व्यावसाययक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको आन्तरिक ओसािपसाि सम्बन्धी
ननयमन ननर्दे शिका, २०६५ (र्दोश्रो सं िोधन, २०७6)
व्यावसाययक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको आन्तरिक ओसािपसािमा हुनसक्ने िाजस्व च ुहावटलाई ननयन्रण गिी व्यापाि
सहजीकिण गने उद्देश्यले मूल्य अनिवृयि कि ननयमावली, २०५३ को ननयम ६१ बमोशजम यो ननर्दे शिका बनाई लागू
गरिएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम ि प्रािम्िः
१.१

यस ननर्दे शिकाको नाम “व्यावसाययक प्रयोजनका माल वस्तुहरुको आन्तरिक ओसािपसाि सम्बन्धी
ननयमन ननर्दे शिका, २०६५ (र्दोश्रो सं िोधन, २०७6)” हुनेछ ।

१.२
२.

यो ननर्दे शिका तुरुन्त प्रािम्ि हुनेछ ।

परििाषाः
यवषय वा प्रसं गले अको अर्थ नलागेमा यस ननर्दे शिकामा
क)

“ऐन” िन्नाले मूल्य अनिवृयि कि ऐन, २०५२ सम्झनु पर्दथछ ।

ख)

“यविाग” िन्नाले आन्तरिक िाजस्व यविाग ि कायाथलय िन्नाले ठू ला किर्दाता कायाथलय,
मध्यमस्तिीय किर्दाता कायाथलय, आन्तरिक िाजस्व कायाथलयहरु

ि किर्दाता सेवा कायाथलयहरु

समेतलाई सम्झनुपर्दथछ ।
ग)

“कािोबािस्र्ल” िन्नाले किर्दाताको मुख्य कािोबािस्र्ल, गोर्दाम वा िाखा समेतलाई बुझाउँ छ ।

घ)

“आन्तरिक ओसािपसाि” िन्नाले ऐन बमोशजम मूल्य अनिवृयि कि लाग्ने तर्ा ऐनको अनुसूची-१
बमोशजम कि छु ट हुने वस्तुहरुको र्दे हाय बमोशजम स्र्ानान्तिणलाई सम्झनुपर्दथछः
१.

पैठािीकताथको हकमा िन्साि नबन्र्दुबाट कािोबािस्र्लसम्म वा

कािोबािस्र्लबाट यवतिक

वा र्ोक नबक्रेता वा खुद्रा नबक्रेताको कािोबािस्र्लसम्म मालवस्तु पठाउने कायथ,
२.

उद्योगको हकमा यवतिक वा र्ोक नबक्रेता वा खुद्रा नबक्रेताको कािोबािस्र्लसम्म
मालवस्तु पठाउने कायथ,

३.

किर्दाताको एक कािोबािस्र्लबाट अन्य कािोबािस्र्लसम्म मौज्र्दात स्र्ानान्तिण गने
कायथ,

४.

र्ोक नबक्रेताले आफ्नो वस्तु नबक्री गने प्रयोजनको लानग खुद्रा तहमा पुर्याउँ र्दा गरिने
ओसािपसाि सम्बन्धी कायथ वा मेला, प्रर्दिथनीस्र्लमा आफ्नो वस्तु नबक्री गने प्रयोजनको
लानग गरिने ओसािपसाि सम्बन्धी कायथ,

५.

ननकासीकताथले उत्पार्दनस्र्ल वा कािोबािस्र्लबाट मालवस्तु ननकासी गने िन्साि
नबन्र्दुसम्म मालवस्तु पठाउने कायथ,
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६.

कुनै वस्तु वा सेवाको ममथतसम्िाि, उत्पार्दन ि ननमाणथ प्रयोजनको लानग सोसम्बन्धी
कच्चा पर्दार्थ, सहायक कच्चा पर्दार्थ, प्यायकङ मेटेरियल तर्ा उपकिणहरु ओसािपसाि
सम्बन्धी कायथ ।

ड.)

ु बाट नेपालनिर मालवस्तु ल्याउने काम गने व्यशि, सं स्र्ा, फमथ
“पैठािीकताथ” िन्नाले यवर्दे िी मुलक
वा कम्पनी सम्झनु पर्दथछ ।

च)

“सावथजननक ढु वानीकताथ” िन्नाले ढु वानी व्यवसायी वा मालसामान ओसािपसाि गने काममा प्रयोग
गरिने सावथजननक सवािी साधनको धनी सम्झनु पर्दथछ ।

छ)

मालवस्तु तर्ा ढु वानी साधन अनुगमन प्रणाली (Vehicle and Consignment Tracking

System)"VCTS" िन्नाले िाजस्व च ुहावट (अनुसन्धान तर्ा ननयन्रण) ऐन, 2052 को र्दफा

13ग. बमोशजम िाजस्व अनुसन्धान यविागबाट तयाि गरिएको मालसामान ढु वानी सम्बन्धी
यवद्युतीय माध्यम वा Web मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली जनाउँ नेछ ।
ज)

"क्यू आि कोड अंयकत मेननफेष्ट" िन्नाले मालवस्तु ढु वानी गनुथ पूव थ िाजस्व अनुसन्धान यविागले

तयाि गिे को वेबमा आधारित सफ्टवेयि VCTS मा ढु वानी गनुथ पूव थ ि त्यसको यवविण प्रयवष्टी गिी
मालबाहक साधन यहड्नु पूव थ उि प्रणालीबाट नसजथना हुने क्यू आि कोड अंयकत ढु वानी घोषणा
परलाई जनाउँ छ ।
३.

मालवस्तु ओसािपसाि गर्दाथ सार्मा िाख्नु पने कागजातहरुः
एक स्र्ानबाट अको स्र्ानमा व्यावसाययक प्रयोजनका मालवस्तु आन्तरिक ओसािपसाि गनुप
थ र्दाथ मालवस्तु
ननकासी/पैठािीको हकमा पैठािी गर्दाथ जाँचपास पश्चात मालवस्तु धनी वा िन्साि एजेण्टले ि ननकासी गर्दाथ
उत्पार्दनस्र्ल वा कािोबािस्र्लबाट मालवस्तु स्र्ानान्तिण हुन ु पूव थ मालवस्तु धनीले, उद्योग, यवतिक वा
र्ोक नबक्रेताको हकमा मालवस्तुको नबक्रेता ि ढु वानी व्यवसायीको हकमा ढु वानी व्यवसायीले िाजस्व

अनुसन्धान यविागको Web based Software VCTS मा प्रज्ञापनपर, कि बीजक, बीजक, चलान,
डेनबट/क्रेनडट नोट ि ननकासीकताथको हकमा नबक्री बीजक समेत प्रयवष्टी गिे ि त्यसबाट नसजथना हुने क्यू

आि कोड सयहतको मेननफेष्ट ि प्रज्ञापनपर, कि बीजक, बीजक, डेनबट/क्रेनडट नोट तर्ा अनुसूची ३बमोशजमको चलान सार्मा नलएि मार ओसािपसाि गनुप
थ नेछ।
४.

मौज्र्दात स्र्ानान्तिण खाता प्रमाशणत सम्बन्धी व्यवस्र्ाः
व्यावसाययक प्रयोजनका मालवस्तु चलानबाट ओसािपसाि गर्दाथ अनुसूची-1 ि अनुसूची-2 बमोशजमको खाता
सम्बशन्धत आन्तरिक िाजस्व कायाथलय/किर्दाता सेवा कायाथलयबाट प्रमाशणत गिाई प्रयोग गनुप
थ नेछ ।

५.

चलानको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्र्ाः
परििाषाको खण्ड (घ) को उपखण्ड (३) आकयषथत हुने किर्दाताले आफ्नो कािोबािस्र्लबाट अको
कािोबािस्र्लमा मौज्र्दात स्र्ानान्तिण पूव थ मौज्र्दात स्र्ानान्तिण खाता ि िाजस्व अनुसन्धान यविागको

यवद्युतीय माध्यममा िहे को ओसािपसाि सम्बन्धी VCTS प्रणालीमा समेत प्रयवष्टी गिी सो प्रणालीबाट नसजथना
हुने क्यू आि कोड ि अनुसूची-3 बमोशजमको ढाँचाको चलान सार्मा िाख्नुपनेछ ।
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खण्ड (४) आकयषथत हुने नबक्रेताले खुद्रास्तिको घुम्ती नबक्री (Mobile Sales) गर्दाथ अनुसूची-३ बमोशजमको

चलान प्रयोग गिी सो चलान अनुसूची-२ बमोशजमको मौज्र्दात स्र्ानान्तिण खातामा प्रयवष्टी गिी एकप्रनत
मालबाहक सवािी साधनसार् नलएि जानुपनेछ । त्यसिी नबक्री गिी फकेपनछ अनुसूची-२ को मौज्र्दात
स्र्ानान्तिण खातामा समेत प्रयवष्टी गनुप
थ नेछ । नबक्री गरिसकेपनछ घुम्ती नबक्रीबाट जािी िएका बीजकहरु
समेत VCTS मा प्रयवष्टी गनुप
थ नेछ ।
६.

िन्साि नबन्र्दुबाट माल जाँचपास गिाई कािोबािस्र्लसम्म मालधनीले गने ढु वानीसम्बन्धी व्यवस्र्ाः
िन्साि नबन्र्दुबाट मालवस्तु जाँचपास गिाई कािोबािस्र्लसम्म मालधनीले वा िन्साि एजेन्टले िाजस्व
अनुसन्धान यविागको वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा VCTS मा

प्रयवष्टी गिी सोको ननस्साको

रूपमा क्यू आि कोड अंयकत मेननफेष्ट ि सक्कल प्रज्ञापनपर सार्मा िाखी ढु वानी गनुप
थ नेछ ।
७.

ढु वानी घोषणापर सम्बन्धी व्यवस्र्ाः
(क)

मालसामानको आन्तरिक ओसािपसाि गर्दाथ सावथजननक ढु वानीकताथले िाजस्व अनुसन्धान यविागको

मालसामान ढु वानी सम्बन्धी यवद्युतीय माध्यम वा वेबमा आधारित Vehicle and Consignment

Tracking System बमोशजमको क्यू आि कोड अंयकत मेननफेष्टको एकप्रनत ढु वानी साधनसँगै
नलएि िाख्नुपनेछ ।

(ख)

खण्ड (क) मा िएको व्यवस्र्ाको अनतरिि सावथजननक ढु वानीकताथले क्यू आि कोड अंयकत

मेननफेष्टसँग सक्कल बील बीजक तर्ा प्रज्ञापनपर सार्मा नलएि ओसािपसाि गनुप
थ नेछ । यो
व्यवस्र्ा मालधनीका लानग समेत लागू हुनेछ ।
८.

जानकािी दर्दनुपनेः
आन्तरिक ओसािपसाि गर्दाथ बाटोमा ढु वानीको साधन नबनिएि वा र्दुघट
थ नामा पिी ढु वानी साधन परिवतथन वा
कुनै कािणले सवािी चालक परिवतथन गिी ओसािपसाि गनुप
थ ने िएमा िाजस्व अनुसन्धान यविागले तयाि
गिी प्रयोगमा ल्याएको Vehicle and Consignment Tracking System मा प्रवेि गिी Online

Notification पठाई ढु वानी गनुपथ नेछ ।
९.

र्दण्ड सजायः
यस ननर्दे शिका बमोशजम िए गिे को नपाइएमा ऐन बमोशजम जरिबाना हुनेछ ।

१०.

व्याख्याः
यस ननर्दे शिकाको व्याख्या गने अनधकाि आन्तरिक िाजस्व यविागका महाननर्दे िकलाई हुनेछ ।
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अनुसूची-१

मौज्र्दात स्र्ानान्तिण पुशस्तका
(ननर्दे शिकाको र्दफा २(घ) को प्रयोजनार्थ)
किर्दाताको नामः
किर्दाताको ठे गानाः
स्र्ायी लेखा नं.
महानगिपानलका/उपमहानगिपानलका/नगिपानलका/गाउँ पानलका
ब्लकः
वडा नं.
टे नलफोन नं.
चलान नं.

चलान

मालवस्तुको यवविण

इकाई

परिमाण

नमनत

मूल्य

प्राप्त गने
िाखा
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कैयफयत

अनुसूची-२

खुद्रा नबक्रेता वा उपिोिाहरुलाई नबक्री गने किर्दाताले प्रयोग गने
मौज्र्दात स्र्ानान्तिण पुशस्तका

(ननर्दे शिकाको र्दफा २(घ) ि ४ को प्रयोजनार्थ)
किर्दाताको नामः
किर्दाताको ठे गानाः
स्र्ायी लेखा नम्बिः
चलान नं.

चलान

मालवस्तुको

चलानमा नलई गएको

सवािी

आनधकारिक

यफताथ

कि बीजक/सं शिप्त कि

रिटे नलङ.

आनधकारिक

नमनत

यवविण

मालको परिमाण

साधन नं.

र्दस्तखत

परिमाण

बीजकको नस.नं.

गरिएको िेर

र्दस्तखत
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अनुसूची-३

मौज्र्दात स्र्ानान्तिण गर्दाथ प्रयोग हुने चलान
(ननर्दे शिकाको र्दफा २(घ) ि ३ को प्रयोजनार्थ)

चलान नं.
किर्दाताको नामः
किर्दाताको ठे गानाः
स्र्ायी लेखा नम्बिः
महानगिपानलका/उपमहानगिपानलका/नगिपानलका/गाउँ पानलका

ब्लकः

वडा नं.
जािी नमनतः

टे नलफोन नं.

प्राप्त गने िाखा/गोर्दाम
तर्ा कािखानास्र्लको ठे गानाः
महानगिपानलका/उपमहानगिपानलका/नगिपानलका/गाउँ पानलका

ब्लकः

प्रयोग िएको सवािी साधान यकनसमः

टे नलफोन नं.

प्रयोग िएको सवािी साधन नं.
नस.नं.

सामानको यवविण

इकाई

परिमाण

आनधकारिक र्दस्तखतः
नामः
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प्रनत इकाई मूल्य

जम्मा

