भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र
एकीकरण गनन बनेको विधेयक

प्रस्तािनाः

भन्सार प्रवियालाई व्यिस्स्ित, पारदशी तिा उत्तरदायी

बनाई अन्तरानविय व्यापारलाई सहज तिा सुरस्ित बनाउन र महसुल

सङ्कलनमा दिता तिा प्रभािकाररता अभभिृवि गनन भन्सार सम्बन्धी
कानूनलाई सं शोधन तिा एकीकरण गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारस्म्भक

1.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भन्सार ऐन,
२०७७” रहेको छ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको भमभतले एकानब्बेऔ ं

ददनदे स्ि प्रारम्भ हुनछ
े ।
2.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अिन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

"अनुसन्धान अभधकृत" भन्नाले दफा ९६ बमोस्जम

(ि)

"कम््युटर

तोवकएको अनुसन्धान अभधकृत सम्झनु पछन।
प्रणाली"

भन्नाले

िस्तु जााँचपास

तिा

भन्सार सम्बन्धी अन्य कायन विद्युतीय माध्यमबाट
सम्पादन गननको लाभग विभागले प्रयोगमा ल्याएको

(ग)

स्िचाभलत कम््युटर प्रणाली सम्झनु पछन।
"कायानलय"

भन्नाले

दफा

५

बमोस्जमको

भन्सार

कायानलय सम्झनु पछन र सो शब्दले त्यस्तो भन्सार
कायानलयको पररसरलाई समेत जनाउाँछ।
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(घ)

"कूटनीभतक सुविधा" भन्नाले नेपाल पि भएको सस्न्ध
िा सम्झौताको प्रािधान बमोस्जम कुनै िस्तु जााँच
नगरी, महसुल नभलई लगत मात्र रािी भनकासी िा

(ङ)

पैठारी गनन ददइने सुविधा िा सहुभलयत सम्झनु पछन।

"घोषणा" भन्नाले घोषणाकतानले भनकासी िा पैठारी गने
िस्तुको

वििरण

प्रज्ञापनपत्रमा

भरी

विद्युतीय

माध्यमबाट िा तोवकए बमोस्जम भन्सार अभधकृत

समि सम्प्रेषण िा पेश गने कायन सम्झनु पछन र सो
ु स्घ
शब्दले भनकासी िा पैठारी गने िस्तु जााँचपास हुनअ

(च)

घोषणाकतानले

कम््युटर

"घोषणाकतान"

भन्नाले

प्रणालीमा

प्रविष्ट

गरे का

वििरण तिा सं लग्न कागजातलाई समेत जनाउाँछ।
प्रज्ञापनपत्रमा

उस्ल्लस्ित

भनकासी िा पैठारी गने िस्तुको धनी सम्झनु पछन र
सो शब्दले त्यस्तो धनीले भनयुक्त गरे को भन्सार

(छ)

जााँचपास प्रभतभनभधलाई समेत जनाउाँछ।

"चोरी भनकासी" भन्नाले महसुल लाग्ने िस्तु महसुल
नभतरी लुकाई भछपाई िा दफा ६ बमोस्जम तोवकएको

बाटोभन्दा फरक बाटोबाट िा महसुल नलाग्ने िस्तु
भए तापभन घोषणा नगरी भनकासी गने कायन सम्झनु
(ज)

पछन।

"चोरी पैठारी" भन्नाले महसुल लाग्ने िस्तु महसुल

नभतरी, लुकाई भछपाई िा दफा ६ बमोस्जम तोवकएको

बाटो भन्दा फरक बाटोबाट िा महसुल नलाग्ने िस्तु
भए तापभन घोषणा नगरी पैठारी गने कायन सम्झनु
पछन।

2

(झ)

"जााँच" भन्नाले भनकासी िा पैठारी गररने िस्तु घोषणा

गररए बमोस्जम छ छःैन भनी यवकन गनन भन्सार
अभधकृतले

त्यस्तो

िस्तु िा

सो

िस्तु सम्बन्धी

कागजात िा दुबैको परीिण गने कायन सम्झनु पछन र

ु बाट नेपालभभत्र प्रिेश गने िा
सो शब्दले विदे शी मुलक
नेपालबाट

विदे शी

ु मा
मुलक

प्रस्िान

गने

िाहन,

िाहनसाँग सम्बि व्यस्क्त तिा यात्रुको जााँच गने तिा
(ञ)

तलासी भलने कायनलाई समेत जनाउाँछ।

"जााँचपास" भन्नाले भन्सार अभधकृतले यो ऐन र यस

ऐन अन्तगनत बनेको भनयम बमोस्जम कायानलय िा
भन्सार िेयरहाउसबाट कुनै िस्तु भनकासी िा पैठारी

गनन िा भन्सार िेत्र बावहर लै जान ददएको अनुमभत
(ट)
(ठ)

(ड)
(ढ)

सम्झनु पछन।

"जााँचपासपभछको

परीिण"

भन्नाले

दफा

बमोस्जम गररने िस्तुको परीिण सम्झनु पछन।

१२३

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोस्जम" भन्नाले यस ऐन
अन्तगनत

बनेको

भनयममा

बमोस्जम सम्झनु पछन।

तोवकएको

िा

तोवकए

ु मा िस्तु
"भनकासी" भन्नाले नेपालबाट विदे शी मुलक
पठाउने काम सम्झनु पछन।
"भनकासीकतान" भन्नाले

िस्तु भनकासी गने व्यस्क्त

सम्झनु पछन र सो शब्दले भनकासीको लाभग घोषणा

गने समयमा िा भनकासीको लाभग घोषणा गरे पभछ तर
भनकासी हुन ु अस्घको समयमा िस्तुको धनी, स्िाभमत्ि

ग्रहण गने व्यस्क्त, िस्तु स्जम्मामा भलने अभधकारप्राप्त
व्यस्क्त िा िस्तुको वहताभधकारीलाई समेत जनाउाँछ।
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(ण)

"पेट्रोभलयम पदािन" भन्नाले हाइस्स्पड भडजेल, मोटर
स्स्पररट (पेट्रोल), हिाई इन्धन (एभभएसन टबानइन
फ्यूल),

मवितेल

(सुपेररयर

वकरोभसन

आयल)

र

तरलीकृत पेट्रोभलयम ग्यास (एलपीजी) सम्झनु पछन र
सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना

प्रकाशन गरी तोकेको अन्य पेट्रोभलयम पदािनलाई
(त)
(ि)
(द)

समेत जनाउाँछ।

"प्रज्ञापनपत्र" भन्नाले दफा २८ को उपदफा (२)
बमोस्जमको प्रज्ञापनपत्र सम्झनु पछन।

ु बाट नेपालभभत्र िस्तु
"पैठारी" भन्नाले विदःेशी मुलक
ल्याउने काम सम्झनु पछन।

"पैठारीकतान" भन्नाले िस्तु पैठारी गने व्यस्क्त सम्झनु
पछन र सो शब्दले पैठारीको लाभग घोषणा गने

समयमा िा सोभन्दा पभछ तर पैठारी हुन ु अस्घको कुनै
समयमा

िस्तु

प्राप्त

गने

व्यस्क्त,

िस्तुको

धनी,

स्िाभमत्ि ग्रहण गने व्यस्क्त, िस्तु स्जम्मामा भलने
अभधकारप्राप्त
(ध)
(न)

(प)

व्यस्क्त

समेत जनाउाँछ।
"बण्डेड

िेयरहाउस"

िा

िस्तुको

भन्नाले

दफा

वहताभधकारीलाई
७६

बमोस्जम

इजाजतपत्र प्राप्त बण्डेड िेयरहाउस सम्झनु पछन।
"बैङ्क"

भन्नाले

प्रचभलत

कानून

बमोस्जम

बैवङ्कङ्ग

कारोबार गनन इजाजतप्राप्त िास्णज्य बैङ्क िा वित्तीय
सं स्िा सम्झनु पछन।

"बैङ्क जमानत" भन्नाले घोषणाकतानले िस्तु भनकासी िा
पैठारी गदान बुझाउनु पने महसुल भनजले नबुझाएमा
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आफूले
(फ)

भतररददने

गरी

जमानत सम्झनु पछन।

बैङ्कले

कायानलयलाई

ददने

"भन्सार अभधकृत" भन्नाले दफा ७ बमोस्जमको प्रमुि

भन्सार प्रशासक, प्रमुि भन्सार अभधकृत िा भन्सार
अभधकृत सम्झनु पछन र सो शब्दले राजपत्रअनवङ्कत

कमनचारी कायानलय प्रमुि भएको कायानलयको प्रमुि
िा छोटी भन्सार कायानलयको प्रमुि, महाभनदे शकले

तोकेको विभागको उपमहाभनदे शक, भनदे शक, भन्सार
परीिक, शािा अभधकृत िा दफा १४२ बमोस्जमको
(ब)
(भ)
(म)

अभधकार प्राप्त अभधकारीलाइन समेत जनाउाँछ।
"भन्सार जााँचपास

प्रभतभनभध"

भन्नाले

दफा ११८

बमोस्जम इजाजतपत्रप्राप्त व्यस्क्त सम्झनु पछन।

"भन्सार जााँचपास परीिण कायानलय" भन्नाले दफा
१३ बमोस्जमको कायानलय सम्झनु पछन।

"भन्सार परीिक" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (२)
बमोस्जमको प्रमुि भन्सार परीिण प्रशासक, प्रमुि भन्सार
परीिक िा भन्सार परीिक सम्झनु पछन र सो शब्दले

महाभनदे शक िा भनजले दफा १२३ बमोस्जम तोकेको
(य)

(र)

भन्सार अभधकृतलाई समेत जनाउाँछ।

"भन्सार महसुल" भन्नाले भनकासी िा पैठारी गररने
िस्तुमा यस ऐन बमोस्जम लाग्ने भन्सार महसुल
सम्झनु पछन।

"भन्सार मूल्य" भन्नाले भनकासी िा पैठारी गररने
िस्तुको भन्सार महसुल भनधानरण गने प्रयोजनको लाभग

पररच्छे द-५ बमोस्जम भनधानरण गररएको मूल्य सम्झनु
पछन।
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(ल)

"भन्सार िेयरहाउस" भन्नाले दफा ७२ बमोस्जमको

(ि)

"भन्सार िेत्र" भन्नाले दफा ६ बमोस्जमको भन्सार िेत्र

(श)
(ष)

भन्सार िेयरहाउस सम्झनु पछन।
सम्झनु पछन।

"मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अिन मन्त्रालय
सम्झनु पछन।

"महसुल" भन्नाले भनकासी िा पैठारी गररने िस्तुमा

यस ऐन बमोस्जम लाग्ने भन्सार महसुल लगायत अन्य
प्रचभलत कानून बमोस्जम लाग्ने कर, शुल्क िा दस्तुर

(स)

(ह)
(ि)

सम्झनु पछन।

"महसुल सुविधा" भन्नाले कुनै िस्तु महसुल नभलई,
जााँच गरी िा नगरी लगत मात्र रािी भनकासी िा
पैठारी गनन ददइने सुविधा सम्झनु पछन।

"महाभनदे शक" भन्नाले विभागको महाभनदे शक सम्झनु
पछन।

"राहत सामग्री" भन्नाले विपद्को अिस्िामा पीभडतको

िोज, उिार तिा राहतका लाभग मानिीय सहायतास्िरूप

पैठारी हुने नेपाल सरकारले तोके बमोस्जमका िस्तु
(त्र)
(ज्ञ)

सम्झनु पछन।

"िस्तु" भन्नाले मुद्रा लगायत जुनसुकै प्रकारको चल
िस्तु िा सम्पस्त्त सम्झनु पछन।

"िस्तुको िगीकरण" भन्नाले प्रचभलत आभिनक ऐनको

भन्सार सम्बन्धी अनुसूचीमा उल्ले ि गररएका िस्तु
भनकासी

िा

पैठारी

गदान

लाग्ने

भन्सार

महसुल

भनधानरण गने प्रयोजनको लाभग प्रयोगमा ल्याइएको
शीषनक

िा

उपशीषनक
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बमोस्जमको

साङ्केभतक

अङ्क

अनुसार दफा ४७ िा ४८ बमोस्जम गररने िगीकरण
सम्झनु पछन।

(कक) "व्यस्क्त" भन्नाले प्राकृभतक व्यस्क्त सम्झनु पछन र सो
शब्दले

कानून

बमोस्जम

दतान

भएकःो

सङ्गदठत सं स्िा िा फमनलाई समेत जनाउाँछ।

कम्पनी,

(कि) "िाहन" भन्नाले िायुयान, जलयान, रे ल, सिारी साधन

लगायत हिाई, जल िा स्िलमागनबाट माभनस तिा

िस्तु पररिहनको लाभग प्रयोग हुने जुनसुकै साधन
सम्झनु पछन।

(कग) "विपद्" भन्नाले अभतिृवष्ट, अनािृवष्ट, अभनकाल, आगलागी,

ाँ ीबेहरी, पवहरो, बाढी, भूकम्प, महामारी, औद्योभगक
आध

दुघट
न ना, विष्फोटक िा विषाक्त पदािनबाट हुने दुघट
न ना,
िातािरणीय

प्रदूषण, भौभतक

सं रचनाको िभत

िा

त्यस्तै प्रकृभतका प्राकृभतक िा गैर प्राकृभतक विपद्
सम्झनु पछन।

(कघ) "विभाग" भन्नाले भन्सार विभाग सम्झनु पछन।
(कङ) "विलम्ब

शुल्क"

भन्नाले

दफा

१३८

बमोस्जम

िस्तुको धनीले नेपाल सरकारलाई भतनुन बुझाउनु पने
विलम्ब शुल्क (डे मरे ज) सम्झनु पछन।

(कच) "सिारी साधन" भन्नाले मोटर गाडी, गाडा, टााँगा,

ठे ला, ररक्सा, साइकल लगायत यात्रा गनन िा िस्तु
ओसार पसार गनन प्रयोग हुने जुनसुकै साधन सम्झनु
पछन।
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पररच्छे द…२

भन्सार प्रशासनको सङ्गठन सं रचना तिा कमनचारी
3.

विभागको स्िापना

(१) यस ऐन बमोस्जम भन्सार सम्बन्धी

काम गननको लाभग भन्सार विभाग नामको एक विभाग रहनेछ।

(२) महाभनदे शक विभागको प्रमुि हुनेछ र विभागमा

राजपत्रावङ्कत

प्रिम

श्रे णीको

सङ्ख्यामा कमनचारी रहनेछन्।
4.

महाभनदे शक सवहत

आिश्यक

महाभनदे शकको काम, कतनव्य र अभधकार: यस ऐनमा अन्यत्र
उल्लेि

गररएको काम, कतनव्य

र अभधकारको

अभतररक्त

महाभनदे शकको अन्य काम, कतनव्य र अभधकार दे हाय बमोस्जम
हुनेछ -

(क) भन्सार िेत्र बाहेक अन्यत्रबाट यस ऐन विपररत

हुने गरी िस्तु भनकासी िा पैठारी गरे को भनी
कसै ले त्यस्तो िस्तु कब्जामा भलइन िा माभनस
सवहत पिाउ गरी विभागमा पेश गरे मा आफैँले

िा विभागको कुनै अभधकृतलाई तोकी त्यसरी
पेश भएको िस्तु िा माभनस उपर यस ऐन
बमोस्जम अनुसन्धान र कारबाही गने गराउने,

(ि) कायानलयबाट जााँचपास भइसकेको कुनै िस्तु
भन्सार

िेत्रबाट

बावहर

लै जानु

अस्घ

िा

लभगसकेपभछ त्यस्तो िस्तुको सम्बन्धमा भएको

मूल्याङ्कन, िगीकरण, महसुल भनधानरण जस्ता
विषयमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा िा शङ्का
लागेमा सो कुराको जानकारी घोषणाकतानलाइन

गराइन विभागको कुनै अभधकृतलाई त्यस्तो िस्तु
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भनयन्त्रणमा भलई पुन जााँच गनन िा आिश्यक
अनुसन्धान गरी प्रभतिेदन पेश गनन लगाउने,

(ग) िण्ड (ि) बमोस्जमको प्रभतिेदनको आधारमा

यस ऐन बमोस्जम भन्सार अभधकृतलाई भए
सरहको

अभधकार

कारबाही गने,

प्रयोग

गरी

आिश्यक

(घ) महसुल, मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क िा यस्तै अन्य प्रयोजनको
लाभग िस्तु िगीकरणको उपशीषनकमा आिश्यक
अङ्कहरू िप गरी कायानन्ियनमा ल्याउनःे,

(ङ) भन्सार मूल्य भनधानरण िा िस्तु जााँचपास िा
भन्सार

प्रशासन

सम्बन्धी

अन्य

कुनै

कायन

सम्पादन गनन बाधा परे मा यस ऐनको प्रभतकूल
नहुने गरी उपयुक्त आदे श जारी गने,

(च) भन्सार प्रशासनको अनुगमन, भनयन्त्रण तिा
रे िदे ि गने,

(छ) यस ऐन बमोस्जम विभागबाट सम्पादन गनुन पने
अन्य काम गने, गराउने।

5.

कायानलय स्िापना (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना

प्रकाशन गरी कुनै भन्सार िेत्रमा आिश्यकता अनुसार भन्सार
कायानलय िा छोटी भन्सार कायानलय स्िापना गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन विपद्को कारणले कुनै कायानलयबाट कायनसम्पादन गनन
नसवकने भएमा महाभनदे शकले कुनै भन्सार िेत्रमा कायानलय

स्िापना गनन सक्नेछ। त्यसरी स्िापना भएको कायानलयको प्रयोजन
समाप्त भएपभछ महाभनदे शकले त्यस्तो कायानलय िारे ज गनुन पनेछ।
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6.

भन्सार िेत्र तिा बाटो तोक्न सक्नेः (१) यस ऐन तिा अन्य

प्रचभलत कानून बमोस्जम भन्सार सम्बन्धी कानूनको प्रशासन
गनन तिा महसुल सङ्कलन गने प्रयोजनको लाभग मन्त्रालयले

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दे हाय बमोस्जम गनन
सक्नेछ:-

(क) नेपालको कुनै विमानस्िल, बन्दरगाह, एकीकृत
जााँच चौकी, आन्तररक जााँचपास भडपो, रे ल्िे

स्टे शन िा अन्य कुनै िेत्रलाई भन्सार िेत्र
तोक्ने,

(ि) िण्ड (क) बमोस्जमको िेत्रमा पैठारी गरे का
िा भनकासी गने िस्तु राख्ने स्िान तोक्ने र
त्यस्तो िस्तु भनकासी िा पैठारी गनुन पने
बाटो तोक्ने,

(ग) िण्ड (क) बमोस्जमको िेत्रमा यात्रु विदे श
प्रस्िान गने तिा विदे शबाट आउने स्िान
तोक्ने,

(घ) भनकासी िा पैठारी गने िस्तु भण्डारणको
लाभग

भन्सार

िेयरहाउस

रहने

िा

भनजी

िेयरहाउस सञ्चालनको लाभग इजाजतपत्र ददन
सवकने स्िान तोक्ने,

(ङ) पाइपलाइनबाट पेट्रोभलयम पदािन पैठारी गने
मागन तोक्ने।

(२) मन्त्रालयले भन्सार िेत्रमा रहेको विमानस्िलमा

उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) बमोस्जम बाटो िा स्िान

तोक्दा सम्बस्न्धत विमानस्िलको सञ्चालकसाँग परामशन गनुन
पनेछ।
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तापभन

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए
महाभनदे शकले

विपद्को

अिस्िामा

राहत

सामग्री

जााँचपास गने प्रयोजनको लाभग नेपालको कुनै िेत्रलाई भन्सार
िेत्रको रूपमा तोक्न र त्यस्तो भन्सार िेत्रबाट मात्र िस्तुको

भनकासी िा पैठारी गने गरी बाटो तोक्न सक्नेछ। त्यसरी
तोवकएको भन्सार िेत्र िा बाटोको प्रयोजन समाप्त भएपभछ

महाभनदे शकले त्यस्तो भन्सार िेत्र िा बाटो िारे ज गनुन
पनेछ।

(४) महाभनदे शकले कुनै िास प्रकृभतका िस्तुलाई

कुनै िास कायानलयबाट मात्र भनकासी िा पैठारी गनुन पने गरी
तोक्न सक्नेछ।

(५) भनकासी िा पैठारी हुने िस्तु उपदफा (१) िा

(४) बमोस्जम तोवकएको बाटोबाट मात्र भनकासी िा पैठारी
गनुन पनेछ।
तापभन

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए
महाभनदे शकले

छोटी भन्सार

कायानलयबाट

तोवकए

बमोस्जमका िस्तु िा तोवकए बमोस्जमका मूल्यसम्मका िस्तु
मात्र भनकासी िा पैठारी गनन सक्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
7.

कायानलयमा रहने कमनचारी कायानलयमा प्रमुि भन्सार प्रशासक,
प्रमुि भन्सार अभधकृत, भन्सार अभधकृत र आिश्यक सङ्ख्यामा
अन्य कमनचारी रहनेछन्।

8.

कायानलय समय

(१) कायानलयको प्रमुिले

महाभनदे शकको

स्िीकृभत भलई कायानलय िोल्ने र बन्द गने समय भनधानरण गनन
सक्नेछ।त्यसरी भनधानरण गररएको कायानलय समय सम्बन्धी
सूचना सािनजभनक गनुन पनेछ।
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(२) कायानलयको प्रमुिले सेिाग्राहीको सुविधा िा

कायानलयको
समयभन्दा

कायनबोझका

अस्घ

िा

आधारमा

पभछ, सािनजभनक

कायानलयको
भबदाका

भनयभमत

ददनमा

िा

कायानलय बन्द रहेको समयमा समेत कामकाज गने गरी
आिश्यक व्यिस्िा भमलाउन सक्नेछ।

(३) कायानलयको प्रमुिले सेिाग्राहीलाई सुविधा प्रदान

गनन तिा भनकासी िा पैठारी सम्बन्धी कायनमा सरलता ल्याउन
आिश्यक

दे िःेमा

महाभनदे शकको

पूि न

स्िीकृभत

भलई

स्िानीयस्तरमा सािनजभनक भबदा नभएको ददनमा कायानलय बन्द

गने िा सािनजभनक भबदाकःो ददनमा कायानलय िोल्ने गरी
आिश्यक व्यिस्िा गनन सक्नेछ।
9.

प्रमुि भन्सार प्रशासकको काम, कतनव्य र अभधकार

प्रमुि

भन्सार प्रशासकको काम, कतनव्य र अभधकार दे हाय बमोस्जम
हुनेछ:-

(क) यस

ऐन

बमोस्जम

िस्तुको

िगीकरण,

मूल्याङ्कन तिा महसुल भनधानरण तिा असुल
गने,

(ि) भन्सार िेत्र बाहेक अन्यत्रबाट यस ऐन
विपरीत हुने गरी िस्तु भनकासी िा पैठारी

गरे को भनी कसै ले त्यस्तो िस्तु कब्जामा
भलइन

िा

माभनस

सवहत

पिाउ

गरी

कायानलयमा पेश गरे मा सो उपर यस ऐन
बमोस्जम कारबाही गने,
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(ग) यस ऐन बमोस्जम िस्तु जफत गने र जफत
गररएका िस्तुको भललाम भबिी गने िा नष्ट
गने,

(घ) यस ऐन बमोस्जम भन्सार अभधकृतले गने
भनी तोवकएका अन्य काम गने।

10.

प्रमुि भन्सार अभधकृतको अभधकार र स्जम्मेिारी: (१) प्रमुि
भन्सार अभधकृतलाइन आफू कायानलय प्रमुिको रूपमा रहेकोमा
दफा ९ बमोस्जम प्रमुि भन्सार प्रशासकलाइन भएको अभधकार
प्रयोग गरी यस ऐन बमोस्जम भन्सार प्रशासन सञ्चालन गने
अभधकार हुनेछ।

(२) प्रमुि भन्सार अभधकृतले आफू कायानलय प्रमुि

नभएकोमा प्रमुि भन्सार प्रशासकबाट प्रत्यायोस्जत अभधकार

तिा प्राप्त भनदे शनको अधीनमा रही यस ऐन बमोस्जम भन्सार

अभधकृतले गनुन पने काम तिा आफूलाइन प्राप्त अभधकार
बमोस्जमको तोवकएको स्जम्मेिारी पूरा गनुन पनेछ।
11.

भन्सार अभधकृतको अभधकार र स्जम्मेिारी: (१) भन्सार
अभधकृतलाइन

आफू

कायानलय

प्रमुि

भएकोमा

दफा

९

बमोस्जम प्रमुि भन्सार प्रशासक िा दफा १० बमोस्जम प्रमुि
भन्सार अभधकृतलाइन भएको अभधकार प्रयोग गरी यस ऐन
बमोस्जम भन्सार प्रशासन सञ्चालन गने अभधकार हुनेछ।
(२)

नभएकोमा

अभधकृतबाट

भन्सार

प्रमुि

अभधकृतले

भन्सार

प्रत्यायोस्जत

आफू

प्रशासक

अभधकार

िा

तिा

कायानलय
प्रमुि

प्राप्त

प्रमुि

भन्सार

भनदे शनको

अधीनमा रही यस ऐन बमोस्जम भन्सार अभधकृतले गनुन पने
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काम तिा आफूलाइन प्राप्त अभधकार बमोस्जमको तोवकएको
स्जम्मेिारी पूरा गनुन पनेछ।
12.

छोटी भन्सार कायानलयको प्रमुिको अभधकार

छोटी भन्सार

कायानलयको प्रमुिलाई सम्बस्न्धत कायानलय प्रमुिको भनदे शन
र भनयन्त्रणमा रही तोवकए बमोस्जम िस्तुको जााँचपास गने
अभधकार हुनेछ।
13.

भन्सार

जााँचपास

परीिण

कायानलयको

स्िापनाः

(१)

कायानलयबाट जााँचपास भएको कुनै िस्तु घोषणाकतानले घोषणा

गरे अनुरूपको भए, नभएको िा त्यस्तो िस्तु यस ऐन बमोस्जम
महसुलमा

ददएको

सुविधा

बमोस्जम

प्रयोग

गरे

नगरे को

सम्बन्धमा यवकन गनन दफा १२३ बमोस्जम जााँचपास पभछको

परीिण गने कायनको लाभग नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा

सूचना प्रकाशन गरी आिश्यकता अनुसार भन्सार जााँचपास
परीिण कायानलय स्िापना गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

स्िापना

भएको

कायानलयमा प्रमुि भन्सार परीिण प्रशासक, प्रमुि भन्सार
परीिक, भन्सार परीिक र आिश्यक सं ्यामा अन्य कमनचारी
रहनेछन्।
14.

प्रमुि भन्सार परीिण प्रशासकको काम, कतनव्य र अभधकार
यस

ऐनमा

अन्यत्र

उल्लेि

गररएका

काम,

कतनव्य

र

अभधकारका अभतररक्त प्रमुि भन्सार परीिण प्रशासकको काम,
कतनव्य र अभधकार दे हाय बमोस्जम हुनेछ -
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(क) जााँचपास पभछको परीिण सम्बन्धमा िावषनक
कायनयोजना तयार गरी कायानन्ियन गने,

(ि)

भन्सारबाट जााँचपास भएका िस्तुको उपलव्ध
ाँ डा (डाटा) को विश्लेषण गरी जोस्िम
आक

दे स्िएका िस्तु िा व्यस्क्तको दफा १२३
बमोस्जम

जााँचपास

पभछको

परीिण

तोवकए बमोस्जम छनौट गने,

गनन

(ग) जााँचपासको लाभग छनौट गररएका िस्तु िा
व्यस्क्तको परीिण योजना (अभडट ्लान)
तयार गरी कायानन्ियन गने िा गराउने,

(घ) परीिण प्रभतिेदन तयार िा स्िीकृत गरी
कायानन्ियन गने िा गराउने,

(ङ) जााँचपास

पभछको

परीिण

गदान

कानूनको

पररपालनाको विषयमा प्रभतिेदन तयार गरी
विभागलाई भनयभमत रुपमा उपलब्ध गराउने,

(च) यस ऐन बमोस्जम भन्सार परीिकले गने भनी
उल्लेि भएका कायन गने।

15.

प्रमुि भन्सार परीिक र भन्सार परीिकको अभधकार प्रमुि
भन्सार परीिण प्रशासकले ददएको भनदे शनको अधीनमा रही
भनजबाट प्रत्यायोस्जत अभधकार बमोस्जम कायनसम्पादन गने
अभधकार
हुनेछ।

16.

प्रमुि

भन्सार परीिक

र

भन्सार

परीिकलाई

पोशाक र स्चन्ह तोक्न सक्ने (१) नेपाल सरकारले विभाग र

कायानलयका कमनचारीले कायानलय समयमा लगाउने पोशाक,
15

पररचयपत्र र आिश्यकता अनुसार दज्याननी स्चन्ह समेत तोक्न
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पोशाक, पररचयपत्र र

दज्याननी स्चन्ह तोवकएकोमा विभाग र कायानलयमा िवटएका
कमनचारीले

त्यस्तो पोशाक, पररचयपत्र र दज्याननी स्चन्ह

कायानलय समयमा अभनिायन रुपमा लगाउनु पनेछ।

तर कुनै िस्तु िा व्यस्क्तको सम्बन्धमा अनुसन्धान

गनन िवटएको कमनचारीलाई त्यस्तो पोशाक िा दज्याननी स्चन्ह
लगाउन अभनिायन हुने छै न।

(३) कुनै कमनचारीले

यस ऐन बमोस्जम भन्सार

प्रशासनसाँग सम्बस्न्धत विषयमा कुनै व्यस्क्त विरुि अनुसन्धान

िा कारबाही गदान भनजले त्यस्तो कमनचारीको पररचयपत्र हेन न
चाहेमा आफ्नो पररचयपत्र दे िाउनु सम्बस्न्धत कमनचारीको
कतनव्य हुनछ
े ।

पररच्छे द…३

भन्सार महसुल
17.

भन्सार महसुल लाग्ने

यस ऐन िा प्रचभलत अन्य सङ्घीय

कानून बमोस्जम भन्सार महसुल छु ट भएकोमा बाहेक भनकासी
िा पैठारी हुने प्रत्येक िस्तुमा भन्सार महसुल लाग्नेछ।
18.

भन्सार महसुल छु ट ददन सक्ने (१) नेपाल सरकारले कुनै

िस्तुको भनकासी िा पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूणन िा
आंस्शक रूपमा छु ट ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको भन्सार महसुल

छु ट सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
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सञ्चालन

(३) मन्त्रालयले िैदेस्शक ऋण िा अनुदान सहयोगमा
गररने

आयोजनाको

लाभग

त्यस्तो

आयोजना

िा

आयोजनाको ठे केदारको नाममा पैठारी हुने िस्तुमा पूणन िा
आंस्शक रूपमा भन्सार महसुल छु ट ददन सक्नेछ।
(४)

मन्त्रालयले

अन्तरानविय

िायुसेिा

कम्पनीले

अन्तरानविय उडानमा उपयोग गने इन्धन, हिाईजहाजको इस्िन,
ु ान, यन्त्र, उपकरण, उडानमा िपत हुने िाद्य सामग्री तिा
पाटनपज
पेय पदािनमा तोवकए बमोस्जम पूणन िा आंस्शक रूपमा भन्सार
महसुल छु ट ददन सक्नेछ।

(५) नेपालको कुनै भागबाट विदे शको बाटो गरी पुन

नेपालभभत्र ल्याइने िा विदे शबाट नेपालको बाटो गरी पुन

विदे श पठाउने िस्तुमा भन्सार महसुल सुविधा ददने व्यिस्िा
तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

(६) नेपाल सरकारले सम्झौता गरे बमोस्जमको राहत

सामग्रीको पैठारीमा लाग्ने महसुल मन्त्रालयले छु ट ददन
सक्नेछ। त्यसरी महसुल छु ट ददाँदा महसुल छु ट ददइएका
िस्तुको वििरण र छु ट पाउने अिभध समेत िुलाउनु पनेछ।
(७)

मन्त्रालयले

तोवकए

बमोस्जमको

न्यूनतम

मूल्यभन्दा कम मूल्यका िस्तुमा भन्सार महसुल नलाग्ने गरी
तोवकए बमोस्जम छु ट ददन सक्नेछ।

(८) मन्त्रालयले हुलाक पुभलन्दाबाट पैठारी हुने िा

भनकासी हुने तोवकए बमोस्जमका िा तोवकएका मूल्यसम्मका
िस्तुमा भन्सार महसुल छु ट ददन सक्नेछ।

(९) कुनै िस्तुमा तोवकए बमोस्जमको न्यूनतम भन्सार

महसुलभन्दा कम महसुल लाग्ने भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो
महसुल असुल नगने गरी तोवकए बमोस्जम छु ट ददन सक्नेछ।
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19.

कूटनीभतक सुविधा िा महसुल सुविधा: (१) नेपाल सरकार
पि भएको दिपिीय िा बहुपिीय सस्न्ध िा सम्झौता बमोस्जम

कूटनीभतक सुविधा िा महसुल सुविधा ददनु पने भनकाय,
पदाभधकारी िा व्यस्क्तलाइन नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालयको

भसफाररसको आधारमा तोवकए बमोस्जम कूटनीभतक सुविधा िा
महसुल सुविधा ददइनेछ।

(२) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा

सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोवकएको व्यस्क्त िा
भनकायले

पैठारी गने सोही सूचनामा तोवकए बमोस्जमको

िस्तुमा कूटनीभतक सुविधा िा महसुल सुविधा ददन सक्नेछ।
20.

विदे शी पयनटकले काने अन्तगनत अस्िायी पैठारी गने सिारी
साधनमा महसुल छु ट ददने: (१) विदे शी पयनटकले काने

अन्तगनत व्यस्क्तगत प्रयोगको लाभग अस्िायी पैठारी गने सिारी

साधन यस दफामा उस्ल्लस्ित शतन बमोस्जम पभछ वफतान
लै जाने गरी एक िषनको अिभधमा छ मवहनासम्मको लाभग
महसुल छु ट ददई अस्िायी पैठारी गनन ददइनेछ।
स्पष्टीकरण

यस दफाको प्रयोजनको लाभग "काने" भन्नाले

नेपाल समेत सदस्य रहेको भनजी सिारी साधनको अस्िायी

पैठारी सम्बन्धी भन्सार महासस्न्ध (कस्टम्स कन्भेन्सन अन द

टे म्पोररी इम्पोटे शन अफ प्राइभेट रोड भेवहकल्स),१९५४
अन्तगनत सो महासस्न्ध बमोस्जमको आभधकाररक सं स्िािारा
विदे शी पयनटकले भनजी प्रयोगको लाभग अस्िायी पैठारी गने
ु ान तोवकएको समयभभत्र पुन
सिारी साधन तिा जगेडा पाटनपज

भनकासी नगरे मा त्यस्तो सिारी साधन तिा सोको जगेडा

ु ान पैठारी गदान लाग्ने महसुल र व्याज लाग्नेमा सो समेत
पाटनपज
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भतनुन बुझाउनु पने

गरी जारी

गररएको सो

अनुसूची-१ बमोस्जमको फाराम सम्झनु पछन।

महासस्न्धको

(२) उपदफा (१) बमोस्जम छु ट ददाँदा नेपालभभत्र

प्रिम पटक प्रिेश गरे को भमभतले

एक िषनको अिभधमा

लगातार िा पटक पटक गरी जम्मा छ मवहनाको अिभध
गणना गररनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम पैठारी गररएका सिारी

साधनमा जडान गररएका विद्युतीय सामान, फभननचर, जगेडा
ु ान तिा सहायक सामग्री समेत सिारी साधनका साि
पाटनपज
वफतान लै जाने शतनमा कानेमा जनाई पैठारी गनन ददन सवकनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोस्जम अस्िायी पैठारी गररएका

ु ान तिा सहायक सामग्री
सिारी साधन, सोको जगेडा पाटनपज
कानेमा

उस्ल्लस्ित

अिभधभभत्र

वफतान

नलगेमा

भन्सार

ु ान तिा
अभधकृतले त्यस्तो सिारी साधन, सोको जगेडा पाटनपज
सहायक सामग्री जफत गरी सोमा लाग्ने महसुल पैठारीकतान

िा काने जारी गने सं स्िाबाट असुल गनन सक्नेछ। काने जारी
गने सं स्िासाँग महसुल दािी गदान त्यस्तो कानेको मान्य अिभध
समाप्त भएको भमभतले एक िषनभभत्र गररसक्नु पनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेस्िएको भए

तापभन उपदफा (१) बमोस्जम पैठारी गररएको सिारी साधन
दुघट
न ना

कायनशाला

भई

प्रहरी

(िकनशप)

कब्जामा
मा

रहेको

रहेको

भनी

िा

ममनतको

प्रहरी

लाभग

कायानलयले

भसफाररस गरे कोमा त्यस्तो अिभध उपदफा (१) बमोस्जमको
अिभधमा गणना गररने छै न।

(६) उपदफा (१) बमोस्जम विदे शी पयनटकले पैठारी

गरे का सिारी साधन दुघट
न नाग्रस्त भई ममनत गरे र समेत
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चलाउन

सवकने

अिस्िा

नरहेको

भनी

सम्बस्न्धत

प्रहरी

कायानलयले प्रमास्णत गररददएकोमा भन्सार अभधकृतले विभागको
स्िीकृभत भलई त्यस्तो सिारी साधन कुनै सरकारी भनकायको
प्रभतभनभधको रोहबरमा सम्बस्न्धत व्यस्क्तको िचनमा नष्ट गने िा

पत्रुमा पररणत गनन अनुमभत ददन सक्नेछ।त्यसरी नष्ट गररएको

िा पत्रुमा पररणत गररएको सिारी साधनमा कुनै महसुल लाग्ने
छै न।

(७) उपदफा (१) बमोस्जम पैठारी भएका सिारी

साधनहरू भाडामा प्रयोग गनन िा दान, दातव्य िा उपहार ददन,
भलन िा िररद िा भबिी गनन िा लुकाई राख्न पाइने छै न।
21.

बैङ्क जमानतमा पैठारी गनन ददन सक्ने (१) नेपाल सरकारले

कुनै व्यस्क्तलाई कुनै िस्तु पैठारी गदान त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने

महसुल बापतको रकम बैङ्क जमानत भलइन पैठारी गने सुविधा
ददन सक्नेछ।

(२) कुनै उद्योगले िस्तु तयार गरी भनकासी गने िा

पररित्यन विदे शी मुद्रामा स्िदे शमै भबिी गने प्रयोजनको लाभग
पैठारी गने कच्चा पदािन र सहायक कच्चा पदािनमा लाग्ने

महसुल बापतको रकम तोवकएको शतन बमोस्जम बैङ्क जमानत

रािी पैठारी गनन चाहेमा त्यस्तो उद्योगलाई तोवकए बमोस्जमको
बैङ्क जमानतको सुविधा प्रदान गनन सवकनेछ।
गरे को

(३) उपदफा (२) बमोस्जम बैङ्क जमानतमा पैठारी

कच्चा

पदािनबाट

उत्पाददत

िस्तु तोवकएको

शतन

बमोस्जम भनकासी िा पररित्यन विदे शी मुद्रामा स्िदे शमा भबिी

नगरे मा त्यस्तो कच्चा पदािन पैठारी गरे को ददनमा लाग्ने
भन्सार महसुलमा पन्र प्रभतशत िप गरी असुल गररनेछ।
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(४) उपदफा (२) बमोस्जम पैठारी गने सुविधा ददाँदा

भन्सार अभधकृतले त्यसरी पैठारी गदान लाग्ने भन्सार महसुलको
अभतररक्त उपदफा (३) बमोस्जम भनजलाई लाग्न सक्ने अन्य

कुनै महसुल, दस्तुर िा शुल्क लाग्ने भएमा त्यस्तो रकमको
समेत बैङ्क जमानत भलनु पनेछ।

(५) एक भन्दा बढी भन्सार कायानलयबाट भनयभमत

रूपमा िस्तु पैठारी गने पैठारीकतानको हकमा एकल बैङ्क
जमानतबाट िस्तु पैठारी गनन सक्ने गरी भन्सार अभधकृतले
तोवकए बमोस्जम बैङ्क जमानत स्िीकार गनन सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोस्जम बैङ्क जमानत पेश गने, प्रयोग

गने र फुकुिा गने सम्बन्धी व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
22.

भनकासी गने िस्तुको कच्चा पदािन नगद धरौटीमा पैठारी गनन
सवकने (१) कुनै उद्योगलाई त्यस्तो उद्योगले गरे को उत्पादन
बैवकङ्ग प्रणाली माफनत भनकासी गने िा पररित्यन विदे शी मुद्रामा
स्िदे शमै

भबिी

गने

भएमा

त्यस्तो

िस्तु उत्पादन

गनन

आिश्यक कच्चा पदािन र सहायक कच्चा पदािन पैठारी गदान

लाग्ने महसुल तोवकए बमोस्जम नगद धरौटी रािी पैठारी गनन
ददइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम नगद धरौटीमा पैठारी

गरे को कच्चा पदािनबाट उत्पाददत िस्तु तोवकए बमोस्जम
भनकासी गरे पभछ िा पररित्यन विदे शी मुद्रामा स्िदे शमै भबिी

गरे पभछ मात्र तोवकए बमोस्जम त्यस्तो नगद धरौटी वफतान
गररनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम नगद धरौटीमा पैठारी

गरे को कच्चा पदािनबाट उत्पाददत िस्तु तोवकए बमोस्जम
भनकासी नगरे मा िा पररित्यन विदे शी मुद्रामा स्िदे शमै भबिी
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नगरे मा सो धरौटी रकम सम्बस्न्धत राजस्ि िातामा जम्मा

गरी त्यस्तो िस्तुमा त्यस्तो कच्चा पदािन पैठारी गरे को ददनमा
लाग्ने भन्सार महसुलको पन्र प्रभतशत रकम िप असुल
गररनेछ।
23.

महसुल नलाग्ने (१) कुनै पैठारीकतानले आफूले पैठारी गरे को
िस्तु कायानलयबाट

नछु टाई

नेपाल

सरकारको

हुने

गरी

कायानलयमा छाड्न भनिेदन ददएमा त्यस्तो िस्तुमा महसुल
लाग्ने छै न।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम छाभडएको िस्तु नेपाल

सरकारले आफैँ प्रयोग गनन िा यस ऐन बमोस्जम भललाम

भबिी गनन सक्नेछ।त्यसरी भललाम भबिी गनन नसवकने भएमा
िा

प्रयोगमा

आउन

नसक्ने

दे स्िएमा

भन्सार

अभधकृतले

सम्बस्न्धत पैठारीकतानलाई सो िस्तु वफतान लै जान आदे श ददन

िा भनजकै िचनमा तोवकए बमोस्जम हटाउन िा नष्ट गनन िा
गराउन सक्नेछ।
जााँचपास

(३) नेपालभभत्र प्रयोग गने गरी पैठारी भएको तर
भइनसकेको

कुनै

िस्तु दुघट
न ना

िा

प्राकृभतक

प्रकोपमा परी िा आफ्नै प्रकृभतको कारणले नष्ट भएमा, पररमाण

िा तौलमा कमी भएमा िा व्यापाररक रूपमा मूल्यहीन भएमा

सोको प्रमाण सवहत तोवकएको प्रविया पूरा गरी तोवकएको

समयािभधभभत्र पैठारीकतानले भनिेदन ददएमा सम्बस्न्धत भन्सार
अभधकृतले महाभनदे शकको स्िीकृभत भलई त्यस्तो िभत िा घटी

भएको िा व्यापाररक रूपमा मूल्यहीन भएको िस्तुको महसुल

छु ट ददन िा असुल भइसकेको भए त्यस्तो महसुल वफतान ददन
सक्नेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोस्जम नोक्सान भएजभत िस्तु

जुन उद्देश्यका लाभग पैठारी भएको हो सो उद्देश्य पूरा नहुने

तर रद्दी िा पत्रुको रूपमा िा अन्य कुनै िैकस्ल्पक उपयोगमा

प्रयोग हुन सक्ने अिस्िाको भएमा भन्सार अभधकृतले सोही

रूपमा त्यस्तो िस्तुको भन्सार मूल्य कायम गरी लाग्ने महसुल
असुल गनन सक्नेछ।
24.

विशेष आभिनक िेत्रमा स्िावपत उद्योगलाई सुविधा ददइने: (१)
प्रचभलत कानून बमोस्जम स्िापना भएको विशेष आभिनक

िेत्रको उद्योगले पैठारी गने िस्तुमा विशेष आभिनक िेत्र

प्राभधकरणको भसफाररसमा त्यस्तो उद्योगलाई दे हाय बमोस्जम
सुविधा प्रदान गररनेछ:-

(क) आफ्ना मजदुर तिा कमनचारी ओसाने काममा
प्रयोग गनन उद्योगको नाममा पैठारी हुने एक

िान बस र िस्तु ढु िानी गने दुई िान
ढु िानीका साधनमा एक पटकको लाभग एक

प्रभतशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी
बााँकी भन्सार महसुल छु ट ददने,

तर त्यसरी भन्सार महसुल छु टमा

पैठारी गररएका बस तिा ढु िानीका साधन

दश िषन नपुगी नामसारी, भबिी िा कुनै
प्रकारले

हक

हस्तान्तरण

गरे मा

कानून बमोस्जम पूरै महसुल लाग्नेछ।

(ि) भनकासी गने

प्रचभलत

िा पररित्यन विदे शी मुद्रामा

स्िदे शमा भबिी गररने िस्तु उत्पादन गनन
आिश्यक

पने

कच्चा

पदािन र

सहायक

कच्चा पदािन पैठारी गदान तोवकएको शतन
23

बमोस्जम

लाग्ने

महसुल

जमानत भलई पैठारी गनन ददने,

बराबरको

बैङ्क

(ग) उद्योगलाई आिश्यक पने ्लान्ट, मेस्शनरी,

ु ान पैठारी गदान
यन्त्र, उपकरण तिा पाटनपज
लाग्ने महसुल बराबरको बैङ्क जमानत भलई
पैठारी गनन ददने,

(घ) िण्ड (ग) बमोस्जम पैठारी गररएका ्लान्ट,
मेस्शनरी,

यन्त्र,

उद्योगमा

जडान

उपकरण

गरी

तिा

सञ्चालनमा

ु ान
पाटनपज
आएको

व्यहोरा विशेष आभिनक िेत्र प्राभधकरणबाट
ले िःी

आएपभछ

सम्बस्न्धत

कायानलयले

त्यस्तो बैङ्क जमानत फुकुिा गररददने,

(ङ) पैठारी गररएको कच्चा पदािन र सहायक
कच्चा पदािनबाट उत्पादन गररएको िस्तु एक

िषनभभत्र भनकासी गरे को िा पररित्यन विदे शी
मुद्रामा स्िदे शमा भबिी गरे को प्रमाण सवहत

िण्ड (ि) बमोस्जम रास्िएको बैङ्क जमानत
फुकुिाको

लाभग

विशेष

आभिनक

िेत्र

प्राभधकरणको भसफाररस सवहत कच्चा पदािन
पैठारी गरे को भमभतले एक िषनभभत्र लेिी

आएमा सम्बस्न्धत कायानलयले त्यस्तो जमानत
फुकुिा गररददने।

(२) कुनै पैठारीकतानले पैठारी गरे को िस्तु विशेष

आभिनक िेत्रमा स्िावपत उद्योगलाई कच्चा पदािन र सहायक
कच्चा पदािनको रुपमा तोवकए बमोस्जम भबिी गरे मा भनजले

त्यस्तो िस्तु पैठारी गदान भन्सार महसुल भतरे को रहेछ भने
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कायानलयले त्यस्तो भन्सार महसुल तोवकए बमोस्जम वफतान
ददनेछ।

(३) विशेष आभिनक िेत्रबावहर रहेको कुनै उद्योगले

उत्पादन गरे को तयारी िस्तु विशेष आभिनक िेत्रभभत्र स्िावपत

उद्योगलाई भबिी गरे मा सो भबिीलाई भनकासी गरे सरह मानी
भनकासी गदान पाए सरहको महसुल सुविधा ददइनेछ।

(४) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोस्जम पैठारी

गरे को िस्तुबाट तयार भएको िस्तु नेपालमा िपत गने गरी
भबिी गरे मा त्यस्तो िस्तु तयार गनन प्रयोग भएको कच्चा
पदािन तिा सहायक कच्चा पदािन पैठारी गरे को ददनमा लाग्ने

महसुल बुझाएपभछ मात्र त्यस्तो िस्तु विशेष आभिनक िेत्र
बावहर लै जान ददइनेछ।

(५) विशेष आभिनक िेत्रमा स्िावपत उद्योगले विशेष

आभिनक िेत्रभभत्र िा बावहर कसै लाई महसुल छु टमा पैठारी

गरे को िस्तुको स्िाभमत्ि हस्तान्तरण गने सम्बन्धमा नेपाल
सरकारले प्रविया तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी

आदे श जारी गनन सक्नेछ।त्यस्तो आदे शको पालना गनुन
सम्बस्न्धत उद्योगको कतनव्य हुनेछ।

(६) विशेष आभिनक िेत्रमा स्िावपत कुनै उद्योग सो

िेत्र बावहर स्िानान्तरण हुन चाहेमा त्यस्तो उद्योगले यस दफा
बमोस्जम

बुझाएपभछ

छु ट

मात्र

पाएको

महसुल

सम्बस्न्धत

भनकायले

स्िानान्तरण गनन स्िीकृभत ददनु पनेछ।
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सम्बस्न्धत

त्यस्तो

कायानलयमा

उद्योगलाइन

पररच्छे द-४

िाहनको आगमन, प्रस्िान, घोषणा, जााँच र जााँचपास
25.

िस्तुको वििरण ददनु पने

(१) भन्सार िेत्रमा प्रिेश गने

िाहनको सञ्चालकले िस्तु बोकेको िाहन भन्सार िेत्रमा प्रिेश

गनुन अगािै िा भन्सार िेत्रमा प्रिेश गरे को बाह्र घण्टाभभत्र
त्यस्तो िाहनको सं स्िप्त वििरण र सो िाहनमा रहेको िस्तुको

तोवकए बमोस्जमको वििरण (मेभनफेष्ट) कायानलयमा पेश गनुन
िा कम््युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गनुन पनेछ।
तापभन

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए
विभागले

कायानलयको

तोवक

कम््युटर

ददए

बमोस्जमको

प्रणालीमा

प्रविष्ट

सं स्िप्त

गरे पभछ

वििरण
मात्र

िाहनलाई भन्सार िेत्रमा प्रिेश गनन ददने गरी व्यिस्िा गनन
सक्नेछ।
26.

िाहनको जााँच गराउनु पने

विदे शबाट नेपाल प्रिेश गने र

नेपालबाट विदे श प्रस्िान गने

िायुयान बाहेकका िाली,

मालिाहक िा यात्रुिाहक िाहनको चालकले त्यस्तो िाहन

नेपालमा प्रिेश गनुन अस्घ िा नेपालबाट प्रस्िान गनुन अस्घ
तोवकए बमोस्जम जााँच गराउनु पनेछ।
27.

जााँचपास नभएका िस्तु ढु िानी गनन नहुने

पैठारी गररएको

िस्तु ढु िानी गने व्यस्क्तले महसुल नभतररएका िा जााँचपास
नभएको िस्तु भन्सार िेत्रबावहर िा विदे शमा लै जाने गरी
ाँ ै न।
ढु िानी गनुन हुद
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28.

िस्तु घोषणा गनुन पनेः (१) घोषणाकतानले आफूले भनकासी
िा पैठारी गने िस्तु प्रज्ञापनपत्र भरी तोवकए बमोस्जम घोषणा
गनुन पनेछ।
भनजी

तर यात्रुले आफ्नो सािमा ल्याउन र लै जान पाउने

प्रयोगका

िस्तुका

सम्बन्धमा

मन्त्रालयले

नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भनधानरण गरे बमोस्जम हुनछ
े ।
(२) प्रज्ञापनपत्रको ढााँचा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।

(३) िस्तुको धनी प्रमास्णत हुने गरी जााँचपासको

लाभग आिश्यक कागजात पेश गनन सक्ने कुनै पभन व्यस्क्तले
िस्तुको घोषणा गनन सक्नेछ।

(४) घोषणाकतानले िस्तुको वििरण प्रज्ञापनपत्रको

ढााँचामा

कम््युटर

प्रणालीमा

प्रविष्ट

गरी

घोषणा

गनन

सक्नेछ।त्यसरी घोषणा गदान तोवकए बमोस्जमका कागजात
विद्युतीय स्िरूपमा सं लग्न गनुन पनेछ।
माग

तर भन्सार अभधकृतले तोवकए बमोस्जमका कागजात

गरे मा

त्यसरी

माग

गरे

बमोस्जमका

घोषणाकतानले भन्सार अभधकृत समि पेश गनुन पनेछ।

कागजात

(५) उपदफा (१) िा (४) बमोस्जम घोवषत वििरणको

सत्यता, पूणत
न ा र पेश गरे का कागजातको आभधकाररकताका
सम्बन्धमा सम्बस्न्धत घोषणाकतान स्जम्मेिार हुनछ
े ।

(६) काबू बावहरको पररस्स्िभत परी िा अन्य कुनै

मनाभसब कारणले घोषणाकतानले कुनै कागजात घोषणासाि पेश

गनन नसक्ने भएमा त्यस्तो कागजात पभछ पेश गने गरी
अनुमभतको
सक्नेछ।

लाभग

भन्सार
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अभधकृत

समि

भनिेदन

ददन

(७) उपदफा (६) बमोस्जम प्राप्त भनिेदन जााँचबुझ

गदान तोवकए बमोस्जमको कागजात पेश भएको र भनिेदनको
व्यहोरा मनाभसब दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुको
पूणन घोषणा गने अिभध तोकी तत्कालको लाभग अस्िायी िा
अपूणन घोषणा गने अनुमभत ददन सक्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोस्जम गररएको घोषणा जााँच

गदान उक्त िस्तुको पभछ स्िायी िा पूणन घोषणा गदान महसुल

फरक पने दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले सुरिण बापत सो

महसुल बराबरको नगद धरौटी िा बैङ्क जमानत भलई िस्तु
जााँचपास गनन सक्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोस्जम भलइएको नगद धरौटी िा

बैङ्क जमानत त्यस्तो िस्तुको पूणन घोषणाको काम सम्पन्न
भएपभछ तोवकए बमोस्जम फुकुिा गररददनु पनेछ।
घोषणा

ू न घोषणाकतानले आफूले
(१०) िस्तुको जााँच हुनपु ि
गरे को

िस्तुको

वििरण

घोषणासाि

पेश

भएका

अनुरोध गरे मा भन्सार अभधकृतले

त्यस्तो

कागजात विपरीत नहुने गरी सं शोधन गनन भन्सार अभधकृत
समि भलस्ित

वििरण सं शोधनका लाभग अनुमभत ददन सक्नेछ।

तर सं शोधनको लाभग गररएको अनुरोध जालसाज िा

िदभनयतपूणन दे स्िएमा वििरण सं शोधनको अनुमभत ददइने छै न।

(११) िस्तुको जााँच शुरु भइसकेको तर जााँचपास

भइनसकेको अिस्िामा घोषणाकतानले घोषणामा सं शोधन गनन
भन्सार अभधकृत समि कारण िोली भनिेदन ददएमा र कारण

मनाभसब लागेमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो घोषणा सं शोधनको
लाभग अनुमभत ददन सक्नेछ।
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तर दे हायको कुनै अिस्िा भसजनना हुने भएमा घोषणा

सं शोधन गनन अनुमभत ददइने छै न -

(क) भतनुन पने महसुल िा भन्सारले गनुन पने
भनयमनमा असर पने भएमा,

(ि) यस ऐन बमोस्जम हुन सक्ने सजायबाट
उन्मुस्क्त पाउने दे स्िएमा,

(ग) जााँचपास

प्रवियामा

वढलाइ हुने भएमा।

अनािश्यक

रूपमा

(१२) घोषणाकतानले कुनै िस्तु तोवकए बमोस्जमको

एउटा भन्सार प्रविया अन्तगनत पैठारी गननका लाभग घोषणा

गररसकेको तर जााँचपास भइनसकेको अिस्िामा सोही िस्तु
पुन अको भन्सार प्रविया अन्तगनत पैठारी गनन भनिेदन ददएमा

र सो बमोस्जम त्यस्तो िस्तु पुन घोषणा हुने कुरामा भन्सार
अभधकृत विश्वस्त भएमा भनजले पवहले गररएको घोषणा रद्द गरी

अको घोषणा गनन अनुमभत ददन सक्नेछ। त्यसरी अनुमभत
ददइएकोमा पवहले घोषणा गरे को िस्तुमा महसुल लाग्ने छै न।

(१३) कसैले भनकासी िा पैठारी गने िस्तु कायानलयमा

आइपुग्नु अगािै त्यस्तो िस्तु ढु िानी गररएको साधन तीस
ददनभभत्र

नेपालको

भन्सार

िेत्रमा

आइपुग्ने

गरी

चलान

भइसकेको भएमा उपदफा (१) िा उपदफा (७) बमोस्जम
घोषणा गनन सक्नेछ।

(१४) घोषणाकतानले िस्तु भन्सार िेत्रभभत्र प्रिेश

गरे को भमभतले सात ददनभभत्र त्यस्तो िस्तु जााँचपासको लाभग िा

भन्सार िेयरहाउसमा राख्नको लाभग तोवकए बमोस्जम घोषणा
गनुन पनेछ।
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(१५) उपदफा (१४) मा उस्ल्लस्ित अिभधभभत्र

घोषणा गनन असमिन भएको भनी म्याद िपको लाभग भलस्ित

अनुरोध गरे मा र त्यस्तो अनुरोध मनाभसब दे स्िएमा भन्सार
अभधकृतले सात ददनसम्मको म्याद िप गररददन सक्नेछ।
तापभन

(१६) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

पाइपलाइनबाट

पैठारी

घोषणा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।
29.

घोषणा जााँच गनेः

गररने

पेट्रोभलयम

पदािनको

(१) भन्सार अभधकृतले दफा ३१ को

अधीनमा रही घोवषत िस्तु प्रचभलत कानून बमोस्जम पैठारी गनन

पाइने हो िा होइन भन्ने सम्बन्धमा अविलम्ब जााँच गनुन
पनेछ।त्यसरी

जााँच

गदान

भन्सार

अभधकृतले

आिश्यकता

अनुसार सम्बस्न्धत िस्तुको भौभतक जााँच गनन िा गनन लगाउन
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम जााँच गदान त्यस्तो िस्तु

पैठारी गनन नपाइने दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले दे हायका
िस्तुका सम्बन्धमा दे हाय बमोस्जम गनुन पनेछ:-

(क) हातहभतयार, िरिजाना, गोली, बारुद तिा

त्यस्तो िस्तु उत्पादन गनन प्रयोग हुने सामग्री,
फ्यूज, तार तिा विष्फोटक पदािन जस्ता
सामग्री, गााँजा, चरे श, अवफम र त्यस्तै लागू
पदािन, लागू

पदािनको रूपमा प्रयोग हुने

प्रभतबस्न्धत औषभध जस्ता पैठारी गनन भनषेभधत
िस्तु भएमा आिश्यक कारबाहीको लाभग
नस्जकको नेपाल प्रहरीको स्जम्मा लगाउने,

(ि) पैठारीको लाभग पररमाण िा समय तोकी कुनै
व्यस्क्त

िा
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भनकायलाई

इजाजतपत्र

िा

अनुमभतपत्र ददइएकोमा सो बाहेकको अन्य

व्यस्क्त िा भनकायले पैठारी गरे कोमा त्यस्तो
िस्तु जफत गरी प्रचभलत कानून बमोस्जम
सजाय गने,

(ग) पैठारीको लाभग प्रचभलत कानूनिारा प्रभतबन्ध

ु साँगको दिपिीय
नगररएको तर कुनै मुलक

सम्झौता अनुसार पैठारी गनन नसवकने िस्तु
भएमा जफत गने,

(घ) पैठारी

मापदण्ड,
त्यस्तो

गररने

िस्तुको

गुणस्तर

िा

मापदण्ड,

सम्बन्धमा

शतन

गुणस्तर

कुनै

तोवकएकोमा

िा

शतनको

उल्लं घन गरी पैठारी गररएको भए त्यस्तो
िस्तु जफत गने,

(ङ) िण्ड

प्रचभलत

(क)

मा

कानून

उस्ल्लस्ित

बमोस्जम

िस्तु बाहेक

पैठारीको

लाभग

प्रभतबन्ध लगाइएको र सो सम्बन्धी मुद्दा हेने
छु िै

अभधकारी

तोवकएकोमा

त्यस्तो

िस्तु

सम्बस्न्धत मुद्दा हेने अभधकारीलाई स्जम्मा
लगाउने,

(च) प्रचभलत

कानूनिारा

पैठारी

गनन

प्रभतबन्ध

गररएको र िातािरण तिा जनस्िास्थ्यको

दृवष्टकोणले नेपालमा उपयोग गनन, भललाम

भबिी गनन, सडाउन िा नष्ट गनन नभमल्ने
प्रकृभतको िस्तु भएमा अन्य प्रचभलत सङ्घीय

कानूनमा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन
उक्त िस्तुको लाभग भुक्तानी गररएको विदे शी
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मुद्रा वफतान ल्याउने शतनमा महाभनदे शकको
स्िीकृभत

भलई

भनकासीकतानलाई

नै

पठाउन पैठारीकतानलाई आदे श ददने।

वफतान

(३) पैठारीकतानले यस ऐन विपरीत हुने कुनै कायन

गरे को कारणले कानूनी िा प्रशासभनक प्रवियामा रहेको कुनै
िस्तु कब्जा िा जफत गनुन पने नदे स्िएमा भन्सार अभधकृतले

त्यस्तो िस्तुमा पभछ भनणनय हुाँदा लाग्न सक्ने महसुल, िप
महसुल िा जररबाना बापतको रकम नगद धरौटी िा सो
बराबरको बैङ्क जमानत भलई जााँचपास गनुन पनेछ।
30.

भछटो भबग्रने िस्तु शीघ्र जााँचपास गनुन पने

(१) जीवित

जनािर, ताजा फलफूल तिा तरकारी, समुद्री िाना, मासु तिा
मासुजन्य उत्पादन, विशेष प्रकारले भण्डारण गनुन पने िानेकुरा,

जैविक प्रविभधयुक्त उत्पादन, शारीररक ग्रन्िी, रक्त तिा रक्त
्लाज्मा, औषभध, अनुसन्धान सम्बन्धी नाशिान पदािन, िोप
तिा विभागले समय समयमा तोकेका त्यस्तै भछटो भबग्रने
प्रकृभतका िस्तु तोवकए बमोस्जम शीघ्र जााँचपास गनुन पनेछ।
नसवकने

(२) उपदफा (१) बमोस्जम शीघ्र जााँचपास गनन
भएमा

सोको

सवहतको

जानकारी

जोस्िम विश्लेषणका आधारमा िस्तु जााँचपास गने

(१) िस्तु

घोषणाकतानलाई ददनु पनेछ।
31.

जााँच

गदान

विभागले

कारण

राजस्ि

सुरिा, सामास्जक

सुरिा,

जनस्िास्थ्य, पयानिरणीय सुरिा, िस्तुको प्रकृभत र उत्पस्त्तको

ु , चलान भएको मुलक
ु , भनकासीकतान, पैठारीकतान िा
मुलक
घोषणाकतानको विश्वसनीयताको आधारमा सम्भावित जोस्िमको

विश्लेषण गरी त्यस्तो जोस्िमको स्तरको आधारमा दे हाय
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बमोस्जम जााँचपास गने गरी कम््युटर प्रणालीको व्यिस्िा गनन
सक्नेछ -

(क) िस्तु तिा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जााँच
नगरी घोषणाका आधारमा मात्र जााँचपास
गने,

(ि) िस्तु जााँच नगरी तत्सम्बन्धी कागजात मात्र
जााँच गरी जााँचपास गने,

(ग) िस्तु तिा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जााँच
नगरी जााँचपास

पभछ परीिण गने

घोषणाका आधारमा मात्र जााँचपास गने,

(घ) सम्पूणन िस्तु तिा

तत्सम्बन्धी

गरी

कागजात

समेत जााँच गरे र मात्र जााँचपास गने।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि), (ग) र

(घ) बमोस्जम जााँचपास हुने िस्तुको लाभग विभागले कम््युटर
प्रणालीमा िमश हररयो मागन (ग्रीन ले न), पहें लो मागन (यलो
ले न), नीलो मागन (ब्लू लेन) र रातो मागन (रे ड लेन) को
व्यिस्िा गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) को िण्ड (क) िा (ग) मा

जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन कुनै भनकासीकतान िा

ु स्घ कुनै िस्तुको िगीकरण
पैठारीकतानले िस्तु जााँचपास हुनअ
फरक परे को भनी सं शोधनको लाभग अनुरोध गरे मा र त्यसरी
अनुरोध गररएको व्यहोरा मनाभसब दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले
त्यस्तो

सक्नेछ।

िस्तुको

िगीकरण
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सं शोधन

गरी

जााँचपास

गनन

(४) यस दफा बमोस्जम भन्सार अभधकृतले िस्तु

जााँचपास गदान कम््युटर प्रणालीले भनददनष्ट गरे बमोस्जम गनुन
पनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन कुनै कारणिश कम््युटर प्रणाली अिरुि भएको िा

कुनै कायानलयमा कम््युटर प्रणाली स्िापना भइनसकेको िा
विपद्को अिस्िामा िस्तु जााँचपास गने प्रविया महाभनदे शकले
तोके बमोस्जम हुनेछ।
िस्तु

(६) प्रयोगशालामा परीिणको लाभग पठाइएको कुनै

प्रचभलत

कानून

बमोस्जम

भनषेभधत

िा

प्रभतबस्न्धत

नदे स्िएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने महसुल
बापतको रकम धरौटी भलई त्यस्तो िस्तुको प्रयोगशाला
परीिण प्रभतिेदन िा सम्बस्न्धत विशेषज्ञको राय प्राप्त नहुाँदै
तोवकए

सक्नेछ।

बमोस्जमको

शतनको

अधीनमा

रही

जााँचपास

गनन

(७) यस दफा बमोस्जम जोस्िम विश्लेषणका आधारमा

िस्तु जााँचपास सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम
हुनेछ।
तापभन

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए
पाइपलाइनबाट

पैठारी

जााँचपास तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
32.

िस्तु िोल्न र जााँच गनन सक्ने

गररने

पेट्रोभलयम

पदािनको

(१) दफा ३१ बमोस्जम

जााँचपास भएको िा नभएको िस्तुका सम्बन्धमा कुनै शङ्का

लागेमा िा सो सम्बन्धमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो िस्तु
भन्सार िेत्रबाट उठाई लै जानु अस्घ िा भन्सार िेत्रबावहर

लभगसकेपभछ भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जााँच नभएको
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भए जााँच गनन, गराउन िा जााँच भइसकेको भए पुन जााँच गनन
िा गनन लगाउन सक्नेछ।त्यसरी जााँच गनुन िा गराउनु अस्घ
कारण सवहतको जानकारी घोषणाकतानलाई ददनु पनेछ।
(२)

आिश्यक

कुनै

दे िेमा

िस्तु

त्यस्तो

जााँच

गदान

िस्तु

भन्सार

जााँच

गने

अभधकृतले

घोषणाकतानलाई उपस्स्ित हुन आदे श ददन सक्नेछ।
िस्तु

समयमा

(३) घोषणाकतानले आफूले भनकासी िा पैठारी गरे को

आफ्नो

उपस्स्िभतमा

जााँच

गराउन

चाहेमा

सोको

जानकारी भन्सार अभधकृतलाई ददनु पनेछ। त्यसरी जानकारी
ददएकोमा भन्सार अभधकृतले तोकेको समयमा भनज उपस्स्ित
नभए तापभन त्यस्तो िस्तुको जााँच गनन सक्नेछ।
33.

िस्तुको नमूना परीिण गनन सक्ने (१) पैठारी गररएको िाद्य

िा पेय पदािन िा अन्य त्यस्तै िस्तुको गुणस्तर परीिण, भन्सार

मूल्याङ्कन, िस्तुको िगीकरण िा जनस्िास्थ्य िा िातािरणमा पनन
सक्ने प्रभतकूल प्रभािको दृवष्टले नमूना जााँच गनन िा गराउन

आिश्यक दे िेमा भन्सार अभधकृतले उक्त िस्तुको नमूना भलई

आफैँले परीिण गनन, सम्बस्न्धत विशेषज्ञबाट परीिण गराउन िा
कायानलय िा विभागको प्रयोगशाला िा प्रमाणीकरण भएका
अन्य प्रयोगशालाबाट परीिण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम विभागको प्रयोगशालाबाट

परीिण गराउनको लाभग प्राप्त नमूना विभागबाट परीिण हुन
नसक्ने

भएमा विभागले

त्यस्तो

नमूना

अन्य

प्रयोगशालाबाट परीिण गराउन पठाउन सक्नेछ।

सरकारी

(३) उपदफा (२) बमोस्जम विभागबाट परीिणको लाभग

प्राप्त हुन आएको िस्तुको नमूना सम्बस्न्धत प्रयोगशालाले यिाशीघ्र
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परीिण गरी त्यसको प्रभतिेदन सम्बस्न्धत कायानलयमा पठाउनु
पनेछ।
नमूना

(४) उपदफा (१) बमोस्जम परीिणको लाभग िस्तुको
भलाँदा

अभधकृतले

भन्सार

आिश्यक

ठानेमा

घोषणाकतानलाई उपस्स्ित गराई नमूना भलने िा परीिण गने
कायनमा सहयोग भलन सक्नेछ।

(५) घोषणाकतानले घोषणा गनुन अस्घ िस्तुको नमूना

भलन िा भौभतक अिलोकन गनन चाहेमा तोवकएको शतनको
अधीनमा

सक्नेछ।

रही

िस्तुको

नमूना

भलन

िा

अिलोकन

गनन

(६) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम नमूना परीिण गदान

त्यस्तो िस्तुले स्िास्थ्य िा िातािरणलाई हाभन पुर्याउने िा प्रभतकूल

असर पाने दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुको सम्बन्धमा
दफा २९ को उपदफा (२) को िण्ड (च) बमोस्जम गनन िा
गराउन आदे श ददनु पनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोस्जम ददइएको आदे श बमोस्जम

सम्बस्न्धत पैठारीकतानले त्यस्तो िस्तु वफतान नपठाएमा भन्सार

अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जफत गरी तोवकए बमोस्जम सडाउन िा नष्ट

गनन सक्नेछ र त्यसरी सडाउन िा नष्ट गनन लाग्ने िा लागेको िचन
सम्बस्न्धत पैठारीकतानबाट असुल गनुन पनेछ।
34.

सम्बस्न्धत स्िानमा गई िस्तु जााँच गनन सवकनेः

(१) कुनै

घोषणाकतानले आफूले पैठारी गरे को िा भनकासी गने िस्तु
भन्सार िेत्रभन्दा बावहर िा त्यस्तो िस्तुको उत्पादनस्िल िा
गोदाममा

गई

जााँच

गराउन

चाहेमा

तोवकए

बमोस्जमका

कागजात सवहत भन्सार अभधकृत समि भनिेदन ददन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भनिेदनको व्यहोरा

मनाभसब दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले

तोवकए

बमोस्जमको

शुल्क भलई त्यस्तो स्िानमा आफैँ गई िा आफू मातहतको
कमनचारी पठाई त्यस्तो िस्तु जााँच गनन िा गराउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम िस्तु जााँच गनुन अस्घ

भन्सार अभधकृतले पैठारी भएको िस्तुको हकमा घोषणा गरे को
भन्सार मूल्य अनुसार सो िस्तुमा लाग्ने महसुलमा पचास

प्रभतशत महसुल िप गरी हुन आउने रकम धरौटी भलन
सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्जम भलइएको धरौटी रकम

सो िस्तुमा लाग्ने महसुलभन्दा बढी भएमा कायानलयले त्यसरी
बढी भएजभत रकम पैठारीकतानलाई वफतान ददनु पनेछ र कम

भएमा त्यस्तो कम भएजभत रकम पैठारीकतानबाट असुल गनुन
पनेछ।

(५)

सम्बस्न्धत

स्िानमा

गई

िस्तु जााँच

सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।
35. अभधकृत व्यािसावयक व्यस्क्त सूचीकृत गने

गने

(१) मन्त्रालयले

दे हाय बमोस्जमको व्यस्क्तलाई तोवकएको भमभतदे स्ि लागू हुने गरी
तोवकएको आधारमा अभधकृत व्यािसावयक व्यस्क्त (अिोराइज्ड
भबस्जनेस पसनन) को रूपमा सूचीकृत गनन सक्नेछ -

(क) विगत तीन िषनको अिभधमा भन्सार सम्बन्धी
कानूनको पूणन पालना गरे को,

(ि) व्यिसायको आन्तररक भनयन्त्रणको व्यिस्िा
सन्तोषजनक भएको,

(ग) व्यािसावयक

अभभलेि

विश्वसनीय

सन्तोषजनक रूपमा रािेको,
37

तिा

(घ) आिश्यकता अनुसार सुरिण िा जमानत ददन
सक्ने गरी आभिनकरूपमा समृिताको प्रमाण
पेश गनन सिम भएको।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन उपदफा (१) बमोस्जमको सूचीमा रहेका व्यस्क्तले

भनकासी िा पैठारी गदान विभागले भनजलाइन दे हाय बमोस्जमका
कुनै सुविधा तोवकए बमोस्जम प्रदान गनन सक्नेछ (क) िस्तु

पवहचानको

लाभग

आिश्यक

पने

न्यूनतम कागजातको आधारमा िस्तु जााँचपास

गने र पभछ पूणन वििरण सवहतको घोषणा गनन
अनुमभत ददने,

(ि) घोषणाकतानकै पररसर िा विभागले तोकेको
अन्य स्िानमा गई िस्तु जााँचपास गररददने,

(ग) सम्भि भएसम्म िस्तुको भौभतक भनरीिण िा
जााँच प्रविया न्यूनीकरण गने।

36.

ढु िानी गने साधनमा भसल लगाउन सक्ने

(१) विभागले

जााँचपास भएको िस्तु तोवकए बमोस्जमको ढु िानी साधन िा भसल
गनन भमल्ने बन्द कन्टे नरबाट मात्र ढु िानी गनुन पने गरी
आिश्यक व्यिस्िा गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जमको

ढु िानी

साधनमा

कायानलयले विभागले तोके बमोस्जमको भसल लगाउनु पनेछ।

(३) विभागले कायानलयबाट जााँचपास भएको िस्तु

ढु िानी गने साधन तोवकए बमोस्जम अभग्रम रूपमा कायानलयमा
अभभलेिीकरण गनुन पने गरी आिश्यक व्यिस्िा गनन सक्नेछ।
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37.

स्िीकृभत नभलई िस्तु िोल्न, हेन न र जााँच्न नपाइनेः

(१)

जााँचपास भई भसलबन्द गररएका िस्तु र त्यस्तो िस्तु ढु िानी
गरररहेको साधन मन्त्रालय िा महाभनदे शकको स्िीकृभत नभलई
िोल्न, हेन न र जााँच्न पाइने छै न।

तर राजस्ि च ुहािट सम्बन्धी प्रचभलत कानून बमोस्जम

अनुसन्धान गनन अभधकारप्राप्त अभधकारी र दफा ३२ बमोस्जम
भन्सार अभधकृतले कुनै िस्तु जााँच गननको लाभग त्यस्तो
स्िीकृभत आिश्यक पने छै न।
(२)

राजस्ि

च ुहािट

सम्बन्धी

प्रचभलत

कानून

बमोस्जम अनुसन्धान गनन अभधकारप्राप्त अभधकारीले जााँचपास

भई भसलबन्द गररएका िस्तु र त्यस्तो िस्तु ढु िानी गरररहेको
साधन अनुसन्धानको लाभग कब्जामा भलएमा त्यसको जानकारी
चौबीस घण्टाभभत्र र त्यस्तो िस्तु िा िस्तु ढु िानी गरररहेको

साधनको सम्बन्धमा गरे को कारबाहीको जानकारी त्यस्तो
कारबाही सो भनकायबाट टुं गो लागेको सात ददनभभत्र विभाग र
सम्बस्न्धत कायानलयलाइन ददनु पनेछ।
38.

भनकासी गररएका िस्तु पुन

पैठारी गनन सवकने (१) कसै ले

नेपालमा उत्पादन िा तयार भई भनकासी भएको िस्तु पुन

ु मा उत्पादन िा
पैठारी गरे मा त्यस्तो िस्तुमा विदे शी मुलक

तयार भएको त्यस्तै प्रकारको िा त्यभत नै मूल्य पने िस्तु
पैठारी गरे सरह महसुल लाग्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन भनकासी भएको कुनै िस्तु दे हाय बमोस्जम पुन पैठारी

भएकोमा त्यस्तो िस्तुमा महसुल छु ट ददई भनकासी गदान
भतरे को महसुल तोवकए बमोस्जम वफतान ददइनेछ 39

(क) हुलाक माफनत पुभलन्दाबाट भनकासी भएको
तर सम्बस्न्धत
वफतान आएको,

(ि) जााँचपास

पुभगसकेपभछ

व्यस्क्तलाई

भइसकेपभछ

सम्बस्न्धत

बुझाउन नसकी
िा

व्यस्क्तले

विदे शमा

अस्िीकार गरी वफतान आएको,

भलन

(ग) दुघट
न ना िा प्राकृभतक प्रकोपमा परी गुणस्तर
कायम रहन नसकी वफतान आएको,

(घ) िस्तु

िराब

भएको

िा

भनकासीकतान

र

पैठारीकतान बीच भएको सम्झौतामा उस्ल्लस्ित
वििरण अनुसार नभएको।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन दे हायको अिस्िा भएमा त्यस्तो िस्तुमा महसुल छु ट िा
वफतान ददइने छै न -

(क) िस्तुको िराबी िा सम्झौतामा उस्ल्लस्ित
वििरण अनुसार भए नभएको पत्ता लगाउनको

लाभग नगरी नहुने कायन बाहेक ममनत, प्रयोग
िा अन्य कायन गरे को,

(ि) भनकासी भएकै िस्तु पैठारी भएको हो भनी
भन्सार

अभधकृत

पवहचानयोग्य नभएको,

सन्तुष्ट

हुने

गरी

(ग) भनकासी भएको एक सय असी ददनभभत्र पुन
(४)

पैठारी नगररएको।

उपदफा

(३)

को िण्ड

(ग)

बमोस्जमको

अिभधभभत्र पैठारी गनन नसवकने भई पैठारीकतानले म्याद िपको
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लाभग कारण िुलाई भलस्ित अनुरोध गरे मा भन्सार अभधकृतले
नब्बे ददनसम्मको म्याद िप गररददन सक्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोस्जम पुन पैठारी भएको िस्तु

पैठारीकतानले कायानलयमा छाड्न सक्नेछ। त्यसरी छाभडएको

िस्तु भललाम भबिी हुन नसक्ने अिस्िाको भएमा भन्सार
अभधकृतले

पैठारीकतानको

िचनमा

भन्सारका

कमनचारीको

रोहबरमा व्यापाररक रूपमा मूल्यहीन बनाउन िा नष्ट गनन
स्िीकृभत ददन सक्नेछ।
(६) उपदफा

(१) बमोस्जम

पुन

पैठारी भएको

िस्तुको कच्चा पदािन पैठारी गदान महसुल नभतरी पैठारी भएको
रहेछ

भने

त्यस्तो

कच्चा

पैठारीकतानबाट असुल गररनेछ।
39. पैठारी गररएको िस्तु पुन

पदािनको

महसुल

भनकासी गनन सक्ने

गररएको िस्तु दे हाय बमोस्जम भई पुन

सम्बस्न्धत

(१) पैठारी

भनकासी गनुन परे मा

भन्सार अभधकृतले तोवकए बमोस्जम वफतान पठाउने आदे श ददन
सक्नेछ -

(क) िस्तुमा कुनै िराबी भेवटएको िा पैठारी
हुाँदाका बित पैठारीकतान र आपूभतनकतान बीच

भएको सम्झौतामा उस्ल्लस्ित विस्तृत वििरण
(स्पेभसवफकेशन) अनुसार नभएको,

(ि) जुन उद्देश्यको लाभग पैठारी गररएको हो सो
उद्देश्य पररपूभतन हुन नसकेको, िा

(ग) प्रयोगशाला

ठहररएको।

41

परीिण

गदान

गुणस्तरहीन

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन दे हायको अिस्िा विद्यमान नभई महसुल वफतान पाउने
गरी कुनै िस्तु पुन: भनकासी गने आदे श ददइने छै न:-

(क) त्यस्तो िस्तुको सम्बस्न्धत आपूभतनकतान िा
भनजले तोकेको व्यस्क्तलाई वफतान पठाएको,

(ि) त्यस्तो

िस्तुको

िराबी

िा

सम्झौता

बमोस्जमको विस्तृत वििरण (स्पेभसवफकेशन)
अनुसार भए नभएको पत्ता लगाउनको लाभग

नगरी नहुने कायन बाहेक ममनत, प्रयोग िा
अन्य कायन नगररएको,

(ग) पैठारी भएकै िस्तु भनकासी हुन लागेको हो
भनी

भन्सार

अभधकृत

पवहचान योग्य भएको,

(घ) पैठारी

भएको

िा

सन्तुष्ट

कायानलयमा

हुने

गरी

आइपुगक
े ो

भमभतले नब्बे ददनभभत्र वफतान पठाउने गरी
भनिेदन ददएको।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम िस्तु वफतान पठाएको छ

मवहनाभभत्र शोधभनान स्िरूप सोही प्रकारको अको िस्तु पैठारी

गनुन पने िा त्यस्तो िस्तु पवहले पैठारी गदान विदे शी मुद्रा

भुक्तानी भइसकेको भए त्यस्तो विदे शी मुद्रा वफतान ल्याउनु
पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोस्जम वफतान पठाएको िस्तुको

लाभग भुक्तानी गररएको विदे शी मुद्रा उपदफा (३) बमोस्जम

वफतान नल्याउने िा शोधभनान स्िरूप सोही प्रकारको अको िस्तु
पैठारी नगने पैठारीकतानलाई भन्सार अभधकृतले प्रचभलत कानून
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बमोस्जम आिश्यक कारबाही गनन सम्बस्न्धत भनकायमा लेिी
पठाउनु पनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोस्जम वफतान पठाउनु पने िस्तु

वफतान गनुन अगािै विदे शी आपूभतनकतानले सोको शोधभनान स्िरूप
सोही प्रकारको अको िस्तु पठाएको रहेछ भने पैठारीकतानको
भनिेदन र पेश भएका कागजातबाट त्यस्तो िस्तु शोधभनान

स्िरूप पैठारी भएको दे स्िएमा लाग्ने महसुल भलई भन्सार
अभधकृतले जााँचपास गनन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोस्जम शोधभनान स्िरूप िस्तु

पैठारी भइसकेपभछ िा विदे शी मुद्रा वफतान प्राप्त भइसकेपभछ
पवहले पैठारी भएको िस्तु उपदफा (१) बमोस्जमको म्यादभभत्र

वफतान पठाउाँदा भन्सार महसुल लाग्ने छै न र पवहले पैठारी
गदान भन्सार महसुल भतररसकेको भए त्यस्तो भन्सार महसुल
वफतान ददइनेछ।
तर

उपदफा

(२)

को

िण्ड

(घ)

बमोस्जमको

म्यादभभत्र िस्तु वफतान नपठाई सो अिभधपभछ वफतान पठाएमा

सो िस्तु पैठारी गदान भतरे को भन्सार महसुल वफतान ददइने
छै न।

(७) उपदफा (१) बमोस्जम पुन भनकासी गररने िस्तु

पैठारीकतानले कायानलयमै छाड्न सक्नेछ। यसरी छाभडएको

िस्तु भललाम भबिी हुन नसक्ने अिस्िाको भएमा भन्सार
अभधकृतको स्िीकृभत भलई पैठारीकतानकै िचनमा भन्सारका
कमनचारीको रोहबरमा व्यापाररक रूपमा मूल्यहीन बनाउन िा
नष्ट गनन सवकनेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन त्यस्तो िस्तु कायानलयमै छाड्न, नष्ट गनन िा मूल्यहीन
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बनाउनको लाभग स्िीकृभत ददनु अस्घ पैठारीकतानले त्यस्तो
िस्तुको शोधभनान स्िरूप िस्तु पैठारी गररसकेको िा पवहले

पैठारी गदान विदे शी मुद्रा भुक्तानी भइसकेको भए त्यस्तो विदे शी
मुद्रा वफतान ल्याइसकेको हुन ु पनेछ।
40.

अस्िायी पैठारी गनन ददइने: (१) कुनै िस्तु अस्िायी पैठारी
गदान लाग्ने महसुल बराबरको रकमको तोवकए बमोस्जम नगद
धरौटी िा बैङ्क जमानत भलई तोवकए बमोस्जम अस्िायी पैठारी
गनन ददइनेछ।

स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लाभग "अस्िायी पैठारी"
भन्नाले नेपालमा आयोजना गररने मेला, प्रदशननी, ममनत िा अन्य
कुनै उद्देश्यको लाभग तोवकएको शतनको अधीनमा रही पुन
भनकासी गने गरी कुनै िस्तु पैठारी गने कायन सम्झनु पछन।

(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन दे हायका विषयमा दे हाय बमोस्जम हुनेछ:-

(क) प्रचभलत आभिनक ऐनमा प्रभत ददन महसुल
लाग्ने

गरी

अस्िायी

पैठारी

गनन

ददइने

व्यिस्िा भएका सिारी साधन तिा अन्य
िस्तुका सम्बन्धमा सोही बमोस्जम हुने,

(ि) नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको पूणन िा

आंस्शक स्िाभमत्ि भएको सािनजभनक सं स्िा
िा कूटनीभतक भनयोगको भसफाररसमा अस्िायी

पैठारी हुने िस्तुमा धरौटी िा बैङ्क जमानत
नभलई छाड्न सवकने,

ु
(ग) सं यक्त

राि

सङ्घको

अनुरोधमा

शास्न्त

स्िापनािन िवटने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रयोगको लाभग
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सम्बस्न्धत मन्त्रालयको भसफाररसमा अस्िायी
पैठारी हुने आमौड, पसननल क्याररयर, सिारी

साधन, हातहभतयार लगायत सबै प्रकारका
िस्तुमा धरौटी िा बैङ्क जमानत नभलइने,

(घ) नेपालसाँग भएको सस्न्ध िा सम्झौतामा यन्त्र,
उपकरण िा सिारी साधनको अस्िायी पैठारी
सम्बन्धमा

उल्लेि

बमोस्जम हुने।

भएको

विषयमा

सोही

(३) उपदफा (१) बमोस्जम भलएको नगद धरौटी िा

बैङ्क जमानत त्यस्तो िस्तु तोवकए बमोस्जम भनकासी गरे पभछ
िा नेपालमा भबिी गनन पाइनेमा सो भबिी गररएको िस्तुको

महसुल भुक्तानी गरे पभछ तोवकए बमोस्जम वफतान िा फुकुिा
गररनेछ।

(४) िस्तुको अस्िायी पैठारी सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा

तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
41.

अस्िायी भनकासी गनन ददइने: (१) कुनै िस्तुको कच्चा पदािन
प्रशोधन िा सोबाट कुनै िस्तु उत्पादन िा भनमानण गननको
लाभग िा कुनै िस्तु ममनतको लाभग िा अन्य कुनै उद्देश्यको

लाभग तोवकए बमोस्जम नगद धरौटी िा बैङ्क जमानत भलई
अस्िायी भनकासी गने अनुमभत ददइनेछ।

स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लाभग "अस्िायी भनकासी"

भन्नाले कुनै िस्तुको कच्चा पदािन प्रशोधन िा सोबाट कुनै

िस्तु उत्पादन िा भनमानण गननको लाभग िा विदे शमा आयोजना
गररने मेला िा प्रदशननी, ममनत िा अन्य कुनै उद्देश्यको लाभग
तोवकएको शतनको अधीनमा रही पुन
िस्तु भनकासी गने कायन सम्झनु पछन।
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पैठारी गने गरी कुनै

(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

अस्िायी

भनकासी

गररएको िस्तु तोवकएको अिभधभभत्र पुन: पैठारी गरे मा महसुल
लाग्ने छै न।

(३)

उपदफा

(१) िा (२)

मा

जुनसुकै

कुरा

ले स्िएको भए तापभन दे हायका कुरामा दे हाय बमोस्जम हुनेछ:(क) कुनै

िस्तुको

कच्चा

पदािन

प्रशोधन

िा

सोबाट कुनै िस्तु उत्पादन िा भनमानणको
लाभग भनकासी गरी सोबाट उत्पाददत िा
भनभमनत िस्तु पैठारी गदान सो िस्तुको उत्पादन

िा भनमानण गदान भएको मूल्य अभभिृवि र
नेपालबाट उक्त कच्चा पदािन उत्पादन िा

भनमानण स्िलसम्म लै जााँदा र तयारी िस्तु
कायानलयसम्म

वफतान

ल्याउाँदा लागेको िा

लाग्न सक्ने लागतको मूल्यमा मात्र महसुल
लाग्ने,

(ि) कुनै सिारी साधनको चेभसस त्यस्तो सिारी
साधन भनमानणको लाभग विदे शमा लगी उक्त

चेभससमा सिारी साधन भनमानण गरी तोवकएको
अिभधभभत्र पुन: पैठारी गदान सो सिारी साधन

भनमानण गदान लागेको चेभसस बाहेकको मूल्यमा
महसुल लाग्ने,

(ग) परराि मन्त्रालयको भसफाररसमा कूटनीभतक

भनयोगले कुनै िस्तु ममनत गनन भनकासी गदान
कुनै धरौटी िा बैङ्क जमानत नभलइने र
त्यस्तो िस्तु ममनत गरी पैठारी गदान महसुल
नलाग्ने,
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(घ) हिाईजहाज

िा

सम्बस्न्धत

िायुसेिा

तोवकएको

हेभलको्टरका
कम्पनीको

अिभधभभत्र

ममनत

इस्िन

जमानतमा

गरी

वफतान

ल्याउने शतनमा भनकासी गदान नगद धरौटी िा

बैङ्क जमानत नभलइने तर ममनत गरी पैठारी
गदान

त्यस्तो

िस्तुको

ममनतमा

लागतको मूल्यमा मात्र महसुल लाग्ने,

लागेको

(ङ) िण्ड (घ) मा उस्ल्लस्ित िस्तु बाहेक अन्य

िस्तु ममनत िा अन्य कुनै कायन गरी तोवकए
बमोस्जम वफतान ल्याउाँदा, ममनत िा अन्य कुनै

कायन गदान लागेको लागतमा मात्र महसुल
लाग्ने,

ु
(च) सं यक्त

राि

सङ्घको

अनुरोधमा

शास्न्त

स्िापनािन िवटने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी

िा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रयोगको
लाभग

सम्बस्न्धत

अस्िायी

क्याररयर,

भनकासी

मन्त्रालयको

सिारी

हुने

भसफाररसमा

आमौड,

साधन,

पसननल

हातहभतयार

लगायतका िस्तु भनकासी गदान कुनै धरौटी िा
बैङ्क जमानत नभलइने
गरे का

िस्तु

नलाग्ने।

पुन:

र त्यसरी भनकासी

पैठारी

गदान

महसुल

(४) उपदफा (१) बमोस्जम भलइएको नगद धरौटी िा

बैङ्क जमानत अस्िायी भनकासी गररएको िस्तु तोवकए बमोस्जम
पुन: पैठारी गरे पभछ वफतान िा फुकुिा गररनेछ।
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(५)

िस्तुको

अस्िायी

व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

भनकासी

सम्बन्धी

अन्य

पररच्छे द-५

भन्सार मूल्य भनधानरण
42.

पैठारी भएका िस्तुको भन्सार मूल्य भनधानरण गने (१) पैठारी

भएका िस्तुको भन्सार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार
महसुल तिा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (जनरल

एभग्रमेन्ट अन टे ररफ्स एण्ड ट्रेड), १९९४ को धारा ७
कायानन्ियन गननको लाभग सम्पन्न भएको सम्झौतामा उस्ल्लस्ित
भन्सार

मूल्याङ्कन

सम्बन्धी भनयम, अनुसूची

र

अधीनमा रही तोवकए बमोस्जम भनधानरण गररनेछ।

व्या्याको

(२) भन्सार अभधकृतले पैठारी हुने िस्तुको भन्सार

मूल्य भनधानरण गदान सामान्यतया विदे शी मुद्रामा गनुन पनेछ।
विदे शी मुद्रामा भन्सार मूल्य भनधानरण गररएकोमा त्यस्तो
मूल्यलाइन नेपाली रुपैयााँमा पररितनन गदान िस्तु घोषणा गरे को

ददनको लाभग नेपाल राि बैङ्कबाट तोवकएको त्यस्तो विदे शी

मुद्राको भबिी दरको आधारमा गनुन पनेछ। नेपाल राि
बैङ्कबाट विभनमय दर नतोवकएको विदे शी मुद्राको हकमा सो

विदे शी मुद्रालाई अमेररकी डलरमा पररितनन गदान कायम हुन
आउने अमेररकी डलरको सो ददनको भबिी दरको आधारमा
गनुन पनेछ।

(३) पैठारी भएका िस्तुको भन्सार मूल्य घोषणा गने

र भन्सार मूल्य भनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए
बमोस्जम हुनेछ।
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43. भनकासी गररने िस्तुको भन्सार मूल्य भनधानरणः (१) भनकासी

गररने िस्तुको भन्सार मूल्य सामान्यतया भनकासीकतानले घोषणा
गरे बमोस्जम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन महाभनदे शकले आिश्यक ठानेमा भनकासी हुने कुनै
िस्तुको

न्यूनतम

भन्सार

मूल्य

तोक्न

सक्नेछ।

त्यसरी

न्यूनतम भन्सार मूल्य तोवकएकोमा भनकासीकतानले घोषणा

गरे को मूल्य र महाभनदे शकले तोकेको भन्सार मूल्यमध्ये जुन
बढी हुन्छ सोही मूल्यलाई भनकासी प्रयोजनको लाभग त्यस्तो
िस्तुको भन्सार मूल्य माभननेछ।

(३) भन्सार अभधकृतले यस दफा बमोस्जम िस्तुको

मूल्य भनधानरण गदान सामान्यतया विदे शी मुद्रामा गनुन पनेछ।

त्यस्तो विदे शी मुद्रालाई नेपाली रुपैयााँमा पररितनन गदान त्यस्तो
िस्तु यस ऐन बमोस्जम जााँचपासको लाभग घोषणा भएको ददनमा
नेपाल राि बैङ्कबाट तोवकएको त्यस्तो विदे शी मुद्राको िररद
दरको आधारमा गररनेछ।
44.

न्यून बीजकीकरण िा अभधक बीजकीकरण गनन नहुने: (१)

घोषणाकतानले भन्सारमा िस्तुको मूल्य घोषणा गदान न्यून
बीजकीकरण िा अभधक बीजकीकरण गनुन हुाँदैन।िस्तुको मूल्य
घोषणा

गदान

अभधकृतले

न्यून

त्यसरी

बीजकीकरण

न्यून

घोषणा

गरे को

गरे को

पाइएमा

मूल्यमा

भन्सार
लाग्ने

महसुलको शत प्रभतशत रकम जररबाना गरी िस्तु जााँचपास

गनेछ।घोषणाकतानले िस्तुको अभधक बीजकीकरण गरे को शङ्का
लागेमा भन्सार अभधकृतले छानभबनको लाभग सम्बस्न्धत भनकाय
समि ले िी पठाउन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन घोषणाकतानले पैठारी भएका िस्तुको भन्सारमा घोषणा
गरे को मूल्य दफा ४२ बमोस्जम भन्सार अभधकृतले भनधानरण

गरे को भन्सार मूल्यभन्दा अस्िाभाविक रूपले न्यून भएको
दे स्िएमा त्यसरी घोषणा गरे को मूल्यमा तोवकए बमोस्जम
भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तु िररद गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम घोषणाकतानले घोषणा

गरे को मूल्य र भन्सार अभधकृतले भनधानरण गरे को भन्सार
मूल्य बीच फरक परे को रकम समेत भन्सार अभधकृतले
भनजबाट असुल गनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लाभग,-

(क) "न्यून बीजकीकरण" भन्नाले भन्सार अभधकृतले यस
पररच्छे द

बमोस्जम

भनधानरण

गरे को

मूल्यभन्दा

घोषणाकतानले घोषणा गरे को मूल्य घटी भएको
अिस्िा सम्झनु पछन।

(ि) "अभधक

बीजकीकरण"

भन्नाले

घोषणाकतानले

भन्सारमा कुनै िस्तुको मूल्य घोषणा गदान उक्त

िस्तुको लाभग िास्तविक रूपमा भुक्तानी गरे को िा
भुक्तानी गनुन पने मूल्यभन्दा बढी मूल्य घोषणा
गरे को अिस्िा सम्झनु पछन।
45.

पुन

मूल्य भनधानरण गनन आदे श ददन सक्नेः

(१) यस

पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन यस
पररच्छे द बमोस्जम भन्सार अभधकृतले भन्सार मूल्य भनधानरण

गदान दफा ४२ अनुकूल नभएको िा भनधानररत मूल्य शङ्कास्पद
छ भन्ने विश्वास गनुन पने मनाभसब कारण भएमा महाभनदे शकले
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त्यस्तो िस्तु जााँचपास भएको नब्बे ददनभभत्र पुन दफा ४२
बमोस्जम मूल्य भनधानरण गनन आदे श ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम महाभनदे शकले आदे श

ददएमा भन्सार अभधकृतले तीस ददनभभत्र दफा ४२ बमोस्जम
त्यस्तो िस्तुको पुन

भन्सार मूल्य भनधानरण गरी सोको

जानकारी महाभनदे शकलाई ददनु पनेछ।
46.

मूल्य भनधानरण सम्बन्धी जानकारी माग गनन सक्ने: (१) कुनै

पैठारीकतानले आफूले पैठारी गरे को िस्तुको भन्सार मूल्य
भनधानरण

सम्बन्धमा

गनन

कायानलयले

जानकारी

भनिेदन ददन सक्नेछ।

अिलम्बन

भलन

चाहेमा

गरे को

सम्बस्न्धत

आधारको

कायानलयमा

(२) उपदफा (१) बमोस्जम भनिेदन प्राप्त भएमा

कायानलयले सात ददनभभत्र भनजलाई त्यस्तो जानकारी ददनु
पनेछ।

पररच्छे द-६

िस्तुको िगीकरण तिा महसुल भनधानरण
47.

िस्तुको

िगीकरण

तिा

महसुल

भनधानरण

(१)

महसुल

भनधानरण गने प्रयोजनका लाभग पैठारी भएका िा भनकासी हुने
िस्तुको िगीकरण दे हायका आधारमा गररनेछ:-

(क) सालबसाली रूपमा जारी हुने आभिनक ऐनमा
भएको व्यिस्िा,

(ि) विश्व

भन्सार

सङ्गठनिारा

प्रभतपाददत

हामोनाइज्ड िस्तु िगीकरण प्रणाली र सोको
व्या्यात्मक वट्पणी,
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(ग) विश्व भन्सार सङ्गठनले गरे का िस्तु िगीकरण
सम्बन्धी भनणनय,

(घ) यस ऐन बमोस्जम कुनै िस्तुका सम्बन्धमा

महाभनदे शकले गरे को िगीकरण िा ददएको
पूिानदेश।

(२) भन्सार अभधकृतले दफा ३१ को उपदफा (१)

को िण्ड (ि) र (घ) बमोस्जम िस्तु जााँचपास गनुन अस्घ

घोषणाकतानले घोषणा गरे को िस्तु उपदफा (१) बमोस्जमको
आधारमा िगीकरण भए िा नभएको जााँच गरे र मात्र महसुल
भनधानरण गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम िस्तुको िगीकरण जााँच

गदान उपदफा (१) मा उस्ल्लस्ित आधार बमोस्जम िगीकरण

भएको पाइएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने
महसुल अविलम्ब भनधानरण गनुन पनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोस्जम जााँच गदान िस्तुको

िगीकरण उपदफा (१) मा उस्ल्लस्ित आधार बमोस्जम भएको
नदे स्िएमा भन्सार अभधकृतले घोषणाकतानलाई सोको जानकारी
गराई उपदफा (१) को आधारमा िगीकरण गरी सोही
बमोस्जम लाग्ने महसुल भनधानरण गनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम भन्सार अभधकृतले

गरे को िस्तुको िगीकरणमा स्चत्त नबुझ्ने घोषणाकतानले भन्सार
अभधकृतले

भनधानरण

गरे को

महसुल

बुझाइन

दफा

११४

बमोस्जम पुनरािलोकनको लाभग महाभनदे शक समि भनिेदन
ददन सक्नेछ।

(६) घोषणाकतानले उपदफा (५) बमोस्जम महसुल

बुझाउाँदा िस्तुको िगीकरणको अस्न्तम भनणनय हुाँदा ठहरे
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बमोस्जम हुने गरी लाग्ने महसुल नगद धरौटी रािी जााँचपास
गराउन चाहेमा भन्सार अभधकृतले सोही बमोस्जमको रकम
धरौटी भलइन त्यस्तो िस्तु जााँचपास गनन सक्नेछ।
48.

िस्तुको िगीकरण सम्बन्धी भनणनय गने

(१) दफा ४७

बमोस्जम िस्तुको िगीकरण जााँच गदान घोषणाकतानले घोषणा

गरे को िस्तुको िगीकरण भमले नभमलेको यवकन गनन नसकी

भन्सार अभधकृतलाई दिविधा भएमा त्यस्तो िस्तुको विस्तृत
वििरण,

तत्सम्बन्धी

कागजात,

हुन ु

दिविधा

पने

कारण

सवहतको राय तिा सम्भि भएमा िस्तुको नमूना सवहत

भनणनयको लाभग महाभनदे शक समि ले िी पठाउनु पनेछ।
त्यसरी लेिी पठाउनु अस्घ भन्सार अभधकृतले आफूले उपयुक्त

ठानेको उपशीषनकमा िगीकरण गरी सो बमोस्जम लाग्ने

महसुल बापतको रकम धरौटी भलई जााँचपास गरे को हुन ु
पनेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

लेिी

आएमा

महाभनदे शकले दफा ४७ को उपदफा (१) मा उस्ल्लस्ित
आधार समेतको अध्ययन र विश्लेषण गरी भन्सार अभधकृतबाट
ले स्ि

आएको

साठी

ददनभभत्र

(३)

उपदफा

(२)

त्यस्तो

िस्तुको

िगीकरण

बमोस्जम

िस्तुको

िगीकरण

उपशीषनक तोकी सोको जानकारी भन्सार अभधकृतलाई गराउनु
पनेछ।

सम्बन्धी भनणनय गनुन अस्घ महाभनदे शकले आिश्यक ठानेमा सो
िस्तु कायानलय, विभाग िा अन्य सरकारी प्रयोगशालाबाट

परीिण गराई सम्बस्न्धत विशेषज्ञ, विश्व भन्सार सङ्गठन, अन्य

राविय िा अन्तरानविय भनकायको राय भलन सक्नेछ। त्यसरी
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राय माग गररएकोमा उपदफा (२) बमोस्जमको समयसीमा
लागू हुने छै न।
(४)

कुनै

सरकारी

कायानलय

िा

सं िैधाभनक

भनकायलाई यस ऐन बमोस्जम भन्सार जााँचपास भएको कुनै

िस्तुको िगीकरण सम्बन्धमा दिविधा भएमा सोको यवकन गनन
विभागमा ले िी पठाउन सवकनेछ। त्यसरी लेिी आएमा

महाभनदे शकले भनणनय गरी त्यस्तो िस्तुको उपशीषनक िुलाई
सोको जानकारी सम्बस्न्धत भनकायलाइन ददनु पनेछ।

(५) यस दफा बमोस्जम िस्तुको िगीकरण सम्बन्धमा

महाभनदे शकले गरे को भनणनय अस्न्तम हुनेछ।
49.

महसुल बुझाउने दावयत्िः

(१) यस ऐन बमोस्जम िस्तु

भनकासी िा पैठारी गदान त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने महसुल बुझाउने
दावयत्ि घोषणाकतानको हुनछ
े ।

(२) यस ऐन बमोस्जम भनधानरण भएको महसुल

बापतको रकम त्यस्तो महसुल भनधानरण भएको भमभतले सात

ददनभभत्र घोषणाकतानले उपदफा (३) बमोस्जमको कायानलयमा
बुझाउनु पनेछ। सो म्यादभभत्र महसुल नबुझाएमा त्यस्तो म्याद

नाघेको भमभतदे स्ि भनधानररत महसुलमा प्रभतददन शून्य दशमलि
शून्य चार दुई प्रभतशतका दरले व्याज समेत गणना गरी

असुल गररनेछ र त्यसरी व्याज भतनुन पने अिभध महसुल
भनधानरण भएको भमभतले तीस ददनभन्दा बढी हुने छै न।

(३) यस दफा बमोस्जम बुझाउनु पने महसुल, व्याज

िा यस ऐन बमोस्जम लाग्ने जररबाना सम्बस्न्धत व्यस्क्तले

त्यस्तो िस्तु घोषणा गररएको कायानलय, महसुल भनधानरण गने

कायानलय िा सो प्रयोजनको लाभग तोवकएको बैङ्कमा बुझाउनु
पनेछ।
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(४) यस दफा बमोस्जम भनधानरण भएको महसुल,

व्याज िा यस ऐन बमोस्जम लागेको जररबाना त्यसरी भनधानरण
भएको

भमभतले

तीस

ददनभभत्र

दास्िला

नगरे मा

भन्सार

अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जफत गरी सो िस्तुको भललाम

भबिीबाट प्राप्त हुने रकमबाट तोवकए बमोस्जम असुल गनन
सक्नेछ।
50.

महसुल

बुझाइन

िस्तु लै जान

सवकने

(१)

घोषणाकतानले

भनकासी िा पैठारी गदान महसुल लाग्ने िस्तुको दफा ४९

बमोस्जम महसुल बुझाएको प्रमाण प्राप्त गरे पभछ मात्र त्यस्तो

िस्तु कायानलयबाट लै जान सक्नेछ।महसुल नलाग्ने िस्तुको
हकमा सोको जााँचपास भएको प्रमाण प्राप्त गरे पभछ र व्यस्क्तगत

प्रयोगका िस्तुको हकमा भन्सार अभधकृतले जााँच गरी िा

गराई लै जाने अनुमभत ददएपभछ मात्र त्यस्तो िस्तु कायानलयबाट
छु टाई लै जान पाइनेछ।

(२) कुनै िस्तुको सम्बन्धमा सो िस्तुको धनीलाई

यस ऐन बमोस्जम जररबाना िा िप महसुल लागेमा सो

जररबाना िा िप महसुल नभतरे सम्म भनजले त्यस्तो िस्तु
कायानलयबाट लै जान पाउने छै न।

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन

पाइपलाइनबाट पैठारी गररने पेट्रोभलयम पदािनको महसुल
बुझाउने सम्बन्धी व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
51.

िस्तु जााँचपास गनेः

यो ऐन िा अन्य प्रचभलत कानून

बमोस्जम छु ट िा सुविधा ददइएकोमा बाहेक घोषणाकतानले यस

ऐन बमोस्जम भनधानरण भएको महसुल बुझाएपभछ मात्र भन्सार
अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जााँचपास गनेछ।
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तर भनधानरण गररएको महसुल िा दफा २८ बमोस्जम

भन्सार अभधकृतको अनुमभतमा घोषणा सं शोधन गरे को कारणले

फरक पनन गएको महसुल तोवकएको रकमभन्दा घटी हुने

भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो महसुल नभलई िस्तु जााँचपास
गनन सक्नेछ।
52.

केन्द्रीय जााँचपास प्रणाली लागू गनन सक्ने

यस पररच्छे दमा

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्िएको भए तापभन मन्त्रालयको

स्िीकृभतमा महाभनदे शकले केन्द्रीय जााँचपास प्रणाली लागू गरी

विभागबाट िस्तु जााँचपास गने गरी आिश्यक व्यिस्िा गनन
सक्नेछ।
53.

छु ट भएको महसुल िा जररबाना भतनुन पने (१) यस ऐन िा

प्रचभलत कानून बमोस्जम कुनै व्यस्क्तले कायानलयमा बुझाउनु
पने महसुल िा जररबाना कुनै िस्तुको मूल्याङ्कन िा िगीकरण

गदान िा गस्णतीय भूल िा अन्य कुनै कारणले छु ट भएको कुरा

पभछबाट दे स्िन आएमा िा विभागले कुनै छु ट रकम असुल

गनन आदे श ददएकोमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो रकम पन्र
ददनभभत्र

बुझाउन

सम्बस्न्धत

व्यस्क्त

िा

भनजको

भन्सार

जााँचपास प्रभतभनभधलाई भलस्ित जानकारी ददनु पनेछ। त्यस्तो
जानकारी प्राप्त भएपभछ सम्बस्न्धत व्यस्क्तले छु ट भएको रकम
सो म्यादभभत्रै सम्बस्न्धत कायानलयमा बुझाउनु पनेछ।

(२) छु ट भएको रकम उपदफा (१) बमोस्जमको

म्यादभभत्र

नबुझाएमा

म्याद

नाघेको

भमभतदे स्ि

भनधानररत

महसुलमा प्रभतददन शून्य दशमलि शून्य चार दुई प्रभतशतका
दरले व्याज समेत गणना गरी असुल गररनेछ।
56

तर छु ट भएको रकम तोवकए बमोस्जमको रकम

भन्दा कम भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो रकम असुल नगनन
सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम व्याज समेतको एकमुष्ट

रकम सम्बस्न्धत व्यस्क्तले त्यस्तो व्याज लाग्न शुरु भएको
भमभतले तीस ददनभभत्र बुझाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको म्यादभभत्र सम्बस्न्धत

व्यस्क्तले उक्त रकम नभतरे मा भन्सार अभधकृतले भनजको
कारोबार

रोक्का

रािी

सोही

कायानलय

िा

अन्य

भन्सार

कायानलयमा रहेको भनजको जुनसुकै िस्तु तोवकए बमोस्जम
भललाम भबिी गरी िा गनन लगाई सो रकम असुल गनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम भललाम भबिी गदान प्राप्त

भएको रकमबाट समेत यस दफा बमोस्जम असुल हुन ु पने

रकम सम्बस्न्धत व्यस्क्तबाट असुल हुन नसकेमा त्यसरी असुल
हुन

बााँकी

गररनेछ।

रकम

सरकारी

बााँकी

सरह

भनजबाट

असुल

(६) उपदफा (४) बमोस्जम भललाम भबिी गदान प्राप्त

भएको रकम सम्बस्न्धत व्यस्क्तले भललाम भबिी गररएको

ददनसम्म बुझाउनु पने रकमभन्दा बढी भएमा बढी भए जभत
रकम भनजलाई वफतान ददइनेछ।
54.

प्रमाण माग गनन सक्नेः

(१) कुनै व्यस्क्तले भनकासी गनन

लागेको िा पैठारी गरे को िस्तुको महसुल भतरे नभतरे को

सम्बन्धमा शङ्का गनुन पने मनाभसब कारण भएमा सोको यवकन
गनन कायानलयको कुनै

कमनचारीले

त्यस्तो व्यस्क्तबाट सो

िस्तुको महसुल भतरे को िा भन्सार जााँचपास भएको प्रमाण
माग गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम माग गररएको प्रमाण

भन्सारको काममा िवटएको कमनचारीलाई पेश गनुन सम्बस्न्धत

व्यस्क्तको कतनव्य हुनेछ। भनजले महसुल भतरे को िा भन्सार
जााँचपास गरे को प्रमाण पेश गनन नसकेमा िा पेश गरे को
प्रमाणमा ले स्िए बमोस्जमको िस्तु नभई फरक िस्तु दे स्िन

आएमा सम्बस्न्धत कमनचारीले सो व्यस्क्तलाई िस्तु सवहत

आफ्नो कब्जामा भलई भन्सार अभधकृत समि पेश गनुन
पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम व्यस्क्त र िस्तु पेश

भएपभछ भन्सार अभधकृतले त्यस्तो व्यस्क्तलाई चोरी पैठारी िा
चोरी भनकासीको कसूरमा कारबाही चलाउनेछ।
55.

यात्रुको जााँचपास (१) विदे शबाट नेपाल आउने िा नेपालबाट

ाँ
विदे श जाने यात्रुले आफ्नो सािमा भएको िा आफूसग
ल्याएको िा लै जान लागेको ब्यागेज भन्सार अभधकृत िा भनजले
तोकेको भन्सारको कमनचारीबाट जााँच गराउनु पनेछ।

(२) कुनै यात्रुले विदे शबाट नेपाल आउाँदा आफ्नो

सािमा िा आफ्नो ब्यागेज िा सिारी साधनमा दफा २८ को
उपदफा (१) बमोस्जम जारी भएको सूचना बमोस्जम महसुल
छु ट पाउनेभन्दा बढी पररमाण िा बढी मूल्यका िा महसुल

छु ट नहुने िस्तु ल्याएमा त्यस्तो िस्तु कायानलयमा तोवकए
बमोस्जम घोषणा गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम यात्रुले घोषणा गरे को

िस्तु दफा २८ को उपदफा (१) बमोस्जम जारी भएको
सूचनामा उल्लेि भएको हदभन्दा बढी पररमाण िा बढी

मूल्यको भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जफत गनन िा
औस्चत्य हेरी लाग्ने महसुल भलइन जााँचपास गररददन सक्नेछ।
58

(४) भन्सार अभधकृत िा भनजले तोकेको भन्सारको

कमनचारीले विदे शबाट नेपाल प्रिेश गने िा नेपालबाट विदे श
प्रस्िान गने यात्रु िा व्यस्क्तको ब्यागेज जााँच गनन सक्नेछ।
आफ्नो ब्यागेज भन्सार अभधकृत िा त्यस्तो कमनचारीको अगाभड

ल्याउनु, ब्यागेज िोल्नु, जााँच गराउनु तिा ब्यागेज बन्द गनुन
सम्बस्न्धत यात्रु िा व्यस्क्तको कतनव्य हुनछ
े ।

(५) यात्रुको िस्तु जााँचपासमा सहजता ल्याउन भन्सार

अभधकृतले भन्सार िेत्रमा सम्भि भएसम्म महसुल नलाग्ने
िस्तुको लाभग हररयो मागन (ग्रीन च्यानल) र महसुल लाग्ने

िस्तुको लाभग रातो मागन (रे ड च्यानल) को व्यिस्िा गनन
सक्नेछ।

(६) कायानलयले यात्रुको प्रिेश भबन्दुमा उपदफा (५)

बमोस्जमको

मागनको

व्यिस्िा

गरे कोमा

आफ्नो

सािमा

भन्सारमा घोषणा गनुन पने िा महसुल लाग्ने िस्तु भएका

यात्रुले रातो मागन (रे ड च्यानल) तफन गई त्यस्ता िस्तु भन्सार

अभधकृत समि घोषणा गरी लाग्ने महसुल बुझाई छु टाउनु
पनेछ।

(७) आफ्नो सािमा भन्सारमा घोषणा गनुन पने िा

महसुल लाग्ने कुनै िस्तु नभएका यात्रु हररयो मागन (ग्रीन
ाँ ै बावहर भनस्कन सक्नेछन्।
च्यानल) हुद
(८) विभागले

हिाईमागनबाट

नेपाल

सम्बस्न्धत हिाई सेिा सञ्चालकबाट
आउने

यात्रुको

वििरण

कम््युटर

प्रणालीमा अभग्रमरूपमा प्राप्त गने गरी आिश्यक व्यिस्िा गनन
सक्नेछ।
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(९)

उपदफा

(८)

बमोस्जम

व्यिस्िा

भएकोमा

अभग्रमरूपमा त्यस्तो वििरण उपलब्ध गराउनु सम्बस्न्धत हिाई
सेिा सञ्चालकको कतनव्य हुनछ
े ।

(१०) भन्सार अभधकृतले यात्रु र भनजको सािमा

रहेका िस्तुको जााँच तिा जााँचपास गदान जोस्िम विश्लेषणका
आधारमा गनन सक्नेछ।
56.

महसुल भनधानरणको आधार भमभत

यस पररच्छे द बमोस्जम

िस्तुको महसुल भनधानरण गदान त्यस्तो िस्तु कायानलयबाट

जााँचपास गने भमभतमा कायम रहेको महसुल दर बमोस्जम
भनधानरण गनुन पनेछ।

तर कूटनीभतक सुविधा, महसुल सुविधा िा आंस्शक िा

पूणन महसुल छु टमा पैठारी भएको िस्तुको हकमा त्यस्तो

िस्तुको महसुल बुझाउने भमभतमा कायम रहेको महसुल दर
बमोस्जम महसुल भनधानरण गररनेछ।
पररच्छे द-७

िानतलासी, कब्जा, पिाउ तिा जफत
57.

िानतलासी भलन सक्ने: (१) कसै ले महसुल नभतरी िा चोरी
भनकासी गनन लागेको िा चोरी पैठारी गरी ल्याएको िस्तु कुनै

घर, भिन, पसल, गोदाम िा ठाउाँमा लुकाएको िा रािेको छ
भन्ने

विश्वास िा शङ्का गनुन पने

मनाभसब कारण भएमा

महाभनदे शक िा भन्सार अभधकृतले भनणनय गरी त्यस्तो घर,
पसल, गोदाम, भिन िा ठाउाँको िानतलासी भलन िा भलन
लगाउन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम िानतलासी भलनु अस्घ

सो घर, भिन, पसल, गोदाम िा ठाउाँको धनी िा सो घर, भिन,
पसल,

गोदाम

िा ठाउाँमा

तत्काल

बसोिास

गरररहःेको

व्यस्क्तलाई त्यसरी िानतलासी भलनु परे को कारण समेत िोली
भलस्ित सूचना ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सूचना ददाँदा भनजले

त्यस्तो सूचना बुझ्न नमानेमा सो सूचनाको एक प्रभत त्यस्तो

घर, भिन, पसल, गोदाम िा ठाउाँमा सबैले दे ख्ने गरी टााँसी ददनु
पनेछ। त्यसरी टााँस गररएको सूचना सम्बस्न्धत व्यस्क्तले
रीतपूिक
न पाएको माभननेछ।
िा

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम सम्बस्न्धत धनी

व्यस्क्तलाई

सूचना

ददएपभछ

भनजले

िानतलासी

भलन

िवटएको कमनचारीलाई त्यस्तो घर, भिन, पसल, गोदाम िा

ठाउाँको िानतलासी गनन ददनु पनेछ।त्यसरी िानतलासी गनन
कसै ले

बाधा

विरोध

गरे मा

िानतलासी

भलन

िवटएको

कमनचारीले िानतलासी भलनु पने घर, भिन, पसल, गोदाम िा

ठाउाँमा बभसरहेको व्यस्क्तलाई सो स्िानबाट हट्ने आदे श ददनु
पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम हट्ने आदे श ददाँदा कुनै

व्यस्क्त सो स्िानबाट नहटे मा िानतलासी गने कमनचारीले

सुरिाकमीको सहयोगमा आिश्यक बल प्रयोग गरी भनजलाइन

हटाइन िानतलासी भलनु पने घर, भिन, पसल, गोदाम िा
ठाउाँको बावहर िा भभत्रको ढोका िा झ्यालमा ताला िा

छे स्स्कनी लगाएको भए सो िोली िा फोरी अन्य कुनै अिरोध
भए सो समेत हटाइन सूयोदयदे स्ि सूयानस्तभभत्र कुनै पभन
समयमा िानतलासी भलन सक्नेछ।
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(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन िानतलासीको सूचना ददाँदा िा सूयोदयदे स्ि सूयानस्तभभत्र

िानतलासी भलाँदा चोरी पैठारी गररएको िा चोरी भनकासी गनन
लाभगएको िस्तु त्यस्तो घर, भिन, पसल, गोदाम िा ठाउाँबाट

अन्यत्र सानन सक्ने िा विदे श पठाउन सक्ने शङ्का लागेमा
िानतलासी भलने कमनचारीले जुनसुकै समयमा िानतलासी भलन
सक्नेछ।
भलाँदा

(७) उपदफा (५) िा (६) बमोस्जम िानतलासी

िानतलासी

भलने

कमनचारीले

उपलब्ध

भएसम्म

गाउाँपाभलका िा नगरपाभलकाको सम्बस्न्धत िडा अध्यि िा
िडा सदस्य िा कुनै सरकारी कायानलयको कमनचारी िा

घरधनी िा भनजको प्रभतभनभध िा अठार िषन उमेर पुगेको कुनै
व्यस्क्तलाई सािी रािी तलासी भलनु पनेछ। त्यस्तो सािी

बस्न माभनस फेला नपरे मा िा फेला परे पभन भनजले सािी
बस्न

इन्कार

गरे मा

सोही

व्यहोरा

मुच ुल्कामा

िानतलासी भलने कमनचारीले सहीछाप गरी राख्नु पनेछ।

जनाई

(८) यस दफा बमोस्जम िानतलासी भलाँदा िानतलासी

भलने कमनचारीले दे हाय बमोस्जमका िस्तु फेला परे मा बरामद
गरी आफ्नो कब्जामा भलन सक्नेछ -

(क) भन्सार छली िा चोरी पैठारी गरी ल्याएको
िा चोरी भनकासी गनन लागेका िस्तु,

(ि) यस ऐन बमोस्जम जफत हुन सक्ने अन्य
िस्तु,

(ग) िस्तुसाँग सम्बस्न्धत बहीिाता, अभभलेि,
कम््युटर तिा प्रत्यि िा परोि रूपमा
िण्ड

(क)
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मा

उस्ल्लस्ित

िस्तुको

कारोबारसाँग सम्बस्न्धत हुन सक्ने अन्य
सामग्री,

(घ) यस ऐन बमोस्जमको कसूरसाँग सम्बस्न्धत

बमोस्जम

(९)

हुन सक्ने अन्य िस्तु।

िानतलासी

िस्तु बरामद

भलने

गरी

कमनचारीले

कब्जामा

उपदफा

भलएकोमा

(८)

त्यस्तो

िस्तुको वििरण तयार गरी सोको एक प्रभत सम्बस्न्धत
व्यस्क्तलाई तत्काल बःुझाइ ददनु पनेछ। सम्बस्न्धत व्यस्क्तले

त्यस्तो वििरण बुझ्न नमानेमा िा भनजलाई बुझाउन नसवकएमा

दुई जना सािीको रोहबरमा मःुच ुल्का गरी िानतलासी
भलएको स्िानमा टााँस गनुन पनेछ। त्यसरी वििरण टााँस

गररएकोमा सम्बस्न्धत िस्तुको धनीले त्यस्तो वििरण बुझेको
माभननेछ।

(१०)

उपदफा

(९)

बमोस्जम

िस्तुको

वििरण,

तत्सम्बन्धी कागजात र कब्जामा भलइएको िस्तु िानतलासी
गने

कमनचारीले

भन्सार

अभधकृत

समि

दास्िला

गनुन

पनेछ।त्यसरी दास्िला भएपभछ भन्सार अभधकृतले यस ऐन
बमोस्जम आिश्यक कारबाही प्रारम्भ गनुन पनेछ।
58.

िायुयानको तलासी िा जााँच गनन सक्ने
नेपालको कुनै

विमानस्िलबाट

विमानस्िलमा
विदे श

प्रस्िान

आएको िा
गने

(१) विदे शबाट

िममा

नेपालको कुनै
रहेको

कुनै

िायुयानमा चोरी पैठारी गररएको िा चोरी पैठारी िा चोरी

भनकासी गने उद्देश्यले कुनै िस्तु लुकाई रािेको सूचना भन्सार
अभधकृतलाई प्राप्त भई सो सूचनामा विश्वास गनन सवकने पयानप्त
आधार

भएमा

र

भन्सार

अभधकृतले

आिश्यक

दे िेमा

विमानस्िल सञ्चालकलाई जानकारी ददई त्यस्तो िायुयानमा
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प्रिेश गरी िायुयानको सबै भागको तलासी भलन िा जााँच गनन,
िायुयानमा भएका िा िायुयानमा चढाउन िा िायुयानबाट

ओराल्न लाभगएका सबै िस्तु जााँच गनन िा तत्सम्बन्धी
कागजात माग गनन सक्नेछ।
(२)

िायुयानको

उपदफा

तलासी

(१)

भलाँदा

बमोस्जम

िा

जााँच

भन्सार
गदान

अभधकृतले

िायुयानको

क्या्टे नसाँग िायुयान, कागो, चालक दलका सदस्य, यात्रु िा

अन्य कुरासाँग सम्बस्न्धत आिश्यक सूचना माग गनन सक्नेछ।
त्यसरी माग गरे को सूचना भन्सार अभधकृतलाई उपलब्ध गराई

तलासी गने िा िस्तु जााँच गने कायनमा आिश्यक सहयोग गनुन
सम्बस्न्धत िायुयानको क्या्टे नको कतनव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम तलासी भलाँदा िा जााँच

गदान चोरी भनकासी िा चोरी पैठारी गरे को िा गने उद्देश्यले

लुकाई रािेको िस्तु िा अन्य प्रभतबस्न्धत िा भनषेभधत िस्तु
फेला

परे मा

भन्सार

अभधकृतले

त्यस्तो

िस्तु र

सोसाँग

सम्बस्न्धत कागजात समेत कब्जामा भलइन सोको जानकारी
सम्बस्न्धत िायुयान सञ्चालकलाइन ददनु पनेछ।
59.

िाहन रोक्ने र तलासी िा जााँच गनन सक्ने

(१) भन्सार

अभधकृत िा भन्सारमा िवटएको कमनचारीलाई कुनै िाहनमा

महसुल नभतररएको िा चोरी भनकासी गनन लाभगएको िा चोरी
पैठारी गररएको िा प्रभतबस्न्धत िा भनषेभधत िस्तु भए नभएको

भनस्ित गननको लाभग जुनसुकै िाहनलाई जुनसुकै स्िान र
समयमा रोकी त्यस्तो िाहनको तलासी भलने िा जााँच गने
अभधकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम भन्सार अभधकृत िा

भन्सारमा िवटएको कमनचारीले कुनै िाहनलाई रोक्ने आदे श
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ददएमा त्यस्तो िाहनको चालकले तत्काल िाहन रोकी तलासी
भलन िा जााँच गनन ददनु पनेछ।त्यसरी तलासी भलन िा जााँच
गनन रोवकएको िाहनलाई भन्सार अभधकृतको अनुमभत भबना
अन्यत्र लै जान पाइने छै न।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम भन्सार अभधकृत िा

भन्सारमा िवटएको कमनचारीले कुनै िाहन रोक्न आदे श
ददएकोमा िाहनको धनी िा चालकले त्यस्तो िाहन नरोकेमा

ु गरी त्यस्तो
िा त्यस्तो आदे श नमानी हुलहुज्जत िा जोरजुलम

िाहन नजचाई भगाउन प्रयत्न गरे मा िा भगाएमा भन्सार
अभधकृतले भन्सारमा िवटएको सुरिाकमीलाई त्यस्तो िाहनको
पाङ्खग्रामा गोली हान्न आदे श ददन सक्नेछ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोस्जम

गोली

हान्न

परे को

अिस्िामा सोको जानकारी भछटो साधनिारा महाभनदे शक र
सम्बस्न्धत प्रमुि स्जल्ला अभधकारीलाई ददनु पनेछ।
60.

व्यस्क्तको तलासी भलन सक्ने (१) विदे शबाट नेपाल आउन

िा नेपालबाट विदे श जान लागेको कुनै व्यस्क्तको सािमा िा

भनजको ब्यागेजमा महसुल नभतने मनसायले लुकाई रािेको िा
प्रभतबस्न्धत िा भनषेभधत िस्तु भएको शङ्का गनुन पने मनाभसब

कारण भएमा भन्सारमा िवटएको कमनचारीले सोको मौस्िक
जानकारी सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई ददई भनजको तलासी भलन
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै व्यस्क्तको शरीरको

तलासी भलाँदा भनजले शरीरभभत्र कुनै िस्तु लुकाई रािेको छ
भन्ने शङ्का लागेमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो व्यस्क्तको एक्स÷रे

गराउन िा स्चवकत्सकबाट आिश्यक जााँच गराई तलासी भलन
सम्बस्न्धत कमनचारीलाइन आदे श ददन सक्नेछ।
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(३) कुनै व्यस्क्तले कुनै िस्तु आफ्नो सािमा लुकाई

भछपाई चोरी भनकासी गनन लागेको िा चोरी पैठारी गरे को िा

पैठारी गनन लागेको शङ्का गनुन पने कारण भएमा िा त्यस्तो
सूचना प्राप्त भएमा भन्सारमा िवटएका कमनचारीले त्यस्तो
व्यस्क्तलाई जुनसुकै समय िा स्िानमा रोकी मौस्िक जानकारी
ददई त्यस्ता व्यस्क्तको शरीर िा भनजको सािमा रहेको िस्तुको
तलासी भलन सक्नेछ।

तर मवहलाको शरीरको तलासी भलनु पदान भन्सारमा

िवटएका मवहला कमनचारी िा मवहला प्रहरीिारा भलनु पनेछ।

(४) कुनै व्यस्क्तले दफा ६ बमोस्जम तोवकएको बाटो

बाहेक अन्यत्रबाट िस्तु भनकासी िा पैठारी गनन लागेमा भन्सार
अभधकृत िा भन्सारमा िवटएको कमनचारी िा अभधकार प्राप्त
अन्य सरकारी कमनचारीले भनजलाई तत्काल रोक्न सक्नेछ।
त्यस्तो

(५) उपदफा (४) बमोस्जम रोक्न िोज्दा भनजले
भन्सार

अभधकृत

िा

कमनचारीलाई

हुलहुज्जत

िा

ु गरी भाग्न िा उम्कन िोजेमा भन्सार अभधकृत िा
जोरजुलम
त्यस्तो कमनचारीले भनजलाई पिाउ गनन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोस्जम पिाउ गदान भनजले

ु गरे मा िा भाग्न उम्कन िोजेमा र तत्काल पिाउ
जोरजुलम
गनन नसवकने

अिस्िा भएमा आफ्नो

रिा र कतनव्यको

पालनाको भनस्म्त त्यस्तो भन्सार अभधकृत िा अभधकारप्राप्त
अभधकारीले

भन्सारमा

िवटएको

सुरिाकमीलाई

स्स्िभत

भनयन्त्रणमा भलनको लाभग हिाई फायर गनन र हिाइन फायर
गदान पभन स्स्िभत भनयन्त्रण नभए सकभर कम िभत हुने गरी
गोली समेत चलाउन आदे श ददन सक्नेछ।
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(७) उपदफा (६) बमोस्जम गोली चलाउनःु परे को

अिस्िामा सो कुराको जानकारी भछटो साधनिारा महाभनदे शक
र सम्बस्न्धत प्रमुि स्जल्ला अभधकारीलाई ददनु पनेछ।
61.

भन्सार अभधकृत समि पेश गनुन पने: (१) दफा ६० बमोस्जम

तलासी भलन लाभगएको कुनै व्यस्क्तले भन्सार अभधकृतको
उपस्स्िभतमा आफ्नो तलासी भलन माग गरे मा सम्बस्न्धत

कमनचारीले भनजलाई तुरुन्त भन्सार अभधकृत समि पेश गनुन
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश गररएको व्यस्क्तको

तलासी भलनु पने मनाभसब आधार दे िेमा भन्सार अभधकृतले

आफूले तलासी भलनु पने िा आफू मातहतको कमनचारीलाई
आफ्नो उपस्स्िभतमा तलासी भलन लगाउनु पनेछ।
62.

चोरी भनकासी िा चोरी पैठारी गरे को माभनने

(१) यस

पररच्छे द बमोस्जम तलासी भलाँदा महसुल लाग्ने िा यस ऐन

बमोस्जम घोषणा गरी भनकासी िा पैठारी गनुन पने िस्तु बरामद

भएकोमा भन्सार अभधकृतले सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई सो िस्तुको
भन्सार जााँचपास भएको प्रमाण पेश गनन आदे श ददनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

भन्सार

अभधकृतले

ददएको आदे श बमोस्जम िस्तुको जााँचपास भएको प्रमाण पेश

गनन नसकेमा भनजले त्यस्तो िस्तु चोरी भनकासी िा चोरी
पैठारी गरे को माभननेछ।
63.

कसूरसाँग सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई पिाउ गनन सवकने (१) यस
पररच्छे द बमोस्जम तलासी भलाँदा कुनै व्यस्क्तले यस ऐन
अन्तगनतको कसूर गरे को दे स्िन आएमा भन्सार अभधकृतले
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त्यस्तो व्यस्क्तलाइन पिाउ गने अनुमभतको लाभग भनजको

पवहचान िुल्ने वििरण सवहत मुद्दा हेने अभधकारी समि
भनिेदन ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको भनिेदनबाट त्यस्तो

व्यस्क्तलाई पिाउ गनुन पने मनाभसब कारण दे स्िएमा मुद्दा हेने

अभधकारीले भनजको नाउाँमा पिाउ पुजी जारी गनन अनुमभत
ददन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन यस ऐन बमोस्जम पिाउ गनुन पने व्यस्क्त तत्काल
पिाउ नगररएमा त्यस्तो व्यस्क्त भाग्ने, उम्कने, भनजले प्रमाण,

दसी िा सबूद नष्ट गने सम्भािना भएमा िा कसूरसाँग
सम्बस्न्धत फरार रहेको व्यस्क्त फेला परे मा भन्सार अभधकृत

िा भनजले िटाएको कमनचारीले त्यस्तो व्यस्क्तलाई जुनसुकै

ठाउाँबाट जुनसुकै बित भबना पिाउ पुजी पिाउ गनन
सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम पिाउ गररएको

व्यस्क्तलाई पिाउ गरे पभछ बाटोको म्याद बाहेक चौबीस
घण्टाभभत्र मुद्दा हेने अभधकारी समि उपस्स्ित गराउनु पनेछ।
64.

फरार व्यस्क्तलाई पिन सवकने: यस ऐन अन्तगनत कसूर

माभनने कुनै कायन गने व्यस्क्तलाई कसूर गदानकै बित पिःाउ
गनन नसवकएमा िा पिाउ गररएको भए तापभन भनज फरार
भएमा भन्सार अभधकृत िा सो कायनको लाभग िवटएको
अनुसन्धान अभधकृतले िा भनजले िटाएको अन्य कमनचारीले
भनजलाई जुनसुकै बित पिाउ गनन सक्नेछ।
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65.

िस्तु कब्जामा भलन सक्ने: (१) यस ऐन बमोस्जम जफत हुने
िस्तु दे िेमा िा पत्ता लागेमा भन्सार अभधकृतले िा भनजले

िटाएको कमनचारीले िा भन्सारमा सुरिाको लाभग िवटएका

ु ै पभन
प्रहरीले त्यस्तो िस्तु जुनसुकै ठाउाँमा र जवहले सक
कब्जामा भलन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िस्तु कब्जामा भलनेले

त्यसरी िस्तु कब्जामा भलनु परे को कारण र कब्जामा भलएको

िस्तुको वििरण सवहतको भनस्सा िस्तु कब्जा गरे को तीन
ददनभभत्र सम्बस्न्धत िस्तुको धनीलाई ददनु पनेछ।
66.

िस्तु बुझाउनु पने: (१) यस ऐन बमोस्जम कायानलयको कुनै

कमनचारी िा अन्य भनकायले कब्जामा भलएको िस्तु र सोको

वििरणको एक प्रभत यिाशीघ्र भन्सार अभधकृत समि बुझाउनु
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िस्तु दास्िला भएपभछ

भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तु यस ऐन बमोस्जम कब्जा गनुन
पने हो िा होइन भन्ने कुराको जााँचबुझ गनुन पनेछ। त्यसरी
जााँचबुझ गदान त्यस्तो िस्तु भबना कारण कब्जामा भलएको िा

कब्जामा भलनु नपने दे स्िएमा भनजले सो िस्तु त्यस्तो िस्तुको
धनीलाई तुरुन्त वफतान ददनु पनेछ।
(३)

भन्सार

अभधकृतले

उपदफा

(२)

बमोस्जम

जााँचबुझ गदान िस्तु जफत हुन सक्ने दे िेमा त्यस्तो िस्तुका
सम्बन्धमा दफा ९६ बमोस्जमको अनुसन्धान अभधकृतबाट
अनुसन्धान तहवककात गराउन सक्नेछ।
67.

िस्तु जफत गने

(१) दफा २८ को उपदफा (१४) िा

(१५) बमोस्जमको म्यादभभत्र घोषणा नगररएको िस्तु िा
69

भन्सार िेत्र िा भन्सार िेयरहाउसबाट तोवकएको अिभधभभत्र
जााँचपास गरी नलगेको िस्तु भन्सार अभधकृतले जफत गनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

जफत

गनुन

अस्घ

सम्बस्न्धत कायानलयले त्यस्तो िस्तु छु टाई लै जान िस्तुको
धनीलाई सात ददनको सूचना ददनु पनेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोस्जम

ददइएको

सूचनाको

म्यादभभत्र िस्तु छु टाई लै जान िस्तुको धनीले भनिेदन ददएमा र
कारण मनाभसब लागेमा भन्सार अभधकृतले

त्यस्तो िस्तु

सािनजभनक सूचनाको म्यादभभत्र जााँचपास गररददन सक्नेछ।
68.

जफत गनुन पने अन्य िस्तुः

यस ऐन बमोस्जम कुनै िस्तु

जफत गने भनणनय भएमा त्यस्तःो िस्तुसाँग सम्बस्न्धत दे हायका
अन्य िस्तु समेत जफत गनुन पनेछ:-

(क) िस्तु ्याक गनन िा ढु िानी गनन प्रयोग भएका
पासनल, ्याकेट िा आधानपात्र (कन्टे नसन),

(ि) िायुयान, जलयान तिा रे ल बाहेक िस्तु
ढु िानी गनन प्रयोग गररएकःा सबै वकभसमका
सिारी साधन, सिारी साधनसाँग जोभडएको
ट्रेलर, जीवित जनािर,

(ग) िण्ड

(ि)

बमोस्जमका

सिारी

साधनमा

रािेका कपडा, फभननचर, विद्युतीय सामान र
अन्य सामग्री।

69.

जफत गरे को सूचना ददनु पने

यस ऐन बमोस्जम कुनै िस्तु

जफत गररएकोमा भन्सार अभधकृतले भछटो साधनिारा सोको
जानकारी त्यस्तो िस्तुको धनीलाई ददनु पनेछ।
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70.

जफत गररएको िस्तु नेपाल सरकारको हुने

दफा २३ को

उपदफा (१) बमोस्जम कायानलयमा छाभडएको र यस पररच्छे द
बमोस्जम जफत गररएको िस्तु नेपाल सरकारको हुनछ
े ।
71.

भन्सार िेत्रमा छे कबार राख्न सक्ने

(१) भन्सार िेत्रमा

आिागमन हुने सािनजभनक सडक िा स्िानबाट िस्तुको चोरी

भनकासी िा चोरी पैठारी हुन सक्ने िा महसुल छल्न सक्ने
कायनलाई भनयन्त्रण तिा भनयमन गनन भन्सार अभधकृतले

आिश्यकता अनुसार त्यस्तो सडक िा स्िानमा छे कबार राख्न
सक्नेछ।

स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लाभग "छे कबार" भन्नाले

यात्रु िा िाहन भन्सार िेत्र भई आितजाित गने स्िानमा

यात्रु िा िाहनको भनयन्त्रण तिा भनयमन गननको लाभग
रास्िएको ढाट, ढोका िा ब्याररयर जस्ता आिागमनलाई
अिरोध गने भौभतक िस्तु िा सं रचना सम्झनु पछन।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

रास्िएको

छे कबार

नस्जक पुगेपभछ कुनै पभन िाहनको चालकले आफ्नो िाहन
रोकी सो छे कबारभन्दा अगाभड बढ्नको लाभग भन्सारका
कमनचारीको अनुमभत भलनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम रास्िएको छे कबारबाट

कुनै िाहनलाई िभत पुगम
े ा िा सो िाहनमा रहेका चालक िा

अन्य व्यस्क्तलाई कुनै चोटपटक लागेमा भन्सार अभधकृत िा
भन्सारको अन्य कमनचारी स्जम्मेिार हुने छै न।
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पररच्छे द-८

भन्सार िेयरहाउस
72.

भन्सार िेयरहाउसको स्िापना र सञ्चालन: (१) भनकासी हुने

िा पैठारी भएका िस्तु जााँचपास नभएसम्मका लाभग सुरस्ित

रूपमा राख्नको लाभग विभागले कायानलयको पररसर, कुनै स्िान

िा भन्सार िेत्रमा भन्सार िेयरहाउस भनमानण गरी सञ्चालन गनन
सक्नेछ।

(२) कसै ले कुनै कायानलयको पररसर िा स्िान िा

भन्सार िेत्रमा भन्सार िेयरहाउस भनमानण गरी िा सरकारी

स्िाभमत्िमा स्िापना भएका िेयरहाउस सञ्चालन गनन चाहेमा
विभागबाट स्िीकृभत भलनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम स्िीकृभत भलई

सञ्चालन गररएका िेयरहाउसमा राख्न सवकने िस्तुको पररमाण
तिा अिभध तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

(४) महाभनदे शकले कुनै विशेष प्रकारका िस्तु कुनै

िास भन्सार िेयरहाउसमा मात्र राख्नु पने गरी तोक्न िा

जााँचपास भएको िस्तु तोवकएको शतनको अधीनमा रही भन्सार
िेयरहाउसमा राख्ने अनुमभत ददन सक्नेछ।

(५) कुनै व्यस्क्तले नेपालको कुनै स्िानमा भनजी

िेयरहाउस

सञ्चालनको

इजाजतपत्र भलई

लाभग

प्रचभलत

कानून

बमोस्जम

त्यस्तो िेयरहाउसमा पैठारी भएका िा

भनकासी हुने िस्तु जााँचपास नभएसम्मका लाभग जम्मा गनन िा

सुरस्ित रूपमा राख्नको लाभग तोवकए बमोस्जम महाभनदे शकको
स्िीकृभत भलनु पनेछ।
(६)

कायानलय

आफैँले

सञ्चालन

गरे को

भन्सार

िेयरहाउस बाहेक अन्य व्यस्क्तले सञ्चालन गरे को भन्सार
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िेयरहाउसको इजाजतपत्र प्रचभलत कानून बमोस्जम निीकरण
गराउनु पनेछ।

(७) महाभनदे शकले भन्सार िेयरहाउसमा िस्तु राख्ने

अिभध र अन्य शतन तोक्न सक्नेछ।

(८) भन्सार िेयरहाउस सञ्चालन गदान यस दफा

बमोस्जम महाभनदे शकले तोकेको िा तोवकए बमोस्जमको शतन
पालना नगरे मा महाभनदे शकले उपदफा (५) बमोस्जम ददएको
स्िीकृभत

जुनसुकै

बित

रद्द

गरी

त्यस्तो

िेयरहाउसको

इजाजतपत्र िारे ज गननको लाभग सम्बस्न्धत भनकायमा ले िी
पठाउन सक्नेछ।

(९) भन्सार अभधकृत िा भनजले िटाएको भन्सारको

कुनै कमनचारीले कुनै बित भन्सार िेयरहाउसमा प्रिेश गनन,
िस्तु भनरीिण गनन, प्रत्येक िस्तु िोली जााँच गनन िा बीच

बीचमा छड्के जााँच गनन िा िस्तुको नमूना सङ्कलन गनन
सक्नेछ।

(१०) महाभनदे शक िा भन्सार अभधकृतको अनुमभत

भबना तोवकएको व्यस्क्त बाहेक अन्य कुनै पभन व्यस्क्तलाई
भन्सार िेयरहाउसमा प्रिेश गनन, िस्तु भनरीिण गने िा
िस्तुको नमूना सङ्कलन गने अभधकार हुने छै न।
भनयमन

(११)
र

व्यिस्िापन

बमोस्जम हुनेछ।
73.

भन्सार

िेयरहाउसको
सम्बन्धी

अन्य

स्िापना,

व्यिस्िा

सञ्चालन,
तोवकए

भन्सार िेयरहाउसमा रहेका िस्तु स्िानान्तरण गनन सक्ने: (१)
कुनै िस्तुको धनीले एउटा भन्सार िेयरहाउसमा रास्िएको

िस्तु अको भन्सार िेयरहाउसमा स्िानान्तरण गनन चाहेमा
भन्सार अभधकृत समि भनिेदन ददन सक्नेछ।
73

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भनिेदनको व्यहोरा

मनाभसब लागेमा भन्सार अभधकृतले तोवकएको शतनको अधीनमा

रही तोवकए बमोस्जम िस्तु स्िानान्तरण गने अनुमभत ददन
सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अनुमभत भलई िस्तु

स्िानान्तरण गदान िस्तुको धनीले पैठारी भएको िस्तु विचलन
गरे मा भनजले त्यस्तो िस्तु चोरी पैठारी गरे को माभननेछ।
74.

भन्सार िेयरहाउसमा रहेको िस्तु कायानलयको भनयन्त्रणमा
रहने

(१) दफा ७२ को उपदफा (१), (२) िा (५)

बमोस्जम सञ्चाभलत भन्सार िेयरहाउसमा भनकासी िा पैठारीको
लाभग

रास्िएको

िस्तु

जााँचपास

कायानलयको भनयन्त्रणमा रहनेछ।
(२)

भन्सार

नभएसम्म

िेयरहाउसमा रहेको

सम्बस्न्धत

िस्तु दे हायको

अिस्िामा मात्र भन्सारिेत्र बावहर लै जान सवकनेछ (क) तोवकए

बमोस्जमको

अिभध

कायानलयमा घोषणा गरे को,

र

समयमा

(ि) यस ऐन बमोस्जम भनधानरण गररएको सम्पूणन
महसुल,

जररबाना,

व्याज,

भन्सार

िेयरहाउसको भाडा लगायतका बुझाउनु पने
रकम बुझाएको, र

(ग) भन्सार अभधकृतबाट जााँचपास भएको।
75.

भन्सार िेयरहाउसमा रहेका िस्तुको िभतपूभतनः (१) भन्सार

िेयरहाउसमा रहेका िस्तु भन्सार िेयरहाउस सञ्चालकले िभत
नहुने गरी सुरस्ित रूपमा राख्नु पनेछ।
74

(२) भन्सार िेयरहाउसमा रास्िएका िस्तु चोररएमा,

हराएमा िा प्राकृभतक प्रकोप िा दुघट
न नाको कारणले िा िस्तु
राख्ने िा उठाउने िममा स्िःाभाविक रूपमा हुन सक्ने

टु टफुट बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, िभत भएमा

िा िभत गररएमा, लापरबाही िा जानाजानी अन्य अनभधकृत

व्यस्क्तलाई ददएमा िस्तुको धनीले त्यस्तो िस्तुको िभतपूभतन
प्रचभलत कानून बमोस्जम भन्सार िेयरहाउस सञ्चालकबाट
भराई भलन पाउनेछ।
(३)

भन्सार

िेयरहाउसमा

रहेका

िस्तु भन्सार

िेयरहाउस सञ्चालकको लापरबाहीको कारणले चोरी भएमा,
हराएमा, आगलागी भएमा िा अन्य कुनै वकभसमले िभत िा
हाभन नोक्सानी भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने
महसुलको दोब्बर महसुल भन्सार िेयरहाउस सञ्चालकबाट
असुल गनुन पनेछ।
76.

बण्डे ड िेयरहाउस सञ्चालन गनन इजाजतपत्र ददन सवकने (१)

कुनै उद्योगले कच्चा पदािन र सहायक कच्चा पदािन पैठारी
गरी इजाजतपत्र प्राप्त बण्डेड िेयरहाउसमा रािी त्यस्तो कच्चा
पदािनबाट तयारी िस्तु उत्पादन, प्रशोधन िा भनमानण गरी

विदे शमा भनकासी गननको लाभग िा स्िदे शमै पररित्यन विदे शी

मुद्रामा भबिी गननको लाभग बण्डे ड िेयरहाउस सञ्चालन गनन
इजाजतपत्र भलन चाहेमा महाभनदे शक समि भनिेदन ददन
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भनिेदनको व्यहोरा

मनाभसब दे स्िएमा महाभनदे शकले त्यस्तो उद्योगलाई तोवकए

बमोस्जमको शतनको अधीनमा रही बण्डे ड िेयरहाउस सञ्चालन
गनन इजाजतपत्र ददन सक्नेछ।
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(३) बण्डे ड िेयरहाउसको इजाजतपत्र तिा सञ्चालन

सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।
77.

करमुक्त पसल सञ्चालन गनन इजाजतपत्र ददन सक्ने

(१)

महाभनदे शकले तोवकए बमोस्जमका िस्तु कूटनीभतक सुविधा िा
महसुल सुविधा पाउने भनकाय, पदाभधकारी िा व्यस्क्तलाई
भबिी गने प्रयोजनको लाभग कुनै व्यस्क्तलाई करमुक्त पसल
सञ्चालन गनन इजाजतपत्र ददन सक्नेछ।
स्पष्टीकरण

यस दफाको प्रयोजनको लाभग "करमुक्त पसल"

भन्नाले दफा २१ को उपदफा (१) बमोस्जम बैङ्क जमानतमा
पैठारी गरी िस्तु भण्डारण गनन र त्यस्तो िस्तुमा यस ऐन र

प्रचभलत कानून बमोस्जम लाग्ने कर छु ट ददइन भबिी गनन
महाभनदे शकबाट इजाजतपत्र भलई कुनै स्िानमा सञ्चालन गररने
पसल सम्झनु पछन।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

करमुक्त

पसल

सञ्चालनको लाभग इजाजतपत्र ददाँदा आिश्यकताको विश्लेषणको

आधारमा सङ्ख्या तिा िेत्र यवकन गरी न्यूनतम शुल्क तोकी

सो शुल्कमा भसलबन्दी बोलपत्रिारा प्रभतस्पधानको आधारमा ददनु
पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त व्यस्क्तले

करमुक्त पसलको लाभग पैठारी गरे को िस्तु उपदफा (१) मा

उस्ल्लस्ित व्यस्क्त बाहेक अन्य व्यस्क्तलाई भबिी गरे मा िा
भबिी

अनुसार

मौज्दात

दुरुस्त

नदे स्िएमा

महाभनदे शकले

भनजबाट त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने महसुल र सोको दोब्बर
जररबाना असुल गरी त्यस्तो इजाजतपत्र िारे ज गनन सक्नेछ।

(४) करमुक्त पसलको इजाजतपत्र तिा सञ्चालन

सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।
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पररच्छे द-९

िस्तुको आन्तररक पररिहन तिा अन्तरानविय पारिहन
78.

िस्तुको

आन्तररक

पररिहन

(१)

एउटा

कायानलयमा

आइपुगेको िस्तु सो कायानलयबाट जााँचपास नगराई अको
कायानलयमा लगी जााँचपास गराउन चाहेमा तोवकए बमोस्जमको
शतनको अधीनमा रही पैठारीकतानले त्यस्तो िस्तुको वििरण र

अको कायानलयमा लगी जााँचपास गराउनुपने कारण सवहत
भन्सार अभधकृत समि भनिेदन ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त भनिेदनको व्यहोरा

मनाभसब दे स्िएमा भन्सार अभधकृतले उक्त िस्तुमा लाग्ने

महसुलको दोब्बर रकम बैङ्क जमानत भलई त्यस्तो िस्तु अको

कायानलयमा लै जान आन्तररक पररिहनको लाभग अनुमभत ददन
सक्नेछ।
लाभग

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अनुमभत भलई जााँचपासको

अको

कायानलयमा

लभगएको

िस्तु

सो

भन्सार

कायानलयका भन्सार अभधकृतले उक्त कायानलयमा पवहलो पटक
पैठारी हुन आएको िस्तु सरह जााँचपास गनुन पनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोस्जम भलइएको बैङ्क जमानत

सम्बस्न्धत कायानलयबाट उक्त िस्तु जााँचपास भएको जानकारी
प्राप्त भएपभछ तोवकए बमोस्जम फुकुिा गररनेछ।
79.

अन्तरानविय

पारिहन

सम्बन्धी

व्यिस्िा

(१)

अन्तरानविय

पारिहनको उद्देश्यले नेपालमा पैठारी गररएका िस्तु तोवकएको

ु मा
शतनको अधीनमा रही नेपालको भूभाग हुाँदै अको कुनै मुलक
लै जानको लाभग नेपालभभत्र प्रिेश हुने कायानलयदे स्ि नेपालबाट
बावहर

भनस्कने

कायानलयसम्म
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सुरस्ित

रूपमा

पुर्याउने

ु लाई तोवकए
सुभनस्ितताको लाभग नेपाल सरकारले कुनै मुलक
बमोस्जम अन्तरानविय पारिहन अनुमभत ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम नेपालमा अन्तरानविय

पारिहनको लाभग पैठारी हुने िस्तुमा महसुल लाग्ने छै न।

(३) अन्तरानविय पारिहनको लाभग िस्तु आगमन हुने

कायानलय, प्रयोग गनन पाइने मागन तिा प्रस्िान हुने कायानलयको
सम्बन्धमा दिपिीय िा बहुपिीय सस्न्धमा उल्ले ि भएकोमा
सोही बमोस्जम र उल्लेि नभएकोमा नेपाल सरकारले तोके
बमोस्जम हुनेछ।

(४) नेपालमा पारिहनको लाभग पैठारी गने िस्तुको

सम्बन्धमा अपनाउनु पने प्रविया, पालन गनुन पने शतन तिा
सुरिाका लाभग अपनाउनु पने उपाय र कुनै सेिा प्रदान गरे

बापत भलइने शुल्क तिा दस्तुर नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोस्जम हुनछ
े ।
80.

ाँ ै पुन नेपालभभत्र िस्तु ल्याउने
ु हुद
नेपालबाट विदे शी मुलक
ाँ ै पुन
ु
नेपालको कुनै स्िानबाट विदे शी मुलक
हुद

नेपालको

अको स्िानमा िस्तु ल्याउाँदा अपनाउनु पने प्रविया र महसुल
सुविधा सम्बन्धी व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।
81.

विदे शबाट नेपालमा पारिहनको लाभग िस्तु ल्याउने र पुन

ु मा लै जाने विदे शबाट पारिहनको लाभग नेपालको
सोही मुलक
कुनै स्िानमा िस्तु ल्याउाँदा र पुन

ु मा लै जााँदा
सोही मुलक

अपनाउनु पने प्रविया र महसुल सुविधा सम्बन्धी व्यिस्िा
तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
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पररच्छे द-१०

शीघ्र जााँचपास तिा हुलाकबाट गररने भनकासी िा पैठारी
82.

शीघ्र जााँचपासको सुविधा ददन सक्ने

(१) भनजी िेत्रबाट

सञ्चाभलत द्रतु सेिा िा कुररयर कम्पनीले हिाई मागनबाट

भनकासी िा पैठारी गने िस्तुको लाभग मन्त्रालयले शीघ्र
जााँचपासको सुविधा ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम शीघ्र जााँचपासको सुविधा

ददाँदा अपनाइने प्रविया, भनकासीकतान िा पैठारीकतानले पालन
गनुन पने शतन, बन्दे ज तिा त्यस्तो सुविधा लागू हुने भमभत
मन्त्रालयले

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके

बमोस्जम हुनेछ।

(३) भनजी िेत्रबाट सञ्चाभलत द्रतु सेिा िा कुररयर

कम्पनीले हिाई मागनबाट भनकासी िा पैठारी गने तोवकए
बमोस्जमका

र

तोवकएको

मूल्यसम्मका

िस्तुमा

सरकारले तोवकए बमोस्जम महसुल छु ट ददन सक्नेछ।
83.

नेपाल

हुलाक माफनत भनकासी िा पैठारी गने िस्तु भन्सार अभधकृत
समि दास्िला गनुप
न ने

(१) हुलाक माफनत कसैको नाममा

पुभलन्दाबाट कुनै िस्तु आएमा सम्बस्न्धत हुलाक कायानलयले

पुभलन्दा प्राप्त गने व्यस्क्तलाई सो कुराको सूचना ददई त्यस्तो
पुभलन्दा

नस्जकको

कायानलयको

भन्सार

अभधकृत

समि

जााँचपासको लाभग पेश गनुन पनेछ। त्यसरी पेश गरे को पुभलन्दा
भन्सार अभधकृतले जााँचपास गरे पभछ मात्र हुलाक कायानलयले
सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई बुझाईददनु पनेछ।

(२) कसैले हुलाक माफनत िस्तुको पुभलन्दा भनकासी

गनन ल्याएमा सम्बस्न्धत हुलाक कायानलयले
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त्यस्तो िस्तु

नस्जकको कायानलयको भन्सार अभधकृतबाट जााँचपास गराइन

ल्याएपभछ मात्र त्यस्तो पुभलन्दा बुस्झभलई चलान गररददनु
पनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्िएको

भए तापभन मन्त्रालयले तोवकए बमोस्जमका र तोवकएको
मूल्यसम्मका िस्तु हुलाक माफनत भनकासी िा पैठारी गदान

भन्सार अभधकृत समि पेश गनन नपने गरी आिश्यक व्यिस्िा
गनन सक्नेछ।

पररच्छे द-११
पूिानदेश

84.

पूिानदेश जारी गनन सक्ने: (१) पैठारीकतानले आफूले पैठारी

गने िस्तुको िगीकरण िा उत्पस्त्तको सम्बन्धमा पूिानदेशको
लाभग महाभनदे शक समि भनिेदन ददएमा महाभनदे शकले तोवकए
बमोस्जम पूिानदेश ददन सक्नेछ।
िस्तुको

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पूिानदेश ददनुअस्घ त्यस्तो
िगीकरण

िा

उत्पस्त्त

सम्बन्धमा

परामशन भलन

आिश्यक दे िेमा महाभनदे शकले तोवकए बमोस्जमको परामशन
सभमभत गठन गनन सक्नेछ।

(३) महाभनदे शकले पूिानदेशको माग गररएको िस्तुको

सम्बन्धमा

प्रयोगशाला

परीिण

गराई

प्रभतिेदन

भलन,

सम्बस्न्धत विषयका विज्ञ िा कुनै सरकारी भनकाय िा विश्व
भन्सार सङ्गठनको राय भलन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोस्जम पूिानदेश ददाँदा िस्तुको

िगीकरणका

सम्बन्धमा

दफा

४७

बमोस्जम

र

िस्तुको

उत्पस्त्तका सम्बन्धमा नेपाल समेत सदस्य रहेको िेत्रीय िा
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दिपिीय सस्न्ध िा सम्झौताको प्रभतकूल नहुने गरी ददनु
पनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन नेपाल पि रहेको िेत्रीय िा दिपिीय सस्न्ध िा
सम्झौता

बमोस्जम

उत्पस्त्तको

ु को
मुलक

आधारमा

भन्सार

महसुल दर फरक हुने िस्तु बाहेक अन्य िस्तुका सम्बन्धमा
िस्तुको उत्पस्त्त सम्बन्धी पूिानदेश ददइने छै न।

(६) पूिानदेश जारी गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा

तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

पररच्छे द…१२

कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यिस्िा
85.

कसूर गरे को माभनने: कसै ले यस ऐन विपरीत दे हायको कुनै

कामकारबाही गरे िा गराएमा यस ऐन अन्तगनतको कसूर
गरे को माभननेछ:-

(क) दफा ६ बमोस्जम तोवकएको भन्सार िेत्र िा
बाटो बाहेक अन्यत्रबाट भनकासी िा पैठारी

गरे मा िा गने प्रयत्न गरे मा िा कुनै िस्तु चोरी
भनकासी िा चोरी पैठारी गरे मा िा गने प्रयत्न
गरे मा,

(ि) दफा २० को उपदफा (७) विपरीत काने
अन्तगनत

पैठारी

भएको

सिारी

साधनको

सम्बन्धमा कुनै कायन गरे िा गराएमा,

(ग) दफा २५ बमोस्जम िस्तुको वििरण नददएमा,
(घ) दफा २६ बमोस्जम िाहनको जााँच नगराएमा,
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(ङ) दफा २७ बमोस्जम महसुल नभतररएका िा

भन्सारबाट जााँचपास नभएका िस्तु ढु िानी
गरे मा,

(च) दफा ३७ बमोस्जमको अभधकारप्राप्त अभधकारी

बाहेक अन्य व्यस्क्तले कायानलयबाट जााँचपास

भई भसलबन्दी गररएको िस्तु र त्यस्तो िस्तु
ढु िानी गरररहेको साधन िोले मा, हेरेमा िा
जााँच गरे मा,

(छ) दफा ५० बमोस्जम महसुल िा जररबाना

नबुझाई कायानलय िा भन्सार िेत्रबाट िस्तु
उठाई लगेमा,

(ज) दफा ५५ को उपदफा (६) बमोस्जम रातो
मागन (रे ड च्यानल) प्रयोग नगरे मा,

(झ) दफा ५७ बमोस्जम घर, भिन, पसल, गोदाम
िा ठाउाँको िानतलासी भलन नददएमा,

(ञ) दफा ५८ बमोस्जम विमानका क्या्टे न िा

चालक दलका सदस्यले िायुयानमा प्रिेश गनन
िा तलासी भलन िा िस्तु जााँच गनन नददएमा
िा बाधा विरोध गरे मा,

(ट) दफा ५९ बमोस्जम भन्सार अभधकृत िा
भन्सारमा िवटएको कमनचारीले ददएको आदे श

बमोस्जम िाहन नरोकेमा िा तलासी भलन

ाँ ाई
अिरोध गरे मा िा त्यस्तो िाहन नजच
भगाएमा िा भगाउन प्रयत्न गरे मा,

(ठ) दफा ७१ बमोस्जम भन्सारका कमनचारीको
अनुमभत नभलई भन्सारको छे कबार पार गरे मा
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िा भन्सारका कमनचारीले िाहन रोक्ने सङ्केत
गदानगदै अटे र गरी अगाभड बढे मा,

(ड) सिारी साधनको धनीले िस्तु चोरी पैठारी िा
चोरी भनकासी गनन जानाजानी आफ्नो सिारी
साधन उपलव्ध गराएमा,

(ढ) सिारी

साधनको

धनीको

सहमभत

िा

जानकारी भबना सिारी चालकले जानाजानी

चोरी पैठारी गरे को िा चोरी भनकासी गनन
लागेको िस्तु ढु िानी गरे मा,

(ण) राजस्िमा हाभन नोक्सानी पुर्याउनःे उद्देश्यले
कायानलयमा

(त)

जालसाजी, कीते

कागजात पेश गरे मा,

िा

नक्कली

महसुल छल्ने उद्देश्यले िस्तुको मूल्य कम
दे िाई, जालसाजी, कीते िा नक्कली बीजक
बनाई कायानलयमा पेश गरे मा,

(ि) कुनै कुरा झुट्ठो हो भन्ने जानाजानी प्रज्ञापनपत्र

िा कायानलयमा प्रयोग गररने भलितमा लेिेमा,
सहीछाप गरे मा, प्रयोग गरे मा िा भन्सार
अभधकृतले सही गरे को िा छाप लगाएको

भलित, लाहा, भसलछाप, दस्तित िा अन्य

कुनै स्चन्ह िा सङ्केतलाई कीते गरे मा, बदले मा
(द)

िा नष्ट गरे मा,

महाभनदे शक िा कायानलय प्रमुिको भलस्ित
आदे श

भबना

कायानलयमा

प्रयोग

गररएको

कम््युटर प्रणाली िा सो प्रणालीमा रहेको
तथ्याङ्क िा अभभले ि कुनै प्रकारले पररितनन
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गने, मेटाउने, हटाउने, नोक्सानी पुर्याउने,
तथ्याङ्क

ि्ने,

कायन

प्रणालीमा

अिरोध

पुर्याउने िा कुनै वकभसमले हेरफेर गने कायन
गरे मा िा सो प्रणालीमा अनभधकृत पहुाँच
स्िावपत गरे मा िा गने प्रयत्न गरे मा,

(ध) िस्तुको धनीले िा भनजको भन्सार जााँचपास

प्रभतभनभधले िस्तु चोरी गननःे िा सो िस्तुमा
नोक्सानी पुर्याउने मनसायले कुनै भन्सार
िेयरहाउस

िोलेमा,

भन्सार

िेयरहाउसमा

भन्सार िेयरहाउसमा रहेको

िस्तु भन्सार

प्रिेश गरे मा िा सो िेयरहाउसमा रहेको िस्तु
(न)
(प)

कुनै प्रकारले िोले मा,

अभधकृतको स्िीकृभत बेगर हटाएमा िा लगेमा,

भन्सार िेयरहाउसमा रहेको िस्तु स्जम्मामा

रहःेको कमनचारी िा व्यस्क्तले त्यस्तो िस्तु
हराएमा िा नोक्सानी गरे मा,

(फ) अनभधकृत कमनचारीले भन्सार िेयरहाउसमा
रहेको िस्तु हटाएमा िा हटाउने आदे श
ददएमा,

(ब) यस ऐन िा अन्य प्रचभलत कानून बमोस्जम
पूणन िा आंस्शक महसुल छु ट िा सुविधामा
पैठारी

गरे को

िस्तु जुन

उद्देश्यले

गरे को हो त्यस्तो उद्देश्य विपरीत

पैठारी
प्रयोग

गरे मा, भबिी गरे मा िा छु ट िा सुविधा

नपाउने व्यस्क्तले पूणन िा आंस्शक महसुल
छु ट िा सुविधामा कुनै िस्तु पैठारी गरे मा,
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(भ) भन्सार अभधकृत िा कायानलयको कमनचारीलाई
यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयमले

ददएको अभधकार प्रयोग गनन िा कायानलयको
काममा जानाजानी बाधा अिरोध पुर्याएमा,

(म) चोरी भनकासी िा चोरी पैठारी गररएको िस्तु
लुकाएमा िा जानाजानी रािेमा,

(य) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम
विपरीत हुने अन्य कुनै कायन गरे मा,

(र)

िण्ड (क) दे स्ि िण्ड (य) बमोस्जमको
कसूर

ददएमा।
86.

गनन

मद्दत

गरे मा

िा

दुरुत्साहन

सजाय: (१) कसैले दफा ८५ को िण्ड (क), (ि), (ङ),
(छ),

(ज)

र

(ठ)

बमोस्जमको

कसूर

गरे मा

कसूरसाँग

सम्बस्न्धत िस्तु जफत गरी एक करोड रुपैयााँसम्मको भबगो
भएमा दे हाय बमोस्जम सजाय हुनेछ:(क) दश

लाि

रुपैयााँसम्म

भबगो

भएमा

भबगो

(ि) दश

लाि

रुपैयााँभन्दा

बढी

एक

करोड

बमोस्जम जररबाना,
रुपैयााँसम्म

भबगो

भएमा

भबगो

बमोस्जम

जररबाना र दे हाय बमोस्जमको कैद सजाय:-

(अ) दश लाि रुपैयााँभन्दा बढी पच्चीस
लाि

रुपैयााँसम्मको

मवहनासम्म कैद,
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भबगोमा

एक

(आ) पच्चीस लाि रुपैयााँभन्दा बढी पचास
लाि

(इ)

रुपैयााँसम्मको

भबगोमा

मवहनादे स्ि तीन मवहनासम्म कैद,

एक

पचास लाि रुपैयााँभन्दा बढी एक
करोड

रुपैयााँसम्मको

भबगोमा

मवहनादे स्ि एक िषनसम्म कैद।

तीन

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कसूरको भबगो एक

करोड रुपैयााँभन्दा बढी भएमा त्यस्तो िस्तु जफत गरी

िस्तुको भबगो बमोस्जमको जररबाना र दे हाय बमोस्जमको कैद
सजाय हुनेछ:-

(क) एक करोड रुपैयााँभन्दा बढी तीन करोड
रुपैयााँसम्मको

भबगोमा

िषनसम्म कैद,

एक

िषनदेस्ि

तीन

(ि) तीन करोड रुपैयााँभन्दा बढी भबगोमा तीन
िषनदेस्ि पााँच िषनसम्म कैद।

(३) कसै ले दे हायको कुनै कसूर गरे मा दे हाय

बमोस्जम सजाय हुनछ
े :-

(क) दफा ८५ को िण्ड (ग), (च) िा (ञ)
बमोस्जमको

कसूर

रुपैयााँसम्म जररबाना,

(ि) दफा

८५

बमोस्जमको

को

कसूर

गरे मा

िण्ड

गरे मा

दश

(घ)

िा

नेपालमा

हजार

(ट)
दतान

नभएको िाहन र नेपालमा दतान भएको िस्तु
सवहतको िाहनको हकमा कसूरको भबगो एक
करोड

रुपैयााँसम्म

भएमा

उपदफा

(१)

बमोस्जम सजाय, कसूरको भबगो एक करोड
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रुपैयााँभन्दा

बढी

भएमा

उपदफा

(२)

बमोस्जमको सजाय र नेपालमा दतान भएको
िाली

(ररत्तो)

िाहन

रुपैयााँसम्म जररबाना,

भएमा

पााँच

हजार

(ग) दफा ८५ को िण्ड (झ) बमोस्जमको कसूर
गरे मा पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना।

(४) दफा ८५ को िण्ड (ड) िा (ढ) बमोस्जमको

कसूर गरे मा दे हाय बमोस्जमको सजाय हुनेछ:-

(क) उपदफा (१) को िण्ड (क) मा उस्ल्लस्ित

भबगो बमोस्जमको िस्तु ढु िानी गनन प्रयोग
भएको सिारी साधन सो साधनको धनीको

सहमभत िा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ

भने त्यस्तो सिारी साधन जफत गरी सिारी

साधनको धनीलाई एक लाि रुपैयााँदेस्ि दुई
लाि रुपैयााँसम्म जररबाना र सिारी साधनको
धनीको सहमभत िा जानकारी भबना सिारी

चालकले जानाजानी त्यस्तो िस्तु ढु िानी गनन
सो सिारी साधन प्रयोग गरे कोमा त्यस्तो

सिारी चालकलाई एक लाि रुपैयााँदेस्ि दुई
लाि रुपैयााँसम्म जररबाना,

(ि) उपदफा (१) को िण्ड (ि) िा उपदफा

(२) मा उस्ल्लस्ित भबगो बमोस्जमको िस्तु
ढु िानी गनन प्रयोग भएको सिारी साधन सो

साधनको धनीको सहमभत िा जानकारीमा

प्रयोग भएको रहेछ भने त्यस्तो सिारी साधन
जफत गरी सिारी साधनको धनीलाई तीन
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लाि

रुपैयााँदेस्ि

पााँच

लाि

रुपैयााँसम्म

जररबाना िा एक िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय
र

सिारी

साधनको

धनीको

सहमभत

िा

जानकारी भबना सिारी चालकले जानाजानी
त्यस्तो िस्तु ढु िानी गनन सो सिारी साधन
प्रयोग गरे कोमा त्यस्तो सिारी चालकलाई

एक लाि रुपैयााँदेस्ि तीन लाि रुपैयााँसम्म
जररबाना िा एक िषनसम्म कैद िा दुिै
सजाय।

(५) दफा ८५ को िण्ड (ण) बमोस्जमको कसूर गने

व्यस्क्तलाई त्यसरी हाभन नोक्सानी पुर्याएको िा पुर्याउने प्रयत्न
गरे को महसुल रकमको दुई सय प्रभतशत जररबाना िा छ
मवहनादे स्ि एक िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ। सरकारी

कागजात कीते गरे कोमा प्रचभलत कानून बमोस्जम कारबाहीको
लाभग भन्सार अभधकृतले सम्बस्न्धत भनकाय िा अभधकारी
समि ले िी पठाउनु पनेछ।

(६) दफा ८५ को िण्ड (त) बमोस्जमको कसूर गने

व्यस्क्तलाई त्यस्तो िस्तु जफत गरी उक्त िस्तुको भन्सार
मूल्यको दुई सय प्रभतशत जररबाना हुनेछ।

(७) दफा ८५ को िण्ड (ि) बमोस्जमको कसूर गने

व्यस्क्तलाई पचास हजार रूपैयााँसम्म जररबाना र एक िषनसम्म

कैद सजाय हुनेछ। सरकारी कागजात कीते गरे कोमा प्रचभलत
कानून

बमोस्जम

कारबाहीको

लाभग

भन्सार

अभधकृतले

सम्बस्न्धत भनकाय िा अभधकारी समि ले िी पठाउनु पनेछ।

(८) दफा ८५ को िण्ड (द) बमोस्जमको कसूर गने

व्यस्क्तलाई एक िषनसम्म कैद र पााँच लाि रुपैयााँसम्म
88

जररबाना हुनेछ। त्यस्तो कसूरबाट महसुल घटाएको, महसुल
छले को िा कुनै प्रकारले दावयत्ि कम पाररएको पाइएमा

त्यसरी हाभन पुर्याएको महसुल रकमको पााँच गुणाले हुने

रकम भनजबाट असुल गररनेछ। सो कायनबाट कुनै व्यस्क्तलाई
हाभन नोक्सानी भएको रहेछ भने भन्सार अभधकृतले त्यस्तो
हाभन

नोक्सानी

सक्नेछ।

समेत

कसूर

गने

व्यस्क्तबाट

भराइददन

(९) दफा ८५ को िण्ड (ध) बमोस्जमको कसूर गने

व्यस्क्तलाई पच्चीस हजार रुपैयााँदेस्ि एकलाि रुपैयााँसम्म
जररबाना हुनेछ।

(१०) दफा ८५ को िण्ड (न) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई भनजबाट सो िस्तु दास्िला गराई सो िस्तुको

मूल्य बमोस्जम जररबाना गरी छ मवहनासम्म कैद र िस्तु
दास्िला हुन नसकेमा िस्तुको मूल्यको दोब्बर जररबाना गरी
छ मवहनासम्म कैद हुनेछ।

(११) दफा ८५ को िण्ड (प) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तबाट सो िस्तुको मूल्य र लाग्ने महसुल असुल गरी
दश हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ।

(१२) दफा ८५ को िण्ड (फ) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई पचास हजार रूपैयााँसम्म जररबाना िा छ
मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ।

(१३) दफा ८५ को िण्ड (ब) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने महसुल असुल गरी
त्यस्तो िस्तुको मूल्यको शत प्रभतशत जररबाना हुनेछ।

(१४) दफा ८५ को िण्ड (भ) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्त सरकारी कमनचारी भएमा भनजलाई दश हजार
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रुपैयााँदेस्ि पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना िा एक िषनसम्म

कैद िा दुिै सजाय र अन्य व्यस्क्त भए दश हजार रुपैयााँदेस्ि

पचास हजार रूपैयााँसम्म जररबाना िा छ मवहनासम्म कैद िा
दुिै सजाय हुनेछ।

(१५) दफा ८५ को िण्ड (म) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गरी त्यस्तो
िस्तु जफत गररने छ।

(१६) दफा ८५ को िण्ड (य) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई कसूरको अिस्िा र गम्भीरता हेरी पााँच हजार
रुपैयााँदेस्ि एकलाि रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ।

(१७) दफा ८५ को िण्ड (र) बमोस्जमको कसूर

गने व्यस्क्तलाई कसूरदारलाई भए सरहको सजाय हुनछ
े ।

(१८) यस ऐन बमोस्जम जफत गनुन पने दे स्िए तापभन

उपभोग भइसकेका िा पत्ता नलागेका िस्तुको भबगो बराबरको
रकम सम्बस्न्धत व्यस्क्तबाट असुल गनन सवकनेछ।
87.

िस्तुको वििरण फरक पारी घोषणा गरे मा सजाय हुने कुनै

घोषणाकतानले िस्तु घोषणा गदान दे हाय बमोस्जमको वििरण
फरक पारी घोषणा गरे मा भन्सार अभधकृतले दे हाय बमोस्जम
गनन सक्नेछ:-

(क) पैठारी गरे को िस्तुको नाम, प्रकृभत, भौभतक

विशेषता, चाररभत्रक गुण, नाप, आकार तिा
गुणस्तर सही भए तापभन पररमाण घटी गरी

घोषणा गरे मा त्यस्तो घोषणाकतानलाई त्यसरी
घटी

पररमाण

घोषणा

गरे जभत

िस्तुको

मूल्यको शत प्रभतशत जररबाना र लाग्ने
महसुल भलई त्यस्तो िस्तु जााँचपास गनन,
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(ि) पैठारी गरे को िस्तुको नाम, प्रकृभत, भौभतक
विशेषता, चाररभत्रक
गुणस्तर

तिा

गुण, नाप, आकार

पररमाण

सही

भए

र

तापभन

ु फरक पारी घोषणा गरे मा
उत्पस्त्तको मुलक
त्यस्तो घोषणाकतानलाई त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने
भन्सार महसुलको पच्चीस प्रभतशत

रकम

जररबाना र लाग्ने महसुल भलई त्यस्तो िस्तु
जााँचपास गनन,

(ग) पैठारी गरे को एउटा िस्तुलाई अकै िस्तु भनी

िा एक प्रकारको पदािनबाट भनभमनत िस्तुलाई
अकै प्रकारको पदािनबाट भनभमनत िस्तु भनी

िा िस्तुको प्रकृभत, भौभतक विशेषता, चाररभत्रक
गुण, नाप, आकार, तौल िा गुणस्तरमध्ये सबै

िा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरे मा िा
कुनै

िस्तु

घोषणा

नै

नगरे मा

त्यस्तो

घोषणाकतानलाई त्यस्तो िस्तुको मूल्य बराबर
जररबाना

गरी

सो

िस्तु जफत

गनन िा

भनजबाट िस्तुको मूल्यको दुई सय प्रभतशत

जररबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो
िस्तु जााँचपास गनन,

(घ) पैठारी गरे को िस्तु िा सोको ्यावकङ्गमा नै
त्यस्तो िस्तुको पवहचान हुने ब्राण्ड, कम्पनी,

मोडे ल, आइटम नम्बर िा यस्तै कुनै वििरण

स्पष्ट अवङ्कत भएकोमा त्यस्तो िस्तु स्पष्ट
पवहचान हुने वििरण निुलाई घोषणा गरे मा
त्यस्तो

घोषणाकतानलाई
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िस्तुमा

लाग्ने

महसुलको पचास प्रभतशत जररबाना र लाग्ने

महसुल असुल गरी त्यस्तो िस्तु जााँचपास
गनन,

(ङ) भनकासी हुने िस्तुको िास्तविक पररमाणभन्दा
बढी

पररमाण

उल्ले ि

गरे मा

त्यस्तो

घोषणाकतानलाई त्यसरी बढी घोषणा गररएजभत

िस्तुको मूल्यकःो दुई सय प्रभतशत जररबाना
गरी

सो

व्यहोरा कम््युटर

प्रणाली

िा

प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेि गरी िस्तु जााँचपास
गनन,

(च) भनकासी हुने िस्तुको नाम, प्रकृभत, भौभतक

विशेषता, चाररभत्रक गुण, नाप, आकार, तौल िा
गुणस्तरमध्ये सबै िा कुनै वििरण फरक

पारी घोषणा गरे मा त्यस्तो िस्तु जफत गरी
त्यस्तो घोषणाकतानलाई िस्तुको मूल्य बराबर
जररबाना गनन,

(छ) िस्तु

िा

सोको

्यावकङ्गमा

िुकेको,

बदलेको

उस्ल्लस्ित

िस्तुसाँग सम्बस्न्धत कुनै पभन वििरण मेटेको,
च्यातेको,

िा

ले बल

हटाएको पाइएमा त्यस्तो िस्तु जफत गनन िा

त्यस्तो िस्तुको मूल्य बराबर जररबाना र
लाग्ने महसुल भलई जााँचपास गनन,

(ज) कुनै

िस्तु

महाभनदे शकबाट

एकपटक

िगीकरण भइसकेको िा पूिानदेश ददइसकेको

िा कुनै कायानलयबाट िगीकरण भई जााँचपास
भइसकेकोमा त्यस्तै िस्तु पुन
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पैठारी गदान

महसुल छल्ने मनसायले सोही पैठारीकतानले

िगीकरण फरक पारी घोषणा गरे मा त्यस्तो
िस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको शत प्रभतशत
जररबाना

र

जााँचपास गनन,

लाग्ने

महसुल

असुल

गरी

(झ) घोषणाकतानले दफा २८ को उपदफा (४)
बमोस्जम

प्रणालीमा

विद्युतीय
िस्तुको

माध्यमबाट

वििरण

कम््युटर

घोषणा

गदान

सं लग्न गनुन पने तोवकएका कागजात गलत

रूपमा सं लग्न गरे मा त्यस्तो घोषणाकतानलाई
सो घोषणा बमोस्जम लाग्ने महसुलको दश
प्रभतशत जररबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी
त्यस्तो िस्तु जााँचपास गनन।
88.

भौभतक जााँच नगरी जााँचपास भएको िस्तु फरक परे मा सजाय
हुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन दफा ३१ को उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) िा

(ग) बमोस्जम भौभतक जााँच नगरी जााँचपास भएका िस्तु
घोषणाकतानले भन्सार िेत्रबाट बावहर लै जानु अस्घ िा भन्सार
िेत्र

बावहर

लभगसकेपभछ

भन्सार

अभधकृत

अभधकारप्राप्त अभधकारीले यस ऐन बमोस्जम पुन

िा

अन्य

जााँच गदान

िस्तुको नाम, प्रकृभत, भौभतक विशेषता, चाररभत्रक गुण, नाप,

आकार, तौल, गुणस्तर िा पररमाण घोषणा गरे को भन्दा फरक
पाइएमा भन्सार अभधकृतले त्यसरी वििरण फरक पारी घोषणा
गरे बापत वििरण फरक पाइएजभत िस्तुको मूल्यको पााँच सय

प्रभतशत जररबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी िस्तु छाभडददन
सक्नेछ।
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महसुल

(२) उपदफा (१) बमोस्जम बुझाउनु पने जररबाना र
रकममा

त्यस्तो

िस्तु

जााँचपास

हुाँदाका

बित

बुझाइएको महसुल रकम भमलान गनन िा घटाउन पाइने छै न।
(३)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

सजाय

पाएको

भनकासीकतान िा पैठारीकतानको भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर

िारे ज गनन भन्सार अभधकृतले सम्बस्न्धत भनकायमा ले िी
पठाउनु पनेछ।
89.

भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधलाई सजःाय हुनेः (१) दफा ८७

िा ८८ बमोस्जमको कायनमा भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध सं लग्न

भएको पाइएमा त्यस्तो भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधलाई भन्सार
अभधकृतले पच्चीस हजार रुपैयााँदेस्ि पचास हजार रुपैयााँसम्म

जररबाना िा एक मवहनादे स्ि छ मवहनासम्म कैद िा दुिै
सजाय गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधलाई सजाय गररएको कारणले मात्र िस्तुको धनीलःे
यस ऐन बमोस्जम हुने सजाय िा जररबानाबाट उन्मुस्क्त पाउने
छै न।
90.

कमनचारीलाई

विभागीय

कारबाही

गने:

(१)

विभाग

र

कायानलयकःो कमनचारीले दे हाय बमोस्जमको कुनै कायन गरे को

पाइएमा विभागको कमनचारी र कायानलय प्रमुिको हकमा

महाभनदे शकले र कायानलयकःो अन्य कमनचारीको हकमा सो
कायानलयको

प्रमुिले

कारबाही गनन सक्नेछ:-

प्रचभलत

कानून

बमोस्जम

विभागीय

(क) लापरबाहीपूिक
न
कायन गरी राजस्िमा हाभन
नोक्सानी पुर्याउने,
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(ि) बदभनयतपूिक
न काम गरी सेिाग्राहीलाई दु ि
ददने,

(ग) कायानलयमा
बमोस्जम

ाँ ा
रहद

कायनरत

तोवकएको

पोशाक,

पररचयपत्र नलगाउने,

दफा

स्चन्ह

१६
र

(घ) यो ऐन िा अन्य प्रचभलत कानून बमोस्जम
महाभनदे शकले ददएको आदे श िा भनदे शनको
पालना नगने, िा

(ङ) यस ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम
विपरीत अन्य कुनै कायन गने।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन अन्य प्रचभलत कानून बमोस्जम भ्रष्टाचार माभनने कायन
गरे को

पाइएमा

त्यस्तो

कमनचारीलाई

कारबाहीका

सम्बस्न्धत भनकाय समि लेिी पठाउनु पनेछ।
९१.

लाभग

कारबाहीको सूचना र हदम्यादः यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत

बनेको भनयम बमोस्जम गरे को कुनै कामको सम्बन्धमा भन्सार
अभधकृत िा अन्य कमनचारीलाइन मुद्दा चलाउने कारण र िादी

िा भनजको िारे सको नाम र ठे गाना िोली भलस्ित सूचना
सम्बस्न्धत भन्सार अभधकृत िा कमनचारीलाई बुझाएको िा
हुलाकिारा

रस्जष्टर गरी पठाएको

र त्यसको एक

प्रभत

महाभनदे शक समि पेश गरे को दुई मवहना ननाघी त्यस्तो
कमनचारी उपर कुनै मुद्दा चल्न सक्नेछैन।
९२.

हाभन नोक्सानी भएको रकम भराइददन सक्ने: (१) भन्सार

सम्बन्धी काम गने कुनै कमनचारीलाई भनजको सेिाको शतन
सम्बन्धी

प्रचभलत

कानून
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बमोस्जम

विभागीय

कारबाही

चलाइएकोमा सो कानूनमा तोवकएको सजाय अपयानप्त भयो भन्ने

अस््तयारिालालाई लागेमा त्यस्तो कमनचारीले गरे को दे हायको
कुनै कायनबाट कसैलाई हाभन नोक्सानी पुगेको रहेछ भने
त्यस्तो हाभन नोक्सानी बापत भनजबाट सबै िा केही रकम
भराइददन अस््तयारिालाले आदे श ददन सक्नेछ …

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयमको
व्यिस्िा लापरबाहीपूिक
न उल्लङ्घन गरे मा,

(ि) नेपाल सरकारलाई हाभन नोक्सानी हुने गरी
कुनै

गरे मा,

(ग) कुनै

काम

वििरण

लापरबाही
आफ्नो

िा

बदभनयतपूिक
न

िा अन्य

कसै को

फाइदाको लाभग िा कसै लाई नोक्सान पाने

भनयतले प्रकाश गरे मा िा आफूलाई सुम्पेको
कामसाँग सम्बस्न्धत गो्य राख्नु पने कुरा
कसै लाई व्यक्त गरे मा, दे िाएमा िा ददएमा।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अस््तयारिालाले ददएको

आदे श उपर सम्बस्न्धत कमनचारीले प्रचभलत कानून बमोस्जम
पुनरािेदन ददन सक्नेछ।
९३.

प्रचभलत कानून बमोस्जम सजाय हुनः
े

यस ऐन अन्तगनतको

कुनै कसूर अन्य प्रचभलत सङ्घीय कानून बमोस्जम पभन कसूर
हुने रहेछ भने सो कसूरमा त्यस्तो कानून बमोस्जम कारबाही र
सजाय गनन यस ऐनले बाधा पुर्याएको माभनने छै न।
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पररच्छे द-१३

मुद्दाको अनुसन्धान, तहवककात र दायरी
९४.

नेपाल सरकार िादी हुने: दफा ८६ को उपदफा (२)

बमोस्जम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार िादी
हुनेछ।

९५.

मुद्दा हेने िा सजाय गने अभधकारी दफा ९४ बमोस्जम नेपाल
सरकार िादी हुने मुद्दाको शुरु कारबाही र वकनारा सम्बस्न्धत
स्जल्ला अदालतले र सो बाहेक अन्य मुद्दाको शुरु कारबाही र
वकनारा भन्सार अभधकृतले गनेछ।

९६.

अनुसन्धान अभधकृत तोक्नु पने (१) यस ऐन बमोस्जम पिाउ

गरी भन्सार अभधकृत समि पेश गररएको व्यस्क्त िा भन्सार
अभधकृतले जारी गरे को सूचनाको म्यादभभत्र उपस्स्ित भएको

व्यस्क्त िा कारबाहीको लाभग कब्जामा भलई बुझाइएको तोवकए

बमोस्जमको रकम भन्दा बढी मूल्यको िस्तुको सम्बन्धमा

अनुसन्धान, तहवककात गरी कारबाही गनुन पने दे स्िएमा
त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान, तहवककात गनन भन्सार अभधकृतले

कायानलयको कुनै कमनचारीलाई अनुसन्धान अभधकृतको रूपमा
काम गनन तोक्नु पनेछ।
तोक्दा

पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनुसन्धान अभधकृत
सम्भि

भएसम्म

अभधकृतस्तरको
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कमनचारी

तोक्नु

९७.

अनुसन्धान अभधकृतको काम, कतनव्य र अभधकार (१) दफा
९६ बमोस्जम तोवकएको अनुसन्धान अभधकृतको काम, कतनव्य
र अभधकार दे हाय बमोस्जम हुनेछ:(क) मुद्दाको

अनुसन्धानको

भसलभसलामा

अभभयुक्तको बयान भलने, मुद्दासाँग सम्बस्न्धत
प्रमाण

सङ्कलन

मुद्दासाँग

गने,

सम्बस्न्धत

दे स्िएका अन्य व्यस्क्तलाई म्याद जारी गरी
स्झकाउने, बुझ्ने,

(ि) कुनै घर, भिन, पसल, गोदाम िा ठाउाँको
िानतलासी भलने,

(ग) कसूरसाँग

सम्बस्न्धत

व्यस्क्त

फरार

भनजलाई पिाउ गने िा गनन लगाउने,

भएमा

(घ) मुद्दाको अनुसन्धानको भसलभसलामा तत्काल
प्राप्त

प्रमाणबाट

अभभयोग

लागेको

व्यस्क्त

कसूरदार हुन सक्ने दे स्िएमा भनजबाट उक्त

कसूरमा यस ऐन बमोस्जम हुन सक्ने कैद,
जररबाना बापतको रकम र भबगो समेत असुल
गनुन पनेमा त्यस्तो भबगो बराबरको रकम

समेत िाम्ने गरी नगद धरौटी माग गने र
भनजले धरौटी दास्िला गरे मा ताररिमा रािी
मुद्दाको अनुसन्धान, तहवककात गने,

(ङ) िण्ड (घ) बमोस्जम माग गरे को नगद धरौटी
दास्िला

नगरे मा

मुद्दा

हेने

अभधकारीको

अनुमभत भलई िुनामा रािी मुद्दाको कारबाही
गने,
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(च) िण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए
तापभन

िुनामा

नरािेको

िण्डमा

भनजले

प्रमाण लोप गराउन सक्ने िा भाग्ने िा पभछ

पिाउ गनन सवकने न्यून सम्भािना रहेकोमा

त्यस्तो अभभयुक्तलाई िुनामा रािी मुद्दाको
अनुसन्धान गने।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोस्जम कैद

बापतको धरौटी भलाँदा एक ददन कैद बराबर तीन सय
रुपैयााँका दरले भलनु पनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन अनुसन्धानको भसलभसलामा पेश हुन आएका िस्तुमध्ये

जीवित जनािर िा भछटो नाश हुन सक्ने िस्तु िा गुणस्तर
कायम राख्न िा स्िानको अभािले

िा सुरिाको दृवष्टले

कायानलयमा िा भन्सार िेयरहाउसमा राख्न नभमल्ने िा नसवकने

िस्तु भएमा अनुसन्धान अभधकृतले तोवकए बमोस्जम तुरुन्त

भललाम भबिी गरी प्राप्त रकम धरौटीमा राख्न िा त्यस्तो िस्तु
कुनै सरकारी भनकायमा दास्िला गनन पठाउन सक्नेछ।
९८.

मुद्दा दायर गनुन पने

(१) अनुसन्धान अभधकृतले यस ऐन

बमोस्जमको कसूरमा अनुसन्धानको काम शुरु गरे को पच्चीस

ददनभभत्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा हेने अभधकारी समि
मुद्दा दायर गनुन पनेछ।

(२) दफा ९४ बमोस्जम नेपाल सरकार िादी हुने

मुद्दाको हकमा उपदफा (१) बमोस्जम मुद्दा दायर गदान
सरकारी िवकलबाट भनणनय भएको हुन ु पनेछ।
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९९.

ु ा पुजी ददनु पने यस ऐन बमोस्जम अनुसन्धान अभधकृत
िुनि

िा मुद्दा हेने अभधकारीले कुनै व्यस्क्तलाई िुनामा रा्दा त्यसरी
िुनामा राख्नु पनानको कारण र सोको कानूनी आधार िुलाई
ु ा पुजी ददनु पनेछ।
तोवकए बमोस्जमको ढााँचामा िुनि

१००. िुनामा राख्न सवकने अभधकतम अिभध

यस ऐनमा अन्यत्र

जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन कुनै अभभयुक्तलाई पुपि
न को
लाभग िुनामा रा्दा भनज उपर लगाइएको अभभयोग प्रमास्णत
भएमा हुन सक्ने अभधकतम कैदको सजायको अिभधभन्दा बढी
अिभधसम्म िुनामा रास्िने छै न।

पररच्छे द-१४

मुद्दाको कारबाही, भनणनय र कायानन्ियन
१०१. मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गनुन पने: यस ऐन बमोस्जम कुनै
कसूरका सम्बन्धमा दफा ९८ बमोस्जम मुद्दा दायर भएपभछ

भन्सार अभधकृतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तुरुन्त प्रारम्भ गनुन
पनेछ।

१०२. अभभयुक्तको बयान गराउनु पने: (१) यस ऐन बमोस्जमको
कुनै कसूरको सम्बन्धमा अभभयुक्त उपस्स्ित भएपभछ भन्सार
अभधकृतले

भनज

उपर

लगाइएको

अभभयोग,

तत्सम्बन्धी

वििरण, अनुसन्धान अभधकृत िा उजूरिालाले पेश गरे को

प्रमाण तिा अभभयोगपत्रमा भलएको सजायको मागदाबी स्पष्ट
रुपमा पढे र सुनाउनु पनेछ।
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(२)

सुनाइसकेपभछ

उपदफा
त्यस्तो

(१)

बमोस्जम

अभभयोगको

अभभयोगपत्र

सम्बन्धमा

अभधकृतले भनजको भलस्ित बयान भलनु पनेछ।

भन्सार

(३) उपदफा (२) बमोस्जम बयान भलाँदा बुझ्नुपने

कुनै कुरा छु ट भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो अभभयुक्तलाई
उपस्स्ित गराउन लगाई भनजसाँग छु ट कुराको पुन बयान भलन
सक्नेछ।

१०३. मुद्दाको भनणनय तत्काल गनन सक्ने: (१) कुनै अभभयुक्तले भनज

उपर लागेको कसूरको आरोप स्िीकार गरी भन्सार अभधकृत
समि

साविती

बयान

ददएमा

भन्सार

अभधकृतले

त्यस्तो

बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी अन्य

कुनै प्रमाण बुझ्नु पने नदे स्िएमा मुद्दाको भनणनय तत्काल गनन
सक्नेछ।

(२) कुनै अभभयुक्तले भनजलाइन लागेको आरोपको

सम्बन्धमा आंस्शक रूपमा सावित भएमा भन्सार अभधकृतले

भनज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा िप प्रमाण बुझ्ने
आदे श ददन सक्नेछ।

१०४. िुना िा तारे िमा रािी कारबाही गने (१) यस ऐन बमोस्जम
कुनै अभभयुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार दे स्िने भएमा
िा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गने कुनै मनाभसब आधार भएमा

भन्सार अभधकृतले भनजलाई उक्त कसूरमा यस ऐन बमोस्जम
हुन सक्ने कैद, जररबाना बापतको रकम र भबगो समेत असुल
गनुन पनेमा सो बराबरको रकम समेत िाम्ने गरी नगद धरौटी
माग

गनन

सक्नेछ।त्यसरी
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माग

गररएको

धरौटी

रकम

अभभयुक्तले दास्िला गरे मा भनजलाई ताररिमा रािी मुद्दाको
कारबाही गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम माग गरे को नगद धरौटी

दास्िला नगरे मा िा गनन नसकेमा िा कुनै अभभयुक्तलाई
िुनामा नरािेमा भनजले प्रमाण लोप गराउन सक्ने िा भाग्ने

िा पभछ पिाउ गरी मुद्दाको कारबाही गननसक्ने सम्भािना
कम रहेमा त्यस्तो अभभयुक्तलाई भन्सार अभधकृतले पुपि
न को
लाभग िुनामा राख्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोस्जम कैद बापतको धरौटी

भलाँदा दफा ९७ को उपदफा (२) मा ले स्िएको दर बमोस्जम
भलनु पनेछ।

(४)

कुनै

अभभयुक्तबाट

धरौटी

भलाँदा

तोवकएको

ताररिमा उपस्स्ित नभएमा धरौटी जफत हुने शतन उल्लेि
गरी तोवकए बमोस्जमको ढााँचामा कागज गराउनु पनेछ।
१०५. आदे श

पचान

िडा

गनुन

पने:

यस

ऐन

बमोस्जम

कुनै

अभभयुक्तलाई िुनामा रा्दा, िुनामा रास्िएको अभभयुक्तलाई
ाँ धरौटी भलाँदा कारण सवहतको
छोड्दा िा कुनै अभभयुक्तसग
आदे श पचान िडा गनुन पनेछ।

१०६. समाह्वान िा पिाउ पुजी जारी गने: (१) प्रचभलत कानूनमा

जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन यस ऐन अन्तगनतको कसूर
सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाि उपस्स्ित नभएका अभभयुक्तलाई
उपस्स्ित गराउन भन्सार अभधकृतले सम्बस्न्धत अभभयुक्तका

नाममा पन्र ददनको म्याद ददई तोवकए बमोस्जम समाह्वान
जारी गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन अभभयुक्त भागी पुन: पिाउ हुन नसक्ने सम्भािना छ
भन्ने विश्वास गनुन पने मनाभसब कारण भएमा िा समाह्वानमा
तोवकएको म्यादमा अभभयुक्त कायानलयमा उपस्स्ित नभएमा

त्यस्तो अभभयुक्तको हकमा भन्सार अभधकृतले तोवकए बमोस्जम
पिाउ पुजी जारी गनन सक्नेछ।
१०७. म्याद

िाम्न

र

िाररस

भनयुक्त

गनन

नपाइने

यस

ऐन

अन्तगनतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा १०६ बमोस्जम जारी
भएको म्याद िाम्न र िाररस भनयुक्त गनन पाइने छै न।

१०८. अदालतलाई भए सरहको अभधकार हुने भन्सार अभधकृतलाई
यस ऐनको प्रयोजनको लाभग सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई स्झकाउने,
बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने, भलित पेश गनन लगाउने र

मुद्दाको पुपि
न गने सम्बन्धमा प्रचभलत कानून बमोस्जम शुरु
अदालतलाई भए सरहको अभधकार हुनेछ।

१०९. धरौटी जफत हुने: (१) यस ऐन बमोस्जम धरौटी राख्ने व्यस्क्त
कायानलयबाट तोवकएको ताररिमा उपस्स्ित नभएमा भनजले
रािेको धरौटी जफत हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन कुनै अभभयुक्तसाँग दफा १०४ बमोस्जम धरौटी भलइन
ाँ ा अभभयोग
मुद्दाको कारबाही गररएकोमा सो मुद्दाको भनणनय हुद
प्रमास्णत भएमा भनजले भतनुन बुझाउनु पने जररबाना बापतको
रकम

उक्त

धरौटीबाट

सदरस्याहा

गरी

असुल

गररने

छ।ताररि गुजारे को आधारमा मात्र पुन: जररबानाको रकम
असुल गररने छै न।
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११०. मुद्दा भनणनय गनुन पने अिभध र ढााँचा: (१) यस ऐन बमोस्जमको
मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कायन समाप्त भएको सामान्यतया पैतालीस
ददनभभत्र भन्सार अभधकृतले मुद्दाको भनणनय गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अिभधभभत्र भनणनय गनन

नसवकएमा कारण िुलाई महाभनदे शकलाई त्यसको जानकारी
गराउनु पनेछ।

(३) यस दफा बमोस्जम मुद्दाको भनणनय गदान तोवकए

बमोस्जमको ढााँचामा तोवकए बमोस्जमका कुरा िुलाउनु पनेछ।

१११. भनणनय कायानन्ियन गने: यस ऐन बमोस्जमको मुद्दामा भएको
भनणनय कायानन्ियन सम्बन्धी व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
पररच्छे द-१५

जफत िा िररद गररएका िा कब्जामा भलइएका िस्तुको व्यिस्िापन
११२. जफत िा िररद गररएका िस्तु व्यिस्िापन गने (१) यस ऐन

बमोस्जम जफत गररएका िा दफा ४४ को उपदफा (२)
बमोस्जम िररद गररएका िस्तु दे हायकामध्ये कुनै तररकाले
व्यिस्िापन गनन सवकनेछ -

(क) मन्त्रालयले

भनणनय

गरी

भनकायलाई हस्तान्तरण गनन,

कुनै

सरकारी

(ि) तोवकए बमोस्जम भललाम भबिी गनन,

(ग) िण्ड (ि) बमोस्जम भललाम भबिी हुन

नसकेको िा कुनै वकभसमले प्रयोगमा ल्याउन
नसवकने अिस्िाको

िस्तु

भएमा

तोवकए

बमोस्जम सडाउन, गलाउन िा नष्ट गनन,
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(घ) िस्तु भललाम

भबिी

गनुभ
न न्दा

विपद्बाट

प्रभावित व्यस्क्तलाई वितरण गननको लाभग

सम्बस्न्धत सरकारी भनकायलाई ददाँदा बढी
उपयोगी हुने दे स्िएमा मन्त्रालयको स्िीकृभत
भलई भन्सार अभधकृतले

त्यस्तो सरकारी

भनकायलाई हस्तान्तरण गनन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन जफत भई िा कायानलयबाट नछु टाई नेपाल सरकारको
नाममा दास्िल हुन आएको सुन, चााँदी, जिावहरात िा प्रचभलत

कानून बमोस्जम इजाजत भलएर मात्र भबिी गनन पाइने िस्तु
िा बहुमूल्य िभनज पदािनको भललाम भबिी िा अन्य व्यिस्िा
तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

तर चााँदीका गरगहना िा चााँदीका अन्य तयारी िस्तु

भन्सार अभधकृतले उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोस्जम
भललाम भबिी गनन सक्नेछ।

(३) यस ऐन बमोस्जम कब्जामा भलइएको कुनै िस्तु

सड्ने, गल्ने िा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने िा भन्सार
िेयरहाउस िा स्िानको अभािले राख्न कदठनाइ भएमा भन्सार
अभधकृतले मुद्दाको भनणनय गनुन अगािै तोवकए बमोस्जम भललाम
भबिी गनन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको भललाम भबिीबाट

प्राप्त रकम कायानलयले धरौटी िातामा आम्दानी बााँध्नु पनेछ।

(५) दफा ९७ को उपदफा (३) िा यस दफा

बमोस्जम भललाम भबिीबाट प्राप्त हुन आएको रकम िस्तुको
धनीले माग गरी भनिेदन ददएमा दे हायको अिस्िामा मात्र
त्यस्तो रकम कायानलयले भनजलाई भुक्तानी ददनेछ 105

(क) चोरी पैठारी िा चोरी भनकासीको अभभयोगमा यस
ऐन

बमोस्जम

पिाउ

परी

भललाम

भबिी

गररएको िस्तु चोरी पैठारी िा चोरी भनकासी
गरे को

नठहने

गरी

मुद्दाको

अस्न्तम भनणनय

भएकोमा त्यस्तो भनणनय भएको भमभतले पैंतीस
ददनभभत्र भनिेदन ददएमा, िा

(ि) दफा ४९ को उपदफा (४) िा दफा ६७

बमोस्जम जफत भई भललाम भबिी गररएको
िस्तु आफ्नो

हो

भनी

सम्बस्न्धत

व्यस्क्तले

भन्सार अभधकृत समि भललाम भबिी भएको

भमभतले पैंतीस ददनभभत्र प्रमाण सवहत उपदफा
(६) बमोस्जमको रकम कटाई बााँकी रहेको

रकम वफतान पाउाँ भनी भनिेदन पेश गरे मा र
त्यस्तो प्रमाणबाट सो िस्तु भनजको हो भन्ने
कुरा पुवष्ट भएमा।

(६) उपदफा (५) बमोस्जम कायानलयले भुक्तानी ददाँदा

दे हाय बमोस्जमकःो रकम कटाएर बााँकी रकम मात्र भुक्तानी
ददनु पनेछ:-

(क) िस्तु भललाम भबिी गदान भललाम भबिी

गरे को मूल्यमा लागेको कर र सो िस्तु
भण्डारण गने प्रयोजनमा लागेकःो िचन िा
विलम्ब

शुल्क

र

भललाम

प्रयोजनमा लागेको िचन, र

भबिी

गने

(ि) जुन िस्तु भललाम भबिी गररएको हो त्यस्तै

िस्तु सामान्य रूपमा पैठारी हुाँदा भललाम
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भबिी भएका ददन लाग्न सक्ने महसुल
रकम र व्याज लागेकोमा सो रकम समेत।

११३. कब्जामा भलएको सिारी साधनको व्यिस्िापन: (१) चोरी
भनकासी िा चोरी पैठारीमा प्रयोग भई कायानलयमा दास्िला हुन

आएको सिारी साधन स्िानको अभाि िा सं रिण गनन नसवकने
कारणबाट सो कायानलयमा रास्ि राख्न उपयुक्त नदे स्िएमा
भन्सार अभधकृतले

तोवकए बमोस्जमको सभमभतबाट त्यस्तो

सिारी साधनको मूल्य कायम गराई तोवकए बमोस्जम भललाम
भबिी गनन िा गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन त्यस्तो सिारी साधनको धनीले उपदफा (१) बमोस्जम

कायम भएको मूल्य तिा सो मूल्यमा प्रचभलत कानून बमोस्जम
लाग्ने कर तिा अन्य शुल्क िा दस्तुर बापत लाग्ने रकम
नगद धरौटी रािी सो सिारी साधन छु टाई लै जान भनिेदन

ददएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो सिारी साधन भनजलाई वफतान
ददन सक्नेछ।त्यसरी वफतान ददएको सिारी साधन मुद्दाको

वकनारा हुाँदा जफत हुने ठहरे मा कायानलयलःे त्यस्तो सिारी
साधनको धनीले रािेको धरौटी रकम सदरस्याहा गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम धरौटी भलई वफतान

ददइएको सिारी साधन जफत नहुने ठहर भएमा सिारी धनीले

रािःेको धरौटी रकम कायानलयले तोवकए बमोस्जम भनजलाई
वफतान ददनु पनेछ।
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पररच्छे द-१६

प्रशासकीय पुनरािलोकन तिा पुनरािेदन
११४. प्रशासकीय

पुनरािलोकनः

(१)

कायानलय

प्रमुि

बाहेक

कायानलयका अन्य कमनचारीले गरे को आदे श िा भनणनयको
सम्बन्धमा त्यस्तो आदे श िा भनणनयमा स्चत्त नबुझ्ने पिले
त्यस्तो

आदे श

िा

भनणनय

भएको

भमभतले

पन्र

ददनभभत्र

कायानलय प्रमुि समि पुनरािलोकनको लाभग भनिेदन ददन
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन भन्सार अभधकृतले गरे को भन्सार मूल्य भनधानरण र

िस्तुको िगीकरण सम्बन्धी आदे श िा भनणनयमा स्चत्त नबुझ्ने

व्यस्क्तले त्यस्तो आदे श िा भनणनय भएको भमभतले पन्र ददनभभत्र
महाभनदे शक
सक्नेछ।

समि

पुनरािलोकनको

लाभग

भनिेदन

ददन

(३) यस ऐन बमोस्जम चोरी भनकासी िा चोरी

पैठारीको कसूर माभनने मुद्दा र सोसाँग सम्बस्न्धत विषयमा

बाहेक कायानलयको प्रमुिले गरे को भन्सार मूल्य भनधानरण,

िस्तु िगीकरण लगायत अन्य आदे श िा भनणनयमा स्चत्त नबुझ्ने
व्यस्क्तले तोवकए बमोस्जमका कागजात तिा सम्भि भएसम्म

त्यस्तो िस्तुको नमूना सवहत पुनरािलोकनको लाभग तीस
ददनभभत्र महाभनदे शक समि भनिेदन ददन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्जम भनिेदन ददाँदा भनिेदन

साि कागजात पेश गनन नसकेमा महाभनदे शकले
बमोस्जमको म्याद िप गनन सक्नेछ।

तोवकए

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम भनिेदन ददाँदा

जुन आदे श िा भनणनयको विरुि भनिेदन ददने हो त्यस्तो आदे श
108

िा भनणनय बमोस्जम लागेको महसुल र जररबाना लागेको भए

सो समेत बुझाएको िा सो बराबरको रकम सम्बस्न्धत
कायानलयमा धरौटी रािेको भनस्सा समेत भनिेदन साि सं लग्न
हुन ु पनेछ।

तर त्यस्तो महसुल िा जररबानाको रकम बुझाउन

नसकी िुनामा रहेको व्यस्क्तले पुनरािलोकनको लाभग भनिेदन
ददन चाहेमा धरौटी नरािी भनिेदन ददन सक्नेछ।

(६) प्रशासकीय पुनरािलोकन सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा

तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

११५. प्रशासकीय पुनरािलोकन उपर भनणनय गने (१) दफा ११४
बमोस्जम

पनन

महाभनदे शकले

आएको

पुनरािलोकनको

साठी ददनभभत्र

ददनभभत्र भनणनय गररसक्नु पनेछ।

र कायानलय

भनिेदन

प्रमुिले

उपर
सात

(२) उपदफा (१) बमोस्जम महाभनदे शक िा कायानलय

प्रमुिले भनणनय गदान आिश्यक जााँचबुझ गरी शुरुको आदे श
िा भनणनय केही िा पूरै सदर िा बदर गररददन िा पुन

भनणनयका लाभग आदे श ददन िा यस ऐन बमोस्जम आधार र
कारण िुलाई आफैँले भनणनय गनन सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(१)

मा

महाभनदे शक िा कायानलय प्रमुिले

उस्ल्लस्ित

म्यादभभत्र

भनणनय ददन नसकेको

मनाभसब कारण भएमा त्यस्तो म्याद समाप्त हुन ु अगािै
भनिेदकलाई सोको कारण सवहतको जानकारी ददनु पनेछ।
(४)

महाभनदे शकले

यस

दफा

बमोस्जम

िस्तुको

िगीकरण सम्बन्धमा पुनरािलोकनको लाभग परे को भनिेदन

उपर भनणनय गदान दफा ४७ को उपदफा (१) को अधीनमा
रही दफा ४८ को उपदफा (३) बमोस्जम गनन सक्नेछ।
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(५)

महाभनदे शकले

िस्तुको

भन्सार

मूल्याङ्कन

सम्बन्धमा पुनरािलोकनको लाभग परे को भनिेदन उपर भनणनय
गदान दफा ४२ को अधीनमा रही गनुन पनेछ।
विषयमा

(६)

भनकायसाँग

महाभनदे शकले

पुनरािलोकनको
राय

माग

िस्तुको

भनणनय

गरे को

गदान

िगीकरण

अिस्िामा

बमोस्जमको समयािभध लागू हुने छै न।

कुनै

सम्बन्धी

अन्तरानविय

उपदफा

(१)

(७) यस दफा बमोस्जम पुनरािलोकनको भनिेदन

उपर भनणनय गदान आधार र कारण समेत िुलाउनु पनेछ।

(८) कायानलय प्रमुिले पुनरािलोकनको लाभग परे को

भनिेदन उपर उपदफा (१) बमोस्जमको म्यादभभत्र भनणनय गनन
नसकेमा मकानपने व्यस्क्तले त्यसरी म्याद नाघेको तीस ददनभभत्र
महाभनदे शक समि भनिेदन ददन सक्नेछ।
आएमा

(९) उपदफा (८) बमोस्जम कसै को भनिेदन पनन
महाभनदे शकले

तत्सम्बन्धमा यिाशीघ्र

सम्बस्न्धत कायानलय प्रमुिलाइन आदे श ददनु पनेछ।

भनणनय

गनन

(१०) यस दफा बमोस्जम पुनरािलोकनको भनिेदन

उपर महाभनदे शक िा कायानलय प्रमुिले गरे को आदे श िा
भनणनयको

भलस्ित

जानकारी

सम्बस्न्धत

ददनभभत्र सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई ददनु पनेछ।
११६. पुनरािेदन

कायानलयले

तीन

(१) यस ऐन बमोस्जम महाभनदे शक, भन्सार

अभधकृत िा भन्सार परीिकले दे हायको विषयमा गरे को

आदे श िा भनणनयमा स्चत्त नबुझ्ने व्यस्क्तले त्यस्तो आदे श िा
भनणनयको जानकारी प्राप्त भएको भमभतले पैंतीस ददनभभत्र राजस्ि
न्यायाभधकरणमा पुनरािेदन ददन सक्नेछ:110

(क) दफा ११५ बमोस्जम भन्सार मूल्य भनधानरण
सम्बन्धमा गरे को पुनरािलोकनको भनणनय,

(ि) पररच्छे द-१८ बमोस्जम महसुल भनधानरण िा
जररबाना गने गरी गरे को भनणनय,

(ग) दफा ८६, ८७, ८८ र ८९ बमोस्जम
भन्सार अभधकृतले गरे को सजाय।
तर

दफा

८६

बमोस्जम

स्जल्ला

अदालतले गरे को भनणनय उपर सम्बस्न्धत
उच्च अदालतमा पुनरािेदन गनन सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पुनरािेदन ददने व्यस्क्तले

जुन भनणनय िा आदे शका विरुि पुनरािेदन गने हो त्यस्तो

भनणनय िा आदे श बमोस्जम लागेको महसुल र जररबानाको
रकम सम्बस्न्धत भन्सार कायानलय िा जााँचपास परीिण
कायानलयमा बुझाएको िा धरौटी रािेको हुनपु नेछ।

तर त्यस्तो महसुल र जररबानाको रकम बुझाउन नसकी

िुनामा रहेको व्यस्क्तले धरौटी नरािी पुनरािेदन गनन सक्नेछ।

(३) प्रचभलत अन्य सङ्घीय कानूनमा जुनसुकै कुरा

ले स्िएको

भए

तापभन

दफा

११४

बमोस्जम

प्रशासकीय

पुनरािलोकन गने व्यिस्िा भएकोमा पुनरािलोकनको भनणनय

भएपभछ मात्र त्यस्तो भनणनयमा स्चत्त नबुझेमा यस दफा
बमोस्जम पुनरािेदन गनन सवकनेछ।
ददनभभत्र

(४) यस दफा बमोस्जम पुनरािेदन गरे को सात
पुनरािेदकले

पुनरािेदनको

प्रभतभलवप

सम्बस्न्धत

कायानलय िा जााँचपास परीिण कायानलयमा अभनिायन रूपमा
ददनु पनेछ।
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पररच्छे द-१७

भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध
११७. भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध भनयुक्त गनन सक्नेः

(१) कुनै

िस्तुको धनीले भनकासी िा पैठारी गने िस्तु कायानलयबाट
तोवकए बमोस्जम आफैँले छु टाइन लै जान नसक्ने भएमा िा

कायानलयसाँग सम्बस्न्धत कुनै कायन आफैँले नगरी भन्सार
जााँचपास प्रभतभनभध माफनत गराउन चाहेमा भनजले तोवकए
बमोस्जम भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध भनयुक्त गनन सक्नेछ।

तर भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधले भन्सार जााँचपासको

लाभग पुन प्रभतभनभध भनयुक्त गनन पाउने छै न।

(२) कुनै िस्तुको धनी प्रचभलत कानून बमोस्जम दतान

भएको कुनै फमन, कम्पनी, सङ्गदठत सं स्िा िा भनकाय रहेछ

भने त्यस्तो फमन, कम्पनी, सङ्गदठत सं स्िा िा भनकायको
सञ्चालक, साझेदार, कायनकारी प्रमुि, प्रशासकीय प्रमुि िा
कायनकारी प्रमुिले तोकेको सो फमन, कम्पनी, सङ्गदठत सं स्िा

िा भनकायको कमनचारीले कायानलयमा उपस्स्ित भइन िस्तु
छु टाउन िा कायानलयसाँग सम्बस्न्धत अन्य कायन गनन सक्नेछ।
११८. भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधको

इजाजतपत्र

भलनुपने:

(१)

भनकासी िा पैठारी हुने िस्तु कायानलयबाट छु टाउन िा
कायानलयसाँग

सम्बस्न्धत

कामको

लाभग

भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधको रूपमा काम गनन चाहने व्यस्क्तले विभाग िा भन्सार

कायानलयबाट भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधको इजाजतपत्र भलनु
पनेछ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोस्जम

भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधको इजाजतपत्र प्राप्त गनन दे हाय बमोस्जमको योग्यता
पुगेको हुनपु नेछ -

(क) एक्काइनस

िषन

नागररक,

(ि) मान्यताप्राप्त

उमेर

पूरा

स्शिण

भएको

सं स्िाबाट

स्नातक उपाधी हाभसल गरे को,

(ग) कुनै
(३)

फौजदारी

जााँचपास

कम्तीमा

अभभयोगमा

अदालतबाट

प्रभतभनभधको

योग्यता

कसूरदार ठहर नभएको।
भन्सार

नेपाली

र

इजाजतपत्र ददने सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम
हुनेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन यो ऐन जारी हुाँदाका बित इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार
एजेन्ट यो

ऐन

प्रारम्भ

भएपभछ

प्रभतभनभधको रूपमा पररणत हुनेछ।

स्ित

भन्सार

जााँचपास

११९. भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध िस्तुको धनी माभनने: कुनै िस्तुको

धनीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम बमोस्जम

आफ्नो िस्तु कायानलयबाट छु टाउनको लाभग िा कायानलयसाँग

सम्बस्न्धत अन्य कायन गननको लाभग भनयुक्त गरे को भन्सार
जााँचपास प्रभतभनभध सो प्रयोजनको लाभग त्यस्तो िस्तुको धनी
सरह माभननेछ।
१२०. भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधको

काम

र

कतनव्यः

भन्सार

जााँचपास प्रभतभनभधको काम र कतनव्य दे हाय बमोस्जम हुनछ
े ः113

(क) कुनै

भनकासीकतान

कायानलयबाट

िा

पैठारीकतानको

छु टाउने

भनयमानुसार

अस््तयारी

त्यस्तो

िस्तु

पाएकोमा

िस्तु

घोषणा

गरी

प्रभतभनभध

भनयुक्त

गने

कायानलयबाट जााँचपास गराई छु टाउने,

(ि) भन्सार

जााँचपास

भनकासीकतान िा पैठारीकतानलाई आफू समि
उपस्स्ित गराउन भन्सार अभधकृतले भलस्ित
सूचना

ददएमा

त्यस्तो

सूचना

भनकासीकतान िा पैठारीकतानलाई ददने,

सम्बस्न्धत

(ग) भन्सार जााँचपास प्रवियालाई सरलीकरण गने,
महसुल

असुल

गने

कायनमा

कायानलयलाई

सहयोग गने र महसुल असुल गनन बााँकी भए
असुल गनन आिश्यक सहयोग गने,

(घ) भन्सार सम्बन्धी कानूनको पररपालना गने।
१२१. भन्सार जााँचपास प्रभतभनभध स्जम्मेिार हुने दफा ११८ बमोस्जम

इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधले यो ऐन िा यस
ऐन अन्तगनत बनेको भनयम विपरीत कुनै काम गरी िस्तुको

धनीलाई हाभन नोक्सानी पुर्याएमा भनजले सो हाभन नोक्सानी

बराबरको रकम तोवकए बमोस्जम त्यस्तो िस्तुको धनीलाई
भतनुन पनेछ।
१२२. इजाजतपत्र

भनलम्बन

िा

रद्द

गनन

सक्ने

(१)

भन्सार

अभधकृतले दे हायको अिस्िामा भन्सार जााँचपास प्रभतनस्ःभधको

इजाजतपत्र एक मवहनादे स्ि छ मवहनासम्म भनलम्बन गनन
सक्नेछः -

(क) दफा ८९ बमोस्जम सजाय पाएको,
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(ि) दफा

१२०

नगरे को,

बमोस्जमको

कतनव्य

पालना

(ग) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम
विपररत कुनै काम गरे को।

(२) कुनै भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधको विरुिमा

प्रचभलत कानून बमोस्जम कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतमा
मुद्दा

दायर

भएमा

इजाजतपत्र

त्यसरी

भनलम्बन हुनछ
े ।
(३)

भनजको
मुद्दा

भन्सार

दायर

महाभनदे शकले

जााँचपास

भएको

दे हायको

प्रभतभनभधको

भमभतदे स्ि

अिस्िामा

जााँचपास प्रभतभनभधको इजाजतपत्र रद्द गनन सक्नेछ -

स्ित

भन्सार

(क) इजाजतपत्र उपदफा (१) बमोस्जम तीन
पटकसम्म भनलम्बन भएमा,

(ि) नक्कली शैस्िक योग्यताको प्रमाणपत्र िा
अन्य झुट्ठा कागजात िा वििरण पेश गरी
इजाजतपत्र

प्राप्त

गरे को

भनी

भन्सार

अभधकृतले भनजको इजाजतपत्र रद्द गननको
लाभग महाभनदे शक समि लेिी पठाएमा,

(ग) चोरी

भनकासी,

चोरी

पैठारी

िा

राजस्ि

च ुहािट हुने कुनै कायनमा सं लग्न भएको
पाइएमा,

(घ) कुनै

फौजदारी

अभभयोगमा

कसूरदार ठहर भएमा,

अदालतबाट

(ङ) आफूले प्राप्त गरे को इजाजतपत्र रद्द गररपाउाँ
भनी महाभनदे शक समि भनिेदन ददएमा,

(च) भनजले मानभसक सन्तुलन गुमाएमा,
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(छ) भनजको मृत्यु भएमा।

(४) उपदफा (१) बमोस्जम इजाजतपत्र भनलम्बन िा

उपदफा (३) को िण्ड (क), (ि) िा (ग) बमोस्जम
इजाजतपत्र रद्द गनुन अस्घ भनजलाई आफ्नो सफाइ पेश गने
मौका ददनु पनेछ।

(५) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम भन्सार जााँचपास

प्रभतभनभधको इजाजतपत्र भनलम्बन भएकोमा सो अिभधभर र
उपदफा

(३)

बमोस्जम

भन्सार

जााँचपास

प्रभतभनभधको

इजाजतपत्र रद्द भएपभछ त्यस्तो व्यस्क्तले भन्सार जााँचपास
प्रभतभनभध सम्बन्धी कुनै काम गनन पाउने छै न।
(६)

उपदफा

(३)

को िण्ड

(च)

बमोस्जमको

अिस्िामा बाहेक यस दफा बमोस्जम इजाजतपत्र रद्द भएको

व्यस्क्त पुन भन्सार जााँचपास प्रभतभनभधको इजाजतपत्र प्राप्त गनन
योग्य हुने छै न।

पररच्छे द-१८

जााँचपासपभछको परीिण तिा पुनरािलोकन
१२३. जााँचपासपभछ परीिण गनन सवकने

कायानलयबाट जााँचपास

भएको कुनै िस्तु घोषणाकतानले घोषणा गरे बमोस्जमको िा
घोषणा गरे अनुरूपको भए िा नभएको िा त्यस्तो िस्तु यस
ऐन बमोस्जम महसुलमा ददएको सुविधा बमोस्जम हुने गरी

प्रयोग गरे िा नगरे को सम्बन्धमा यवकन गनन भन्सार परीिक
िा

महाभनदे शकले

तोकेको

भन्सार

अभधकृतले

कुनै

भनकासीकतान िा पैठारीकतानको िस्तु िररद िा भबिी, भनकासी
िा पैठारी सम्बन्धी िाता, बैङ्क अभभलःेि, कम््युटर प्रणाली
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लगायत भनजको व्यिसायसाँग सम्बस्न्धत कुनै िा सबै वििरण,
कागजात िा अभभलेि परीिण गनन सक्नेछ।

१२४. घटी दे स्िएको महसुल तिा जररबाना असुल गने: (१)

जााँचपासपभछको परीिण गदान घोषणाकतानले घोषणा गरे कोभन्दा
िा घोषणा गरे अनुरूपकोभन्दा भभन्न िस्तु भनकासी िा पैठारी
गरे को पाइएमा िा त्यस्तो िस्तुको मूल्य िा पररमाण घटी

घोषणा गरे को कारणले लाग्नेभन्दा घटी महसुल असुल भएको

दे स्िएमा भन्सार परीिकले त्यस्तो िस्तुको महसुल पुन:
भनधानरण गनुन पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम महसुल भनधानरण गदान

त्यस्तो िस्तु जााँचपास हुाँदाका बित घटी मूल्य िा पररमाण
घोषणा गरे को कारणले घटी हुन गएको महसुल, पररमाण घटी

घोषणा गरे बापत यस ऐन बमोस्जम हुने जररबाना रकम र

मूल्य घटी घोषणा गरे कोमा भन्सार परीिकले त्यस्तो िस्तुमा
लाग्ने महसुलको शत प्रभतशत रकम जररबाना गरी सो समेत
सम्बस्न्धत िस्तुको धनीबाट असुल गनुन पनेछ।
(३)

जााँचपासपभछको

परीिण

गदान

िस्तुको

िगीकरणको उपशीषनक फरक पारे को कारणले लाग्नेभन्दा

घटी महसुल असुल भएको दे स्िएमा भन्सार परीिकले त्यसरी
घटी हुन गएको महसुल रकम र सो बराबरको जररबाना
समेत सम्बस्न्धत िस्तुको धनीबाट असुल गनुन पनेछ।
(३)

(४) जााँचपासपभछको परीिण गदान उपदफा (२) िा

मा

उल्ले ि

भएको

बाहेक

अन्य

कुनै

कारणबाट

लाग्नेभन्दा घटी महसुल असुल भएको पुवष्ट भएमा त्यसरी घटी

असुल भएको महसुल रकम र सो बराबर जररबाना समेतको
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रकम भन्सार परीिकले सम्बस्न्धत िस्तुको धनीबाट असुल
गनुन पनेछ।

तर घोषणाकतानको कारणले बाहेक अन्य कारणबाट

लाग्नेभन्दा घटी महसुल असुल हुन गएको रहेछ भने जररबाना
लगाइने छै न।

(५) जााँचपासपभछको परीिण गदान कसै ले यस ऐन िा

अन्य प्रचभलत कानून बमोस्जम पूणन िा आंस्शक भन्सार महसुल
छु ट िा सुविधामा पैठारी गरे को िस्तु जुन उद्देश्यले पैठारी

गरे को हो सो उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरे को, भबिी गरे को िा

छु ट िा सुविधा नपाउने व्यस्क्तले पूणन िा आंस्शक भन्सार
महसुल छु ट िा सुविधामा कुनै िस्तु पैठारी गरे को पाइएमा

भन्सार परीिकले भनजबाट त्यस्तो िस्तुमा लाग्ने महसुल र
भन्सार मूल्यको शत प्रभतशत जररबाना असुल गनुन पनेछ।

(६) भन्सार परीिकले पैठारी भएका िस्तुको उपदफा

(१) बमोस्जम महसुल भनधानरण गने प्रयोजनको लाभग मूल्य

भनधानरण गदान दफा ४२ को उपदफा (१) बमोस्जम गनुन
पनेछ।

१२५. सम्बस्न्धत

व्यस्क्तलाई

बुझ्न

सक्ने:

(१)

जााँचपासपभछको

परीिण गदान भन्सार परीिकले सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई आफ्नो

कायानलयमा स्झकाउन, बयान गराउन, प्रमाण बुझ्न, भलित पेश
गनन लगाउन, सूचना िा म्याद जारी गनन िा भनजबाट यस ऐन
बमोस्जम लाग्ने िप रकम िा जररबाना असुल गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्झकाउाँदा िा जारी

गररएको म्यादमा उपस्स्ित नहुने िा माग गररए बमोस्जमको
भलित प्रमाण िा कागजात पेश नगने िस्तुको धनीलाई
भन्सार परीिकले पटकैवपच्छे दश हजार रुपैयााँ जररबाना गरी
118

भनजको भनकासी िा पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गनन िा
उपलब्ध भएसम्मका भलित प्रमाण िा कागजातका आधारमा
जााँचपासपभछको परीिण गनन सक्नेछ।
तर

जााँचपासपभछको

परीिण

गररसकेपभछ

सो

सम्बन्धमा िप प्रमाण िा कागजात प्राप्त भएमा त्यस्तो प्रमाण
िा कागजातका आधारमा पुन
बाधा पुग्ने छै न।

जााँचपासपभछको परीिण गनन

१२६. सफाइ पेश गने मौका ददनु पने: यस पररच्छे द बमोस्जम

जररबाना िा िप महसुल रकम असुल गने आदे श ददनुपूि न
भन्सार परीिकले सम्बस्न्धत िस्तुको धनीलाई पन्र ददनको

म्याद ददई सो सम्बन्धमा सफाइन पेश गने मनाभसब मौका ददनु
पनेछ।

१२७. महसुल िा जररबाना बुझाउनु पने: (१) यस पररच्छे द बमोस्जम
भनधानरण भएको महसुल िा जररबाना बापतको रकम दास्िला

गने आदे श प्राप्त गरे को भमभतले पैंतीस ददनभभत्र सम्बस्न्धत

िस्तुको धनीले त्यस्तो रकम कायानलयले तोकेको बैङ्कमा
दास्िला गनुन पनेछ। उक्त अिभधभभत्र रकम दास्िला नगरे मा
सो रकममा त्यसरी महसुल िा जररबाना रकम दास्िला गने

आदे श भएको भमभतदे स्ि प्रभत ददन शून्य दशमलि शून्य चार
दुई प्रभतशतका दरले व्याज समेत गणना गरी असुल गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम भतनुन बुझाउनु पने रकम

नबुझाउने

िस्तुको

धनीको

भनकासी

िा

पैठारी

सम्बन्धी

कारोबार, बैङ्क िाता तिा चल िा अचल सम्पस्त्त भन्सार
परीिकले रोक्का गरी सोही सम्पस्त्तबाट त्यस्तो रकम असुल
गनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोस्जम रोक्का गनन ले िी आएमा

सम्बस्न्धत भनकायले भन्सार जााँचपास परीिण कायानलयबाट

ले िी आए बमोस्जम त्यस्तो कारोबार, बैङ्क िाता तिा चल िा
अचल सम्पस्त्त तुरुन्त रोक्का गरी सोको जानकारी भन्सार
परीिकलाई ददनु पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोस्जम भतनुन बुझाउनु पने रकम

नबुझाउने िस्तुको धनीले कुनै सरकारी भनकाय, बैङ्क िा
वित्तीय सं स्िाबाट कुनै रकम भुक्तानी भलन बााँकी दे स्िएमा
भन्सार परीिकले

त्यस्तो रकम तुरुन्त भन्सार जााँचपास

परीिण कायानलयको नाममा भुक्तानी हुने गरी पठाउन उक्त
भनकाय, बैङ्क िा वित्तीय सं स्िालाई लेिी पठाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम ले स्ि आएमा सम्बस्न्धत

भनकाय, बैङ्क िा वित्तीय सं स्िाले तुरुन्त त्यस्तो रकम भन्सार
जााँचपास परीिण कायानलयको नाममा भुक्तानी पठाउनु पनेछ।

(६) उपदफा (२) िा (४) बमोस्जम रकम असुल

हुन नसकेमा त्यस्तो रकम सरकारी बााँकी सरह असुल
गररनेछ।

१२८. माग गरे को वििरण ददनु पने: (१) भन्सार परीिकले यस
पररच्छे दको प्रयोजनका लाभग आिश्यक दे िेमा बैङ्क, वित्तीय
सं स्िा तिा िस्तुको धनीको कारोबारसाँग सम्बस्न्धत अन्य कुनै
व्यस्क्त

िा

भनकायबाट

सम्बस्न्धत

िस्तुको

धनी, भनजको

कारोबार िा िस्तुसाँग सम्बस्न्धत भुक्तानी, बैङ्क िाता, नाफा
नोक्सानको वहसाब, कर वििरण, बीजक जस्ता अन्य वििरण िा
कागजात माग गनन सक्नेछ।
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िा

(२) उपदफा (१) बमोस्जम माग गररएकःो वििरण

कागजात

उपलब्ध

भनकायको कतनव्य हुनेछ।

गराउनु

सम्बस्न्धत

व्यस्क्त

िा

१२९. पुनरािलोकन गनन सक्ने (१) कायानलयबाट जााँचपास भएका
िस्तुको

प्रज्ञापनपत्र

लगायतका

पैठारी

िा

भनकासीसाँग

सम्बस्न्धत कागजात तिा जुनसुकै स्िरूपका अभभलेि त्यस्तो

िस्तु जााँचपास भएको भमभतले चार िषनभभत्र महाभनदे शक िा
भन्सार अभधकृत िा भनजले िटाएको कमनचारीले पुनरािलोकन
गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पुनरािलोकन गदान असुल

गनुन पने महसुल असुल गनन छु ट भएको दे स्िएमा भन्सार
अभधकृतले त्यस्तो िस्तुको त्यसरी छु ट भएको महसुल तोवकए
बमोस्जम िस्तुको धनीबाट असुल गनुन पनेछ।

तर घोषणाकतानले नक्कली भबल, बीजक िा कागजात

पेश गरे को कारणले महसुलमा फरक पनन गएको दे स्िएमा
भन्सार

अभधकृतले

उक्त

िस्तुको

धनीलाई

सो

िस्तुको

पैठारीको अिस्िामा कायम भएको भन्सार मूल्यको तीन सय
प्रभतशत रकम जररबाना गनन सक्नेछ।

१३०. जााँचपासपभछको परीिण गनन सवकने अिभध र अन्य व्यिस्िा:
(१) यस ऐन बमोस्जम िस्तु जााँचपास भएको भमभतले चार
िषनसम्म त्यस्तो िस्तुको सम्बन्धमा यस पररच्छे द बमोस्जम
जााँचपासपभछको परीिणको काम गनन सवकनेछ।

तर कुनै घोषणाकतानले झुट्ठा भलित िा कागजात

तयार गरी लाग्नेभन्दा कम महसुल दास्िला गरे को प्रमास्णत

भएमा भन्सार परीिकले महाभनदे शकको अनुमभत भलई सो
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अिभधपभछ समेत त्यस्तो िस्तुको सम्बन्धमा जााँचपासपभछको
परीिण गनन सक्नेछ।

(२) जााँचपासपभछको परीिण सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा

तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

पररच्छे द-१९

महसुल तिा जररबाना वफतान
१३१. महसुल वफतान ददने दफा २२ बमोस्जम नगद धरौटीमा पैठारी

गने सुविधा िा दफा ७६ बमोस्जम बण्डेड िेयरहाउसको

इजाजतपत्र नभलएका उद्योगले आफूले भनकासी गने िस्तु
उत्पादनको लाभग आिश्यक पने कच्चा पदािन तिा सहायक

कच्चा पदािन पैठारी गरी सोबाट उत्पाददत तयारी िस्तु
तोवकएको अिभधभभत्र तोवकएको प्रविया अनुसार भनकासी

गरे मा त्यस्तो कच्चा पदािन पैठारी गदान भन्सार भबन्दुमा
भुक्तानी गरे को महसुल नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा

सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोवकए बमोस्जम समदरमा
कायानलयबाट वफतान ददइनेछ।

१३२. भन्सार महसुल वफतान ददने (१) नेपालमा पैठारी भएका िस्तु
विदे शी रािसाँग भएको दिपिीय तिा बहुपिीय सम्झौता िा

सस्न्धको प्रभतकूल नहुने गरी दे हाय बमोस्जमको प्रविया पूरा
ु मा भनकासी गरे मा त्यस्तो िस्तु पैठारी
गरी पुन अको मुलक

गदान रािेको धरौटीबाट तोवकए बमोस्जमको रकम भन्सार
महसुल बापत असुल गरी बााँकी रकम एक मवहनाभभत्र
सम्बस्न्धत पैठारीकतानलाई वफतान ददइनेछ:-
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(क) पैठारीकतानले िस्तु पैठारीको अिस्िामै सो

व्यहोरा उल्लेि गरी भन्सार अभधकृतलाई
भलस्ित अनुरोध गरे को,

(ि) िण्ड (क) बमोस्जम अनुरोध प्राप्त भएमा
भन्सार अभधकृतले त्यस्तो िस्तुमा दरबन्दी

अनुसार लाग्ने महसुल धरौटीमा रािी पैठारी
गनन अनुमभत ददएको,

(ग) िण्ड (ि) बमोस्जम पैठारी गरे को िस्तु छ

मवहनाभभत्र पैठारी गदानको अिस्िामा भुक्तानी
गरे को विदे शी मुद्रामा नघट्ने गरी विदे शी
मुद्रा आजनन हुने गरी भनकासी गरे को,

(घ) िण्ड (ग) बमोस्जम भनकासी गरे पभछ विदे शी

मुद्रा आजनन गरे को प्रमाण र भनकासी भएको
प्रमाण पेश गरे को,

(ङ)

तोवकए बमोस्जमको मूल्य अभभिृवि भएको।

(२) कुनै व्यस्क्तले भनकासी िा पैठारी गदान प्रचभलत

कानून बमोस्जम लाग्ने भन्दा बढी भन्सार महसुल बुझाएको
रहेछ िा दफा २८ को उपदफा (१२) बमोस्जम घोषणा गदान

भन्सार महसुल बुझाएपभछ त्यस्तो घोषणा रद्द भएमा भन्सार
अभधकृतले भनजलाई त्यस्तो भन्सार महसुल तोवकए बमोस्जम
वफतान ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लःेस्िएको भए

तापभन दे हायको अिस्िामा भन्सार महसुल वफतान हुने छै नः -

(क) िस्तु छु टाएको तीस ददनभभत्र त्यस्तो महसुल
वफतानको लाभग सम्बस्न्धत कायानलयमा भनिेदन
नददएमा,
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(ि) वफतानको लाभग दाबी गररएको रकम एक
हजार रुपैयााँभन्दा कम भएमा,

(ग) िस्तुको जााँच गननःु अगाभड नै महसुल असुल

भएको र ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१)

को िण्ड (घ) बमोस्जम िस्तु जााँच गदान
घोषणाकतानले

गरे को

घोषणा

िा

सोसाि

सं लग्न गरे का कागजातमा उस्ल्लस्ित वििरण

बमोस्जमको िस्तु नभई फरक िस्तु फेला
परे कोमा।

१३३. मुद्दाको अस्न्तम वकनारा नभई महसुल िा जररबाना वफतान ददन
नहुने

भन्सार अभधकृतले महसुल िा जररबाना असुल गनन

गरे को भनणनय उपर यस ऐन बमोस्जम परे को पुनरािेदनमाभि

भनणनय हुःद
ाँ ा त्यसरी असुल भएको सबै िा केही महसुल िा
जररबाना नलाग्ने गरी भनणनय भएमा त्यस्तो भनणनय उपर
पुनरािेदन लाग्ने व्यिस्िा भएकोमा पुनरािेदन गरी सोको

अस्न्तम भनणनय भएपभछ िा पुनरािेदनका लाभग अनुमभत माग
गनुन पने अिस्िामा त्यस्तो पुनरािेदनको अनुमभतको लाभग

भनिेदन ददाँदा पुनरािेदन गने अनुमभत प्राप्त नभएमा िा अनुमभत
प्राप्त भएमा सो पुनरािेदनको अस्न्तम वकनारा भएपभछ मात्र सो

भनणनय बमोस्जम वफतान ददनु पने भनी उल्ले ि भएको महसुल

िा जररबानाको रकम भन्सार अभधकृतले सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई
वफतान ददनु पनेछ।
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पररच्छे द-२०
विविध

१३४. बौविक सम्पस्त्तको अभधकार उल्लङ्घन हुने िस्तु भनकासी िा
पैठारी गनन नहुने (१) कसै ले पभन प्रचभलत कानून बमोस्जम

कुनै व्यस्क्तले प्राप्त गरे को पेटेण्ट, भडजाइन, ट्रेडमाकन, प्रभतभलवप
अभधकार जस्ता बौविक सम्पस्त्त उपरको अभधकार उल्लङ्घन
हुने गरी कुनै िस्तु भनकासी िा पैठारी गनुन हुाँदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी कसै ले कुनै िस्तु

भनकासी िा पैठारी गनन लागेमा सरोकारिाला व्यस्क्तले त्यस्तो
भनकासी िा पैठारी रोक्का गनन प्रमाण सवहत सम्बस्न्धत भन्सार
अभधकृत समि भनिेदन ददन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम भनिेदन परे मा भन्सार

अभधकृतले त्यस्तो िस्तु कायानलयमा रोक्का रािी सो सम्बन्धमा
आिश्यक कारबाहीको लाभग सम्बस्न्धत भनकाय िा अभधकारी
समि ले िी पठाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोस्जम लेिी आएमा सम्बस्न्धत

भनकाय िा अभधकारीले सो सम्बन्धमा प्रचभलत कानून बमोस्जम

कारबाही टु ङ्गो लगाई सोको जानकारी कायानलयलाई ददनु
पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोस्जम सम्बस्न्धत भनकाय िा

अभधकारीले प्रचभलत कानून बमोस्जम कारबाही गदान त्यस्तो

िस्तु जफत हुने ठहर गरे मा भन्सार अभधकृतले सो िस्तु
घोषणाकतानकै िचनमा तोवकए बमोस्जम नष्ट गनन सक्नेछ।

(६) कसैले कुनै िस्तुको उत्पादक कम्पनी, ब्राण्ड,

मोडल, भडजाइन, बनािट, लोगो िा यस्तै कुराको नक्कल गरी

तयार पाररएको जाली िा नक्कली (काउण्टरवफट) िस्तु पैठारी
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गरे को िा गने प्रयत्न गरे को भन्ने भन्सार अभधकृतलाई शङ्का
ाँ त्यस्तो िस्तु नक्कली िा जाली
लागेमा भनजले पैठारीकतानसग
नभएको तथ्यलाई पुवष्ट गने प्रमाण माग गनन, सो िस्तुको
प्राविभधक

परीिणका

लाभग

विभाग

िा

अन्य

सरकारी

भनकायको प्रयोगशालामा पठाई परीिण प्रभतिेदन भलन िा जुन

ाँ सो
उत्पादकको िस्तु नक्कल गरे को शङ्का लागेको हो भनजसग
सम्बन्धमा आिश्यक जानकारी माग गनन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोस्जम पैठारीकतानसाँग प्रमाण

माग गररएकोमा भनजले पन्र ददनभभत्र त्यस्तो प्रमाण पेश गनुन
पनेछ।
िा

(८) उपदफा (६) बमोस्जम प्राप्त परीिण प्रभतिेदन

जानकारी

िा उपदफा

(७)

बमोस्जम

पेश

गररएको

प्रमाणको आधारमा त्यस्तो िस्तु नक्कली भएको पाइएमा भन्सार

अभधकृतले त्यस्तो िस्तु जफत गरी तोवकए बमोस्जम नष्ट गनुन
पनेछ।

१३५. भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर भलनुपने (१) भनकासी िा पैठारी

गने व्यस्क्तले भनकासी िा पैठारी गने प्रयोजनका लाभग विभाग
िा कायानलयबाट तोवकए बमोस्जम भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर
भलनुपनेछ। त्यस्तो सङ्केत नम्बर नभलई तोवकए बमोस्जम
बाहेक कुनै िस्तु भनकासी िा पैठारी गनन पाइने छै न।
सङ्केत

(२) उपदफा (१) बमोस्जम भलएको भनकासी पैठारी

नम्बर

तोवकए

बमोस्जमको

दस्तुर

बुझाई

तोवकए

बमोस्जम निीकरण गनुन पनेछ। यसरी समयभभत्र निीकरण
नगरे मा त्यस्तो भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर स्ित रद्द हुनेछ।

(३) भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर निीकरण नभएसम्म

भनकासी पैठारी सम्बन्धी कारोबार गनन पाइने छै न।
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(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी

यस दफा बमोस्जमको भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बरको प्रशासन
अन्य कुनै सरकारी भनकायले गनन सक्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

(५) भनकासी पैठारी सङ्केत नम्बर सम्बन्धी अन्य

व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनेछ।

१३६. अभभलेि सुरस्ित राख्नु पने िस्तुको धनीले आफूले भनकासी

िा पैठारी गरे को िस्तुको भन्सार प्रवियासाँग सम्बस्न्धत तोवकए

बमोस्जमका कागजात तिा तत्सम्बन्धी अभभले ि त्यस्तो िस्तु
भनकासी िा पैठारी गरे को भमभतले कम्तीमा चार िषनसम्म
सुरस्ित राख्नु पनेछ।

१३७. पुरस्कार ददइने: (१) कसै ले कुनै िस्तु चोरी भनकासी िा चोरी
पैठारी गनन लागेको िा गरे को कुराको सुराकी ददने िा त्यस्तो

िस्तु पिाउ गरी भन्सार कायानलयमा दास्िला गने कमनचारी
िा व्यस्क्तलाई त्यस्तो कायन प्रमास्णत हुन आएमा तोवकए
बमोस्जम पुरस्कार ददइनेछ।

(२) सुराकी प्रभतिेदन भलने तिा पुरस्कार वितरण गने

सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा तोवकए बमोस्जम हुनछ
े ।

१३८. विलम्ब शुल्क (डे मरे ज) लाग्ने (१) कायानलयले सञ्चालन िा
व्यिस्िापन गरे को भन्सार िेयरहाउस, कायानलयको पररसर िा
भन्सार

िेत्रको

कुनै

स्िानमा

रास्िएको

िस्तु

तोवकए

बमोस्जमको अिभधभभत्र जााँचपास गराई नलगेमा त्यस्तो िस्तुको

धनीले तोवकए बमोस्जमको विलम्ब शुल्क (डे मरे ज) भतनुन
पनेछ।
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तर िस्तुको मूल्याङ्कन िा िगीकरण गनन दिविधा भई िा

भन्सार

कायानलयकै

कुनै

अन्य

कारणबाट

जााँचपास

नसकेको अिभधको विलम्ब शुल्क (डेमरे ज) लाग्ने छै न।

हुन

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

कुनै

तापभन

िस्तुमा

लागेको

विलम्ब

शुल्क

कुनै

िास

पररस्स्िभत िा अिस्िा भसजनना भएको कारणले भमनाहा ददनःु
पने मनाभसब कारण भएमा तोवकएको अभधकारीले तोवकए
बमोस्जम त्यस्तो विलम्ब शुल्क (डे मरे ज) आंस्शक िा पूणरू
न पले
भमनाहा ददन सक्नेछ।

१३९. िस्तुको धनीले िचन व्यहोनुन पनेः

यस ऐन बमोस्जम िस्तु

जााँचपास गदान िस्तु बोक्ने, जााँच्न र िोल्नको लाभग उस्चत

ठाउःाँमा पुर्याउने, कुनै यन्त्रमा राख्ने र स्झक्ने, िोल्ने, छु ट्याउने
र िस्तु िा सो िस्तु रहःेको कन्टे नर, बाकस, झोला, ्याकेट,

बोरा िा यस्तै अन्य ्यावकङ्ग सामग्रीमा स्चन्ह लगाउने जस्ता

कामको लाभग लाग्ने िचन सम्बस्न्धत िस्तुको धनीले व्यहोनुन
पनेछ।

१४०. गोपनीयता कायम गनुप
न ने

(१) प्रचभलत सङ्घीय कानूनमा

जुनसुकै कुरा लेस्िएको भए तापभन घोषणाकतानले कायानलयमा
पेश

गरे को

जााँचपाससाँग

भन्सार

सम्बस्न्धत

मूल्याङ्कन

कागजात

व्यािसावयक सूचना गो्य रास्िनेछ।

सम्बन्धी
र

सूचना,

अन्य

िस्तु

व्यस्क्तगत

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन कुनै िस्तुका सम्बन्धमा प्रचभलत कानून बमोस्जम

अनुसन्धान गनन अभधकार प्राप्त अभधकारीबाट त्यस्तो अनुसन्धान
िा लेिापरीिणको प्रयोजनका लाभग िा अदालतबाट न्यावयक
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कारबाहीको प्रयोजनको लाभग कुनै वििरण िा कागजात माग
भएमा भन्सार अभधकृतले त्यस्तो वििरण िा कागजात तिा
तत्सम्बन्धी जुनसुकै सूचना उपलब्ध गराउनु पनेछ।

(३) कुनै घोषणाकतानले कायानलयमा रहेको आफ्नो

िस्तुसाँग सम्बस्न्धत प्रज्ञापनपत्र, बीजक िा अन्य कागजातको

प्रमास्णत प्रभतभलवप माग गरे मा भन्सार अभधकृतले तोवकए

बमोस्जमको दस्तुर भलई त्यस्तो कागजातको प्रमास्णत प्रभतभलवप
तोवकए बमोस्जम उपलब्ध गराउनु पनेछ।

१४१. सूचना जारी गने: यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयममा
छु िै व्यिस्िा भएकोमा बाहेक कायानलयको काम कारबाहीसाँग
सरोकार भएको िा हुन सक्ने व्यस्क्तको नाममा कायानलयले

व्यस्क्तगत िा सािनजभनक सूचना जारी गदान पन्र ददनको अिभध
ददई तोवकए बमोस्जम सूचना जारी गनुन पनेछ।

१४२. अभधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: (१) यो ऐन िा यस ऐन
अन्तगनत बनेको भनयम बमोस्जम नेपाल सरकारले आफूमा

भएको सबै िा केही अभधकार नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन

गरी

महाभनदे शक

िा

कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

अन्य

कुनै

अभधकृत

(२) मन्त्रालयले यस ऐन अन्तगनत भन्सार अभधकृत

िा भन्सार परीिकलाई भएको सबै िा केही अभधकार नेपाल
सरकारको कुनै अभधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

(३) महाभनदे शकले यस ऐन बमोस्जम आफूलाई प्राप्त

अभधकार मध्ये िस्तुको िगीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन िा िस्तु
िगीकरण उपरको पुनरािलोकन र दफा 5 को उपदफा (२)
बमोस्जमको अभधकारबाहेक अन्य सबै िा केही अभधकार आफू
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अभधकृतस्तरका

मातहतका
सक्नेछ।

कमनचारीलाई

प्रत्यायोजन

गनन

(४) प्रमुि भन्सार प्रशासकले यस ऐन बमोस्जम

आफूलाई प्राप्त अभधकारमध्ये दफा ८६ बमोस्जम मुद्दाको
कारबाही र वकनारा गनन आफूलाइन प्राप्त अभधकार बाहेकका
सबै

िा

केही

अभधकार

मातहतको

प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

कुनै

अभधकृतलाई

(५) प्रमुि भन्सार परीिण प्रशासकले यस ऐन

बमोस्जम आफूलाई प्राप्त अभधकारमध्ये सबै िा केही अभधकार
मातहतको कुनै परीिकलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

(६) कुनै भन्सार अभधकृत िा कायानलयको काममा

िवटएको अन्य कमनचारीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत

बनेको भनयम विपरीत कुनै कायन गरे को िा गनन लागेको भन्ने
कुराको सूचना कुनै माध्यमबाट विभागलाइन प्राप्त भएमा र

त्यस्तो सूचनालाइन विश्वास गनुन पने मनाभसब कारण दे स्िएमा

महाभनदे शकले भनजले गररआएको काम अको भन्सार अभधकृत
िा कमनचारीबाट गने िा गराउने गरी तोक्न सक्नेछ।
१४३. कागजातलाई
कानूनमा

मान्यता

जुनसुकै

ददने:

कुरा

(१)

ले स्िएको

अन्य

भए

प्रचभलत
तापभन

सङ्घीय

भन्सार

अभधकृतले आफ्नो आभधकाररक पासिडन प्रयोग गरी कम््युटर

प्रणालीबाट मुदद्रत गरे को जााँचपाससाँग सम्बस्न्धत कागजातमा
कमनचारीको दस्तित नभए पभन त्यस्तो कागजातलाई दस्तित
भए सरह मान्यता ददन सक्नेछ।
(२)

कायानलयले

उपलब्ध

गराएको

आभधकाररक

पासिडन प्रयोग गरी कम््यूटर प्रणालीमा विद्युतीय माध्यमबाट

गररने िस्तुको घोषणा, सूचनाको आदान-प्रदान िा जााँचपाससाँग
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सम्बस्न्धत अभभलेिको आधारमा मुद्रण गररएका कागजातमा
सम्बस्न्धत व्यस्क्तको दस्तित नभए तापभन भन्सार अभधकृतले

त्यस्तो कागजातमा सम्बस्न्धत व्यस्क्तको दस्तित भए सरह
मान्यता ददन सक्नेछ।

१४४. विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गनन सवकने

(१) यस ऐनमा

अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए तापभन यो ऐन िा अन्य
प्रचभलत सङ्घीय कानून बमोस्जम कायानलयमा बुझाउनु पने

महसुल िा जररबाना िा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट

भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गनन सवकने गरी विभागले आिश्यक
व्यिस्िा गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम विद्युतीय माध्यमबाट

गररने भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) सम्बन्धी व्यिस्िा विभागले तोके
बमोस्जम हुनेछ।

१४५. राविय एकिार प्रणालीबाट कायन गनन सवकने
सरकारले

अन्तरानविय

व्यापारलाई

व्यिस्स्ित

(१) नेपाल

गनन

राविय

एकिार प्रणाली (नेशनल भसङ्गल विण्डो) को विकास गरी
कायानन्ियनमा ल्याउन कुनै भनकायलाई तोक्न सक्नेछ।

(२) यस ऐन िा अन्य प्रचभलत कानूनमा जुनसुकै कुरा

ले स्िएको भए तापभन अन्तरानविय व्यापारमा सं लग्न तोवकए
बमोस्जमका भनकायले उपदफा (१) बमोस्जमको प्रणाली माफनत
कायनसम्पादन गनुन पनेछ।

(३) राविय एकिार प्रणाली सम्बन्धी अन्य व्यिस्िा

तोवकए बमोस्जम हुनेछ।
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१४६. जानकारी ददनुपने यस ऐन बमोस्जम भन्सार अभधकृतले जफत
गरे को सम्पस्त्त तिा साधनको वििरणको जानकारी कायानलयले

कसूरजन्य सम्पस्त्त तिा साधन रोक्का, भनयन्त्रण र जफत

सम्बन्धी प्रचभलत कानून बमोस्जम तोवकएको भनकायलाई ददनु
पनेछ।

१४७. सहयोग

गनुप
न ने

भन्सार

अभधकृत

िा

कायानलयको

अन्य

कमनचारीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम
बमोस्जम आफ्नो कतनव्य पालन र अभधकार प्रयोग गदान कुनै

सरकारी कायानलय, कमनचारी, प्रहरी िा वित्तीय सं स्िासाँग कुनै

प्रकारको सहयोग, सूचना िा मद्दत माग गरे मा त्यस्तो सहयोग,

सूचना िा मद्दत ददनु सम्बस्न्धत कायानलय, कमनचारी, प्रहरी िा
वित्तीय सं स्िाको कतनव्य हुनछ
े ।

१४८. अन्य भनकायले हस्तिेप गनन नहुने (१) भनकासी िा पैठारीको

लाभग कायानलयको िेत्र िा पररसर िा भन्सार िेयरहाउसमा
रहेको िस्तु सो कायानलयबाट जााँचपास भई भन्सार िेत्रबाट

नछु टाइएसम्म सो िस्तुका सम्बन्धमा अन्य कुनै भनकाय िा
अभधकारीले कुनै प्रकारको हस्तिेप गनुन हुाँदैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले स्िएको भए

तापभन कुनै िस्तुका सम्बन्धमा अनुसन्धान िा छानभबन गनन
प्रचभलत कानून बमोस्जम िवटएको भनकाय िा अभधकारीले

भन्सार अभधकृतको स्िीकृभत भलई त्यस्तो िस्तु हेने िा नमूना
सङ्कलन गने कायन गनन बाधा पने छै न।

१४९. असल भनयतले गरे को काम कारबाहीप्रभत जिाफदे ही नहुने

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसकै कुरा ले स्िएको भए तापभन
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भन्सारका

कुनै

कमनचारीले

आफ्नो

कतनव्य

पालनःाको

भसलभसलामा असल भनयतले गरे को काम कारबाही प्रभत भनज
व्यस्क्तगत रूपमा जिाफदे ही हुने छै न।

(२) दफा ३१ को उपदफा (१) को िण्ड (क) िा

(ग) बमोस्जम

जााँचपास गररएको िस्तुको

कुनै

कैवफयत

दे स्िएमा त्यस्तो िस्तु जााँचपास गने कायनमा सं लग्न अभधकृत
िा अन्य कमनचारी जिाफदे ही हुने छै न।

(३) दफा ३१ को उपदफा (१) को िण्ड (ि)

बमोस्जम जााँचपास गररएको िस्तुको सम्बन्धमा जााँचपास गने

कायनमा सं लग्न अभधकृत िा अन्य कमनचारी त्यस्तो िस्तुको
कागजात जााँच गरे को हदसम्म जिाफदे ही हुनेछ।

१५०. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने यस ऐन कायानन्ियन गदान कुनै

बाधा अड्काउ परे मा नेपाल सरकारले यस ऐनको प्रभतकूल
नहुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

१५१. भनयम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐन कायानन्ियन गनन नेपाल
सरकारले आिश्यक भनयम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सिनसामान्यतामा प्रभतकूल

असर नपने गरी नेपाल सरकारले भनकासी िा पैठारी हुने
िस्तुको सम्बन्धमा उत्पस्त्तको भनयम बनाउन सक्नेछ।

१५२. भनदे स्शका तिा कायनविभध बनाउन सक्ने यो ऐन िा यस ऐन

अन्तगनत बनेको भनयमको अधीनमा रही दे हायका विषयमा
विभागले भनदे स्शका िा कायनविभध बनाउन सक्नेछः (क) िस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी,
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(ि) विद्युतीय घोषणा, जााँचपास तिा राजस्ि भुक्तानी
सम्बन्धी,

(ग) जााँचपासपभछको परीिण सम्बन्धी,
(घ) जोस्िम व्यिस्िापन सम्बन्धी,

(ङ) राहत सामग्री जााँचपास सम्बन्धी,
(च) कम््युटर प्रणाली सम्बन्धी,

(छ) राविय एकिार प्रणाली सम्बन्धी,

(ज) भन्सार प्रशासनसाँग सम्बस्न्धत अन्य आिश्यक
विषय सम्बन्धी।

१५३. िारे जी तिा बचाउ (१) भन्सार ऐन, २०६४ िारे ज गररएको
छ।

(२) भन्सार ऐन, २०६४ अन्तगनत भए गरे का काम

कारबाही यसै ऐन बमोस्जम भए गरे को माभननेछ।
(३)

यो

ऐन

प्रारम्भ

हुाँदाका

बित

मूल्याङ्कन

पुनरािलोकन सभमभतमा रहेका भनणनय हुन बााँकी भनिेदनको
भनणनय यस ऐन बमोस्जम हुनछ
े ।
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