
सडाउन, गराउन वा नष्ट गनथ ऩयेको 
भारवस्त ु। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननणथम बएऩनछ म्जल्रा प्रशासन 
कामाथरम वा कोष तथा रेखा ननमन्रक कामाथरम वा नम्जकको 
सयकायी कामाथरम भध्मे कुनै दईु वटा कामाथरमका प्रनतनननध , उऩरब्ध 
बएसभभ स्थानीम उद्योग वाम्णज्म सॊघको प्रनतनननध य बन्साय 
अनधकृतको योहवयभा भचुलु्का खडा गयी सावथजननक रुऩरे त्मस्तो 
भारवस्त ुबन्साय कामाथरमफाट हटाउने वा नष्ट गने कामथ सभफम्न्धत 
बन्साय कामाथरमरे गनुथ ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ त्मस्तो भारवस्त ुहटाउने वा 
नष्ट गने कामथ ऩूया बएऩनछ बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे सो व्महोया 
प्रभाम्णत गयी त्मस्तो भारवस्तरुाई कामाथरमको रगतफाट कट्टा गयी 
सोको जानकायी ववबागराई ददन ुऩनेछ । 

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
जनस्वास््म वा वातावयणराई प्रनतकूर असय ऩने भारवस्त ुवा ववषादी 
वा बायी मन्र उऩकयण वा सवायी साधन नष्ट गदाथ ववबागरे 
तोकेफभोम्जभ गनुथ ऩनेछ । 

 



ऩरयच्छेद–५ 

जाॉचऩासऩनछको ऩयीऺणसभफन्धी व्मवस्था 
 

46२६. ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे कागजात सयुम्ऺत याख्न ुऩने ्ऐनको दपा 
३४ फभोम्जभ जाॉचऩासऩनछको ऩयीऺण गने प्रमोजनका रानग 
ननकासीकताथ वा  ऩैठायीकताथरे आपूरे ननकासी वा  ऩैठायी गयेका 
भारवस्तसुॉग सभफम्न्धत देहामफभोम्जभका वववयण एवॊ कागजात तमाय 
गयी त्मस्तो भारवस्त ुजाॉचऩास बएका नभनतरे चाय वषथसभभ सयुम्ऺत 
याख्न ुऩनेछ्– 

(क)  ननकासी वा  ऩैठायी प्रऻाऩनऩर , भहसरु 
नतयेको यनसद य खरयदखाता, 

(ख)  नफक्री फीजक तथा नफक्रीखाता, 
(ग)  ऩरयभाणसभेत खरेुको भौज्दात वववयण, 

(घ)  भारवस्तकुो ननकासी वा ऩैठायी य नफक्रीसॉग 
सभफम्न्धत फैवङ्कङ अनबरेख,  

(ङ)  वासरात तथा नापा नोक्सान वहसाफ य 
सोसॉग सभफम्न्धत अन्म वववयण, 

(च)  आफ्नो कायोवायको वववयण कभप्मटुय 
प्रणारीभा याखेको बए सो प्रणारी,  

(छ)  ननकासी वा  ऩैठायी, सञ्चम य नफक्रीसॉग 
सभफम्न्धत अन्म कागजात य वववयण । 

२७. जाॉचऩासऩनछको ऩयीऺणसभफन्धी अन्म व्मवस्था्  47(१) ऐनको दपा 
३४ को उऩदपा (२) को प्रमोजनका रानग बन्साय कामाथरमभा 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे घोषणा गयेको भारवस्तकुो भूल्म मथाथथ 
हो वा होइन बन्ने कुया ननम्ित गनथका रानग ऐनको दपा १३ भा 
उल्रेख बएफभोम्जभका भूल्माङ्कनका सफै वा कुनै तरयका अवरभवन 
गयी त्मस्तो भारवस्तकुो भूल्म कामभ गनथ सवकनेछ ।  
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 नवौ सॊशोधनफाट सॊशोनधत ।  
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 नवौ सॊशोधनफाट सॊशोनधत ।  



48(२) ऐनको दपा ३४ को उऩदपा (२) को प्रमोजनका 
रानग बन्साय कामाथरमभा ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे घोषणा गयेको 
भारवस्तकुो ऩरयभाण घटी घोषणा गरयएको हो वा होइन बन्ने मवकन 
गनथका रानग ऩैठायीकताथको भौज्दातको बौनतक ऩयीऺण गनथ सवकनेछ 
। 

(३) ऩैठायीकताथरे भारवस्त ुऩैठायी गदाथ बन्साय कामाथरमभा 
घोषणा गयेको भूल्मको सत्मता ऩयीऺण गने प्रमोजनका रानग ननजरे 
ऩैठायी गयी नफक्री गयेको भारवस्तकुो खदु्रा तहसभभको कायोवायको 
अनबरेख ऩयीऺण गनथ सवकनेछ । 

49(४) जाॉचऩासऩनछको ऩयीऺण गदाथ भहाननदेशक वा बन्साय 
ऩयीऺकरे सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथराई सभबव बएसभभ 
सो ऩयीऺण गने नभनत य सभम तोकी अनिभ सूचना ददनऩुनेछ । 

50२८ कागजात भाग गनथ सक्ने्  51(१) जाॉचऩास ऩनछको ऩयीऺण गने 
भहाननदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे सो प्रमोजनका रानग आवश्मक 
देखेभा फैङ्क , ववत्तीम सॊस्था एवॊ ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथको 
कायोवायसॉग सभफम्न्धत अन्म कुनै व्मम्ि वा ननकामफाट सभफम्न्धत  
ननकासीकताथ वा  ऩैठायीकताथ , ननजको कायोवाय वा भारवस्तसुॉग 
सभफम्न्धत बिुानी , फैङ्क खाता , नापा नोक्सानको वहसाव , कय वववयण , 

फीजक य मस्तै अन्म आवश्मक कागजात  ऩन्र ददनको भमाद ददई 
भाग गनथ सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ भाग गयेको कागजात उऩरब्ध 
गयाउन ुसभफम्न्धत फैक वा  ववत्तीम सॊस्था वा अन्म ननकामको 
कतथव्म हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद–६ 

न्मून फीजकीकयण बई ऩैठायी बएको भारवस्त ुखरयदसभफन्धी 
व्मवस्था 
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52२९. न्मून फीजकीकयण बई ऩैठायी बएको भारफस्त ुखरयद गने सभफन्धी 
व्मवस्था:  ऐनको दपा १३ को उऩदपा (१५) को खण्ड (ख) 
फभोम्जभ भारवस्त ुखरयद गने प्रमोजनको रानग नेऩार सयकायरे 
ववबागराई आवश्मक यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ ।   

53३०. खरयद गरयएको भारवस्त ुनरराभ गनथ वा सयकायी प्रमोगभा ल्माउन 
सवकन:े ऐनको दपा १३ को उऩदपा (१५) को खण्ड (ख) फभोम्जभ 
खरयद गरयएको भारवस्त ु ऩरयच्छेद–७ फभोम्जभ नरराभ नफक्री गनथ वा 
सयकायी प्रमोगभा ल्माउन सवकनेछ । 

54३१. ऩैठायीकताथराई जानकायी ददन ुऩने : ऐनको दपा १३ को उऩदपा 
(१५) को खण्ड (ख) फभोम्जभ भारवस्त ुखरयद गनुथ ऩयेभा बन्साय 
अनधकृतरे सभफम्न्धत ऩैठायीकताथराई वा ननजको बन्साय एजेन्टराई 
त्मसको नरम्खत सूचना अनसूुची–४ फभोम्जभको ढाॉचाभा ददन ुऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद – ७ 

भारवस्त ुजपत य नरराभ नफक्रीसभफन्धी व्मवस्था 
 

55३२. बन्साय गोदाभभा यहेका भारवस्त ुछुटाउन ुऩने: (१) बन्साय गोदाभभा 
यहेको भारवस्त ु त्मस्तो गोदाभभा दाम्खरा बएको नभनतरे साठी 
ददननबर सभफम्न्धत भारवस्त ुधनीरे जाॉचऩास गयाई छुटाउन ुऩनेछ । 
  

तय कुनै भारवस्त ुस्वास््मका रानग हाननकायक , नछटो नाश 
हनुे, बन्साय गोदाभभा याम्खयहन उऩमिु नहनुे वा स्थानको अबावरे 
गदाथ सो भमादसभभ याम्खयहन नसवकने अवस्थाको बएभा बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे सो भमाद सभाप्त हनु ुअगावै ऩनन त्मस्तो भारवस्त ु
जाॉचऩास गयाई रैजान भनानसव सभम ददई भारवस्तधुनीराई सूचना 
ददन सक्नेछ । मस्तो सूचनाको भमादनबर भारवस्तधुनीरे भारवस्त ु 
जाॉचऩास गयाई नरगेभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे ऐनको दपा ४७ 
फभोम्जभको कायफाही चराउन सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको भमादनबर जाॉचऩास गयाई 
नरगेका भारवस्तकुो वववयण त्मस्ता भारवस्त ुअन्म व्मम्िफाट 
सञ्चानरत बन्साय गोदाभभा यहेका बए त्मस्तो गोदाभको सॊचारकरे 
अनफरभफ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ऩठाउनऩुनेछ ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभको वववयण प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे ऐनको दपा ४७ फभोम्जभ अनफरभफ कायफाही 
चराउन ुऩनेछ । 

३३. नरम्खत आदेश नफना नरराभ नफक्री गनथ नहनुे्  बन्साय अनधकृतको 
नरम्खत आदेश नफना ऐनफभोम्जभ जपत बएका वा ऐनको दपा ७४ 
को उऩदपा (२) फभोम्जभ नरराभ गनुथ ऩने कुनै ऩनन भारवस्त ु
नरराभ नफक्री गनथ हुॊदैन । 

56३४. न्मूनतभ भूल्म कामभ गनुथ ऩने् (१) कुनै भारवस्त ुनरराभ नफक्री गनुथ 
ऩने बएभा सो प्रमोजनका रानग बन्साय अनधकृतरे सो भारवस्तकुो 
न्मूनतभ भूल्म कामभ गनुथ ऩनेछ । 
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57(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ न्मूनतभ भूल्म कामभ गदाथ 
सवायी साधन , बायी मन्र उऩकयण य ऐनको दपा ७ को उऩदपा  
(१) फभोम्जभ नेऩार सयकायको हनुे गयी छानडएका भारवस्त ुवा दपा 
१३ को उऩदपा (१५) को खण्ड (ख) फभोम्जभ खरयद गरयएको 
भारवस्तकुा हकभा ननमभ ५४ फभोम्जभको सनभनतरे कामभ गयेको 
न्मूनतभ भूल्मराई य सोफाहेक अन्म भारवस्तकुो हकभा बन्साय 
कामाथरमभा भारवस्त ुदाम्खरा हुॉदाका वखत उल्रेख बएको भूल्मराई 
न्मूनतभ भूल्म कामभ गनुथऩनेछ । 

३५. नरराभ नफक्री गने कामथववनध् (१) एकराख रुऩैमाॉबन्दा फढी न्मूनतभ 
भूल्म बएका सवायी साधन वा बायी मन्र उऩकयण नरराभ नफक्री गनथ 
बन्साय कामाथरमरे एक्काईस ददनको भमाद ददई देहामका कुयाहरुसभेत 
खरुाई यावष्डमस्तयका दैननक ऩरऩनरकाभा सूचना प्रकाशन गयी वोरऩर 
आह्वान गनुथ ऩनेछ्– 

(क)  सवायी साधन वा ढुवानी साधनको वववयण , 

इन्जीन नभफय, चेनसस नभवय य उत्ऩादन वषथ, 
58(ख) उत्ऩादन बएको नभनतरे दश वषथ नाघेका 

सवायी साधन वा इम्िन नभफय वा चेनसस 
नभफय वा उत्ऩादन वषथ नखरेुका वा 
अनधकाॊश ऩाटथऩजुाथ म्झवकएका वा बौनतक 
अवस्था कभजोय बई भभथत तथा सञ्चारन 
गनथ रागतका दृवष्टकोणरे उऩमिु 
नदेम्खएको सवायी साधनका सभफन्धभा 
नरराभ ऩिात ्ऩनु् सवायी साधनका रुऩभा 
दताथ हनु नसक्ने कुया, 

(ग)   न्मूनतभ भूल्म, 

(घ)  वोरऩर ऩठाउने तरयका , वोरऩरवाऩत राग्ने 
दस्तयु, वोरऩर खोल्ने सभम , नभनत य स्थान , 

वोरऩर साथ आ पूरे कवरु गयेको अङ्कको 
दश प्रनतशतरे हनुे यकभ दाम्खरा गनुथऩने 
फैङ्कखाताको वववयण य सो खाताभा यकभ 
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दाम्खरा गयेको सक्कर बौचय सॊरग्न हनु ुऩने 
कुया,  

(ङ)   नरराभ अङ्कभा कुनै कय , शलु्क आदद राग्ने 
बए सो कुया, 

(च)  नरराभ सकाय गयेको भारवस्त ुउठाइ 
रैजान ुऩने अवनध, 

(छ) इच्छुक व्मम्िरे नरराभ नफक्री हनुे 
भारवस्त ुहेनथ वा अवरोकन गनथ सक्ने स्थान 
य सभम, 

(ज)  अन्म आवश्मक कुयाहरु । 

59(२) उऩननमभ (१) भा उम्ल्रम्खत भारवस्तफुाहेक अन्म 
भारवस्त ुनरराभ नफक्री गनथ ऩन्र ददनको भमाद ददई देहामका 
कुयाहरुसभेत खरुाई सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमको सूचना ऩाटीभा 
सूचना प्रकाशन गयी नसरफन्दी दयबाउऩर वा खरुा फोरकफोर आह्वान 
गनुथ ऩनेछ । त्मस्तो सूचना सभफम्न्धत म्जल्रा प्रशासन कामाथरम , 

भारऩोत कामाथरम , सभफम्न्धत गाउॉऩानरका वा नगयऩानरका  कामाथरम , 

कोष तथा रेखा ननमन्रकको कामाथरम य उद्योग वाम्णज्म सॊघको 
कामाथरमभासभेत टाॉस गनथ ऩठाउन ुऩनेछ्– 

(क)  उऩननमभ (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), 
(च), (छ) य (ज) भा उम्ल्रम्खत कुया,  

(ख)  भारवस्तकुो वववयण, 

(ग)  नसरफन्दी दयबाउऩर आह्वान गयेकोभा 
त्मस्तो नसरफन्दी दयबाउऩर ऩठाउने तरयका , 

नसरफन्दी दयबाउऩरवाऩत राग्ने दस्तयु , 

नसरफन्दी दयबाउऩर खोल्ने स्थान , सभम य 
नभनत 

(घ) खरुा फोरकफोर आह्वान गयेकोभा 
फोरकफोरिाया नरराभ फढाफढ हनुे स्थान 
तथा शरुु य अन्त्म हनुे सभम य नभनत,  
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(ङ) न्मूनतभ भूल्मफाट नै नरराभ फढाफढ शरुु 
हनुे कुया,  

(च)  नरराभ सकाय गनथ फोरकफोर शरुु गनुथअम्घ 
नै न्मूनतभ भूल्मको दश प्रनतशतरे हनुे यकभ 
नगद धयौटी याख्न ुऩने कुया य कफोर अङ्क 
फढ्दै गएभा सोही अनऩुातभा धयौटी थऩ गदै 
जान ुऩने कुया । 

(३) उऩननमभ (१) वा (२) फभोम्जभ फोरऩर वा नसरफन्दी 
दयबाउऩर भाग गदाथ फोरऩर वा नसरफन्दी दयबाउऩर खरयद य 
दाम्खरासभफन्धी कामथ सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा गने व्मवस्था 
नभराउन ुऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (१) वा (२) फभोम्जभ प्रकाम्शत सूचना 
अनसुाय फोरऩर वा दयबाउऩर ऩेश गने व्मम्िरे न्मूनतभ भूल्मभा 
नघट्ने गयी आपूरे कफोर गयेको यकभको दश प्रनतशतरे हनुे यकभ 
बन्साय कामाथरमरे तोकेको फैङ्कखाताभा जभभा गयेको सक्कर बौचय 
सॊरग्न गनुथऩनेछ । 

(५) बन्साय कामाथरमभा दाम्खरा हनु आएका चोयी ऩैठायी वा 
चोयी ननकासी गयेको भारवस्त ुढुवानी गनथ प्रमोग बएको सवायी साधन 
स्थानको अबाव वा सॊयऺण गनथ नसवकने कायणरे सो कामाथरमभा 
याम्खयहन उऩमिु नदेम्खएभा सभफम्न्धत बन्साय अनधकृतरे ननमभ ५४ 
फभोम्जभको सनभनतफाट त्मस्तो साधनको न्मूनतभ भूल्म कामभ गयाई 
मस ऩरयच्छेदको प्रवक्रमा ऩूया गयी नरराभ नफक्री गनथ गयाउन सक्नेछ 
। 

३६. नरराभ स्वीकृत गने वा ऩनु नरराभ नफक्री गने्  ( १) ननमभ ३५ 
फभोम्जभ ऩेश हनु आएको फोरऩर वा नसरफन्दी दयबाउऩर सोही 
सूचनाभा उम्ल्रम्खत स्थान य सभमभा खोरी सभफम्न्धत बन्साय 
अनधकृतरे कफोर यकभको तरुनात्भक वववयण वा खरुा 
फोरकफोरिाया डाॊक फढाफढ बएकोभा सोको भचुलु्का तमाय गनुथ 
गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको तरुनात्भक वववयण वा 
भचुलु्काका आधायभा न्मूनतभ भूल्म वा सोबन्दा फढी यकभ कफोर 
गने व्मम्िको कफोर अङ्क स्वीकृत गनुथ ऩनेछ । न्मूनतभ भूल्मबन्दा 



फढी कवोर गने व्मम्ि एकबन्दा फढी बएभा सफैबन्दा फढी अङ्क 
कवोर गनेको कफोर अङ्क स्वीकृत गनुथऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ कफोर अङ्क स्वीकृत बएऩनछ 
नरराभ सकाय गने व्मम्िराई सात ददननबर फाॉकी यकभ बिुानी गयी 
भारवस्त ुउठाई रैजाने सूचना ददन ुऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभको भमादनबर फाॉकी यकभ 
बिुान गयी भारवस्त ुउठाई नरगेभा ननजको धयौटी जपत गयी 
न्मूनतभ भूल्मबन्दा फढी कफोर गने क्रभश् दोस्रो , तेस्रो वा चौथो 
घवटवाराको कफोर अङ्क स्वीकृत गनथ सवकनेछ । मसयी घटीवाराको 
कफोर अङ्क स्वीकृत गदाथ ऩनन नरराभ नफक्री हनु नसकेभा धयौटी 
जपत गयी ऩनु् नरराभ गनुथ ऩनेछ । 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ ऩनु् नरराभ नफक्री गनऩुने 
बएभा दोस्रो ऩटक फोरऩर , नसरफन्दी दयबाउऩर वा फोरकफोरको 
सूचना प्रकाशन गदाथ सात ददनको भमाद ददई सूचना प्रकाशन गनथ 
सवकनेछ । 

(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ दोस्रो ऩटक सूचना प्रकाम्शत 
गदाथ ऩनन न्मूनतभ भूल्मभा कसैरे नरराभ सकाय गनथ नआएभा ननमभ 
५४ फभोम्जभको सनभनतफाट ऩनु् भूल्माङ्कन गयाई सॊशोनधत न्मूनतभ 
भूल्म कामभ गयी ननमभ ३५ फभोम्जभ सूचना प्रकाशन गयी नरराभ 
फढाफढ गयाउन ुऩनेछ । मसयी ऩनु् भूल्माङ्कन गरयएको भूल्मभा ऩनन 
नरराभ फढाफढ हनु नसकेभा बन्साय अनधकृतरे सभवम्न्धत म्जल्रा 
प्रशासन कामाथरम य कोष तथा रेखा ननमन्रक कामाथरमको 
प्रनतनननधको योहवयभा भूल्माङ्कन गयी नसधै नफक्री गनथ सक्नेछ ।  

(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभसभेत नरराभ हनु नसकेका 
भारवस्तकुो हकभा भहाननदेशकको स्वीकृनत नरई त्मस्तो भारवस्तकुो 
रगत कट्टा गयी ननमभ २५ फभोम्जभ नष्ट गनुथ ऩनेछ । 

60(८) उत्ऩादन बएको नभनतरे दश वषथ नाघेका सवायी साधन 
वा इम्िन नभफय वा चेनसस नभफय वा उत्ऩादन वषथ नखरेुका वा 
अनधकाॊश ऩाटथऩजुाथ म्झवकएका वा बौनतक अवस्था कभजोय बई भभथत 
तथा सञ्चारन गनथ रागतका दृवष्टकोणरे उऩमिु नदेम्खएको सवायी 
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साधन नरराभ गदाथ नरराभ सकाय गने व्मम्िकै खचथभा ऩनु् सवायी 
साधनको रुऩभा प्रमोगभा आउन नसक्ने गयी ऩर ुफनाई सो व्महोया 
प्रऻाऩनऩरभा नै उल्रेख गयी नरराभ गनुथऩनेछ ।  

(९) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन जपत बई वा बन्साय कामाथरमफाट छुटाई नरगी नेऩार 
सयकायको हनु आएको सनु , चाॊदी, वहया, जवाहयात, अभूल्म खननजऩदाथथ 
वा मसफाट वनेका गहना तथा अन्म वस्तहुरु नेऩार याष्ड फैंकरे खरयद 
गने बएभा सो फैंकभा दाम्खरा गनथ ऩठाई प्रचनरत भूल्मफभोम्जभ नफक्री 
गनुथऩनेछ । नेऩार याष्ड वैंकरे खरयद नगयेभा वा  आॊम्शक रुऩभा 
भार खरयद गयी फाॉकी यहेभा त्मस्ता वस्तहुरु ववबागको स्वीकृत नरई 
मस ननमभावरीफभोम्जभ कामभ बएको भूल्मका आधायभा एकराख 
रुऩैमाॉसभभ भूल्मको बएभा डाॉक फढाफढिाया य एकराख रुऩैमाॉबन्दा 
फढी भूल्मको बएभा फोरऩरको भाध्मभिाया मस ननमभावरीफभोम्जभ 
नरराभ गनुथ ऩनेछ । 

(१०) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन प्रचनरत कानूनफभोम्जभ इजाजत नरएय भार नफक्री गनथ ऩाउने 
भारवस्त ुनरराभ नफक्री गदाथ त्मस्तो इजाजतवारा व्मम्िराई भार 
नरराभ नफक्री गनुथ ऩनेछ । 

(११) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन नेशनर टे्रनडङ्ग नरनभटेड , साल्ट टे्रनडङ्ग कऩोयेशन , साझा बण्डाय 
नर., ताया गाउॉ ववकास सनभनत वा सहकायी सॊस्थारे बन्सायफाट नरराभ 
नफक्री गरयने भारवस्त ुखरयद गनथ चाहेभा मस ननमभ फभोम्जभ कामभ 
बएको न्मूनतभ भूल्मभा कभ नहनुे गयी वाताथिाया न्मूनतभ ्भूल्म वा 
सोबन्दा फढी भूल्मभा बन्साय अनधकृतरे नसधै नफक्री गनथ सक्नेछ । 

(१२)  मस ऩरयच्छेदभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन ऐनफभोम्जभ कब्जा वा जपत गरयएका वा ऐनको दपा १३ को 
उऩदपा (१५) को खण्ड (ख) फभोम्जभ खरयद गरयएको भारवस्त ु
भध्मे सड्ने , गल्ने वा ऩयुानो बई भूल्म घट्न जाने वा उऩबोग्म नभनत 
तीन भवहनाबन्दा कभ बएका भारवस्त ुवा गोदाभ वा स्थानको 
अबावरे सयुम्ऺत याख्न नसवकने अवस्थाका भारवस्त ुवा जीवजन्त ु
यहेछ बने बन्साय अनधकृतरे कामाथरमको सूचनाऩाटीभा सूचना टाॉस 
गयी त्मस्तो भारवस्त ुआपूकहाॊ दाम्खरा बएको ददन वा बोनरऩल्ट 
नरराभ गनथ सक्नेछ । मस उऩननमभ फभोम्जभ भारवस्त ुनरराभ गदाथ 



नरराभ फढाफढभा जे जनत अनधकतभ भूल्म प्राप्त हनु्छ सोही भूल्मको 
नरराभ बन्साय अनधकृतरे स्वीकृत गनथ सक्नेछ । 

(१३) कुनै बन्साय कामाथरमभा बन्साय अनधकृतको दयवन्दी 
नै नबएको कायणरे मस ननमभफभोम्जभ भारवस्त ुनरराभसभफन्धी 
कायवाही गनथ फाधा ऩगुेभा मस सभफन्धभा भहाननदेशकरे आवश्मक 
व्मवस्था गनथ सक्नेछ ।  

  
61(१४)मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको 

बएताऩनन टनभथनर व्मवस्थाऩन कभऩनीको स्वानभत्वभा यहेका गोदाभ 
वा स्थरहरुभा याम्खएका वस्त ुवा साभान नरराभ ववक्री गदाथ नरराभ 
ववक्रीफाट प्राप्त हनुे यकभको दश प्रनतशत वा गोदाभ बाडा वाऩतको 
यकभभध्मे जनु कभी हनु्छ सो यकभ टनभथनर व्मवस्थाऩन कभऩनीराई 
वपताथ गरयनेछ । 

स्ऩष्टीकयण  ्मस ऩरयच्छेदको प्रमोजनका रानग “बन्साय अनधकृत ” 

बन्नारे याजऩरावङ्कत शे्रणीको बन्साय कामाथरमको प्रभखु वा ननजको 
अनऩुम्स्थनतभा ननजको नननभत्त बै काभ गने ननजको भातहातको 
कभथचायीराई जनाउॉछ । 
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ऩरयच्छेद–८ 

बन्साय एजेन्टसभफन्धी व्मवस्था 
 

62३७. बन्साय एजेन्टको इजाजऩर सभफन्धी व्मवस्था्  ( १) ववबागरे सभम 
सभमभा सावथजननक सूचना प्रकाशन गयी बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर 
नरन इच्छुक व्मम्िका रानग दयखास्त भाग गनथ सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ सूचना प्रकाम्शत बएऩनछ बन्साय 
एजेन्टको इजाजतऩर नरन चाहने देहामको मोग्मता ऩगुेको व्मम्िरे 
ववबागरे तोकेको दस्तयु सॊरग्न गयी ववबाग वा बन्साय कामाथरमभा 
अनसूुची–५ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन सक्नेछ्– 

63(क) २१ वषथ उभेय ऩगुेको नेऩारी नागरयक, 

64(ख) भान्मता प्राप्त म्शऺण सॊस्थाफाट स्नातक वा 
सो सयह उत्तीणथ गयी कभप्मूटय सभफन्धी 
कभतीभा तीन भवहनाको आधायबतू तानरभ 
नरएको, 

(ग) नेऩार सयकायराई नतनथ फझुाउन ऩने यकभ 
फाॉकी नबएको,  

(घ) कुनै पौजदायी अनबमोगभा अदारतफाट 
कसूयदाय प्रभाम्णत नबएको । 

  (३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बएताऩनन 
सॊवत ्२०६५ सार वैशाख १४ गतेसभभ कुनै बन्साय एजेन्टको 
प्रनतनननध ननमिु बई ववगत दईु वषथदेम्ख बन्साय एजेन्टको प्रनतनननधको 
रुऩभा काभ गयेको व्मम्िराई सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे 
कामाथरमको अनबरेखको आधायभा सो व्महोया प्रभाम्णत गयेभा त्मस्तो 
व्मम्िराई बन्साय एजेन्टको इजाजतऩरको रानग दयखास्त ददन 
उऩननमभ (२) को खण्ड (ख) को मोग्मता आवश्मक ऩनेछैन ।  
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(४) ववबागरे नरम्खत ऩयीऺा तथा अ न्तयवाताथको भाध्मभिाया 
दयखास्तवारा भध्मेफाट बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर ददन उऩमिु 
व्मम्िहरुको छनोट गनेछ ।  

65(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ छनोट बएको व्मम्िसॉग 
बन्साय एजेण्टको इजाजतऩर दस्तयु वाऩत सात हजाय रुऩैंमाॉ य धयौटी 
वाऩत सात राख रुऩैंमाॉ नगद वा सो यकभ फयाफयको फैङ्क जभानत 
नरई ववबागभा दयखास्त ददनेको हकभा ववबागरे य बन्साय कामाथरमभा 
दयखास्त ददनेको हकभा सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमरे अनसूुची –६ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर  ददनऩुनेछ । 

66(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ ददइएको बन्साय एजेन्टको 
इजाजतऩरको अवनध एक आनथथक वषथसभभ कामभ यहनेछ । मस्तो 
इजाजतऩर नवीकयण गयाउन चाहने इजाजतऩरवारारे प्रत्मेक आनथथक 
वषथका रानग सो आनथथक वषथ शरुु हनु ुअगावै नवीकयण दस्तयु वाऩत 
सात हजाय रुऩैंमाॉ नतयी देहामका कागजात सॊरग्न गयी त्मस्तो 
इजाजतऩर नवीकयण गयाउनका रानग इजाजतऩर ददने अनधकायी 
सभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ्– 

(क)  कय चिुाको प्रभाणऩर, 

(ख)  फैङ्क जभानत याखी बन्साय एजेण्टको 
इजाजतऩर नरएको बए त्मस्तो इजाजतऩर 
नवीकयण गयाउन चाहेको अवनधसभभ भमाद 
बएको फैङ्क जभानत, 

तय बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर नवीकयण गयाउन चाहने 
इजाजतऩरवारारे तीन आनथथक वषथको नननभत्त एकैऩटक नवीकयण 
गयाउन चाहेभा तीन आनथथक वषथको नवीकयण दस्तयु एकभषु्ठ नतयेय 
नवीकयण गयाउन सक्नेछ 

67(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभको भमादनबर बन्साय एजेण्टको 
इजाजतऩर नवीकयण गयाउन नसक्ने इजाजतऩरवारारे भमाद सभाप्त 
बएको नभनतरे एक वषथनबर सात हजाय रुऩैमाॉ थऩ दस्तयु नतयी 
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इजाजतऩर नवीकयण गयाउन सक्नेछ । सो थऩ भमादनबरसभेत 
नवीकयण नगयाउने बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर स्वत् यद्द हनुेछ । 

(८) उऩननमभ (७) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
बन्साय एजेण्टको इजाजतऩर नवीकयण नगयेको अवनधभा बन्साय 
एजेन्टको हैनसमतरे कुनै काभ गनथ ऩाइनेछैन ।  

68(९) बन्साय एजेन्टको इजाजतऩरवारारे साभान्मतमा 
बन्साय कामाथरमभा आपै उऩम्स्थत बई काभ गनुथ ऩनेछ । कुनै 
कायणवश आपै उऩम्स्थत बै काभ गनथ नसक्ने बएभा उऩननमभ (२) 
फभोम्जभ मोग्मता ऩगुेको वढीभा दईु  जना व्मम्िराई आफ्नो 
प्रनतनननधको रुऩभा ननममु्ि गनथका रानग ननजरे बन्साय कामाथरमको 
प्रभखु सभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ ।  

(१०) उऩननमभ (९) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएभा बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे बन्साय एजेन्ट य ननजरे प्रनतनननध ननमिु गनथ 
खोजेको व्मम्िराई उऩम्स्थत गयाई आवश्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो 
प्रनतनननध ननममु्ि गनथ बन्साय एजेन्टराई अनभुनत ददन सक्नेछ । 
मसयी अनभुनत प्राप्त गयेऩनछ बन्साय एजेन्टरे त्मस्तो प्रनतनननधराई कुनै 
एउटा बन्साय कामाथरमभा भार आफ्नो तपथ फाट काभकाज गनथ ऩाउने 
गयी बन्साय कामाथरम तोकी प्रनतनननध ननमिु गयी सो ननममु्िऩर 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुफाट प्रभाम्णत गयाउन ुऩनेछ । 

69(११)  ..... 
(१२) मस ननमभफभोम्जभ बन्साय एजेन्टको प्रनतनननध ननमिु 

बएको व्मम्िरे एउटा बन्साय कामाथरमभा भार बन्साय एजेन्टको 
प्रनतनननधको रुऩभा काभ गनथ ऩाउनेछ ।  

70(१३) उऩननमभ (१०) फभोम्जभ ननमिु बन्साय एजेन्टको 
प्रनतनननधरे गयेका बन्साय सभफन्धी काभ कायफाहीको सभऩूणथ 
म्जभभेवायी ननजराई ननमिु गने बन्साय एजेन्टभा यहनेछ । 

(१४) ऐन तथा मस ननमभावरीको ववऩयीत नहनुे गयी बन्साय 
एजेन्टको स्तय , आचायसॊवहता, ऩयीऺा सञ्चारन प्रवक्रमा , ऩाठ्यक्रभ य 
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बन्साय एजेन्ट सभफन्धी अन्म कुयाका सभफन्धभा ववबागरे आवश्मक 
कामथववनध फनाई रागू गनथ सक्नेछ । 

(१५) सॊवत ्२०६४ सार वैशाख १४ गते अम्घ ददइएको 
बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर मसै ननमभावरी फभोम्जभ ददइएको 
भानननेछ । 

71(१६) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको 
बएताऩनन सॊवत ्२०६ ५ सार वैशाख १४ गतेसभभ ववगत दईु 
वषथदेम्ख कुनै बन्साय एजेन्टको प्रनतनननध ननमिु बई बन्साय एजेन्टको 
प्रनतनननधको रुऩभा काभ गरययहेको व्मम्िराई सभफम्न्धत बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे कामाथरमको अनबरेखको आधायभा सो व्महोया 
प्रभाम्णत गयेभा त्मस्तो व्मम्िराई उऩननमभ (१०) फभोम्जभ प्रनतनननध 
ननमिु गनथ उऩननमभ (२) को खण्ड (ख) को मोग्मता आवश्मक 
ऩनेछैन । 

३८. बन्साय एजेन्ट ननमिु गनथ सक्ने्  ( १) कुनै ननकासीकताथ वा 
ऩैठायीकताथरे बन्साय कामाथरमभा आपै उऩम्स्थत बई भारवस्त ु
जाॉचऩास गनथ वा बन्साय कामाथरमसॉग सभफम्न्धत अन्म कामथहरु गनथ 
सक्नेछ । 

(२) ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथ कुनै सयकायी ननकाम , नेऩार 
सयकायको ऩूणथ वा आॊम्शक स्वानभत्व बएको सॊस्था वा ननकाम यहेछ 
बने त्मस्तो सॊस्था वा ननकामको सॊचारक सनभनत वा कामथकायी प्रभखु 
वा प्रशासकीम प्रभखुरे ननणथम गयी तोकेको सोही सॊस्था वा ननकामको 
फहारवारा कभथचायीरे बन्साय कामाथरमभा उऩम्स्थत बै भारवस्त ु
जाॉचऩास गनथ वा बन्साय कामाथरमसॉग सभफम्न्धत अन्म कामथ गनथ 
सक्नेछ । 

72(३) ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथ प्रचनरत कानून फभोम्जभ 
दताथ बएको कुनै पभथ , कभऩनी, सॊगदठत सॊस्था वा ननकाम यहेछ बने 
त्मस्तो पभथ , कभऩनी, सॊगदठत सॊस्था वा ननकामको सञ्चारक वा 
साझेदाय वा कामथकायी प्रभखु वा प्रशासकीम प्रभखु वा कामथकायी 
प्रभखुरे तोकेको सो पभथ , कभऩनी, सॊगदठत सॊस्था वा ननकामको 
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कभथचायीरे बन्साय कामाथरमभा उऩम्स्थत बई भारवस्त ुजाॉचऩास गनथ 
वा बन्साय कामाथरमसॉग सभफम्न्धत अन्म कामथ गनथ सक्नेछ । 

(४) कुनै ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे बन्साय एजेन्टभापथ त 
भारवस्त ुजाॉचऩास गयाउन वा बन्साय कामाथरमसॉग सभफम्न्धत कामथ 
गयाउन चाहेभा बन्साय एजेन्टराई अनसूुची –७ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
ननममु्िऩर ददई बन्साय एजेन्ट ननमिु गनथ सक्नेछ ।    

73(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ बन्साय एजेन्ट ननममु्ि 
गयेकोभा ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे त्मस्तो ननममु्िऩरका साथभा 
नवीकयण बएको बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर , एजेन्टको ननममु्िऩरभा 
दस्तखत गने व्मम्ि आनधकारयक ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथ बएको 
कुयाको ऩवुष्ट गने प्रभाण , पभथ, कभऩनी, सॊगदठत सॊस्था वा ननकामको 
हकभा दताथको प्रभाणऩर य स्थामी रेखा नभफयको प्रभाणऩरको 
प्रभाम्णत प्रनतनरवऩसभेत आफ्नो भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी हनुे 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुराई आपूरे ननमिु गयेको बन्साय 
एजेन्टभापथ त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । मस्ता प्रभाणऩरको 
आनधकारयकता जाॉच गनथ आवश्मक देम्खएभा बन्साय कामाथरमको 
प्रभखुरे सक्कर प्रभाणऩर भाग गनथ सक्नेछ 

तय,  

(क) कुनै ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे सोही बन्साय 
कामाथरमभा सोही बन्साय एजेन्टराई ऩनु् ननमिु गनुथ 
ऩयेभा मस ननमभभा उम्ल्रम्खत कागजातभध्मे नवीकयण 
गनुथ नऩने प्रकृनतका कागजात ऩनु् ऩेश गनुथ ऩने छैन । 

(ख) ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथ प्राकृनतक व्मम्ि बएभा 
ननजरे बन्साय एजेन्ट ननममु्िऩरका साथभा नवीकयण 
बएको बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर , नागरयकताको 
प्रभाणऩर य स्थामी रेखा नभफयको प्रभाणऩर नरने 
कतथव्म बएको व्मम्ि बए सो प्रभाणऩरको प्रभाम्णत 
प्रनतनरवऩ भार उऩरब्ध गयाए ऩगु्नेछ ।  

                                                           
73

 ऩवहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



74(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभको ननममु्िऩर य सोसाथ 
सॊरग्न कागजात सभफम्न्धत बन्साय एजेन्टरे आपूराई ननमिु गने 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथको भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी हनुे 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुसभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ ।  

75(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभ ऩेश हनु आएको बन्साय 
एजेन्टको ननममु्ि ऩर य सो साथ सॊरग्न कागजात जाॉचफझु गदाथ 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे ननममु्ि गयेको बन्साय एजेन्टराई बन्साय 
सभफन्धी काभ गनथ ददन हनुे देम्खएभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे सो 
ननममु्िऩरभा बन्साय एजेन्टराई आवश्मक वववयण बनथ रगाई 
दस्तखत गयाई त्मस्तो ननममु्िऩर अनबरेख याखी प्रभाम्णत गरयददन ु
ऩनेछ । 

76(८) उऩननमभ (६) फभोम्जभ ऩेश हनु आएको बन्साय 
एजेन्टको ननममु्िऩर य सोसाथ सॊरग्न कागजात जाॉचफझु गदाथ 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे ननमिु गयेको बन्साय एजेन्टराई बन्साय 
सभफन्धी काभ गनथ ददन हनुे नदेम्खएभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे 
त्मस्तो ननममु्िऩर यद्द गयी सोको नरम्खत जानकायी सोही बन्साय 
एजेन्टभापथ त सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथराई ददन ुऩनेछ । 

77(९)  मो ननमभावरी प्रायभब हनुअुम्घ ननममु्ि बएको बन्साय 
एजेन्टरे मो ननमभावरी प्रायभब बएको नभनतरे तीस ददननबर उऩननमभ 
(५), (६) य (७) फभोम्जभको प्रवक्रमा ऩूया गनुथ ऩनेछ । मस्तो प्रवक्रमा 
ऩूया नगयेभा ननजरे बन्साय एजेन्टको रुऩभा काभ गनथ ऩाउने छैन । 

३९. बन्साय एजेन्टराई तानरभ ददने ्बन्साय एजेन्टको इजाजतऩर प्राप्त गयी 
बन्साय एजेन्टको रुऩभा सेवा प्रायभब गरयनसकेका तथा इजाजतऩर 
प्राप्त गयी बन्साय एजेन्टको रुऩभा सेवा प्रदान गरययहेका बन्साय 
एजेन्टहरुका रानग ववबागरे सभम सभमभा आपै वा अन्म कुनै सॊस्था 
वा ननकामभापथ त तानरभ प्रदान गनथ सक्नेछ ।  

78४०. ………………. 
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ऩरयच्छेद–९ 

भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन  सभफन्धी व्मवस्था 
 

४१. भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकनका रानग ननवेदन ददन सक्न:े बन्साय अनधकृतरे 
ऐनको दपा १३ फभोम्जभ गयेको ननणथम वा आदेशउऩय म्चत्त नफझु्ने 
व्मम्िरे ऩनुयावरोकनको रानग भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतसभऺ 
अनसूुची– ८ फभोम्जभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन सक्नेछ । मसयी 
ननवेदन ददएकोभा त्मस्तो ननवेदनको प्रनतनरवऩ ननवेदन ददएको सात 
ददननबर सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभासभेत ददनऩुनेछ । 

४२. भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतका अध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतथव्म 
य अनधकाय् (१) भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतको काभ , कतथव्म य 
अनधकाय देहामफभोम्जभ हनुेछ्– 

(क)  ननवेदकरे ऩेश गयेको प्रभाण फझु्ने, 
(ख)  बन्साय अनधकृतरे गयेको ननणथमराई सदय 

गने वा सो ननणथम फदय गयी तत्सभफन्धभा 
बन्साय अनधकृतरे गने ननणथम आपै गने, 

(ग)  ननवेदकफाट थऩ प्रभाण वा कागजात दाम्खरा 
गयाउन,े 

(घ)  भारवस्तकुो भूल्माङ्कनका रानग आवश्मक 
ऩने सूचना सॊकरन गने । 

(२) भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतरे गयेको ननणथमको जानकायी 
ननणथम बएका नभनतरे सात ददननबर ननवेदक , ववबाग य सभफम्न्धत 
बन्साय कामाथरमराई ददन ुऩनेछ । 

(३) भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतरे गयेको काभ कायफाहीको 
भानसक प्रनतवेदन भवहना बिुान बएको सात ददननबर अथथ भन्रारमभा 
ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

४३. भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतको कामथववनध्  ( १) भूल्माङ्कन 
ऩनुयावरोकन सनभनतको अनधकाय ऺेरको प्रमोग तीनै जना सदस्मरे 
साभूवहक रुऩभा गने छन ्य फहभुतको याम भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन 
सनभनतको ननणथम भानननेछ । 



(२) भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतरे भूल्माङ्कन 
ऩनुयावरोकनका रानग ऩयेको ननवेदनभानथ अम्न्तभ ननणथम ददॊदा 
अध्मऺसवहत दवैु जना सदस्मको उऩम्स्थनत आवश्मक ऩनेछ ।  

४४. ननवेदन वकनाया रगाउन ुऩने अवनध् भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतरे 
ननवेदन दताथ बएको नभनतरे नब्फे ददननबर त्मस्तो ननवेदनको अम्न्तभ 
वकनाया रगाउन ुऩनेछ ।  

79४५. भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतका अध्मऺ तथा सदस्महरुको 
ऩारयश्रनभक  ्भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन सनभनतका अध्मऺ तथा 
सदस्महरुको ऩारयश्रनभक अथथ भन्रारमरे तोके फभोम्जभ हनुेछ ।  

४६. अथथ भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था गने्  भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकन 
सनभनतको रानग कामाथरम , बौनतक सवुवधा य  कभथचायीहरुको व्मवस्था 
अथथ भन्रारमरे गनेछ । 
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ऩरयच्छेद–१० 

सयुाकी य ऩयुस्काय  सभफन्धी व्मवस्था 
 

80४७. ऩयुस्काय सभफन्धी व्मवस्था् (१) कसैरे कुनै भारवस्त ुचोयी ननकासी 
वा चोयी ऩैठायी गनथ रागेभा वा गयेभा त्मसयी चोयी ननकासी वा चोयी 
ऩैठायी गनथ रागेको सयुाकी ददने वा ऩक्राउ गने व्मम्िराई सो 
भारवस्त ुचोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायी गयेको वा गनथ रागेको 
प्रभाम्णत हनु आएभा त्मस्तो भारवस्त ुनरराभ नफक्री गयी प्राप्त हनु 
आएको यकभफाट भदु्दाको अम्न्तभ वकनाया बएऩनछ देहाम फभोम्जभ 
ऩयुस्काय  ददइनेछ्–  

81 (क) चोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायी गनथ रागेको 
सयुाकी ददनेराई प्रन्ध प्रनतशत, 

82 (ख) चोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायी गनथ रागेको 
भारवस्त ुभाननस सवहत ऩक्री ऩेश गनेराई 
तीस प्रनतशत, 

83 (ग) चोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायी गनथ रागेको 
भारवस्त ुभार ऩक्री ऩेश गनेराई फीस 
प्रनतशत । 

(२) मस ननमभफभोम्जभ कुनै कभथचायीराई सयुाकी वाऩतको 
ऩयुस्काय ददॊदा बन्साय कामाथरमरे बिुानी गयेको बयऩाईका साथभा 
ननजको ऩरयचम ऩरको प्रनतनरवऩ अननवामथ रुऩभा याख्न ुऩनेछ । सयुाकी 
वाऩतको ऩसु्काय प्राप्त गने व्मम्ि कभथचायी नबई अन्म ब्मम्ि बएभा 
बयऩाइका साथभा ननजको ऩरयचम खलु्ने प्रभाणको प्रनतनरवऩ अननवामथ 
रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ऩयुस्काय ऩाउने व्मम्ि एकबन्दा 
फढी बएभा मस ननमभावरीफभोम्जभ ऩयुस्कायवाऩत ऩाउने यकभ 
दाभासाहीरे ददइनेछ । 
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(४) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन मस ननमभावरी ववऩयीत प्राप्त हनु आएको सयुाकीराई ऩयुस्काय 
ददइने छैन ।  

84(५) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
सनु, चाॉदी वा जवावहयात सभफन्धी भदु्दाभा सयुाकी ददने य त्मस्तो 
भारवस्त ुभाननस सवहत वा भाननस फाहेक ऩक्री ऩेश गने व्मम्िराई 
ऩयुस्काय ददॊदा त्मस्तो भारवस्त ुनरराभ वा ववक्रीफाट प्राप्त बएको 
यकभको दश प्रनतशत वा दश राख रुऩैमाॉभध्मे जनु घटी हनु्छ सोही 
यकभ ऩयुस्काय ददइनेछ ।  

स्ऩष्टीकयण  ्मस ननमभको प्रमोजनका रानग "भारवस्त ु
नरराभ नफक्री गयी प्राप्त हनु आएको यकभ " बन्नारे भारवस्त ुनरराभ 
नफक्री गदाथ नरराभी भूल्मभा प्रचनरत कानून फभोम्जभ जोनडने अन्म 
कय शलु्क आदद सभावेश नबएको भारवस्तकुो नरराभी भूल्म वा 
नफक्री भूल्म वाऩतको यकभराई जनाउॉछ । 

४८. सयुाकी प्रनतवेदन वा सूचनासभफन्धी व्मवस्था्  (१) चोयी ननकासी वा 
चोयी ऩैठायीको सयुाकी सभवन्धी प्रनतवेदन वा सूचना भारवस्त ुऩक्राउ 
ऩनुथअगावै प्राप्त बएको हनुऩुनेछ । भारवस्त ुऩक्राउ बैसकेऩनछ प्राप्त 
हनुे सयुाकी प्रनतवेदन वा सूचनाराई भान्मता ददइने छैन । 

(२) सयुाकी प्रनतवेदन वा सूचना सभवम्न्धत बन्साय 
कामाथरमको प्रभखु वा भहाननदेशकराई ददनऩुनेछ ।  

85(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ सयुाकी प्रनतवेदन वा सूचना 
प्राप्त हनु आएभा भहाननदेशकरे तत्कार सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमको 
प्रभखुराई भौम्खक वा नरम्खत रुऩभा जानकायी ददनऩुनेछ । बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे आ पूरे प्राप्त गयेको वा भहाननदेशकफाट प्राप्त 
गयेको सयुाकीको प्रनतवेदन वा सूचना गोप्म रुऩभा दताथ गयी याख्न ु
ऩनेछ । 

86(४) ……………….. 

(५) भारवस्त ुऩक्राउ ऩनुथअगावै एउटै ववषमभा दईु वा 
दईुबन्दा फढी सयुाकी प्रनतवेदन वा सूचना प्राप्त बएभा ऩवहरे प्राप्त 
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बएको प्रनतवेदन वा सूचनाराई भान्मता ददई त्मसऩनछ प्राप्त सूचनाराई 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे कैवपमत जनाई याम्खददन ुऩनेछ । 

87(६) सयुाकी ददने व्मम्िरे आफ्नो वास्तववक नाभ नददई 
कुनै काल्ऩननक नाभफाट ऩनन सयुाकी ददन सक्नेछ । त्मस्तो 
काल्ऩननक नाभफाट सयुाकी ददएको अवस्थाभा त्मस्तो सयुाकीको 
वास्तववक नाभ एवॊ ननजको स्ऩष्ट ऩवहचान हनुे प्रभाणहरु 
(नागरयकताको प्रभाणऩर वा ऩरयचम ऩर वा याहदानी ) को प्रनतनरवऩ 
सयुाकीरे बन्साय कामाथरमको प्रभखुराई तरुुन्तै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे त्मस्तो वववयण प्रभाम्णत गयी 
गोप्म याख्न ुऩनेछ । 

88४९. सयुाकी ददॊदा खरुाउन ुऩने वववयण्  (१) हवाई जहाजफाट हनुे चोयी 
ननकासी वा चोयी ऩैठायीको सयुाकी ददॊदा हवाई जहाजको उडान नॊ . 
तथा चोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायी गने व्मम्िको सभबव बएसभभ नाभ 
वा याहदानी नभवय वा हनुरमा य चोयी ऩैठायी वा चोयी ननकासी हनु 
रागेको भारवस्तकुो नाभ एवॊ रकुाई नछऩाई ल्माउने वा रैजाने 
तरयका सभेत खरुाउन ुऩनेछ । 

(२) स्थरभागथफाट हनुे चोयी ननकासी वा चोयी ऩैठायीको 
सभफन्धभा चोयी ऩैठायी हनु रागेको भारवस्तकुो नाभ , चोयी ऩैठायी हनु 
रागेको स्थान य सभम , सवायी साधनको वकनसभ य नभवय , रकुाई 
नछऩाई ल्माउने वा रैजाने तरयका एवॊ चोयी ऩैठायी वा चोयी ननकासी 
गने व्मम्िको सभबव बएसभभ नाभ वा हनुरमा सभेत खरुाउनु                
ऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद–११ 

नफरभव शलु्क (डेभयेज) सभफन्धी व्मवस्था 
 

५० नफरभव शलु्क (डेभयेज) सभफन्धी व्मवस्था् ( १) बन्साय कामाथरमरे 
सञ्चारन गयेको बन्साय गोदाभभा भारवस्त ुदाम्खरा बएका नभनतरे 
सात ददनसभभ नफरभवशलु्क (डेभयेज) राग्नेछैन । 

(२) उऩननमभ (१) भा तोवकएको अवनधनबर भारवस्त ु
जाॉचऩास गयाई नरगेभा आठौं ददनदेम्ख भारवस्तकुो बन्साय भूल्मबन्दा 
फढी नहनुे गयी अनसूुची – ९ फभोम्जभको दयरे नफरभवशलु्क (डेभयेज) 
राग्नेछ । 

५१. नफरभव शलु्क (डेभयेज) नभनाहा ददने सभफन्धी कामथववनध्  (१) ननमभ 
५० फभोम्जभ रागेको नफरभव शलु्क (डेभयेज) कुनै खास ऩरयम्स्थनत 
वा अवस्था नसजथना बएको कायणरे नभनाहा ऩाउनऩुने बनी 
भारवस्तधुनीरे स्ऩष्ट कायण खोरी आपूसॉग बएका आधाय प्रभाणसभेत 
सॊरग्न गयी बन्साय कामाथरमको प्रभखुसभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
कामाथरमको प्रभखुरे आवश्मक जाॉचफझु गयी आॊम्शक वा ऩूणथरुऩभा 
नभनाहा ददन ुऩने देम्खएभा नभनाहा ददनऩुने स्ऩष्ट कायण खोरी नरम्खत 
ननणथम गयी उऩननमभ (३) य (६) का अधीनभा यही नभनाहा ददन 
सक्नेछ । 

(३) मस ननमभफभोम्जभ नफरभव शलु्क (डेभयेज) नभनाहा ददॊदा 
देहामको अनधकायीरे देहामफभोम्जभको यकभसभभ नभनाहा गनथ 
सक्नेछ्– 

(क)  याजऩर अनवङ्कत कभथचायी कामाथरम प्रभखु 
हनुे बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे 
ऩच्चीसहजाय रुऩैमाॉसभभ, 

(ख)  याजऩरावङ्कत ततृीम शे्रणीको कामाथरम प्रभखु 
हनुे बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे एकराख 
रुऩैमाॉसभभ, 

(ग)  याजऩरावङ्कत प्रथभ वा दितीम शे्रणीको 
कामाथरम प्रभखु हनुे बन्साय कामाथरमको 
प्रभखुरे तीनराख रुऩैमाॉसभभ । 



(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे 
आपैरे नभनाहा ददनसक्ने हदबन्दा फढी यकभ नभनाहा ददनऩुने अवस्था 
देम्खएभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे नभनाहा ददने सभफन्धभा आफ्नो 
स्ऩष्ट याम उल्रेख गयी उऩननमभ (१) फभोम्जभको ननवेदनसभेतका 
कागजात सॊरग्न गयी भहाननदेशकसभऺ ऩठाउनऩुनेछ । 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ आपूसभऺ प्राप्त हनु आएका 
कागजात उऩय  जाॉचफझु गदाथ नभनाहा ददनऩुने देम्खएभा भहाननदेशकरे 
सभफम्न्धत कामाथरम प्रभखुराई त्मस्तो यकभ ऩूणथ वा आॊम्शक रुऩभा 
नभनाहा ददन स्वीकृनत ददनसक्नेछ ।  

(६) उऩननमभ (४) फभोम्जभ भहाननदेशकको स्वीकृनत प्राप्त 
बएऩनछ सभफम्न्धत कामाथरम प्रभखुरे स्वीकृनत प्राप्त बएफभोम्जभको 
यकभ नभनाहा ददनसक्नेछ । 

 



ऩरयच्छेद–१२ 

सूचना तथा भमाद जायी गने सभफन्धी व्मवस्था 
 

५२. भमाद जायी गने कामथववनध् (१) ऐन अन्तगथतको कसूयको नसरनसराभा 
बन्साय अनधकृत वा ननजरे अनधकाय प्रदान गयेको बन्साय कामाथरमको 
अन्म अनधकृतरे सभफम्न्धत व्मम्िका नाभभा ऐनको दपा ८१ को 
उऩदपा (१) फभोम्जभ शरुु भमाद जायी गदाथ फाटोको भमादफाहेक ऩन्र 
ददनको अवनध तोकी अनसूुची –१० फभोम्जभको ढाॉचाभा जायी             
गनुथऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ जायी बएको भमाद ताभेर गदाथ 
सभफम्न्धत व्मम्ि वा ननजका एकाघय ऩरयवायका उभेय ऩगुेका कुनै 
सदस्मराई फझुाई ताभेर गनुथ ऩनेछ । सभफम्न्धत व्मम्ि वा ननजको 
एकाघय ऩरयवायको उभेय ऩगुेको कुनै सदस्म पेरा नऩयेभा वा पेरा 
ऩये ऩनन भमाद फमु्झनरन इन्काय गयेभा सोही व्महोया जनाई स्थानीम 
दईुजना व्मम्िराई योहवयभा याखी सभफम्न्धत व्मम्िको घय वा 
डेयाको ढोकाभा भमाद टाॉस गरयददन ुऩनेछ ।  

89(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ जायी बएको भमाद ताभेर गनथ 
जाने कभथचायीरे सभफम्न्धत व्मम्िको घय डेया ऩत्ता नरागेभा सोही 
व्महोया जनाई सभफम्न्धत स्थानीम ननकामको कुनै सदस्म वा प्रनतनननध 
वा कुनै दईुजना स्थानीम व्मम्िराई योहवयभा याखी त्मस्तो भमाद गाउॉ 
ववकास सनभनतको हकभा सभफम्न्धत गाउॉऩानरकाको कामाथरमभा य 
नगयऩानरकाको हकभा सभफम्न्धत व्मम्िको घय वा डेया बएको 
वडाको वडा कामाथरमभा य त्मस्तो वडा कामाथरम नबएको अवस्थाभा 
सावथजननक स्थानभा  टाॉस गनुथ ऩनेछ य सोफभोम्जभ भमाद टाॉस 
बएऩनछ त्मस्तो भमाद यीतऩूवथक ताभेर बएकोभानननेछ ।  

(४) कुनै पभथ , कभऩनी वा सॊगदठत सॊस्थाको नाभभा जायी 
बएको भमाद ताभेर गदाथ त्मतो पभथ , कभऩनी वा सॊगदठत सॊस्थाको 
सञ्चारक वा व्मवस्थाऩक वा त्मस्तो सॊस्थाको प्रभखु व्मम्ि वा त्मस्तो 
सॊगदठत सॊस्थाको अनधकायप्राप्त अनधकायीराई भमाद फझुाइददन ु  

ऩनेछ । त्मस्तोव्मम्ि पेरा नऩयेभा वा पेरा ऩये ऩनन भमाद फमु्झनरन 
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इन्काय गयेभा सोही व्महोया जनाई स्थानीम दईुजना व्मम्िराई 
योहवयभा याखी त्मस्तो सॊगदठत सॊस्थाको कामाथरमको ढोकाभा भमाद 
टाॉस गरयददन ुऩनेछ य मसयी टाॉस बएऩनछ त्मस्तो भमाद यीतऩूवथक 
ताभेर बएको भानननेछ ।  

(५) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन 
कुनै व्मम्िको नाभभा जायी बएको भमाद ताभेर गदाथ त्मस्तो व्मम्िको 
ठेगानाभा हरुाकभापथ त यम्जवष्ड गयी ऩठाएभा वा त्मस्तो व्मम्िको 
टेरीफ्माक्सभा वा ववद्यतुीम ठेगानाभा ऩठाएभा त्मस्तो भमाद यीतऩूवथक 
ताभेर बएको भानननेछ ।  

(६) उऩननमभ (२), (३) वा (४) फभोम्जभ भमाद ताभेर गनथ 
जाने कभथचायीरे फाटोको भमादफाहेक तीन ददननबर भमाद ताभेर गनुथ 
ऩनेछ ।  

(७) उऩननमभ (२), (३), (४) वा (५) फभोम्जभ भमाद ताभेर 
हनु नसकेको प्रनतवेदन ऩनथ आएभा सो भमाद येनडमो , टेरीनबजन, ववबाग 
वा सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमको वेवसाइट जस्ता ववद्यतुीम सञ्चाय 
भाध्मभभा प्रशायण वा प्रकाशन वा यावष्डमस्तयको कुनै दैननक 
ऩरऩनरकाभा प्रकाशन गयेय भमाद ताभेर गनथ सवकनेछ । त्मसयी 
सूचना प्रशायण वा प्रकाशन बएको अवस्थाभा त्मस्तो सूचना प्रकाशन 
बएका नभनतरे ऩाॉचौं ददनऩनछ सभफम्न्धत व्मम्िको नाभभा मस 
ननमभावरीफभोम्जभ यीतऩूवथक भमाद ताभेर बएको भानननेछ ।  

(८) उऩननमभ (७) फभोम्जभ भमाद ताभेर गदाथ रागेको खचथ 
बन्साय कामाथरमरे सभफम्न्धत व्मम्िफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरय नरनेछ ।  

90५३. सूचना जायी गने कामथववनध्  ऐनको दपा ८२ फभोम्जभ बन्साय 
कामाथरमको काभ कायफाहीसॉग सयोकाय बएको वा हनुसक्ने व्मम्िका 
नाभभा सूचना जायी गदाथ फाटाको भमादफाहेक ऩन्र ददनको भमाद ददई 
ननमभ ५२ को उऩननमभ (२), (३), (४), (५), (६) य (७) फभोम्जभ 
जायी गनुथ ऩनेछ । 

  तय मस ननमभफभोम्जभ जायी बएको सूचनाका सभफन्धभा 
ननमभ ५२ को उऩननमभ (८) रागू हनुे छैन । 
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91५३क. हक दावीको सूचना प्रकाशन गनुथ ऩने् (१) ऐनको दपा ४६ फभोम्जभ 
दाम्खरा बएको भारवस्तकुो धनी ऩत्ता नरागेको अवस्थाभा त्मस्तो 
भारवस्त ुजपत गनुथअम्घ बन्साय अनधकृतरे त्मस्तो भारवस्तभुा 
कसैको हक राग्ने बए आफ्नो दावी प्रस्ततु गनथ फाटाको भमादफाहेक 
ऩन्र ददननबर प्रभाणसवहत उऩम्स्थत हनु सभफम्न्धत बन्साय 
कामाथरमको सूचना ऩाटीभा सूचना प्रकाशन गनुथ ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचना सभफम्न्धत म्जल्रा 
प्रशासन कामाथरम , भारऩोत कामाथरम , सभफम्न्धत गाउॉऩानरका वा 
नगयऩानरकाको कामाथरम , कोष तथा रेखा ननमन्रकको कामाथरम य 
उद्योग वाम्णज्म सॊघको कामाथरमभा सभेत टाॉस गनथ ऩठाउन ुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद–१३ 

ववववध 
 

५४. भूल्माङ्कन सनभनतको व्मवस्था: (१) बन्साय कामाथरमभा दाम्खरा बएका 
सवायी तथा ढुवानीका साधन , मस ननमभावरीफभोम्जभ नरराभ नफक्री 
गनुथऩने भारवस्त ुतथा ऐनको दपा ७१ को उऩदपा (३) फभोम्जभको 
भारवस्तकुो भूल्माङ्कन गने प्रमोजनका नननभत्त देहामफभोम्जभको एक 
भूल्माङ्कन सनभनत यहनेछ्– 

(क) बन्साय कामाथरमको प्रभखु वा ननजको  

अनऩुम्स्थनतभा ननजको कामथ गने  

गयी तोवकएको व्मम्ि  –सॊमोजक 

(ख) सभफम्न्धत म्जल्रा प्रशासन कामाथरमको  

प्रनतनननध  – सदस्म  

(ग) सभफम्न्धत उद्योग वाम्णज्म सॊघको  

प्रनतनननध – सदस्म 

(घ) सभफम्न्धत कोष तथा रेखा ननमन्रक  

कामाथरमको प्रनतनननध – सदस्म 

(ङ)  सवायी य ढुवानी साधनको  

हकभा भेकाननकर प्राववनधक –सदस्म 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सनभनतरे भारवस्तकुो भूल्म 
कामभ गदाथ भारवस्तकुो बौनतक अवस्था , स्थानीम भाग , उऩमोनगता, 
प्रमोग गनथ सवकने अवनध , ह्रासकट्टी, अवशेष भूल्म य फजाय भूल्मसभेत 
ववचाय गनुथ ऩनेछ । ऐनको दपा १३ को उऩदपा (१५) को खण्ड 
(ख) फभोम्जभ खरयद गरयएको भारवस्तकुो भूल्म कामभ गदाथ सो 
भारवस्त ुखरयद गदाथ बिुानी गरयएको भूल्म , सो भारवस्त ुऩैठायी गदाथ 
राग्ने बन्साय भहसरु य सो भारवस्तकुो फजाय भूल्मसभेत नफचाय गयी 
भूल्म कामभ गनुथ ऩनेछ ।  

92(२क) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन बन्साय कामाथरमभा दाम्खरा बएको मस ननमभ फभोम्जभ नरराभ 
नफक्री गनुथ ऩने सवायी य ढुवानीका साधान फाहेक ऩचास हजाय 
रुऩैंमाको भूल्मसभभका भारवस्तहुरु नरराभ ववक्री गने प्रमोजनको 
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नननभत्त उऩननमभ (२) फभोम्जभको भूल्म कामभ गने शतथहरुको 
अधीनभा यही बन्साय अनधकृतरे नसधै भूल्म कामभ गनथ सक्नेछ । 
बन्साय कामाथरमभा नरराभ प्रमोजनका नननभत्त भारवस्त ुदाम्खरा हुॉदा 
उल्रेख बएको प्रनतवेदन भूल्म अस्वबाववक रुऩभा फढी बएको बन्साय 
अनधकृतराई रागेभा उऩननमभ (१) फभोम्जभको भूल्माङ्कन सनभनतफाट 
शरुुको अवस्थाभा नै भूल्म कामभ गयी सो भारवस्तकुो नरराभ ववक्री  
गरयनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभको भूल्माङ्कन सनभनतरे आवश्मक 
ठानेभा अन्म व्मम्िराईसभेत सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनथ 
सक्नेछ । 

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सनभनतको फैठकभा सॊमोजक 
य अन्म दईु जना सदस्मको उऩम्स्थनत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩगुेको 
भाननने छ य फहभुतको ननणथम भान्म हनुेछ ।  

(५) मस ननमभफभोम्जभ सनभनतको फैठकभा सहबागी हनुे 
व्मम्िराई अथथ भन्रारमरे तोकेफभोम्जभ फैठक बत्ता उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

५५. धयौटी यकभ वपताथ ददने प्रवक्रमा ्(१) ऐन तथा मस ननमभावरीफभोम्जभ 
कुनै व्मम्िरे बन्साय कामाथरमभा याखेको धयौटी वपताथ नरनका रानग 
त्मस्तो धयौटीको प्रमोजन सभाप्त बएको एक वषथनबर धयौटी वपताथ 
ऩाउनऩुने कायण य वपताथ ऩाउनऩुने यकभसभेत उल्रेख गयी बन्साय 
अनधकृतसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ । मस्तो ननवेदनका साथभा बन्साय 
कामाथरमभा धयौटी याखेको ननस्सा य धयौटी वपताथ हनुऩुने कुनै आधाय 
प्रभाण बए सोसभेत सॊरग्न गनुथ ऩनेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
अनधकृतरे सात ददननबर ननवेदकको भागफभोम्जभ धयौटी यकभ वपताथ 
ददनऩुने हो होइन बन्ने ननणथम गयी धयौटी वपताथ ददनऩुने देम्खएभा ननणथम 
बएका नभनतरे तीन ददननबर वपताथ ददन ुऩनेछ । मदद धयौटी यकभ 
वपताथ ददनऩुने नबएभा ननवेदकराई कायणसवहतको नरम्खत जानकायी 
ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभको भमादनबर वपताथको रानग 
ननवेदन नऩयेका धयौटी यकभको पेहरयस्त तमाय गयी बन्साय 
अनधकृतरे ननणथम गयेय ऩनछ प्रभाण ऩु ¥माथई वपताथ भाग्न आएभा वपताथ 



ददने गयी प्रत्मेक आनथथक वषथको अन्त्मभा त्मस्तो धयौटी यकभ याजस्व 
खाताभा जभभा गनुथ ऩनेछ ।  

५६. भारवस्तकुो ऺनतऩूनतथ: (१) ऐनको दपा ६९ फभोम्जभको ऺनतऩूनतथ भाग 
गने भारवस्तधुनीरे त्मस्तो ऺनतऩूनतथ प्राप्त गनथका रानग बन्साय 
कामाथरम वा गोदाभ सञ्चारन गने व्मम्िसभऺ आपूरे ऺनतऩूनतथ 
ऩाउनऩुने स्ऩष्ट कायण खरुाई आधाय प्रभाणसभेत सॊरग्न गयी ननवेदन 
ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ त्मस्तो 
ननवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफझु गयी ऺनतऩूनतथ ददनऩुने देम्खएभा 
नरम्खत ननणथम गयी जनु भारवस्तकुा सभफन्धभा ऺनतऩूनतथ भाग गरयएको 
हो सो भारवस्तकुो फीजकभा उम्ल्रम्खत भूल्मभा ऩाॉच प्रनतशत थऩ 
गयी हनु आउने यकभ ऺनतऩूनतथ स्वरुऩ भारवस्त ुधनीराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

(३) ऩैठायी गने उद्देश्मरे अन्म व्मम्िफाट सञ्चानरत बन्साय 
गोदाभभा याम्खएका भारवस्तकुा सभफन्धभा उऩननमभ (२) फभोम्जभ 
गोदाभ सञ्चारन गने व्मम्िरे ऺनतऩूनतथ उऩरब्ध गयाएको अवस्थाभा 
त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी गदाथ राग्ने बन्साय भहसरु फयाफयको यकभ 
गोदाभ सञ्चारकरे उऩननमभ (२) फभोम्जभ ऺनतऩूनतथ उऩरब्ध गयाएका 
नभनतरे सात ददननबर सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा दाम्खरा गनुथ 
ऩनेछ । 

५७. जरयवाना वा छुट यकभ असरु गने सभफन्धी कामथववनध्  (१) बन्साय 
कामाथरमभा ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे नतनुथ वझुाउन ुऩने भहसरु 
गम्णतीम बरूफाट वा वस्त ुवगॉकयण शीषथक वा उऩशीषथक पयक ऩयेय 
वा अन्म कुनै कायणरे छुट बएको ऩनछ देम्खएभा वा ननजरे 
फझुाउनऩुने कुनै जरयवानाको यकभ फझुाउन फाॊकी बएभा बन्साय 
अनधकृतरे त्मस्तो जानकायी ऩाएऩनछ जरयवाना वा छुट बएको भहसरु 
दाम्खरा गनथ सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथ वा ननजको बन्साय 
एजेन्टराई अनफरभफ नरम्खत सूचना ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचना प्राप्त गने व्मम्िरे 
मस्तो सूचना ऩाएको ऩन्र ददननबर त्मस्तो यकभ बन्साय कामाथरमभा 
फझुाउन ुऩनेछ । त्मस्तो यकभ नतनथ फझुाउन नऩने वा ऩवहरे नै 
फझुाइसकेको बए सोही व्महोयाको जानकायी य सोको वस्तगुत आधाय 



प्रभाणसभेत सूचना ऩाएको ऩन्र ददननबर बन्साय अनधकृतसभऺ ऩेश 
गनुथऩनेछ ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ यकभ नतनथ फझुाउन नऩने वा 
ऩवहरे नै फझुाइसकेको जानकायी प्रभाणसवहत प्राप्त बएभा बन्साय 
अनधकृतरे जाॉचफझु गयी व्महोया सत्म बएभा त्मस्तो यकभ नतनथ नऩने 
जानकायी ननवेदकराई गयाउने छ य ननवेदकको व्महोया य प्राप्त प्रभाण 
भनानसव नबएभा उि यकभ दाम्खरा गनथ ऩनु् सात ददनको भमाद 
ददई सूचना  गनुथऩनेछ । मस्तो सूचना ऩाएऩनछ सभफम्न्धत व्मम्िरे 
भमादनबर त्मस्तो यकभ दाम्खरा गनुथऩनेछ । मसयी छुट बएको 
भहसरु भमादनबर नफझुाउने व्मम्िको जनुसकैु बन्साय कामाथरमफाट 
हनुे कायोवाय योक्का गनथ वा जनुसकैु सयकायी कामाथरमभा यहेको 
ननजको सभऩम्त्तफाट असरुउऩय गनथ सवकनेछ । 

93(४) जरयवाना वा छुट भहसरु फझुाउन मस ननमभ फभोम्जभ 
सभफम्न्धत बन्साय एजेन्टराई सूचना गयेकोभा ननजरे सो सूचना तरुुन्तै 
सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथराई उऩरब्ध गयाई ननधारयत 
भमादनबर त्मस्तो भहसरु यकभ दाम्खरा गनुथ गयाउन ुय त्मस्तो 
जरयवाना वा छुट भहसरु असरु गने प्रमोजनका रानग आवश्मक ऩयेभा 
सभफम्न्धत ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथराई बन्साय कामाथरमभा 
उऩम्स्थत गयाउन सहमोग गनुथ सो बन्साय एजेन्टको कतथव्म हनुेछ । 

94(५) उऩननमभ (३) फभोम्जभ जरयवाना वा छुट भहसरु 
असरु हनु नसकेभा त्मस्तो फाॊकी यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु 
उऩय गरयनेछ । 

(६) कुनै ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथफाट छुट भहसरु असरु 
गनथ फाॉकी यहेकोभा मस ननमभफभोम्जभ भमादनबर दाम्खर नगयेको 
त्म जानकायी हुॉदाहुॊदै बन्साय कामाथरमको प्रभखुको आदेशनफना 
ननजको भारवस्त ुजाॉचऩास गने बन्साय कभथचायीराई प्रचनरत 
कानूनफभोम्जभ ववबागीम सजाम हनुेछ ।  

५८. फढी असरुी बएको बन्साय भहसरु वा जरयवाना वपताथ ददइने्(१) कुनै 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गदाथ 
प्रचनरत कानूनफभोम्जभ नतनुथ फझुाउन ुऩनेबन्दा फढी बन्साय भहसरु वा 
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जरयवाना असरु बएको यहेछ बने त्मसयी फढी असरु बएको यकभ 
वपताथ ऩाउन सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएऩनछ बन्साय 
अनधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु गयी वपताथ ददनऩुने ठह माथए जनत यकभ 
वपताथ ददनऩुने स्ऩष्ट कायण खोरी नरम्खत ननणथम गयी त्मसयी फढी 
असरु बएको यकभ सभफम्न्धत व्मम्िराई ननवेदन प्राप्त बएका नभनतरे 
ऩन्र ददननबर वपताथ ददन ुऩनेछ ।  

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ यकभ वपताथ ददएकोभा वपताथ 
ददनकुो कायणसवहत सोको जानकायी तरुुन्त भहाननदेशकराई ददन ु
ऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननवेदनउऩय जाॉचफझु गदाथ 
ननवेदकको भागफभोम्जभको यकभ ननजराई वपताथ ददनऩुने नदेम्खएभा 
ननवेदकराई ननवेदन प्राप्त बएको ऩन्र ददननबर सोको नरम्खत 
जानकायी ददन ुऩनेछ । 

५९. सयोकायवारा ब्मम्िराई कागजातको प्रनतनरवऩ ददने सभफन्धी कामथववनध ्
(१) बन्साय कामाथरमभा बएका कुनै कागजातको सयोकायवारा 
व्मम्िरे बन्साय अनधकृतसभऺ ननवेदन ददई प्रनतनरवऩ भाग गनथ 
सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॊदा आपूरे भाग 
गयेको कागजातको स्ऩष्ट ऩवहचान हनुे वववयण य सो कागजात कुन 
प्रमोजनका रानग आवश्मक ऩयेको हो य आपू कसयी सयोकायवारा 
व्मम्ि हो बन्ने आधायसभेत ननवेदकरे खरुाउन ुऩनेछ ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त हनु आएऩनछ 
बन्साय अनधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु गयी ननवेदनको व्महोया भनानसव 
देखेभा ननवेदन आपूसभऺ प्राप्त बएको तीन ददननबर त्मस्तो 
कागजातको प्रनतनरवऩ तमाय गनथ रगाई उऩननमभ (४) फभोम्जभ दस्तयु 
नरई ननवेदकराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

  (४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ कागजातको प्रनतनरवऩ ददॊदा एक 
ऩषृ्ठको ऩाॉच रुऩैमा दस्तयु राग्नेछ । मस्तो यकभ बन्साय अनधकृतरे 
सभफम्न्धत व्मम्िफाट असरु गयी याजस्व खाताभा आभदानी फाॉध्न वा 
सो यकभ फयावयको हरुाक वटकट टाॊस्न रगाई सोभा बन्साय 
कामाथरमको छाऩ रगाइददन सक्नेछ । 



(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ दस्तयु नरॊदा नगद असरु गयी 
आभदानी फाॉधेको वा वटकट यद्द गयेको व्महोया ननवेदकराई उऩरब्ध 
गयाउने कागजातभा उल्रेख गनुथ   ऩनेछ । 

६०. ऩैठायी बएको भारवस्तकुो प्रभाणऩर ददने सभफन्धी  
कामथववनध  ्( १) ववदेशभा नफक्री कय वा अन्म कुनै कय राग्ने 
भारवस्त ुऩैठायी गने व्मम्िरे त्मसयी ऩैठायी गयेको प्रभाणऩर नरनको 
रानग सभफम्न्धत बन्साय कामाथरमभा ऩैठायी गयेको प्रभाणसभेत सॊरग्न 
गयी दयखास्त ददन सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ दयखास्त प्राप्त बएभा बन्साय 
अनधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो भारवस्त ुऩैठायी बएको 
ऩाइएभा अनसूुची– ११ फभोम्जभको ढाॊचाभा ननवेदकराई प्रभाणऩर ददन ु
ऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभको प्रभाणऩर ददॊदा प्रनत 
प्रभाणऩरको ऩाॉच रुऩैमा दस्तयु राग्नेछ । मस्तो यकभ बन्साय 
अनधकृतरे सभफम्न्धत व्मम्िफाट असरु गयी याजस्व खाताभा आभदानी 
फाॊध्न वा सो यकभ फयावयको हरुाक वटकट टाॊस्न रगाई सोभा 
बन्साय कामाथरमको छाऩ रगाइददन सक्नेछ । 

(४) मस ननमभफभोम्जभ प्रभाणऩर भाग गने व्मम्िरे जनु 
भारवस्तकुा रानग प्रभाणऩर भाग गयेको हो सो भारवस्त ुऩैठायी 
बएका नभनतरे ऩन्र ददननबर दयखास्त नददएभा त्मस्तो प्रभाणऩर ददइने 
छैन । एउटै फीजकफाट ऩैठायी हनुे भारवस्त ुएकै ऩटक ऩैठायी नबई 
ऩटक ऩटक गयी ऩैठायी बएकोभा अम्न्तभ ऩटक ऩैठायी बएको 
नभनतराई नै ऩैठायी बएको नभनत भानननेछ । 

95६०क. ननजी प्रमोगका वा ननजी गणु्टा , म्झटी बायी आदेश अन्तगथत ल्माउन 
ऩाउने भारवस्तकुा सभफन्धभा ववशेष व्मवस्था्  मस ननमभावरीभा 
अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ऩैठायीकताथरे आ फ्नो ननजी 
प्रमोगका भारवस्त ुऩैठायी गदाथ वा कुनै माररेु आफ्नो माररेु ल्माउन 
य रैजान ऩाउने ननजी प्रमोगका भारवस्तसुभफन्धी सूचना अन्तगथत 
ल्माउन ऩाउने भारवस्त ुऩैठायी गदाथ अनसूुची –१०क. फभोम्जभको 
ढाॉचाभा सॊम्ऺप्त प्रऻाऩनऩर बयी त्मस्तो भारवस्त ुल्माउन ऩाउनेछ । 
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96६१. …………………… 

६२. छोटी बन्साय कामाथरमफाट ननकासी वा ऩैठायी गनथ  
सवकन:े 97(१) छोटी बन्साय कामाथरमफाट देहाम फभोम्जभका भारवस्त ु
ननकासी तथा ऩैठायी गनथ सवकनेछ:÷ 

(क) छोटी बन्साय कामाथरम फाट ननकासीतपथ  अप्रशोनधत 
कृवष उत्ऩादन तथा नेऩारका स्थानीम प्राकृनतक 
उत्ऩादन, 

(ख) ऩैठायीतपथ  अनसूुची–१२ भा उम्ल्रम्खत छोटी 
बन्साय कामाथरमफाट जनतसकैु भूल्मका भारवस्त,ु 

(ग) ऩैठायीतपथ  अनसूुची–१३ भा उम्ल्रम्खत छोटी 
बन्साय कामाथरम फाट ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसभभका  
भारवस्त,ु 

(घ) ऩैठायीतपथ  खण्ड (ख) य (ग)  भा उम्ल्रम्खत छोटी 
बन्साय कामाथरम  फाहेकका अन्म छोटी बन्साय 
कामाथरमफाट दश हजाय रुऩैमाॉसभभका भारवस्त ु। 

98(१क) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩनन छोटी बन्साय कामाथरम फाट भहाननदेशकको स्वीकृनत नरई 
ऩैठायी गने फाहेक कुनै ऩनन प्रकायका मन्रचानरत सवायी साधनको 
स्थामी वा अस्थामी रुऩभा ऩैठायी गनथ ऩाइने छैन । 

(२) मस ननमभफभोम्जभ भारवस्त ुननकासी वा ऩैठायी गदाथ 
सीभावतॉ ववदेशी भरुकुफाहेक अन्म ववदेशी भरुकुभा ननकासी गनथ वा 
सीभावतॉ ववदेशी भरुकुफाहेक अन्म ववदेशी भरुकुफाट ऩैठायी गनथ 
सवकने छैन । 

(३) छोटी बन्साय कामाथरमफाट हनुे ननकासी वा ऩैठायीराई 
व्मवम्स्थत गनथ भहाननदेशकरे कामथववनध वनाई रागू गनथ सक्नेछ । 

६३. ननजी ऺेररे बन्साय गोदाभ सञ्चारन गनथ सक्ने  ्(१) नेऩार सयकायको 
स्वीकृनत नरई कुनै व्मम्िरे ननकासी वा ऩैठायी गरयने भारवस्त ु
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याख्नको रानग बन्साय कामाथरमभा बन्साय गोदाभ फनाई सञ्चारन गनथ 
सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ गोदाभ सञ्चारन गने व्मम्िरे 
त्मस्तो गोदाभभा भारवस्त ुयाख्न ेभारवस्त ुधनीफाट नेऩार सयकायको 
ऩूवथस्वीकृनत नरई ननधाथयण गरयएफभोम्जभ बाडा असरु गनथ सक्नेछन ्। 

६४. ननजी ऺेररे सञ्चारन गयेको बन्साय गोदाभ सॊचारकको दावमत्व्  
बन्साय कामाथरमफाहेक अन्म व्मम्िरे सञ्चारन गयेको बन्साय 
गोदाभको सॊचारकको दावमत्व देहामफभोम्जभ हनुेछ्– 

(क) गोदाभभा यहेको भारवस्तकुो सयुऺाको 
व्मवस्था गने, 

(ख) गोदाभभा यहेको भारवस्तकुो वववयण खरुाई 
अद्यावनधक अनबरेख याख्न,े  

(ग) बन्साय कामाथरमरे बन्साय गोदाभभा नयाख्न 
बनी आदेश ददएका भारवस्त ुनयाख्ने, 

(घ) बन्साय कामाथरमको ऩूवथ स्वीकृनतनफना 
गोदाभफाट भारवस्त ुनम्झक्ने, 

(ङ) बन्साय जाॉचऩासका रानग एकऩटक 
गोदाभफाट म्झवकसकेका भारवस्त ुबन्साय 
अनधकृतको स्वीकृनत ननरई ऩनु् गोदाभभा 
नयाख्न,े 

(च) बन्साय  कामाथरमको आदेशनफना गोदाभभा 
यहेको वा यहन आउने भारवस्त ुनखोल्ने वा 
खोल्न नऩाउने व्मवस्था गने,  

(छ) गोदाभभा यहेका भारवस्त ुहयाए वा नानसए 
वा कुनै प्रकायरे नोक्सानी बएभा बन्साय 
कामाथरमराई जानकायी ददने,  

99(ज) गोदाभभा साठी ददनबन्दा फढी अवनध 
भारवस्त ुयहेकोभा त्मस्तो अवनध सभाप्त 
हनुासाथै सोको जानकायी बन्साय 
कामाथरमराई ददने, 
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(झ) बन्साय अनधकृतरे चाहेको जनुसकैुवखत 
गोदाभको ननयीऺण गनथ ददने य ननजरे 
भागेको जानकायी तथा वववयण तत्कारै 
उऩरब्ध गयाउने, 

(ञ) गोदाभभा यहेका भारवस्तकुो वववयण दैननक 
रुऩभा बन्साय कामाथरमराई उऩरब्ध 
गयाउन,े  

(ट) गोदाभभा भारवस्त ुयाख्दा भारवस्तधुनीको 
स्ऩष्ट नाभ , ठेगाना य बएभा टेरीपोन नभफय 
य इभेर ठेगानासभेतको अनबरेख याख्न े। 

६५. हरुाकभापथ त ऩैठायी बएको भारवस्त ुबन्साय कामाथरमभा दाम्खरा 
गनुथऩने् (१) हरुाकभापथ त कसैको नाभभा ऩनुरन्दाफाट कुनै भारवस्त ु
आएभा सभफम्न्धत हरुाक कामाथरमरे ऩनुरन्दा ऩाउने व्मम्िराई सो 
कुयाको सूचना ददई सो ऩनुरन्दा नम्जकको स्थानीम बन्साय कामाथरमको 
बन्साय अनधकृतसभऺ ऩठाउन ु ऩनेछ । 

(२) कसैरे नेऩारको हरुाकफाट ववदेशभा ऩनुरन्दािाया 
भारवस्त ुननकासी गनथ चाहेभा नम्जकको स्थानीम बन्साय कामाथरमको 
बन्साय अनधकृतफाट जाॉचऩास गयाएको प्रऻाऩनऩरसाथ ल्माएभा भार 
हरुाकरे त्मस्ता ऩनुरन्दा वझुी चरान गनुथऩनेछ । 

६६. बन्साय कामाथरम खोल्ने य फन्द गने  ्(१) बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे 
बन्साय कामाथरम खोल्ने य वन्द गने सभम तोकी सवथसाधायणका 
जानकायीका रानग बन्साय कामाथरमको सूचना ऩाटीभा सूचना टाॉसी 
ददन ुऩनेछ । 

(२) सेवािाहीको सवुवधा वा कामाथरमको कामथफोझका 
आधायभा कामाथरमको ननमनभत सभमबन्दा अम्घ वा ऩनछ वा 
सावथजननक ववदाका ददनभा वा कामाथरम फन्द यहेको सभमभासभेत 
काभकाज गने गयी बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे आवश्मक व्मवस्था 
नभराउन सक्नेछ ।  

100(३) सेवािाहीराई सवुवधा प्रदान गनथ वा ननकासी वा ऩैठायी 
सभफन्धी कामथभा सयरता ल्माउन वा सीभावतॉ बन्साय कामाथरमसॉग 
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कामथ सभमभा एकरूऩता ल्माउन  स्थानीम रुऩभा आवश्मक देम्खएभा 
बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे भहाननदेशकको ऩूवथ स्वीकृनत नरई 
सावथजननक ववदा नबएको ददनभा कामाथरम फन्द गने वा सावथजननक 
ववदाका ददनभा कामाथरम खोल्ने गयी आवश्मक व्मवस्था गनथ         

सक्नेछ ।  

101(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ कामाथरम फन्द वा खोल्ने 
व्मवस्था गरयएकोभा बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे सोको सूचना 
यावष्डमस्तयको दैननक ऩर ऩनरकाभा प्रकाशन गयी बन्साय कामाथरमभा 
सभेत टाॉस गनुथऩनेछ । 

102(५) येर सेवा उऩरब्ध सखु्खा फन्दयगाह यहेका बन्साय 
कामाथरमभा टनभथनर व्मवस्थाऩन कभऩनीफाट अनयुोध बै आएभा येर 
योवकयहने अवस्थाफाट राग्ने ववरभफ शलु्क (डेभयेज) फाट ब्माऩायभा 
अनतरयि बाय नऩाने गयी कामाथरम सभम अगानड ऩछानड सभेत काभ 
गने य येर छुटाउने प्रफन्ध नभराउन ुऩनेछ । 

103६६क. आॊम्शक जाॉचऩास गने व्मवस्था्  (१) ऩैठायीकताथरे बन्साय गोदाभभा 
याम्खएका एउटै फीजकभा उल्रेख बएका भारवस्त ुएकैऩटक जाॉचऩास 
नगयाई आॊम्शक रुऩभा जाॉचऩास गयाई रैजान चाहेभा बन्साय अनधकृत 
सभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएभा बन्साय 
अनधकृतरे त्मसयी आॊम्शक रुऩभा जाॉचऩास गनथ ननभल्ने कुनै कायण 
बएभा फाहेक जाॉचऩास गयाउन चाहेको भारसाभानको ऩरयभाणको 
भहशरु नरई आॊम्शक रुऩभा भारवस्त ुजाॉचऩास गरयददन ुऩनेछ  । 

(३) एउटै फीजकभा उल्रेख गयी ऩैठायी हनु आएका 
भारवस्त ुभध्मे कुनै भारवस्त ुप्रमोगशाराभा ऩयीऺण गदाथ ऩैठायी गनथ 
नऩाउने देम्खएभा त्मस्तो भारवस्त ुफाहेक अन्म  भारवस्तकुो भार 
भहशरु नरई बन्साय अनधकृतरे जाॉचऩास गरयददन ुऩनेछ ।  
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104६६ख. बरूवश गरत ठेगानाभा आएको साभान (नभनसङ्ग कागो) वपताथ भाग 
गनथ सक्ने्– हवाइभागथफाट बरूवश गरत ठेगानाभा आएको साभानराई 
भारधनी वा अन्म सभफम्न्धत ऩऺरे कायण खरुाई वपताथ रैजान 
ननवेदन ददएभा सभवम्न्धत बन्साय कामाथरमको प्रभखुरे आवश्मक 
जॉचफझु गयी उऩमिु देखेभा सो साभान वपताथ रैजान ननवेदकराई 
अनभुनत ददन सक्नेछ । 

105६६ग.नोक्सानी बई वा कभ ऩरयभाणभा ऩैठायी हनु आएको भारवस्तकुो 
जाॉचऩास य भहसरु सभफन्धी व्मवस्था्  ( १) ऐनको दपा ७ को 
उऩदपा (३) फभोम्जभ नोक्सानी बई वा टुटपुट बई वा कभ 
ऩरयभाणभा भारवस्त ुऩैठायी हनु आएभा त्मस्तो भारवस्तकुो जाॉचऩास 
हनुऩूुवथ भारधनीरे बन्साय अनधकृतराई सो व्महोया उल्रेख गयी 
ननवेदन ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॊदा त्मस्तो अवस्थाभा 
भारवस्त ुऩैठायी हनु आएको स्ऩष्ट कायण य सो त्म ऩवुष्ट हनुे फीभा 
सबेमयको प्रनतवेदन , आनधकारयक ननकामरे सो व्महोया प्रभाम्णत 
गरयददएको कागजात, स्थरगत भचुलु्का, वा अन्म सान्दनबथक य वस्तनुनष्ठ 
प्रभाण सभेत सॊरग्न गनुथ ऩनेछ ।  

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोम्जभ ननवेदन तथा प्रभाण 
कागजात प्राप्त हनु आएभा बन्साय अनधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु एवॊ 
ववस्ततृ बौनतक ऩयीऺण गयी नोक्सानी बएको वा भूल्महीन बएको वा 
घटी ऩरयभाणभा ऩैठायी बएको ऩाइएभा सो  व्महोया तथा भूर 
भारवस्तकुो रुऩभा प्रमोगभा नआउने बए ऩनन अन्म फैकम्ल्ऩक 
प्रमोगभा आउन सक्ने वा ऩरकुो रुऩभा ऩनु् प्रमोगभा आउन सक्ने वा 
अन्म कुनै रुऩभा व्माऩारयक प्रमोजनभा आउन सक्ने वा नसक्ने 
व्महोया सभेत प्रऻाऩनऩरभा ववस्ततृ रुऩभा उल्रेख गनुथ ऩनेछ ।  

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ भारवस्तकुो वास्तववक अवस्था 
मवकन बएऩनछ सही अवस्था वा मथाथथ रुऩभा ऩैठायी हनु आएको 
भारवस्तभुा राग्ने भहसरु नरई बन्साय अनधकृतरे त्मस्तो भारवस्त ु
जाॉचऩास गनथ सक्नेछ ।  
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(५) टुटपुट बई ऩैठायी बए ऩनन उऩननमभ (३) फभोम्जभ 
वैकम्ल्ऩक प्रमोगभा आउन सक्ने बनी ठहय बएको भारवस्तरुाई 
बन्साय अनधकृतरे छुटै्ट घोषणा गयाई अनभुाननत बन्साय भूल्म ननधाथयण 
गयी राग्ने भहसरु नरई जाॉचऩास गनुथ ऩनेछ । 

(६) भारवस्त ुबन्साय कामाथरमभा आउनऩूुवथ भहसरु 
फझुाइसकेको कायणरे उऩननमभ (३) फभोम्जभ असरु गनुथऩनेबन्दा वढी 
भहसरु असरु बएको यहेछ य सभफम्न्धत व्मम्िरे त्मस्तो वढी भहसरु 
वपताथ ऩाउन ननवेदन ददएभा बन्साय अनधकृतरे नरम्खत ननणथम गयी 
त्मस्तो वढी भहसरु सभफम्न्धत व्मम्िराई वपताथ ददन सक्नेछ ।  

(७) मस ननमभ फभोम्जभ भारवस्त ुजाॉचऩास बएको वा 
भहसरु वपताथ ददएकोभा सोको ववस्ततृ जानकायी बन्साय अनधकृतरे 
तरुुन्त नछटो साधनिाया भहाननदेशकराई ददन ुऩनेछ । 

106६६घ. ननकासी वा ऩैठायी सॊकेत नभवय नवीकयण गयाउन ुऩने्  ( १) 
ननकासीकताथ वा ऩैठायीकताथरे ऐनको दपा ८९ख फभोम्जभ नरएको 
ननकासी वा ऩैठायी सॊकेत नभफय प्रत्मेक आनथथक वषथको रानग सो  वषथ 
शरुू हनु ुअगावै ववबाग वा ववबागरे तोकेको बन्साय कामाथरमभा 
ननवेदन ददई नववकयण गयाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॊदा ननवेदनसाथ 
एकहजाय रूऩैमा दस्तयु य देहाम फभोम्जभका कागजात ऩेश गनुथ 
ऩनेछ्- 

(क) कय चिुाको प्रभाणऩर,  

(ख) नवीकयण गयाउन चाहेको अवनधसभभ भमाद 
बएको तीन राख रूऩैंमा फयावयको फैंक 
जभानत ।  

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ आनथथक वषथ शरुू हनु ुअगावै 
नवीकयण गयाउन नसकेभा देहाम फभोम्जभको अवनधनबर  उऩननमभ 
(२) फभोम्जभ राग्ने दस्तयुभा देहाम फभोम्जभको थऩ दस्तयु नतयी सोही 
आनथथक वषथ नबर नववकयण गयाउन सक्नेछ्- 

(क) असोज भसान्तनबर बए ऩचास प्रनतशत,  

(ख) असाय भसान्तनबर बए शतप्रनतशत ।  
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(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ नववकयण नगयाएभा प्रत्मेक 
आनथथक वषथको  रानग उऩननमभ (१) फभोम्जभको दस्तयुभा थऩ 
दशहजाय रूऩैंमा दस्तयु नतयी ऩाॉच वषथसभभ नवीकयण गयाउन   
सवकनेछ । सो  अवनधनबर ऩनन नवीकयण नगयाएको सॊकेत नभफय 
स्वत् खायेज हनुेछ ।  

107६६ङ. सभन्वम सनभनत्  ( १) बन्साय जाॉचऩास प्रवक्रमारा ई सहज एवॊ 
सयरीकयण गनथ य सभन्वमात्भक रूऩभा बन्साय व्मवस्थऩन गनथको 
रानग देहाम फभोम्जभको एक सभन्वम सनभत यहनेछ्-  

(क) भहाननदेशक, ववबाग - सॊमोजक 
(ख) भहाननदेशक, औषनध व्मवस्था ववबाग -सदस्म 
(ग) भहाननदेशक, खाद्य प्रववनध तथा  
 गणु ननमन्रण ववबाग - सदस्म 
(घ) भहाननदेशक, वाम्णज्म, आऩनुतथ तथा 
 उऩबोिा सॊयऺण ववबाग - सदस्म  
(ङ) भहाननदेशक, ऩश ुसेवा ववबाग - सदस्म 
(च) भहाननदेशक, नेऩार गणुस्तय तथा  
 नाऩतौर ववबाग - सदस्म 
(छ) भहाननदेशक, स्वास््म सेवा ववबाग - सदस्म 
(ज) भहाननदेशक, कृवष ववबाग - सदस्म 
(झ) सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारको सशस्त्र  
 प्रहयी नामव भहाननयीऺक स्तयको  
 प्रनतनननध - सदस्म 
(ञ) नेऩार प्रहयीको प्रहयी नामव  
 भहाननयीऺक स्तयको प्रनतनननध - सदस्म 
(ट) प्रनतनननध, नेऩार याष्ड फैंक - सदस्म 
(ठ) ववबागको नीनत हेने ननदेशक - सदस्म 
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 नवौ सॊशोधनफाट थऩ ।  



(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सभन्वम सनभनतको फैठक  
सॊमोजकरे तोकेको नभनत , सभम य स्थानभा आवश्मकता अनसुाय 
फस्नेछ ।  

(३) सॊमोजकरे आवश्मक ठानेभा सभन्वम सनभनतको 
फैठकभा अन्म ननकामका ऩदानधकायी एवॊ व्मम्िहरूराई आभन्रण गनथ 
सक्नेछ । 

(४) सनभनतरे आफ्नो कामथववनध आपै ननधाथयण गनथ            
सक्नेछ ।  

६७. अनसूुचीभा थऩघट तथा हेयपेय्  अथथ भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा 
सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आवश्मक थऩघट तथा हेयपेय गनथ 
सक्नेछ । 

६८.  खायेजी य फचाउ्  ( १) बन्साय ननमभावरी , २०२६ खायेज गरयएको             

छ । 

(२) बन्साय ननमभावरी , २०२६ फभोम्जभ बए गयेका 
काभहरु मसै ननमभावरी फभोम्जभ बए गयेका भाननने छन ्। 



cg';"rL–! 

-lgod # sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

s"6gLlts ;'ljwf jf dx;'n ;'ljwf lbg k//fi6« dGqfnon] l;kmfl/; ug]{ kmf/fdsf] 

9fFrf 

g]kfn ;/sf/ 

k//fi6« dGqfno 

>L eG;f/ ljefu 

b]xfo adf]lhdsf] vl/bstf{÷lgsf;Lstf{÷k}7f/Lstf{n] vl/b÷ lgsf;L÷k}7f/L 

ug]{ b]xfosf] ljj/0f ePsf] dfnj:t'df s"6gLlts ;'ljwf÷dx;'n ;'ljwf k|bfg 

ul/lbgx'g ldlt ======================= sf] lg0f{ofg';f/ cg'/f]w 5 . 

vl/bstf{÷ 

lgsf;L÷k}7f/Lstf{s

f] gfd 

dfnj:t'sf] gfd kl/df0f dfnj:t' rnfg ug]{÷lgsf;L x'g] 

d'n's 

 cg'dflgt 

d"No 

lgsf;L÷k}7f/L x'g] 

eG;f/ sfof{no 

      

btf{ g+   dGqfnosf] 5fk          l;kmfl/; ug]{ clws[tsf] 

ldltM       b:tvt 

      gfdM 

      kb 

      ldlt 

eG;f/ ljefusf] k|of]hgsf nflu 

>L ====================eG;f/ sfof{no÷==================== 

 >L k//fi6« dGqfnoaf6 l;kmfl/; eO{ cfPadf]lhdsf] pk/f]Qm dfnj:t'df 

s"6gLlts ;'ljwf÷dx;'n ;'ljwf lbgx'g cg'/f]w 5 . 

btf{ g+=  eG;f/ ljefusf] 5fk  b:tvt 

ldlt        gfdM 

      ldlt M 



cg';"rL–@ 

-lgod @) ;Fu ;DalGwt_ 

;jf/L ;fwgsf] rfnsn] eG;f/ sfof{nodf lbg'kg]{ ljj/0fsf] 9fFrf 

>L =========== eG;f/ sfof{no, 

...........Customs Office,  

 ================, g]kfn . 

.........., NEPAL 

 

rfnssf] gfdM 

Driver's Name: 

;jf/L btf{ gDa/M 

Registration No. of Vechicle: 

;jf/L ;fwgsf] lsl;dM 

Type of Vehicle 

sG6]g/ gDa/M 

Container No.: 

k|j]z ldltM 

Date of Entry 

 

l;=g+=      
S.No. 

 

dfnj:t'sf] gfd 

Description of goods 

kl/df0f jf cbt 

Quantity or no. of 
package 

nf]8 u/]sf] :yfg 

Place of loading 

    

 

 

 

rfnssf] b:tvt 

Driver's signature 
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k|1fkgkqsf] 9fFrf 
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-lgod #! ;Fu ;DalGwt_ 

dfnj:t' vl/b ug]{ ;DaGwdf k}7f/Lstf{nfO{ lbg] ;"rgfsf] 9fFrf 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ dGqfno, eG;f/ ljefu 

============eG;f/ sfof{no 

ldltM 

ljifo M dfnj:t' vl/b ug]{ af/] . 

 

>L = = = = = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

kfg g+= M = = = = = = = = = = = = = = 

 tkfO{n] k}7f/L u/L Nofpg' ePsf] b]xfoadf]lhdsf] dfnj:t' 

eG;f/ P]g, @)^$ sf] bkmf !# sf] pkbkmf !% sf] v08 -v_ adf]lhd 

o; sfof{non] vl/b ug]{ ePsf]n] eG;f/ lgodfjnL @)^$ sf] lgod #! 

adf]lhd tkfO{nfO{ of] ;"rgf lbOPsf] 5 . tn pNn]lvt /sd o; 

sfof{noaf6 e'QmfgL lng' xf]nf . 

vl/b ul/g] dfnj:t'sf] ljj/0f 

!= k|tLtkq g+= / ldlt M 

@= aLhs g+= / ldlt M 

#= k|1fkgkq btf{ g+= / ldlt M 

$= dfnj:t'sf] ljj/0f M 

%= dfnj:t'sf] 3f]lift d"No M 

^= vl/bjfkt e'QmfgL ul/g] /sd ?= = = = == =  

     eG;f/ clws[tsf] b:tvt 

    gfdM 



kf;kf]6{ 

;fOhsf] 

kmf]6f] 
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-lgod #& sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

eG;f/ Ph]G6sf] Ohfhtkq lngsf nflu lbg] b/vf:t  

 

btf{ gDa/ / ldltM           btf{ ug]{ sfof{noM 

b/vf:tbftfsf] gfd y/M-kmd{÷sDkgLsf] xsdf dflnssf]_M  

afa'÷cfdfsf] gfdM       

afh]÷aHo}sf] gfdM 

:yfoL 7]ufgfM==================k|b]z=================lhNnf=================uf=kf=÷g=kf j8f 

g+===== 

c:yfoL 7]ufgfM  hGd ldltM   gful/stfM 

6]nLkmf]g gDa/M  6]nLˆofS; gDa/M 

Od]n 7]ufgfM 

kmd{÷sDkgLsf] gfdM    btf{ ldltM===========      

gjLs/0fsf] DofbM 

:yfoL n]vf gDa/M    :yfoL n]vf gDa/ lnPsf] ldltM 

b/vf:tbftfsf] z}lIfs of]Uotf;DaGwL ljj/0f -kmd{ jf sDkgLsf] xsdf dflnssf]_ 

l;=g+= z}lIfs ;+:yfsf] 

gfd / 7]ufgf 

ptL0f{ u/]sf] 

k/LIff 

ptL0f{ u/]sf] jif{ >]0fL 

     

     

     

eG;f/ lgodfjnL, @)^$ sf] lgod lgod #& sf] pklgod -@_ adf]lhdsf] of]Uotf 

ePsfn] of] b/vf:t lbPsf] 5' . d}n] dfly pNn]v u/]sf] ;Dk"0f{ ljj/0fx? ;To 5g\ . 

em'7f ljj/0f lbPsf] 7x/] k|rlnt sfg"gadf]lhd ;xg a'emfpg d~h'/ ub{5' . 

ldltM              NofKr] ;xL5fk    

                           bfofF       jfofF 

     b/vf:tbftfsf] x:tfIf/ 

 

gf]6M of] b/vf:tsf ;fydf z}lIfs of]Uotfsf k|df0fkqx?, gful/stf jf kf;kf]6{ / 

kmd{ jf sDkgLsf] xsdf :yfoL n]vf gDa/ btf{ k|df0fkq / kmd{ btf{ k|df0fkqsf 

k|dfl0ft k|ltlnlkx? ;+nUg ug'{ kg]{5 .  
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 bzf}+ ;+zf]wgjf6 ;+zf]lwt . 



 

kf;kf]6{ 

;fOhsf] 

kmf]6f] 

 

eG;f/ Ph]G6sf] k/LIffsf] k|j]z kq 

 

b/vf:tbftfsf] gfd y/M 

kmd{÷sDkgLsf] gfdM 

qmdfÍM 

k/LIff s]Gb|M                  

b:tvtsf] gd"gf 

 

 



eG;f/ 

Ph]G6sf] 

kf;kf]6{ 

;fOhsf] kmf]6f] 

 

cg';"rL–^ 

-lgod #& sf] pklgod -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ dGqfno 

eG;f/ ljefu÷========eG;f/ sfof{no 

Ohfhtkq ;+VofM             ldltM  

       

eG;f/ Ph]G6sf] Ohfhtkq 

lgsf;L jf k}7f/L x'g] dfnj:t' eG;f/ sfof{noaf6 5'6fpg jf eG;f/ sfof{no;Fu 

;DalGwt sfdsf] nflu lgsf;Lstf{ jf k}7f/Lstf{sf] eG;f/ Ph]G6sf] ?kdf sfd ug{ 

eG;f/ lgodfjnL, @)^$ sf] lgod #& sf] pklgod -%_ adf]lhd of] eG;f/ Ph]G6sf] 

Ohfhtkq lbOPsf] 5 . 

 

eG;f/ Ph]G6sf] gfd M 

kmd{ jf sDkgL eP eG;f/ Ph]G6sf]?kdf sfd ug]{ JolQmsf] gfd y/M 

b:tvtM                        

:yfoL n]vf gDa/M         

:yfoL 7]ufgfM        

xfnsf] 7]ufgfM     Ohfhtkq hf/L ug]{sf]   

6]nLkmf]g g+M     gfdM 

6]nLˆofS; g+M     bhf{M  

Od]n 7]ufgfM     b:tvtM 

k[i7 efu 

gjLs/0fsf] ljj/0f 

 

gjLs/0f u/]sf]  ldlt gjLs/0f b:t'/ jxfn /xg] cjlw gjLs/0f ug]{sf] b:tvt 

    

lg;fgf 

5fk 
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cg';"rL–& 

-lgod #* sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

eG;f/ Ph]G6sf] lgo'lQmkqsf] 9fFrf 

v08 -s_ 

-lgsf;Lstf{÷k}7f/Lstf{n] eg]{_ 

lgsf;Lstf{÷k}7f/Lstf{sf] gfdM 

7]ufgfM 

kfg g+= 

d"=c=s/ btf{ ePsf] jf gePsf] ===================== ePsf] eP btf{ ldltM 

>L =============================eG;f/ sfof{no 

 

ljifoM eG;f/ Ph]G6 lgo'Qm u/]sf] . 

 To; eG;f/ sfof{nosf] af6f] u/L lgsf;L jf k}7f/L x'g] dfnj:t'sf] eG;f/ 

hfFrkf; u/fpg] nufot eG;f/;Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ sfo{x? ug]{ u/fpg] k|of]hgsf nflu 

eG;f/ Ph]G6sf] Ohfhtk|fKt b]xfoadf]lhdsf] eG;f/ Ph]G6nfO{ b]xfosf] cjlwsf 

nflu÷b]xfosf] dfnj:t' hfFrkf; u/fpg d]/f]÷xfd|f] Ph]G6sf] ?kdf eG;f/ lgodfjnL, @)^$ 

sf] lgod #* sf] pklgod -$_ adf]lhd lgo'Qm u/]sf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . o; ;DaGwdf 

eG;f/ P]g, @)^$ tyf eG;f/ lgodfjnL, @)^$ df  ePsf Joj:yfx? k"0f{ ?kdf kfngf 

ug]{5'÷5f}+ . xfd|f] Joj;fo;Fu ;DalGwt btf{ k|df0fkqx? / eG;f/ Ph]G6sf] Ohfhtkqsf 

k|ltlnlkx? o;};fy ;+nUg 5g\ . cfjZos k/]df ;Ssn ;d]t k]z ug]{5'÷5f}+ . 

eG;f/ Ph]G6sf] gfdM ============================= 

eG;f/ Ph]G6 Ohfhtkq gDa/M ========Ohfhtkq hf/L ldltM ==============           

7]ufgfM ====================================== 

eG;f/ Ph]G6sf] ?kdf sfo{ ug]{ cjlwM=========   b]lv  =============  ;Dd 

  

 s'g} sG;fOGd]G6 dfq hfFrkf; u/fpgsf nflu M  -k|tLtkq g+=, ldlt, a}+ssf] gfd, 

aLhs g+ / ldlt v'nfpg]_ 

 ================================================================================== 

lgsf;Lstf{÷k}7f/Lstf{sf] b:tvt  ldltM ====================kmf]gM=============== 

gfd y/M  =====================================7]ufgfM ================================= 

sf/f]jf/;Fusf] ;DaGwM===================== Od]nM     

-;DaGw k'li6 x'g] k|df0f ;+nUg ug'{  kg]{5_ 

5fk       ˆofS;M======== 

-Ps} dfnwgLn] Pp6f eG;f/ sfof{nodf Psk6seGbf a9L eG;f/ Ph]G6 lgo'Qm ug'{ k/]df lgo'QmL kqdf 

lgo'QmLstf{sf] kmf]6f] cfjZos kg]{5}g_ . 

v08 -v_  

 -eG;f/ Ph]G6n] eg]{_ 
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 ऩवहरो सॊशोधनफाट ऩयुानोको सट्टा नमाॉ याम्खएको। 

eG;f/ 

Ph]G6sf] kmf]6f]  

 

-kmf]6f]df ;d]t 

kg]{u/L lgo'lQmstf{n] 

;xL ug'{kg]{_ 

 

lgo'lQmstf{sf] 

kmf]6f] 

 

-kmf]6f]df ;d]t kg]{u/L 

;xL ug'{kg]{_ 



 dfly v08 -s_ df pNn]v ePadf]lhd lgsf;Lstf{÷k}7f/Lstf{sf] eG;f/ 

Ph]G6sf] ?kdf eG;f/ P]g, @)^$ / eG;f/ lgodfjnL, @)^$ sf cwLgdf /xL sfo{ 

ug{ d~h'/ ub{5' . d]/f] eG;f/ Ph]G6 Ohfhtkqsf] k|ltlnlk ;+nUg u/]sf] 5' . 

cfjZos k/]df ;Ssn ;d]t k|:t't  ug]{5' M– 

eG;f/ Ph]G6sf] gfdM   7]ufgfM 

b:tvtM    kmf]g g+M 

eG;f/ Ph]G6 Ohfhtkq g=M     Ohfhtkq hf/L ldltM 

Od]nM     ˆofS; g+M 

5fk    



cg';"rL–* 

-lgod $!  sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

d"NofÍg k'g/fjnf]sgsf nflu lbg] lgj]bgsf] 9fFrf 

      ldltM 

>L d"NofÍg k'g/fjnf]sg ;ldlt 

  ljifoM d"NofÍg k'g/fjnf]sg ul/kfpmF . 

 k|:t't ljifodf lgj]bsn] k}7f/L u/L NofPsf] b]xfoadf]lhdsf] dfnj:t'df 

============ eG;f/ sfof{nosf eG;f/ clws[tn] b]xfoadf]lhd sfod u/]sf] eG;f/ 

d"Nodf d]/f] lrQ ga'em]sf] x'Fbf lgDg tYo / k|df0fsf cfwf/df ;f] lg0f{o k'g/fjnf]sg 

ug{ ;DalGwt k|1fkgkq tyf ;f];fy ;+nUg u/L eG;f/ sfof{nodf k]z u/]sf ;Dk"0f{ 

sfuhftx?sf] k|ltlnlk / eG;f/ clws[tn] lbPsf] lnlvt ;"rgfsf] k|ltlnlk ;+nUg 

u/L of] lgj]bg u/]sf] 5' . 

!= cfk"lt{stf{sf] gfd 7]ufgfM 

@= k|tLtkq÷a}Í 8«fˆ6÷ 6L=6L=÷ 8L=P=kL= gDa/ / ldltM 

#= aLhs gDa/ / ldltM 

$= k|1fkgkq btf{ gDa/ / ldltM 

%= dfnj:t' hfFrkf; ePsf] ldltM 

%= dfnj:t'sf] ljj/0f -k"/f :k]lzlkms]zg v'nfpg]_ 

 ============================ 

^= 3f]lift hDdf d"No M 

&= eG;f/ clws[tn] sfod u/]sf] hDdf d"No M 

*= 3f]lift d"No k'li6 ug]{ ;+nUg k|df0f -s]xL eP pNn]v ug]{_M 

 ================================================================= 

(=  eG;f/ clws[tn] sfod u/]sf] eG;f/ d"Nodf lrQ ga'em\gfsf] sf/0f / cfwf/M 

-of] :yfg ckof{Kt ePdf 5'§} kfgf ;+nUg ug{ ;lsg]5 ._ 

  lgj]bssf] b:tvt 

   5fk gfd  

  kfg g+M 
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cg';"rL– ( 

-lgod %) sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

lanDa z'Ns -8]d/]h_ sf] b/M  

-s_ ljdfg:yn eG;f/ sfof{nodfM 

 tL; lbg;Ddsf nflu k|lt lbgsf] k|lt s]=lh= ;f7L k};f, tL; 

lbgeGbf a9L ;f7L lbg;Dd k|lt lbgsf] k|lt s]=hL= Ps ?k}ofF / 

;f7L lbgeGbf a9Lsf] k|lt lbg k|lt s]=hL= Ps ?k}+of rfln;  

k};f . 

-v_ cGo eG;f/ sfof{nodfM 

 tL; lbg;Ddsf nflu k|lt s]=hL= k|lt lbg rfln; k};f, tL; 

lbgeGbf a9L ;f7L lbg;Dd k|lt s]=hL= k|lt lbg ;f7L k};f / 

;f7L lbgeGbf a9Lsf] k|lt s]=hL= k|lt lbg c;L  k};f .  
 

:ki6Ls/0fM lanDa z'Ns -8]d/]h_ lng] k|of]hgsf nflu tf}nsf] u0fgf ubf{ 

Pp6f k|1fkgkq jf Pp6f sG;fOGd]G6sf ;a} dfnj:t'sf] ;di6Lut tf}nnfO{ 

u0fgf ug'{ kb{5 . tf}ndf Ps lsnf]u|fdeGbf sd afFsL /x]df Ps lsnf]u|fd 

dfgL u0fgf ul/g]5 . 
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 अथथ भन्रारमको नभनत २०७१।३।३० को याजऩरभा प्रकाम्शत 
सूचनाफाट सॊशोधन बएको। 



cg';"rL– !) 

-lgod %@  sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

eG;f/ sfof{non] hf/L ug]{ Dofbsf] 9fFrf 

>L =======================eG;f/ sfof{noaf6  ================================ 

========================================================sf gfddf hf/L ePsf] Dofb 

 eG;f/ P]g, @)^$ cGtu{tsf] s;"/sf] sf/jfxLsf] l;nl;nfdf 

tkfO{;Fu s]xL s'/f a'em\g'kg]{ ePsfn] af6fsf] Dofbafx]s kGw| lbgleq 

sfof{no ;dodf o; sfof{nodf xflh/ x'g cfpg' xf]nf . ;f] Dofbleq 

cfP tkfO{sf] Joxf]/f a'emL / gcfO{ Dofb u'hf/L a;] sfg"gadf]lhd lg0f{o 

x'g]5 . kl5 tkfO{sf] ph'/ nfUg] 5}g . of] Dofb ydfpg kfOg] 5}g . 

 

Olt ;Dat===========;fn ========== dlxgf======ut] /f]h======z'ed\ . 
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cg';"rL–!)s= 

-lgod ^)s= ;Fu ;DalGwt_ 

;ª\lIfKt k|1fkgkqsf] 9fFrf 

g]kfn ;/sf/ 

cy{ dGqfno, eG;f/ ljefu 

;ª\lIfKt k|1fkgkq 

=========eG;f/ sfof{no -cfudg sIf÷ofq' zfvf_ 

  

k}7f/Lstf{sf] gfd y/ M 

7]ufgfM 

aLhs gDa/ / ldltM 

s'n aLhs d"No M 

ljlgdo b/ M 

 

;ª\lIfKt k|1fkgkq btf{ g+M 

 

ldltM 

 

cfO6d gDa/ dfnj:t'sf] gfdM 
dfnj:t'sf] 

cbt 
kl/df0f 

aLhs 

d"No ?M 

sfod d"No 

?M 

juL{s/0f 

pkzLif{s 

;db/ jf PsLs[t 

dx;'n b/ 
dx;'n /sd ?= 

! @ # $ % ^ & * ( 

! 

        

@ 

        

# 

        

$ 

        

% 

        

^ 

        

& 

        

s'n dx;'n ?= M 

 

cIf/]lk M 

o;df plNnlvt ljj/0f 7Ls ;fFrf] xf] . ;f] ljj/0f e'm§f jf km/s kf/L n]lvPsf] 7xl/Pdf k|rlnt 

sfg"gadf]lhd ;hfoF ef]Ug d~h'/  5 . of] ;ª\lIfKt k|1fkgkq Aofkfl/s k|of]hgsf nflu k|of]u 

ug]{ 5}g egL ;xL ug]{ dfnwgLsf] M– 

 

b:tvt M–    

 ldltM 

 

gubL /l;b g+= / ldltM 

 

hfFrsLsf] b:tvt / ldlt M 

 

eG;f/ clws[tsf] b:tvt / ldlt M 
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 ऩवहरो सॊशोधनफाट थऩ। 



;ª\lIfKt k|1fkgkq eg'{cl3 Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

 

!=  of] ;ª\lIfKt k|1fkgkqdf k}7f/Lstf{sf] gfd, 7]ufgf, aLhs ePdf ;f]sf] gDa/ / 

ldlt, s'n aLhs d"No tyf kmf/fdsf] dxn @ b]lv $ ;Ddsf ljj/0fx? dfq 

dfnwgLn] e/L kmf/fdsf] lgwf{l/t :yfgdf b:tvt u/L ldlt pNn]v ug'{ kg]{5 . cGo 

dxnx? eG;f/ sfof{nosf] k|of]hgsf nflu ePsfn] dfnwgLn] eg'{ kb}{g .  

112
@= of] ;ª\lIfKt k|1fkgkqaf6 lghL k|of]usf ?=%,))).– ;Dd eG;f/ d"No ePsf 

dfnj:t' jf ofq'n] Nofpg / n}hfg kfpg] lghL k|of]usf dfnj:t' ;DaGwL ;"rgfdf 

;db/df dx;'n lt/L Nofpg kfpg] egL pNn]v ePsf dfnj:t'x? dfq k}7f/L ug{ 

;lsg]5 . o;af6 Jofkfl/s k|of]hgsf dfnj:t' k}7f/L ug{ kfOg] 5}g / Aofkfl/s 

sf/f]jf/sf ;DaGwdf k|df0fsf] ?kdf o;nfO{ :jLsf/ ul/g] 5}g . 

#=  ladfg:yn eG;f/ sfof{nosf] cfudg sIf jf :yndfu{ eG;f/ sfof{nox?sf ofq' 

zfvfaf6 k}7f/L x'g] l;= g+= @ df pNn]v eP adf]lhdsf dfnj:t'x? k}7f/L ug{sf 

nflu dfq of] ;ª\lIfKt k|1fkgkq k|of]u ug{ ;lsg]5 . 

$=   of] ;ª\lIfKt k|1fkgkq b'O{ k|lt e/]/ k]z ug'{ kg]{5 . 
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  bzf}+ ;+zf]wgjf6 ;+zf]lwt . 



cg';"rL– !! 

-lgod ^) sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

k}7f/L ePsf] dfnj:t'sf] k|df0fkqsf] 9fFrf 

 

GOVERNMENT OF NEPAL 

......................... CUSTOMS OFFICE 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 
This is to certify that the goods mentioned below have been duly imported 
into Nepal through this customs office. 

 

Importer's Name and Address : 

Importer's PAN Number     : 

Supplyer's Name and Address : 

Description of Goods : 

 

Invoice Number & Date: 

Nett Value: 

Total Invoice Amount: 

Customs Declaration Form (Pragyapan Patra) Regd. Number: 

Date of Importation: 

Official Seal 

Customs officer's signature 

 

 Name:  

  

 Date: 
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cg';"rL– !@ 

-lgod ^@ sf] pklgod -!_ sf] v08 -v_ ;Fu ;DalGwt_ 

hlt;'s} d"Nosf dfna:t' k}7f/L ug{ ;Sg] 5f]6L eG;f/ sfof{no 

 

१. ऩृ् वीऩयु छोटी बन्साय कामाथरम 

२. गरुरयमा छोटी बन्साय कामाथरम 

३.   रगभा जटही छोटी बन्साय कामाथरम । 
* cy{ dGqfnosf] ldlt @)^&.!@.& sf] /fhkqdf k|sflzt ;"rgfaf6 

yk . 

** cy{ dGqfnosf] ldlt @)^(.@.!% sf] /fhkqdf k|sflzt ;"rgfaf6 

;f]xL dGqfnosf] ldlt @)^&.!@.& sf] /fhkqdf k|sflzt ;"rgfdf 

pNn]lvt gfd ;RofO{Psf] . 
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 एघारf}+ ;+zf]wgjf6 ;+zf]lwt . 



114अनसूुची-१३ 

(ननमभ ६२ को उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) सॉग सभफम्न्धत) 

kRrL; xhf/ ?k}+of;Ddsf dfna:t' k}7f/L ug{ ;Sg] 5f]6L eG;f/ 

sfof{no 

 

१.    नबस्वा छोटी बन्साय कामाथरम 

२.    आठभौजा (गौयीगि) छोटी बन्साय कामाथरम 

३. कुभयखोद छोटी बन्साय कामाथरम 

४. यॊगेरी छोटी बन्साय कामाथरम 

५. सभसी छोटी बन्साय कामाथरम 

६. वॊकुर छोटी बन्साय कामाथरम 

७. भवटअवाथ छोटी बन्साय कामाथरम 

८. फेरौयी छोटी बन्साय कामाथरम । 
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 एघारf}+ ;+zf]wgjf6 ;+zf]lwt . 


