अन्तःशुल्क निर्दे शशका, 2068
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मन्तव्य

ु को आनथिक विकासको लानि आिश्यक िाजस्ि सं कलि ििे प्रवियालाई प्रभािकािी ििाई िाजस्ि
मुलक

परिचालि िढाउि िेपालमा उत्पार्दि भएका िा पैठािी हुिे िस्तु िा प्रर्दाि िरििे सेिामा अन्त:शुल्क लिाउिे
ि अशुल उपि ििे व्यिस्था अन्त:शुल्क ऐि, २०५८ ले ििे को छ ।

अन्तःशुल्क कािूिमा भएका व्यिस्थालाई कमिचािी, किर्दाता ि यसको प्रयोि ििे ििाउिे िििले अपेक्षा ििे

अिुसाि कािूिी व्यिस्थाको िस्तुनिष्ठ व्याख्या ि सान्र्दनभिक उर्दाहिणबाट यथाशक्य सिल बिाउि तथा सालिसाली

रूपमा जािी आनथिक ऐिले अन्त:शुल्क ऐि तथा नियमािली ि मदर्दिा ऐि तथा नियमािलीमा ििे सं शोधिलाई

एवककृत िििका साथै प्रशासनिक प्रकृयालाई समयािुकुल परिमाजिि ििि िाञ्छिीय भएकोले त्यस्ता विषयलाई
समेत समेटी अन्तःशुल्क ऐि, 2058 को र्दफा 25क. ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि ििी अन्त:शुल्क निर्दे शशका,

२०६८ (परिमाशजित सं स्किण, २०७5) मा आिश्यक परिमाजिि ििी अन्त:शुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित

सं स्किण, २०७6) जािी िरिएको छ ।प्रस्तुत परिमाशजित निर्दे शशकाले अन्त:शुल्क लाग्िे िस्तुको कािोिाि
ििे व्यिसायी एिं अन्त:शुल्क प्रशासिमा सं लग्ि कमिचािीहरूलाई अझ सहजता प्रर्दाि ििे अपेक्षा नलएको
छु ।

यो निर्दे शशकालाई समसामवयक रूपमा परिमाजिि ििी कायािन्ियिमा ल्याई अन्त:शुल्क प्रशासिलाई थप

प्रभािकािी ििाउि उत्प्रेरित ििुि हुिे अथिमन्री माििीय डा. युििाज खनतिडाज्यू, अथि सशचि श्री डा. िाजि

खिालज्यू एिं िाजस्ि सशचि श्री शशशशि कुमाि ढुं िािाज्यू प्रनत हादर्दिक आभाि व्यक्त िर्दिछु । निर्दे शशका तयाि
पािि अमूल्य सुझाि प्रर्दाि ििुि हुिे विभािका उपमहानिर्दे शकद्वय मुशक्त प्रसार्द पाण्डे ि थािेश्वि िौतम तथा

परिमाजिि कायिर्दलमा िही कायि ििे निर्दे शकहरु शानलकिाम आचायि, टे क बहार्दुि अयािल ि पर्दम कुमाि श्रे ष्ठ,
प्रमुख कि अनधकृतहरु केर्दाििाथ शमाि, िाजकुमाि खनतिडा ि लोक प्रसार्द न्यौपािे एिं शाखा अनधकृतद्वय

िविन्र प्रसार्द प्याकुिे ल, प्रेम प्रसार्द नतशससिा, केनमष्ट इश्वि प्रसार्द कोईिाला, सूचिा प्रविनध अनधकृत शशििाज भट्ट
लिायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सं लग्ि सिैलाई धन्यिार्द दर्दि चाहन्छु ।

माघ, २०७६

वििोर्द बहार्दुि कुँ ु िि
महानिर्दे शक
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मन्तव्य
ु को आनथिक विकासको लानि आिश्यक िाजस्ि सं कलि ििे प्रवियालाई प्रभािकािी ििाई
मुलक

िाजस्ि परिचालि िढाउि िेपालमा उत्पार्दि भएका िा पैठािी हुिे िस्तु िा प्रर्दाि िरििे सेिामा अन्त:शुल्क

लिाउिे ि अशुल उपि ििे व्यिस्था अन्त:शुल्क ऐि, २०५८ (सं शोधि सवहत) ले ििे को छ । यो ऐिमा

अन्त:शुल्क प्रशासिसं ि ससबशन्धत र्दताि, इजाजतपर, इजाजतपर िविकिण, अन्तःशुल्क निधाििण तथा असुली,
भौनतक

तथा स्ियं

निष्कासि, अन्त:शुल्क लेखा, पुििािेर्दि, तथा

िहे का छि् ।

अन्तःशुल्क

वफताि

जस्ता

व्यिस्थाहरू

िेपालको िाजस्ि प्रशासिमा अन्त:शुल्क प्रशासिको इनतहास लामो छ । अन्त:शुल्क कायि सं चालि

प्रविया, कािूि तथा िीनत नियममा समेत समय सापेक्ष परिितिि हुर्दै आएको पाईन्छ । सालिसाली रूपमा

जािी आनथिक ऐिले अन्त:शुल्क ऐि तथा नियमािली ि मदर्दिा ऐि तथा नियममा हुिे सं शोधिले अन्त:शुल्क
लाग्िे िस्तु तथा सेिाको र्दायिा तथा प्रशासनिक प्रवियामा परिमाजिि एिं परिितिि ििे हुुँर्दा त्यस्ता
ुँ ै आएको छ । यसैको
विषयलाई समेत समेटी समय समयमा निर्दे शशकाको परिमाशजित सं स्किण प्रकाशि हुर्द
नििन्तिता

स्िरूप

अन्त:शुल्क

परिमाशजित निर्दे शशकाले

निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित सं स्किण, २०७5) जािी

अन्त:शुल्क लाग्िे िस्तुको कािोिाि ििे

व्यिसायी एिं

सं लग्ि कमिचािीहरूलाई अझ सहजता प्रर्दाि ििे अपेक्षा नलएको छु ।

िरिएको छ । प्रस्तुत

अन्त:शुल्क प्रशासिमा

ऐिले दर्दएको अनधकाि अिुरूप निर्दे शशका समसामवयक रूपमा परिमाजिि ििी कायािन्ियिमा ल्याई

अन्त:शुल्क प्रशासिलाई थप प्रभािकािी ििाउि उत्प्रेरित ििुह
ि ि
ु े अथिमन्री माििीय डा. यूििाज खनतिडाज्यू,

अथि सशचि श्री िाजि खिालज्यू एिं िाजस्ि सशचि श्री शशशशि कुमाि ढुं िािाज्यू प्रनत हादर्दिक आभाि व्यक्त िर्दिछु

। निर्दे शशका तयाि पािि सुझाि प्रर्दाि ििुह
ि ि
ु े ससबद्ध व्यिसायी, नतिका प्रनतनिनधमूलक सं घसं स्था, विभािका
उपमहानिर्दे शकहरू

श्री

िलिाम

रिज्याल, श्री यज्ञ

प्रसार्द

ढुं िल
े

तथा

परिमाजििमा

सं लग्ि

विभािका

उपमहानिर्दे शक डा. िािायण प्रसार्द िे ग्मी, निर्दे शक श्री केर्दाििाथ शमाि, निर्दे शक श्री िाजकुमाि खनतिडा, शाखा

अनधकृत श्री तुलसी प्रसार्द धमला, शाखा अनधकृत श्री टं कमशण शघनमिे ि केनमष्ट श्री इश्विप्रसार्द कोईिाला
लिायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सं लग्ि सिैलाई धन्यिार्द दर्दि चाहन्छु ।

आषाढ, २०७५

विष्णु प्रसार्द
िेपाल

हानिर्दे शक

म
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मन्तव्य
अन्तःशुल्क सं कलि ििे प्रविया तथा अन्तःशुल्क प्रशासिलाई अझबढी प्रभािकािी, सिल, पािर्दशी, किर्दाता

मैरी, आधुनिक एिं एकीकृत बिाउिे िममा विभािबाट समय समयमा जािी भएका स्ियं निष्कासि प्रणाली
निर्दे शशका 2063, मदर्दिा नबिी वितिण नियमि निर्दे शशका 2065, वियि उत्पार्दि नियमि तथा निष्काशि

निर्दे शशका, 2065 का व्यिस्थाहरुलाई समेत समेटेि अन्तःशुल्क निर्दे शशका, 2068 जािी िरिएको नथयो ।
अन्तःशुल्क प्रशासि पिसपिाित ि जवटल भएको भन्ने आिोप लाग्र्दै आएको भएपनि समय सापेक्ष भएका
परिितििलाई आत्मसात िर्दै ि अन्य कि कािूिसं ि सापेक्ष तथा सूचिा प्रविनध अिुकूल बिाउर्दै अन्तःशुल्क
प्रशासिलाई विभािको Integrated Tax System अन्तिित Automation System मा व्यिशस्थत िर्दै लनिएको छ
। भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासिलाई िमशः किर्दाता मैरी बिाउं र्दै स्ियं निष्कासि
प्रणाली उन्मुख बिाउं र्दै लनिएको छ ।
2068 माििमा अन्तःशुल्क निर्दे शशका जािी िरिए पनछ पनि अन्तःशुल्क ऐि,2058, मदर्दिा ऐि, 2031,
अन्तःशुल्क नियमािली 2059, मदर्दिा नियमहरु, 2033 मा समय समयमा सं शोधि हुंर्दै आएको छ । यस
अिनधमा अन्तःशुल्क प्रशासि ससबद्ध निर्दे शशकाहरु सूतीजन्यपर्दाथि (च ुिोट ि नबंडी बाहे क) मा अन्तःशुल्क
वटकट टाुँस ििे ससबन्धी कायि विनध, 2070 ि अन्तःशुल्क वफताि प्रविया ससबन्धी निर्दे शशका, 2072 पनि
जािी िरिएको छ भिे कनतपय अिस्थामा परिपरको माध्यमबाट समेत यस क्षेरमा उठे का दद्वविधालाई प्रष्ट पािे
कायि िरिएको छ । उशल्लशखत व्यिस्थाहरुलाई समािेश ििुक
ि ा साथै नब.सं .2068 मा जािी निर्दे शशकामा
प्रष्टयाउिु पिे र्दे शखएका नबषयलाई उर्दाहिणको माध्यमबाट समेत प्रष्ट पािी अन्तःशुल्क ऐि, 2058 को र्दफा
25क. ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि ििी यो अन्तःशुल्क निर्दे शशका, 2068

(परिमाशजित सं स्किण, 2073)

जािी िरिएको छ ।
यो निर्दे शशका तयाि ििि उत्प्रेरित ििुि हुिे अथिमन्री माििीय श्री विष्णुप्रसार्द पौडेलज्यू, अथििाज्यमन्री मािििीय
श्री र्दामोर्दि भण्डािीज्यू तथा कायािन्ियिको लानि प्रोत्साहि प्रर्दाि ििुह
ि ि
ु े अथि सशचि श्री लोकर्दशिि िे ग्मीज्यू
एिं िाजस्ि सशचि श्री िाजि खिालज्यू प्रनत हादर्दिक आभाि व्यक्त िर्दिछु । निर्दे शशका तयाि पािि सुझाि प्रर्दाि
ििुि हुिे विनभन्न पेशा तथा व्यिसावयक सं घ, सं स्था एिं विभािका उपमहानिर्दे शक श्री विष्णुप्रसार्द िेपाल तथा
विशेषज्ञ समूहमा कायि ििुि भएका विभािका उपमहानिर्दे शक श्री िाममशण र्दुिाडी, निर्दे शकद्वय श्री शानलकिाम
आचायि ि श्री िाजकुमाि खनतिडा, शाखा अनधकृतद्वय श्री युक्तप्रसार्द सुिर्द
े ी ि श्रीमती सुशीलाआचायि (शघनमिे ),
ु न्ु छ ।
केनमष्ट श्री ईश्विप्रसार्द कोइिाला तथा िा.सु. श्री सशिि पिाजुली विशेष धन्यिार्दका पार हुिह

च ुडामशण शमाि

आषाढ, 2073

महानिर्दे शक

भूनमका
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मूलतः मािि स्िास््य एिं िाताििणीय स्िास््यमा प्रनतकूल असि पािे िस्तु तथा विलानसताका िस्तुहरुमा
अन्तःशुल्क लिाउिे िरिए तापनि हालका िषिहरुमा विश्व व्यापाि एिं क्षेरीय व्यापाि सं िठिमा आिद्ध भएको

कािण भं सािको र्दिमा आएको परिितििले न्यूि हुि िएको िाजस्िलाई केही हर्दससम भएपनि भिथेि िििको
लानि ियां क्षेरहरुमा समेत अन्तःशुल्क लिाउिे िरिएको छ ।

ु ी ऐि, १९१० मा िकम बन्र्दोबस्त अड्डाले, ििकस, चषाि, सुंििु को जिि, मर्दभट्टी ि
िेपालको पवहलो मुलक
च ुिोट जस्ता िस्तुहरुमा नललाम बढाबढ प्रथाबाट ठे क्का बन्र्दोबस्त ििी िाजस्ि असुल ििे व्यिस्था ििी
अन्तःशुल्क नलिे कायिको शुरुिात भएको पाइन्छ । वि.सं . २००८ सालमा पवहलो िजेटसं िै आनथिक ऐिद्वािा

अन्तःशुल्क लिाइएको ि कष्टम कनमसििबाट प्रशासि हुुँर्दै आएको अन्तःशुल्क प्रशासि अन्तःशुल्क ऐि,
२०१५ आएपनछ केही व्यिशस्थत भई वि.सं . २०१६ सालमा स्थावपत भन्साि तथा अन्तःशुल्क विभािबाट ि
वि.सं .२०२३ सालमा छु ट्टै अन्तःशुल्क विभाि िठि भई सो विभािबाट सञ्चालि भएको नथयो ।

आ.ि.

२०४९।५० ससम आउं र्दा किीब २०० िस्तुमा अन्तःशुल्क लिाइएकोमा त्यसपनछ मदर्दिाजन्य िस्तु, सूनतिजन्य

िस्तु ि प्लावष्टकका िस्तुमा मार सीनमत हुि पुग्यो ि तत्कालीि नबिी कि विभाि समेत यसै विभािमा िानभि

आई वि.सं . २०५० साल कानतिक १ ितेबाट अन्तःशुल्क तथा नबिी कि विभाि हुिियो । सोही विभाि
वि.सं . २०५३ सालमा पुिः मूल्य अनभिृवद्ध कि विभािको रुपमा परिितिि भई आएको ि वि.सं . २०५८

सालमा तत्कालीि कि विभाि समेत िानभई आन्तरिक िाजस्ि विभािबाट अन्तःशुल्क प्रशासिको काम भई
आएको छ ।

अन्तःशुल्क प्रशासिको इनतहास लामो ि जवटल पनि छ । यसले िर्दाि यसको कायि सं चालि प्रकृया, कािूि ि
िीनत नियममा समेत समय सापेक्ष परिितिि भई अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ ि अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९
ल्याइयो । ऐि एिं नियमािलीले ििे को व्यिस्थालाई सं बोधि ििी कायिससपार्दिमा सिलता ल्याउिुपिे

आिश्यकता महसुस भयो । सोको लानि सानबकको अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०५८ प्रनतस्थापि ििी अन्तःशुल्क

ऐि, २०५८ को र्दफा २५क. ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि ििी यो अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ जािी
िरिएको छ । यसबाट अन्तःशुल्क प्रशासिको कायि ससपार्दि नछटो, छरितो ि सिल भई एक रुपताका साथ
व्यिशस्थत रुपमा सं चालि हुिे विश्वास नलएको छु ।

यो निर्दे शशका तयाि पािि नििन्ति प्रोत्साहि ि उत्साह दर्दई अन्तःशुल्क प्रशासिलाई पािर्दशी ि सिल बिाउि

प्रिणा दर्दिु हुिे अथिमन्री माििीय िषिमाि पुिज्यू तथा निर्दे शशका तयाि ििी कायािन्ियिमा ल्याउि निर्दे शि
दर्दिुहि
ु े अथि सशचि श्री कृष्णहरि बास्कोटाज्यू प्रनत आभाि व्यक्त िर्दिछु ।

निर्दे शशका यस रुपमा तयाि ििि

सुझाि दर्दिु हुिे विनभन्न पेशाित तथा ब्यािसावयक सं घ, सं स्था एिं नबभािका उपमहानिर्दे शकद्वय कृष्ण प्रसार्द
र्दे िकोटा,

लक्ष्मण अयािल तथा विशेषज्ञ समूहको रुपमा कायि ििुि भएका विभािका उपमहानिर्दे शक विष्णुप्रसार्द

िेपाल, निर्दे शकहरु चूडामशण र्दे िकोटा, िामशंकि खड्काका साथै शाखा अनधकृत तुलसी भट्टिाई एिं प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोि ििुि हुिे सबै कमिचािीहरु धन्यिार्दका पार हुि ु हुन्छ । निर्दे शशका यो रुपमा
हुिमा निर्दे शक पर्दम कुमाि श्रे ष्ठ

तथा शाखा अनधकृत

स्मिणयोग्यमार िभै प्रशंसा योग्य पनि छ ।
२०६८ मािि
खिाल

टं क प्रसार्द

प्रस्तुत

पन्थीको नििन्तिको लिि तथा उजाि
िाजि

महानिर्दे शक
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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1.1

विषयप्रिेश
िेपालमा अन्तःशुल्क ठे क्का प्रथाद्वािा सं कलि िरिर्दै आएकोमा अन्तःशुल्क ऐि, २०१५ जािी
भएपश्चात वि.सं . २०१६ सालर्दे शख तत्कालीि भन्साि तथा अन्तःशुल्क विभािबाट अन्तःशुल्क
प्रशासि भएको पाइन्छ । वि.सं . २०२३ सालमा अन्तःशुल्क विभािको स्थापिा भएपश्चात्
सोही विभािबाट वि.सं . 2050 सालससम अन्तःशुल्कको प्रशासि हुुुुँर्दै आएको र्दे शखि्छ ।
मदर्दिाजन्य िस्तुको विशेष व्यिस्थापिको लानि वि.सं .२०३१ सालमा मदर्दिा ऐि ि वि.सं .
२०३३ सालमा मदर्दिा नियमािलीको व्यिस्था ििे को र्दे शखन्छ । खासििी जिस्िास््य तथा
िाताििणमा िकािात्मक असि पािे िस्तु तथा विलानसताका िस्तुहरुमा अन्तःशुल्क लिाउिे
पिसपिा िहेता पनि पनछल्ला िषिहरुमा अन्य िस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क लिाउिे िरिएसुँिै
यसको र्दायिा विस्ताि हुुँर्दै िएको छ ।
सं स्थाित रुपमा वि.सं . २०५० सालससम छु ट्टै निकायको रुपमा िहेको अन्तःशुल्क
विभािलाई सोही सालर्दे शख नबिीकि विभािसं ि िाभी नबिी कि तथा अन्तःशुल्क विभाि
कायम िरियो । वि.सं . २०५३ सालमा यसलाई मूल्य अनभिृवद्ध कि विभाि िामाकिण
िरियो । त्यसैििी, वि.सं . २०५८ सालमा तत्कालीि कि विभाि ि मूल्य अनभिृवद्ध कि
विभािलाई िाभेि आन्तरिक िाजस्ि विभािको िठि ििी यसै विभािबाट अन्य कि लिायत
अन्तःशुल्कको प्रशासि ि सं कलि हुुँर्दै आएको छ । हालका दर्दिमा आन्तरिक िाजस्ि विभाि
अन्तिितका ठू ला किर्दाता कायािलय, मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय, आन्तरिक िाजस्ि
कायािलय तथा किर्दाता सेिा कायािलयबाट अन्तःशुल्क प्रशासि िरिर्दै आएको छ भिे ती
कायािलय िभएका शजल्लामा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयहरुबाट यसको प्रशासि
भईिहेको छ । त्यसै ििी आयानतत िस्तु तथा सेिाको हकमा भन्साि कायािलयबाट अन्तःशुल्क
निधाििण तथा असुली िरििे व्यिस्था छ । सालबसाली आनथिक ऐिले तोकेका िस्तुको
आन्तरिक उत्पार्दिमा मार सीनमत िहे को अन्तःशुल्कलाई अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को तजुम
ि ा
पश्चात् िस्तु तथा सेिाको उत्पार्दि तथा पैठािीमा समेत विस्ताि ििी अन्तःशुल्कको र्दायिा
विस्ताि िरिएको छ ।
वि.सं . २०५२ सालससम अन्तःशुल्क प्रशासि पूणि रुपमा भौनतक नियन्रण प्रणालीमा
आधारित नथयो । वि.सं . २०५३ सालर्दे शख मदर्दिाजन्य ि सूनतिजन्य िस्तु बाहे कका िस्तुमा
स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिित अन्तःशुल्क असुल ििे िरिएकोमा आ.ि २०७२।०७३
र्दे शख सूनतिजन्य िस्तुलाई समेत स्ियम निस्कासि प्रणाली अन्तिित िाशखएको छ ।
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अन्तःशुल्कलाई पनि आयकि तथा मूल्य अनभिृवद्ध कि सिह आधुनिकीकिण िर्दै मूल
प्रिाहीकिण ििे उद्देश्यले आ.ि.०७१।७२ र्दे शख यसलाई एकीकृत कि प्रणाली सिाल
(Integrated Tax System Network) अन्तिित सं चालि िर्दै लनिएको छ ।
अन्तःशुल्क प्रशासिको पिसपिाित मान्यता अिुरुप मदर्दिाजन्य तथा सूतीजन्य िस्तुका
अनतरिक्त अन्य केही िस्तुहरुमा परिमाणात्मक र्दि (Specific Rate) को आधािमा अन्तःशुल्क
लिाइएको छ भिे अन्य िस्तुहरुमा मोल प्रनतशत (Ad Valorem) का आधािमा अन्तःशुल्क
लिाइिे व्यिस्था छ । विद्यमाि अन्तःशुल्क व्यिस्थामा समसामवयक सुधाि िर्दै लै जािे
उद्देश्यले ऐि, नियम ि निर्दे शशकाहरुको परिमाजिि, सुधाि तथा सं िठिात्मक सुधािको काम
भइिहेको छ । अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ ले ििे को व्यिस्थालाई अझ सिल ि प्रष्ट
बिाउिे

उद्देश्यले यसको परिमाजिि िरिएको छ ।अन्तःशुल्कसं ि ससबशन्धत ऐि तथा

नियमािलीका प्रािधािलाई यथासं भि नसलनसलाबद्ध रुपमा िाशखएको छ भिे विभािबाट समय
समयमा भएका परिपरले ििे का व्याख्या ि व्यिस्थालाई समेत यस परिमाशजित सं स्किणमा
समेवटएको छ ।
ु म अिुसाि िाशखएको छ । परिभाषाको शीषिक
यस निर्दे शशकामा परिभाषालाई िणाििि
ि ऐिका र्दफाहरु उल्लेख िर्दाि िाढा अक्षि (Bold Letters) ि नियमलाई छड्के िाढा अक्षि
(Bold Italics Letters) प्रयोि िरिएको छ । साथै निर्दे शशकामा ऐि, नियमको व्याख्या िर्दाि वि.सं .
२०७6 साल श्रािण १ िते कायम िहेका अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ ि अन्तःशुल्क नियमािली,
२०५९ तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ ि मदर्दिा नियमािली, २०३३ लाई आधाि बिाईएको छ ।
१.२

सं शक्षप्त िाम, विस्ताि ि प्रािसभः
क.

यस निर्दे शशकाको िाम “अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित सं स्किण,
२०७6)”िहेको छ ।

ख.

यो निर्दे शशका तुरुन्त प्रािसभ हुिेछ ।

ि.

यस निर्दे शकामा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएतापनि अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ तथा
अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९ ि मदर्दिा ऐि, २०३१ तथा मदर्दिा नियमहरु, २०३३
मा भएका व्यिस्थाहरु सोही बमोशजम हुिेछि् । यी ऐि नियमहरुमा स्पष्ट िभएका
व्यिस्थाहरु यो निर्दे शशकाले व्याख्या ििे बमोशजम हुिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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परिच्छे र्द–२
2.

परिभाषा
विषय िा प्रसङ्गले अको अथि िलािेमा यस निर्दे शशकामा,

२.१

“अन्तःशुल्क अनधकृत” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐिको प्रयोजिको निनमि िेपाल सिकािले तोकेको
अनधकृत ससझिु पछि ।
“िेपाल सिकािले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ५ ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि
ििी आन्तरिक िाजस्ि विभािका उपमहानिर्दे शक, निर्दे शक िा शाखा अनधकृत िा अन्य अनधकृत,
ठू ला किर्दाता कायािलयका प्रमुख कि प्रशासक, प्रमुख कि अनधकृत, कि अनधकृत, मध्यमस्तिीय
किर्दाता कायािलयका प्रमुख कि प्रशासक, प्रमुख कि अनधकृत, कि अनधकृत, आन्तरिक िाजस्ि
कायािलयका प्रमुख कि अनधकृत, कि अनधकृत, किर्दाता सेिा कायािलयका कि अनधकृत, पैठािी
हुिे िस्तुको हकमा ससबशन्धत भन्साि कायािलयको प्रमुख भन्साि अनधकृत, भन्साि अनधकृत
तथा निजहरु पनि िभएका शजल्लामा प्रमुख कोष नियन्रक िा कोष नियन्रकलाई अन्तःशुल्क
अनधकृत तोकेको छ ।”

२.२

“अन्तःशुल्क वटकट” भन्नाले िेपाल नभर उत्पार्दि हुिे िा पैठािी हुिे मदर्दिा, िाईि, नबयि,
साईडि, च ुिोट, सूती, खैिी, िुट्खा, निकोवटियुक्त िा निकोवटििवहत पािमसला तथा यस्तै अन्य
सूनतिजन्य िस्तुहरुको नबिी तथा पैठािी िर्दाि मदर्दिा, िाइि, साईडिको प्रत्येक बोतलमा, च ुिोटको
प्रत्येक बट्टामा, नबयिको प्रत्येक बोतल िा क्याि िा केिको मुखमा पिे ििी िा विभािले
तोकेको अन्य कुिै तरिकाले तथा सूती, खैिी, िुट्खा, निकोवटियुक्त िा निकोवटििवहत पािमसला
तथा यस्तै अन्य सूनतिजन्य पर्दाथिहरुको प्रत्येक आउटि प्याकेटमा अनििायि लिाउि पिे ििी
विभािद्वािा उपलब्ध ििाइएको सुिक्षण शचन्ह अंवकत अन्तःशुल्क वटकटलाई जिाउुँछ ।

२.३

“अन्तःशुल्क निधाििण” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि,२०५८ बमोशजम िरििे अन्तःशुल्क निधाििण
ससझिु पछि ।

२.४

“अन्तःशुल्क नििीक्षक” भन्नाले भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित िस्तु उत्पार्दि, सं चय,
निष्कासि, निकासी, पैठािी ििे प्रनतष्ठािमा ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता
सेिा कायािलय िा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयबाट खटाइएको कमिचािी ससझिु पछि
।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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२.५ “अन्तःशुल्क वफताि” भन्नाले यस निर्दे शशकाको प्रयोजिको लानि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि
ििी विर्दे श निकासी ििे उद्योिले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु निकासी ििे को परिमाण उत्पार्दि
िर्दाि प्रयोि भएको कच्चापर्दाथि खरिर्द िा पैठािी िर्दाि नतिे को अन्तःशुल्क उद्योिबाट अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तु निष्कासि िर्दाि नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क िकममा कट्टी ििि पाउिे ि यसिी कट्टी िर्दाि
नमलाि हुि िसकेको अन्तःशुल्क िकम वफताि ििे कायिलाई जिाउुँछ ।
२.६

“अन्तःशुल्क विििण” भन्नाले अन्तःशुल्क असुल तथा र्दाशखलुा ििे

र्दावयत्ि भएका

इजाजतपरिालाले प्रत्येक मवहिा बुझाउिु पिे अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको कािोबाि
तथा सो मा लाग्िे अन्तःशुल्क ससबन्धी विििण ससझिु पछि ।
२.७

“अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ (सं शोधि सवहत) िा अन्य
प्रचनलत कािूि बमोशजम अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिालाई ससझिु पछि ।

२.८

“इजाजतपर” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ९ तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा
६क. बमोशजम दर्दइएको इजाजतपर ससझिु पछि ।

२.९

“इजाजतपरिाला” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा सं चय ििि िा
अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििि नियम ४ बमोशजम इजाजतपर प्राप्त ििे को व्यशक्त, फमि,
कसपिी िा सं स्था ससझिु पछि ।

२.१० “इकाई कायािलय” भन्नाले भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित िस्तु उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािमा
खवटएको अन्तःशुल्क नििीक्षक िहे को इकाई कायािलय ससझिु पछि ।
२.११ “उत्पार्दि” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु निमािण ििे, प्रशोधि ििे, बिाउिे िा तयाि ििे
कायि ससझिुपछि ।
२.१२ “उत्पार्दक” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििि इजाजतपर प्राप्त ििे को व्यशक्त, फमि,
कसपिी िा सं स्था ससझिु पछि ि सो शव्र्दले अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििे व्यशक्त, फमि,
कसपनि िा सं स्था समेतलाई जिाउिेछ ।
२.१३ “ऐि” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ (सं शोधि सवहत) ससझिु पछि ।
२.१४ “एल.पी.” भन्नाले लण्डि प्रफमा
शुद्ध इथािोलको शशक्त ससझिु पछि ।
ु

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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२.१५ “एल.पी.नलटि” भन्नाले प्रनत नलटिमा ५७.०६ (सन्ताउन्न र्दशमलि शून्य छ ) प्रनतशत शुद्ध
इथािोलको मारा ससझिु पछि ।
२.१६ “ओ.पी.” भन्नाले लण्डि प्रफभन्र्दा
िढी शशक्त (Over Proof) ससझिु पछि ।
ु
२.१७ “कायािलय” भन्नाले आन्तरिक िाजस्ि विभाि अन्तिित स्थापिा भएको आन्तरिक िाजस्ि
कायािलय ससझिु पछि ि सो शव्र्दले अन्तःशुल्क असुल उपि ििे प्रयोजिको लानि िेपाल
सिकािले तोकेको कायािलय समेतलाई जिाउछ । हाल यस प्रयोजिको लानि ठू ला किर्दाता
कायािलय, मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय, किर्दाता सेिा कायािलय, भन्साि कायािलय, कोष तथा
लेखा नियन्रक कायािलयहरु तोवकएका छि् ।
२.१८ “कािखािा मूल्य” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुमा अन्तःशुल्क िा अन्य कुिै कि िजोडी
त्यस्तो िस्तु उत्पार्दि ििि लाग्िे खचि ि प्रनतष्ठािको िाफा मार जोडी निधाििण भएको मूल्य
ससझिु पर्दिछ
२.१९ “काउण्टि” भन्नाले फ्लो नमटिबाट िाप भै िएको वियि भरिएको बोतल सं ख्या ि काटुिि सं ख्या
िणिा ििे यन्रलाई बुझाउुँछ ।
२.२० “क्यानलब्रे शि” भन्नाले कुिै निशश्चत समयमा मापि योग्य यन्रबाट कनत वियि प्रिाह भएि ियो
ि सो प्रिाह ठीक छ छै ि ि यस्तो यन्रको क्षमता कस्तो छ भिी पिीक्षण ििि अपिाईिे जाुँच
प्रवियालाई बुझाउं छ ।
२.२१ “िोर्दाम” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु सं चय ििे को स्थाि ससझिु पछि ।
२.२२ “ट्ांक/वफलि/िेज नमटि” भन्नाले वियि िा मदर्दिाजन्य तिल पर्दाथि िाप्िे यन्रलाई जिाउुँर्दछ
।
२.२३ “वटकट ताल्चा” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथि िा त्यस्ता पर्दाथिको नियन्रण ििे प्रयोजिको
लानि टांस ििी सांचोले िन्र्द ििे ि ताल्चा खोल्र्दा टांनसएको सो वटकट च्यानतिे ििी प्रयोि
िरििे ताल्चा, सांचोमा लिाउिे नसलनसलेिाि िसिि युक्त वटकटलाई जिाउुँर्दछ ।
२.२४ “तयािी मदर्दिा” भन्नाले आयतिमा सन्ताउन्न र्दशमलि शून्य छ प्रनतशत भन्र्दा कम अल्कोहलको
नमश्रणबाट बिेका सिै प्रकािका मार्दक पर्दाथिहरु ससझिु पछि ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

12

२.२५ “निकासी” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल बावहि
नियाित िरििे कायिलाई ससझिु पछि ।
२.२६ “निष्कासि” भन्नाले कािखािास्थलमा िहे को अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु नबिी ििे प्रयोजिाथि
कािखािास्थलबाट बावहि निकाल्िे कायिलाई ससझिु पछि ।
२.२७. “नियमािली” भन्नाले अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९(सं शोधि सवहत) लाई जिाउुँर्दछ ।
२.२८ “परििेष्टि (Packing)” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि ििी नबिी वितिण ििे
प्रयोजिको लानि त्यस्तो िस्तु िाख्ने बट्टा, बोतल, शीशी, क्याि, पाउच, पोका आदर्दमा भिे, िाख्ने
कायिलाई जिाउुँछ । सो शव्र्दले त्यस्तो िस्तु प्याक िर्दाि के, कनत परिमाणको, के, कसिी प्याक
ििे भिी विभािले तोकेको प्यावकङ्ग ििे व्यिस्थालाई समेत ससझिु पछि ।
२.२९ “पैठािी” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु प्रचनलत कािूि बमोशजम विर्दे शबाट िेपाल िाज्य नभर
ल्याउिे कायि ससझिु पछि ।
२.३० “प्रनतष्ठाि” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि, पैठािी, सं चय िा नबिी वितिण ििे िा
अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििे उद्देश्यले प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थापिा भएका फमि,
कसपिी, उद्योि िा सं स्था ससझिु पछि ।
२.३१ “फ्लो नमटि” भन्नाले एक नबन्र्दुबाट अको नबन्र्दुमा वियि प्रिाह हुुँर्दा सोको परिमाण िाप्िलाई
प्रयोि िरििे यन्रलाई बुझाउुँछ ।
२.३२ “बण्डेड िेयि हाउस ” भन्नाले िेपाल सिकाि, भन्साि विभािबाट बण्डेड िेयि हाउसको प्रमाणपर
प्राप्त ििे को प्रनतष्ठािलाई सं झिु पर्दिछ ।
२.३३ “िस्तु” भन्नाले चल िा अचल र्दुिै वकनसमको ससपशि ससझिु पछि ।
२.३४ “िास” भन्नाले मोलासेसमा पािी नमसाई त्यसमा मचाि नमसाए पनछको तिल पर्दाथिलाई जिाउुँछ
।
२.३५ “बीजक” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ बमोशजम मूल्य उल्लेख ििी दर्दइिे नबल, िसीर्द, पूजी,
चलाि िा भपािई ससझिु पछि ।
२.३६ “नबिो” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ बमोशजम अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको मूल्य ि
त्यसमा लाग्िे अन्तःशुल्क जोडी कायम िरिएको कुल िकम ससझिु पर्दिछ ।
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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२.३७ “विद्युतीय माध्यम” भन्नाले कसप्युटि, इन्टििेट, इमेल, फ्याक्स, विद्युतीय क्यास मेशशि, वफस्कल
ु ािीको माध्यम तथा विभािले तोकेको अन्य
वप्रन्टि ससझिु पछि ि सो शव्र्दले विद्युतीय भक्त
स्िीकृत माध्यमलाई समेत जिाउं छ ।
२.३८ “विभाि” भन्नाले ऐिको प्रयोजिको निनमि िेपाल सिकािले तोकेको आन्तरिक िाजस्ि विभाि
ससझिु पछि ।
ु व्यिसाय, िुठी िा
२.३९ “व्यशक्त” भन्नाले कुिै व्यशक्त, प्रनतष्ठाि, सं घ, साझेर्दािी सं स्था, सहकािी, सं यक्त
कोषको सं चालक, प्रोप्राइटि ि मुख्य भै काम ििे प्रनतनिनध िा एजेण्ट ससझिु पछि ि सो शव्र्दले
िाफाको उद्देश्य नलई िा िनलई अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि िा पैठािी ििी
थोक िा खुरा िा जुिसुकै रुपमा नबिी वितिण ििे निकाय िा त्यस्तो निकायको शाखा,
उपशाखा िा त्यस्तै अन्य कािोबाि ििे स्थाि समेतलाई जिाउिेछ ।
२.४० “वियि” भन्नाले अन्न िा अन्य कुिै स्टाचि युक्त िस्तुलाई जीि िासायनिक प्रवियाद्वािा कुहाई,
नथग्राई एिं छान्ने प्रवियाबाट तयाि िरिएको शून्य र्दशमलि पांच प्रनतशत र्दे शख आठ
प्रनतशतससम अल्कोहल भएको पर्दाथि ससझिु पछि । यो शब्र्दले औद्योनिक प्रनतष्ठािहरुबाट
उत्पार्दि हुिे िा पैठािी हुिे वियि भिी उल्लेख भएको पेय पर्दाथिलाई समेत जिाउुँछ ।
२.४१ “वियि उद्योि” भन्नाले फमेन्टे ड वियि उत्पार्दि ििे उद्योिलाई जिाउुँछ ।
२.४२ “भौनतक नियन्रण प्रणाली”

भन्नाले अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले तोकेको कमिचािीको

नियन्रणमा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि, निष्कासि, पैठािी तथा निकासी िरििे
प्रणालीलाई ससझिु पछि ।
२.४३ “माि फािाम” भन्नाले कािखािास्थलमा भएको सामाि त्यहाुँबाट बावहि निष्कासि ििे
प्रयोजिको लानि प्रयोि िरििे अिुसूशच बमोशजमको फािामलाई ससझिु पछि ।
२.४४ “मोलासेस (खुर्दो)” भन्नाले शचिी िा खांडसािी नमलबाट निस्किे टे मा, छु िा आदर्द िामको
पर्दाथिलाई ससझिु पछि ।
ु िस्तुलाई जीि िासायनिक प्रकृयाद्वािा
२.४५ “मदर्दिा” भन्नाले अन्न, फलफूल िा अन्य कुिै स्टाचियक्त
कुहाई िा अन्य कुिै तरिकाबाट तयाि पारिएको शून्य र्दशमलि पाुँच प्रनतशत भन्र्दा बढी
अल्कोहल भएको पर्दाथि ससझिु पछि ि सो शव्र्दले िक्सी, जाुँड, छ्याङ, ह्वीस्की, िम, जीि, ब्राण्डी,
भोड्का, वियि, िाइि, सेिी, स्यासपेि, साइडि, पेिी, नमड, माल्ट, औद्योनिक अल्कोहल, िे शक्टफाइड
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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शस्प्रट, माल्ट शस्प्रट, साइलेन्ट शस्प्रट, नडिेचडि शस्प्रट, इ.एि.ए ि हे ड्स शस्प्रट समेतलाई जिाउुँछ
।
२.४६. “महानिर्दे शक” भन्नाले आन्तरिक िाजस्ि विभािको महानिर्दे शक ससझिु पछि ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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२.४७ “मूल्य” भन्नाले
(क)

उत्पार्दि ििे िस्तुको हकमा कािखािा मूल्य,

(ख)

सेिाको हकमा बीजक बमोशजमको मूल्य,

(ि)

पैठािी हुिे िस्तुको हकमा र्दफा ७ को उपर्दफा (२) बमोशजम त्यस्तो िस्तु िेपाल
नभर पैठािी िरिं र्दा भन्साि महशुल नलिे प्रयोजिको निनमि निधाििण िरिएको मूल्यमा
भन्साि महशुल समेत थप ििी कायम हुि आउिे मूल्यलाई जिाउुँछ ।

२.४८ “यू.पी” भन्नाले लण्डि प्रफ
ु भन्र्दा कमशशक्त ससझिु पछि ।
२.४९. “सूनतिजन्य िस्तु” भन्नाले सूनति िा सूनतिजन्य पर्दाथिका तत्िहरु नमशश्रत धुमपाि ििे, चपाउिे,
मुखमा िाख्ने पािमसला, िुट्खा, खैिी िा यस्तै पर्दाथिहरु ससझिु पछि ि सो शव्र्दले च ुिोट,
विुुँडी, नसिाि समेतलाई जिाउुँछ ।
२.५० “सेिा” भन्नाले िस्तु बाहे कको जुिसुकै कुिा ससझिु पछि ।
२.५१ “स्ियम् निष्कासि प्रणाली” भन्नाले भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित बाहेकका अन्तःशुल्क
लाग्िे अन्य िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि, निष्कासि, पैठािी तथा निकासी िरििे प्रणाली ससझिुपछि
।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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परिच्छे र्द–३
3.

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाहरु

३.१

अन्तःशुल्क लाग्िे (ऐिको र्दफा ३)
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा प्रनतष्ठािबाट उत्पार्दि ििी निष्कासि िर्दाि, पैठािी िर्दाि ि
नबिी िर्दाि अिुसूचीमा उल्ले ख भए बमोशजमको अन्तःशुल्क लाग्िेछ ।
ऐिले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा तोकेको पाइन्छ । यसका साथै सालिसाली जािी हुिे
आनथिक ऐिले अन्तःशुल्क ऐिमा सं शोधि ििी अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा पनि तोक्िे
काम िर्दिछ । अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा प्रनतष्ठािबाट उत्पार्दि ििी निष्काशि िर्दाि,
पैठािी िर्दाि ि सेिा नबिी िर्दाि ऐिको अिुसूचीमा उशल्लशखत र्दिबन्र्दी अिुसािको अन्तःशुल्क
लाग्र्दछ । अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा से िा तथा अन्तःशुल्क र्दि अन्तःशुल्क ऐिको र्दफा ३
सुँि ससबशन्धत अिुसूची (अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी) बमोशजम लाग्िे व्यिस्था छ । आनथिक ऐिले
अिुसूशचमा सं शोधि ििि सक्िे व्यिस्था छ ।
हालससम सेिामा अन्तःशुल्क लाग्िे ििी तोवकएको छै ि ।

३.२

अन्तःशुल्क िलाग्िे
(१) ऐिको र्दफा ३ख. बमोशजम र्दे हायका कािोबािमा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।
(क)

िेपाल बावहि निकासी ििे मा िा स्िीकृनत प्राप्त कि मुक्त पसल (िण्डेड िेयि हाउस ि
ड्युटी फ्री सप) लाई मदर्दिा ि च ुिोट बाहेकका अन्य िस्तु नबिी ििे मा त्यस्तो िस्तु
िा सेिामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।

(ख)

स्िीकृनत प्राप्त िण्डेड िेयि हाउसले िेपाल सिकाि, पििाष्ट्र मन्रालयले नसफारिश ििे को
कुटिैनतक तथा महसुल सुविधा प्राप्त व्यशक्त िा निकायलाई नबिी ििे च ुिोट तथा
मदर्दिामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।
ति,

(१)

िण्डेड िेयि हाउसले च ुिोट तथा मदर्दिा बाहे कका अन्य िस्तु अन्तःशुल्क िलिाई
नबिी वितिण ििि बाधा पिे छै ि ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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(२)

िण्डेड िेयि हाउसबाट नबिी िरििे अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी िर्दाि त्यस्तो िस्तुमा
लाग्िे अन्तःशुल्क बिाबिको िकम ििर्द धिौटी िा बैंक प्रत्याभूनत िाख्नु पिेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको ििर्द धिौटी िा बैं क प्रत्याभूनतको फुकुिा
िा वफताि प्रविया विभािद्वािा तोवकए बमोशजम हुिेछ ।बैंक प्रत्याभूनतको फुकुिाको
प्रविया परिच्छे र्द १० मा तोवकएको छ ।

३.३

अन्तःशुल्क छु ट हुिे व्यिस्था
ऐिको र्दफा ४ि. अिुसाि र्दे हायका िस्तुहरुमा अन्तःशुल्क छु टको व्यिस्था िरिएको छ ।
(१)

कुटिैनतक सुविधा प्राप्त व्यशक्त िा निकायले पिािाष्ट्र मन्रालयको नसफारिशमा पैठािी
ििे िस्तुमा अन्तःशुल्क छु ट हुिेछ ।

(२)

मानथ िम सं ख्या (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएतापनि र्दे हायको अिस्थामा समेत
अन्तःशुल्क छु ट हुिेछः

(क)

विर्दे शी नियोि तथा र्दातृसंस्थाले कुटिैनतक सुविधा िा महसूल सुविधामा पैठािी ििे का
शुरु उत्पार्दि बषिले १० बषि ििाघेका सिािी साधि कुिै आयोजिाको स्िीकृत िावषिक
कायििम अिुरुप आयोजिालाई िै हस्तान्तिण ििी सिकािी िसबि प्लेटमा परिितिि
िर्दाि िा कुिै आयोजिाको िाममा पूणि िा आंशशक महसुल सुविधामा (लित िा बैंक
ग्यािे ण्टीमा पैठािी भएको बाहे क) पैठािी भएका शुरु उत्पार्दि बषिले १० बषि ििाघेका
सिािी साधि आयोजिा समानप्त पनछ अथि मन्रालयको स्िीकृनत नलई स्थािीय तह,
सामुर्दावयक विद्यालय, सामुर्दावयक अस्पताल िा सिकािी निकायलाई हस्तान्तिण िर्दाि,

(ख)

कुटिैनतक नियोि, परियोजिा, व्यशक्त ि अन्य निकायहरु (सिकािी एिं िैिसिकािी सं घ
सं स्था) ले महसुल सुविधामा पैठािी ििे का शुरु उत्पार्दि िषिले १५ िषि िाघेका पुुिािा
सिािी साधि अथि मन्रालयको स्िीकृनत नलई पुिः प्रयोि हुि िसक्िे ििी स्ियाप
ििी िशजष्ट्रेशि िद्द ििि चाहे मा त्यस्तो सिािी साधिमा,

(ि)

निजी प्रयोजिको लानि आंशशक भन्साि महसुल सुविधामा पैठािी िरिएका सिािी
साधिका धिीको मुत्यु भै उक्त सिािी साधिलाई निजको पनत िा पत्नीको िाममा
िामसािी िर्दाि,

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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ु
(घ) सं यक्त
िाष्ट<संघको अिुिोधमा शाशन्त स्थापिाथि खवटिे सै निक, सशस्त्र प्रहिी ि िेपाल
प्रहिीको डफ्फाको प्रयोिका लानि लितमा िाखी लिेका आमिड् पसििल क्यारियि,
सिािी साधि, हातहनतयाि लिायत सबै प्रकािका मालिस्तु पुिः िेपाल ल्याउं र्दा त्यस्ता
िस्तुमा अन्तःशुल्क छु ट हुिेछ ।
(३)

िब्बे प्रनतशत िा सो भन्र्दा बढी स्िर्दे शी झुरा िा परु (किाडी) िस्तु प्रयोि ििी
उत्पार्दि ििे उद्योिलाई यस्तो उत्पार्दिमा लाग्िे अन्तःशुल्क छु ट हुिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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परिच्छे र्द–४
4.

अन्तःशुल्क इजाजत
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा सं चय ििे िा अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि
ििे व्यशक्तले अन्तःशुल्क इजाजतपर प्राप्त ििी मार कािोिाि ििुि पर्दिछ । अन्तःशुल्क
इजाजतपर नलिु पूिि ससबशन्धत कायािलयबाट स्थाई लेखा िसबि (PAN) नलिु पर्दिछ ।
यसैििी, ससबशन्धत उद्योि व्यिसाय र्दताि ििे निकाय, जस्तैः उद्योि विभाि, घिे ल ु तथा सािा
उद्योि विभाि, घिे ल ु तथा सािा उद्योि विकास सनमनत, िाशणज्य विभाि ि अन्तिितका
कायािलयहरु, कसपिी िशजष्ट्रािको कायािलय, स्थािीय तह आदर्द ससबशन्धत निकायमा र्दताि ििी
सो प्रमाणको आधािमा स्थायी लेखा िसबि नलिुपछि ।
अन्तःशुल्क इजाजतपरको सन्र्दभिमा ऐिको र्दफा ८, ९, ९(क) ि १० ले व्यिस्था ििे को छ
भिे मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ६, ६क., ६ख., ६ि. ि ७ ले व्यिस्था ििे को हुुुँर्दा र्दुिै
ऐिका प्रािधािलाई ध्याि दर्दिुपिे हुन्छ । वियि, मदर्दिा, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु ि अन्य
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििे इजाजत प्रर्दाि ििे ससबन्धमा र्दे हाय अिुसािको
व्यिस्था िहे को छ ।

४.१

इजाजतपर नलिु पिे व्यिस्थाः

४.१.१

ऐिको र्दफा ९ ले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििेले इजाजत नलिे ससबन्धमा
निसिािुसािको व्यिस्था ििे को छ ।
यो ऐि िा यस ऐि अन्तिित बिेको नियम बमोशजम इजाजतपर िनलई कसै ले पनि
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा सं चय ििि िा अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा
कसैलाई प्रर्दाि ििुि हुुँर्दैि ।
िेपाल सिकाि पििाष्ट्र मन्रालयको नसफारिसमा कुटिैनतक सुविधा अन्तिित अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तुको पैठािी िर्दाि ि स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिितका िस्तुहरु(च ुिोट तथा
सूतीजन्य िस्तुको उत्पार्दि ि नबिी वितिण बाहे क) को नबिी िा सं चय ििि अन्तःशुल्क
इजाजत नलिु पिे छै ि ।
स्िर्दे शी झुरा िा परु (किाडी) िस्तु प्रयोि ििी उत्पार्दि ििे उद्योिले अन्तःशुल्क
इजाजतपर नलएि मार कािोिाि ििुप
ि र्दिछ ।ति इजाजतपर नलुुँर्दा िा ििीकिण िर्दाि
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इजाजत र्दस्तुि र्दाशखला ििुप
ि िे छै ि । ति झुरा िा परु किाडी बाहे कका कच्चा पर्दाथि
समेतको प्रयोि ििी उत्पार्दि ििे उद्योिले भिे इजाजत तथा िविकिण र्दस्तुि र्दाशखला
ििुप
ि छि ।

४.१.२

मदर्दिा ऐि, २०३१
(क)

ऐिको र्दफा ३ अिुसाि कुिै व्यशक्तले इजाजत िेिि ि इजाजत पाएको व्यशक्तले
पनि इजाजतपरमा तोवकएको शति बमोशजम बाहेक मदर्दिा उत्पार्दि ििि िपाउिे,

(ख)

ऐिको र्दफा ४ अिुसाि कुिै व्यशक्तले इजाजतपर िेिि ि इजाजतपर पाएकोले पनि
इजाजतपरमा तोवकएको शति बमोशजम बाहे क नबिी वितिण ििि िा मदर्दिा खुिाउिे
बाि, िे स्टु िेन्ट िा पसल थाप्ि पाउिे छै ि ।

(ि)

ऐिको र्दफा ६ बमोशजम इजाजतपर िनलई कसै ले पनि मदर्दिाको उत्पार्दि, पैठािी,
नबिी िा सं चय ििि पाउिे छै ि ।

(घ)

ऐिको र्दफा ५ अिुसाि कुिै व्यशक्तले इजाजतपर बेिि ि इजाजतपर पाएकोले पनि
इजाजतपरमा तोवकएको शति बमोशजम बाहे क मदर्दिाको निकासी िा पैठािी ििि
पाउिे छै ि ।

रष्टव्यः मदर्दिाको कच्चापर्दाथि समेत मदर्दिाको परिभाषामा पिे भएकोले यसको

कािोबाि

िर्दाि पनि मदर्दिाको कािोबाि िर्दाि सिहको शुल्क नतिी इजाजतपर नलिु पर्दिछ ।
४.१.३

इजाजतपरका लानि नििेर्दि दर्दिु पिेः
इजाजतपर प्राप्त ििि ऐिको र्दफा ९ को उपर्दफा (१) ि नियमािलीको नियम ३ बमोशजम
नििेर्दि दर्दिुपर्दिछ ।
मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ६ तथा मदर्दिा नियमहरु, २०३३ को नियम ३ बमोशजम
इजाजत माि िर्दाि मदर्दिा नियमहरुको अिुसूची १ बमोशजम ससपूणि विििण भरिएको नििेर्दि
दर्दिु पर्दिछ ।
नििेर्दि साथ नियमािलीको अिुसूची २ बमोशजमको इजाजतपर र्दस्तुि र्दाशखला ििे को प्रमाण
सं लग्ि ििे को हुिपु र्दिछ ।
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४.१.४

इजाजतपर दर्दिु पिे (नियमािलीको नियम ४)
ऐिको र्दफा ९ तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ६ बमोशजम इजाजतपरको लानि नििेर्दि
पिि आएमा तोवकएको अनधकािीले सो नििेर्दिउपि आिश्यक जाुँचबुझ ििेछ ि त्यसिी
जाुँचबुझ िर्दाि नििेर्दकलाईि इजाजतपर दर्दि मिानसि र्दे खेमा तोवकए बमोशजमको शतिको
अधीिमा िही अन्तःशुल्कजन्य पर्दाथिको उत्पार्दि, नबिी वितिण, निकासी िा पैठािी ििि
तोवकएको र्दस्तुि नलई तोवकएको ढाुँचामा इजाजतपर दर्दिु पिेछ । ति मदर्दिा, च ुिोट ि
सूतीजन्य पर्दाथिको हकमा अठाि िषिको उमेि पूिा िििे को व्यशक्तलाई इजाजतपर दर्दइिे
छै ि । (मदर्दिा ऐि २०३१, र्दफा ६क.)
नियमािलीको नियम ३ बमोशजम प्राप्त नििेर्दिउपि आिश्यक जांचबुझ िर्दाि नििेर्दकको माि
बमोशजम इजाजतपर दर्दि मिानसि र्दे खेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले अिुसूची ३ बमोशजमको
ढांचामा आिश्यक शति तथा बन्र्दे जहरु तोकी इजाजतपर दर्दिुपिेछ ।

४.२

उत्पार्दि इजाजतपर जािी िर्दाि यवकि ििुि पिे नबषय ि क्षेरहरुुः
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु मदर्दिा, च ुिोट तथा सूनतिजन्य पर्दाथिको उत्पार्दकको हकमा ियां
उद्योि स्थापिा िििका लानि र्दे हायका कुिाहरु पूिा ििे को हुि ु पर्दिछुः
(क)

कािखािाससम पुग्िे मोटिबाटो हुिपु िे ।

(ख)

कािखािा भिि पक्की हुिपु िे ।

(ि)

कािखािा परिसि िरिपिी कसपाउण्डिाल लिाइएको हुिपु िे ।

(घ)

मीलमेशशििी जडाि भएको हुिपु िे ।

(ङ)

कच्चापर्दाथि सुिशक्षत िाख्ने िोर्दाम घिको व्यिस्था हुिपु िे ।

(च)

अधि तयािी िस्तु सुिशक्षत िाख्ने िोर्दाम घिको व्यिस्था हुिपु िे ।

(छ)

तयािी िस्तु सुिशक्षत िाख्ने िोर्दाम घिको व्यिस्था हुिपु िे ।

(ज)

उत्पार्दि प्रवियास्थल ि कच्चा एिम तयािी पर्दाथि िाख्न अलि अलि ठाउुँको
व्यिस्था िरिएको हुिपु िे ।

(झ)

कािखािाको मूल ढोकामा ताल्चा साुँचो लिाउिे प्रबन्ध नमलाइएको हुिपु िे ।
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(ञ)

उत्पार्दि स्थलमा अिानधकृत व्यशक्त जाि िनमल्िे व्यिस्था िरिएको हुिपु िे ।

(ट)

िस्तु उत्पार्दि ििे ि निष्कासि िििको लानि छु ट्टाछु ट्टै व्यिस्था नमलाइएको हुिपु िे
।

(ठ)

अन्तःशुल्क नििीक्षक बस्िको लानि फनििचि सवहतको घि िा कोठा छु ट्टयाइएको
हुिपु िे ।

(ड)

उद्योि, प्रनतष्ठाि मशन्र्दि, मठ, मशस्जर्द, स्कूल, कलेज एिं अस्पतालबाट कशसतमा
पनि २०० नमटि टाढा हुिपु िे ।

(ढ)

अन्तःशुल्क, आयकि, मूल्य अनभबृवद्ध कि लिायत सबै प्रकािका शुल्क, र्दस्तुि च ुक्ता
ििे को, कुिै पनि प्रकािको कि बांकी िभएको प्रमाण पेश भएको हुिपु िे ।

(ण)

उद्योि प्रनतष्ठािको उत्पार्दिस्थल, कच्चापर्दाथि िाख्ने िोर्दाम, तयािी पर्दाथि िाख्ने िोर्दाम,
निष्कासि ििे ठाउं मा अनििायि रुपमा IP Camera जडाि ि प्रयोि भएको हुिपु िेछ
। IP Camera बाट ससपार्दि हुिे श्रव्य दृष्यको १५ दर्दिससमको िे कडि िाशखएको
हुिपु िेछ ।यसमा आन्तरिक िाजस्ि कायािलयको पहुुुुँच सुनिशश्चत िरिएको हुिपु िेछ
।

४.३

ियाुँ उत्पार्दि तथा ब्राण्डको इजाजत ससबन्धी व्यिस्थाः
(क)

अन्तःशुल्क लाग्िे ियाुँ व्राण्डको कुिै पनि िस्तु उत्पार्दि ििि िा व्राण्ड परिितिि
ििि चाहे मा उद्योि विभािबाट ट्रेडमाकि र्दताि प्रमाणपर प्राप्त भएपनछ विभािमा
उत्पार्दि स्िीकृनत माि ििुप
ि िेछ ।

(ख) उद्योि विभािमा ट्रेडमाकि र्दतािका लानि नििेर्दि र्दताि भएको ति ट्रेडमाकि र्दताि प्रमाण
पर प्राप्त भै िसकेको अिस्थामा उद्योि विभािले ट्रेडमाकि र्दताि प्रयोजिका लानि
औद्योनिक ससपशि िुलेवटिमा सूचिा प्रकाशि ििे निणिय ििी सो को जािकािी
आन्तरिक िाजस्ि विभािलाई ििाएमा उक्त परका आधािमा पनि ियाुँ िस्तु िा
ब्राण्ड उत्पार्दि अिुमनत प्रर्दाि ििि सवकिेछ । यसिी उत्पार्दि अिुमनत प्राप्त ििे
उद्योिले अिुमनत पाएको नमनतले एक िषि नभरमा ट्रेडमाकि र्दताि प्रमाण पर प्राप्त
ििी विभािमा पेश ििुि पिेछ । एक िषि नभर ट्रेडमाकि र्दतािको प्रमाण पर पेश
िभएमा विभािले उक्त ियाुँ िस्तु िा ब्राण्ड उत्पार्दि अिुमनत पर खािे ज ििेछ ।
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ति उद्योि विभािले कुिै कािणबस १ िषिनभरमा ट्रेडमाकि जािी ििि िसवकिे भई समय थप
ििी सो को जािकािी विभािलाई ििाएको अिस्थामा सो अिनधससम उत्पार्दि इजाजतलाई
नििन्तिता दर्दि सवकिेछ ।
(ि)

भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिितका िस्तु ि स्ियं निष्कासि प्रणाली अन्तिितका
च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु स्िीकृत ब्राण्ड नबिा उत्पार्दि ििि तथा नबिी वितिण
ििि पाइिे छै ि ।ियाुँ ब्राण्ड उत्पार्दि ििुि अशघ विभािबाट पिीक्षण उत्पार्दिको
स्िीकृनत नलिुपिेछ । ियाुँ ब्राण्ड उत्पार्दि ििि िा ब्राण्ड परिितिि ििि चाहे मा
उद्योि विभािबाट अिुमनत नलएि मार आन्तरिक िाजस्ि विभाि अन्तिितका
कायािलयहरुमा नििेर्दि ििुप
ि िेछ ।

(घ)

अन्तःशुल्क ऐि अिुसाि उत्पार्दकले कुिै ियाुँ व्राण्डको पिीक्षण उत्पार्दि ििे
स्िीकृनत माि ििुि अशघ बुझाउिु पिे िा बुझाउि बाुँकी अन्तःशुल्क, अन्तःशुल्क
वटकट बापतको शुल्क, अनग्रम रुपमा नतिुप
ि िे िकमहरु, मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा
आय किका िकमहरु च ुक्ता ििे को प्रमाण पेश िरिसके मार ियाुँ ब्राण्डको पिीक्षण
उत्पार्दि स्िीकृनत प्रर्दाि ििुप
ि िेछ ।

(ङ)

पिीक्षण उत्पार्दिको स्िीकृनत नलई सो आधािमा उत्पार्दि ििे को मदर्दिा, वियि, िाइि,
साईडिको ब्राण्ड अिुसािको उत्पार्दिलाई पिीक्षण ििि विभािमा पठाउिु पर्दिछ ।
पिीक्षणको लानि प्राप्त िमुिा साथ त्यस्तो उत्पार्दिमा प्रयोि भएका Ingrediants को
विििण समेत खुलाएको हुिपु िेछ ।

(च)

विभािले प्राप्त उत्पार्दिको िमूिा मध्ये १ थाि विभािमा िमूिाको रुपमा िाखी
प्रयोिशाला पिीक्षण ििी िा ििाई उपभोि िा नबिी योग्य हुि ु पिेछ ।

(छ)

मानथ उशल्लशखत कािजात तथा प्रविया पूिा भएको उत्पार्दि स्िीकृनतको मािलाई
मार व्यािसावयक उत्पार्दि स्िीकृनत प्रर्दाि िरििेछ ।

४.४

इजाजतपर माि ििे तथा प्रर्दाि ििे तरिकाुः
(क)

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिितका अन्तःशुल्कजन्य िस्तुको उत्पार्दि ि भौनतक
नियन्रण प्रणाली अन्तिितका अन्तःशुल्कजन्य िस्तुको उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा
सं चय िििका लानि ऐि तथा नियमािली अन्तिित इजाजत माि ििे मा नियमािलीको
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अिुसूची १ बमोशजम ि मदर्दिा ऐि तथा नियम अन्तिित इजाजत माि ििे मा मदर्दिा
नियमहरु, २०३३ को अिुसूची १ बमोशजम ससपूणि विििण भरिएको नििेर्दि दर्दिु
पर्दिछ । र्दिखास्तको ढाुँचा अिुसूची १ मा उल्लेख िरिएको छ ।
(ख)

नििेर्दिसाथ उत्पार्दिको इजाजत माि भएमा उत्पार्दि ििे इकाई ससिन्धी सिै
ुँ ी, स्थीि पूज
ुँ ी ससिन्धी कुिाहरु उल्लेख ििी सो
विििण, जस्तै िाम, ठे िािा, चालु पूज
ससबन्धमा प्राप्त र्दताि प्रमाण परको प्रनतनलवप साथ िाख्नु पर्दिछ ।

(ि)

उत्पार्दि बाहे क अन्य वकनसमको इजाजत माि िर्दाि जे प्रयोजिका लानि इजाजत
चावहएको हो सोको पूिा जािकािी जस्तै िाम, ठे िािा, कािोिािको वकनसम, क्षेर तथा
स्थायी लेखा िंबि समेतको विििण भिी अिुसूची १ को ढांचाको नििेर्दि साथ
ससबशन्धत प्रमाणहरु सं लग्ि ििुि पर्दिछ ।

(घ)

नििेर्दि ि सं लग्ि कािजातहरु उपि छाििीि ििी उपयुक्त र्दे शखएमा नियमािलीको
अिुसूची २ मा तोवकएको इजाजत र्दस्तुि समेत र्दाशखला ििि लिाई विभाि िा
अन्तःशुल्क अनधकृतले नियमािलीको अिुसूची ३ बमोशजम आिश्यक शतिहरु तोकी
इजाजतपर दर्दिु पर्दिछ ।

(ङ)

इजाजतपर दर्दि िनमल्िे र्दे शखएमा निजलाई के कनत कािणबाट इजाजतपर दर्दि
िनमल्िे हो सोको जािकािी दर्दिु पर्दिछ ।

(च)

मदर्दिाजन्य िस्तुको इजाजतपर दर्दं र्दा मदर्दिा ऐि तथा नियमद्वािा विशेष व्यिस्था
िरिएकाले सो व्यिस्थालाई समेत पालिा ििुि पर्दिछ ।

(छ)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि, पैठािी, नियाित तथा नबिी वितिणको लानि छु ट्टा
छु ट्टै र्दस्तुि बुझाई इजाजतपर नलिु पर्दिछ ।

४.५

इजाजतपर ििीकिण ससबन्धी व्यिस्था (नियम ५)
(क)

इजाजतपरिालाले आफूले प्राप्त ििे को इजाजतपर ििीकिण ििाउि चाहे मा त्यस्तो
इजाजतपर ििीकिणको लानि अिुसूची २ बमोशजमको ििीकिण र्दस्तुि र्दाशखला
ििे को प्रमाण सं लग्ि ििी अिुसूची १ बमोशजमको ढांचामा अन्तःशुल्क अनधकृत
समक्ष नििेर्दि दर्दिुपिेछ ।
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(ख)

उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त नििेर्दि उपि आिश्यक जांचबुझ िर्दाि अन्तःशुल्क बांवक
बक्यौता भएको िर्दे शखएमा ि इजाजतपर ििीकिण ििि मिानसि र्दे खेमा अन्तःशुल्क
अनधकृतले इजाजतपर ििीकिण ििी दर्दिुपिेछ ।

(ि)

इजाजतपरको अिनध एक आनथिक िषिको हुिे हुुुँर्दा हिे क िषि इजाजतपरको अिनध
समाप्त भएपनछ तोवकए बमोशजमको र्दस्तुि र्दाशखला ििी श्रािण मवहिा नभर ििीकिण
ििाउिु पर्दिछ ।

(घ)

कुिै इजाजतपरिालाले चाहेमा ३ आनथिक िषिको लानि एकै पटक ििीकिण र्दस्तुि
र्दाशखला ििी ििीकिण ििाउि सक्िेछ ।

(ङ)

अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथिको उत्पार्दि तथा पैठािी ििे इजाजतपरिालाले तोवकए
बमोशजमको ििीकिण र्दस्तुि र्दाशखला ििी ििीकिण ििाउिु पिेछ ।

(च)

भौनतक नियन्रण प्रणाली ि स्ियम् निष्कासि प्रणाली लािुू भएका च ुिोट तथा
सूनतिजन्य पर्दाथि बाहेकका अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि, पैठािी िा अन्तःशुल्क
लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििि नलइएको इजाजतपर ििीकिण ििुप
ि िे छै ि । खांडसािी
उद्योि तथा खुर्दो ि िुंड पैठािी ििे इजाजतपरिालाले तोवकए बमोशजमको ििीकिण
र्दस्तुि र्दाशखला ििी ििीकिण ििाउिुपिेछ ।

(छ)

श्रािण मवहिानभर इजाजतपर ििीकिण िििाउिे उत्पार्दक ि पैठािी ििे बाहे कका
इजाजतपरिालाले इजाजतपर ििीकिण ििाउि त्यस्तो अिनध िाघेको पवहलो तीि
मवहिा नभर ििीकिण र्दस्तुिको पच्चीस प्रनतशत, त्यस पनछको तीि मवहिानभर
ििीकिण ििाएमा ििीकिण र्दस्तुिको पचास प्रनतशत, त्यसपनछको तीिमवहिानभर
ििीकिण ििाउि ििीकिण र्दस्तुिको पचहिि प्रनतशत ि त्यसपनछ असाि
मसान्तससमको अिनधको लानि शतप्रनतशत जरििािा िुझाई इजाजतपर ििीकिण
ििाउि सक्िेछ । उत्पार्दक तथा पैठािीकतािको हकमा श्रािण मवहिानभर ििीकिण
िििाएमा इजाजतपर खािे ज हुिेछ ।

(ज)

ससबशन्धत आनथिक िषिको लानि श्रािण मवहिानभर इजाजतपर ििीकिण िििाउिे
उत्पार्दक ि पैठािी ििे इजाजतपरिालाले इजाजतपर ििीकिण ििाउि त्यस्तो
अिनध िाघेको पवहलो तीि मवहिानभर ििीकिण र्दस्तुिको पचास प्रनतशत ि
त्यसपनछको तीिमवहिा नभर शतप्रनतशत जरििािा िुझाई िविकिण ििि सवकिेछ ।
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ति, उत्पार्दिको इजाजतपर नलई ससबशन्धत आनथिक िषिको लानि श्रािण मवहिा नभर
ििीकिण िििाउिे उत्पार्दि ि पैठािी ििे इजाजतपरिालाले ििीकिण ििाउि चाहे मा
प्रत्येक िषिको लानि लाग्िे ििीकिण र्दस्तुि ि सो को शतप्रनतशत जरििािा िुझाई ससित्
२०७६ पौष मसान्तनभर ििीकिण ििाउि सक्िेछ ।
(झ)

कुिै व्यशक्तले ऐिको र्दफा ९ को उपर्दफा १ बमोशजमको इजाजतपर िनलई
कािोबाि ििे को िहे छ भिे इजाजतपर बापत ि सोको ििीकिण बापत लाग्िे
र्दस्तुिबाट उन्मुशक्त पाउिे छै ि ।

४.६

इजाजत र्दस्तुिमा छु ट तथा सहुनलयतुः
ियाुँ इजाजतपर नलुँर्दा ि ििीकिण िर्दाि लाग्िे इजाजत र्दस्तुिमा र्दुिम
ि क्षेरका फलफूलमा
आधारित िाईि एिम् मदर्दिा उद्योिको हकमा पचहिि प्रनतशतले कम लाग्िेछ ।

४.७
४.७.१

इजाजतपर िद्द ििि सक्िे अिस्थाुः
ऐिको र्दफा १० अिुसाि विभािले र्दे हायको अिस्थामा इजाजतपर िद्द ििि सक्िेछ ुः–
(क)

इजाजतपरमा तोवकएको शति तथा बन्र्दे ज उल्लं घि भएको पाइएमा,

(ख)

साििजनिक वहत विपिीत हुिे र्दे शखएमा,

(ि)

अन्तःशुल्क िनतिे मा,

(घ)

इजाजतपरिाला सं स्था विघटि भएमा िा इजाजतपरिालाले आफ्िो इजाजतपर िद्द
ििि नििेर्दि दर्दएमा ,

(ङ)

र्दफा ९ बमोशजम ििीकिण िििाएमा,

त्यसैििी, मदर्दिा ऐि २०३१ को र्दफा६क. बमोशजम दर्दइएको इजाजतपर र्दे हायको
अिस्थामा िद्द ििि सवकिे व्यिस्था िरिएको छुः
(क)

इजाजतपर ििीकिण िििे मा,

(ख)

इजाजतपरमा तोवकएको शति उल्लं घि ििे मा,

(ि)

मदर्दिा ऐि २०३१ को र्दफा ४क. विपरितको निसि कायि ििे माुः
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(१) प्लावष्टकको पोका िा पाउचमा िाखी मदर्दिाको उत्पार्दि ि नबिी वितिण ििे मा
।
(२) १८ िषि उमेि िपुिेका व्यशक्तलाई मदर्दिा नबिी वितिण ििे मा ।
(३) १८ िषि उमेि िपुिेको व्यशक्तले मदर्दिाको नबिी वितिण ििे मा ।
४.७.२ इजाजतपर िद्द ििे प्रविया (नियमािलीको नियम ५क )
(क)

इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा से िाको कािोबाि ििि छाडे को िा
इजाजतपरिालाको मृत्यु भएको कािणले इजाजतपर िद्द ििुप
ि िे भएमा कािोिाि
छाडेको हकमा इजाजतपरिालाले ि इजाजतपरिालाको मृत्यु भएको हकमा निजको
हकिालाले इजाजतपर िद्द ििि अन्तःशुल्क अनधकृतसमक्ष नििेर्दि दर्दि सक्िेछ ।

(ख)

प्राप्त नििेर्दि उपि आिश्यक जांचबुझ िर्दाि इजाजतपर िद्द ििि मिानसि र्दे खेमा
अन्तःशुल्क अनधकृतले इजाजतपरिालासं ि कुिै अन्तःशुल्क िकम, जरििािा असूल
ििि बांवक भए सो असूलउपि ििी इजाजतपर िद्द ििि सक्िेछ ।

(ि)

इजाजतपर िद्द िरिएको जािकािी तीस दर्दिनभर नििेर्दकलाई दर्दिुपिेछ । जांचबुझ
िर्दाि इजाजतपर िद्द ििुि िपिे र्दे शखएमा सोही बमोशजमको जािकािी तीस दर्दिनभर
नििेर्दकलाई दर्दिुपिेछ ।

(घ ) इजाजतपर िद्द भएको जािकािी प्राप्त िभएससम इजाजतपरिालाले मानसक रुपमा
अन्तःशुल्क विििण पेश ििुप
ि िेछ ।
(ङ)

यस नियम बमोशजम इजाजतपर िद्द िरिएको जािकािी उद्योि विभाि, कसपिी
िशजष्ट्रािको कायािलय िा अन्य ससबशन्धत निकायलाई समेत दर्दिुपिेछ ।

४.८

इजाजतपर स्थिि ििि सक्िे व्यिस्था (ऐिको र्दफा ९क)
समय ि परिशस्थनतले केही समयको लानि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििि िसक्िे भई
इजाजतपरिालाले इजाजतपर स्थििको लानि नििेर्दि दर्दएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यस्तो
अिनधको लानि इजाजतपर स्थिि ििि सक्िे व्यिस्था ऐिमा िरिएको छ । यसिी इजाजतपर
स्थिि भएको अिस्थामा सो अिनधको इजाजतपर ििीकिण ििुि िपिे हुन्छ । यस ससबन्धुी
कािूिी व्यिस्था निसि बमोशजम िहे को छुः
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४.८.१

इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको कािोिाि ििि छाडेमा पन्र दर्दिनभर
त्यसको कािण सवहत इजाजतपर स्थिि िििका लानि अन्तःशुल्क अनधकृतसमक्ष नििेर्दि
दर्दिुपिेछ ।

४.८.२

स्थििको लानि नििेर्दि प्राप्त भएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले इजाजतपरिालाको इजाजतपर
स्थिि ििुप
ि िे िा िपिे निणिय ििी इजाजतपर स्थिि ििुप
ि िे र्दे शखएमा त्यस्तो इजाजतपर
स्थिि ििी नििेर्दि प्राप्त भएको १५ दर्दि नभर सोको जािकािी इजाजतपरिालालाई
दर्दिुपिेछ ।

४.८.३

इजाजतपरिालाले इजाजतपर स्थिि भएपनछको अको मवहिार्दे शख र्दफा १०क. बमोशजमको
विििण पेश ििुप
ि िे छै ि ।

४.८.४

इजाजतपर स्थिि भएको अिनध भिको लानि इजाजतपरिालाले र्दफा ९ बमोशजम
इजाजतपर ििीकिण ििुप
ि िे छै ि ।

४.८.५

इजाजतपरिालाले र्दफा ९क. को उपर्दफा (२)बमोशजम स्थिि भएको इजाजतपरबाट िस्तु
िा सेिाको कािोबाि सुरु ििि चाहे मा अन्तःशुल्क अनधकृतसमक्ष नििेर्दि दर्दिुपिेछ ि त्यस्तो
नििेर्दि प्राप्त भएपनछ अन्तःशुल्क अनधकृतले कािोिाि सुरु ििि इजाजत दर्दिुपिेछ ।

४.९

इजाजतपरिालाको काम कतिव्युः

४.९.१

उत्पार्दकको काम तथा कतिव्युः
नियमािलीको

नियम

१३(१)

बमोशजम

अन्तःशुल्क

लाग्िे

िस्तु

उत्पार्दि

ििे

इजाजतपरिालाको काम तथा कतिव्य र्दे हाय बमोशजम हुिेछुः
(क)

नियम १३ बमोशजम पेश ििुप
ि िे विििण ि फांटिािी विभािले तोकेको ढांचामा
िस्तुको हकमा िस्तु निस्कासि भएपनछ तथा सेिाको हकमा बीजक जािी भए पनछको
मवहिाको पच्चीस ितेनभर अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश ििुप
ि िे ।

(ख)

उत्पार्दि भएको ि नबिी वितिण भएको िस्तुको विििण र्दै निक वकताबमा जिाई
िाख्ने ि नििीक्षणको िममा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीलाई
सो वकताब र्दे खाउिे ।
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(ि)

उत्पार्दि भएको िस्तुको िमूिा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीबाट
प्रमाशणत ििाई कायािलयमा पठाउिे ।

(घ)

िोर्दाममा िाशखएको िस्तुको विििण अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीबाट प्रमाशणत ििाई सोको निस्सा िाख्ने ।

४.९.२

से िा प्रर्दायकको काम तथा कतिव्युः
नियमािलीको नियम १३(२) बमोशजम अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििे इजाजतपरिालाको
काम तथा कतिव्य र्दे हाय बमोशजम हुिेछ ।
(क)

प्रर्दाि ििे को सेिाको बीजक ि सोको वहसाब र्दै निक रुपमा िाख्ने,

(ख)

अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििे काममा प्रयोि हुिे अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको
खरिर्दको प्रमाण िा खरिर्द बीजक साथमा िाख्ने,

(ि)

अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीले मािेका बखत खण्ड (क)
बमोशजमको कािजात उपलब्ध ििाउिे,

४.९.३

पैठािी कतािको काम तथा कतिव्युः
(क)

नियमािलीको नियम १३(३) बमोशजम अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको पैठािी ििे
इजाजतपरिालाको काम तथा कतिव्य र्दे हाय बमोशजम हुिेछुः
(१)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी िरिएको अिस्थामा अन्तःशुल्क अनधकृत िा
निजले खटाएको कमिचािी समक्ष खरिर्द बीजक पेश ििुप
ि िे ।

(२)

प्रतीतपरको माध्यमबाट अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी िरिएको अिस्थामा
िस्तुको वकटािी विििण, भन्साि प्रयोजिको लानि िस्तु ििीकिण शीषिक,
प्रत्येक िस्तुको प्रनत इकाई मूल्य ि परिमाण अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश
ििुप
ि िे ।

(ख)

भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिितका अन्तःशुल्क लाग्िे मदर्दिा तथा स्ियम निष्कासि
प्रणाली

अन्तिितका

च ुिोट, सूनति, खैिी, िुट्खा, पािमसला, निकोवटियुक्त

ि

निकोवटििवहत सूनतिजन्य पर्दाथि ि अन्य यस्तै सूनतिजन्य पर्दाथिहरुको पैठािी ििी सोही
अिस्थामा नबिी ििे इजाजतपर िालाले यस निर्दे शशकाको अिुसूची ३०(क) मा
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उल्लेख भए बमोशजमको विििण हिे क मवहिा ससबशन्धत कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ
। साथै,अन्तःशुल्कको वटकट प्रयोि ििुप
ि िेले सो वटकट माि िर्दाि त्यसको अशघल्लो
दर्दिससमको आयानतत िस्तु तथा त्यसमा प्रयोि भएको वटकटको विििण समेत खुलाई
पेश ििुप
ि िेछ ।
(ि)

भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित अन्तःशुल्क लाग्िे मदर्दिा तथा स्ियम् निष्काशि
प्रणाली

अन्तिितका

च ुिोट,

सूनति, खैिी, िुट्खा, पािमसला, निकोवटियुक्त

ि

निकोवटििवहत सूनतिजन्य पर्दाथि ि अन्य यस्तै सूनतिजन्य पर्दाथिहरुको पैठािी ििे
इजाजतपरिालाले त्यस्ता िस्तुको पैठािी ििी िोर्दाममा िाख्नु अिानड ससबशन्धत
अन्तःशुल्क प्रनतनिनधको िोहििमा शस्टकि लिाइ त्यस्तो िस्तु िोर्दाममा िाखी नबिी
वितिण ििुि पर्दिछ ।
४.९.४

कािोबाि स्थलमा इजाजतपर िाख्नुपिेुः
(क)

नियमािलीको नियम (४) बमोशजम इजाजतपरिालाले प्राप्त ििे को इजाजतपर आफ्िो
कािोबाि स्थलमा सबैले र्दे ख्ने ििी िाख्नुपिेछ ।

(ख)

भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित सबै तथा स्ियं निष्कासि प्रणाली अन्तिितका
च ुिोट, नबंडी ि सूतीजन्य िस्तुको उत्पार्दि, पैठािी, सं चय, नबिी वितिणको कािोबाि
ििे ि स्ियं निष्कासि प्रणाली अन्तिितका अन्य िस्तुको उत्पार्दि ििे शाखाको
हकमा छु ट्टै इजाजतपर नलिुपर्दिछ । ति यस बाहे कका स्ियं निष्कासि प्रणाली
अन्तिितका अन्य िस्तुको पैठािी, सं चय तथा नबिी वितिणको हकमा शाखा थप
िरिएको व्यहोिा स्पष्ट खुलाई सोको प्रनतनलपी शाखामा िाख्नुपर्दिछ ।

४.१०

इजाजतपर नलिु िपिेुः

४.१०.१ (मदर्दिा ऐि, २०३१ र्दफा ७)
यस ऐिका अन्य र्दफाहरुमा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएतापनि निजी उपभोिका निनमि
तोवकएको परिमाणमा िक्सी िा जाुँड बिाउि यस ऐि अन्तिित इजाजतपर नलिुपिे छै ि ।
४.१०.२ मदर्दिा ऐि, २०३१ मा उशल्लशखत व्यिस्थालाई मदर्दिा नियमहरु, २०३३ को नियम ७ ले
र्दे हायको अिस्थामा इजाजतपर नलि िपिे व्यिस्था ििे को छः
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(क)

कुटिैनतक सुविधा िा महशुल सुविधा प्राप्त व्यशक्तले विर्दे शी मदर्दिा पैठािी ििि,

(ख)

कुिै विर्दे शी िा स्िर्दे शी यारुले विर्दे श भ्रमणबाट आफ्िो साथमा अथि मन्रालयले
िेपाल िाजपरमा सूचिा प्रकाशि ििी तोके बमोशजमको परिमाणमा मदर्दिा नलई
आउि,

(ि)

् न्धािका लानि विभािले तोकेको परिमाणससम
िमूिा पिीक्षण तथा अध्ययि, अिुस
निकासी िा पैठािी ििि,

(घ)

कुिै व्यशक्तले आफ्िो कूल पिसपिा एिं सं स्कृनतका लानि निजी उपयोि ििि एक
पटकमा पाुँच नलटिससम िक्सी ि र्दश नलटिससम जाुँड बिाउि ।

ति यसिी िक्सी ि जाुँड िषिको ६ पटकभन्र्दा बढी बिाउि पाइिे छै ि । िक्सी ि जाुँड
बिाउिे व्यशक्तले त्यसको सूचिा अन्तःशुल्क अनधकृतलाई दर्दिुपर्दिछ ।
४.११

अन्तःशुल्क नियमािलीको अिुसूची ३ बमोशजम इजाजतपरिालाले पालिा ििुप
ि िे शतिहरुुः
(क)

सबै इजाजतपरिालाले पालिा ििुप
ि िे शतिहरु
१.

इजाजतपर ििीकिण ििुप
ि िे इजाजतपरिालाले प्रत्येक आनथिक िषिको श्रािण
मवहिानभर ििीकिण ििाईसक्िु पिेछ ।

२.
(ख)

इजाजतपर सबैले र्दे ख्ने ििी कािोबाि स्थलमा िाख्नु पिेछ ।

मदर्दिा व्यिसायीले मार पालिा ििुप
ि िे शतिहरु
१.

होटल ि िे ष्टुिे न्ट बाहेक मदर्दिाको कािोबाि ििे इजाजतपरिालाले मदर्दिा ि
सूतीजन्य िस्तुको मार कािोबाि ििुप
ि िेछ ।

२.

नडपाटिमेण्टल स्टोिले मदर्दिाजन्य पर्दाथि नबिी ििे प्रयोजिको लानि अलग्िै
नबिी कक्षको व्यिस्था ििुप
ि िेछ ।

३.

प्रत्येक बोतलको नबको ि बोतलमा पिे ििी अन्तःशुल्क वटकट टाुँसी निष्कासि
ििुप
ि िेछ ।

४.

मदर्दिा खरिर्द नबिी ििे इजाजतपरिालाले मदर्दिा खरिर्द नबिी ििे को बीजक
िाख्नु पिेछ ।
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५.

इजाजतपरिालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस भएका मदर्दिा
मार नबिी ििुप
ि िेछ ।

६.

अठाि बषि उमेि िपुिेका व्यशक्तलाई मदर्दिा खरिर्द नबवि ििे कायिमा लिाउि
पाईिे छै ि ।

७.

िभििती मवहलालाई मदर्दिा खरिर्द नबिी ििि, ििाउि पाइिे छै ि ।

८.

नबहाि १०:०० बजे र्दे शख िाती १०:०० बजेससम मार मदर्दिा नबिी वितिण
ििुप
ि िेछ ।

९.

ऐि तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ ि सो अन्तिित बिेका नियम तथा निर्दे शशकामा
उशल्लशखत प्रािधािहरुको पालिा ििुप
ि िेछ ।

(ि)

कि मुक्त पसलले पालिा ििुप
ि िे शतिहरु
१.

िण्डेड िेयि हाउसले कुटिैनतक सुविधा प्राप्त व्यशक्त, सं स्था िा नियोिलाई मार
नबिी ििुि पिेछ ।

२.

कि मुक्त पसलले मानसक विििण बुझाउुँर्दा बैंक ग्यािे न्टीको सुविधामा आयात
ििे को मालसामािको विििणसुँिै बुझाउिु पिेछ ।

३.

िण्डेड िेयि हाउसले भन्साि विन्र्दुबाट मालसामाि नभत्र्याउुँर्दा ि नबिीका
लानि

िोर्दामबाट

बावहि

निकाल्र्दा

सो

स्थािमा

खवटएको

अन्तःशुल्क

कमिचािीको िोहििमा मार त्यस्तो मालसामाि नभत्र्याउिु ि निकाल्िु पिेछ ।
(घ)

च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको नबिी वितिण ििे इजाजतपरिालाले पालिा ििुप
ि िे
शतिहरुः
१.

र्दै निक उपभोग्य िस्तुहरुको कािोिाि ििे व्यिसायीले इजाजतपर नलई
उपभोग्य िस्तुभन्र्दा अलग्िै नबिी स्थािबाट सूतीजन्य पर्दाथिको कािोबाि ििुि
पिेछ ।

२.

च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको खरिर्द नबिी ििे इजाजतपरिालाले च ुिोट ि
सूतीजन्य िस्तु खरिर्द नबिी ििे को बीजक िाख्नु पिेछ ।
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३.

इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क वटकट टाुँस भएको च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको
मार खरिर्द वििी ििुि पिेछ ।

४.

अठाि बषि उमेि िपुिेका व्यशक्तलाई च ुिोट ि सूतीजि्य िस्तु खरिर्द नबवि
ििे कायिमा लिाउि पाईिे छै ि ।

५.

िभििती मवहलाले च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तु खरिर्द नबिी ििि, ििाउि पाइिे
छै ि

६.

नडपाटिमेन्टल स्टोिले च ुिोट ि सूतीजन्य पर्दाथिको नबिी वितिणको लानि
अलग्िै नबिी कक्षको व्यिस्था ििुि पिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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४.१२

मदर्दिा ि सूतीजन्य िस्तुको कािोिाि ििे इजाजतपर ससबन्धी प्रवियाित व्यिस्थाुः
(क)

मदर्दिा ि सूनतिजन्य पर्दाथिको नबिी वितिण ििि ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय
िा किर्दाता सेिा कायािलयबाट इजाजतपर नलिु पिेछ । यी कायािलयको कायि क्षेर
िभएका शजल्लामा त्यस्तो इजाजतपर ससबशन्धत कोष तथा लेखा नियन्रक
कायािलयबाट नलि सवकिेछ । इजाजतपर िनलई मदर्दिा ि सूनतिजन्य पर्दाथिको नबिी
वितिण ििि पाइिे छै ि ।

(ख)

मदर्दिा नबिी नबतिण ििे फमि तथा कसपनिको र्दताि, ििीकिण तथा नसफारिस ििे
सिकािी ि िैि सिकािी सं स्था तथा निकायहरुले पनि मदर्दिाको कािोबाि ििे फमि
तथा कसपिीहरुलाई मदर्दिा तथा सूतीजन्य िस्तुहरुको मार नबिी वितिण ििि पाउिे
ििी शति तोकी र्दताि ििीकिण तथा नसफारिस ििी यस व्यिस्थालाई प्रभािकािी
कायािन्ियिको लानि सहयोि ििुि पिेछ ।

(ि)

यस अशघ फमि तथा कसपनि र्दताि तथा ििीकिण ििे निकायले दर्दएको इजाजतपरमा
जुिसुकै शति तोवकएको भएतापनि निर्दे शशका जािी भएपनछ मदर्दिाको कािोबाि ििे
फमि तथा कसपनिको शति यसै निर्दे शशका बमोशजम भएको मानििेछ । साथै, त्यस्ता
फमि तथा कसपनिले निर्दे शशका बमोशजम मदर्दिा नबिी वितिण ििुि पिेछ ।

अन्य थप व्यिस्थाुः
१. मदर्दिा ि च ुिोटको निकासीुः
ऐिको र्दफा ३ ख को उपर्दफा १(क) मा िेपाल बावहि निकासी ििे मा िा स्िीकृत प्राप्त
कि मुक्तपसल (िण्डेड िेयि हाउस ि ड्यूटी वफ्र सप) लाई मदर्दिा िा च ुिोट बाहे क अन्य
िस्तु नबिी ििे मा त्यस्तो िस्तु िा सेिामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।
२. अनधकाि प्रत्यायोजिुः
आन्तरिक िाजस्ि विभािको नमनत २०६७।१२।२७ ि नमनत २०६८।०१।१५ को
निणियािुसाि प्रत्यायोशजत अनधकािहरु खािे ज ििी अब उप्रान्त आन्तरिक िाजस्ि कायािलय
एिं किर्दाता सेिा कायािलयहरुले र्दे हाय बमोशजमका कायिहरु ससपार्दि ििुि पिे ििी
तोवकएको छुः
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१.

नियमािलीको नियम ३ बमोशजम उत्पार्दि तथा पैठािीको इजाजतपरका लानि प्राप्त
नििेर्दिको अन्तःशुल्क अनधकृतले आिश्यक जांचिुझ ििी इजाजतपरका लानि
विभािमा नसफारिस ििे,

२.

नियमािलीको नियम ४ बमोशजम प्रर्दाि िरििे (मदर्दिा, च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको
उत्पार्दि ि पैठािीकताि बाहे क) इजाजतपर प्रर्दाि ििे,

३.

नियमािलीको नियम ५ बमोशजम इजाजतपरको ििीकिण ििे,

४.

नियमािलीको नियम ५क. बमोशजम इजाजतपर िद्द ििे,

५.

ऐि, नियमािली, मदर्दिा ऐि, २०३१ तथा मदर्दिा नियमािली, २०३३ ले अन्तःशुल्क
अनधकृतले ििे भिी तोकेको र्दे हाय बमोशजम बाहेकका कायिहरु ििेः
(क)

मदर्दिा, नबयि ि च ुिोटको बोतलिन्र्दी तथा बट्टाबन्र्दी ििी प्यावकङ्ग ि साईजको
स्िीकृनत दर्दिे,

(ख)

अन्तःशुल्क लाग्िे सिै िस्तुहरुको ियाुँ ब्राण्डको उत्पार्दि अिुमनत (पिीक्षण
तथा व्यािसावयक उत्पार्दि) दर्दिे ससबशन्ध कायि ।

६.

इजाजतपर िद्द, मौज्र्दात कमीको नमन्हा, अन्तःशुल्क वटकटको जनति ससबन्धी अनभलेख,
ऐि, नियमािली तथा मदर्दिा ऐि, नियम बमोशजम िेपाल सिकाि िार्दी भएका
मुद्दाहरुको मानसक विििण एिं प्रत्येक मवहिाको इजाजत ि ििीकिणको विििण
मवहिा समाप्त भएको ७ दर्दिनभर विभािलाई अनििायि रुपमा उपलब्ध ििाउिे ।
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परिच्छे र्द–५
5.

भौनतक नियन्रण प्रणाली
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु

मदर्दिा, मदर्दिाको कच्चा पर्दाथि मोलासेस तथा स्प्रीटको उत्पार्दि,

पैठािी तथा नबिी वितिण भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित प्रशासि िरिन्छ । भौनतक
नियन्रण प्रणाली भन्नाले अन्तःशुल्क नििीक्षकको उपशस्थनतमा मार अन्तःशुल्कजन्य िस्तुको
उत्पार्दि, निष्कासि, पैठािी तथा निकासी हुिे व्यिस्थालाई जिाउुँछ । यस प्रयोजिको लानि
उद्योि परिसिमै अन्तःशुल्क कमिचािीको उपशस्थनत िहन्छ ि कच्चा पर्दाथि, सहायक कच्चापर्दाथि
तथा तयािी िस्तुको कािोबाि निजको प्रत्यक्ष िे खर्दे ख ि सुपिीिेक्षणमा िरिन्छ ।
यसका प्रमुख २ उद्देश्य र्दे शखन्छिु्
(क)

उत्पार्दि, भण्डािण, निष्कासिको नियमि ििुि ि

(ख)

िाजस्ि जोशखमलाई न्यूि ििुि ।

निष्कासि ििुि अशघ निष्कासि िरििे िस्तुको तोवकए बमोशजम अन्तःशुल्क िकम र्दाशखला
भौचि सवहतको विििण अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििे ि मार िस्तु निष्कासि ििि दर्दिे
व्यिस्था िरिएको छ ।यस्ता िस्तुको उत्पार्दि प्रकृया लिायत कच्चापर्दाथि खरिर्द, सं चय ि
उपभोिमा समेत अन्तःशुल्क कमिचािीको नियन्रण ि िे खर्दे ख िहिे व्यिस्था छ । यस
अन्तिितका कािूिी व्यिस्थाहरुको उल्लेख तल िरिएको छ ।
िाइि, साइडि, नबयि, मोलासेस, स्प्रीट जस्ता मदर्दिा ि मदर्दिाको कच्चापर्दाथिको उत्पार्दि पैठािी
ि नबिीको प्रशासि कािखािाबाट भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित िरिन्छ । यस प्रणाली
अन्तिितका िस्तुको कािोबािमा अन्तःशुल्क प्रशासिको प्रत्यक्ष अिुिमि एिं नियन्रण िहन्छ
। उत्पार्दि ििी निष्कासि िर्दािका िखत प्रनतष्ठािमा ि पैठािी िर्दाि भन्साि विन्र्दुमा अन्तःशुल्क
असुल एिं र्दाशखला िरिन्छ । यी िस्तुहरुमा उच्च अन्तःशुल्क िाजस्ि र्दि भएको ि स्िभाितः
उच्च िाजस्ि जोशखम हुिे भएकोले भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिितको प्रत्यक्ष िे खर्दे ख ि
नियन्रणमा पैठािी िर्दाि कै बखत ि स्िर्दे शमा उत्पार्दि हुिे िस्तुहरुमा उत्पार्दि ििी प्रनतष्ठािबाट
िस्तु निष्कासि हुंर्दाका बखत िै अन्तःशुल्क असूली ििे िरिएको हो ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

37

५.१

मदर्दिा ससबन्धी व्यिस्थाुः

५.१.१

कच्चापर्दाथिको सं िक्षणुः

५.१.१.१ मोलासेस, शस्प्रट आदर्द कच्चापर्दाथि (नियमािलीको नियम १७)
मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले मोलासेस, शस्प्रट लिायतका कच्चा पर्दाथिको उशचत
सं िक्षणको प्रबन्ध ििुि पिेछ । त्यस्ता कच्चा पर्दाथिको उशचत सं िक्षणको प्रबन्ध िििी हािी
िोक्सािी भएमा सो बापत त्यस्तो इजाजतपरिालाले उत्पार्दि ििे मदर्दिा तफिको उच्चतम
र्दिबन्र्दी अिुसाि लाग्िे िाजस्ि सो इजाजतपरिालाबाट असुल उपि ििी नलिु पिेछ ।
अन्य व्यिस्थाुः
(क)

मोलासेस (खुर्दुो) शस्टल टें क िा छािा भएको तथा िच ुवहिे पक्की खाडल (Pit) मा
मार िाख्नु पर्दिछ ।

(ख)

शस्प्रट िेजीङ िरिएको शस्टल टुैुंक िा काठको भ्याट (Vat) िा HDPE मा मार िाख्नु
पर्दिछ । साथुै, िेशजङ प्रमाशणत िरिदर्दएको कािजात विििणको १ प्रनत विभाि ि १
प्रनत ससबशन्धत कायािलयमा दर्दिु पर्दिछ ।

(ि)

सं चय स्थाि (Tank, Vat आदर्द) को नसरियल िसबि लेशखएको हुि ु पर्दिछ । जस्तै १
िं Vat ,२ िं Vat आदर्द ।

५.१.१.२ मोलासेस सं िक्षणको विशेष व्यिस्था (नियमािलीको नियम २४)
(१)

शचिी तथा खाुँडसािी नमलले आफुले उत्पार्दि ििे को मोलासेस सं चय िर्दाि पािी िपस्िे
ििी सं िक्षणको उशचत प्रिन्ध ििी सोको नबिी कायािलयको नसफारिसमा ििुप
ि िेछ ।
यसिी उपयुक्त सं िक्षणको व्यिस्था िििी हािी िोक्सािी भएमा उक्त मोलासेसमा लाग्िे
अन्तःशुल्क नमिाहा दर्दइिे छै ि ।

(२)

शचिी िा खाुँडसािी नमलले सख्खि िा खुर्दो (मोलासेस) उत्पार्दि ििे पनछ र्दै निक रुपमा
भएको त्यस्तो उत्पार्दि तथा नबिीको वहसाब अिुसूची–१२ बमोशजमको ढाुँचामा
अद्यािनधक ििी मानसक रुपमा कायािलयमा प्रनतिेर्दि पेश ििुि पिेछ ।
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कच्चा पर्दाथिको हािी िोक्सािी ििे मा अन्तःशुल्कको िणिा ििी निधाििण िर्दािको उर्दाहिण
१.

२५, ३० ि ७० यु.पी. शशक्तको मदर्दिा उत्पार्दि ििे नडवष्टलिीले मोलासेसको सं िक्षण
िििे को कािणले ५० शक्िण्टल मोलासेस िोक्सािी भएको मौज्र्दात पिीक्षणबाट र्दे शखएछ
। सो िोक्सािीको अन्तःशुल्क िणिा िर्दाि ५० शक्िण्टल मोलासेसबाट प्रनत शक्िण्टल
१९ नलटिका र्दिले ९५० नलटि ENA उत्पार्दि भएको मािी उद्योिले सो ENA बाट
अन्तःशुल्कको र्दि बढी भएको २५ यू. पी. शशक्तको मदर्दिा उत्पार्दि ििी नबिी ििे को
मािी तर्दअिुसाि अन्तःशुल्कको िणिा ििी अन्तःशुल्क निधाििण ििुि पर्दिछ ।

२.

शचिी तथा शस्प्रट उत्पार्दि ििे शचिी उद्योिले आफु्िो By Product को रुपमा िहे को
मोलासेस (खुर्दो) को उशचत सं िक्षण िििे को कािणले ५० शक्न्टल मोलासेस िोक्सािी
भएको िहे छ भिे उसको मौज्र्दात पिीक्षणबाट सो कुिा थाहा हुि आएमा सो मोलासेसबाट
९५० नलटि ENA उत्पार्दि ििी नबिी ििे को मािी अन्तःशुल्कको िणिा ििी
अन्तःशुल्क निधाििण ििुि पर्दिछ ।

३.

शचिी उत्पार्दि ििे उद्योिको मौज्र्दात पिीक्षण िर्दाि मोलासेस कमी भएको िहे छ भिे
सोमा लाग्िे अन्तःशुल्क निधाििण ििी असुलउपि ििुप
ि र्दिछ ।

४.

मोलासेसबाट स्प्रीट बिाउिे प्रनतष्ठािको मौज्र्दात पिीक्षण िर्दाि अनभलेखमा भन्र्दा बढी
मौज्र्दात र्दे शखएको अिस्थामा त्यस्तो मोलासेसलाई आसर्दािी बाुँध्ि लिाई सोको बजाि
मूल्य कायम ििी शतप्रनतशत जिीिािा ििुप
ि र्दिछ ।

५.१.२

िासको च ुलाइ ससबन्धी कायिुः
मोलासेसमा पािी नमसाई भ्याट (Vat) मा हाली फमेन्टे सि ििि आिश्यक िसायि
पर्दाथिहरु नमलाइ िास निमािणको प्रकृया सुरु हुन्छ । प्रकृया पूिा भैसकेपनछ अशन्तम
अिस्थामा सो िासमा मार्दक रि (Absolute Alcohol) िहे को हुन्छ । िासमा िहे को
मार्दक रिलाई छु ट्ाई निकाल्िे प्रविनधलाई च ुलाई (Distillation) प्रकृया भनिन्छ ।

५.१.२.१

िासको अनभलेख िाख्नु पिे (नियमािलीको नियम १९)
(१)

मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले िास बिाउिको लानि फमेन्टे शि िर्दाि
प्रयोि ििे को कच्चापर्दाथि, पािीको मारा समेत उल्लेख ििी सोको विििण स्पष्ट
र्दे शखिे ििी लित िाख्नुपिेछ ।
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(२)

मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले नडवष्टलेशि (च ुहाि) को लानि तयाि
भएको िास नडष्टीलेशि प्लाण्टमा हाल्िु अिािै नडष्टील ििे िासको परिमाण ि
भेट िं. को लित िाखी सोको जािकािी अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीलाई दर्दिुपिेछ ।

५.१.२.२

मदर्दिाको वहसाि िाख्नुपिे (नियमािलीको नियम २२)
१)

मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले िासबाट च ुहाि भएको मदर्दिाको परिमाण
ि त्यसको शशक्त समेत खुलाई अिुसूची–१० ि मदर्दिा नबिी ि सोबाट प्राप्त हुिे
अन्तःशुल्कको फाुँटिािी अिुसूची–११ बमोशजमको ढाुँचामा विििण तयाि ििी
िाख्नु पिेछ ।

(२)

मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले मदर्दिा बिाउि प्रयोि ििे को अन्न ि
फलफूलको वहसाब िाखी त्यसबाट के कनत मदर्दिा उत्पार्दि भयो सोको विििण
भिी अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीबाट प्रमाशणत ििाई िाख्नु
पिेछ ।

५.१.३

शस्प्रट ससिन्धी व्यिस्थाुः
मदर्दिाको कच्चापर्दाथिको रुपमा शस्प्रटको प्रयोि िरिन्छ । शस्प्रट मोलासेस िा अन्नको
र्दािा िा फलफूलबाट उत्पार्दि िरिन्छ ।उद्योिले मोलासेस िा अन्नको र्दािा िा
फलफूललाई च ुलाइको कायि ििे पनछ त्यसबाट शस्प्रट निस्कन्छ । यस्तो शस्प्रट पूणि
रुपमा शुद्धीकिण िििे को अिस्था भएमा R.S. (Rectified Sprit) ि शुद्धीकिण ििे को
अिस्था भएमा ENA (Extra Neutral Alcohal) हुन्छ ।नडवष्ट्रलिीले शस्प्रट बिाउुँर्दा हे ड
िा टे लको रुपमा निस्केको शस्प्रट ि अन्य R.S., इथािोल आदर्द शस्प्रटलाई नडिेचडि शस्प्रट
ििाउि प्रयोि ििे िरिन्छ । R.S सामान्य वकनसमको मदर्दिा बिाउि तथा ENA उच्च
िुणस्तिको मदर्दिा बिाउि प्रयोि िरिन्छ ।

५.१.३.१

शस्प्रट तथा इथािोललाई अन्य प्रयोिमा ल्याउिे स्िीकृनत दर्दं र्दा अपिाउिु पिे व्यिस्था
(नियमािलीको नियम २५क)
(क)

इजाजतपरिालाले शस्प्रटलाई अन्य प्रयोिमा ल्याउिे उद्देश्यले नडिेचडि शस्प्रट
बिाउं र्दा ससबशन्धत कायािलयबाट स्िीकृनत नलई िे क्टीफाइड िा हे ड्स शस्प्रटमा
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पाइरिनडि िा कोशचनसि िा नमथायल अल्कोहल आयतिको वहसािबाट कसतीमा
०.०२ प्रनतशत नमश्रण ििी नडिेचडि शस्प्रट बिाउिु पिेछ । यस्तो नमश्रण िर्दाि
आिश्यकतािुसाि िं िीि ििुप
ि िे ििी विभािले इजाजतपरिालालाई निर्दे शि दर्दि
सक्िेछ । आन्तरिक िाजस्ि कायािलयले िे शक्टफाइड शस्प्रटबाट नडिेचडि शस्प्रट
बिाउिे स्िीकृनत दर्दं र्दा िे शक्टफाइड शस्प्रटबाट आउिे अन्तःशुल्क िघट्िे ििी
मार स्िीकृनत दर्दिु पिेछ ।
(ख)

इजाजतपरिालाले पेट्रोलमा सशसमश्रण ििे प्रयोजिको लानि उत्पार्दि ििे को
एिहाईड्रस इथािोल िेपाल आयल नििम िा िेपाल सिकािबाट स्िीकृत प्राप्त
निकायलाई मार नबिी ििुप
ि िेछ ।यस्तो िस्तु नबिीको लानि प्रनतष्ठािबाट
निष्कासि िर्दाि आन्तरिक िाजस्ि कायािलयबाट स्िीकृनत नलिुपिेछ ।आन्तरिक
िाजस्ि कायािलयले यस्तो स्िीकृनत दर्दुँर्दा त्यस्तो िस्तुमा कसतीमा र्दुई प्रनतशत
पेट्रोल नमसाउिु पिे ििी निष्कासि ििि स्िीकृनत दर्दिु पिेछ ।

५.१.३.२

मदर्दिाको कच्चापर्दाथि एिं नडिेचडि शस्प्रटको नियमि व्यिस्था
(नियमािलीको नियम २५क.(३)अिुसाि )
मोलासेस, िे शक्टफाइड शस्प्रट, इ.एि.ए, माल्ट शस्प्रट लिायतका मदर्दिा उत्पार्दिमा प्रयोि
हुिे कच्चापर्दाथि तथा नडिेचडि शस्प्रटको पैठािी, उत्पार्दि तथा नबिी वितिणको लानि
विभािले र्दे हाय बमोशजम नियन्रण ििे व्यिस्था ििे को छः
(१)

नडिेचडि शस्प्रट पैठािी िर्दाि िा नबिी िर्दाि परिमाण ि प्रयोजि उल्लेख ििी
कायािलयबाट पूिि स्िीकृनत नलिु पर्दिछ ।

(२)

मदर्दिाको कच्चापर्दाथि शस्प्रटको आन्तरिक उत्पार्दि ििुि पूिि ऐि तथा
नियमािलीको व्यिस्था बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतबाट इजाजतप्राप्त ििी
उत्पार्दि ििुि पछि ।

(३)

मदर्दिाजन्य कच्चापर्दाथि ि नडिेचडि शस्प्रट पैठािी ििुि पूिि अन्तःशुल्क
अनधकृतबाट पैठािी इजाजत प्राप्त ििुप
ि छि । पैठािी ििुि पूिि कुि र्दे शको कुि
कसपिीसं ि के कुि सं झौता बमोशजम कुि भन्साि विन्र्दुबाट पैठािी ििि
लानिएको हो त्यसको व्यहोिा खुलाई कािजात सं लग्ि ििी अन्तःशुल्क
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अनधकृतबाट स्िीकृनत प्राप्त ििुप
ि िेछ । यस अिुसाि पैठािी भै आएका
मदर्दिाजन्य िस्तु अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको प्रनतनिनध कमिचािीको
िोहििमा भन्साि विन्र्दुबाट इजाजतपरिालाको प्रनतष्ठाि िा िोर्दाममा िीतपूिक
ि
नभत्र्याउिु पछि ।
(४)

अन्नको र्दािाबाट शस्प्रट बिाउिे इजाजतपरिालाले कुि अन्नबाट शस्प्रट बिाउिे
हो उत्पार्दि ििुि अिािै सो ससबन्धमा कायािलयबाट शस्िकृनत नलिुपर्दिछ । अन्न
खरिर्द ििुि पूिि ससबशन्धत कायािलयबाट खरिर्दको शस्िकृनत नलिुपर्दिछ । खरिर्द
िरिएको अन्न अन्तःशुल्क नििीक्षक िा अन्तःशुल्क अनधकृतले खटाएको
कमिचािीको िोहििमा खन्याउिु िा थन्क्याउिु पर्दि छ ।

(५)

अन्न भण्डािण िरिएको ठाउुँबाट उत्पार्दिका लानि अन्न निकाल्र्दा अन्तःशुल्क
नििीक्षक िा कमिचािीको िोहििमा निकाल्िु पर्दिछ । भण्डािण स्थलबाट अन्न
निकानल सकेपनछ त्यो स्थािको ढोका िन्र्द ििी साुँचो अन्तःशुुल्क नििीक्षकले
िाख्नुपर्दिछ ।

(६)

अन्न खरिर्दको नसफारिश, अन्नको खरिर्द, उत्पार्दिमा भएको खपत, बांकी
मौज्र्दातको प्रत्येक दर्दिको अनभलेख अन्तःशुल्क नििीक्षक िा कमिचािीबाट
प्रमाशणत ििाएि िाख्नुु पर्दिछ ।

(७)

नडिेचडि शस्प्रट नबिी िर्दाि निष्कासि फािाममा निसिािुसाि िाक्य स्पष्ट रुपमा
अनििायि उल्लेख ििुि पर्दिछ ।“यो वपउियोग्य छै ि, वपएमा मानिस मिि सक्र्दछ”
।

(८)

सप्लाई आर्दे श प्राप्त िििी औषनध पसलमा नबिी िििका लानि एक सय
एम.एल.भन्र्दा िढी परिमाण िे शक्टफाईड शस्प्रट ि ई.एि.ए.प्यावकङ्ग ििी उत्पार्दि
तथा नबिी ििि पाइिे छै ि ।

(९)

पेट्रोलमा सशसमश्रण ििे प्रयोजिका लानि उत्पार्दि ििे को एिहाईड्रस इथािोल
िेपाल आयल नििम िा िेपाल सिकािबाट स्िीकृत प्राप्त ििे का निकायलाई
मार नबिी ििि पाइिेछ ।

५.१.४

मदर्दिाको उत्पार्दि तथा प्यावकङ्ग ससबन्धुी व्यिस्थाुः
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५.१.४.१

मदर्दिाको उत्पार्दि

५.१.४.१.१

नियमािलीको नियम १६(१)अिुसाि र्दे हाय बमोशजम मदर्दिाको उत्पार्दि तरिका
तोवकएको छ ।
मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले पेटेन्ट शस्टल प्लाण्टबाट उत्पादर्दत शस्प्रटको
नमश्रण (ब्लेशण्डङ्ग) बाट मार मदर्दिा उत्पार्दि ििुि पिेछ ।
(क)

RUM/WHISKY/BRANDY/VODKA/GIN भिी उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले २५
ि ३० यू.पी. शशक्तको मार उत्पार्दि ििुि पिेछ सो भन्र्दा बढी यू.पी. शशक्तका
मदर्दिामा RUM /WHISKY /BRANDY /VODKA/GIN शब्र्दहरु उल्लेख ििि
पाइिे छै ि ।

(ख)

Filtration/Formentation प्रवियाबाट उत्पार्दि हुिे िाइि, साइडि, सेिी, सेसपेि,
नमड, पेिी, माल्टि जस्ता मदर्दिाको िाम सो िस्तुको कच्चापर्दाथि (फलफूल
आदर्द) ि िुणको आधािमा मार लेख्न पाइन्छ ।

(ि)

उत्पार्दिको स्ति, समायोजि ि अल्कोहलको मारा जाुँच ऐिको र्दफा १०छ.
अिुसाि स्िीकृनत नलई निष्कासि ििे को मदर्दिा ि च ुलाईमा जािे पर्दाथिको
अल्कोहलको मारा िा िुणस्तिको पिीक्षण अन्तःशुल्क अनधकृतले जुिसुकै
बखत ििि सक्िेछ । अल्कोहलको मारा एक प्रनतशत भन्र्दा बढी फिक िा
िुणस्तिमा उल्लेखिीय रुपबाट फिक पािि पाइिे छै ि ।

(घ)

िाइि उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले पेटेन्ट, स्टील, ट्ाकं िा काठको भांडो(भ्याट) मा
िाखी फमेन्टे शि ििुि पिेछ ।

(ङ) मदर्दिाको स्िीकृनत नलएि मार मदर्दिाको उत्पार्दि ििुि पिेछ ।
५.१.४.२

बोतलबन्र्दी तथा प्यावकङ्ग व्यिस्थाः–

५.१.४.२.१

व्याच ि नसलनसले िाि िसबि अं वकत ििुप
ि िे (नियमािलीको नियम १8)
(१)

मदर्दिाको उत्पार्दि प्रविया समाप्त भएपनछ त्यस्तो मदर्दिा िाशखएको प्रत्येक
बोतलमा अन्तःशुल्क वटकट टांस ििी ब्याच िसबि, नसलनसलेिाि िसबि,
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उत्पार्दि नमनत, उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाको िाम, टे डमाकि, शशक्त ि खुरा
मूल्य लेशखएको लेिल अंवकत ििी िोर्दाममा पठाउिु पिेछ ।
मानथ उल्लेख भए बमोशजम िोर्दाममा पठाउुँर्दा अिुसूची–९क बमोशजमको

(२)

ढाुँचामा ब्याच नियन्रण खाता प्रमाशणत ििी िाख्नु पिेछ ।
५.१.४.२.२

बोतलबन्र्दी तथा प्यावकङ्ग व्यिस्था (नियमािलीको नियम १६(२)(३), (४), (५)
(क)

इजाजतपरिालाले उत्पादर्दत मदर्दिा तोके बमोशजमको परिमाणमा बोतलबन्र्दी
ििी उत्पार्दि ििुि पिेछ ।

(ख)

मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले ७० यू.पी. शशक्तको मदर्दिालाई ३००
नमनल नलटिको पेट बोतलमा िा विभािले तोके बमोशजम बोतल बन्र्दी ििी
उत्पार्दि ििुि पिेछ ।

(ि)

मानथ खण्ड ‘ख’ मा उल्लेख भए बाहे कका मदर्दिालाई ग्लास बोतलमा मार
बोतलबन्र्दी ििुि पर्दिछ ।इजाजतपरिालाले निसि शशक्तको मदर्दिा निसि
साईजको बोतलमा िाखी उत्पार्दि ििुि पिेछ ।

घ) मानथ खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बाहे कका मदर्दिालाई ग्लास बोतलमा मार
बोतलबन्र्दी ििुि पर्दिछ । इजाजतपरिालाले निसि शशक्तको मदर्दिा निसि
साइजको बोतलमा िाखी उत्पार्दि ििुि पिेछ ।
शक्ति

१५ यू.पी.

25 यू.पी.

30 यू.पी.

साइज

कैफियि

1000 मि.मि.

बोति

750 मि.मि.

बोति

375 मि.मि.

बोति

180 मि.मि.

बोति

90 मि.मि.

बोति

1000 मि.मि.

बोति

750 मि.मि.

बोति

375 मि.मि.

बोति

180 मि.मि.

बोति

90 मि.मि.

बोति

1000 मि.मि.

बोति

750 मि.मि.

बोति
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40 य.ू पी.

50 यू.पी.
70 यू.पी.

375 मि.मि.

बोति

180 मि.मि.

बोति

750 मि.मि.

बोति

375 मि.मि.

बोति

180 मि.मि.

बोति

500 मि.मि.

बोति

180 मि.मि.

बोति

300 मि.मि.

पेट बोति

घ) िाइिको उत्पार्दि र्दे हाय बमोशजमको िोतलबन्र्दी िा प्यावकंङ्ग साइजमा मार ििुि
पर्दिछ
साइज

कैफियि

750 एि.एि.

मििा बोति

४ मि.

आल्िुनियि फोयि प्याक

ङ) साइडिको उत्पार्दि र्दे हाय बमोशजमको िोतलबन्र्दी िा प्यावकंङ्ग साइजमा मार ििुि
पर्दिछ ।
साइज

कैफियि

250 एि.एि.

मििा बोति

साइडि प्यावकंङ्ग िर्दाि काटुििमा 250 एम.एल. साइजको १२ बोतल हुि ु पछि ।
(च)

मदर्दिा प्यावकङ्ग ििे प्रयोजिको लानि प्रनत केश िा काटुििमा निसि बमोशजम
परिमाणमा प्यावकङ्ग ििुि पिे ििी तोवकएको छुः
१००० ML को ९ बोतल
७५० ML को १२ बोतल
५०० ML को १८ बोतल
३७५ ML को २४ बोतल
३०० ML को ३० बोतल
१८० ML को ४८ बोतल
९० ML को १०० बोतल
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(छ)

िाइि प्यावकङ्ग िर्दाि काटुििमा ७५० एम.एल. साईजको १२ िोतल हुिपु छि ।

(ज)

उद्योिले अन्य Size को बोतलमा मदर्दिा उत्पार्दि ि काटुििमा प्यावकङ्ग ििि चाहेमा
विभािको शस्िकृती नलिु पिेछ।

(झ)

विर्दे श नियाितको हकमा किर्दाताको माि अिुसाि पटके रुपमा अन्य साइजमा
समेत विभािले प्यावकङ्गको अिुमनत दर्दि सक्िेछ ।

(ञ) मदर्दिा (नबयि, िाइि ि साईडिबाहे क) को बोतलमा अन्तःशुल्क वटकटको सुिक्षाका
लानि पािर्दशी प्लावष्टकको खोल (शश्रं क क्याप) प्रयोि ििुप
ि र्दिछ ।
५.१.५

मदर्दिाको शशक्तको िणिा विनधुः
उत्पादर्दत मदर्दिामा कच्चा पर्दाथिको रुपमा के कस्तो शस्प्रट आदर्द प्रयोि भएको छ, त्यसमा
पािीको मारा कनत छ, तयािी मदर्दिाको शशक्त कनत हो भन्ने बािे मा जािकािी नलई त्यस्तो
कच्चापर्दाथि तथा मदर्दिा नियन्रण ििि एिं मदर्दिाको शशक्तको आधािमा िाजस्ि यवकि
िििका लानि मदर्दिाको शशक्तको िणिा सूर (Formula) को प्रयोि िरिन्छ ।
मदर्दिा उत्पार्दि भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित पिे भएकोले यसको प्रशासि ििे
अन्तःशुल्क अनधकृतलाई मदर्दिाको शशक्त िणिा ििे सूरको जािकािी हुिपु छि ।
मदर्दिाको शशक्त निकाल्िे केही सुर ि सो को उर्दाहिण निसिािुसाि उल्लेख िरिएको
छुः
(क)

यू.पी. (U.P.) , एल.पी. (L.P.) ि ओ.पी. (O.P.) शशक्त

अल्कोहलको माराको मापि नब्रवटस पद्धनतलाई आधाि मािेि िरिएको छ । त्यसैले,
मदर्दिाको मापि ५७.०६५ लाई केन्र नबन्र्दु मािेि एल.पी. (London Proof) मा ििे
िरिन्छ । जस अिुसाि सो नबन्र्दु अथाित ् ५७.०६५ भन्र्दा िढी शशक्तको मदर्दिा भएमा
ओ.पी. (Over Proof) ि सो नबन्र्दु ५७.०६५ भन्र्दा कम शशक्तको भएमा यू.पी. (Under
Proof) मानिन्छ । अथाित, कुिै पनि मदर्दिामा शुद्ध अल्कोहलको मारा लण्डि प्रफभन्र्दा
ु
घटी िा बढी के हो भन्ने कुिाको जािकािी यसबाट नमल्र्दछ ।
मदर्दिाको शशक्त पिीक्षण ििे सूरहरुः–
(१)

ओ.पी.मदर्दिालाई लण्डि प्रफमा
लै जािु पिे मा,
ु
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आयति परिमाण × १०० + ओ.पी. (शशक्त)/१०० = लण्डि प्रफ
ु
(२)

यू.पी.मर्दशुिालाई लण्डि प्रफमा
लै जािु पिे मा,
ु

आयति परिमाण × (१०० – यू.पी (शशक्त)) /१०० = लण्डि प्रफ
ु
मदर्दिाको एल.पी. नलटि, शशक्त परिितिि तथा िणिाका केही उर्दाहिणहरु
१.

एल पी नलटिुः

१०० नलटि २५ ओ.पी.को मदर्दिालाई एल.पी. नलटिमा परिितिि िर्दािको परिमाणः
सूरः
एल.पी. = आयति परिमाण × १०० + ओ.पी. (शशक्त)/१०० = १०० ×१25÷१०० =
१२५ एल.पी.नलटि

३०० नलटि ४० यू.पी.को मदर्दिालाई एल.पी. नलटिमा परिणत िर्दािको परिमाणः सूरः
एल.पी. = आयति परिमाण × (१०० – यू.पी (शशक्त) /१०० = ३०० × ६०/१०० = १८०
एल.पी.नलटि हुन्छ ।

२.

यू.पी. शशक्त परिितििः

एउटा शशक्तको मदर्दिालाई अको शशक्तमा परिणत ििुप
ि िे भएमा मानथ उशल्लशखत (१)
िा (२) िं. को सूरबाट अशघल्लो शशक्तको मदर्दिाको एल.पी. नलटि पिा लिाई सो
एल.पी. नलटिलाई १०० ले िुणा ििी आएको िुणिफललाई पनछल्लो शशक्तको
मदर्दिाको शशक्त UP भएमा १०० (UP ले तथा OP भएमा १००+ OP ले भाि ििुप
ि र्दिछ
।
उर्दाहिणहरु,
(१)

४०० नलटि ४० यू.पी.को मदर्दिालाई २० ओ.पी.मा परिणत िर्दाि,

सूरः

आयति परिमाण × (१०० – यू.पी)./१०० = ४०० × (१०० – ४०)/१०० =
४०० × ६०/१०० = २४० एल.पी. हुन्छ । तसथि, २४० × १००/१०० +
२० = २४० × १००/ १२० = २०० नलटि (ओ.पी.) हुन्छ ।
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(२)

४०० लीटि २० ओ.पी.को मर्दशुिालाई ४० यू.पी.मा परिणत िर्दाि,

सूरः

आयति

परिमाण

×

(१००+ओ.पी./१०० = ४०० × १२०/१०० =

४८००/१०० = ४८० एल.पी.हुन्छ । तसथि, ४८० × १००/१०० – ४० =
४८० × १००/६० = ८०० लीटि हुन्छ ।अथाित, ४०० नलटि २० ओ.पी.
को मदर्दिालाई ४० यू.पी. मा परिणत िर्दाि ८०० नलटि हुन्छ िा ४०० नलटि
पािी थप्िु पर्दिछ । वकिभिे, ८०० – ४०० = ४०० नलटि पािी हो ।
(३)

४०० नलटि ४० यू.पी.को मर्दीिालाई ५० यू.पी.मा परिणत िर्दाि,

सूरः

४०० × (१००–४०)/१०० = ४०० × ६०/१०० = २४० एल.पी. हुन्छ ।
तसथि, २४० × १००/ १०० – ५० = २४००/५० = ४८० नलटि हुन्छ ।
अथाित, २४० नलटि ४० यू.पी.को मदर्दिालाई ५० यू.पी.बिाउर्दा ८० नलटि
पािी थप्िु पछि । वकिभिे ४८०–४००

= ८० नलटि पािीको मारा

थवपएको हो ।
(ख)

यू.पी. िा ओ.पी. शशक्तमा अल्कोहलको मारा पिा लिाउिे
यू.पी.िा ओ.पी.शशक्तमा के कनत अल्कोहलको मारा (प्रनतशत) छ भिी यवकि
िििका लानि निसि सूर प्रयोि ििुि पर्दिछ ।
NP १०० प्रफ
ु (Proof) =५७.०६५ अल्कोहल शशक्त हो । अथाित १ प्रफ
ु
=०.५७०६% अल्कोहल शशक्त हुन्छ । त्यसैलुे, लण्डि प्रफमा
यु.वप.शशक्त
ु
भन्नाले लण्डि प्रफभन्र्दा
सो मदर्दिाको शशक्त के कनत अंकले कम भन्ने बुशझन्छ
ु
। यसप्रकाि १५ यु.वप. शशक्तको मदर्दिा भन्ना साथ सो मदर्दिामा ८५% प्रफ
ु
छ भन्ने बुझाउुँर्दछ । िेपालमा उत्पार्दि भई बजािमा नबिीको लानि स्िीकृनत
प्रर्दाि ििीएका मदर्दिाको शशक्तलाई तल प्रस्तुत िरिएको छ ।
१५ यू.पी. = ८५ प्रफ
ु = ८५x ०.५७०६ = ४८.५% अल्कोहल
२५ यू.पी. = ७५ प्रफ
ु =७५ x ०.५७०६ = ४२.८% अल्कोहल
३० यू.पी. = ७० प्रफ
ु = ७० x ०.५७०६ = ४०.३२% अल्कोहल
४० यू.पी. =. ६० प्रफ
ु = ६० x ०.५७०६ = ३४.२३% अल्कोहल
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५० यू.पी. = ५० प्रफ
ु = ५० x ०.५७०६ = २८.५३% अल्कोहल
७० यू.पी. = ३० प्रफ
ु = ३० x ०.५७०६ = १७.११ % अल्कोहल ।
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(ि)

मदर्दिाको शशक्त अिुसाि मूल्य पिा लिाउिे प्रकृयाः
एउटै यू.पी. शशक्तको मदर्दिाको एल.पी.नलटि इकाइ ि थोक नलटि इकाइमा
मूल्य निकाल्िु पिे भएमा निसिािुसाि प्रकृया अपिाउिु पछिः जुि इकाइको मूल्य
निकाल्िे हो त्यही इकाइको आयति निकाल्िे, त्यसपनछ प्राप्त आयतिलाई अको
इकाइको मूल्यले िुणा ििे ।

उर्दाहिणको रुपमा
५० यू.पी.मदर्दिाको प्रनतएल.पी.नल.मूल्य रु.२००। भएमा प्रनत नलटिको कनत
मूल्य पर्दिछ ?
यहाुँ, १ एल.पी.नल.=१००–यू.पी /१०० = १००–५०/ १०० = .०.५ एल.पी.
हुन्छ । तसथि ०.५ एल.पी.नल. x २०० = रु.१०० हुन्छ ।
उर्दाहिणको रुपमा
२५ यू.पी. मदर्दिा एक नलटिको रु.४००। पछि भिे त्यसको प्रनतएल.पी.ली.
को कनत मूल्य पर्दिछ । यहां, १ एल.पी.ली. = १००/१०० – यू.पी.,
१००/१००–२५

= ४/३

एल.पी.ली

हुन्छ

।तसथि

४/३x ४००

=

.रु.५३३।३४ हुन्छ । त्यसकािण, रु.४०० पिे २५ यू.पी. मदर्दिाको
प्रनतएल.वप नलटि र्दि रु.५३३।३४ पिे िहेछ ।
५.१.६

मदर्दिाको निष्कासि प्रकृयाुः

५.१.६.१

मदर्दिाको पिीक्षण ििुप
ि िे व्यिस्थाः
(क)

मदर्दिा उद्योिले ियाुँ ब्राण्डको मदर्दिा प्रथम पटक निष्कासि ििुि पूिि विभािले
तोकेको प्रयोिशालाबाट पिीक्षण ििाउिुपिेछ ।

(ख)

मदर्दिाको पिीक्षण भई स्िीकृनत प्राप्त भएपनछ मार मदर्दिा निष्कासि ििुप
ि र्दिछ
।

(ि)

प्रत्येक आनथिक िषिको श्रािण मवहिानभर चालु अिस्थामा िहे का ब्राण्ड
अिुसािका मदर्दिा तोवकएका प्रयोिशालाबाट पिीक्षण ििाई सोको प्रनतिेर्दि
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कायािलयले नलई िाख्नुपर्दिछ ।यसिी पिीक्षण ििाउुँर्दा विभािबाट स्िीकृनत
दर्दं र्दाको िुणस्ति अिुसािको छ छै ि त्यस्तो कुिा हे िप
िु र्दिछ ।
५.१.६.२

उत्पार्दकले मदर्दिाको निष्कासि िर्दाि अिलसिि ििुप
ि िे कायिविनधः
(क)

उत्पार्दि भएको सबै प्रकािको मदर्दिा निष्कासि ििुि पूिि कायािलयले तोवकदर्दएको
िोर्दाममा प्रिेश ििाएि मार निष्कासि ििुप
ि िेछ ।

(ख)

मदर्दिा निष्कासिको अिुमनतका लानि ससबशन्धत इकाई कायािलयमा अिुसूची
१६ बमोशजमको ढाुँचामा नििेर्दि पेश ििुप
ि र्दिछ ।

(ि)

कायािलयबाट निष्कासिको स्िीकृनत प्राप्त भएपनछ प्रनतष्ठािले अिुसूची १७
बमोशजमको चाि प्रनत निष्कासि फािाम भिी कािखािा धिी िा प्रनतनिनध,
अन्तःशुल्क नििीक्षक ि अन्तःशुल्क अनधकृतबाट सो निष्कासि फािाम प्रमाशणत
ििाई निष्कासि ििुप
ि र्दिछ । पेश भएको फािाम मध्ये पवहलो प्रनत ससबशन्धत
खरिर्दकतािलाई निष्कासि भएको िस्तु साथै पठाउिे, र्दोस्रो प्रनत िस्तु निष्कासि
ििे प्रनतष्ठािसं ि ससबशन्धत कायािलयमा पठाउिे , तेस्रो प्रनत इकाई कायािलयमा
ि चौथो प्रनत ससबशन्धत नबिेता िा प्रनतष्ठािमा िाख्नुपर्दिछ । ति विभािले
कसयुटि प्रणालीबाट माि फािाम प्रविवष्ट ििी माि ििे व्यिस्था ििि सक्िेछ
। त्यसिी तोवकएको अिस्थामा सोही बमोशजम माि फािाम भिी पेश ििुप
ि िेछ
।

(घ)

मदर्दिा निष्कासि िरििे परिमाणको अन्तःशुल्क िकम अनग्रम र्दाशखला ििी
र्दाशखला ििे को भौचि िा िसीर्द समेत सं लग्ि ििुप
ि र्दिछ । कािखािाबाट मदर्दिा
निष्कासि ििुि पूिि सिै प्रकािको कि िा िाजस्ि च ुक्ता िरिसकेको हुिपु िेछ
।

(ङ)

निष्कासि हुि लािेको मदर्दिाको बोतलमा अन्तःशुल्क शस्टकि टांस भए िभएको
यवकि ििुप
ि र्दिछ ।

(च) इकाई कायािलयमा खवटएका अन्तःशुल्क नििीक्षकबाट निष्कासिको लानि माि
ििे को मदर्दिाको लानि तोवकए बमोशजम अन्तःशुल्क िकम र्दाशखला ििे को जाुँच
ििाई माि बमोशजमको निष्कासि स्िीकृनत अन्तःशुल्क अनधकृतले दर्दिे िा
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इकाई कायािलयलाई िै स्िीकृत ििे ििी अनधकाि प्रत्यायोजि भएको अिस्थामा
इकाई कायािलयबाट िै स्िीकृनत ििाउिु पर्दिछ ।
(छ)

निष्कासि ििि स्िीकृनत प्राप्त भएपनछ मार उत्पार्दकले मदर्दिा निष्कासि
ििुप
ि र्दिछ।

(ज)

मदर्दिाको निष्कासि ििे स्िीकृनत प्राप्त भै निष्कासि भएको मदर्दिाको विििण
तोवकए बमोशजमको खातामा चढाई मौज्र्दात परिमाणलाई र्दै निक अद्यािनधक
ििाई िाख्नुपर्दिछ ।

५.१.६.३

कायािलयले मदर्दिाको निष्कासि स्िीकृनत दर्दुँर्दा अिलसिि ििुप
ि िे कायिविनधः
(क)

निष्कासि माि फािाम स्िीकृनत दर्दुँर्दा अन्तःशुल्क लिायत अन्य र्दस्तुि तथा
अन्तःशुल्क बापतको शुल्क अनग्रम नतिे को छ छै ि यवकि ििे, कुिै कि िा
िाजस्ि बक्यौता छ छै ि निशश्चत ििे ि मार प्रकृया सुरु ििुप
ि र्दिछ ।

(ख)

नसफारिस सवहत प्राप्त भएको निष्कासि माि फािाममा अन्तःशुल्क अनधकृतले
जाुँच ििे ि स्िीकृनत दर्दिु पर्दिछ ।

(ि)

तयािी भएको मदर्दिाको आसर्दािी परिमाण तथा निष्कासि (नबिी) परिमाण
खातामा चढाई अनभलेख अद्यािनधक िाख्नुपर्दिछ ।

५.१.७

मदर्दिा नबिी वितिणुः
मदर्दिाको उत्पार्दक, पैठािीकताि तथा नबिेताले निसि कुिाहरुको पालिा ििे ि मार
मदर्दिाको नबिी वितिण ििुप
ि र्दिछ ।

५.१.७.१

मदर्दिा खरिर्द नबिीको लानि इजाजतपर प्राप्त ििे को व्यशक्त, फमि िा प्रनतष्ठािलाई मार
नबिी ििुप
ि र्दिछ ।

५.१ ७.२

मदर्दिा खरिर्द नबिी ििे इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तले इजाजतपरमा उशल्लशखत शतिको
अनधिमा िहेि मार खरिर्द नबिी ििुप
ि र्दिछ।

५.१.७.३

विर्दे शबाट पैठािी िरिएको विर्दे शी मदर्दिा खरिर्द नबिी ििेले मदर्दिा खरिर्द ििे को
मदर्दिाको विििण खुलाई िाख्नुपर्दिछ ि अन्तःशुल्क अनधकृतले आकशस्मक जाुँच िर्दाि
मदर्दिाको कािोबािकतािले खरिर्दकताि पैठािीकतािको पुष्ट्ाुँई ििुि पर्दिछ ।
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५.१.७.४

कि मुक्त लेशखएको मदर्दिा नबिी ििे स्िीकृनत प्राप्त ििी खोनलएको कि मुक्त पसल
िा िण्डेड िेयि हाउस िाहे क अरुले त्यस्तो मदर्दिा नबिी ििि पाइर्दै ि

५.१.७.५

।

मदर्दिाको खरिर्द नबिी ससिन्धी कािोबाि ििेले मदर्दिा खरिर्द िर्दाि मदर्दिा भरिएको
बोतलमा अन्तःशुल्क वटकट लिाएको छ छै ि सो हे िेि मार खरिर्द ििुप
ि छि ।
अन्तःशुल्क वटकट िटाुँनसएको िस्तु खरिर्द नबिी ििे को पाइएमा कािूि बमोशजम
काििाही हुन्छ ।

५.१.७.६

मदर्दिाको नडलि, नडवष्ट्रव्युटि, थोक वििेता तथा आयात कतािले मदर्दिाजन्य िस्तु नबिी
िर्दाि मदर्दिा खरिर्द नबिी ििे इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तलाई मार नबिी ििुि पिेछ, ।नसधै
उपभोक्तालाई नबिी ििि पाइर्दै ि

५.१.७.७

।

नडपाटिमेण्टल स्टोसिले मदर्दिाजन्य पर्दाथि नबिी ििे प्रयोजिको लानि अलग्िै नबिी
कक्षको व्यिस्था ििुप
ि र्दिछ ।

५.१.७.८

ु ा १०:०० बजेससम मार मदर्दिा नबिी वितिण
विहाि १०:०० िजे र्दे शख िेलक
ििुप
ि िेछ

५.१.७ ९

मदर्दिाजन्य िस्तुको कािोबाि ििेले मदर्दिा नबिी वितिण नियमि ससबन्धी व्यिस्था
पूणि रुपले पालिा ििुप
ि िेछ ।

५.१.७.१०

अठाि िषि उमेि िपुिेका व्यशक्तलाई मदर्दिा खरिर्द नबिी ििाउि पाईिे छै ि ।

५.१.७.११

िभििती मवहलालाई मदर्दिा खरिर्द नबिी ििि, ििाउि पाइिे छै ि ।

५.१.८

मदर्दिा नबिी, वितिण ि नियमि ििे व्यिस्था
समाजमा व्याप्त विकृनतलाई हटाउि िाजस्ि िीनतका माध्यमबाट मदर्दिाको नबिी
वितिणलाई नियमि ििे ससबन्धमा ऐिको र्दफा ४घ. तथा

नियमािलीको

नियम

३४क. मा भएको व्यिस्था बमोशजम निसिािुसाि नियमि व्यिस्था िरिएको छ ।
५.१.८.१

मदर्दिा उत्पार्दिमा नियन्रणः
मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले नियमािलीको नियम १६ को उपनियम (१)
अिुसाि पेटेण्ट शस्टल प्लान्टबाट उत्पार्दि भएको शस्प्रटको नमश्रण (Blending) बाट
मार मदर्दिा उत्पार्दि ििुप
ि र्दिछ । शस्प्रटबाट Blending तथा Bottling िर्दाि उत्पार्दकहरुले
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कच्चामाल (स्प्रीट) तथा अधि तयािी माल भण्डािण ििे भेट (Vat) िा ट्ांक शस्टलबाट
निमािण भएको हुिपु छि ।प्रत्येक भेट (Vat) मा स्केल ििी िेशजङ िरिएको हुिपु छि
।मौज्र्दात पिीक्षणका बखत कुि भेट(Vat) मा कुि शशक्तको कनत मदर्दिा छ भन्ने पिा
लिाउि सवकिे ििी भेट वपच्छे को अनभलेख िाखेको हुिपु छि ।
आफूले उत्पार्दि ििे विनभन्न शशक्तको (१५, २५, ३०, ४०, ५० ि ७० यु.पी) मदर्दिा
विभािबाट पूिि स्िीकृनत प्राप्त ििी विभािले तोके बमोशजम मार बोतल िन्र्दी ििुप
ि र्दिछ
।
५.१.८.२

मदर्दिा नबिीमा नियन्रणः
होटे ल तथा िे ष्टुिेन्ट व्यािसायी बाहेक मदर्दिाको कािोिाि ििे व्यिसायीले मदर्दिा ि
सूनतिजन्य िस्तुको मार कािोबाि ििि पाउिे ििी ऐिकुो र्दफा ४घ. ले व्यिस्था ििे को
छ । ति, नडपाटिमेन्टल स्टोिले मदर्दिाको अलग्िै नबिी कक्ष िाखी कािोबाि ििि
पाउिे व्यिस्था सोही र्दफाले ििे को छ ।

५.१.८.३

मूल्य खुलाउिु पिेः
मदर्दिा उत्पार्दकले वितिक, थोक तथा खुरा वििेतालाई नबिी ििे मूल्य साििजनिक
ििुप
ि छि ि आफूले उत्पार्दि ििे को िस्तुमा अनधकतम खुरा मूल्य उल्लेख ििुप
ि िे ििी
नियमािलीको नियम २९ (१) मा व्यिस्था िरिएको छ । मूल्यमा अस्िस्थ प्रनतस्पधाि
िहोस ि उपभोक्ता िठनिउि भिी मदर्दिा, वियिको प्रत्येक बोतलमा अनधकतम खुरा
मूल्य उल्लेख ििाई मार प्रनतष्ठािबाट निष्कासि ििि दर्दिुपर्दिछ ।

५.१.८.४

व्राण्ड, आकाि, िुण िा परिितिि ििि स्िीकृनत नलिु पििुु
े ः
आफूले उत्पार्दि ििे को मदर्दिाको आकाि ि िुणस्ति परिितिि ििुि पिे मा िा ियाुँ व्राण्ड
उत्पार्दि ििुि पिे मा पनि विभािको पूिि स्िीकृनत नलिु पिे व्यिस्था नियमािलीको नियम
२९(२) मा िरिएको छ ।

५.१.८.५.

नििीक्षण पुशस्तका िाख्नु पििुु
े ः
मदर्दिा उत्पार्दि ििे नडवष्टलिी/उद्योिमा तोवकए अिुसािको नििीक्षण पुशस्तका िाख्नु पिे
व्यिस्था नियमािलीको नियम २१ मा िरिएको छ । अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले
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खटाएको कमिचािीले नडवष्टलिी नििीक्षण िर्दाि नमनत, समय ि मदर्दिा उत्पार्दि प्रकृया
ससिन्धी र्दे खेका रुटी सो पुशस्तकामा लेख्न ु पर्दिछ ।
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५.१.८.६

इजाजत बेिि नडवष्टलिीमा प्रिेश ििि िपाउिे (नियम २०)
नडवष्टलिीनभर िा मदर्दिा िाखेको ठाउुँ ििपि कामर्दाि बाहे क बेसिोकाििाला अरु कुिै
पनि व्यशक्त अन्तःशुल्कबाट खवटएका कमिचािीको स्िीकृनत नबिा प्रिेश ििि िपाउिे
व्यिस्था िरिएको छ ।

५.१.९

मदर्दिा भण्डािण तथा अनभले ख ििे व्यिस्थाः
मदर्दिा उत्पार्दि कायि समाप्त भएपनछ उत्पार्दि स्थल परिसिनभर िोर्दामको व्यिस्था
ििी सुिशक्षत रुपमा मदर्दिा भण्डािण ििी िाख्नु पिे व्यिस्था नियमािलीको नियम ३३
मा छ । त्यसिी मदर्दिा भण्डािण िरिएको िोर्दाममा लिाइिे ताल्चामा साुँचो लिाई
सकेपनछ ताल्चाको सांचो घुसाउिे प्िालबन्र्द

हुिेििी वटकट लक टाुँसििी बन्र्द

ििुप
ि र्दिछ ि एउटा साुँचो इजाजतपरिालाको प्रनतनिनध ि अको साुँचो अन्तःशुल्क अनधकृत
िा कािखािामा खवटएका अन्तःशुल्क कमिचािीले िाख्नु पर्दिछ । यसिी भण्डािण ििी
िाशखएको मदर्दिा सुिशक्षत िाख्ने शजसमेिािी कािखािा धिीको हुिछ
े । उशचत सं िक्षण
िििे को कािणले िाजस्ि िोक्साि भएमा कािखािा धिी स्ियम शजसमेिाि हुिपु िेछ ।
५.१.१०

मदर्दिाको कच्चापर्दाथि, उत्पार्दि तथा नबिीको अनभले ख िाख्नुपििुु
े ः
(क)

इजाजतपर प्राप्त मदर्दिा उत्पार्दकले मोलासेसबाट च ुहाि भएको मदर्दिाको परिमाण
ि त्यसको शशक्त समेत उल्लेख ििी नियमािलीको अिुसूची १० बमोशजमको
विििण ि मदर्दिा नबिी तथा सोबाट प्राप्त हुिे अन्तःशुल्कको अिुसूची ११
बमोशजमको विििण तयाि ििी िाख्नु पर्दिछ । साथै मदर्दिा बिाउि प्रयोि
िरिएको अन्न ि फलफूलको वहसाब तथा त्यसको प्रयोिबाट के कनत मदर्दिा
उत्पार्दि

भयो

सोको

प्रनतलब्धशु

विििण

अद्यािनधक

ििी

अन्तःशुल्क

कमिचािीबाट प्रमाशणत ििाई िाख्नुपर्दिछ ।
(ख)

शचिी िा खाुँडसािी उद्योिबाट उत्पार्दि भएको सख्खि तथा मोलासेसको आसर्दािी
खचिको र्दै निक वहसाि नियमािलीको नियम २५ अिुसाि अिुसूची १२ को
ढाुँचामा िाखी त्यसको मास्केिािी कायािलयमा पठाउिु पर्दिछ ।

(ि)

मदर्दिाको कच्चापर्दाथि मोलासेस तथा शस्प्रट खरिर्दको लानि खरिर्दकतािले अिुसूची
१६ (क) बमोशजमको नििेर्दि त्यस्तो कच्चापर्दाथि खरिर्द ििे उद्योि िहे को
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स्थािको कायािलयमा पेश ििी सो कायािलयबाट स्िीकृनत नलई ससबशन्धत
उद्योि/प्रनतष्ठािबाट खरिर्द ििुप
ि र्दिछ । यसिी खरिर्द ििे को कच्चापर्दाथिको
विििण आफिो प्रनतष्ठाि िहेको कायािलयमा पेश ििी कायािलयको प्रनतनिनधको
िोहििमा आसर्दािी बाध्िु पर्दिछ ।
५.१.११

अबैध मदर्दिा नियन्रण ससबन्धी व्यिस्थाुः
अबैध मदर्दिाको उत्पार्दि, सं चय, ओसाि पसाि तथा नबिी वितिणलाई नियन्रण ििि
निसि व्यिस्था िरिएको छ ।

५.१.११.१

अबैध मदर्दिा नियन्रणः

अबैध मदर्दिा भन्नाले ः
(क)

अन्तःशुल्क ऐि तथा नियमािली ि मदर्दिा ऐि तथा नियमहरु बमोशजम नलिुपिे
इजाजतपर िनलई िा पेटेन्ट शस्टल प्लान्टबाट उत्पार्दि िभएको शस्प्रट िा घिे ल ु
प्रविनधको प्रयोि ििी उत्पार्दि िरिएको मदर्दिालाई अबैध मदर्दिा भनिन्छ
।अन्तःशुल्क ऐि, नियम तथा मदर्दिा ऐि, नियममा तोवकएको प्रािधाि भन्र्दा
फिक ढं िले उत्पार्दि, ओसाि पसाि, सं चय तथा नबिी नबतिण ििे काम समेत
अबैध मदर्दिाको कािोबाि अन्तिित पर्दिछ ।

(ख)

नियमािुसाि अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििरिएको मदर्दिा, स्िीकृनत प्राप्त िििे को
ब्राण्ड तथा अकािको ब्राण्ड िक्कल ििी उत्पादर्दत मदर्दिा पनि अबैध मदर्दिा मानिन्छ
।

(ि)

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा १६ तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा १२
बमोशजम र्दण्ड हुिे मदर्दिाको उत्पार्दि िा निष्कासि िा पैठािी िा

सं चय िा

नबिी वितिणसं ि ससबशन्धत कसुि पनि अिैध मदर्दिा मानिन्छ ।
५.१.११.२

अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनत िठिः
अबैध मदर्दिाको उत्पार्दि, सं चय तथा नबिी वितिणबाट समाजमा विनभन्न वकनसमका
विकृनत फैलिे तथा इजाजतपर प्राप्त ििी उत्पार्दि तथा नबिी हुिे मदर्दिाको खपतलाई
समेत प्रनतकुल असि पिि िई प्राप्त हुिपु िे अन्तःशुल्क, मू.अ.कि तथा आयकि समेत
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िुसि जान्छ । तसथि, अबैध मदर्दिाको कािोबािलाई नियन्रण िििको लानि र्दे हाय
बमोशजम अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनत िठि िरिएको छ ।
५.१.११.३
(१)

विभािस्तिीय समन्िय सनमनत
विभािीय स्तिमा र्दे हाय बमोशजमको अबैध मदर्दिा नियन्रण समन्िय सनमनत िहिे छुः
(क)

उपमहानिर्दे शक,आन्तरिक िाजस्ि विभाि, सं योजक

(ख)

िायब सशस्त्र प्रहिी महानििीक्षक, सशस्त्र प्रहिी बल मुख्यालय, सर्दस्य

(ि)

िायब प्रहिी महानििीक्षक, प्रहिी प्रधाि कायािलय, सर्दस्य

(घ)

निर्दे शक, अिुसन्धाि शाखा, आ.िा.वि., सर्दस्य

(ङ)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, िृह मन्रालय, सर्दस्य

(च)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, सं घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्रालय,
िििपानलका महाशाखा, सर्दस्य

(छ)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, िाजस्ि अिुसन्धाि विभाि, सर्दस्य

(ज)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, िाशणज्य, आपूनति तथा उपभोक्ता सं िक्षण विभाि,
सर्दस्य

(झ)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, कसपिी िशजष्ट्रािको कायािलय, सर्दस्य

(ञ)

प्रनतनिनध, िेपाल चेसबि अफ कमशि, सर्दस्य

(ट)

अध्यक्ष, िेपाल मदर्दिा उत्पार्दक सं घ, सर्दस्य

(ठ)

अध्यक्ष, िेपाल पेय पर्दाथि तथा चूिोट उत्पार्दक सं घ, सर्दस्य

(ड)

अध्यक्ष, िेपाल पेय पर्दाथि नबिी वितिण व्यिसायी महासं घ, सर्दस्य

(ढ)

अध्यक्ष, िेपाल मदर्दिा व्यिसायी महासं घ, सर्दस्य

(ण)

अध्यक्ष, िेपाल खुरा व्यापाि सं घ, सर्दस्य

(त)

निर्दे शक, अन्तःशुल्क शाखा, आ.िा.वि., सर्दस्य सशचि
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(२)

अबैध मदर्दिा नियन्रण व्यिस्थालाई प्रभािकािी कायािन्ियि िििको लानि शजल्ला स्तिमा
र्दे हाय बमोशजमको अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनत िहिे छ ।
(क)

प्रमुख, आन्तरिक िाजस्ि कायािलय/किर्दाता सेिा कायािलय/कोष तथा लेखा
नियन्रक कायािलय, सं योजक

(३)

(ख)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, शजल्ला प्रशासि कायािलय, सर्दस्य

(ि)

अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध, िेपाल प्रहिी कायािलय, सर्दस्य

(घ)

अध्यक्ष िा निजले खटाएको सर्दस्य उद्योि बाशणज्य सं घ, सर्दस्य

(ङ)

प्रनतनिनध, ससबशन्धत स्थािुीय तहले तोकेको कायिपानलका सर्दस्य, सर्दस्य

(च)

ससबशन्धत कायािलयको अन्तःशुल्क अनधकृत, सर्दस्य सशचि

ऐि, नियमािली, मदर्दिा ऐि, २०३१ तथा मदर्दिा नियमािली, २०३३ ि सो अन्तिितका
निर्दे शशकाको अनधिमा िही सनमनतले अबैध मदर्दिा नबिी वितिण नियन्रण ििे
ससबन्धमा आिश्यक कायि ििेछ ।

(४)

सनमनतले आफ्िो कायिविनध आफैं बिाई लािू ििि सक्िेछ ।

(५)

सनमनतले उप सनमनत तथा अबैध मदर्दिा नियन्रण टोली िठि ििी कायि ििि सक्िेछ
।

(६)

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िभएको ठाउुँमा अन्तःशुल्क प्रशासि हेिे ििी तोवकएका
कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयका प्रमुख संयोजक िहिे छि् । सो सनमनतले
अबैध मदर्दिा नियन्रण ससबन्धी कायि ििेछ ।

५.१.११.४

सनमनतको काम कतिव्यः
(क)

अबैध मदर्दिा उत्पार्दि स्थलमा िै खाितलासी ििी अबैध मदर्दिा, मदर्दिा बिाउि
प्रयोि भएका यन्र, उपकिण, मेशीि, भांडाकं ु डा लिायतका ससपूणि िस्तुहरु
कब्जामा नलिे ।त्यस्तो कायिमा सं लग्ि व्यशक्तहरुलाई पिाउ ििे ।

(ख)

अबैध मदर्दिा ओसाि पसाि ििे, नबिी वितिण ििे िा वििी वितिणको लानि
भण्डािण ििे को स्थािमा अबैध मदर्दिा नियन्रण टोली खटाई खाितलासी ििी
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अबैध मदर्दिा ि त्यस्तो मदर्दिा िाशखएको भाुँडाकुुुुँडा तथा ओसाि पसाि ििि
प्रयोि िरिएको सिािी साधि कब्जामा नलि लिाउिे ि त्यस्ता काममा सं लग्ि
व्यशक्तलाई पिाउ ििे ।
(ि)

कब्जामा नलएको िस्तु, सिािी साधि तथा पिाउ पिे का व्यशक्तलाई प्रचनलत
कािूि बमोशजम काििाही चलाउि ससबशन्धत कायािलयमा बुझाउिे ।

(घ)

अबैध मदर्दिाको कािोिाि नियन्रण ििि िजाि अिुिमि कायिलाई सवियताका
साथ सं चालि ििे ।

(ङ)

अिुिमिकायिबाट र्दे शखएका अनियनमतताको ससबन्धमा प्रचनलत ऐि, नियम
अिुसाि यथाशशघ्र काििाही टु ङ्गयाउिे ।

(च)

उपिोक्त कायिका लानि आिश्यक पिे मा िेपाल प्रहिीको सहयोि प्राप्त ििि
सवकिेछ ।

(छ)

अबैध मदर्दिा नियन्रण ििे सन्र्दभिमा सनमनतको सर्दस्यहरुबाट सहयोिात्मक
तथा समन्ियात्मक रुपमा अिुिमि ििे ।

(ज)

सूिाकी/सूचिाका आधािमा अबैध मदर्दिाको कािोिािमा सं लग्ि नडवष्ट्रव्यूटि ि
नडलिको पवहचाि ििी अबैध मदर्दिा भण्डािण भएका परिसि तथा िोर्दाममा
नििीक्षण तथा खाितलासी ििे, अबैध मदर्दिासुँि ससबशन्धत सामाि कब्जा ििी,
जफत ििे, सिोकाििाला व्यशक्तलाई पिाउ ििी आिश्यक कािूिी काििाही
ििे

५.१.११.५

अबैध मदर्दिा नियन्रणको कामको सन्र्दभिमा पाउिे सुविधाहरुः
(क)

अबैध

मदर्दिा

नियन्रण

ििे

कायिको

लानि

बजाि

अिुिमिमा

खवटिे

कमिचािीहरुलाई अबैध मदर्दिा नियन्रणको बजेटको परिनध नभर िही र्दै निक
खाजा खचि बापत रु.५००।– दर्दिे ।
(ख)

एक मवहिामा बढीमा २ िटाससम अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनतको बैठक
बसेको अिस्थामा िैठक भिा खचि लेख्न सवकिे ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

60

(ि)

शजल्लास्तिीय अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनतको प्रत्येक बैठकले ििे को निणियको
जािकािी ि खचिको विििण विभािमा पठाउिे ।

५.१.११.६
१.

थप नियमि व्यिस्थाुः
खुर्दो शस्प्रट निष्कासििर्दाि अिलसिि ििुप
ि िे प्रविया
(क)

मोलासेस िा शस्प्रट खरिर्द कतािको प्रशासि ििे कायािलयले कुि कायािलय
अन्तिितको नबिेताबाट मोलासेस िा शस्प्रट खरिर्द ििी ल्याउि लािेको हो सो
कायािलयको िाममा खरिर्दको नसफारिश ििे को हुिपु छि ।

(ख)

खरिर्दको नसफारिशको आधािमा नबिेताको अन्तःशुल्क प्रशासि ििे कायािलयले
निष्कासिको नसफारिश ििुप
ि र्दिछ ।

(ि)

निष्कासि नसफारिशको आधािमा मोलासेस िा स्प्रीटको नबिी िर्दाि अन्तःशुल्क
अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीको िोहििमा भण्डािण ट्ाकंबाट
ओसािपसाि ििे ट्ाकंिमा िाखी शशलछाप िा वटकट ताल्चा लिाउिु पर्दिछ
।

(घ)

मोलासेस िा स्प्रीट ओसाि पसाि ििे ट्ाकंि िा भांडोमा मापि ििे प्रणाली
(िेशजिं) जडाि िरिएको हुिपु िेछ ।

(ङ)

मोलासेस िा शस्प्रट खरिर्दकतािको उद्योि

प्रनतष्ठािमा ल्याई खन्याउुँर्दा समेत

अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीको िोहििमा ििुप
ि र्दिछ
।खरिर्दको लानि भएको नसफारिश, निष्कासि नसफारिश, बीजक बमोशजमको
निष्कासि परिमाण तथा भण्डािण हुिे परिमाणको नभडाि ििी अनभलेख र्दुरुस्त
िाख्नुपर्दिछ ।
(च)

अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथि खरिर्द ििे इजाजतपर प्राप्त उद्योि, नडवष्टलिी िा
व्यशक्तले सो खरिर्द िर्दाि लाग्िे िाजस्ि र्दाशखला ििे को सक्कलै भौचि सं लग्ि
िाखी खुर्दो, शस्प्रटको निष्कासि माि नििेर्दिको ४ प्रनत भिी सोझै खरिर्द स्थािको
उद्योि, नडवष्टलिीमा िहे को आन्तरिक िाजस्ि कायािलयको इकाई कायािलयमा
नििेर्दि दर्दिुपर्दिछ ।
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(छ)

शस्प्रट, मोलासेस खरिर्द कतािले अन्तःशुल्क इजाजत नलई ििीकिण ििे /िििे को
हे ि िु पर्दिछ ।

(ज)

निष्कासि ििि दर्दिे कमिचािीले नबिेता उद्योि, नडवष्टलिी िा व्यशक्तको कि बांकी
भए िभएको ि लाग्िे िाजस्ि िकम र्दाशखला ििे को ठीक भए िभएको यवकि
ििी कि बक्यौता भएमा निष्कासि अिुमनत दर्दिु हुुर्द
ुँ ै ि ।

(झ)

अन्तःशुल्क अनधकृतले निष्कासि माि फािाम जांच ििी कायािलयको तफिबाट
सबै विििण भिी निष्कासिको लानि स्िीकृनत दर्दिु पर्दिछ ।

(ञ)

माि बमोशजम निष्कासि अिुमनत दर्दि िनमल्िे भएमा निष्कासि मािको नििेर्दि
फािाममा सो व्यहोिा खुलाइ र्दिपीठ िरि दर्दिुपर्दिछ ।

(ट)

पेश भएको ४ प्रनत विििण फािामलाई निसि अिुसाि प्रयोि ििुप
ि र्दिछ ।
(१)

पवहलो प्रनत ससबशन्धत खरिर्द कतािको उद्योि, नडवष्टलिी र्दताि भएको
कायािलयमा िे कडि जनििे ििी माल सामाि साथ पठाउिु पिे । सामाि
ि माि फािाम र्दाशखला ििे कायािलयले प्राप्त माि फािामसं ि सामाि रुजु
ििी

आसर्दािी बांध्िे

तथा कुिै

कैवफयत भएमा तुरुन्त

ससबशन्धत

कायािलयलाई जािकािी ििाउिु पिे ।
(२)

र्दोस्रो प्रनत ससबशन्धत नबिेता उद्योि, नडवष्टलिीसं ि ससबशन्धत कायािलयमा
िाजस्ि असुली जिाउि सक्कल बैंक र्दाशखला भौचि माि फािामको प्रनत
सं लग्ि िाखी पठाउिु पिे । सो कायािलयले प्राप्त विििण ि भौचि ठीक
भए िभएको जाुँची अनभलेखमा िाख्नुपिे

(३)

तेस्रो

प्रनत निष्कासि दर्दिे उद्योि, नडवष्टलिी

भएको

ठाउं मा

िहे को

अन्तःशुल्क इकाई कायािलयमा ठीक र्दुरुस्त रुपमा अनभलेख िाख्न प्रयोिमा
ल्याउिे ।
(४)

चौथो प्रनत सं बशन्धत नबिेता उद्योिलाई दर्दिे ।उद्योिले नबिीको
अनभलेखमा सो व्यहोिा जिाई िाख्नुपिे ।
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(ठ)

सप्लाई अडिि प्राप्त भई सोझै अस्पताललाई नबिी िरििे बाहे क अन्य औषनध
पसलमा नबिी िििको लानि १०० एम.एल.भन्र्दा बढी परिमाणको िे क्टीफाइड
शस्प्रट ि साइलेन्ट शस्प्रट प्यावकङ्ग ििी उत्पार्दि तथा नबिी ििि पाइिे छै ि ।
औषनध उद्योिलाई िे क्टीफाइड शस्प्रट नबिी िर्दाि सो ब्यहोिा माि फािाममा िै
खुलाई शस्प्रटको निष्कासि अिुमनत दर्दिु पर्दिछ ।

(ड)

शस्प्रटको उत्पार्दि खरिर्द नबिी ििे उद्योि फमि तथा व्यािसायीले अिुसूची
१४ ि अिुसूशच १४(क) बमोशजमको तथा मोलासेस खरिर्द,नबिी ििे
उद्योि,फमि तथा व्यािसायीले अिुसूची १४(ख) बमोशजमको खाता समेत
प्रयोिमा ल्याउिु पर्दिछ ।

(ढ)

शस्प्रट तथा मोलासेस नबिी ििे उद्योि,फमि तथा व्यािसायी ि निजबाट त्यस्तो
िस्तु खरिर्द ििे उद्योि, फमि तथा व्यािसायीले अिुसूची २८ बमोशजमको
मानसक तथा िावषिक प्रनतिेर्दि ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा
किर्दाता सेिा कायािलयमा पेश ििुप
ि र्दिछ ।

२.

मोलासेस नियाित ससबन्धी व्यिस्था
१.

उद्योि प्रनतष्ठािले दर्दएको स्टक विििण ि स्टकमा भएको मोलासेस ठीक भए
िभएको अन्तःशुल्क अनधकृतले स्थलित नििीक्षण ििी नभडाि ििे ।

२.

शचिी उद्योिहरुबाट मं नसिर्दे शख चैर ससमको कुल उत्पादर्दत मोलासेसको पचास
प्रनतशत संशचत ििी बाुँकी पचास प्रनतशत ससम निकासी ििि दर्दिे ।

३.

मौज्र्दात मोलासेसको िणिा िर्दाि विनभन्न उद्योिबाट माि भै आएको मोलासेसको
परिमाण घटाई बाकी िहे को परिमाणलाई आधाि मान्ने ।

४.

निकासी िर्दाि Exporter ि Importer बीचको ससझौता पेश ििे पनछ मार निकासी
स्िीकृनत दर्दिे ।

५.

निकासी स्िीकृनत दर्दुँर्दा यस भन्र्दा अिानडको निकासी ििे को प्रमाशणत हुिे
कािजात हे िे ।
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६.

भाित निकासी िर्दाि आयात कतािले भाितीय अन्तःशुल्कको स्िीकृनत नलएको प्रमाण
निकासीकतािबाट पेश ििाउिे ।

७.

कुि भन्साि नबन्र्दुबाट निकासी ििे हुो, सो नििेर्दिमा खुलाउिे ।

८.

निकासी हुिे मोलासेसको ट्ांकिमा अन्तःशुल्क िा इकाई कायािलयमा खवटएको
अन्तःशुल्क नििीक्षकको िोहििमा ट्ांकिमा Load ििे, नबको बन्र्द ििे ि
नसलछाप ििी भन्साि विन्र्दुससम पुर्रयािइ भंसाि जांचपास भै निकासी भएको
यवकि प्रमाण सवहत ससबशन्धत कमिचािीले सो ससबन्धी प्रनतिेर्दि समेत नलिे
व्यिस्था नमलाउिे । सोको जािकािी भन्साि कायािलयमा समेत ििाउिे ।

९.

निकासी इजाजत दर्दिु पूिि उद्योिले नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क, मूल्य अनभिृवद्ध कि
तथा आयकि लिायतका कि, शुल्क, जरििुािा आदर्द च ुक्ता ििे को अनभलेख
िा प्रमाण हेिे ।

१०.

अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम (३) अिुसाि मोलासेस उत्पार्दि ििे शचिी
उद्योिले समेत अन्तःशुल्क इजाजत नलिुपिे हुुँर्दा मोलासेस निकासीको इजाजत
नलए िनलएको नभडाि ििे ।

११.

मोलासेसको स्थािीय नबिी ििि स्िीकृनत दर्दं र्दा खरिर्दकतािले अन्तःशुल्क इजाजत
नलए/िनलएको ि त्यसको प्रयोि समेत हे िी र्दुरुपयोि हुि िपाउिेतफि सजिता
अपिाउिे ।

३.

मदर्दिा पुिः प्रशोधि ििे ससबन्धमा
मदर्दिा उत्पार्दि ििी नबिी वितिण िरिएको िा नबिी िभै िोर्दाममा िहे का पुिािो
तयािी मदर्दिाहरुलाई पुिः प्रशोधि ििी मदर्दिा उत्पार्दि ििे सन्र्दभिमा विभािको पूिि
स्िीकृनत नलई र्दे हाय अिुसाि ििुप
ि िेछ ।

१.

निष्कासि ििे को िस्तु पुिः उत्पार्दि ससबन्धमाः
(क)

पुिःउत्पार्दि ििि चाहिे प्रनतष्ठािले पुिःउत्पार्दि ििुि पिािको कािण, पुिःउत्पार्दि
ििी उपभोि ििि सवकिे प्रयोिशाला पिीक्षण प्रनतिेर्दि, सामािको परिमाण,
शशक्त, साइज खोली ससबशन्धत कायािलयमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।
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(ख)

कायािलय प्रमुखले पुिः उत्पार्दि िरिसक्िु पिे नमनत, परिमाण खोली अिुमनत दर्दिे ि
सो को जािकािी विभािलाई दर्दिे ।

(ि)

अन्तःशुल्कको हकमा पनछल्लो र्दिबन्र्दी अिुसािको वहसाबले फिक (बढी)
अन्तःशुल्क िकम मार असूल ििे, पवहले नतिे को अन्तःशुल्क भन्र्दा कम असूल
भएमा िा घटी उत्पार्दि भएमा उत्पार्दकले र्दािी ििि िपाउिे । ति पवहले
उत्पार्दि हुुर्द
ुँ ा िखतको िाजस्ि भन्र्दा कम हुिे ििी पुिः उत्पार्दि स्िीकृनत दर्दइिे
छै ि ।

(घ)

मूल्य अनभिृवद्ध कि बीजक जािी ििी नबिी भएका िस्तुको हकमा आिश्यकता
अिुसाि मूल्य अनभिृवद्ध कि नियमािली, २०५३ को नियम २० बमोशजम
डेविट/िेनडट िोट जािी ििे ि अनभलेख िाख्ने ।

२.

नबिी िभएको सामािको हकमाः
(क)

पुिःउत्पार्दि ििि चाहिे प्रनतष्ठािले पुिःउत्पार्दि ििुप
ि िािको कािण, पुिःउत्पार्दि
ििी उपभोि ििि सवकिे प्रयोिशाला पिीक्षण प्रनतिेर्दि, सामािको परिमाण,
शशक्त, साइज खोली ससबशन्धत कायािलयमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।

(ख)

कायािलय प्रमुखले पुिःउत्पार्दि िरिसक्िु पिे नमनत, परिमाण खोली अिुमनत दर्दिे ि
सो को जािकािी विभािलाई दर्दिे ।

(ि)

नियमािुसाि लाग्िे अन्तःशुल्क नलई सामाि निष्कासि ििि दर्दिे ।

(घ)

मूल्य अनभिृवद्ध कि बीजक जािी ििुप
ि िे भए जािी ििे ।

िोटः पुिःउत्पार्दि िर्दाि मदर्दिाको हकमा सोही शशक्तमा िघट्िे ििी ि च ुिोटको हकमा
सोही र्दिबन्र्दीमा िघट्िे ििी मार पुिः उत्पार्दि ििि पाइिेछ । उत्पादर्दत
शशक्तबाट अको शशक्तमा लािुपिे भएमा िा रुप, शशक्त फिक पिे भएमा विभािको
पूिि स्िीकृनत नलिु पर्दिछ ।पुिः उत्पार्दि िर्दाि साविक उत्पार्दि भन्र्दा िाजस्ि घट्िे
ििी स्िीकृनत दर्दइिे छै ि ।
३.

मोलासेसको अिुिमि ििे
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पशुपंक्षीको र्दािा उत्पार्दि ििे िा पशुपंक्षीपालि ििे फमिहरुले मोलासेस खिीर्द ििि
नलएको अन्तःशुल्क इजाजतपरको ििीकिण ििे िििे को जांच पिीक्षण ििुप
ि छि
।त्यस्ता इजाजतपरिालाहरुले

ससबशन्धत कायािलयको

नसफारिशमा नबनभन्न शचिी

कािखािाहरुबाट खरिर्द ििे को मोलासेस पशुपंक्षीको र्दािामा प्रयोि हुिे ििे को छ ।
मोलासेस पशुपंक्षीको र्दािामा के कनत अिुपातमा प्रयोि हुन्छ सो अिुपातको उत्पार्दि
नबिी ििी आय विििण पेश भए िभएको हे िी िशजकको घिे ल ु तथा सािा उद्योि
कायािलयबाट विििण नलई नभडाई तोवकएको अिुपातभन्र्दा बढी मोलासेस खरिर्द ििे को
अिुिमिबाट पाइएमा त्यस्ता फमिहरुबाट बढी प्रयोि भएको मोलासेसबाट उत्पार्दि हुिे
परिमाणको शस्प्रटको हुि आउिे अन्तःशुल्क असुल ििे ।
५.२

वियि ससबन्धी व्यिस्था
वियि मदर्दिाको परिभाषा नभर पिे अल्कोहल युक्त पेय पर्दाथि हो ।वियि फमेण्टे शिको
प्रकृयाबाट उत्पार्दि िरििे शून्य र्दशमलब ५ प्रनतशत र्दे शख आठ प्रनतशत ससम अल्कोहलको
मारा भएको पेय पर्दाथि हो । जौ (Malt), हप्स (Hops), पािी ि मचाि (Yeast) को
सशसमश्रणलाई जीि िासायनिक प्रकृयाबाट कुहाई छािी त्यसपनछ नथग्राउिे प्रकृयाबाट वियि
उत्पार्दि हुन्छ ।वियि उत्पार्दि िर्दाि मकैको ग्रीट, चामलको कनिका ि शचिीलाई समेत
कच्चा पर्दाथिको रुपमा प्रयोि िरिन्छ ।ग्लुकोज िा अन्य िसायिको साथै कािििडाई
अक्साईडको प्रयोि पनि यसमा िरिएको हुन्छ । िटिमा भएको शचिीलाई मचाि (Yeast) ले
अल्कोहल ि कािििडाई अक्साईडमा परिणत ििि फमेण्टे शिको कायि िर्दिछ । यसको प्रकृया
पूिा ििि ७ र्दे शख २२ दर्दिससम लाग्र्दछ । कनत दर्दि लाग्िे भन्ने कुिा वियिको प्रकािमा भि
पर्दिछ । वियिमा लेिल लिाउिु ि प्यावकङ्ग ििुि अिानड हानिकािक जीिाणु िास ििि
पास्चिाईज्ड िरिन्छ ।

५.२.१

फ्लोनमटि (Flowmeter) ससबन्धी

व्यिस्थाुः

वियि उत्पार्दि ििे अिुमनत प्राप्त ििे का व्यशक्त िा प्रनतष्ठािले फ्लोनमटि प्रयोि ििी उत्पार्दि
ििुप
ि िेछ । यो यन्र प्रयोि िििका निशसत विभािले आफ्िो िे खर्दे ख/नियन्रणमा िहिे ििी
तोवकएको मापर्दण्ड अिुरुपको कािखािाले खरिर्द ििे को मेशशि प्रयोि ििि दर्दि सक्िेछ ।
विभािले उद्योिका लानि तोवकएको मापर्दण्ड अिुसाि िा विभािले दर्दएको निर्दे शि अिुसाि
फ्लो नमटि प्रयोि ििी नबयि बोतल बन्र्दी ििुप
ि ूिि वियिको िाम, प्रकाि, ब्राण्ड ि बोतलबन्र्दी
िरििे बोतल िा क्यािको आकाि उल्लेख ििी र्दे हाय बमोशजमको विििण पेश ििुप
ि िेछ ।
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१

Brew House को क्षमता

२

Fermentation Tank को सं ख्या ि क्षमता

३

BBT (Bright Beer Tank) को सं ख्या ि क्षमता

४

Filter मेशशिको सं ख्या ि क्षमता

५

BBT (Bright Beer Tank) बाट Filter ससम जािे पाइपको सं ख्या ि आकाि

६

वियि भिे बोतल िा क्याि िा केिको आकाि

७

वियि उत्पार्दि प्रवियाको Flow Chart

८

विद्युतीय प्रणाली (Electricity System)

९

आिश्यक भएको अन्य विििण

५.२.१.१ वियिको प्रिाह िाप्ि प्रयोि िरििे यन्र (फ्लोनमटि) जडाि िििका लािशु निसि शतिहरु
पूिा भएको हुि ु पर्दिछः—
(क)

वियि उद्योिमा अन्तःशुल्क नििीक्षक खवटएको हुि ु पिेछ ।

(ख)

वियिको प्रिाह मापि ििे मेशशि िा फ्लोनमटि वफलि भन्र्दा ठीक अिानड शस्थि
रुपमा िा सािि िनमल्िे ििी िाशखएको हुिपु िेछ ।

(ि)

फ्लोनमटिमा अन्य िस्तु प्रिाह ििि िा मापि ििि िपाइिे िा अिुमनत नबिा कुिै पनि
वियि बाहे कका िस्तु मापि ििि पाइिे छै ि ।

ति, मापि िर्दाि छु ट्टै िाखेि अन्य तिल पर्दाथि प्रिाह ििि सवकिेछ ।
५.२.१.२ जडाि हुिे फ्लो नमटिको िुणस्ति ि सोको प्रयोि ििे प्रवियाः
उद्योिमा जडाि िरििे फ्लोनमटिको िुणस्ति र्दे हाय बमोशजम हुि ु पिेछः—
(क)

प्रिाह भएि जािे नबयिको परिमाण मापि ठीक ढं िले ििे हुि ु पछि ।

(ख)

फ्लोनमटिको मापर्दण्ड खाद्य उद्योि, औषधी उद्योिमा प्रयोि हुिे वकनसमको एिं िेपाल
िुणस्ति तथा िापतौल विभािले तोकेको िुणस्ति बमोशजमको हुि ु पिेछ ।

(ि)

नबयि ि अन्य तिल पर्दाथिको प्रिाहलाई छु ट्टाउिे क्षमता भएको पाइपमा जडाि
भएको हुि ु पिेछ ।
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(घ)

विद्युत अिरुद्ध भएको समयमा कसतीमा एक घण्टा काम ििि सक्िे क्षमता भएको
जडाि भएको हुि ु पिेछ ।

(ङ)

िुणस्ति युक्त कसप्यूटि ि सोको फ्लोनमटिसुँि त्यांक आर्दाि प्रर्दाि ििे ि र्दे शखिे
प्रणाली युक्त सफ्टिेयि समाविष्ट हुि ु पिेछ । यो आधुनिक ि ितिमाि प्रविनध मैरी
हुि ु पिेछ ।

(च)

विभािद्वािा जडाि ििुि भिी आर्दे श भएका उत्पार्दि नियमि ि अन्तःशुल्क निधाििणका
लानि उपयुक्त हुि सक्िे अन्य यन्रहरु समेत जडाि िरिएको हुिपु िेछ ।
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५.२.१.३ जडाि िरििे नबन्र्दु ि उपकिणको सं ख्या हिे क लाइिमा निसिािुसाि हुिपु िेछः—
(क)

पवहलो विन्र्दुः वफलि भन्र्दा ठीक अिानडको भािमा वियि प्रिाह हुिे पाइपमा फ्लोनमटि
जडाि भएको विन्र्दुलाई जिाउुँछ ।

(ख)

र्दोस्रो विन्र्दुः वफलिबाट बोतल/क्यािमा वियि भिे पनछ नबयिको बोतल/क्याि सं ख्या
िणिा ििि बोतल काउन्टि जडाि भएको विन्र्दुलाई जिाउुँछ ।

(ि)

तेस्रो विन्र्दुः बोतलबन्र्दी भएको काटुिि कनत परिमाणमा पास भै िएको छ भिी
काटुिि िणिा ििे काटुिि काउन्टि जडाि भएको विन्र्दुलाई जिाउुँछ । सबै
विन्र्दुहरुमा विभाि िा कायािलय िा इकाई कायािलयबाट साुँचो लिाउिे िा नसल ििे
व्यिस्था नमलाइएको हुिपु िेछ । ति, तेस्रो विन्र्दुको हकमा प्रनतष्ठािले प्राविनधक
रुपमा ससभि छ भन्ने लानि जडाि ििि अिुमनत मािेमा विभािले अिुमनत दर्दि
सक्िेछ ।

५.२.१.४ फ्लोनमटिबाट वियि प्रिाह िर्दाि अपिाउिुपिे कायिविनध र्दे हाय बमोशजम हुिेछः—
(क)

वियि उत्पार्दि ििि अिुमनत पाएका प्रनतष्ठािले अन्तःशुल्क नििीक्षकको िोहििमा
जडाि भएका यन्रहरु बन्र्द ििे ि र्दुिै पक्षको िोहििमा खोल्िे व्यिस्था नमलाउिु
पिेछ । यो प्रविया नििन्ति रुपमा अपिाउिु पिेछ ।यस्तो कायि इजाजतपरिाला
ि अन्तःशुल्क नििीक्षक र्दुिैलाई सुविधा पुग्िे ििी ििुि पिेछ ।

(ख)

प्रनतष्ठािले विभािको िोहििमा प्रनतष्ठािमा जडाि भएको फ्लोनमटि ठीक छ/छै ि
भिी क्यानलब्रे शि (Calibration) ििेछ ।

(ि)

उक्त बमोशजम क्यानलब्रे शि ििी सकेपनछ मार उत्पार्दि ििि पाइिेछ ।

५.२.१.५ क्यानलब्रे शि (Calibration) ििे प्रविया ि फ्लो नमटि जडाि ससबन्धी व्यिस्थाः—
क्यानलब्रे शि प्रवियाः
(क)

फ्लोनमटि तथा अन्य काउन्टि एिं यन्रको क्यानलबु्िेशि निसि बमोशजम िठि
भएको सनमनतले ििेछः—
(१)

विभािको अन्तःशुल्क हे िे निर्दे शक –सं योजक
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(२)

ससबशन्धत कायािलयको प्रमुख –सर्दस्य

(३)

ससबशन्धत कायािलयको अन्तःशुल्क हेिे अनधकृत –सर्दस्य

(४)

ससबशन्धत प्रनतष्ठािका धिी िा निजले तोकेको अनधकाि प्राप्त प्रनतनिनध –
सर्दस्य

(ख)

सनमनतले आिश्यकतािुसाि विज्ञको पिामशि नलि सक्िेछ ।

(ि)

क्यानलब्रे शि विनध तथा प्रविया यस सनमनतबाट तोके बमोशजम हुिेछ ।

(घ)

ससबशन्धत प्रनतष्ठािले फ्लोनमटि जडाि ििी उत्पार्दि ििुप
ि ूिि यस सनमनतद्वािा
क्यानलब्रे शि ििाउिु पिेछ ।

( ङ)

यस सनमनतले क्यानलबु्िेशि ससपन्न भएको प्रनतिेर्दि सात दर्दि नभर विभािमा पेश
ििुप
ि िेछ ।

(च)

क्यानलब्रे शि कायि कसतीमा िषिको एक पटक ििुप
ि िेछ ।

ति विभािले आिश्यक ठािेमा िा ससबशन्धत प्रनतष्ठािले अिुिोध ििे मा क्यानलब्रे शिको कायि
तोवकए भन्र्दा बढी पटक पनि
(छ)

हुिसक्िेछ ।

यस सनमनतका सर्दस्यहरुको र्दावयत्ि क्यानलब्रे शि ििे ि सोको परिणाम र्दुरुस्त हुिे
प्रत्याभूनत ििे को हुिपु िेछ ।

५.२.१.६ फ्लोनमटि जडाि ििीसकेपनछ इजाजतपरिालाले ििुप
ि िे कायिहरुः—
(क)

कािखािामा िहे का फ्लोनमटि ि सोसुँि ससबशन्धत मेशशििी सामािहरुको भौनतक
विििण कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ । सोको एक प्रनत अनभलेखको रुपमा उद्योिमा
अद्यािनधक ििी िाख्नुपिेछ ।

(ख)

वियि उत्पार्दिमा प्रयोि हुिे मेशशििी सामाि, नतिको उत्पार्दि क्षमता, मेशशिको
मोडल िं., उत्पार्दि शुरु भएको दर्दि, मवहिा, िषि (नमनत) ि क्यानलब्रे शि सनमनतले
क्लानलब्रे शि ििे को नमनत समेत उल्लेख ििी अनभलेख िाख्नुपिेछ । यसको विििण
सबैले र्दे ख्ने ििी टाुँस समेत ििी िाख्नुपिेछ ।
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(ि)

उत्पार्दि भएको परिमाण, निष्कासि िरिएको परिमाण, िोर्दाममा मौज्र्दात िहे को
परिमाण ि अन्य खुलाउिुपिे कुिाहरु भएमा सोसमेत कािखािा धिीले प्रमाशणत ििी
अद्यािनधक अनभलेख िाख्नु पिेछ । सोको विििण अन्तःशुल्क कमिचािी िा
अन्तःशुल्क अनधकृतले खोजेका बखत उपलब्ध ििाउिु पिेछ । प्रमाशणत प्रनतको
प्रनतिेर्दि तोवकएको सयार्दनभरै ससबशन्धत कायािलयमा समेत पठाउिु पिेछ ।

(घ)

कािखािामा खवटएका अन्तःशुल्क

कमिचािीले कािखािाको निसि स्थाि ि

उपकिणमा साुँचो लिाई नसलछाप लिाउिु पिेछः—
(१)

उत्पार्दिस्थलनभर जािे ि बावहि आउिे प्रिेशद्वािमा,

(२)

फ्लोनमटि ि सो यन्रले नडस्प्ले (Display) ििे स्थाि िा अन्य अिुमनत प्राप्त
कुिै जडाि भएको यन्रमा ।

(ङ)

इजाजतपरिालाले फ्लोनमटि िा सोसुँि ससबशन्धत उपकिणमा स्िचानलत रुपमा बन्र्द
हुिे ि खोल्िे प्रणाली जडाि ििि चाहे मा ससबशन्धत कायािलयबाट अिुमनत नलिुपिेछ
।

५.२.१.७ फ्लोनमटिको ममित ससभाि ससबन्धी व्यिस्थाुः
५.२.१.७.१

प्राविनधक सनमनत िठिः
फ्लोनमटि ि यससुँि ससबशन्धत अन्य उपकिणहरु नबग्रेमा िा नतिीहरुले सही मापि ििि
िसकेको भन्ने कुिाको नसफारिश ििि र्दे हाय बमोशजमको सनमनत िठि हुिेछः—

५.२.१.७.२

(क)

ससबशन्धत कायािलयको प्रमुख — सं योजक

(ख)

विभािको कसप्युटि अनधकृत — सर्दस्य

(ि)

ससबशन्धत प्रनतष्ठािको धिी िा निजको अनधकाि प्राप्त प्रनतनिनध — सर्दस्य

निसि अिस्थामा फ्लोनमटि नबग्री काम िििे भएको ि सोबाट भएको प्रिाहमा िडबड
भएको छ भन्ने मानििेछः—
(क)

Display Unit मा अंक िर्दे शखएमा िा र्दे शखए तापनि अंक िडबड भई िा नबनग्रएि
आएमा,

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

71

(ख)

विन्र्दु िं. २(फ्लोनमटि) मा र्दे शखएको अंकहरु विन्र्दु िं. १(बोतल काउन्टि)
मा र्दे शखएको भन्र्दा बढी भएमा,

(ि)

विन्र्दु िं. ३(प्यावकङ्ग काटुिि जाुँच्िे ठाउुँ) मा र्दे शखएका अंकहरु िा अक्षिहरु
विन्र्दु िं. १ (फ्लोनमटि) िा विन्र्दु िं. २ (बोतल काउन्टि) को भन्र्दा बढी
भएमा,

(घ)

वियिको परिमाण जनत र्दे खाउिु पिे हो िा हुि ु पिे हो त्यो भन्र्दा असामान्य रुपमा
घटी िा बढी भएको र्दे खाएमा,

५.२.१.७.३. फ्लोनमटिको

िडिढीले

िर्दाि

वियि

उत्पार्दि

प्रवियामा

कुिै

बाधा

आएमा

इजाजतपरिालाले कािखािामा खवटएको अन्तःशुल्क नििीक्षकलाई जािकािी ििाउिु
पिेछ । फ्लोनमटिमा िडबढी भै िा नबग्रीएि निशश्चत रुपमा वियिको प्रिाह िाप्ि
िसक्िे भएमा िा वियिको बोतल तथा क्यािको िणिा ििि िसवकिे भएमा लाइि िा
प्रिाह हुिे स्थाि अलि अलि छु ट्टाएि अन्तःशुल्क अनधकृतको निर्दे शिमा जाुँच्िु पिेछ
। यस्तो िाप जाुँच ििे कायि वियि िोर्दाममा पठाउिु पूिि िै ससपन्न भएको हुि ु पिेछ
। त्यसिी िाप जाुँच ििे को

प्रमाण अिुसूची २२ बमोशजम अद्यािनधक ििी अनभलेख

िाख्नु पिेछ ।
५.२.१.७.४

अन्तःशुल्क कमिचािीले प्रकिण िं. ५.२.१.७.३. बमोशजमको जािकािी कायािलयलाई
ि कायािलयले पनि सोको जािकािी विभािलाई तुरुन्त दर्दिुपिेछ ।

५.२.१.७.५

विनग्रएको व्यहोिा समेतको जािकािी विभािमा प्राप्त भएमा प्राविनधक सनमनतले सात
(७) दर्दिनभरमा स्थलित नििीक्षण ििी आफ्िो िाय नसफारिश साथ विभाि तथा
ससबशन्धत कायािलयमा नििीक्षण प्रनतिेर्दि पेश ििुप
ि िेछ । सनमनतले निसि विषयमा
आधाि समेत खुलाई िाय दर्दिुपिेछः

५.२.१.७.६

(क)

सामान्य ममितबाट सं चालि हुि सक्िे अिस्था

(ख)

ममित ििि लामो समय लाग्िे अिस्था ।

प्रकिण िं. ५.२.१.७.५ को (क) बमोशजमको नसफारिश प्राप्त भए पनछ विभाि िा
ससबशन्धत कायािलयले प्रनतष्ठािलाई तुरुन्त नबग्रेका मेशशि उपकिण ममित ससभाि ििी
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र्दुरुस्त िाख्न आर्दे श दर्दिुपिेछ । यस्तो ममित ससभाि ििे र्दावयत्ि प्रनतष्ठािको हुिेछ
।
५.२.१.७.७

प्रकिण िं. ५.२.१.७.५ को (ख) को अिस्था आई सनमनतबाट ममित ििि लाग्िे
अनधकतम समय खुलाई िाय प्राप्त भएमा विभाि िा कायािलयले सो अिनध नभर ममित
ससभाि ििी नियनमत ििि आर्दे श दर्दि सक्िेछ ।

स्पष्टीकिणः

प्रकिण िं. ५.२.१.७.६ ि प्रकिण िं. ५.२.१.७.७को प्रयोजिको लानि ममित अिनधमा
उत्पार्दि कायिलाई नियनमत ििि िाधा पुयािएको मानििे छै ि । फ्लोनमटि नबग्रेको
अिस्थामा उत्पार्दि ििोवकिे िैकशल्पक व्यिस्थाको लानि विभािले स्िीकृनत दर्दि
सक्िेछ ।

५.२.१.७.८

प्रकिण िं. ५.२.१.७.७ बमोशजमको आर्दे श अिुसाि उत्पार्दि भएकोमा पनि अन्तःशुल्क
कमिचािी ि प्रनतष्ठािले उत्पार्दिको अनभलेख र्दुरुस्त ििी नियनमत िाख्नुपिेछ ।

५.२.१.८

(क) फ्लोनमटि जाुँच तथा मूल्यांकिः

५.२.१.८.1

अन्तःशुल्क नििीक्षकको कतिव्यः— र्दे हायमा उल्लेख भए बमोशजम फ्लोनमटि ठीक छ िा
छै ि भिी हिे क दर्दि जाुँच ििुि कािखािामा खवटएका नििीक्षकको कतिव्य हुिेछः—
(क)

बोतलबन्र्दी हुि ु पूिि फ्लोनमटिको जाुँच ििे।
िु

(ख)

फ्लोनमटिबाट वियि प्रिाह ििुप
ि ूिि िै उत्पार्दि ििे मेशशि सफा छ छै ि जाुँच्िे
।

(ि)

वियि प्रिाह हुिे विन्र्दु (फ्लोनमटि) मा नसलबन्र्दी तथा ताल्चा लिाए िलिाएको
समेत जाुँचबुझ ििे अथिा यनत परिमाण प्रिाह भै ियो भन्ने र्दे खाउिे बाकस ि
अन्य मापि ििे सबै मेशशि भएका विन्र्दुमा शीलबन्र्दी बन्र्द ि नसल भए िभएको
हे िे ।

(घ)

फ्लोनमटि, बोतल काउन्टि, कसप्यूटि ि अन्य िेटिवकिङ्गका मेशशिहरुको जाुँच
ििे ।

(ङ)

कसप्यूटि जाुँच ििे ि त्यसमा भएको पूिि
ि त अशन्तम अनभलेख हेिी नभडाि ििे
।
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(च)

बोतल काउन्टिको ि फ्लोनमटिको अशन्तम अंक जाुँच्िे, सोको अनभलेख िाख्ने ि
त्यसको पुििािृशि ििे ि अन्य जाुँच्िुपिे भिी तोवकएका सबै कायि ििे ।

५.२.१.८.2

उत्पार्दि प्रवियामा प्रयोि भएका सबै मेशशििी सामाि, बोतल ि क्याि हिे क दर्दि ठीक
छि्/छै िि् भिी र्दे हाय अिुसाि जाुँच्िेः—
(क)

कसप्युटि, िेटिवकिङ्गका मेशशि िा अन्य कुिै मेशशि भए सो पनि जाुँच्िे ।

(ख)

प्रत्येक फ्लोनमटि ि बोतल काउन्टि िाम्रोसुँि सञ्चालि भैिहे का छि् िा छै िि्
भिी जाुँच्िे ।

(ि)

प्राविनधक सनमनत िा क्यानलब्रे शि सनमनतलाई आिश्यक सहयोि पुयािउिे ।

(घ)

सनमनतले ससपन्न ििे का कायिको प्रनतिेर्दि पाशक्षक रुपमा कायािलयलाई दर्दिुपिेछ
।

५.२.१.८.3

अन्तःशुल्क नििीक्षकले फ्लोनमटि ि बोटल काउन्टि तथा विन्र्दु िं. २ को काउन्टि
जाुँचिर्दाि अथिा अन्य स्थािहरुमा िाशखएका नमटिहरु जाुँच िर्दाि खिाबी भएको र्दे शखएमा
ि ती नमटिले उशचत परिमाण निशश्चत रुपमा र्दे खाउि िसकेको पाइएमा निसिािुसाि
ििुप
ि िेछः
(क)

कुि नमटि, के कनत कािणले कुि नमनतमा, कनत बेला नबनग्रएको हो भन्ने
खिाबीको पूणि विििण िाख्नु पिेछ ।सोको जािकािी नछटो साधि िा
अिलाइिद्वािा कायािलयका प्रमुख ि विभािमा समेत पठाउिुपिेछ ।

(ख)

वियि उत्पार्दक िा इजाजतपरिालालाई समेत यो मेशशि नबग्रेको छ भिी
तुरुन्त जािकािी दर्दिुपिेछ ।

(ि)

सूचिा पाटी (Notice Board) मा टाुँस ििुप
ि िेः—

“यो मेशशि नबग्रेको छ” भन्ने जािकािी ििाउिे सूचिा सबैले र्दे ख्ने ि बुझ्िे ििी टाुँस ििे
।
५.२.१.८.4

(ख) अन्तःशुल्क अनधकृतको कतिव्यः
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फ्लोनमटि जडाि ििे पनछ अन्तःशुल्क निधाििण प्रणाली प्रभािकािी ि परिणाममुखी
बिाउिका निनमि फ्लोनमटि ठीक छ छै ि ि सो मेशशिले काम ििे को छ/छै ि भन्ने
जाुँच ििे र्दावयत्ि अन्तःशुल्क अनधकृतको हुिेछ ।
अन्तःशुल्क अनधकृतले निसि कतिव्य नििािह ििुप
ि िेछः
(क)

प्रनतष्ठािमा खवटएको अन्तःशुल्क नििीक्षकको कायि ससपार्दि ि निजले िाखेको
अनभलेख ठीक भए िभएको, निजले आफ्िो कतिव्य ि र्दावयत्ि ठीकसुँि नििािह
ििे िििे को अिुिमि, नििीक्षण ििी मानसक रुपमा निर्दे शि दर्दिे,

(ख)

मानसक रुपमा फ्लोनमटिको चेक जाुँच ििे,

(ि)

फ्लोनमटिको नडस्प्ले अंक, काउन्टिको अंक ि सोको कसप्यूटिमा र्दे शखिे अंक
नभडाि ििे । आिश्यकता अिुसाि सो कायि िििका लानि एक एक ििे ि
(Manually) िै परिमाण िणिा ििी जाुँच ििुप
ि िेछ,

(घ)

प्रनतष्ठाि तथा अन्तःशुल्क नििीक्षकले िाख्नुपिे अनभलेख ि दर्दिु पिे प्रनतिेर्दि
अद्यािनधक ििे िििे को हे िे ि अनभलेख अद्यािनधक ििि लिाउिे,

(ङ)

नियमािलीद्वािा तोवकएका अन्य कायि ििे,

(च)

चेकजाुँच ििे को कायिको प्रनतिेर्दि चेक जाुँच ििे को सात दर्दिनभर कायािलयमा
दर्दिे ि कायािलयले तुरुन्त विभािलाई जािकािी दर्दिुपिेछ ।

(छ)

कुिै कािणबश फ्लोनमटि नबनग्रइ प्रयोि हुि िसक्िे अिस्था भएमा कािखािाको
उत्पार्दि ििोवकिे ििी नियन्रणको बैकशल्पक व्यिस्था प्रयोिमा ल्याउि लिाउिे ।

५.२.१.९

सफ्टिेयि ि िेटिवकिङ ससबन्धी व्यिस्था

५.२.१.९.१

कसप्यूटि सफ्टिेयि ससबन्धी शति ि व्यिस्थाः
(क)

इजाजतपर प्राप्त कतािले फ्लोनमटिका साथमा सोको डाटा सं चालि ि प्रशोधि
ििे सफ्टिेयि समेत जडाि ििुि पिेछ । सफ्टिेयिका लानि कसप्यूटिको
अनििायि व्यिस्था ििुि पिेछ ।
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(ख)

फ्लोनमटिमा जडाि हुिे सफ्टिेयि Volume Counter/Bottle Counter बाट प्राप्त
हुिे अनभलेखहरु हिे क ५ (पाुँच) नमिेटमा Update ििे क्षमता भएको हुि ु पिेछ
।

(ि)

एक पटक कसप्यूटिमा प्रविष्टी भैसकेको अनभलेख कुिै वकनसमले मेटाउि िा
हे िफेि ििि िनमल्िे हुि ु पिेछ । यदर्द कुिै वकनसमले िा कुिै कािणिश त्यस्तो
भएमा कसप्युटिमा सोको स्ितःअनभलेख (Automatic Recording) भई िहिुपिेछ
।

(घ)

स्ितः प्राप्ती हुिे अनभलेख कसप्यूटिमा प्रविष्टी तथा डाटा व्याक अप सुिशक्षत
िहिुपिेछ । प्रविष्टी भएको अनभलेख MIS प्रयोजिका लानि आिश्यक प्रनतिेर्दि
सशजलैसुँि तयाि हुिे वकनसमको हुिपु िेछ ।

(ङ)

यसिी जडाि हुिे सफ्टिेयि कसतीमा पनि Window Compatible हुिपु िेछ ।

(च)

ससबशन्धत कायािलय तथा विभािले उक्त सफ्टिेयि प्रयोि भएको कसप्यूटिमा
Remote Location बाट पहुुँच (Access) ििि ि Connection ििि सवकिे हुिपु िेछ
।

५.२.१.९.२

अन्तःशुल्क कमिचािीले

प्रत्येक

उत्पार्दि

नसफ्टको

िणिा

भएको

Volume

Counting/Bottle Counting का अनभले खहरु इजाजतपरिालाद्वािा प्रमाशणत ििाई
अिुसूची २२ बमोशजम अनभले ख िाख्नुपिेछ । सो अिुसूची बमोशजमको अन्तःशुल्क
मानसक विििण प्रत्येक मवहिाको २५ िते नभर कायािलयमा दर्दिुपिेछ ।
५.२.१.९.३

िेटिवकिङ ससबन्धी शति ि व्यिस्थाः
(क)

इजाजतपरिालाले आफ्िो प्रनतष्ठािमा िहे को कसप्यूटिको डाटा ससबशन्धत
कायािलयमा िहे को कसप्यूटिमा Transfer ििे, अिलाइि हे ि ि सवकिे ििी
िेटिवकिङ्ग ििुप
ि िेछ ।

(ख)

िेटिवकिङ्ग ििि आिश्यक पिे भौनतक तथा प्राविनधक पूिािधाि ि नतिको
आिश्यकतािुसाि ममित ससभाि ििे र्दावयत्ि पनि इजाजतपरिालाको िै हुिेछ
।
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िेटिवकिङ्ग कुिै कािणिश काम िििे भएमा िा विनग्रएि उत्पार्दि भएको समयमा

(ि)

काम िििे मा ससबशन्धत प्रनतष्ठािमा खवटएको अन्तःशुल्क नििीक्षकले अिलाइि
ििुप
ि िे डाटा सुिशक्षत िाखी सोको व्याक अप डाटा िेटिवकिङ्ग सुचारु भएपनछ
कायािलयमा ट्रान्सफि ििुप
ि िेछ ।
Specification of Electromagnetic Flowmeters for beer industries
1.

Scope
This specification describes the principle, construction and main features of
electromagnetic Flowmeters for the measurement of flow rate of a
conductive liquid in a closed conduit running full. This specification is
recommended for beer industries.

2.

Construction and operating principle

As per ISO_6817_1992 - Measurement of conductive liquid flow in closed conduits
- method using electromagnetic Flowmeters.
3.
Specification
3.1. General
•

It should be constructed so as to meet hygienic requirement as per
National/International standards.

•

It should be suited for batch, filling and injection process.

•

Volumetric measument should be in m3, liters, gallons etc.

•

All electrical characteristics should be valid at an ambient temperature
-10 C to + 50 c, unless otherwise stated.

•

Type test should be according to OIML R 117.

•

Protection class should be according to IP67/IP68.

3.2. Operational Specifications
•

Accuracy

1% or rate

•

Reproducibility

0.2% of rate

•

Ambient temperature

-100 C to + 500 c

•

Liquid
o

Minimum Fluid Conductivity 5 u S/cm

o

Temperature range

-300 C to + 1000 c

o

Maximum inlet pressure

10 bar

o

Flow

unidirectional or bidirectional flow

3.3. Material/construction
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Meter Tube

Stainless Steel

Housing

Stainless Steel/Aluminium/PPONoryl

Liner/coating

Appropriate

Electrode

Stainless-steel/Hastelloy/PlatinumIridium/Tanatalum/Titanium

Mounting/connections

Clamp/Flanges

Size

DN 25 to 100 according to Capacity

3.4. Secondary device/Electronic Module

4.

•

Flowmeters should have one or two secondary devices. For example,
separate electronic module and terminal box etc.

•

Electronic module should be based on microprocessor.

•

It should be consist of appropriate displays unit.

•

The output and display will remain as follows when power fails.

•

System output should be digital pulse output for electronic/electro
mechanical counter.

•

It should be provided with data communication network for central data
collection or control.

•

It should have batch control function.

•

It should have more than one volume counter. Each volume counter
may be independently cleared or preset to a specific value.

•

It should have different types of memory (volatile and non volatile)
depending on the value of a control variable following a reset or a power
failure, and the states of write protection.

•

It should have functioned for automatic zero point correction.

•

It should have function to stop signal from internal preset counter.

•

Power supply is according to manufacturer rating.

Calibration and verification
verification and calibration should be done according to National regulation.

Computer Software मा हुिपु िे न्यूितम आधािहरुुः
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•

Flowmeter मा प्रयोि हुिे सफ्टिेयिले Volume Counter/Bottle Counter बाट प्राप्त हुिे
अनभलेखहरु हिे क ५ नमिेटमा Update ििुप
ि िे ।

•

उपिोक्त बमोशजमको अनभलेख कसप्युटिमा स्ितः (Automatically) प्रविष्ट हुिपु िे ।

•

एक पटक कसप्युटिमा प्रविष्ट भैसकेको अनभलेख कुिै वकनसमले मेटाउि िा हे िफेि
ििि िसवकिे हुिपु िे ।यदर्द कुिै वकनसमले/कािणिश त्यस्तो भएमा सो कुिाको अनभलेख
स्ितः(Automatically) कसप्यूटि आफैले लि िाख्नु पिे व्यिस्था हुिपु िे ।

•

प्राप्त अनभलेख कसप्युटिमा प्रविष्ट भैसकेपनछ MIS प्रयोजिका लानि आिश्यक रिपोटि
सशजलै तयाि ििि सवकिे वकनसमको हुिपु िे ।

•

उक्त सफ्टिेयि कशसतमा Window Compatible हुिपु िे ।

•

यदर्द ससबशन्धत निकायले उक्त सफ्टिेयि प्रयोि भएको कसप्युटिमा Remote Location
बाट Access ििि चाहेमा सशजलै Connect ििि सवकिे हुिपु िे ।

५.२.२

वियिको बोतल िा क्याि िन्र्दी प्रकृयाुः

५.२.२.१

तयाि भएको वियिलाई िाम्रिी सफा िरिएको बोतल िा क्याि िा केिमा भिे ि िाउि
ककि लिाउिे तथा लेिल लिाउिे कायि ििुप
ि र्दिछ । वियिको पास्चिाईज्ड ििी
सकेपनछ मार लेिल टाुँस्िे ि नबको लिाउिे तथा काटुििमा प्यावकङ्ग ििे कायि ििुप
ि र्दिछ
।

५.२.२.२

वियि उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले तयािी वियि अशन्तम रुपमा बोतल िा क्यािबन्र्दी िा
केिमा भर्दाि कायािलयबाट नसलबन्र्दी िरिएको विद्युतीय सूचिा ससप्रेषण क्षमता भएको
अटो फ्लोनमटि स्थायी रुपमा जडाि ििुप
ि छि ।फ्लोनमटिमा जडाि भएको पाइपबाट
मार वियि प्रिाह हुिेििी बोतलबन्र्दी ििुप
ि र्दिछ ।

५.२.२.३

आनथिक ऐि, २०७५ को भं साि महसुलसं ि ससबशन्धत अिुसूची १ को र्दफा १९ विविध
मा ब्रअ
ु िी कसपिीले िाउि ककि पैठािी िर्दाि आन्तरिक िाजस्ि कायािलयको
नसफारिसमा मार पैठािी ििुप
ि िेछ भन्ने व्यिस्था भए अिुसाि ब्रअ
ु िी उद्योिबाट
नसफारिसको लानि अिुिोध भै आएमा पैठािी िा खरिर्दको नसफारिस ििुप
ि िेछ । पैठािी
भै आएका िाउि ककिको प्राप्ती परिमाण, प्रयोि तथा जती ससबन्धी अनभलेख अनििायि
रुपमा िाख्न लिाई जती िएको िाउि ककिको प्रनतशत निकाली मानसक अनभलेख
तयाि ििि लिाउिु पर्दिछ । फ्लोनमटिले र्दे खाएको उत्पार्दि ि िाउि ककिको
प्रयोिबाट र्दे शखिे उत्पार्दि, निष्कासि तथा अन्तःशुल्क वटकट प्रयोिबाट र्दे शखिे
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उत्पार्दि, निष्कासि तथा मौज्र्दात बीचको वहसाब मानसक रुपमा नभडाि ििी नभडाि
िभए जनतको हकमा प्रचनलत कािूि बमोशजम ििुप
ि र्दिछ ।
५.२.२.४

वियिको बोतलमा प्रयोि िरििे िाउि ककि िा क्यािको ढकिी (Lid) मा “िेपाल
सिकाि, िेपाल सिकािको निशािा छाप, आन्तरिक िाजस्ि विभाि, अन्तःशुल्क २०५८”
लेशखएको लेबल अनििायि रुपमा छावपएका हुिपु िेछ ।

५.२.२.५

इजाजतपरिालाले वियिलाई निसि बमोशजम बोतल िा क्याि िा केिमा िाखी उत्पार्दि
ििुप
ि िेछ । ६५० एम.एल शशशाको बोतल, ५०० एम.एल क्याि, ३३० एम.एल क्याि
ति Draft Beer को हकमा 20 नलटि िा ३० नलटि िा ५० नलटिको केि समेत
िाखी प्यावकिं ििि सक्िेछ ।

५.२.२.६

वियिको बोतल िा क्यािबन्र्दी ििे पनछ बोतल ि नबकोमा पिे ििी ि क्यािको नबकोमा
पिेििी अन्तःशुल्क वटकट टांस ििुप
ि छि । अन्तःशुल्क वटकट टांस भएको वियि मार
काटुििमा प्यावकिं ििुप
ि छि ।

५.२.३

वियिको प्यावकङ्ग व्यिस्थाुः

५.२.३.१

बोतलबन्र्द एक केश/काटुििमा ६५० एम.एल ि ५०० एम.एल. क्यािको १२ बोतल
िा क्यािबन्र्दी ििी वियि प्यावकङ्ग ििुप
ि िेछ ।

५.२.३.२

बोतलिन्र्दी एक केश/काटुििमा ३३० एम.एल. को २४ बोतल िा क्यािबन्र्दी वियि
प्यावकङ्ग ििुप
ि िेछ ।

५.२.३.३

ड्राफ्ट वियि एक केिमा (Keg) मा 20 नलटि िा ३० नलटि िा ५० नलटि ड्राफ्ट
नबयि प्यावकङ्ग ििि सवकिेछ । ति, डाफ्ट वियिको हकमा विभािबाट छु ट्टै स्िीकृनत
प्राप्त ििुप
ि िेछ ।

५.२.३.4

विर्दे श नियाितको हकमा इजाजतपरिालाको माि अिुसाि पटके रुपमा ि स्थािीय नबिी
वितिणको लानि अन्तिािवष्ट्रय प्रयोि समेत हे िी अन्तःशुल्क शस्टकि उपलब्धताका
आधािमा विभािले अन्य साईजमा समेत प्यावकङ्गको अिुमनत दर्दि सक्तछ ।
ति, त्यस्तो प्यावकङ्ग भएको सामािको परिमाण तोवकएको परिमाणसं ि विभक्त िर्दाि िा
िुणि िर्दाि नमल्िुपर्दिछ ।
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५.२.४

उत्पार्दिको लेिलमा उल्लेख ििुि पिे कुिाहरुुः
वियिको हिे क बोतलमा टे डमाकि, उत्पार्दि नमनत, ब्याच िं., नसरियल िं., अल्कोहलको
मारा, व्राण्डको िाम एिं अनधकतम खुरा मूल्य टाुँस ििुि पिे ि सेिि ििि सवकिे
अशन्तम नमनत समेत उल्लेख ििुप
ि र्दिछ । सेिि िरििे मापर्दण्ड ससबशन्धत निकायले
निधाििण ििि आर्दे श दर्दएकोमा िा व्यिस्था ििे कोमा सो समेत सबैले र्दे ख्ने ििी उल्लेख
ििुप
ि िेछ ।

५.२.५

निष्कासि ि नबिी वितिण प्रकृयाुः

५.२.५.१

इजाजतपरिालाले नबयि निष्कासि िर्दाि ससपूणि अन्तःशुल्क एिम लाग्िे अन्य कि
तथा र्दस्तुि नतिे को हुिपु छि । कुिै पनि िाजस्ि बांकी बक्यौता हुि ु हुुँर्दैि । अन्तःशुल्क
र्दाशखला ििे को भौचि िा िसीर्द सं लग्ि ििी निष्कासि माि फािाम अिुसूची २० चाि
प्रनत भिी वियि निष्कासि ििे स्िीकृनतका लानि अन्तःशुल्कको इकाई कायािलयमा
पेश ििुप
ि िेछ ।

५.२.५.२

निष्कासिको लानि अिुमनत माि भै आएको निष्कासि माि फािाम अिुसािको परिमाण,
उक्त परिमाणमा लाग्िे अन्तःशुल्क एिम् अन्य कि तथा र्दस्तुि र्दाशखला ििे को छ
छै ि, विितको िाजस्ि बक्यौता छ छै ि जाुँची ठीक भए मार इकाईमा खवटएका
अन्तःशुल्क नििीक्षकले अिुमनतका लानि नसफारिस ििुप
ि र्दिछ ।

५.२.५.३

अन्तःशुल्क अनधकृतले निष्कासि ििे स्िीकृनत दर्दर्दा इकाई कायािलयको नसफारिस
हे िप
िु र्दिछ । यदर्द इकाई कायािलयका कमिचािीलाई अनधकाि प्रत्यायोजि भएको छ भिे
पनि ५.२.५.४ बमोशजम ििुप
ि र्दिछ ।

५.२.५.४

निष्कासिको लानि स्िीकृत भै प्राप्त भएको फािाममा उल्लेख भए अिुसाि निष्कासि
िरििे वियि बापतको अन्तःशुल्क एिम् अन्य कि तथा र्दस्तुि र्दाशखला ि पुिािो िाजस्ि
बक्यौता च ुक्ता भएको नभडाि ििी भौनतक जाुँच समेत ििी अिुसूची २१ को तयािी
बोतलिन्र्दी वियि ि निस्कासि (आसर्दािी तथा खचि) खाता बमोशजमको अनभलेखमा
प्रनबष्ट ििाएि मार निष्कासि ििि स्िुीकृनत दर्दिु पर्दिछ ।

५.२.५.५

निष्कासि भण्डािण ििुि अशघ विभािले तोके बमोशजम अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे को
हुिपु िेछ ।
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५.२.५.६

वियि उत्पार्दकले वियिको खरिर्द नबिी ििे अन्तःशुल्क इजाजतपर प्राप्त

वितिक,

थोक नबिेता िा नडलिलाई मार नबिी ििुप
ि िेछ ।
५.२.५.७

विर्दे शबाट पैठािी ििे को वियिको खरिर्द नबिी ििेले त्यसिी खिीर्द ििे को वियिको
विििण खुलाई िाख्नु पिेछ ।

५.२.५.८

खरिर्द िर्दाि वियिको बोतल िा क्याि िा केिमा अन्तःशुल्क वटकट लिाएको छ छै ि
सो हेिेि मार खरिर्द ििुप
ि िेछ । अन्तःशुल्क वटकट िटाुँनसएको वियि खरिर्द ििे को
भेवटएमा अबैध मानििेछ ।

५.२.६

वियिको अनभलेख

५.२.६.१

वियि उत्पार्दि शुरु ििुि पूिि ि उत्पार्दि ििी सकेपनछ अन्तःशुल्क नििीक्षकले अिुसूची
२२ बमोशजमको वियि बोतलबन्र्दी ससबन्धी प्रनतिेर्दिको अनभलेखमा निसि कुिाहरु
खुलाइ िाख्नुपिेछः—
(क)

वियिको उत्पार्दि परिमाण

(ख)

उत्पादर्दत वियिको बोतल िा क्याि िा केिको निष्कासि परिमाण

(ि)

उत्पार्दि प्रवियाको पवहलो चिण फ्लोनमटि जडाि (विन्र्दु) र्दे शख र्दोस्रो चिण
बोटल काउन्टि (विन्र्दु) ससम जाुँर्दाको परिमाण

(घ)

फ्लानमटि जडाि विन्र्दु १ ि बोटल काउन्टि नबन्र्दु २ (िा काटुिि प्यावकिं
जांच्िे ठाउ भएमा ३ पनि) मा जनडत उपकिणद्वािा िे कडि िरिएको परिमाण

(ङ)

उत्पार्दि प्रवियामा िएको िोक्सािी िा जनतिको विििण ।

(च)

उत्पार्दि पश्चात पाश्चिाइजेशि, प्याकेशजिं, िोर्दाममा भण्डािण िर्दाि िएको
िोक्सािी िा जतीको विििण ।

५.२.६.२

कािखािामा खवटएको अन्तःशुल्क कमिचािीले अिुसूची २३ बमोशजम निष्कासि िरिएको
तथा बोतलिन्र्दी िरिएको विििण ससबन्धी अनभलेख िाख्नुपिेछ । यसमा नबयिको
आसर्दािी ि खचिको विििण खुलाउिुपिेछ ।
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५.२.६.३

विन्र्दु १ बाट विन्र्दु २ मा (नबन्र्दु ३ भएमा सोमा पनि) नबयि प्रिाह भई जाुँर्दा हािी
िोक्सािी भएको नबयिको जाुँच ििी कािखािा धिी िा निजको प्रनतनिनधले अन्तःशुल्क
कमिचािीको नसफारिशमा ससबशन्धत कायािलयमा प्रनतिेर्दि दर्दिु पिेछ ि सोको अनभलेख
समेत िाख्नुपिेछ ।

५.२.६.४

अन्तःशुल्क निधाििण िर्दाि फ्लोनमटि ि बोतल काउन्टि िा अन्य यस्तै जनडत यन्रमा
िोक्साि भएको र्दे शखिे परिमाण ि िास्तविक िणिाबाट घटी भएको परिमाणको विििण
निसिािुसाि िाख्नुपिेछः
(क)

फ्लोनमटिको जडाि नबन्र्दु िं. १ मा कनत नबयि पठाएको भन्ने मापि ििी कनत
परिमाण प्रिाह भएको छ भन्ने कुिाको विििण िाख्ने ।

(ख)

फ्लोनमटिको जडाि विन्र्दु िं. १ बाट बोटल काउन्टि नबन्र्दु िं. २ मा जाुँर्दा
भएको िोक्सािीलाई प्रिाह हुुँर्दा िे कडि िरिएको परिमाणबाट विन्र्दु िं. २ मा
र्दे शखएको परिमाणलाई घटाएि हे र्दाि र्दे शखिे फिकको रुपमा िणिा ििी िाख्ने ।

(ि)

बोतल काउन्टि विन्र्दु िं. २ पश्चात भएको िोक्सािीलाई भौनतक रुपमा
िास्तविक सं ख्या िणिा ििी सोको अनभलेख िाख्ने ।

५.२.६.५

प्रत्येक मवहिाको २५ ितेनभर अिुसूची २४ बमोशजमको ब्रअ
ु िीिालाले दर्दिु पिे वियिका
बोतलहरुको नबिी ि त्यसबाट आउिे अन्तःशुल्कको मानसक तथा िावषिक फांटिािी
विििण प्रनतष्ठािले अनििायि रुपमा कायािलयमा पठाउिु पिेछ ।

५.२.७

वियि मौज्र्दात कमीको नमिाहा (नियमािलीको नियम २३क को उप नियम १)
(क)

वियि उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले तयािी वियि अशन्तम रुपमा बोतलबन्र्दी
िर्दाि फ्लोनमटिले र्दे खाएको परिमाण भन्र्दा बोतलबन्र्दी भएपनछको बोतल
काउण्टिले र्दे खाएको परिमाणको मौज्र्दात कमी ि पाश्चिाइजेशि, प्याकेशजङ्ग तथा
िोर्दाममा भण्डािण िर्दाि टु टफुट िा विनग्रएि बोतलमा प्रयोि हुि िसक्िे
अिस्थाका िाउि ककिको मौज्र्दात कमीको विििण विभािले तोकेको ढाुँचामा
(अिुसूची २५ बमोशजम िोक्सािी नमिाहाको नििेर्दि) मानसक रुपमा उल्लेख
ििी नमिाहाको लानि अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश ििुप
ि िेछ ।
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मानथ उल्लेख भए बमोशजम पेश भएको विििण अन्तःशुल्क अनधकृतले तीस

(ख)

दर्दिनभर जाुँच ििुप
ि िेछ । त्यसिी जांच िर्दाि फ्लोनमटिले र्दे खाएको परिमाण
भन्र्दा बोतलबन्र्दी भएपनछको बोतल काउण्टिले र्दे खाएको परिमाणको मौज्र्दात
कमी भएमा िढीमा १.५ प्रनतशतससम ि पाश्चिाईजेशि, प्याकेशजङ्ग तथा िोर्दाममा
भण्डािण िर्दाि टु टफुट िा नबग्रेको वियिको भौनतक पिीक्षण ििी बढीमा २
प्रनतशतससम मौज्र्दात कमीको नमिाहा दर्दि सक्िेछ ।
५.३

च ुिोट, नबडी तथा सूनतिजन्य िस्तु ससबन्धी व्यिस्था

५.३.१

च ुिोटुः
च ुिोट भन्नाले िेपालमा उत्पार्दि भएको िा विर्दे शबाट पैठािी िरिएको सूतीबाट पूणि िा
आंशशक रुपले प्रशोधि ििी वफल्टि िाखी िा ििाखी धुम्रपािको निनमि तयाि िरिएको
जुिसुकै प्रकािको च ुिोटलाई ससझिुपछि । विनभन्न जात ि िुणस्तिका सुतीहरुलाई नमसाई
विनभन्न व्राण्डको च ुिोट तयाि िरिन्छ । च ुिोट उत्पार्दि, खरिर्द नबिी, पैठािी तथा नियाित
ि सञ्चय ििि अन्तःशुल्क इजाजतपर नलिु पर्दिछ ।

५.३.१.१

च ुिोट उत्पार्दि तथा नबिी वितिणुः
नियमािलीको नियम १४ बमोशजम च ुिोट उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले र्दे हाय
बमोशजमको कायि ििुप
ि िेछ ।
(क)

कच्चा ि कोिा सुतीको वहसाि िाख्नुपिेः
च ुिोट बिाउिको लानि प्रनतष्ठािमा शझकाइएको सबै प्रकािका स्िर्दे शी ि विर्दे शी
सुतीको वहसाि तथा विििण अिुसूची ५बमोशजमको ढांचामा िाखी कािखािा प्रमुख
िा निजले तोकेको अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाई िाख्नुपिेछ ।

(ख)

सुती खपतको वहसाि िाख्नेः
च ुिोट ििाउि प्रयोि िरिएको सुतीको वहसाि अिुसूची ६ बमोशजमको ढांचामा
िाखी कािखािा प्रमुख िा निजले तोकेको अनधकृतबाट प्रत्येक दर्दि जंचाई प्रमाशणत
ििाई िाख्नु पिेछ ।

(ि)

च ुिोटमा सुतीको अिुपात खुलाउिेः
ियाुँ च ुिोट उत्पार्दि िर्दाि विनभन्न प्रकािको च ुिोट बिाउि प्रयोि िरििे स्िर्दे शी
तथा विर्दे शी सुतीको अिुपात खुलाई विभािबाट स्िीकृनत नलिुपिेछ ।
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च ुिोटका शखल्लीहरुलाई बट्टामा प्याक ििे िममा िै प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क
वटकट टांस ििुप
ि र्दिछ ।
(घ)

तयािी च ुिोट बट्टािन्र्दी ििेुः
नबिी योग्य तयािी च ुिोटलाई िाम्रिी जाुँचबुझ ििी बट्टामा हाली बन्र्द ििे तथा
िोर्दामबाट नबिीको लानि निकानलएको च ुिोट अन्तःशुल्क अनधकृतको स्िीकृनत
बेिि कािखािामा पुिः ल्याउि िहुिे ।

(ङ)

च ुिोटका बट्टाहरु प्यावकङ्ग ििेः
तयािी च ुिोटका बट्टाहरुलाई ठू लो कािजको बक्सामा बन्र्द ििी र्दै निक बन्र्द
िरिएको च ुिोटको बट्टा सं ख्या, बक्साको नसलनसलेिाि िसबि ि बन्र्द िरिएको नमनत
समेत स्पष्ट र्दे शखिे ििी अिुसूची ७ बमोशजमको ढांचामा उल्लेख ििे तथा िोर्दाममा
ु ी ८ बमोशजमको ढांचामा िाख्नुपिे ।
िाशखएको च ुिोटको वहसाि अिूसच
च ुिोटका बट्टाहरु निसिािुसाि प्यावकङ्ग ििुप
ि िेछुः
(१)

१ बट्टामा १० शखल्ली िा २० शखल्ली च ुिोट िाखी प्यावकङ्ग िरिएको
हुिपु र्दिछ । बट्टालाई आउटिमा प्यावकङ्ग िर्दाि १ आउटि प्याकमा १०
बट्टा िा २० बट्टा िाशखएको हुिपु र्दिछ ।
ति, ८४ एम. एम. भन्र्दा मानथको च ुिोटको हकमा १० िा २० शखल्ली जे
भए पनि १ आउटि प्याक (Outer Pack) मा १० िट्टा च ुिोट हुि ु पछि ।
(२) ८४ एम.एम.भन्र्दा बढी लसबाई भएको च ुिोट ‘५’ एम (M) मा प्यावकङ्ग
ििुप
ि र्दिछ ।

(३)

अन्य प्रकािका सबै च ुिोट १० एम (M) मा प्यावकङ्ग ििुप
ि र्दिछ ।

(४)

१ एम (M) मा १००० शखल्ली च ुिोट हुिपु र्दिछ ।

(५)

च ुिोटको उत्पार्दि नमनत, व्याच िसबि, इजाजतपरिाला उत्पार्दक िा पैठािी
कतािको िाम, ठे िािा ि ट्रेडमाकि आउटिमा लेख्न ु पर्दिछ । साथै, प्रत्येक
आउटिमा र्दे ििाििी नलपीमा (सूतीजन्य पर्दाथि स्िास््यको लानि हानिकािक
छ) भिी उल्लेख ििुि पिेछ ।

(६) आउटिको अनधकतम खुरा मूल्य खुलाउिु पिेछ ।
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(च)

िोर्दामबाट च ुिोट निकाल्िे तरिकाः
च ुिोट नबिी िििको निनमि िोर्दामबाट बावहि निकाल्िलाई अिुसूची ९ बमोशजमको
ढांचामा फािाम भिी अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािी समक्ष
पेश ििे तथा निजहरुबाट जांची निष्कासि ििे इजाजतपर प्राप्त भएपनछ सोको
विििण भिी िाख्ने ।

५.३.१.२

उत्पार्दिको स्ति ि समायोजिः

५.३.१.२.१. च ुिोटको लसबाईमा १ नमनलनमटिससम फिक पिे मा सो फिकलाई विभािको पूिि स्िीकृनत
नलएि समायोजि ििि पाइिेछ ।
५.३.१.२.२ मानथ उल्लेख भएको उत्पार्दि

इकाईको फिक िणिा विभािले Calibrate ििे को

औजािको आधािमा िरििेछ ।
५.३.१.३

च ुिोट उत्पार्दि ििेले िाख्नु पिे अनभले खुः
नियमािलीको नियम १३क बमोशजम कािजत ि विििणको अनभले ख िाख्नु पिेछः
(क)

उत्पार्दि तथा नबिी भएको र्दै निक मौज्र्दातको विििण (अिुसूची ४),

ख)

कोिा मालको मौज्र्दात विििण (अिुसूची ५),

(ि)

ुँ ी उत्पार्दिको र्दै निक विििण (अिुसूची ६),
कोिामालको खपत ि च ुिोट ि नबड

(घ)

र्दै निक प्यावकङ्ग रुमको विििण (अिुसूची ७),

(ङ)

िोर्दाममा िहेको च ुिोटको र्दै निक विििण (अिुसूची ८),

(च)

ुँ ीको निष्कासि माि फािाम (अिुसूची ९),
च ुिोट तथा नबड

(छ)

खरिर्द खाता (अिुसूची ४ि),

(ज)

नबिी खाता (अिुसूची ४घ),

(झ)

व्याच नियन्रण खाता (अिुसशु च ९क),

(ञ)

आफूले जािी ििे का तथा प्राप्त ििे का बीजकहरु,
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(ट)

ु ािी ससबन्धी अनभलेख,
व्यापाि, लेखा, ििर्द प्राप्ती ि भक्त

(ठ)

आफुले ििे को आयात ि नियाितसं ि ससबशन्धत ससपूणि कािजातहरु,

(ड)

विभािले तोकेका अन्य कािजातहरु ।

ति, यदर्द किर्दाता मू.अ.किमा समेत र्दताि भएमा मानथ प्रकिण (छ) ि (ज) मा उल्लेख
भएका खरिर्द खाता ि नबिी खातासं ि समायोजि ििी िाख्न सवकिेछ ।
५.३.१.४

च ुिोटको प्रनतलव्धशु र्दि तोक्िे (नियमािलीको नियम १४क)
यस प्रकिणमा ५.३.२.१ बमोशजम विभािले प्रनतलब्धशु र्दि ितोकेको अिस्थामा च ुिोट
ुँ ी उत्पार्दि ििे इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तले पेश ििे को प्रनतलब्धशु र्दि उपि
ि नबड
जाुँचबुझ ििी त्यस्तो प्रनतलब्धशु र्दिलाई विभािले मान्यता दर्दि सक्िेछ ।

५.३.१.५ अन्तःशुल्क वटकटः(नियमािलीको नियम ३०)
िेपालनभर उत्पार्दि िा पैठािी हुिे च ुिोटका प्रत्येक बट्टाहरुमा अन्तःशुल्क वटकट टांस
ििुि पिेछ ।
५.३.१.६

वटकटको प्रनतस्थापि व्यिस्था (नियमािलीको नियम ३०(५))
प्रनतष्ठािलाई उपलब्ध ििाइएका अन्तःशुल्क वटकट प्रयोि ििे नसलनसलामा च्यानतएका,
नबनग्रएका, फिक आकािका िा सं ख्या कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले
खटाएको कमिचािीले भौनतक पिीक्षण ििी प्रमाशणत ििे को आधािमा कायािलयले त्यस्ता
अन्तःशुल्क वटकट प्रनतस्थापि ििि सक्िेछ । त्यसिी च्यानतएका िा नबनग्रएका वटकटको
मुच ुल्काको आधािमा विभािले तोकेको प्रकृया अिुसाि ससबशन्धत कायािलयले िष्ट
ििुप
ि िेछ ।

५.३.१.७

मूल्य खुलाउिु पिे (नियमािलीको नियम २९)
मदर्दिा, वियि, च ुिोट, सुती, खैिी, िुट्खा निकोवटियुक्त िा निकोवटििवहत पािमसला तथा
अन्य सुतीजन्य पर्दाथि उत्पार्दि ििे तथा पैठािी ििे इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तले वितिक,
थोक तथा खुरा नबिेतालाई नबिी ििे मूल्य साििजनिक ििी आफूले उत्पार्दि ििे को
िस्तुमा अनधकतम खुरा मूल्य अंवकत ििुप
ि िेछ ।
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५.३.१.८

ब्राण्ड, आकाि ि िुणस्ति परिितिि
इजाजतपरिालाले आकाि ि िुणस्ति परिितिि ििुि पिे मा िा ियां व्राण्ड उत्पार्दि ििुि
पिे मा विभािको पूिि स्िीकृनत नलिु पिे ि ियां व्राण्डको उत्पार्दि ििुि अशघ बांकी
बक्यौता िाजस्ि च ुक्ता ििे को हुिपु िेछ ।

५.३.२

ुँ ी
नबड
ुँ ी भिेको िेपालमा उत्पार्दि िरिएको िा विर्दे शबाट पैठािी भएको सुतीलाई
नबड
आिश्यकतािुसाि टु िा पािी विशेष प्रकािको रुखको पात िा कािजमा बेिी धुमपािको
ुँ ी उत्पार्दि, खरिर्द नबिी, पैठािी, सं चय तथा नियाित
लानि तयाि पारिएको िस्तु हो । नबड
ििि अन्तःशुल्क इजाजत नलिु पर्दिछ ।

५.३.२.१

नबडीको प्रनतलव्धशु र्दि तोक्िे (नियमािलीको नियम १४क)
ुँ ीको
यस नियमािलीमा अन्यर जुिसुकै कुिा लेशखएको भएतापनि च ुिोट ि नबड
उत्पार्दिको प्रनतलव्धशु र्दि विभािले तोक्ि सक्िेछ । विभािले प्रनतलव्धशु र्दि
ुँ ी उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले पेश ििे को प्रनतलव्धशु र्दि
ितोकेको अिस्थामा नबड
उपि जाुँचिुझ ििी त्यस्तो प्रनतलव्धशु र्दिलाई विभािले मान्यता दर्दि सक्िेछ ।

५.३.२.२

उत्पार्दि तथा वििी वितिण (नियमािलीको नियम १५)
नबुुँडी उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले सो नबुुँडी उत्पार्दि िििको लानि खपत भएको
ुँ ी
कच्चा सूतीको वहसाि िाखी नबुुँडीको उत्पार्दि तथा नबिी वितिण ििुि पिेछ । नबड
उत्पार्दि ििी नबिी ििुप
ि ूिि अिुसूची ९ बमोशजमको निष्कासि माि फािाम अन्तःशुल्क
अनधकृत िा निजले तोकेको कमिचािीबाट स्िीकृत ििाएि मार निष्कासि ििुप
ि िेछ ।

५.३.३

सूतीजन्य अन्य िस्तु
सूतीजन्य िस्तु उत्पार्दि, खरिर्द वििी, निकासी, पैठािी ि सञ्चय ििि अन्तःशुल्क इजाजत
नलिुपर्दिछ । अन्तःशुल्क प्रयोजिको लानि सूती, खैिी, िुट्खा, पािमसाला, जर्दाि, सुिशन्धत
ु , प्यावकङ्ग मेटेरियल्स, च ुिा आदर्द समेतको हुिे तौललाई
सुपािीको तौल नलुँर्दा लेिल
जिाउुँछ । ति, विर्दे श निकासीको हकमा इजाजतिालाको माि अिुसाि विभािले
पटके रुपमा अन्य साईजमा समेत प्यावकङ्गको अिुमनते दर्दि सक्िेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

88

५.३.३.१

सूनतिजन्य िस्तुमा िैधानिक चेताििी उल्लेख हुिपु िे
िेपालनभर उत्पार्दि िा पैठािी ििी नबिी वितिण ििे च ुिोट ि नसिािको बट्टामा
“धुम्रपाि स्िास््यको लानि हानिकािक छ” ि पािमसला, िुुट्खा जस्ता सूनतिजन्य
पर्दाथिको प्रत्येक पाउचमा र्दे ििाििी

नलपीमा “सूनतिजन्य पर्दाथि स्िास््यको लानि

हानिकािक छ” भिी मुरण िरिएको हुिपु िेछ । ति, नियाित हुिे उत्पार्दिको हकमा
अन्य नलवपमा मुरण ििि सवकिे छ । यस व्यिस्थाको उल्लं घि ििे मा अिुमनत परको
शति उल्लं घि ििे को मानििेछ ।
(क)

ु , ट्रेडमाकि शचन्ह,
ऐिको र्दफा ७ अिुसाि उत्पार्दकले आफ्िो उत्पार्दिमा लेबल
निकोवटिको मारा ि अन्य हानिकािक तत्ि एिं अन्य आिश्यक कुिाहरु
उल्लेख ििुप
ि छि ।प्याकेट िा

¥यापसिमा

िाबालकलाई आकषिण ििे कुिै

वकनसमको लोिो, शचन्ह िा शव्र्द िाख्न पाइं र्दैि ।साथुै अन्य उद्योि िा
उत्पार्दकको ब्राण्ड तथा ट्रेड िाम िाखी सूनतिजन्य पर्दाथि उत्पार्दि ििि पाईिे
छै ि ।
(ख)

ऐिको र्दफा ९ अिुसाि उत्पार्दकले सूनतिजन्य पर्दाथिको बट्टा, ¥यापसिमा, प्याकेट
ु को बावहिी भािमा “सुनतिजन्य पर्दाथि
तथा पासिलको प्यावकङ्गमा ि लेबल
स्िास््यलाई हानिकािक छ” भन्ने जस्ता व्यहोिाको िेपाल सिकािले तोके
बमोशजम चेताििीमूलक सन्र्दे श ि सूतीजन्य पर्दाथिको सेििको असिबाट भएको
घातक, िङ्गीिशचर प्रस्ट रुपमा बुशझिे ि र्दे शखिे ििी िेपाली भाषामा छाप्िु तथा
अङु्कीत ििुप
ि छि । मापर्दण्ड पूिा िभएको सूतीजन्य पर्दाथि आयात ििि पाइिे
छै ि ।

५.३.४
५.३.४.१

निष्कासि प्रकृयाः
ुँ ी तोवकएको िोर्दामनभर प्रिेश ििाएि
च ुिोट उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािबाट उत्पादर्दत च ुिोट, नबड
मार निष्कासि ििुप
ि िेछ ।

५.३.४.२

च ुिोटको प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे ि मार निष्कासि ििुप
ि िेछ ।
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५.३.४.३

ुँ ी उद्योिहरुले उत्पार्दि ििे को परिमाणको आधािमा माि ििे बमोशजमको परिमाणमा
नबड
नबिी वितिणको लानि निष्कासि िर्दाि लाग्िे अन्तःशुल्क िकम नलई माि फािाम स्िीकृत
िरिदर्दिे ि यस्तो माि फािामको र्दताि अनभलेख अलग्िै िाख्नुपछि ।

५.३.४.४

ुँ ी ओसाि पसािको िममा माि फािाम र्दताि िसबि ठीक हो होइि भन्ने प्रश्न उत्पन्न
नबड
भएमा िशजकको कायािलयले ससबशन्धत कायािलयमा नछटो साधिबाट बुझी ओसाि पसािमा
सिलीकिण िरिदर्दिुपछि ।

५.३.४.५

सूनतिजन्य पर्दाथिको (च ुिोट/नबुुँडी बाहे क) नियाित ससबन्धी व्यिस्था
१.

उद्योिले िस्तु नियाितको लानि ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता
सेिा कायािलयमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ,

२.

उक्त नििेर्दिमा निसि कुिाहरु खुलाउिु पिेछुः
(क)

कुि भन्साि विन्र्दुबाट नियाित ििे,

(ख)

नियाित िरििे िस्तुको परिमाण, नबिी ि अन्तःशुल्क िकम,

(ि)

नियाित िरिसक्िे अिनध ।

३. उक्त नििेर्दिका साथ निसिािुसािका कािजात पेश ििुप
ि िे ।
(क)

नियाितकताि ि आयातकताि बीचको खरिर्द नबिी ससझौता,

(ख)

ु ािीको तरिका
नियाितकतािको लानि खोनलएको एल.नस. को प्रनतनलपी िा भक्त
खुल्िे कािजात ।

४.

नियाित िरििे सूतीजन्य पर्दाथि लोड ििी कन्टे ििमा नसलछाप ििी सोको जािकािी
ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय ि भन्साि कायािलयमा दर्दिुपिेछ ।

५.

किर्दाताले नियाित ििे को िस्तुको निकासी प्रज्ञापि परको प्रनतनलपी सवहत ३
दर्दिनभर ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयमा
जािकािी ििाउिु पिेछ ।

६.

नियाित ििुि ििाउिु पूिि उद्योिले नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क, मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा
आयकि बापतको िकम बाुँकी बक्यौता ििहे को हुिपु िेछ ।
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७.

नियाितको लानि उद्योिबाट निष्कासि ििे को िस्तु मिानसि कािण भएको अिस्थामा
बाहेक नियाित िििे को पाइएमा त्यस्तो िस्तुमा अन्तःशुल्क निधाििण ििी लाग्िे
अन्तःशुल्क तथा विलसि र्दस्तुि असूल ििी अन्तःशुल्क र्दिाए, नछपाएको िा छलेको
कसूि मािी काििाही हुिेछ ।

८.

नियाित हुिे मालिस्तुको पाउच (पोका) िा लेबलमा निकासीको लानि मार (For
Export Only) भन्ने िाक्यांश लेशखएको हुिपु िेछ ।

५.३.५
५.३.५.१

नबिी वितिणः
च ुिोट तथा सूनतिजन्य िस्तु नबिीका लानि प्रनतष्ठाि बावहि लै जािु भन्र्दा अिानड िोर्दाममा
िाख्नु पर्दिछ । नबिी वितिणका लानि निकाल्िु पर्दाि निष्कासि माि फािाम भिी लाग्िे
अन्तःशुल्क ि अन्य कि तथा र्दस्तुि अनग्रम र्दाशखला ििी माि फािाम स्िीकृनत ििाएि
मार िोर्दाम बावहि लिी नबिी वितिण ििुप
ि र्दिछ ।

५.३.५.२

च ुिोट उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले आफ्िो उत्पार्दि नबिी वितिण िर्दाि अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तु नबिी वितिण ििे इजाजतपर नलएकाहरुलाई मार थोकमा नबिी वितिण ििुप
ि र्दिछ
।

५.३.५.३

अन्तःशुल्क वटकट िटाुँनसएको च ुिोट खरिर्द नबिी ििुि र्दण्डिीय अपिाध हो । त्यस्तो
च ुिोट अबैध हो ि त्यस्तो ििे को पाइएमा खरिर्दकताि पनि सजायको भािी हुिेछ ।

५.३.५.४

िण्डे ड िेयि हाउस माफित नबिी हुिे च ुिोटमा “कि मुक्त (Duty Free)” अंवकत भएको
हुिपु िेछ ।

५.३.५.५

विर्दे शबाट पैठािी िरिएको च ुिोटमा पनि प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे ि मार
कि मुक्त पसलबाट नबिी ििुप
ि िेछ ।

५.३.५.६

स्िर्दे शमा उत्पार्दि हुिे नसिाि तथा च ुिोट निकासी िर्दाि अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे
ससिन्धमा नियमािलीमा स्पष्ट व्यिस्था िभएको ि निकासीमा अन्तःशुल्क समेत िभएकोले
हाललाई र्दे हाय बमोशजम ििुि पिेछः
(क)

नियाित हुिे हर्दससम पटके रुपमा उत्पार्दि ििे स्िीकृती दर्दिे,

(ख)

विर्दे शमा मार नबिी ििे भन्ने लेिल प्रत्येक बट्टामा लिाउिे,
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(ि)

अन्य विषयमा प्रचनलत ऐि, नियम, निर्दे शशका तथा विभािीय परिपर अिुसाि ििे
।

कायािलय अन्तिित र्दताि िहे का अन्तःशुल्क लाग्िे मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूनतिजन्य

5.3.6

िस्तुहरुको

उत्पार्दि

ििे

इजाजतपरिालाले

उत्पार्दि

र्दे शख

निस्कासिससमका

वियाकलापलाई विभािको ITS System मा िहे को Activity Recording मा अनििायि
रुपमा प्रविष्ट ििे ि मार उत्पार्दि र्दे शख निष्कासि ससमको कायि ििुप
ि र्दिछ ।
५.३.६.१

मदर्दिा, वियि, िाइि, च ुिोट एिं

सूनतिजन्य

पर्दाथि (िुट्खा समेत)

उत्पार्दि

ििे

इजाजतपरिालाले कच्चा पर्दाथि खरिर्द िर्दाि Raw Material Purchase Request एिं Raw
Material Purchase Entry ििुि पर्दिछ ।Raw Material Purchase Request एिं Raw
Material Purchase Entry ििे Process र्दे हाय अिुसाि िहे को छः

• Raw material purchase Request
• Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे
•

Activity Recording -> raw material purchase Request मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

सामाि खरिर्द ििे सप्लायिको स्थायी लेखा िसबि, िाम ि उद्देश्य आदर्द सिै विििण भिे ।

•

Detail material का लानि Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Raw material को

•

Submit Request िटि शक्लक ििी माि िरिएको विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा

विििण भिे ।

पठाउिे ।
✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।

✓ कायािलयिाट

Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ

।
•

Raw material purchase Entry

(यो विििण किर्दाताले Raw Material Purchase ििी सकेको अिस्थामा प्राप्त विलको आधािमा भिे
)
•

Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे

•

Activity Recording -> raw material purchase entry मा click ििे ।
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•

New ट्ािमा click ििे ।

•

आफुलाई चावहए अिुसािको विििण भिे ।

•

Detail material का लािी Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Detail विििण भिे ।

•

Submit िटि शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।
५.३.६.2

मदर्दिा, वियि, िाइि, च ुिोट एिं सूनतिजन्य पर्दाथि (िुट्खा समेत) उत्पार्दि ििे

इजाजतपरिालाले कच्चा पर्दाथिबाट उत्पार्दिका लानि कच्चा पर्दाथिको प्रयोि िर्दाि Production

Request मा त्यसिी खपत हुिे कच्चा पर्दाथिको विििण प्रविष्ट ििुि पर्दिछ । कच्चा पर्दाथिबाट
तयािी एिं अधि तयािी िस्तुहरुको उत्पार्दि भै सकेपनछ Production Entry अन्तिित प्रविष्ट ििुि
पर्दिछ । Production Request एिं Production Entry ििे Process र्दे हाय अिुसाि िहे को
छः

• Production Request
(कच्चा पर्दाथि ल्याई सकेको अिस्था उत्पार्दिका लानि अिुमनत माग्ि यो विििण भिे
•

Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे

•

Activity Recording -> Production Request मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

Detail material का लािी Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Detail विििण भिे ।

•

Submit िटि

)

शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।
•
•

Production Entry (उत्पार्दि ििी सकेको अिस्थामा यो विििण भिे )
Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे
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•

Activity Recording -> Production entry मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

आफुलाई चावहए अिुसािको विििण भिे ।

•

Input production ि Output Production Detail भििका लानि दर्दईएका Add िटिहरुमा शक्लक
ििे ।

•

र्दुिै Detail विििण भिे ।

•

Submit िटि शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।
५.३.६.3

मदर्दिा, वियि, िाइि, च ुिोट एिं सूनतिजन्य पर्दाथि (िुट्खा समेत) उत्पार्दि ििे

इजाजतपरिालाले तयािी िस्तु उत्पार्दि भै सकेपनछ त्यस्ता िस्तुको नबिी (निस्कासि) िर्दाि
Sales Request एिं Sales Entry मा प्रविष्ट ििुि पर्दिछ । Sales Request एिं Sales Entry ििे
Process र्दे हाय अिुसाि िहे को छः
•

Sales Request (यो विििण किर्दाताले मालसामाि उत्पार्दि ििी सकेको अिस्थामा वििी
वितिणका लािी अिुमनत माग्ि भिे

)

•

Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे

•

Activity Recording -> Sales Request मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

आफुलाई चावहए अिुसािको विििण भिे ।

•

Detail material का लानि Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Detail विििण भिे

•

voucher को विििण भिे ।

•

Submit िटि शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।
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Sales Entry (यो विििण किर्दाताले विल विजक जािी ििी सकेको अिस्थामा भिे )

•
•

Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे

•

Activity Recording -> sales entry मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

आफुलाई चावहए अिुसािको विििण भिे ।

•

Detail material का लानि Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Detail विििण भिे ।

•

Submit िटि शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।

Chalan Request (सामाि निकासीका लानि चलाि भिि यो विििण भिे )

•
•

Taxpayer portal ->general ->manufacturer login ििे

•

Activity Recording ->chalan request मा click ििे ।

•

New ट्ािमा click ििे ।

•

आफुलाई चावहए अिुसािको विििण भिे ।

•

Detail material का लानि Add िटिमा शक्लक ििे ।

•

Detail विििण भिे ।

•

Submit िटि शक्लक ििी विििणलाई आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाउिे ।

✓ यसिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पठाएको विििण कायािलयिाट approve िभए ससम
pending ट्ािमा click ििी pending list हेि ि सवकन्छ ।
✓ कायािलयिाट Approve भएको विििण Approved ि िद्द भएको माि Denied िाट हेि ि सवकन्छ
।
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परिच्छे र्द–6
6.
6.१

अन्तःशुल्क वटकट ससबन्धी व्यिस्था
अन्तःशुल्क वटकट ि यसको प्रयोि (नियमािलीको नियम ३०)
िेपालनभर उत्पार्दि हुिे िा पैठािी हुिे मदर्दिा ि च ुिोटको नबिी तथा पैठािी िर्दाि मदर्दिाको
प्रत्येक बोतलमा ि च ुिोटको प्रत्येक बट्टामा विभािले तोके बमोशजम अन्तःशुल्क वटकट
लिाउिु पिेछ । नियमािलीको नियम ३०(२) बमोशजम वियि निष्कासि िर्दाि वियिको
प्रत्येक बोतल िा क्याि िा केिमा विभािद्वािा तोवकएको अन्तःशुल्क वटकट टांस ििुप
ि िेछ
। नियमािलीको नियम ३०(२क) बमोशजम नसिािको प्रत्येक िट्टामा ि मुखमा िाख्ने खैिी
िा सूती ि सूनतिबाट तयाि भएका सबै प्रकािका जर्दाि ि खैिी तथा सूनति नमश्रण भएका
पािमसलाहरु ि यस्तै अन्य पर्दाथिहरुको (िुट्खा, पािमसलाहरु आदर्द) प्रत्येक प्याकेट, बटृ ा
िा पोकामा विभािले तोके बमोशजम अन्तःशुल्क वटकट लिाउिु पिेछ ।अन्तःशुल्क वटकट
टाुँस ििे ससबन्धमा हाल भई िहे को व्यिस्थामा विभािले आिश्यकता अिुसाि परिमाजिि
ििि सक्िेछ । यसिी परिमाजिि भएको अिस्थामा सो अिुसाि िै अन्तःशुल्क वटकट टाुँस
ििुप
ि िेछ ।
खैिी तथा च ुिा नमलाई खािे प्यावकङ्ग िरिएको सूनतिको ४०० ग्राम िा विभािबाट स्िीकृनत
प्राप्त बमोशजमको तौल भएको हिे क आउटिको सामाि िाख्ने तथा खोल्िे स्थािमा ि िुट्खा,
पािपिाि, पािमसला प्यावकङ्ग िरिएको १५०ग्राम

िा विभािबाट स्िीकृनत प्राप्त बमोशजमको

कुल तौल भएको हिे क आउटिको सामाि िाख्ने तथा खोल्िे स्थािमा विभािले उपलब्ध
ििाएको अन्तःशुल्क वटकट विभािले तोके अिुसािको ठाुँउमा टांस ििुि पर्दिछ ।
प्रनतष्ठािले विभािले तोकेको र्दस्तुि नतिी कायािलयबाट अन्तःशुल्क वटकट खरिर्द ििुि पिेछ
।त्यस्तो वटकट विभािले तोके बमोशजम टाुँस ििी अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु नबिी ििुि पिेछ
।
6.१.१ कायािलयले

आफ्िो कायिक्षेर नभर िहे का मदर्दिा, वियि तथा च ुिोट उत्पार्दि ििे

प्रनतष्ठािहरुलाई िावषिक के कनत अन्तःशुल्क वटकट आिश्यक पर्दिछ, अिुमाि ििी विभािमा
Online माफित माि ििी पठाउिु पर्दिछ ।
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6.१.२ कायािलयले प्रनतष्ठािको माि बमोशजमको अन्तःशुल्क वटकट विभािले तोके बमोशजमको लाग्िे
र्दस्तुि अनग्रम रुपमा Sicker Management System मा प्रविष्ट ििे ि मार उपलब्ध ििाउिु
पर्दिछ ।
6.१.३ प्रनतष्ठािमा िहे को अन्तःशुल्क इकाई कायािलयले पनि प्रयोिका लानि ल्याइएको अन्तःशुल्क
वटकटको आसर्दािी ि खचिको अनभलेख खाता (अिुसूची २६, अिुसूची २६(क), अिुसूची
२६(ख) मा चढाई अद्यािनधक ििाई िाख्नु पर्दिछ ।
6.१.४ प्रनतष्ठािले अन्तःशुल्क वटकटको लानि कायािलयमा माि िर्दाि पवहले लिेको वटकटको
अद्यािनधक खचिको विििण Sicker Management System मा प्रविष्ट ििुि पर्दिछ ।
6.१.५ अन्तःशुल्क वटकट प्रनतष्ठािमा खवटएका अन्तःशुल्क कमिचािीको शजसमामा िाख्नुपिेछ ।
6.१.६ भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित प्रशासि हुिे िस्तुहरुमा इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क
वटकट प्रयोि िर्दाि सकेससम वटकटको नसलनसलेिाि िसबि अिुसाि नमलाई प्रयोि ििुप
ि र्दिछ
।
6.१.७ मदर्दिा उत्पार्दकले प्रत्येक बोतलमा बोतल ि नबकोमा पिे ििी अन्तःशुल्क वटकट लिाउिु
पर्दिछ ।
6.१.८ च ुिोट उत्पार्दकले प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस्िुपर्दिछ ।
6.१.९ अन्तःशुल्क वटकट बोतल, बट्टा िा काटुििमा प्रयोि िर्दाि िा लिाउुँर्दा सो िस्तु प्रयोि िहुुँर्दाससम
िच्याशििे, िउप्किे िा उप्काइ पुिः प्रयोि ििि ससभि िहुिे ििी लिाउिु पिेछ ।
6.१.१० मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको पैठािी ििे इजाजतपरिालाहरुले पनि आफूले
पैठािी ििे को मदर्दिाको प्रत्येक बोतलमा, वियिको प्रत्येक बोतल, क्याि िा केिमा, च ुिोटको
प्रत्येक बट्टामा तथा सूतीजन्य िस्तुको आउटि प्याकेटमा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे ि मार
नबिी वितिण ििुि पर्दिछ ।
6.१.११ अन्तःशुल्क वटकट टाुँस िििी नबिी भएको मदर्दिा तथा च ुिोट अबैध हुिेछ ।
6.२

वटकट आसर्दािी खचि व्यबशस्थत ििेः

6.२.१ विभािले कायािलयमा अन्तःशुल्क वटकट पठाउुँर्दा प्याकेटमा पठाउिु पिेछ ।कायािलयले सो
ठीक भएि भएको यवकि ििी वटकट बुशझनलिु पछि ।
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6.२.२ कायािलय ि इकाइ कायािलयले वटकट िसबि ि सोमा उल्लेख भएको वटकटको नस.िं. समेत
खुलाइ िन्ती ििी Sicker Management System मा प्रविष्ट ििे ि आसर्दािी जिाउिु पछि ।
6.२.३ कायािलयमा प्राप्त भएको वटकटको छपाइमा कुिै रुटी भएमा, नसरियल िसबिमा फिक पिे मा,
बक्साको बावहि उल्लेख भए अिुसाि वटकट िपाइएको अिस्था आदर्द कैवफयत भएमा सोको
व्यहोिा जिाई आसर्दािी बाुँधी विभािमा तुरुन्त जािकािी ििाउिु पछि ।
6.२.४ वटकट प्राप्तीको आसर्दािी जिाउुँर्दा कायािलय प्रमुख िा निजले तोकेको अनधकृतको िोहबिमा
वटकटको बक्सा खोली हेिी जाुँच ििुप
ि र्दिछ ।कैवफयत र्दे शखएमा सो व्यहोिा खुलाई प्रमाशणत
ििी िाख्नुपछि ।
6.2.5

कायािलयबाट अन्तःशुल्क वटकटको माि िर्दाि एिं विभािबाट कायािलयलाई अन्तःशुल्क
वटकट प्रर्दाि िर्दाि विभािको Sicker Management System माफित ििुि पर्दिछ ।

6.३

वटकट ताल्चा (Ticket Lock)
वटकट ताल्चा भन्नाले वटकट टाुँस ििी साुँचोले बन्र्द ििे ि ताल्चा खोल्र्दा टाुँनसएको सो
वटकट च्यानतिे (Scratch) ििी प्रयोि िरििे ताल्चा साुँचोमा लिाउिे वटकटलाई जिाउं छ ।
भौनतक नियन्रणमा िहे को अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी ििे इजाजतपरिालाले पैठािी
ििे को िस्तु िोर्दाममा िाखी अन्तःशुल्क कमिचािीले सो िोर्दाममा वटकट ताल्चा लिाई बन्र्द
ििुप
ि िेछ ।इजाजतपरिालाले िोर्दाममा िहे को िस्तु निष्कासि ििुि पिे मा सोको लानि
निष्कासि माि फािाम भिी स्िीकृत भएपनछ मार अन्तःशुल्क कमिचािीले अन्तःशुल्क वटकट
लिाई माि फुािाममा ले शखएको परिमाणमा िस्तु निष्कासि ििि दर्दिेछ ।
अन्तःशुल्क लाग्िे भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिितका वियि, िाईि, साईडि जस्ता मदर्दिाजन्य
पर्दाथि िाख्ने िोर्दाममा वटकट ताल्चाको प्रयोि अनििायि रुपमा ििुप
ि र्दिछ । साथै,अन्तःशुल्क
अनधकृतले मिानसि ससझेमा मुख्य कच्चापर्दाथि िाशखिे ठाउुँ, उत्पार्दि प्रकृया समाप्त भै तयािी
िस्तु िाशखिे ठाउुँ, उत्पार्दिसं ि ससबशन्धत अन्य पर्दाथि एिम्ं ससबद्ध िस्तुहरु िाशखिे ठाउुँ
जस्ता मुख्य मुख्य स्थािहरुमा पनि वटकट ताल्चा ि वटकट लकबुकको प्रयोि ििि लिाउि
सक्िेछ । वटकट ताल्चाको प्रमुख उद्देश्य कच्चापर्दाथि, अधि तयािी िस्तु ि तयािी िस्तुको
र्दुरुपयोि एिं अन्तःशुल्क च ुहािट हुिे ससभाििालाई िोक्िु हो ।

6.३.१ वटकट ताल्चा प्रयोि ििे तरिकाः
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6.३.१.१

नसलनसलेिाि िसबि सवहतको वटकट प्रत्येक पटक प्रयोि िर्दाि खोलेको कािण ि समय
सवहत वटकट साुँचो प्रयोि अनभलेख वकताबमा स्पष्ट उल्लेख िरििु पर्दिछ ।

6.३.१.२

िोर्दाममा जनत िटा ढोका भएपनि कािोबािको लानि खोल्िे ि बन्र्द ििे मूल ढोकामा मार
वटकट ताल्चाको प्रयोि ििुप
ि छि । िोर्दाममा अन्य ढोका छि् भिे ती ढोकाहरुमा एक
पटक वटकट सवहत लाहाछाप लिाई पूणि रुपमा सधैुं बन्र्द ििुप
ि छि ।

6.३.१.३

वटकट ताल्चाको आकाि विभािले तोके बमोशजम हुन्छ । सो वटकटलाई ताल्चामा साुँचो
घुसािे प्िालबन्र्द हुिे ििी ताल्चाको िरिपरि ढाक्िे ििी बेरिदर्दिु पर्दिछ ि ताल्चा
खोल्िासाथ वटकट ताल्चा च्यानतिु पर्दिछ ।च्यानति बाुँकी िहे को वटकटको भािहरु पनि
उप्काएि ढोका बन्र्द िरिसकेपनछ पुिः अको ियाुँ वटकट लिाउिु पर्दिछ ।

6.३.१.४

वटकट लक प्रयोि ििे पनछ तोवकए बमोशजमको खातामा प्रत्येक पटक िोर्दामको ढोका
खोल्िु पिािको कािण सवहतको विििण लेखेि मार ढोका खोल्िुपछि ि ढोका बन्र्द ििे पनछ
प्रयोि िरिएको ियाुँ वटकटको नसलनसलेबाि िसबि उल्लेख ििुप
ि छि ।

6.३.१.५

वटकट लकको खचि ससबशन्धत प्रनतष्ठािले िेहोिुि पिेछैि ।

6.३.१.६

वटकट लकको आसर्दािी/खचिको अनभलेख विभाि, कायािलय ि इकाई कायािलयले अिुसूची
२६ (ख) को ढांचामा िाख्नुपर्दिछ ।

6.4

अन्तःशुल्क वटकटको आपूनतिः

6.4.१ कायािलयमा घटीमा पन्र दर्दिको लानि न्यूितम मौज्र्दात ि थप पन्र दर्दिको लानि चालू
मौज्र्दात िहिे ििी अन्तःशुल्क वटकट िाख्ने व्यिस्था ििुि पिेछ ।
6.4.२ प्रनतष्ठाि/इकाई कायािलयले घटीमा एक मवहिाको लानि पुग्िे मौज्र्दात िहं र्दै कायािलयमा माि
ििे । कायािलयले घटीमा पन्र दर्दि पुग्िे मौज्र्दात हुि ु अिािै विभािसं ि वटकट माि ििे
।

प्रनतष्ठािलाई

नििन्ति

आपूनति

ििि पवहले

माि

ििेले

पवहले

पाउिे

व्यिस्था

कायािलय/विभािले नमलाउिे ।
6.4.३ िाजस्ि अिुसन्धाि विभाि/इकाई ि भन्साि कायािलय जस्ता निकायले अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तुहरुको नललाम नबिी िर्दाि यस्तो वटकट माि ििि सक्िे हुंर्दा ससबशन्धत कायािलयबाट
िै उपलब्ध ििाउिे व्यिस्था ििे । माि अिुसािको वटकट िभएमा विभािसं ि माि ििे ि
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यस्तो माि खुरा सं ख्यामा

हुिे भएकोले विभािले मौज्र्दात िहे को िशजकका िा

कुिै

कायािलयबाट नलिे ििी जािकािी ििाउि सक्िेछ । त्यस्को र्दुरुस्त अनभलेख प्रमाशणत ििी
िाख्नु पर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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6.5

अन्तःशुल्् क वटकटको प्रानप्त ि प्रनतस्थापि व्यिस्थाः
खैिी, िुट्खा तथा पािमसला उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठाि तथा पैठािी कतािले तोवकएको िकम
िाजस्ि र्दाशखला ििे पश्चात निजलाई ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा
कायािलयले माि अिुसािको वटकट उपलब्ध ििाउिे छ । अन्तःशुल्क वटकट प्रयोि ििे
नसलनसलामा च्यानतएमा, नबग्रीएमा िा कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृत िा कािखािामा
खवटएका कमिचािीले भौनतक पिीक्षण ििी प्रमाशणत ििे को आधािमा कायािलयले सोही सं ख्यामा
त्यस्ता अन्तःशुल्क वटकट प्रनतस्थापि ििि सक्िेछ । मुच ुल्काको आधािमा विभािले तोकेको
प्रकृया अिुसाि ससबशन्धत कायािलयले त्यसिी च्यानतएका िा नबग्रीएका वटकट िष्ट ििुप
ि िेछ
।

6.6

अन्तःशुल्क वटकटको अनभले खः

6.6.१ अन्तःशुल्क वटकट आसर्दािी खचिको अनभलेख िोश्वािा खाता, व्यशक्तित खाता ि Sicker
Management System मा विभािले कायािलय अिुसाि ि कायािलयले प्रनतष्ठाि अिुसाि िाख्नु
पर्दिछ ।
6.6.२ प्रनतष्ठािले अन्तःशुल्क वटकट आसर्दािी खचिको विििण अद्यािनधक िाख्नु पिेछ ि मास्केिािी
कायािलयमा पठाउिु पिेछ ।
6.7

सूतीजन्य पर्दाथि (च ुिोट/नबुुँडी िाहे क) मा अन्तःशुल्क वटकट लिाउिे व्यिस्थाः

6.7.१ अन्तःशुल्क वटकटः (नियमािलीको नियम ३०)
(क)

िेपालनभर उत्पार्दि हुिे िा पैठािी हुिे सूतीजन्य पर्दाथि उत्पार्दि िा पैठािी ििी
भण्डािण िर्दािका बखत अन्तःशुल्क वटकट टांस ििुप
ि िेछ ।

(ख)

उत्पार्दक िा पैठािी कतािले आफूले उत्पार्दि ििे को िा पैठािी ििे को िस्तु प्यावकङ्ग
ििे बावहिी आउटि (पोका) बिाउिु पर्दिछ । उक्त पोकाको (सूतीजन्य िस्तु ि
प्यावकङ्ग मेटेरियल समेतको) कूल तौल खैिी िा च ुिा नमलाई खािे प्यावकङ्ग िरिएको
सूतीमा ४०० ग्राम तौल बमोशजम ि िुट्खा, पािमसला, सुिशन्धत सुपािीमा १५० ग्राम
तौल बमोशजम हुि ु पिेछ । ति एउटा उत्पार्दक िा पैठािी कतािले कुिै एक प्रकािको
साईजको प्यावकङ्गमा मार उत्पार्दि िा पैठािी ििि पाउिेछ ।
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(अ)

निसि िस्तुमा अन्तःशुल्क वटकट लिाउिु पर्दिछः
१.

सूती (च ुिा नमलाई खािे प्याक ििे को ि च ुिा नमश्रण भई सकेको तयािी सूती)

२.

सूतीबाट तयाि भएको सबै प्रकािको जर्दाि ि खैिी,

३.

सूती नमश्रण भएका िा िभएका पािमसलाहरु ि यस्तै अन्यपर्दाथिहरु –िुट्खा,
पािपिाि, सुिशन्धत सुपािी ।

(आ) अन्तःशुल्क वटकट लिाउिे तिीका
उत्पार्दक िा पैठािी कतािले आफूले उत्पार्दि ििे को िा पैठािी ििे को िस्तु प्यावकङ्ग
ििे बावहिी आउटि (पोका) बिाउिु पर्दिछ । उक्त पोकामा सूतीजन्य िस्तु ि प्यावकङ्ग
मेटेरियल समेतको कूल तौल (Gross Weight) खैिी िा च ुिा नमलाई खािे प्यावकङ्ग
िरिएको सूतीमा ४०० ग्राम तौल बमोशजम ि िुट्खा, पािमसला, सुिशन्धत सुपािीमा
१५० ग्राम तौल हुिे ििी िस्तु प्यावकङ्ग िरिएको हुिपु िेछ । ति एउटा उत्पार्दक िा
पैठािीकतािले कुिै एक प्रकािको साईजको प्यावकङ्गमा मार उत्पार्दि िा पैठािी

ििुि

पिेछ ।
१.

खैिी ि च ुिा नमलाई खािे प्यावकङ्ग िरिएको सूतीमा ४०० ग्राम तौलको कुिै
एक साइजमा प्यावकङ्ग भएको हिे क आउटिको सामाि िाख्ने तथा खोल्िे स्थािमा
विभािले उपलब्ध ििाएको एउटा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििुप
ि िेछ ।उक्त
आउटि खोल्र्दा लिाएको अन्तःशुल्क वटकट च्यानतिे ििी लिाउिुपर्दिछ ।

२.

िुट्खा, पािमसला, सुिशन्धत सुपािीका १५० ग्राम तौलको कुिै एक साइजमा
प्यावकङ्ग भएको हिे क आउटिको िाख्ने तथा खोल्िे स्थािमा विभािले उपलब्ध
ििाएको एउटा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििुि पर्दिछ । उक्त आउटि खोल्र्दा
लिाएको अन्तःशुल्क वटकट च्यानतिे ििी लिाउिु पर्दिछ ।

(इ)

पाउच/आउटि/ओसाि पसािमा प्रयोिका लानि प्यावकङ्ग ििे बोिामा िा काटुििको
बावहिी भािमा निसि विििणहरु खुलाउिु पिेछ ।

पाउचमाुः
१.

सामािको उत्पार्दि नमनत (न्युितम रुपमा िषि ि मवहिा खुलाए पुग्िे),उत्पार्दक
िा पैठािी कतािको िाम, ठे िािा, टे डमाकि (ब्राण्ड िाम) ि िस्तुको कूल तौल ।
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२.

िेपालनभर उत्पार्दि हुिे िा पैठािी ििी नबिी वितिण िरििे सूतीजन्य पर्दाथिको
प्रत्येक पाउचमा र्दे ििाििी नलपीमा (सूतीजन्य

पर्दाथि स्िास््यको लानि

हानिकािक छ) भिी मुरण िरिएको हुिपु िेछ । ति, निकासी हुिे उत्पार्दिको
हकमा अन्य नलवपमा मुरण ििि चाहे मा सो ििि सवकिे ।
३.

अनधकतम खुरा मूल्य खुलाउिु पिेछ ।

४.

यस व्यिस्थाको उल्लं घि ििे मा अिुमनतपरको शति उल्लं घि ििे को मानििेछ
।

आउटिमुाुः
१.

सामािको उत्पार्दि नमनत (न्यूितम रुपमा िषि ि मवहिा खुलाए पुग्िे)उत्पार्दक
िा पैठािी कतािको िाम, ठे िािा, ट्रेडमाकि (ब्राण्ड िाम) ि िस्तुको कूल तौल ।

२.

िेपालनभर उत्पार्दि हुिे िा पैठािी ििी नबिी वितिण िरििे सूतीजन्य पर्दाथिको
प्रत्येक आउटिमा र्दे ििाििी नलपीमा (सूतीजन्य पर्दाथि स्िास््यको लानि
हानिकािक छ) भिी मुरण िरिएको हुि ु पिेछ । ति, निकासी हुिे उत्पार्दिको
हकमा अन्य नलवपमा मुरण ििि चाहे मा सो ििि सवकिे ।

३.

अनधकतम खुरा मूल्य खुलाउिु पिेछ ।

४.

यस व्यिस्थाको उल्लं घि ििे मा अिुमनत परको शति उल्लं घि ििे को मानििे
छ

ु ा उद्योिको िाम, ठे िािा,
ओसाि पसािमा प्रयोिका लानि प्यावकङ्ग ििे बोिामा िा काटििम
ट्रेडमाकि तथा िस्तुको कूल तौल वप्रन्ट भएको हुिपु र्दिछ ।
(घ) निकासी कतािको लानि अन्तःशुल्क वटकट ससबन्धी व्यिस्था
निकासी ििे उद्योिले प्रत्येक पाउच ि बावहिी आउटि (पोका) मा (For Export Only)
ु िेछ । निकासी हुिे िस्तुहरुमा अन्तःशुल्क वटकट
भन्ने िाक्यांश स्पष्ट र्दे शखिे ििी लेख्नप
टाुँस ििुप
ि िे छै ि । ति, यस्तो िस्तु निकासी ििे को िपाइएमा अन्तःशुल्क निधाििण
ििी नबलसि र्दस्तुि सवहत असुल ििी अन्तःशुल्क र्दिाए नछपाएको िा छलेको कसूि
मािी काििाही हुिेछ ।
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(ङ) सूतीजन्य पर्दाथि (च ुिोट/नबुँडी बाहेक) मा अन्तःशुल्क वटकट लिाएि मार नबिी
वितिण ििुि पिेछ ।
6.8

अिुिमि
आन्तरिक िाजस्ि कायािलयहरु तथा किर्दाता सेिा कायािलयहरुले सूतीजन्य िस्तुहरु नबिी
वितिणको प्रभािकािी रुपमा अिुिमि ििी सोको अनभलेख िाख्नुपिेछ ।अिुिमि िर्दाि
सूतीजन्य िस्तुमा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस भए िभएको यवकि ििुक
ि ो साथै कायिविनधमा
खुलाउिु पिे भिी तोवकएको अन्य विषयहरुको पालिा भए िभएको अिुिमि ििी िखुलाएको
पाइएमा कायिविनधको व्यिस्था पालिा िििेलाई अन्तःशुल्क ऐि, नियम बमोशजम काििाही
ििुप
ि िेछ ।

6.9

अन्तःशुल्क वटकट पिीक्षण िििुु
े ः
ऐिको र्दफा १०ट. मा मदर्दिा, वियि िा च ुिोटको उत्पार्दिमा प्रयोि िरििे अन्तःशुल्क वटकट
सक्कली िा िक्कली ससबन्धमा अन्तःशुल्क अनधकृतले पिीक्षण ििि सक्िे व्यिस्था छ ।
हाल प्रयोिमा िहेका अन्तःशुल्क वटकटमा विनभन्न प्रकािका दृश्य ि अदृश्य सुिक्षण शचन्हहरु
िाशखएका छिु् ।दृश्य सुिक्षण शचन्हहरु सुक्ष्म रुपमा हे िेमा छु टयाउि िा पवहचाि ििि
सवकिे खालका छि् भिे अदृश्य सुिक्षण शचन्हहरु पवहचाि ििि विशेष खालका उपकिणको
प्रयोि ििुि पर्दिछ ।कुिै अन्तःशुल्क वटकटका ससबन्धमा

सक्कली िा िक्कली के हो भन्ने

दद्वविधा उत्पन्न भएमा दृश्य सुिक्षण शचन्हहरुको सुक्ष्म पिीक्षण एिं विशेष खालका उपकिणको
सहायताले अदृश्य सुिक्षण शचन्हहरुको जांच पिीक्षण ििी यवकि ििुि पर्दिछ ।
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परिच्छे र्द 7
7.
7.१

अन्तःशुल्क वटकट तथा जती नमिाहा ससिन्धी व्यिस्था
परिचयः
मदर्दिा, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको उत्पार्दि, निष्कासि, पैठािीमा अन्तःशुल्क वटकटको
प्रयोि हुुुुँर्दै आएको छ । विभािले तोकेको निदर्दिष्ट विशेषता एिं मापर्दण्ड बाहे कका
अन्तःशुल्क वटकट प्रयोि िििे निणिय ििी मौज्र्दातमा िाशखएका िा ओस लािेका िा ढु सी
पिे का िा धनमिाले खाएका िा च्यानतएका िा िेपाल सिकािको निशािा छाप परिितिि भएका
कािण प्रयोि ििि उपयुक्त िभएका िा नसरियल िं. िनमलेका िा नसरियल िं. िभएका िा
साईज निनमलेका िा आिलािुी एिम ध्िंसात्मक िनतविनधका कािण आंशशक रुपमा जली
प्रयोि ििि िनमल्िे भएका िा अन्य कािणले प्रयोि ििि िनमल्िे अिस्थामा विभाि िा मातहत
कायािलयको मौज्र्दातमा िहेका अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििी मौज्र्दात व्यिस्थापि ििुप
ि िे
आिश्यकता र्दे शखएकोले प्रयोि ििि िनमल्िे अिस्थाका त्यस्ता अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे
ससबन्धमा अन्तःशुल्क नियमािली, (सं .सवहत)२०५९ को नियम ३०क मा छु टृ ाछु टु्टै सनमनत
व्यिस्था िरिएको छ ।सनमनतले विभािले तोकेको कायिविनध बमोशजम प्रयोिमा ल्याउि
िनमल्िे अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििि सक्िे उल्लेख भएको हुंर्दा सुो प्रयोजिको लानि र्दे हायको
प्रकृया तोवकएको छ ।

7.२

विभािको मौज्र्दातमा भएका प्रयोि ििि िनमल्िे अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे ससिन्धी सनमनतः
मदर्दिा, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको उत्पार्दिमा प्रयोि ििि तोवकएका अन्तःशुल्क वटकट
विभािले विनभन्न स्थािमा िहे का िोर्दाममा भण्डािण िर्दै कायािलयबाट आएको मािका
आधािमा आपूतीको व्यिस्थापि िर्दै आएको छ । विभािले तोकेको निदर्दिष्ट विशेषता/मापर्दण्ड
अिुरुप िभै प्रयोि िििे नियिय ििी मौज्र्दातमा िाशखएका िा ओस लािेका िा ढु सी पिे का िा
धनमिाले खाएका िा च्यानतएका िा िेपाल सिकािको निशािा छाप परिितिि भएका कािण
प्रयोि ििि उपयुक्त िभएका िा नसरियल िं. िनमलेका िा नसरियल िं. िभएका िा साईज िा
आकाि िनमलेका िा आिलानि एिम ध्िंसात्मक िनतविनधका कािण आंशशक रुपमा जली
प्रयोि ििि िनमल्िे भएका िा अन्य कािणले प्रयोि ििि िनमल्िे ठहयािइएका अन्तःशुल्क
वटकट र्दे हाय बमोशजमको सनमनतले िष्ट ििि सक्िेछ

। (अन्तःशुल्क (अठािौं सं शोधि) नियमािली, २०७५

को नियम ३०क)
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(क)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनत

(१)

महानिर्दे शकले तोकेको विभािको ससबशन्धत विषय हेिे निर्दे शक

(२)

शजल्ला प्रशासि कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध सर्दस्य

(३)

कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध सर्दस्य

(४)

शजल्ला सिकािी िवकल कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध सर्दस्य

सं योजक

(५) शजल्ला प्रहिी कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध सर्दस्य
(६) विभािको अन्तःशुल्क शाखाको अनधकृत

सर्दस्य सशचि

उपिोक्त सनमनतले आफ्िो िैठक ससबन्धी कायिविनध आफै निधाििण ििि सक्िेछ
।सनमनतको बैठक आिश्यकता अिुसाि बस्ि सक्िेछ ।
(ख)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे प्रवियाुः

(१)

अन्तःशुल्क शाखाले प्रयोि ििि िनमल्िे अन्तःशुल्क वटकटहरुको विििण तयाि ििी
िष्ट ििे प्रयोजिका लानि अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनत समक्ष पेश ििुप
ि िेछ ।

(२) अन्तःशुल्क अनधकृतले िष्टको लानि सनमनत समक्ष पेश ििे का अन्तःशुल्क वटकटहरुको
लित नभडाि ििी मुच ुल्का खडा ििी सोको लित िाखी सनमनतको िोहििमा िष्ट
ििुप
ि िेछ ।
(३) िष्ट िरिएका अन्तःशुल्क वटकटको अनभलेख अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनतबाट
प्रमाशणत ििाई िाख्नु पर्दिछ ।
(ि)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे कायिविनधः

(१)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििि अन्तःशुल्क शाखाले िष्ट ििुि पिे अिस्थामा िहे का
अन्तःशुल्क वटकटको भौनतक पिीक्षण ििी वटकटको अिस्थाको अिुसूची ४५ बमोशजम
लित खडा ििी िष्ट ििुि पिािको स्पष्ट आधाि ि कािण सवहत महानिर्दे शकबाट निणिय
ििाउिुपिेछ ।
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(२) विभािबाट िष्ट ििे निणिय भएका अन्तःशुल्क वटकटहरु सनमनतले आफ्िो िोहििमा जे
जस्तो अिस्थामा छि् सोको मुच ुल्का खडा ििी सुिशक्षत स्थािमा सुिशक्षत तििले
उपलव्ध सुिशक्षत विनध ि प्रविनध समेतको उपयोि ििी िष्ट ििुप
ि िेछ ।
(३)

वटकट जलाउं र्दा कायािलयको कायिक्षेरनभर

िा बावहि सिकािी िा साििजनिक भट्टा

(Incinerator) मा जलाउि िा िष्ट ििि सवकिेछ ।
(४)

मानथ प्रकिणहरुमा जुिसुकै कूिा लेशखएको भएतापनि िष्ट ििि छु ट्टयाईएका वटकटका
िक्सा एिं नसरियल िसबि अिुसाि िन्ती ििि िसवकिे भए त्यस्ता वटकटहरु सनमनतले
सोही व्यहोिा यथाथि रुपमा खुलाई मुच ुल्का खडा ििी िष्ट ििि िा धुल्याउि सक्िेछ
।

(५)

सनमनतले अन्तःशुल्क वटकट िष्ट िरिएको यथाथि व्यहोिा सवहतको प्रनतबेर्दि िष्ट
िरिएको नमनतले ७ (सात) दर्दिनभर महानिर्दे शक समक्ष पेश ििुप
ि छि ।

7.३

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयमा िहे का अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनतः

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा

कायािलयमा विभािले तोकेको निदर्दिष्ट

स्पेशशवफकेशि अिुरुप िभई प्रयोि ििि िनमल्िे निणिय ििी मौज्र्दातमा िाशखएका िा ओस
लािेका िा ढु सी पिे का िा धनमिाले खाएका िा च्यानतएका िा िेपाल सिकािको निशाि
छाप परिितिि भएका कािण प्रयोि ििि उपयुक्त िभएका िा नसरियल िं. िनमलेका िा
नसरियल िं. िभएका िा साईज िा

आकाि िनमलेका िा आिलानि एिम ध्िंसात्मक

िनतविनधका कािण आंशशक रुपमा जली प्रयोि ििि िनमल्िे भएका िा अन्य कािणले प्रयोि
ििि िनमल्िे ठहयािइएका अन्तःशुल्क वटकट र्दे हाय बमोशजमको सनमनतले िष्ट ििि सक्िेछ ।
(अन्तःशुल्क (अठािौं सं शोधि) नियमािली, २०७५ को नियम ३०क)
(क)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनत

(१)

ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयको प्रमुख कि
अनधकृत,

सं योजक

(२)

शजल्ला प्रशासि कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध,

(३)

कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध,

सर्दस्य
सर्दस्य
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(४)

शजल्ला सिकािी िवकल कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध,

(५)

शजल्ला प्रहिी कायािलयको अनधकृतस्तिको प्रनतनिनध,

(६)

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयको अन्तःशुल्क अनधकृत,

सर्दस्य

सर्दस्य

सर्दस्य सशचि
उपिोक्त सनमनतले आफ्िो िैठक ससबन्धी कायिविनध आफैुं निधाििण ििि सक्िेछ ।
सनमनतको बैठक आिश्यकता अिुसाि िा कसतीमा ३ मवहिामा एक पटक बस्ि सक्िेछ
।
(ख)

अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे प्रविया

(१)

कायािलयमा अन्तःशुल्क हे ि ि तोवकएका अन्तःशुल्क अनधकृतले प्रयोि ििि िनमल्िे
अन्तःशुल्क वटकटको लित विििण खडा ििी िष्ट िििका लानि स्पष्ट आधाि कािण
खुलाई कायािलय प्रमुखबाट निणिय ििाउिुपिेछ ।

(२) अन्तःशुल्क अनधकृतले प्रयोि ििि िनमल्िे निणिय भएका अन्तःशुल्क वटकटको विििण
िष्ट ििे सनमनत समक्ष पेश ििुप
ि िेछ ।
(२)

यसिी सनमनत समक्ष पेश भएका अन्तःशुल्क वटकटहरुको लित नभडाि ि मुच ुल्का
खडा ििी सनमनतको िोहििमा िष्ट ििुप
ि िेछ ।

(३)
(४)

िष्ट िरिएको अन्तःशुल्क वटकटको विििण अनभलेखबाट नभडाि ििुप
ि र्दिछ ।
िष्ट िरिएका अन्तःशुल्क वटकटको अनभलेख अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनतबाट
प्रमाशणत ििाई िाख्नुपर्दिछ ।

(ि) अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे कायिविनधः
(१) अन्तःशुल्क वटकट िष्ट ििे सनमनतले िष्ट ििुप
ि िे अिस्थाका अन्तःशुल्क वटकटको
भौनतक पिीक्षण ििी वटकटको अिस्थाको अिुसूची ४५ बमोशजम लित खडा ििी
िष्ट ििुप
ि िािको स्पष्ट आधाि ि कािण सवहत निणिय ििी विभािलाई पूिि जािकािी
ििाई िष्ट ििुप
ि िेछ ।
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(२)

सनमनतले आफ्िो िोहििमा िष्ट ििुप
ि िे वटकटहरु जे जस्तो अिस्थामा छि् सोको
मुच ुल्का खडा ििी सुिशक्षत स्थािमा सुिशक्षत तििले उपलव्ध सुिशक्षत विनध ि प्रविनध
समेतको उपयोि ििी िष्ट ििुप
ि िेछ ।

(३)

वटकट जलाउं र्दा कायािलयको कायिक्षेरनभर िा बावहि सिकािी िा साििजनिक भट्टा
(Incinerator) मा जलाउि िा िष्ट ििि सवकिेछ ।

(४) मानथ प्रकिणहरुमा जुिसुकै कूिा लेशखएको भएतापनि िष्ट ििि छु ट्टयाईएका वटकटका
िक्सा एिं नसरियल िसबि अिुसाि िन्ती ििि िसवकिे भए त्यस्ता वटकटहरु सनमनतले
सोही व्यहोिा यथाथि रुपमा खुलाई मुच ुल्का खडा ििी िष्ट ििि िा धुल्याउि सक्िेछ
।
(५)

सनमनतले िष्ट िरिएको यथाथि व्यहोिा सवहतको प्रनतबेर्दि िष्ट िरिएको नमनतले ७
(सात) दर्दिनभर ससबशन्धत कायािलय समक्ष पेश ििुप
ि छि । यसिी पेश हुि आएको
प्रनतिेर्दि कायािलयले ७(सात) दर्दिनभर आन्तरिक िाजस्ि विभािमा पठाउिुपिेछ ।

7.४

वटकट जनति नमिाहा ससिन्धी

व्यिस्थाः

7.४.१ च ुिोट उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािलाई उपलब्ध ििाइएका अन्तःशुल्क वटकट प्रयोि ििे
नसलनसलामा च्यानतएमा, नबनग्रएमा िा कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीले भौनतक पिीक्षण ििी Sicker Management System को Damage Sticker अन्तिित
प्रविष्ट भएका नसरियल िसबि उल्लेशखत अन्तःशुल्क वटकटहरुलाई प्रमाशणत ििे को आधािमा
कायािलयले त्यस्ता अन्तःशुल्क वटकट प्रनतस्थापि ििि सक्िेछ । त्यसिी च्यानतएका,
नबग्रीएका, फिक खालका साइज तथा िं ि भएका अन्तःशुल्क वटकटको मुच ुल्काको आधािमा
विभािले तोकेको प्रविया अिुसाि ससबशन्धत कायािलयले िष्ट ििुप
ि िेछ ।(नियमािलीको
नियम ३०(५)
च्यानतएका ि विनग्रएका वटकट िष्ट ििे
(क)

प्रविया

अन्तःशुल्क शस्टकि च्यानतएको िा िष्ट भएको सप्रमाण नििेर्दि पेश ििे मा अन्तःशुल्क
अनधकृतले सो उपि छािविि तथा अिुसन्धाि ििी त्यसिी च्यानतएको िा िष्ट भएको
वटकटहरुको िमुिा सं लग्ि िाखी नमिाहा दर्दि सक्िेछ ।
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ख)

त्यसिी नमिाहा दर्दइएका वटकटहरुको सं ख्या बिाबि सोही िििको ियाुँ शस्टकि उपलब्ध
ििाउिु पिेछ ।

(ि)

च्यानतएको िा िष्ट भई प्रयोि ििि िनमल्िे अिस्थाका नमिाहा दर्दइएका शस्टकिहरुको
मुच ुल्का खडा ििी ससबशन्धत कायािलयका प्रमुख, शजल्ला प्रशासि कायािलयको
प्रनतनिनध, कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयका प्रनतनिनध, अन्तःशुल्क हेिे अनधकृत ि
ससबशन्धत उद्योिका प्रनतनिनधको िोहििमा रैमानसक रुपमा िष्ट ििुप
ि िेछ ।

7.४.२ मदर्दिा तथा नबयिको बोतलहरु काटुििमा प्यावकङ्ग भइ वटकट लानि सकेपनछ टु टफुट हुि
िइ काटुिि प्यावकङ्ग िै परिितिि हुिे भएमा खचि भई प्रयोिमा आउि िसकेका त्यस्ता
वटकटहरुको अनभलेख खडा ििी Sicker Management System को Damage Sticker अन्तिित
प्रविष्ट भएका वटकट सवहतको र्दै निक विििण प्रनतष्ठािले तयाि ििी सोको विििण इकाइ
कायािलयमा समेत दर्दिुपिेछ ि इकाई कायािलयले समेत जांची हे िी साप्तावहक/पाशक्षक रुपमा
कायािलयमा जािकािी ििाउिुपिेछ । अन्तःशुल्क अनधकृतले यस्तो जनति पिीक्षण जुिसुकै
बखत पनि ििि सक्िेछ । विििण अिुसािको भौनतक पिीक्षण अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले
खटाएका कमिचािीले प्रत्येक मवहिा ििुप
ि िेछ । भौनतक पिीक्षणबाट ठीक र्दे शखएमा
प्रनतष्ठािका कमिचािी समेतको िोहििमा िोक्सािीको विििणको मुच ुल्का खडा ििी कायािलयले
नमिाहा निणिय ििाई उक्त वटकटहरु जलाई िष्ट ििुप
ि िेछ । यस्तो मुच ुल्काको प्रनत विभािमा
अनििायि रुपमा पठाउिु पिेछ ।
7.४.३ अन्तःशुल्क नििीक्षकले प्रनतष्ठािमा प्राप्त भएका कैवफयत (ओस लािेि िा अन्य कुिै कािणले
काम िलाग्िे) भएको अन्तःशुल्क वटकटको तुरुन्तै मुच ुल्का ििाई कायािलयमा पठाउि पिेछ
। प्रनतस्थापि स्िरुप सो बमोशजमको वटकट कायािलयबाट नलिुु पिेछ । त्यस्तो कैवफयत
वटकट नमिाहाको निणिय ििाई आनथिक िषिको समाप्तशु पनछ 7.4.1(ि) मा उल्लेख
बमोशजमका कायािलयको प्रनतनिनध समेत िाखी कायािलयले जलाइ िष्ट ििेछ ।
7.४.४ आनथिक बषि भरिमा खपत भएको वटकटको परिमाण, त्यस बषिको उत्पार्दिमध्ये निष्कासि
भएको परिमाण, मौज्र्दात िहेको परिमाण ि जनति िएको परिमाणको योिसं ि नभड्िु पर्दिछ ि
त्यसको कािखािाित अनभलेख वकताब हाडि कवप तथा कसप्युटिकृत ििी प्रमाशणत ििाएि
िाख्नुपर्दिछ ।
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परिच्छे र्द–८
8.

जनति तथा िोक्सािी ससिन्धी

व्यिस्था

८.१

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलब्धशु (ऐिको र्दफा १०च.)
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलब्धशु र्दि ससबन्धमा निसि व्यिस्था िहे को

छुः
(१)

एिहाइड्रस इथािोल, िे शक्टफाइड शस्प्रट िा इ.एि.ए. उत्पार्दि ििे उद्योिले प्रयोि ििे
अन्न, मोलासेस िा खुर्दोबाट प्राप्त हुि ु पिे इथािोल, शस्प्रट िा इ.एि.ए.को उत्पार्दि
प्रनतलब्धशु र्दिको निधाििण तोवकए बमोशजम हुिेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बमोशजम तोवकएको प्रनतलब्धशु र्दिभन्र्दा घटी उत्पार्दि भएको र्दे शखएमा
त्यस्तो फिक परिमाणको इथािोल, शस्प्रट िा इ.एि.ए. बाट सो प्रनतष्ठािले उत्पार्दि ििे
उच्चतम कोटीको मदर्दिा उत्पार्दि भएको मानििेछ ।

(३)

विभािले अन्तःशुल्क लाग्िे अन्य िस्तु तथा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलब्धशु र्दि तोक्ि
सक्िेछ ।
मानथको व्यिस्था अिुसाि नियमािलीले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको प्रनतलब्धशु र्दे हाय
बमोशजम तोकेको छ ।

८.२

प्रनतलब्धशु र्दि (नियमािलीको नियम ३४)
खुर्दो (मोलासेस) बाट िे शक्टफाइड शस्प्रट िा इ.एि.ए. उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले प्रत्येक
मवहिाको च ुलाईमा प्रनत शक्िन्टल खुर्दोबाट न्युितम ६६ ओ.पी. शशक्तको कशसतमा २०
नलटि िे शक्टफाईड शस्प्रट िा १९ नलटि इ.एि.ए. उत्पार्दि ििुप
ि िे ििी ि एिहाईड्रस इथािोल
उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले प्रत्येक मवहिाको च ुलाईमा प्रनत क्िीन्टल खुर्दो (मोलासेस)
बाट न्यूितम ७२ ओ.पी.शशक्तको कशसतमा १९ नलटि इथािोल उत्पार्दि ििुप
ि िे ििी
प्रनतलशब्ध र्दि तोकेको छ । १०० नलटि िे शक्टफाइड शस्प्रटबाट इ.एि.ए. बिाउुँर्दा न्यूितम
९५ नलटि प्रनतलशब्ध हुिुु पिे व्यिस्था समेत िहे को छ । अन्नको र्दािाबाट िे शक्टफाईड
शस्प्रट िा इ.एि.ए. उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले भन्साि शीषिक १०.६ अन्तिित पिे
अन्नबाट प्रत्येक मवहिाको च ुलाईमा प्रनत क्िीन्टल ६६ ओ.पी. शशक्तको कसतीमा ४० नलटि
िे शक्टफाईड शस्प्रट िा ३८ नलटि इ.एि.ए. ि भन्साि शीषिक १०.६ बाहे कमा पिे अन्नबाट
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प्रनत क्िीन्टल ६६ ओ.पी. शशक्तको कसतीमा ३७ नलटि िे शक्टफाईड शस्प्रट िा ३५.१५
इ.एि.ए. उत्पार्दि ििुि पिे व्यिस्था िहे को छ । त्यसै ििी फलफूलबाट िाइि उत्पार्दि
ििे इजाजतपरिालाले प्रत्येक मवहिाको च ुलाईमा प्रनत वकलो फलफूलबाट १२ प्रनतशत
अल्कोहलको मारा भएको १.५ नलटि िाइिका उत्पार्दि ििुि पिे व्यिस्था छ । सो बाहे क
अन्य िस्तुबाट िे शक्टफाईड शस्प्रट िा इ.एि.ए. उत्पार्दि ििि चाहे मा विभािले तोके बमोशजमको
ढाुँचामा विभािमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ । Dried tapioca chips (cassava) नसमल तरुलबाट
उत्पार्दि हुिे िे शक्टफाइड शस्प्रटको प्रनतलब्धशु र्दि र्दे हाय बमोशजम हुिपु िे ििी तोवकएको छ
।
मि.िं. कच्चापदार्थको िाि
परििाण
Dried tapioca chips एक क्तिन्टि
१
(cassava)

प्रनतिब्धी दि

ओ.पी. िक्तत

२९.९४५ मिटि िे क्तटफाइड ६६.५ ओ.पी. िक्तत
क्रप्रट

शतिः कथं कर्दाशचत हाल उत्पार्दिमा प्रयोि भएको कच्चापर्दाथि भन्र्दा िाम्रो िुणस्तिको
कच्चापर्दाथि उपलब्ध भई प्रनतलब्धी र्दि बढ्ि िएमा सोको जािकािी ससबशन्धत कायािलयलाई
ििाउिु पिेछ ।
ति सो भन्र्दा घटी प्रनतलब्धी र्दि कायम भएमा इजाजतपरिालाले त्यसको उशचत तथा पयािप्त
कािण विभािमा पेश ििी स्िीकृनत नलिु पिेछ ि विभािबाट स्िीकृनत प्राप्त िभएमा फिक
परिमाणमा मदर्दिा तफिको सो उद्योिले आफ्िो उत्पार्दिको उच्चतम र्दिबन्र्दी अिुसाि लाग्िे
ससपूणि अन्तःशुल्क कायािलयले इजाजतपरिालाबाट असुल उपि ििेछ ।
८.३

मदर्दिाको मौज्र्दात कमी (नियमािलीको नियम २३)
(१)

मदर्दिा

उत्पार्दि

ििे

इजाजतपरिालाले

आफूसं ि

िहे को

मदर्दिाको

मौज्र्दातमा

िाष्पीकिण, र्दुिौधीकिण, च ुहािट िा बोतलमा मदर्दिा भर्दािको कािणबाट १ प्रनतशतससम
कमी हुि आएमा मानसक विििणमा उल्लेख ििी नमिाहाको लानि अन्तःशुल्क अनधकृत
समक्ष पेश ििुि पिेछ ।
(२) उपनियम(१)बमोशजम पेश भएको विििण अन्तःशुल्क अनधकृतले तीस दर्दिनभर जांच ििुि
पिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम जांच िर्दाि मौज्र्दात कमी भएको मिानसि मावफकको कािण
भएमा आधाि स्पष्ट खुलाई अन्तःशुल्क अनधकृतले एक प्रनतशतससम मौज्र्दात कमी
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नमिाहा दर्दि सक्िेछ । ति यसिी नमिाहा दर्दं र्दा यथेष्ठ प्रमाण ि आधाि हे िी मार
नमिाहा दर्दिे िा िदर्दिे निणिय ििुि पर्दिछ ।
८.४

वियि मौज्र्दात कमीको नमिाहाः (नियमािलीको नियम २३.क)
(१)

वियि उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले तयािी वियि अशन्तम रुपमा बोतलबन्र्दी िा
क्यािबन्र्दी िर्दाि फ्लोनमटिले र्दे खाएको परिमाणभन्र्दा बोतलबन्र्दी िा क्यािबन्र्दी
भएपनछको बोतल काउन्टिले र्दे खाएको परिमाणको मौज्र्दात कमी ि पाश्चिाइजेसि,
प्याकेशजङ्गं तथा िोर्दाममा भण्डािण िर्दाि टु टफुट िा नबग्रेि बोतलमा प्रयोि हुि िसक्िे
अिस्थाका िाउि ककिको मौज्र्दात कमीको विििण विभािले तोकेको ढाुँचामा मानसक
रुपमा उल्लेख ििी नमिाहाको लानि अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश ििुि पिेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको विििण अन्तःशुल्क अनधकृतले तीस दर्दिनभर जांच
ििुप
ि िेछ । त्यसिी जांच िर्दाि फ्लोनमटिले र्दे खाएको परिमाण भन्र्दा बोतलबन्र्दी भए
पनछको बोतल काउन्टिले र्दे खाएको परिमाणको मौज्र्दात कमी भएमा बढीमा १.५
प्रनतशतससम ि पाश्चििाइजेसि, प्याकेशजङ्ग तथा िोर्दाममा भण्डािण िर्दाि टु टफुट िा
नबग्रेको नबयिको भौनतक पिीक्षण ििी बढीमा २ प्रनतशतससम मौज्र्दात कमीको नमिाहा
दर्दि सक्िेछ ।
मदर्दिा तथा वियि उद्योिको उत्पार्दिको िोक्सािी नमिाहाको लानि निर्दे शशकाको अिुसूची
२५ को ढाचामा सं बशन्धत प्रनतष्ठािबाट नििेर्दि नलई सोही नििेर्दिबाट नमिाहा दर्दिे
कायििाही ििुि पिेछ ।

८.५

हािी िोक्सािी ससबन्धमा (ऐिको र्दफा ३क (५))
आिजिी, चोिी, र्दुघट
ि िा, ध्िंसात्मक िनतविनध िा िस्तुको उपयोिको सयार्द सवकएको कािणले
हािी िोक्सािी भएको िस्तुमा नतिे को अन्तःशुल्क विभािले तोके बमोशजम कट्टी ििि पाइिेछ
।
विभािले तोकेको व्यिस्था हािी िोक्सािी भएको अन्तःशुल्क कट्टा ििे प्रकृया शीषिकमा
उल्लेख िरिएको छ ।

८.६

र्दुघट
ि िाको सूचिा दर्दिु पिे (नियमािलीको नियम २७ )
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उत्पार्दि स्थलमा कुिै वकनसमको र्दुघट
ि िा भएमा इजाजतपरिालाले सो कुिाको सूचिा
यथाशीर ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृत िा विभािलाई दर्दिुपिेछ । सो बमोशजमको
सूचिा िदर्दएमा त्यस्तो र्दुघट
ि िाबाट िेपाल सिकािलाई हुि िएको अन्तःशुल्क ससबन्धी हािी
िोक्सािी इजाजतपरिालाले िै व्यहोिुि पिेछ ।
ति, इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा पर्दाथि एक स्थािबाट अको स्थािमा
ढु िािी िर्दाि र्दुघट
ि िा भै त्यस्तो िस्तु िा पर्दाथि िोक्सािी भएको अबस्थामा सो िस्तुको बीमा
ििाएको िहेछ ि सोको क्षनतपूनति प्राप्त भएको िहेछ भिे सो क्षनतपूनति प्राप्त भएको हर्दससम
िेपाल सिकािलाई हुि िएको अन्तःशुल्क ससबन्धी हािी िोक्सािी इजाजतपरिालाले व्यहोिुि
पिे छै ि ।
८.६.१.

हािी िोक्सािी भएको अन्तःशुल्क कट्टा ििे प्रकृया (ऐिको र्दफा ३क(४) संि ससबशन्धत)
१.

आिजिी, चोिी, र्दुघट
ि िा,ध्िंसात्मक िनतविनध िा िस्तुको उपयोिको सयार्द सवकएको
कािणले हािी िोक्सािी भएको िस्तुमा नतिे को अन्तःशुल्क कट्टी ििे ससबन्धमा
अन्तःशुल्क इजाजपर नलएका व्यशक्तले िोक्सािी भएको िस्तुमा नतिे को कि कट्टी
र्दािी िर्दाि िोक्सािी हुि ु अशघको अिनधससमको अन्तःशुल्क विििण कायािलयमा पेश
ििी सकेको हुिपु िेछ ।

२.

प्रकिण १ बमोशजमका व्यशक्तले िोक्सािी भएका िस्तुहरुको बीमा ििाएको िहे छ
भिे बीमा कसपिी समक्ष र्दािी ििे को पिीमाण ि बीमा कसपिीले िोक्सािी भएको
ु ािी ििे का प्रमाणहरुको
भिी प्रमाशणत ििे को परिमाण ि सो आधािमा बीमा िकम भक्त
ु ािी भएको नमनतले तीस दर्दिनभर अन्तःशुल्क कि कट्टी र्दािीको लानि
साथ बीमा भक्त
ससबशन्धत कायािलयमा नििेर्दि दर्दि सक्िेछि् ।त्यस्तो िोक्सािीको बीमा र्दािीका
बखत प्रािशसभक जािकािी आफू र्दताि िहे को कायािलयमा समेत दर्दिुपिेछ ।
कायािलयले त्यस्तो बीमा कसपिीले मान्यता दर्दएको हर्दससमको परिमाण िा मूल्यको
आधािमा लाग्िे अन्तःशुल्कको अिुपातमा िकमको छाििीि तथा यवकि ििी तीस
दर्दिनभर अन्तःशुल्क कट्टी ििि नििेर्दकलाई सूचिा दर्दिु पिेछ ।

३.

बीमा भए बाहे कको अन्य िोक्सािीको हकमा इजाजतपरिालाले निसि बमोशजमका
विििण, कािजातहरुका साथ िोक्सािी भएको परिमाण, मूल्य ि र्दािी िरिएको
अन्तःशुल्क िकम उल्लेख ििी ससबशन्धत कायािलयमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।
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(क)

आिजिी, चोिी, र्दुघट
ि िा िा ध्िंसात्मक िनतविनधबाट िोक्सािी भएको ससबन्धमा
सजिनमि मुच ुल्का, प्रहिी प्रनतिेर्दि, र्दािी प्रमाशणत ििे कािजातहरु भए ती
सवहतको िोक्सािीको विििण त्यस्तो घटिा भएको नमनतले तीस दर्दि भर
नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।

(ख)

उपयोि ििे सयार्द सवकएको िस्तुको हकमा ससबशन्धत व्यशक्तले चाहे मा त्यस्तो
िस्तुको िाम, उत्पार्दिको िाम, उत्पार्दि नमनत, सयार्द सवकएको नमनत, िस्तुको
परिमाण तथा मूल्य सवहतको विििण तयाि ििी उपयोिको सयार्द सवकएको
नमनतले तीस दर्दिनभरमा नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।
त्यस्तो िस्तु नििेर्दकले आफ्िो परिसिमा सं कलि ििी नििीक्षणका बखत
अनििायि रुपमा र्दे खाउिु पिेछ ।सो िस्तुको एक पटकभन्र्दा बढी िोक्सािी
कट्टी र्दािी ििि पाउिे छै ि ।सामाि वफताि नलइ कट्टी र्दािी ििुि पिे मा
डेनबट/िेनडट िोट जािी ििे को हुि ु पिेछ ।

४.

बीमा ििाएको िा िििाएको जस्तोसुकै अिस्थाको अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको
ससबन्धमा

भएको आिजिी, चोिी, र्दुघट
ि िा िा

ध्िसांत्मक

िनतविनधको सूचिा

इजाजतपरिालाले नछटो साधिद्वािा ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृतलाई ि अन्तःशुल्क
अनधकृतले विभािलाई ििाउिु पिेछ ।
५.

प्रकिण ३ को प्रयोजिको लानि र्दे हायका प्रनतनिनधहरु िहे को छाििीि सनमनत िहिेछ
। सो सनमनतले नििीक्षण एिं छाििीि ििी नििेर्दि ििे को ३० दर्दिनभर िोक्सािीको
नसफािीस ििेछ । सनमनतको नसफािीसमा कायािलयले िकम यवकि ििी तीस दर्दिनभर
अन्तःशुल्क कट्टी ििे जािकािी नििेर्दकलाई दर्दिु पिेछ ।
(क)

कायािलय प्रमुख िा निजले तोकेको िरिष्ठ अनधकृत .......................सं योजक

ख)

कायािलय प्रमुखले तोकेको अको एकजिा अनधकृत ........................ सर्दस्य

(ि)

शजल्ला प्रशासि कायािलय िा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयका अनधकृत
प्रनतनिनध ..................................................................

(घ)

सर्दस्य

ससबशन्धत शजल्लाका उद्योि बाशणज्य सं घ िा िस्तुित सं घका प्रनतनिनध
.....सर्दस्य
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(ङ)

किर्दाताको

प्रनतनिनध

................................................................सर्दस्य
अन्तःशुल्क प्रशासि ििे कोष तथा लेखा नियन्रकको कायािलयको हकमा भिे सोही
कायािलयको प्रमुख कोष नियन्रक सं योजक हुिेछ ।
६.

छािविि सनमनतले छािविि िर्दाि िोक्सािी भएको र्दे खेमा त्यस्तो िोक्सािी भएको
िस्तुमा नतिे को रु. एक लाख ससमको अन्तःशुल्क भए ससबशन्धत कायािलयको
निणियबाट कट्टी ििि पाइिेछ ि सो भन्र्दा बढी कट्टी िििको लानि िोक्सािीको विििण
तथा सनमनतको नसफािीस समेत खुलाई विभाि समक्ष नसफािीस ििुप
ि िेछ । यसिी
पेश हुि आएको नसफािीस साथ िोक्सािी भएको िस्तुको स्थलित नििीक्षण ििी
िोक्सािी भएको िस्तुको परिमाण तथा मूल्य समेत स्पष्ट यवकि ििी

नमिाहा

दर्दिु पिे ठहि मुच ुल्का समेत सं लग्ि हुि ु पिेछ ।
ति, मदर्दिा उत्पार्दि ििे उद्योिको हकमा नियमािलीको नियम १७ बमोशजम
किर्दाताले कच्चा पर्दाथिको उशचत सं िक्षणको प्रबन्ध ििे को अिस्था भएमा मार
उशल्लशखत प्रकृया अिानड बढाउिु पिेछ ।
७.

सनमनतको नसफारिश पनछ कायािलयका तोवकएका कमिचािी ि नििेर्दक िा निजका
प्रनतनिनधले त्यस्तो उपयोि नमनत सवकएका िस्तुको मुच ुल्का खडा ििी अन्तःशुल्क
अनधकृतको िोहििमा िष्ट ििुि पिेछ । िष्ट िर्दािको प्रकृया, स्थाि ि खचिको ससपूणि
व्यिस्था नििेर्दकले ििुप
ि िेछ ।

८.६.२.

जनति िएका िस्तु (Seen Loss) नमिाहाका लानि अपिाउिु पिे प्रवियाः
१.

प्रनतष्ठािले पुिः प्रयोि ििि िसवकिे िस्तुको जती/िोक्सािीको र्दै निक विििण तयाि
ििी िाख्नु पिेछ । यस्तो विििण र्दै निक रुपमा हे ि ि सवकिे वकनसमले िाशखएको हुिपु िेछ
। भौनतक नियन्रण तफिको विििण इकाइ कायािलयमा समेत दर्दिुपिेछ ।

२.

अन्तःशुल्क अनधकृतले मानसक नििीक्षण बाहे क जती िोक्सािी भएको अनभलेख कुिै
पनि समयमा िमूिा पिीक्षणको रुपमा नििीक्षण ििी यवकि िििसक्िेछ ।

३.

अन्तःशुल्क अनधकृतले

यवकि ििे को जनति/िोक्सािीको विििणलाई नमिाहाको

निणियको लानि कायािलय प्रमुख समक्ष नसफारिश साथ पेश ििुि पिेछ । कायािलय
प्रमुखले चाहे मा िमूिा पिीक्षण ििी नमिाहाको नसफािीस स्िीकृनत िा सो ससबन्धमा
आिश्यक निणिय ििुप
ि िेछ ।
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४.

जती नमिाहा ससबन्धी कामको ससपार्दि जती आयाति समेतको आधािमा घटीमा
प्रत्येक पन्र दर्दि िा मवहिा ि बढीमा ४/४ मवहिानभरमा ससपन्न ििुि ििाउिु पिेछ
। (मदर्दिा तथा वियिको हकमा अन्तःशुल्क नियम २३ तथा २३क. बमोशजम हुिे)
।

५.

जनति नमिाहा ससबन्धी काम ससपार्दि ििि ििाउि ससबशन्धत उद्योिी/व्यािसायीले
कायािलयमा समयमा िै नमिाहाको लानि विििण साथ नििेर्दि ििी सो ससबन्धी कामको
लानि आिश्यक सहयोि ििुि निजको र्दावयत्ि हुिेछ ।

६.

जनतिको स्िीकृनत/निणिय भएपनछ मुच ुल्का खडा ििी िष्ट ििुप
ि िेछ ।

७.

ऐि तथा नियमािलीले तोवकदर्दएको अिस्था िा विभाि िा अनधकाि प्राप्त निकायले
तोवकदर्दएको सीमा भन्र्दा बढी जती र्दे शखएमा सोमा अन्तःशुल्क निधाििण ििी त्यस्तो
जती समेत िष्ट ििुप
ि िेछ ।

८.

नमिाहा ििे कायिको लानि अन्तःशुल्क तफिका नििीक्षक ि कायािलयका तोवकएका
कमिचािी, अन्तःशुल्क अनधकृत तथा प्रनतष्ठािका तफिबाट ससबशन्धत कमिचािी तथा
अनधकृत िहेको टोलीको प्रनतिेर्दि एिं मुच ुल्काको आधािमा कायािलय प्रमुखले
नमिाहाको स्िीकृनत िा निणिय ििुप
ि िेछ ।

९.

त्यस्तो मुच ुल्का तयाि ििी जनति नमिाहा ििे को, िष्ट ििे को, जलाएको आदर्द कायिको
मुच ुल्काको एक एक प्रनत ससबशन्धत प्रनतष्ठाि, कायािलयमा िाखी सोको जािकािी
यथाशशघ्र विभािमा समेत ििाउिु पिेछ ।

उर्दाहिण
जनति नमिाहा ससबन्धमा र्दे हाय बमोशजम मानसक विििणको अध्ययि ििी जनति नमिाहा
ससबन्धी काििाही ििुि पिेछ ।
अनिल्िो िौज्दात क्रप्रट (एि.पप.मि.)

=a

ियााँ आम्दािी क्रप्रट (एि.पप.मि.)

=b

जम्िा क्रप्रट (एि.पप.मि.)

=a+b

उत्पादििा खचथ भएको क्रप्रट (एि.पप.मि.)

=x

उत्पाददत िददिा (एि.पप.मि.)

=y

जती परििाण (एि.पप.मि.)

=x-y

जती प्रनतित

=x-y*100 %

अक्न्ति िौज्दात क्रप्रट (एि.पप.मि.)

x
= ..............%
(a=b) -x
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परिच्छे र्द–९
9. स्ियम निष्कासि प्रणाली
भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि िर्दाि (उत्पार्दि, पैठािी,
नबिी वितिण, सं चय) अन्तःशुल्क नििीक्षकको िोहििमा िरिन्छ । कि प्रशासिको आधुनिक
अिधािणाले किर्दाता िै आफ्िो आय तथा कािोबािको ससबन्धमा पूणि जािकािी िाख्ने व्यशक्त
भएकोले निजलाई िै कािोबािको अनभलेख िाख्ने, अन्तःशुल्क निधाििण ििे शजसमेिािी दर्दं र्दा
बढी पािर्दशीता आउुँछ ि र्दावयत्ि िोध हुन्छ भन्ने नसद्धान्त अन्तिित स्ियम निष्कासि
प्रणालीको प्रािसभ भएको हो ।यसै परिप्रेक्षमा २०५२ सालससम पूणत
ि या भौनतक नियन्रण
प्रणालीमा आधारित िहेको िेपालको अन्तःशुल्क प्रशासिमा वि.सं . २०५३ सालर्दे शख मदर्दिा,
वियि ि च ुिोट बाहे कका िस्तुलाई स्ियम निष्कासि प्रणाली अन्तिित िाशखएको नथयो
।यसैििी, आ.ि २०७२/०७३ र्दे शख च ुिोट लिायतका सूनतिजन्य िस्तुलाई पनि स्ियम
निष्कासि प्रणली अन्तिित समृहीकृत िरिएको छ । यस प्रणालीले किर्दातालाई विश्वास ििे ि
आफ्िो कािोबाि आफैं यवकि ििी सोही आधािमा अन्तःशुल्क निधाििण ि र्दाशखल ििे
शजसमेिािी दर्दएको छ भिे कािोबाि िा िाजस्ि लुकाए नछपाएको पाइएमा भािी जरििािा तथा
शुल्क नतिाउिे व्यिस्था ििे को छ । स्ियम् निस्कासि प्रणाली अन्तिित भौनतक नियन्रण
प्रणालीमा जस्तो कमिचािीको

नियन्रणमा उत्पार्दि, निष्कासि, निकासी तथा पैठािी ििरििे

भएतापनि अन्तःशुल्क ऐि ि अन्तःशुल्क नियमािली बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतबाट
अनभलेख ि कािजात प्रमाशणत ििाएि मार कािोबाि ििे व्यिस्था िहे को छ ।
अन्तःशुल्क प्रशासिमा व्यिसायी आंफैले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको खरिर्द, उत्पार्दि, नबिी,
निकासी, पैठािी, नबिी आदर्द ििे ि सोबापत लाग्िे अन्तःशुल्कको र्दावयत्ि निधाििण तथा
र्दाशखल ििे प्रणालीलाई स्ियम् निष्कासि प्रणाली भिशुन्छ ।हाल मदर्दिा ि वियि बाहे क
अन्तःशुल्क लाग्िे अन्य िस्तु तथा सेिालाई स्ियम निष्कासि प्रणाली अन्तिित िाशखएको छ
।
९.१

अन्तःशुल्क असुली ि र्दाशखला ससबन्धी व्यिस्थाः
स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिित उत्पार्दि हुिे िस्तु तथा सेिाको नबिी िर्दाि नियमािलीको
अिुसूची १३ बमोशजमको बीजक जािी िर्दािको बखतमा लाग्िे अन्तःशुल्क िकम बीजकमा
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उल्लेख ििी असुल ििुप
ि छि । असुल िरिएको अन्तःशुल्क िकमलाई बीजक जािी भएपनछको
मवहिाको पच्चीस ितेनभर अन्तःशुल्क विििण सवहत ससबशन्धत कायािलयमा र्दाशखल ििुप
ि छि
ु ािी िििे मा भक्त
ु ािी ििि बाुँकी अन्तःशुल्क
। उल्लेख भएको सयार्दनभर अन्तःशुल्क भक्त
िकममा प्रनतदर्दि शून्य र्दशमलि शून्य पाुँच प्रनतशतका र्दिले नबलसब र्दस्तुि लाग्िेछ ।
ति, उत्पार्दि ििे को, पैठािी ििे को िा सेिा प्रर्दाि ििे को अिस्थामा िै अन्तःशुल्क असुल
उपि ििे ििी तोवकएको िस्तुको हकमा सोही बमोशजम अन्तःशुल्क िकम र्दाशखला ििुप
ि िेछ
। अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा बापतको िुझाउिु पिे भन्र्दा घटी अन्तःशुल्क िकम
कसैले िुझाएको र्दे शखएमा नियमािलीको नियम ७ अिुसाि निजबाट अन्तःशुल्क अनधकृतले
बाुँकी अन्तःशुल्क िकम असुलउपि ििि सक्िेछ ।
९.2 अन्तःशुल्क कट्टी ससबन्धी व्यिस्था
स्ियम निष्कासि प्रणाली लािू हुिे उद्योिले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दिमा प्रयोि िरििे
कच्चापर्दाथि खरिर्द िा आयात िर्दाि नतिे को अन्तःशुल्क तयािी िस्तु वििी िर्दाि नतिुप
ि िे
अन्तःशुल्कमा कट्टा ििि पाउिे व्यिस्था ऐिको र्दफा ३क. को उपर्दफा (३) मा िरिएको
छ ।ति, स्ियम निष्कासि प्रणाली लािु भएका सूतीजन्य पर्दाथि जस्तै ः च ुिोट, नबंडी, नसिाि,
िुट्खा, खैिी, निकोवटियुक्त तथा निकोवटििवहत सूतीजन्य पर्दाथिहरु िा यस्तै पर्दाथिहरुको
उत्पार्दि िर्दाि कच्चापर्दाथि खपतको आधािमा मार अन्तःशुल्क कवट्ट र्दाबी ििि पाउिेछ
।सहायक कच्चापर्दाथि ि परििेष्टि सामाग्री (प्यावकंि मेटेरियल) तथा भं साि महसुल माफी
भएका कच्चापर्दाथि ि पाटिपूजा पैठािी िर्दाि नतिे को अन्तःशुल्क कटृ ा ििि पाइिे छै ि ।
९.3

प्रनतष्ठािले िाख्नु पिे खाताहरु
प्रनतष्ठािले परिच्छे र्द ११ मा उल्लेख भए बमोशजमका अनभलेख तथा खाताहरु अद्यािनधक रुपमा
प्रमाशणत ििाई िाख्नु पिेछ ।

९.4

विििण र्दाशखला ससबन्धी व्यिस्था
प्रनतष्ठािले कच्चा पर्दाथिको आसर्दािी ि खचि तथा उत्पार्दि ि निष्कासिको मास्केिािी प्रत्येक मवहिा
समाप्त भएको नमनतले २५ दर्दिनभर ि िावषिक विििण आनथिक िषि समाप्त भएको नमनतले २५ दर्दिनभर
ससबशन्धत कायािलयमा बुझाउिु पिेछ । साथुै, यस्तो विििण विद्युतीय (Online) माध्यमबाट बुझाउि
पनि सवकिेछ ।मानथ उशल्लशखत व्यिस्था बाहे क अन्य कुिै तरिकाबाट विििण बुझाउि आन्तरिक
िाजस्ि विभािले तोकेको अिस्थामा सोही बमोशजम बुझाउिु पिेछ । समय समयमा कायािलय िा
अन्तःशुल्क अनधकृतबाट माि भएका त्यांक, सूचिा तथा कािजात प्रनतष्ठािले जुिसुकै समयमा पनि
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उपलब्ध ििाउिु पिेछ । प्रनतष्ठािमा िहे को भौनतक परिमाण, खाता तथा अनभलेख ि अन्तःशुल्क
िकमको विििण जुिसुकै िखत पनि अन्तःशुल्क अनधकृतले भौनतक नििीक्षण ििि सक्िेछ ।

परिच्छे र्द–१०
10.
१०.१

पैठािी, नियाित, किमुक्त पसल (िण्डे ड िेयि हाउस) ि ििर्द धिौटी िा बैंक ग्यािे न्टी फुकुिा
मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु पैठािी ससबन्धी व्यिस्था
(क)

पैठािी कतािले ििुप
ि िे काम, कतिव्य
अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ९ बमोशजम मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सू तीजन्य
िस्तु विर्दे शबाट पैठािी

िििको लानि नियमािलीले तोकेको व्यिस्था अिुसाि र्दस्तुि

नतिी त्यस्तो िस्तु पैठािी ििे इजाजतपर नलिु पर्दिछ ।
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी ििे इजाजतपरिालाको काम तथा कतिव्य र्दे हाय
बमोशजम उल्लेख िरिएको छ ।
(१)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी िरिएको अिस्थामा अन्तःशुल्क अनधकृत िा
निजले खटाएको कमिचािी समक्ष विजक पेश ििुि पर्दिछ ।

(2)

प्रतीत परको माध्यमबाट अन्तःशुल्क लाग्िे मदर्दिा तथा सूनतिजन्य िस्तुको
पैठािी ििे पैठािी कतािले प्रतीतपर खोल्िु अिािै िस्तुको वकटािी विििण,
भन्साि प्रयोजिका लानि िस्तु ििीकिण शीषिक, प्रत्येक िस्तुको प्रनत इकाई
मूल्य ि परिमाण, ब्राण्ड, विर्दे शी नबिेताको िाम ठे िािा, पैठािी हुिे भन्साि
नबन्र्दु, पैठािी हुिे िस्तु िाख्ने िोर्दाम स्थलको पूणि विििण खोली ससबशन्धत
कायािलयको अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पैठािी ििे स्िीकृनतको लानि नििेर्दि
दर्दिु पर्दिछ ।

(3)

यसिी प्राप्त भएको नििेर्दिमा अन्तःशुल्क अनधकृतले छािनबि ििी स्िीकृनत
दर्दि सक्िेछ । स्िीकृनतको जािकािी पैठािी हुिे भन्साि कायािलयलाई पनि
दर्दिु पिेछ ।

(4)

भन्सािले पैठािी हुिे मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुमा लाग्िे
अन्तःशुल्क असुल ििी मालिस्तु जाुँचपास भै सकेपनछ पैठािी कतािको
िोर्दामससम ल्याउिे कन्टे ििमा नसलछाप लिाई पठाउिु पिेछ ।
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(5)

भन्सािबाट पैठािी भै आएको मदर्दिा, नबयि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको
कन्टे ििमा लािेको नसलछाप सुिशक्षत रुपमा कािोबाि स्थलससम ल्याई
अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीको उपशस्थनतमा िोर्दाममा
िाख्नु पैठािी कतािको कतिव्य हुिेछ । यसिी नसलछाप भै आएको कन्टे ििको
नसलछाप जाुँच ििी प्रज्ञापिपरसं ि नभडाई अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले
खटाएको कमिचािीले आफिो उपशस्थनतमा िोर्दाममा िाख्न लिाउिु पर्दिछ ।

(6)

पैठािी भएका िस्तु िोर्दाममा िाख्र्दा डोि लक (वटकट ताल्चा) लिाई त्यस्तो
डोि लक (वटकट ताल्चा) मा इजाजतपर प्राप्त पैठािी कताि िा निजको
आनधकारिक प्रनतनिनध एिं अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीले
ु
सं यक्त
र्दस्तखत ििुप
ि िेछ । िोर्दाम खोल्र्दा ि बन्र्द िर्दाि वटकट ताल्चा
अनभलेख वकताबमा सोको कािण जिाउिु पिेछ ।

(7)

विर्दे शबाट पैठािी िरिएको मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु िोर्दामबाट
निष्कासि ििुि पूिि अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीको
उपशस्थनतमा प्रत्येक बट्टा, बोतल तथा क्यािमा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस ििे ि
मार त्यस्तो िस्तु नबिी िा चलाि ििुप
ि िेछ ।

(8)

िोर्दाम िहे को स्थाि बाहे क अन्य स्थािबाट माल सामाि नबिी वितिण ििे
भएमा चलाि भएको माल िस्तुको पूिा विििण र्दे शखिे ििी अनभलेख ठीक
र्दुरुस्त िाख्नुपिेछ ।

(9)

पैठािी भएका मदर्दिा, वियि च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको आसर्दािी, नबिी,
मौज्र्दात तथा अिुसूची २६(क) बमोशजमको वटकटको आसर्दािी खचि खाता
ठीक र्दुरुस्त ििी िाख्नु पिे तथा नििीक्षण ििि माि ििे का बखत अन्तःशुल्क
अनधकृत समक्ष पेश ििुप
ि र्दिछ ।

(10) पैठािीकतािले अिुसूची ३०(क) को ढाुँचामा पैठािी ििे िस्तुको खरिर्द, नबिी
ि मौज्र्दातको विििण तथा अिुसूची २६ को ढांचामा वटकट प्राप्ती, प्रयोि तथा
मौज्र्दातको विििण त्यस्तो िस्तु पैठािी ििे स्िीकृनत माि िर्दाि, वटकट माि
िर्दाि ि मानसक रुपमा कायािलयमा पेश ििुप
ि र्दिछ ।
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(१1) मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तुको पैठािी कतािले नबिी ििे खुरा
मूल्य आनथिक िषिको शुरुमा ि मूल्य परिितिि भएको अिस्थामा परिितिि
हुिासाथ साििजनिक सूचिा प्रकाशि ििी जािकािी ििाउिु पिेछ ।
(१२) अन्तःशुल्क अनधकृतले पैठािी भएका मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य
िस्तुको पैठािी, नबिी, मौज्र्दात, वटकटको प्रयोि ससबन्धमा स्थलित रुपमा
मानसक नििीक्षण ििी त्यसको प्रनतिेर्दि कायािलयमा पेश ििुप
ि र्दिछ ।
(१३) पैठािी कतािले पैठािी ििि स्िीकृनत नलुँर्दा यसअशघ खरिर्द भएको मालिस्तुको
नबिी परिमाण, नबिी मूल्य, मौज्र्दात परिमाण समेत खुलेको विििण अिुसूची
३० (क) ि अन्तःशुल्क वटकटको आसर्दािी खचिको विििण अिुसूची २६
पेश ििुि पर्दिछ । अन्तःशुल्क अनधकृतले

आिश्यकता अिुसाि भौनतक

पिीक्षण समेत ििी पैठािीको स्िीकृनत प्रर्दाि ििि सक्िेछ ।
(ख)

च ुिोट पैठािी ससबन्धी विशेष व्यिस्था
(१) च ुिोट पैठािी कतािलाई विर्दे शी च ुिोट पैठािी ििुि अिािै प्रचनलत अन्तःशुल्क
ऐि, नियमािली अिुसाि प्रकाि ि साइज अिुसािको परिमाणको च ुिोटमा लाग्िे
अन्तःशुल्क बिाबिको िकम बापत अनग्रम बैंक प्रत्याभूनत (Bank Guarantee)
िाख्नु पर्दिछ ।
(२) अन्तःशुल्क वटकट बापतको शुल्क असुल ििी निकासी िरिएका अन्तःशुल्क
वटकटको अनभलेख कायािलयले र्दुरुस्त िाख्नुपर्दिछ ।
(३)

निकासी भएका ती अन्तःशुल्क वटकटको प्रयोि पैठािी हुि िैिहे का च ुिोटमैं
भएको भिी ससबशन्धत विर्दे शी कसपिीबाट नसफारिश भई आउिुपिे,

(४) अन्तःशुल्क वटकटको प्रनतस्थापि माि ििि पाइिे छै ि ।
(५) पैठािी भएका वटकट टांनसएका विर्दे शी च ुिोट अन्तःशुल्क अनधकृत/नििीक्षकको
िोहबिमा पैठािी कतािको िोर्दाममा भण्डािण भैसके पश्चात पैठािी कतािले पेश
ििे का भन्साि प्रज्ञापिपर लिायतका कािजातका आधािमा बैंक ग्यािे न्टी
फुकुिा िरिदर्दिुपछि ।
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(६) च ुिोट पैठािीको लानि अन्तःशुल्क वटकट निकासी िर्दाि तोवकएका शतिहरुको
पालिा िभएमा पैठािीको स्िीकृनत नलिे िममा िाशखएको बैंक प्रत्याभूनत
जफत हुिेछ ।
१०.२

कि मुक्त पसल (िण्डे ड िेयि हाउस) ड्युटी फ्री सप ससबन्धी व्यिस्थाः
(१)

अन्तःशुल्क ऐि २०५८ को र्दफा ३ख. अिुसाि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा
सेिामा र्दे हायको अिस्थामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै िुः
(क)

िेपाल बावहि निकासी ििे मा िा स्िीकृनत प्राप्त कि मुक्त पसल (िण्डेड
िेयि हाउस ि डु्यवु टफ्री सप) लाई मदर्दिा िा च ुिोट बाहेकका अन्य
िस्तु नबिी ििे मा त्यस्तो िस्तु िा सेिामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।

(ख)

स्िीकृत प्राप्त िण्डेड िेयि हाउसले िेपाल सिकाि, पििाष्ट्र मन्रालयले
नसफारिश ििे को कुटिैनतक तथा महसुल सुनबधा प्राप्त व्यशक्त िा
निकायलाई नबिी ििे च ुिोट तथा मदर्दिामा अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।
ति,
१.

बण्डेड िेयि हाउसले च ुिोट तथा मदर्दिा बाहे कका अन्य िस्तु
अन्तःशुल्क िलिाई नबिी वितिण ििि िाधा पिे छै ि ।

२.

िण्डेड िेयि हाउसबाट नबिी िरििे अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु
पैठािी िर्दाि त्यस्तो िस्तुमा लाग्िे अन्तःशुल्क बिाबिको िकम
ििर्द धिौटी िा बैंक प्रत्याभूनत िाख्नुपिेछ । ििर्द धिौटी िा
बैंक प्रत्याभूनतको फुकुिा िा वफताि प्रविया विभािद्वािा तोवकए
बमोशजम हुिेछ ।

(२)

किमुक्त पसल (िण्डेड िेयि हाउस) िाख्न स्िीकृनत नलिुपिेछ ।

(३)

त्यस्तो पसल िा हाउसमा स्िर्दे शी उत्पार्दक/प्रनतष्ठािले आफ्िो उत्पार्दिको
प्रत्येक बोतल, क्याि िा बट्टामा नसलनसलेिाि िसबि सवहतको किमुक्त लेशखएको
शस्टकि, वटकट िा लेबल लिाई मार पठाउिु पर्दिछ ।
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(४)

नबिी ििि विर्दे शबाट पैठािी िरिएका त्यस्ता िस्तुहरुमा पनि प्रत्येक िोटा िा
थािमा अनििायि रुपमा कि मुक्त लेशखएको लेबल लिाई नबिी ििे व्यिस्था
ििुप
ि र्दिछ ।

(५)

कि मुक्त पसल सञ्चालि ििे सं स्थाले खरिर्द नबिी भएको विििण अिुसुूची
३०(ख) बमोशजमको िशजस्टिमा अद्यािनधक ििी िाख्नु पर्दिछ ।

(६)

िण्डेड िेयि हाउस (कि मुक्त पसल) बाट नबिीको लानि विर्दे शबाट मदर्दिा,
नबयि तथा च ुिोट लिायतका िस्तुहरु पैठािी िर्दाि ती िस्तुहरुको ब्राण्ड िाम,
परिमाण, मूल्य समेतको विििण स्पष्ट र्दे शखिे ििी छु ट्टयाइ प्रज्ञापि पर भिी
भन्साि कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ ।

(७)

िण्डेड िेयि हाउस तथा कि मुक्त पसलको नबिेताले मदर्दिा, वियि तथा
च ुिोटको आसर्दािी, नबिी, मौज्र्दातको विििण अिुसूची ३० (ख) ि नबिीमा
प्रयोि हुिे अन्तःशुल्क वटकटको आसर्दािी, खपत ि मौज्र्दातको विििण हिे क
पटक त्यस्ता िस्तुहरुको पैठािी िर्दाि, वटकट माि िर्दाि ि मानसक रुपमा समेत
पेश ििुप
ि र्दिछ ।

(८)

अन्तःशुल्क अनधकृतले कि मुक्त पसल (िण्डेड िेयि हाउस) बाट मदर्दिा, नबयि
ि च ुिोटको पैठािी , नबिी ि मौज्र्दात तथा वटकटको प्रयोि ससबन्धमा मानसक
रुपले स्थलित नििीक्षण ििी सोको प्रनतिेर्दि कायािलयमा पेश ििुप
ि र्दिछ ।

(९)

िण्डेड िेयि हाउसले मदर्दिा, वियि तथा च ुिोट नबिी िर्दाि कुटिैनतक सुविधा
प्राप्त व्यशक्त, सं स्था िा नियोिलाई मार नबिी ििुप
ि िेछ ।

१०.३

बैक प्रत्याभूनत (ग्यािे न्टी) तथा ििर्द धिौटी फुकुिा
धिौटी िहेको िकम िा बैंक प्रत्याभूनतको फुकुिा प्रकृया निसि बमोशजम हुिेछ ।
(क)

इजाजतपर प्राप्त िण्डेड िेयि हाउसले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी िर्दाि लाग्िे
अन्तःशुल्क

बिाबिको

िकम

धिौटी/बैंक

प्रत्याभूनत

िाखी

ससबशन्धत

भन्साि

कायािलयमा नििेर्दि दर्दिे ि अन्तःशुल्क इजाजतपर प्रर्दाि ििे कायािलयले दर्दएको
पैठािी स्िीकृनत अिुरुप भए भन्साि कायािलयले धिौटी/बैंक प्रत्याभूनतका आधािमा
सामाि पैठािी ििि दर्दिुपर्दिछ ।
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(ख)

िण्डेड िेयि हाउसले बैंक ग्यािे न्टी फुकिाका लानि अिुसूची ३० (ख) अिुसािको
विििण ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयमा पेश
ििुप
ि र्दिछ ।अन्तःशुल्क अनधकृतले यसिी पेश भएको विििण साथ पैठािी ििे को
प्रज्ञापिपर, पििाष्ट्र मन्रालयको नसफारिसमा नबिी भएको माल सामािको विििण,
वटकट प्राप्ती, खपत ि मौज्र्दातको विििण नियनमत रुपमा जाुँच ििुप
ि िेछ ।

(ि)

पैठािी भएको नमनतले ११ मवहिानभर ससपूणि मालिस्तु नबिी िभएमा िा ११
मवहिानभर धिौटी फुकुिाको लानि नििेर्दि िदर्दएमा नबिी हुि बांकी परिमाणको
अन्तःशुल्क बिाबिको िकम िाजस्ि र्दाशखला ििाई बांकी धिौटी/बैंक प्रत्याभूनत
भन्साि कायािलयले फुकुिा ििि सक्िेछ ।

(घ)

ििर्द धिौटी/बैंक प्रत्याभूनत िाखेको विििण सवहतको अनभलेख भन्साि कायािलयले
खातामा अनििायि रुपमा िाख्नुपिेछ ।

(ड.)

मदर्दिा तथा च ुिोटको पैठािी ििी कि लाग्िे ि किमुक्त पसल िा बण्डेड िेयि
हाउसबाट त्यस्ता मालिस्तु नबिी ििे इजाजतिालाले कि लाग्िे ि किमुक्त पसल
िा िण्डे ड िेयि हाउसको िोर्दाम तथा नबिी कक्ष छु ट्टा छु ट्टै िाख्नु पर्दिछ ।

(च)

कि मुक्त पसलको लानि बैंक प्रत्याभूनत िाखी पैठािी ििी ल्याएको मदर्दिा, वियि तथा
च ुिोट कुटिैनतक तथा महशुल सुविधा प्राप्त व्यशक्त िा निकायलाई बाहेक अरु
कसै लाई नबिी ििि पाइिे छै ि । यस व्यिस्था विपरित नबिी ििे मा बैंक ग्यािे न्टी
सुविधा एिं इजाजतपर समेत िद्द िरििेछ ि नबिी भएको परिमाणको अन्तःशुल्क
निधाििण िरििेछ ।

१०.४

निकासी व्यिस्थाः
(क)

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ बमोशजम कािूिी व्यिस्था
(१)

िेपाल बावहि निकासी ििे को माल िस्तुमा ऐिको र्दफा ३ख. बमोशजम
अन्तःशुल्क लाग्िे छै ि ।

(२)

िेपालनभर उत्पार्दि भएका िा तयाि भएका मालिस्तुहरु िेपाल बावहि नियाित
भैसकेपनछ ससबशन्धत पाटीले नलि अस्िीकाि ििी िा अन्य कुिै कािणले पुिः
पैठािी ििी ल्याइएको अिस्थामा सोही माल िस्तु पैठािी भएको तीि मवहिानभर
निकासी ििे भएमा यसिी वफताि ल्याउुँर्दाका बखत लाग्िे अन्तःशुल्क धिौटीमा

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

125

िाखी त्यस्तो मालिस्तु पुिः निकासी भएपनछ धिौटी िकम ससबशन्धत भन्साि
कायािलयले वफताि दर्दिेछ ।
(ख)

मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु निकासी ससबन्धमा प्रकृयाित व्यिस्थाुः
अन्तःशुल्क लाग्िे मदर्दिा, वियि ि च ुिोट तथा सूनतिजन्य िस्तुको िेपाल बावहि निकासी
ििे प्रयोजिको लानि निसिािुसािको प्रविया तोवकएको छ ।
१.

उद्योिले निकासीको लानि ससबशन्धत कायािलयमा नििेर्दि दर्दिुपिेछ

२.

उक्त नििेर्दिमा निसि कुिाहरु खुलाउिु पिेछुः

(क) कुि भन्साि विन्र्दुबाट निकासी ििे,
(ख) निकासी िरििे िस्तुको परिमाण, नबिी मूल्य ि अन्तःशुल्क िकम,
३.

उक्त नििेर्दि साथ निसिािुसािका कािजात पेश िि ्िुपिेछुः

(क) निकासी कताि ि पैठािी कताि बीचको खरिर्द नबिी संझौता (Quality ि Quantity
खुलेको) ,
(ख) निकासीको लानि खोनलएको एल.सी.को प्रनतनलवप,
४.

अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले तोकेको कमिचािीको िोहििमा मदर्दिा/च ुिोट लोड
ििी कन्टे ििमा नसलछाप ििी सोको जािकािी ससबशन्धत भन्साि कायािलयलाई
दर्दिुपिेछ

५.

किर्दाताले निकासी ििे को िस्तुको निकासी प्रज्ञापि परको प्रनतनलवप सवहत ३
दर्दिनभर ससबशन्धत कायािलयमा जािकािी ििाउिु पिेछ ।

६.

निकासी ििुि ििाउिु पूिि उद्योिले नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क, मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा
आयकि लिायतका कि/शुल्क च ुक्ता ििे को हुिपु िेछ ।

७.

निकासीको लानि उद्योिबाट निष्कासि ििे को िस्तु मिानसि कािण

बेिि

निकासी िििे को पाइएमा अन्तःशुल्क निधाििण ििी लाग्िे अन्तःशुल्क तथा विलसि
र्दस्तुि असुल ििी अन्तःशुल्क र्दिाए नछपाएको िा छलेको कसूि मािी काििाही
समेत हुिेछ ।
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८.

नियमािलीको नियम १२ को उपनियम(१) को खण्ड (ङ) बमोशजम नििीक्षणका
समयमा िेपाल बावहि निकासी भएको िस्तुको निकासी प्रज्ञापिपर तथा भ ुक्तािी
प्राप्त भएको प्रमाशणत हुिे कािजात समेत जांच ििुप
ि िेछ ।

९.

निकासी हुिे माल िस्तुको बोतल, क्याि, बट्टा िा प्याकेटको लेबलमा निकासीको
लानि मार भन्ने शब्र्द लेशखएको हुिपछि ।
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परिच्छे र्द–११
11. अन्तःशुल्कको अनभले ख तथा प्रनतिेर्दि
अन्तःशुल्क इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि, पैठािी,
नबिी

तथा त्यस्तो िस्तु िा सेिा उत्पार्दिका लानि प्रयोि हुिे कच्चापर्दाथि, सहायक

कच्चापर्दाथि आदर्दको खरिर्द, खपत तथा अशन्तम मौज्र्दातको लेखा अद्यािनधक िाख्ने खाताहरु
कािोबाि शुरु ििुभ
ि न्र्दा अिानड िै ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाई
िाख्नुपर्दिछ ।
११.१

लेखा अद्यािनधक ििी िाख्नुपिे ( ऐिको र्दफा १०ख.)
(क)

ऐिको र्दफा १०क. बमोशजम अन्तःशुल्क विििण पेश ििुप
ि िे व्यशक्तले अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तु िा से िाको उत्पार्दि, नबिी, त्यस्तो िस्तु िा सेिाको उत्पार्दिका लानि
प्रयोि हुिे कच्चापर्दाथि, सहायक कच्चापर्दाथि आदर्दको खरिर्द, खपत तथा अशन्तम
मौज्र्दातको मूल्य तथा परिमाण खुल्िे तोवकए बमोशजमका विििण सवहतको ले खा
अद्यािनधक िाख्नु पिेछ ि त्यस्तो लेखा अन्तःशुल्क अनधकृतले नििीक्षण ििि माि
ििे का बखत उपलब्ध ििाउिु पिेछ ।

(ख)

उपयुक्त
ि बमोशजम खरिर्द, उत्पार्दि, पैठािी, निष्कासि, नबिी ि मौज्र्दातको अनभलेख
खाता ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृतद्वािा प्रमाशणत ििाएि

मार

लेखा िाख्ने

प्रयोजिका लानि प्रयोि ििुप
ि िेछ ।
(ि)

इजाजतपरिालाले कािोबािको लेखा ६ िषिससम सुिशक्षत िाख्नुपिेछ ।

(घ)

ऐिको कायािन्ियिको निनमि अन्तःशुल्क अनधकृतले नलशखत रुपमा सूचिा दर्दई
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको कािोबािको ससिन्धमा जािकािी माि ििि
सक्िेछ ।

११.२

कािोिािको अनभलेख िाख्ने व्यिस्था (नियमािलीको नियम १२(१)(ि) तथा नियम
१३क.(१))
इजाजतपरिालाले लेखा प्रयोजिका लानि ऐि ि नियमािली अिुसािका कािजात तथा
विििणहरु अनभलेख िाख्नुपिे व्यिस्था ििे कोछुः
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(क)

च ुिोट उत्पार्दक इजाजतपरिालाले,

(१)

उत्पार्दि तथा वििी भएको र्दै निक मौज्र्दातको विििण (अिुसूची ४),

(२)

कोिा मालको मौज्र्दात विििण (अिुसूची ५),

(३)

कोिामालको खपत ि च ुिोट, नबुुँडी उत्पार्दिको र्दै निक विििण (अिुसूची ६),

(४)

र्दै निक प्यावकङ्ग रुमको विििण (अिुसूची७),

(५)

िोर्दाममा िहे को च ुिोटको र्दै निक विििण (अिुसूची ८),

(६)

च ुिोट तथा नबडीको निष्कासि माि फािाम (अिुसूची ९),ि

(७)

व्याच नियन्रण खाता (अिुसूची ९क)

(८)

अन्तःशुल्क वटकट ि अन्तःशुल्क वटकट लकको आसर्दािी खचिको व्यशक्तित खाता
(अिुसूची २६क)

(९)

अन्तःशुल्क वटकट लक(सांचो)को प्रयोि अनभलेख खाता (अिुसूची २६ख)

(ख)

मदर्दिा, शस्प्रट, खुर्दो ि वियि उत्पार्दक इजाजतपरिालाले ,

(१)

उत्पार्दि तथा नबिी भएको र्दै निक मौज्र्दातको वहसाब (अिुसूची ४)

(२)

व्याच नियन्रण खाता (अिुसूची ९क)

(३)

नडवष्टलिी, ब्रअ
ु िी तथा िाइििीिालाले दर्दिुपिे िक्सी, नबयि,िाइिको नबिी ि
त्यसबाट आउिे अन्तःशुल्कको फाुँटिािी (अिुसूची १०)

(४)

नडवष्टलिी, ब्रअ
ु िी तथा िाइििीिालाले दर्दिुपिे िक्सी, नबयि, िाइिको फाटिािी
(अिुसूची११)

(५)

सख्खि खुर्दोको र्दै निक वहसाब ( अिुसूची १२)

(६)

वियिको िोक्सािी नमन्हाको नििेर्दि तथा नसफारिस (अिुसूची २५)

(७)

मदर्दिाको िोक्सािी नमन्हाको नििेर्दि तथा नसफारिस अिुसूची २५(क)
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(८)

अन्तःशुल्क वटकट ि अन्तःशुल्क वटकट लकको आसर्दािी खचिको व्यशक्तित खाता
(अिुसूची २६क)

(९)

अन्तःशुल्क वटकट लक (साुँचो) को प्रयोि अनभलेख खाता (अिुसूची २६ ख)

(ि)

अन्तःशुल्क विििण िुझाउिुपिे सबै इजाजतपरिालाहरुले र्दे हाय बमोशजमका
खाताहरु,

(१)

खरिर्द खाता (अिुसूची ४ि),

(२)

नबिी खाता (अिुसूची ४घ),

(३)

व्याच नियन्रण खाता (अिुसशु च ९क),

(४)

आफुले जािी ििे का तथा प्राप्त ििे का बीजकहरु,

(५)

व्यापाि, लेखा, ििर्द प्राप्ती ि भ ुक्तािी ससबन्धी अनभलेख,

(६)

आफुले ििे को आयात ि नियाितसं ि ससबशन्धत ससपूणि कािजातहरु,

(७)

विभािले तोकेका अन्य कािजातहरु ।

(घ)

खैिी, सूती, िुट्खा, सुिशन्धत सुपािी तथा पाि मसला उत्पार्दक तथा पैठािीकतािले
िाख्नुुपिे अनभले खः

(१)

खरिर्द खाता (अिुसूची ४ि),

(२)

नबिी खाता (अिुसूची ४घ),

(३)

अन्तःशुल्क विििण फािाम (अिुसूची ४ड.)

(४)

कच्चा पर्दाथिको आसर्दािी तथा खचिको अनभलेख (अिुसूची १४)

(५)

तयािी सामािको आसर्दिी तथा नबिी (निष्कासि) खाता (अिुसूची १९),

(६)

उत्पार्दि तथा निष्कासिको मास्केिािी तथा िावषिक प्रनतिेर्दि (अिुसूची २७)

(७)

कच्चा पर्दाथिको मास्केिािी तथा िावषिक प्रनतिेर्दि (अिुसूची २८)

(८)

आफूले जािी ििे का तथा प्राप्त ििे का बीजकहरु
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११.३

(०९)

व्यापाि, लेखा, ििर्द प्राप्ती ि भूक्तािी ससबन्धी अनभलेख

(१०)

आफूले ििे को आयात ि नियाितसं ि ससबशन्धत कािजातहरु

(११)

विभािले तोकेका अन्य कािजातहरु ।

नििीक्षण पुशस्तका िाख्नुपिे (नियमािलीको नियम २१)
मदर्दिा उत्पार्दि ििे इजाजतपरिालाले नडष्टीलिी, िाइििी िा ब्रअ
ु िीमा विभािले तोके
बमोशजमको एउटा नििीक्षण पुशस्तका िाख्नुपिेछ । अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीले नडवष्टलिी िा ब्रअ
ु िी नििीक्षण िर्दाि नििीक्षण नमनत, समय ि मदर्दिा उत्पार्दि
ु िेछ ।
प्रविया ससबन्धमा र्दे खेको रुटी ससबन्धी सबै कुिा सो पुशस्तकामा लेख्नप

११.४

उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले िाख्नुपिे थप खाताहरुः
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले ससबशन्धत िििका लानि तोकेका छु ट्टै अन्य
खाताको अनतरिक्त र्दे हायको खाताहरु समेत अद्यािनधक बिाई िाख्नुपर्दिछ ।
(क)

कच्चा पर्दाथिको आसर्दािी खचि खाता अिुसूची १४ (स्ियम निष्कासि प्रणालीको
लानिमार )

(ख)

र्दै निक कायि परिचालि खाता अिुसूची १५ (मदर्दिा उद्योिको लानि मार)

(ि)

कािखािाको िोर्दाम क्षेरबाट अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथि निस्कासि ििे माि फािाम
अिुसूची १७ (भौनतक नियन्रण प्रणाली लािुू भएका िस्तुको लानि मार)

(घ)

माि फािाम र्दताि वहसाब खाता अिुसूची १८ (भौनतक नियन्रण प्रणाली लािुू
भएका िस्तुको लानि मार)

(ङ)

तैयािी सामािको आसर्दािी तथा नबिी (निस्कासि) खाता अिुसूची १९ (मदर्दिा
उद्योिको लानि मार)

(च)

उत्पार्दि तथा निष्कासिको मास्केिािी, िावषिक प्रनतिेर्दि (अिुसूची २७) (स्ियम
निष्कासि प्रणालीको लानि मार)

(छ)

कच्चा पर्दाथिको मास्केिािी/िावषिक प्रनतिेर्दि (अिुसूची २८ स्ियम निष्कासि
प्रणालीको लानि मार)
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(ज)

अन्तःशुल्क वटकट ि वटकट लकको आसर्दािी खचि खाता (अिुसूची २६)

(झ)

अन्तःशुल्क वटकट ि वटकट लकको आसर्दािी खचिको व्यशक्तित खाता (अिुसूची
२६(क))

११.५

(ञ)

अन्तःशुल्क वटकट लक (साुँचोको प्रयोि िे कडि खाता (अिुसूची २६(ख))

(ट)

मवहिा ि िावषिक उत्पार्दिको अन्तःशुल्क विििण (अिुसूची २९)

(ठ)

मवहिा ि िावषिक नबिीको अन्तःशुल्क विििण (अिुसूची ३०)

(ड)

अन्तःशुल्क िाजस्ि असुलीको मानसक विििण (अिुसूची ३१)

(ढ)

िस्तुित अन्तःशुल्क िाजस्ि असुलीको मानसक विििण (अिुसूची ३२)

(ण)

तुलिात्मक िस्तुित अन्तःशुल्क िाजस्ि असुली विििण (अिुसूची ३३)

(त)

मानसक कायि प्रिनत विििण (अिुसूची ३४) (कायािलय प्रयोजिका लानि मार)

(थ)

अन्तःशुल्क र्दताि अनभलेख वकताि (अिुसूची ३५) (कायािलय प्रयोजिका लानि मार)

विद्युतीय माध्यममा अनभलेख िाख्न सवकिे
ऐि, नियमािली तथा यस निर्दे शशका बमोशजम िाख्नुपिे अनभलेखहरु अन्तःशुल्क अनधकृतले
कसप्युटि िा त्यस्तै अन्य याशन्रक प्रणालीमा विभािले तोवकदर्दए बमोशजमको तरिका अपिाई
िाख्न सक्िेछ ।

११.६

कसप्युटिबाट प्रशोनधत अनभले ख प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुिे (ऐिको र्दफा १०ि)
(१)

प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएतापनि अन्तःशुल्क प्रयोजिको लानि
अन्यथा प्रमाशणत भएकोमा बाहे क विभाि िा सो अन्तिितका कायािलय िा अन्तःशुल्क
प्रशासि ििि तोवकएको कायािलयमा िहे का कसप्युटिबाट प्रशोनधत कुिै व्यशक्तको
अन्तःशुल्क ससबन्धी अनभलेख प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुिेछ ।

(२)

अन्तःशुल्क लाग्िे तोवकएका िस्तु िा से िाको उत्पार्दि ससबन्धी त्याङ्क विद्युतीय
माध्यमबाट विभाि िा सो विभािले तोकेको कायािलयमा स्ितः प्राप्त हुिे ििी व्यिस्था
ििि सक्िेछ ।
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(३)

विभािले विद्युतीय माध्यमबाट अन्तःशुल्क विििण पेश ििे ि अन्तःशुल्क भ ुक्तािी
ििे ससबन्धमा आिश्यक व्यिस्था ििि सक्िेछ ।

११.७

अन्तःशुल्क अनधकृतले अनभले ख जांच ििि सक्िे (नियमािलीको नियम १३क को (४) ि
(५))
इजाजतपरिालाले िाखेको अनभलेख अन्तःशुल्क अनधकृतले कािोबाि समय िा कायािलय
समयमा जुिसुकै बखत हे ि ि सक्िेछ । अन्तःशुल्क अनधकृतले अनभलेख जाुँच ििे
नसलनसलामा माि ििे का कािजात ि विििण उपलब्ध ििाउिु ि आिश्यक सहयोिका
लानि कमिचािीको व्यिस्था ििुि इजाजतपरिालाको कतिव्य हुिेछ ।

११.८

सं चय तथा ओसाि पसािको अनभले ख िाख्नुपिे
अन्तःशुल्क विििण पेश ििुि पिे व्यशक्तले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको सं चय तथा ओसाि
पसाि समेत र्दे शखिे ििी अनभलेख िाख्नु पर्दिछ ।
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परिच्छे र्द–१२
12. अन्तःशुल्क निधाििण, असूली तथा र्दाशखला
कि प्रशासिको आधुनिक अिधािणा अिुसाि आफ्िो आय ि कि र्दावयत्ि निधाििण ििे
प्राथनमक शजसमेिािी किर्दाता स्ियमको हो भन्ने मान्यता अिुरुप अन्तःशुल्क प्रशासिले पनि
अन्तःशुल्क निधाििण ििे पवहलो शजसमेिािी उत्पार्दक तथा पैठािीकतािलाई िै दर्दएको छ ।
स्ियम् कि निधाििण प्रणालीमा आफ्िो कि र्दावयत्ि यवकि ििी किको विििण किर्दाता
आफैंले बुझाउुँछ भिे निजले बुझाएको कि विििण मानथ जोशखम विश्लेषण (Risk Analysis)
को आधािमा पिीक्षण ििी थप र्दावयत्ि यवकि ििे काम कि अनधकृतले िछि । किर्दाताले
कि विििण बुझाए पनछ निजको र्दावयत्ि समाप्त हुिे िभई त्यस्तो विििणको जुिसुकै
समयमा जाुँच, पिीक्षण हुि सक्िे हुिाले िलत विििण पेश ििे किर्दाताले सर्दै ि ससभावित
थप कि र्दावयत्िको लानि तयाि भै िहुि पछि

ि िलत विििण पेश ििे को पाइएमा ठू लो

जरििािा ि शुल्कको समेत अनभभािा बोक्िु पिे हुिाले स्ियम् कि निधाििण व्यिस्थामा
किर्दाताले सही विििण बुझाउुँछ भन्ने मान्यता िहे को छ । िेपालको अन्तःशुल्क प्रशासिले
पनि यही मान्यतालाई आत्मसात ििे को छ ।
अन्तःशुल्क निधाििण, असुली तथा र्दाशखला ससबन्धी कािूिी व्यिस्था र्दे हाय बमोशजम िहे को
छुः
१२.१

अन्तःशुल्क निधाििण (ऐिको र्दफा ३क.)
ऐि बमोशजम लाग्िे अन्तःशुल्कको निधाििण ि असूल ििे र्दावयत्ि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु
िा सेिाको उत्पार्दि ििे उत्पार्दकको हुिछ
े । ति पैठािी हुिे िस्तुको अन्तःशुल्कको
निधाििण ि असूली ससबशन्धत भन्साि कायािलयले ििेछ । कुिै िस्तुको उत्पार्दि िा
पैठािीका अनतरिक्त नबिी वितिणको तहमा समेत अन्तःशुल्क लाग्िे भएमा ऐि बमोशजम
लाग्िे अन्तःशुल्कको निधाििण ि असूली ििे र्दावयत्ि पैठािीकताि िा नबिेताको हुिेछ ।

१२.२

अन्तःशुल्क र्दिः
अन्तःशुल्क र्दि भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिामा ऐि बमोशजम लाग्िे अन्तःशुल्क
ु ीमा अन्तःशुुल्क र्दिबन्र्दी
र्दििन्र्दीलाई जिाउुँछ । ऐिको र्दफा ३ सं ि ससबशन्धत अिुसच
तोवकएको छ ।ितिमाि अिस्थामा निदर्दिष्ट तथा मोल प्रनतशत ििी र्दुई प्रकािको र्दिको
आधािमा अन्तःशुल्क लिाइिे व्यिस्था छ ।
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निदर्दिष्ट र्दि (Specific Rate): कुिै पनि िस्तुको िाप, तौल िा परिमाणको आधािमा

१२.२.१

अन्तःशुल्क लिाउिुलाई निदर्दिष्ट र्दि भनिन्छ । िस्तुको िाप, तौल िा परिमाणको
आधािमा अन्तःशुल्क निधाििण िरििे भएकोले अन्तःशुल्क प्रशासिले िाजस्ि जोशखम
बढी हुिे ि जिस्िास््यमा प्रनतकुल असि पािे भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिित
प्रशासि िरििे िस्तुलाई विशेष ध्याि दर्दिुपर्दिछ ।यसमा कच्चा पर्दाथि, सहायक कच्चा
पर्दाथिको परिमाणलाई लेखाजोखा ििी उत्पार्दिशीलता यवकि ििुप
ि छि।जस्तैः मदर्दिा,
च ुिोट, नबयि, चाउचाउ, खुर्दो, फलफूलको िस, पािमसला, सूती, नसमेण्ट, फलामे डण्डी
आदर्दमा निदर्दिष्ट र्दिले अन्तःशुल्क र्दिबन्र्दी तोवकएको छ ।
मोल प्रनतशत (Ad-valorem): कुिै िस्तुको मूल्यको आधािमा अन्तःशुल्क लिाइिुलाई

१२.२.२

मोल प्रनतशत भनिन्छ । िस्तुको उत्पार्दि िर्दाि के कनत कच्चापर्दाथि ि अन्य खचि के
कनत लािेको छ त्यसको लाितको वहसाि ििी प्रनत इकाई मूल्य कायम ििी त्यस
मूल्यको आधािमा िा मूल्यलाई आधाि मािी अन्तःशुल्क निधाििण ििे पद्दतीलाई िै
मोल प्रनतशत भनिन्छ । यसमा मोल कायम िर्दाि िणिा िरििे सबै लाित जस्तै
कच्चापर्दाथि खपत खचि, शशिोभाि खचि तथा जती िोक्सािी आदर्द समाबेश भएको हुन्छ
। अको शब्र्दमा, यसलाई अन्तःशुल्क लिाइिु भन्र्दा अिानडको िस्तु उत्पार्दि िर्दाि
(उत्पार्दकको मुिाफा बाहे क) को पिल मूल्य पनि भनिन्छ । सिािी साधि, पेन्टस्,
ु ि मोबुाइल आदर्दमा मोल
प्लावष्टकका सामाि, तयािी माछा, मासु, माबिल, सेलल
प्रनतशतका आधािमा अन्तःशुल्क निधाििण ििुप
ि छि ।
१२.३

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको मूल्य निधाििण (ऐिको र्दफा ७)
(१)

िेपाल नभर उत्पार्दि हुिे कुिै पनि िस्तु िा से िामा मूल्यको आधािमा अन्तःशुल्क
लाग्िे भएमा र्दे हाय बमोशजमको मूल्यलाई आधाि मािी अन्तःशुल्क लिाईिेछः
(क)

उत्पार्दकले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु नबिी िर्दाि निधाििण ििे को कािखािा
मूल्य, िा

(ख)

सेिाको हकमा नबिी िर्दािको मूल्य, िा

(ि)

विभािले उत्पार्दि लाित िा अन्य उपयुक्त आधािमा तोवक दर्दएको मूल्य
।
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(२)

िेपाल नभर पैठािी हुिे िस्तुको ससबन्धमा त्यस्तो िस्तुमा भन्साि महशुल नलिे
प्रयोजिको निशसत निधाििण िरिएको मूल्यमा भन्साि महशुल समेत थप ििी कायम
हुि आउिे मूल्यमा अन्तःशुल्क लिाइिेछ ।

(३ )

सेिामा बीजक बमोशजमको मूल्य निधाििण ििी अन्तःशुल्क असूल उपि िरििेछ ।

(४)

अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क असूल उपि ििे प्रयोजिको निशसत आिश्यकता
अिुसाि पुिः मूल्य निधाििण िा अनतरिक्त मूल्य निधाििण ििि सक्िेछ ।

१२.४

अन्तःशुल्क असूली ििे समय ि स्थाि (ऐिको र्दफा ४)
(१)

यस ऐिमा अन्यथा व्यिस्था िरिएकोमा बाहे क यस ऐि बमोशजम अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तु तथा सेिामा र्दे हाय बमोशजम अन्तःशुल्क असू ल िरििेछः
(क)

भौनतक नियन्रण प्रणाली लािू हुिे उद्योिले उत्पार्दि ििे िस्तुको हकमा
प्रनतष्ठािबाट उत्पार्दि ििी नबिीका लानि निष्कासि िर्दािको बखत,

(ख)

स्ियम् निष्कासि प्रणालीमा आधारित िस्तु तथा सेिाको हकमा बीजक
जािी िर्दािको िखत,

(ि)

पैठािी हुिे िस्तुको हकमा त्यस्तो िस्तु िेपाल नभर प्रिेश िर्दािको बखत
भन्साि विन्र्दुुमा,

(घ)
(२)

पैठािी हुिे सेिाको हकमा विभािद्वािा तोवकए बमोशजम ।

उप र्दफा (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएता पनि कुिै िस्तु िा सेिाको हकमा
त्यस्तो िस्तु उत्पार्दि ििे को िा सेिा प्रर्दाि ििे को अिस्थामा िै अन्तःशुल्क असुल
ििुप
ि िे ििी विभािले तोक्ि सक्िेछ ।

१२.५

इजाजतपर िनलई उठाएको अन्तःशुल्क निधाििण ि असुली (नियमािलीको नियम ६ि)
कसैले इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क िा अन्तःशुल्कको िाममा अन्य कुिै िकम उठाएमा
निजले उठाएको अन्तःशुल्क िकममा अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे श जािी भएको नमनत
ससमको ०.०५ प्रनतशतले हुिे विलसब शुल्क समेत समािेश ििी अन्तःशुल्क निधाििण ििी
असुल उपि िरििेछ ।
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१२.६

इजाजतपर िद्द भएमा मौज्र्दात िहे को िस्तु नबिी ििे (नियमालीको नियम ८)
ऐि तथा नियमािली बमोशजम इजाजतपर िद्द हुुँर्दाका अिस्थामा िोर्दाममा मौज्र्दात िहे का
िस्तुका हकमा बक्यौता अन्तःशुल्क बुझाई विभािको स्िीकृनत नलई नबिी ििि सवकिेछ
।विभािलाई बुझाउिु पिे बक्यौता अन्तःशुल्क िबुझाएमा विभािले त्यस्तो िस्तु नललाम
नबिी ििी प्राप्त भएको िकमबाट बक्यौता अन्तःशुल्क नलई बाुँकी िहि िएको िकम
ससबशन्धत व्यशक्तलाई वफताि ििुप
ि िेछ ।

१२.७

अन्तःशुल्क लिाउिे प्रकृया (नियमािलीको नियम ६)
(१)

मदर्दिा, शस्प्रट, खुर्दो (मोलासेस), वियि, च ुिोट उत्पार्दि ििी निष्कासि िर्दािको
अिस्थामा िै अन्तःशुल्क लिाई असुल उपि ििे ििी भौनतक नियन्रण प्रणाली
अिु्ति ्ित निष्कासि ििि दर्दइिेछ ।

मानथ उशल्लशखत िस्तुहरु तथा चुुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु बाहे कका अन्य अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तु तथा सेिालाई स्ियम् निष्कासि प्रणाली अिु्ति ्ित निष्कासि ििि दर्दइिेछ
।
(२)

उत्पार्दि ििी निष्कासि िर्दािको अिस्थामा िै अन्तःशुल्क लिाई असूल उपि ििुि
पिे भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित िस्तुको हकमा उत्पार्दकले आनथिक िषि
भरिमा उत्पार्दि ििे िस्तु ि सो बापत िुझाउिु पिे अन्तःशुल्क िकम अन्तःशुल्क
अनधकृतले वहसाि ििी त्यस्तो िकम उत्पार्दकबाट अनग्रम रुपमा धिौटी िाख्न
लिाउि सक्िेछ । त्यसिी धिौटी िाशखएको िकम अन्तःशुल्क बापत िुझाउिु पिे
ि कम भन्र्दा कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले िपुि िकम उत्पार्दकबाट र्दाशखला
ििि लिाउि सक्िेछ ि बढी भएको िकम निजलाई वफताि ििुप
ि िेछ ।

ु ै कुिा लेशखएको भएता पनि च ुिोट, सुती, खैिी, िुट्खा निकोवटि युक्त िा
मानथ जिुसक
निकोवटि िवहत पािमसला तथा यस्तै अन्य सुतीजन्य पर्दाथिहरु निष्कासि िर्दाि लाग्िे
अन्तःशुल्क िाजस्ि र्दाशखला ििी माि फािाम स्िीकृत ििाई निष्कासि ििि दर्दइिेछ ।
(३)

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अिु्ति ्ित निष्कासि हुिे च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु
बाहेकका िस्तु तथा सेिाका हकमा अिुसूची १३ बमोशजमको बीजकमा अन्तःशुल्क
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असूल ििी

बीजक जािी भए पनछको मवहिाको २५ िते नभर र्दाशखला ििुप
ि िेछ

।
(४)

भौनतक नियन्रण प्रणाली अिु्ति ्ितका िस्तुको निष्कासि िर्दाि माि फािाम
स्िीकृत भए पनछ अिुसूची १३ बमोशजमको बीजक जािी ििी निष्कासि ििुप
ि िेछ
।

१२.८
१२.८.१

अन्तःशुल्क कट्टी ससबन्धी व्यिस्था
उत्पार्दिमा प्रयोि भएको कच्चा पर्दाथिमा नतिे को अन्तःशुल्क कट्टी व्यिस्था (ऐिको
र्दफा ३क(३))
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि िर्दाि खपत भएको कच्चा पर्दाथिमा नतिे को अन्तःशुल्क
तयािी िस्तु निष्कासि िर्दाि नतिुप
ि िे अन्तःशुल्कमा कट्टा ििि पाइिेछ ।
ति सुतीजन्य पर्दाथि उत्पार्दि ििे उद्योिहरु बाहे कका स्ियम् निष्कासि प्रणाली लािू
हुिे उद्योिले कच्चापर्दाथि खरिर्द िा आयात िर्दाि नतिे को अन्तःशुल्क तयािी िस्तु नबिी
िर्दाि नतिुप
ि िे अन्तःशुल्कमा कट्टा ििि पाइिेछ ।
यस र्दफा अिुसाि मदर्दिाजन्य तथा सूतीजन्य िस्तुको हकमा उत्पार्दिमा खपत भएको
कच्चा पर्दाथिमा नतिे को अन्तःशुल्क तयािी िस्तु निष्कासि िर्दाि नतिुप
ि िे अन्तःशुल्कमा
कट्टा ििि पाइिेछ ।

१२.८.२

हािी िोक्सािी भएको िस्तुमा नतिे को अन्तःशुल्क कट्टी व्यिस्था (ऐिको र्दफा ३क.
को उपर्दफा (५) )
आिजिी, चोिी, र्दुघट
ि िा, ध्िंसात्मक िनतविनध िा िस्तुको उपयोि ििे सयार्द सवकएको
कािणले हािी िोक्सािी भएको िस्तुमा नतिे को अन्तःशुल्कको हकमा विभािले तोके
बमोशजम मार कट्टी ििि पाइिेछ । ति यस र्दफा बमोशजम अन्तःशुल्क कट्टा िर्दाि
सहायक कच्चापर्दाथि, प्यावकंि सामग्री तथा भं साि महसुल माफीमा पैठािी भएका
िस्तुमा नतिे को अन्तःशुल्क कट्टा ििि पाईिे छै ि ।
यस ससबन्धी प्रविया परिच्छे र्द 8 मा तोवकएको छ ।

१२.९

अन्तःशुल्क िुझाउिे र्दावयत्ि (ऐिको र्दफा ४क.)
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अन्तःशुल्क बुझाउिे र्दावयत्ि र्दे हाय बमोशजमको व्यशक्तमा हुिेछः
(क)

िेपाल नभर उत्पार्दि हुिे िस्तु िा सेिाको हकमा उत्पार्दक,

(ख)

पैठािी हुिे िस्तुमा सो िस्तु प्राप्त ििे विलअफ लेनडं ि, एअि िे नबल, नबल बीजक
िा जांचपासको लानि दर्दएको नििेर्दिमा उल्लेख भएको व्यशक्त,

(ि)

अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथि नललाम भएकोमा सो नललाम सकािे व्यशक्त,

(घ)

कि मुक्त पसल (ड्युटी वफ्र शप) बाट नबिी भएको मदर्दिा िा च ुिोट बाहे कका
िस्तु पुिः नबिी िा अन्य प्रयोजिमा प्रयोि भएमा पुिः नबिी ििे िा प्रयोि ििे
व्यशक्त,

(ङ)

कुिै िस्तु िा सेिा अन्तःशुल्क िलाग्िे अिस्थाबाट लाग्िे अिस्थामा परिितिि
भएमा त्यस्तो िस्तुको स्िानमत्ि कायम िहिे व्यशक्त ।

(च)
१२.१०

मानथ उल्लेख भए र्दे शख बाहेक अन्य अिस्थामा विभािले तोकेको व्यशक्त।

अन्तःशुल्क र्दाशखला ििे सयार्द (ऐिको र्दफा ४ख.)
असुल भएको अन्तःशुल्क र्दे हाय बमोशजम र्दाशखला ििुप
ि िेछः
(क)

भौनतक नियन्रण प्रणालीमा आधारित िस्तुको हकमा त्यस्तो िस्तु निष्कासि
िर्दािको बखत,

(ख)

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिित उत्पार्दि तथा नबिी वितिण हुिे िस्तु िा
सेिाको हकमा बीजक जािी भए पनछको मवहिाको पच्चीस िते नभर,

(ि)

पैठािी हुिे िस्तुको हकमा त्यस्तो िस्तु िेपाल नभर प्रिेश िर्दािको बखत,

(घ)

पैठािी हुिे सेिाको हकमा विभािले तोके बमोशजम ।

ु ािी िििे मा भक्त
ु ािी ििि बांकी
मानथ खण्ड (ख) बमोशजमको सयार्द नभर अन्तःशुल्क भक्त
अन्तःशुल्क िकममा प्रनत दर्दि शून्य र्दशमलि शून्य पांच प्रनतशत (०.०५%) का र्दिले
विलसि शुल्क लाग्िेछ ।
१२.११

वकस्ता बन्र्दीमा नतिे व्यिस्था (ऐिको र्दफा १७क.)
कुिै किर्दाताले बक्यौता अन्तःशुल्क वकस्ताबन्र्दीमा बुझाउि पाऊुँ भिी नलशखत अिुिोध
ििे मा एक िषिको लानि वकस्ताबन्र्दीमा बुझाउिे ििी अिुमनत प्रर्दाि ििि सवकिेछ ।
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१२.१२

अन्तःशुल्क सिह मानििे (ऐिको र्दफा २२क.)
ऐि बमोशजम लाग्िे र्दस्तुि, विलसब शुल्क िा जरििािा यस ऐि बमोशजम लाग्िे अन्तःशुल्क
सिह मानििेछ ।

१२.१३

विलसब शुल्क

१२.१३.१

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिितका िस्तुको निष्कासि िर्दाि र्दाशखला ििुप
ि िे
अन्तःशुल्क समयमा भ ुक्ताि िििे मा लाग्िे शुल्क िै विलसब शुल्क हो । (ऐिको र्दफा
४ख.(२)
स्ियम निष्कासि प्रणाली अन्तिित उत्पार्दि तथा नबिी वितिण हुिे िस्तु िा सेिाको
हकमा बीजक जािी भए पनछको मवहिाको पच्चीस िते नभर अन्तःशुल्क भ ुक्तािी
ु ािी ििि बांकी अन्तःशुल्क िकममा प्रनतदर्दि शून्य र्दशमलि शून्य पांच
िििे मा भक्त
प्रनतशतको र्दिले नबलसब शुल्क लाग्िे छ ।

१२.१३.२

भौनतक नियन्रण प्रणाली अन्तिितका िस्तुहरुको निष्कासि ििुि अिानड अन्तःशुल्क
र्दाशखल ििे ि मार निष्कासि ििुप
ि छि । त्यो अिस्था बाहे क अन्तःशुल्क निधाििण
भएको िा अन्य कुिै कािणले यस ऐि बमोशजमको सयार्द नभर बुझाउिु पिे अन्तःशुल्क
िकम कुिै व्यशक्तले िबुझाएमा बुझाुँउि बाुँकी िहे को अन्तःशुल्क िकममा प्रनतदर्दि
शून्य र्दशमलि शुन्य पाुँच प्रनतशतका र्दिले विलसब शुल्क लाग्िेछ । (ऐिको र्दफा
१० झ)

१२.१४

स्ियम् निष्कासि तफिका िस्तुहरुको नबिीको अन्तःशुल्क िकम र्दाशखला ििे कायािलयः
स्ियम् निष्कासि तफिका िस्तुहरुका उत्पार्दकले त्यस्ता िस्तुको नबिीको अन्तःशुल्क
विििण ि हुिे अन्तःशुल्क िकम प्रनतष्ठाि िहे को ससबशन्धत कायािलयमा र्दाशखला ििुप
ि िेछ
।
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परिच्छे र्द–१३
13. अन्तःशुल्क विििण
अन्तःशुल्क निधाििण ि असूल ििुप
ि िे र्दावयत्ि भएका व्यशक्तले प्रत्येक मवहिाको अन्तःशुल्क
विििण अको मवहिाको २५ िते नभर ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता
सेिा कायािलय िा सो कायािलय िभएको ठांउमा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयमा
र्दाशखलुा ििुि पर्दिछ ।अन्तःशुल्क विििण विद्युतीय माध्यमबाट पनि बुझाउि सवकिे
व्यिस्था छ ।अन्तःशुल्क विििण सयार्द नभर पेश िििे मा, अधुिो िा रुटी पूणि पेश ििे मा
िा झुठ्टा विििण पेश ििे मा अन्तःशुल्क ऐि बमोशजम र्दण्ड जिीिािा हुिे कािूिी व्यिस्था
छ । प्रनतष्ठािको कािोबाि िभएको अिस्थामा पनि कािोिाि िभएको मवहिाको लानि
समेत शून्य विििण र्दाशखला ििुप
ि छि ।
१३.१

ऐिको र्दफा १०क. को व्यिस्थाः
र्दफा ३क. बमोशजम अन्तःशुल्क निधाििण ि असूल ििुप
ि िे र्दावयत्ि भएका व्यशक्तले प्रत्येक
मवहिाको अन्तःशुल्क लाग्िे कािोबािको विििण सो मवहिा समाप्त भएको नमनतले पच्चीस
दर्दि नभर अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष िा र्दफा १०घ. को उपर्दफा (३) मा व्यिस्था भए
बमोशजम िा हुलाकबाट िशजष्टी ििी पेश ििुप
ि िे छ ।त्यस्तो विििण सो मवहिामा
अन्तःशुल्क लाग्िे कािोबाि ििे को िा िििे को जे सुकै भएतापनि पेश ििुप
ि िेछ ।

१३.२

नियमािलीको नियम १३ि. को व्यिस्था
अन्तःशुल्क निधाििण तथा असुल उपि ििी बुझाउिु पिे र्दावयत्ि भएका इजाजतपरिालाले
वििम सं ितु् अिुसािको प्रत्येक मवहिाको अन्तःशुल्कको विििण सो मवहिा समाप्त
भएको नमनतले २५ दर्दि नभर अिुसूची ४(ङ) बमोशजमको ढांचामा ससबशन्धत अन्तःशुल्क
अनधकृत समक्ष पेश ििुप
ि िेछ ।

१३.३

विशेष अिस्थामा हकिाला िा कािूिी प्रनतनिनधले विििण पेश ििि सक्िे (नियमािलीको
नियम १३घ)
कुिै इजाजतपरिालाको मृत्युु भएमा िा निजले अन्तःशुल्क विििण पेश ििि शािीरिक
िा मािनसक रुपमा असमथि भएमा निजको मृत्युु भएको िा निज शािीरिक िा मािनसक
रुपमा असमथि भएको अशघल्लो दर्दिको अिनध ससम निजले अन्तःशुल्कजन्य कािोबाि
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ििे को मािी अन्तःशुल्क अनधकृतले सो मवहिाको अन्तःशुल्क विििण निजको हकिाला
िा कािूि बमोशजमको प्रनतनिनधलाई पेश ििि लिाउि सक्िेछ । कािोबाि भएको िहे िछ
भिे पनि शून्य विििण पेश ििुप
ि छि ।
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परिच्छे र्द–१४
अन्तःशुल्क पिीक्षण तथा अन्तःशुल्क निधाििण

14.
१४.१

अन्तःशुल्क ले खापिीक्षणः
अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ ले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििे ि अन्तःशुल्क सं कलि
ििी र्दाशखला ििुप
ि िे र्दावयत्ि भएका इजाजतपरिालाहरुको कािोबािको जांच पिीक्षण ििि
अन्तःशुल्क अनधकृतलाई अनधकाि प्रर्दाि ििे को छ । अन्तःशुल्क प्रशासि पिसपिाित
भौनतक नियन्रण प्रणालीमा मार सीनमत ििही अब किर्दाता स्ियमले कािोबािको लेखा
िाखी अन्तःशुल्क निधाििण ि र्दाशखला ििुप
ि िे स्ियमु् निष्कासि प्रणालीको रुपमा विकास
भएको छ ।
अन्तःशुल्क लिाउिे पद्धती एउटा विशुद्ध प्राविनधक पक्ष हो ।अन्तःशुल्क मूलतः उत्पार्दि
ि पैठािी विन्र्दुमा लाग्र्दछ । खासििी, जि स्िास््यमा असि पिे, िाताििण एिं समाजको
सर्दाचािमा असि ििे िस्तुहरुको उपभोिमा नियमि ि नियन्रण ििि यस्ता िस्तुको
उपभोिमा बढी कि लिाउिे िरिन्छ । अन्तःशुल्क प्रशासिमा उत्पार्दिको िममा विनभन्न
तह ि विन्र्दुमा िाशखिे अनभलेखलाई िढी महत्ि दर्दईएको छ । िाजस्ि जोशखमको
आधािलाई पवहचाि ििी अन्तःशुल्क िाजस्िको च ुहािट नियन्रण ििि लेखापिीक्षणको
अिधािणालाई अन्तःशुल्क प्रशासिमा पनि स्िीकाि ििी तद्अिुरुप कािूिी व्यिस्था समेत
िरिएको छ ।
अन्तःशुल्क िाजस्िमा हुि सक्िे च ुहािट नियन्रण ििि तथा यसबाट प्राप्त हुिे अनधकतम
िाजस्िको सुनिशश्चतता ििि अन्तःशुल्क पिीक्षण तथा निधाििणको व्यिस्था अन्तःशुल्क ऐिमा
िरिएको छ । अन्तःशुल्क िाजस्ि सं कलिको सुनिशश्चतता ििि िरििे पिीक्षणमा मुलतः
निसि कुिाहरुमा ध्याि पुि ्याउिु पर्दिछ ।
(क)

इजाजतपरिालाको कािूिी है नसयत,

(ख)

अन्तःशुल्क ऐि/नियम/निर्दे शशका अिुसाि िाशखिु पिे अनभलेख,

(ि)

तोवकएको अन्तःशुल्क र्दिबन्र्दी बमोशजम अन्तःशुल्क र्दाशखला ििे /िििे को,

(घ)

निदर्दिष्ट िरिएको प्रकृया एिं उत्पार्दिशीलता अिुरुप उत्पार्दि भए/िभएको,
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(ड)

उत्पार्दि स्िीकृनत बमोशजमको िुणस्ति, िाप ि तौल भए/िभएको ,

(च)

सं कलि िरिएको अन्तःशुल्क र्दाशखला ििे /िििे को ,

(छ)

कािोबािबाट लुकाएको आय िैयशक्तक ससपशि िा खचिमा प्रनतविशसित भए/िभएको,

(ज)

ऐि नियमले तोकेको प्रकृया ि समयािनध बमोशजम जनति नमिाहा तथा िोक्सािी
नमिाहा भए/िभएको ।

१४.१.१

ले खा पिीक्षणका प्रकािः

१४.१.१.१

नििीक्षणको आधािमा अन्तःशुल्क निधाििणः अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तु उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको मानसक रुपमा नििीक्षण ििे ि प्रनतष्ठािमा िाशखएका लेखा,
अनभलेख तथा कािजातको जांच पिीक्षण िा नियनमत बजाि अिुिमि तथा नििीक्षण
ििे ि कैवफयत पाइएमा तत्काल अन्तःशुल्क निधाििण ििी माि ििुि पर्दिछ ।

१४.१.१.२

मौज्र्दात कमी र्दािीको पिीक्षणको आधािमाः मदर्दिा, वियि, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्तु
उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको मौज्र्दातमा िहे को कच्चापर्दाथि, तयािी तथा अधि तयािी पर्दाथिको
परिमाणमा विनभन्न कािणबाट हुि िएको कमी मानसक विििणमा उल्लेख ििी मौज्र्दात
कमीको नमन्हा र्दािी ििे को भएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले विििण पेश ििे को पन्र
दर्दि नभर जांच पिीक्षण ििी तोवकए बमोशजम भएको पाईएमा नमिाहा दर्दिे अन्यथा
अन्तःशुल्क निधाििण ििुप
ि र्दिछ ।

१४.१.१.३

पूणि लेखापिीक्षणको आधािमा अन्तःशुल्क निधाििणः विभाि िा कायािलयले िाजस्ि
जोशखमका आधािमा छिौट िरिएका किर्दाताहरुको अन्तःशुल्क ससिन्धी समग्र
लेखापिीक्षण ििी अन्तःशुल्क निधाििण ििि सक्र्दछ ।यस्तो लेखापिीक्षणमा उत्पार्दि,
पैठािी, सं चय, नबिी वितिण, अन्तःशुल्क असुली, र्दाशखला एिं प्रयोि भएका कच्चापर्दाथि
आदर्दको खपत एिम् प्रनतलशब्ध जस्ता विषयको समग्र लेखाजोखा एिं जांच पिीक्षण
ििी कैवफयत पाइएमा अन्तःशुल्क निधाििण ििुि पर्दिछ ।

१४.१.२

ले खापिीक्षणको लानि किर्दाता छिौटका आधािः
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोिाि ििे सबै किर्दाताहरुको लेखा पिीक्षण एकै िषिमा
ििि ससभि एिं व्यिहारिक हुंर्दैि ।सबै किर्दाताको कािोबािको नििीक्षण तथा पिीक्षण
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ििि व्यिहारिक वहसाबले ससभि िहुिे भएकाले निशश्चत माप र्दण्डका आधािमा जोशखम
विश्लेषण ििी छानिएका किर्दाताको मार पिीक्षण ििुप
ि िे हुन्छ । यसका लानि
लेखापिीक्षण तथा छािनबिका लानि निशश्चत आधािहरु तोक्िु पर्दिछ । पिीक्षणका
लानि किर्दाता छिौट िर्दाि िाजस्ि जोशखम समेतलाई ध्याि दर्दई निसि आधािमा छिौट
ििि सवकन्छ ।
(क)

प्रचनलत ऐि/नियम/निर्दे शशकाले तोकेका प्रकृया ि त्यसको पालिा ििे /िििे को,

(ख)

बजािमा अबैध िस्तुको उपलब्धताको शस्थनत,

(ि)

ु ािी प्रिृशि)
िाजस्ि जोशखम ि जालसाजीको ससभाििा, (न्युि भक्त

(घ)

वििीय महत्ि

(ङ)

अन्तःशुल्क वटकटको अस्िभाविक प्रयोि,

(च)

सामािओसाि पसाि/ढु िािी िर्दाि आिश्यक कािजात साथमा ििहे को िा िक्कली
भएको अिस्था,

(छ)

विित िषिहरुको लेखा पिीक्षणबाट कि छलीको ससबन्धमा औल्याइएका
कैवफयत, बढी कि बक्यौता तथा िेनडट

(ज) अन्य निकायहरुबाट प्राप्त सूचिा ि किर्दाताको विश्वसनियता (Creditibility) आदर्द
।
१४.१.३

ले खापिीक्षणका आधािहरुः
लेखापिीक्षणका अन्तिािवष्ट्रय ि अन्य प्रचनलत मान्यताहरु एिं प्रचनलत ऐि/नियमका
अनतरिक्त अन्तःशुल्क लेखापिीक्षण िर्दाि निसि कुिाहरुलाई आधाि बिाई िस्तुनिष्ठ
रुपमा छािनबि ििी लेखापिीक्षण ििुप
ि र्दिछः

१४.१.३ १

जोशखम विश्लेषणः
(क)

अबैध कािोिाि, कि मुक्त पसल ि बजािको अध्ययि विश्लेषण,

(ख)

नबिा इजाजत अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि, ओसािपसाि, नबिी वितिण,
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(ि)

निकासी, पैठािी ि सं चय आदर्द सूचिा सं कलि,

(घ)

िस्तु उत्पार्दि, प्याकेशजङ्ग, भण्डािण, निष्कासि एिं विनभन्न तहमा हुिे नबिी
वितिण व्यिस्थाको िम आदर्द ।

१४.१.३ २

िाजस्ि च ुहािट हुिसक्िे ससभाििाको अध्ययिः
(क)

उत्पार्दि ि बजािको शस्थनतको तुलिात्मक विश्लेषण,

(ख)

विनभन्न निकायबाट सूचिा सं कलि ििी अध्ययि ििे,

(ि)

अबैध कािोिािको विश्लेषण ि त्यसु्तो कािोिाि नियन्रण िर्दाि प्राप्त हुि सक्िे
िाजस्िको अिुमाि आदर्द ।

१४.१.३ ३

१४.१.३ ४

सुिाकी व्यिस्थापि ि समन्ियः
(क)

सुिाकीको व्यिस्था, प्रोत्साहि एिं िोपिीयता कायम ििी सूचिा सं कलि ििे,

(ख)

सुिाकीबाट प्राप्त त्याङ्क/सूचिाको सं कलि, विश्लेषण ि उपयोि,

(ि)

प्राप्त भए ससमका सूचिाको उपयोि आदर्द ।

सं स्थाित समन्िय ि सूचिा सं कलिः
(क)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दक सं घ/सं स्था सं ि समन्िय ििी सूचिा प्रानप्त,

(ख)

अन्तःशुल्क

लाग्िे

िस्तुको

वितिक/थोक

नबिेता

सं घ, खुरा

नबिी,

सं घ/सं स्थासं ि समन्िय ि सूचिा प्रानप्त,
(ि)

भन्साि तथा िाजस्ि अिुसन्धाि विभािसुँि समन्िय ििी सूचिा सं कलि,

(घ)

ससबशन्धत सिकािी निकाय (मन्रालय, विभाि, कायािलय) हरुसं ि समन्िय ििी
सूचिा सं कलि ििे,

(ड.)

परपनरकामा प्रकाशशत त्यहरुको आधाि आदर्द ।

१४.१.४

ले खापिीक्षणका तरिकाहरुः

१४.१.४.१

कायिकक्षबाट समीक्षा (Desk Review)
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(क)

छािनबि/लेखापिीक्षण िरििे किर्दाताहरुको बढी भन्र्दा बढी त्याङ्क एिं
सूचिाहरु प्राप्त ििी विश्लेषण ििे,

(ख)

प्रािशसभक अिुसन्धािको सन्र्दभिमा कािोबािसं ि ससबशन्धत व्यशक्तित सूचिा
सं कलि ििे,

(ि)

लेखापिीक्षणलाई पृष्ठपोषण (Feedback) हुिे प्रशु्िहरु तयाि ििी सोको उपयोि
ििे

१४.१.४.२

स्थलित भ्रमणः
(क)

कािोबािस्थलको भ्रमण ििी कािोबाि सं ि ससबशन्धत अनभलेख, प्रमाण एिं
सूचिाहरुको जाुँच ििे,

(ख)

आिश्यक पिे मा प्रनतष्ठािको उत्पार्दि स्थल, िोर्दाम, कायािलय एिं किर्दाताको
बासस्थाि समेतको स्थलित भ्रमण ििे ।

१४.१.४.३

भौनतक पिीक्षणः
(क)

कािोबािको अनभलेखको िास्तविकता यवकि ििि तयािी िस्तु उत्पार्दि ििि
लाग्िे कच्चापर्दाथि, सहायक कच्चापर्दाथि ि परििेष्टि सामाग्रीको उपयोि, मौज्र्दात
ि उत्पार्दिको िाप, जांच ि िणिा ििी वयिीहरु बीचको परिमाणात्मक ससबन्ध
जती/प्रनतलब्धी समेतको विश्लेषण ििे।

(ख)

भौनतक जांच पिीक्षणमा प्राप्त भएको मौज्र्दातको परिमाण अनभलेख मौज्र्दात सुँि
नमल्छ नमल्र्दै ि जाुँची हेिे ।

१४.१.४.४

प्राविनधक प्रमाणीकिणः
प्रचनलत ऐि/नियमले तोके अिुसािको परिमाण, िुणस्ति, शशक्त ि िाप अिुसािको
िस्तुहरु छ छै ि आिश्यकतािुसाि प्राविनधक पिीक्षण ििे ।यस्ता पिीक्षण िरििु पिे
िस्तुहरुमा मदर्दिा, च ुिोट, वियि, सूती, िुट्खा आदर्द पर्दिछि् ।

१४.१.४.५

अन्तःशुल्क वटकट पिीक्षणः
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ससबशन्धत प्रनतष्ठािलाई उपलब्ध ििाइएको अन्तःशुल्क वटकटको आसर्दािी, खचि ि सो
खचि भए बमोशजम उत्पार्दि तथा निष्कासि भएको िस्तुको अन्तःशुल्कको िाजस्ि
आसर्दािी वहसाि ठीक छ/छै ि यवकि ििे । वटकटको र्दुरुपयोि, प्रयोि िै िभएको,
अबैध प्रयोि जस्ता कुिाको छािनबि ििी अन्तःशुल्क च ुहािट भएको छ वक सोको
यवकि ििे
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१४.१.४.६

पिीक्षण (Audit):
(क)

पिीक्षणका लानि बढी अन्तःशुल्क जोशखम भएका किर्दाताको ससपूणि पक्ष
विस्तृत रुपमा पिीक्षण तथा छािविि ििे कायि िै पिीक्षण हो ।

(ख)

विनभन्न स्रोत एिं तरिकाबाट प्राप्त िरिएका जािकािी, सूचिा, अनभलेख एिं
कािजातहरुको नभडाि ििी पूणि पिीक्षण ििे ।

(ि)

कच्चापर्दाथि, सहायक कच्चापर्दाथि, प्यावकंि मेटेरियल्स, अन्तःशुल्क वटकट
आदर्दको आसर्दािी, खचि, मौज्र्दात, नबिी ि अन्तःशुल्क असुलीका बीचको
तार्दसयता विश्लेषण ििे ।

(घ)

अन्तःशुल्क निष्कासि माि फािाम, िासलात, मूल्य अनभिृवद्ध कि विििण, बैंक
स्टे टमेन्ट तथा अन्य लेखासं ि ससबशन्धत कािजातहरुको अध्ययि, विश्लेषण एिं
नभडाि कायि ििे ।

(ङ)

पिीक्षण ििे कायि ससबशन्धत किर्दाता िा निजका प्रनतनिनधको िोहििमा ििुप
ि छि
। त्यसो िर्दाि पिीक्षण ििे नसलनसलामा र्दे शखएका कैवफयत एिं शंका नििािण
ििि आिश्यक प्रमाण तथा आधािहरु समयमा िै उपलब्ध हुि सक्छि् ।

(च)
(छ)
१४.१.५

पिीक्षणका ससबन्धमा लेखा पिीक्षकले उठाएको लेखा िेरुजु ।
प्रनतलशब्ध र्दिको विश्लेषण ।

अन्तःशुल्क लेखा पिीक्षणको तयािी ि सं िचिाः
कि पिीक्षण सूचीमा िहे का किर्दाताको कायि योजिा बिाई िाजस्ि जोशखम
प्राथनमकीकिण ििुप
ि छि । कायियोजिा बिाउुँर्दा ऐिले निधाििण ििे को समय सीमा नभर
ससपन्न ििे ििी ििुप
ि छि ।
कायािलय प्रमुख िा अशख्तयाि प्राप्त अनधकािीबाट आफूलाई पिीक्षणका लानि तोवकएका
आनधकारिक पर बुझ्िुपछि ।
कि पिीक्षण योजिा बिाई सकेपनछ सो योजिाका आधािमा Working Papers बिाउिु
पछि ।
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पिीक्षणका िममा आिश्यक पिि सक्िे विनभन्न फािामहरु आफूसुँि िाख्नुपछि । जस्तै ः
बिामर्दी मुच ुल्का, सजिनमि मुच ुल्का, भौनतक पिीक्षण, कायािलयको लेटि प्याड, सार्दा
िेपाली कािज,पिीक्षणका िममा आिश्यक पिे किर्दाताको फाइल ि कािजपरहरु,
परिचयपर, क्याल्कुलेटि, कापी, कलम, स्ट्ाप्लि, कायािलयको

छाप, लाहाछाप,

हाइड्रोनमटि, अन्तःशुल्क वटकट जांच पिीक्षण ििे उपकिणहरु आदर्द ।
१४.१.५.१

किर्दाता छिौटको जािकािीः
विभाि िा कायािलयले निशश्चत आधािमा लेखापिीक्षणको लानि छिौट िरिएका
अन्तःशुल्क जन्य िस्तुको कािोबाि ििे किर्दाताहरुको लेखापिीक्षण ििि किर्दाताको
सूची अन्तःशुल्क अनधकृतलाई जािकािी ििाउिु पछि ।आकशस्मक जांच ि अिुसन्धाि
बाहेकका लेखापिीक्षणको लानि छिौटमा पिे को सूचिा ससबशन्धत किर्दातालाई समेत
दर्दिुपर्दिछ ।

१४.१.५.२

सूचिा सं कलिुः
अन्तःशुल्क लेखापिीक्षण िरििे किर्दाताको अन्तःशुल्कको मार पिीक्षण िरििे िभई
मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा आयकि समेतको कि पिीक्षण कायि हुिे भएकोले अन्तःशुल्क
पिीक्षणको िममा प्रयोि भएका त्यांक तथा पिीक्षण प्रनतिेर्दि सवहतको किर्दाताको
कािोबाि सं ि ससबशन्धत ससपूणि सूचिाको पवहचाि, सं कलि, विश्लेषण ि व्यिस्थापि
ििुप
ि र्दिछ । यसै परिच्छे र्दको १३.१.३ मा उल्लेख भएका जोशखम, सुिाकी, अबैध
िस्तुको जािकािी िा कि पिीक्षण िर्दािका बखत र्दे शखएका ि औल्ं याइएका सूचिाका
स्रोतहरु

िै

सूचिा

सं कलिका

प्रमुख

आयाम

हुि ्

।

यसका

अनतरिक्त

व्यिसाय/कािोबािसं ि ससबशन्धत निसि पक्षहरुको पनि छािनबि तथा पिीक्षण ििुि
सान्र्दनभिक हुन्छः
(क)

विितमा भएका लेखापिीक्षण तथा अन्तःशुल्क निधाििणका प्रनतिेर्दि,

(ख)

किर्दाताको व्यशक्तित विििण ि सूचिाहरु,

(ि)

आनथिक विििण ि लाितहरु,

(घ)

अन्तःशुल्क विििण, मूल्य अनभबृवद्ध कि विििण, आयकि विििण,
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१४.१.५.३

(ङ)

व्यापारिक खातािहीहरु,

(च)

लेिर्दे ि वहसािहरु,

(छ)

अन्य निकायबाट प्राप्त सूचिा एिं जािकािीहरु,

(ज)

उत्पार्दकले प्रकाशि ििे को सन्र्दभि मूल्य सू ची, ि

(झ)

महालेखा पिीक्षकको कायािलयबाट उठाएका विषय ,

समय निधाििणः
अन्तःशुल्कको लेखापिीक्षण िििका लानि आिश्यक पिे प्रमाण, कािजपर, विििणहरु
तथा खाता िही आिश्यक पिे को समयमा उपलब्ध ििाउि सकुि भन्ने उद्देश्यले लेखा
पिीक्षण ििि छिौटमा पिे का किर्दाताहरुलाई नलशखत रुपमा पूिि जािकािी ििाउिु
पर्दिछ ।

१४.१.५.४

कायि सूची तयाि ििेः
लेखापिीक्षणको

प्रभािकारिता

िढाउि

सतकिता

पूिक
ि

भ्रमण

ििि, सूचिा

एिं

जािकािीहरुको यथाथि विश्लेषण ि मूल्याङ्कि ििि, किर्दाताको व्यािसावयक एिं
् का
लेखापालि प्रणाली पवहचाि ििि तथा किर्दाताको कािूिी एिं वििीय अिस्था िुुझि
लानि कायि सूची तयाि ििुि पर्दिछ ।
१४.१.५.५

भ्रमण कायििमः
उशल्लशखत कायिको तयािी भैसके पनछ किर्दाताको कािोबाि/उत्पार्दि स्थलको भ्रमण
कायििम ििाई कायािलय प्रमुखसं ि आधािभूत सूचिा ि कायि सूचीका बािे मा छलफल
ििी भ्रमण ििुप
ि छि । यस्तो लेखापिीक्षण भ्रमण टोलीमा सामान्य तया र्दुई जिा
अनधकृत हुिपु र्दिछ । ति, पयािप्त कमिचािी िभएको खण्डमा एक जिा अनधकृत ि एक
जिा सहायक.स्तिका कमिचािीको लेखा पिीक्षण टोली बिाएि पनि खटाउि सवकिे छ
।

१४.१.६

सामान्य पिीक्षणः
किर्दाताको कािोबाि स्थल/उत्पार्दि स्थलमै निसि कुिाहरुको पिीक्षण ििुप
ि र्दिछः
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(क)

अन्तःशुल्क लेखा, अनभलेख एिं विििण, िस्तुित/परिमाणित फाुँटिािी तथा
मास्केिािी,

(ख)

व्यािसावयक कृयाकलाप ि व्यापारिक लाभको तुलिामा अन्तःशुल्क र्दाशखला
ििे /िििे को,

(ि)

अन्तःशुल्क लाग्िे मूल्यमा कुिै छु ट दर्दएको, शस्कम िा योजिा, उपहािको
व्यिस्था ििे को/िििे को,

(घ)

ु ािीको अिस्था, बक्यौता शस्थनत, कािोबािको स्िस्थता आदर्द
अन्तःशुल्क भक्त
विश्वसिीय ि त्यपूणि छ/छै ि,

(ङ)

उत्पार्दि खाता, फाुँटिािी तथा विििण बीचको अन्ति ससबन्धको नभडाि ििे,

(च)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििे इजाजतपर नलए िनलएको/ििीकिण
ििे िििे को,

(छ)

विभािले तोकेको आकाि ि परिमाणमा प्यावकंि भै लेबल टांस भए िभएको,
नियमि, नियन्रण ििे को/िििे को ि प्राविनधक प्रकृया अिलसिि ििे /िििे कुो,

(ज)

अन्तःशुल्क

वटकट तोवकएको प्रकृया, विनध बमोशजम र्दस्तुि नतिी टाुँस

ििे /िििे को,
(झ)

अन्तःशुल्क कमिचािीको उपशस्थनतमा निजको अिुमनत अिुसाि निष्कासि भए
िभएको ि वटकट ताल्चा अद्यािनधक भए/िभएको,

(ञ)

व्याच नियन्रण खाता, मािफािाम, उत्पार्दि खाता बमोशजम निष्कासि ि नबिी
नभडाि हुि/
े िहुिे ।

(ट)

अन्तःशुल्क ऐिले तोके बमोशजम मूल्य साििजनिक ििे /िििे को, सो मूल्यमा
फिक पािी नबिी भए/िभएको आदर्द ।

१४.१.७

विस्तृत अन्तःशुल्क ले खापिीक्षणः

१४.१.७.१

विस्तृत लेखापिीक्षण िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतले कािोबािको प्रकृनत, ससभावित
जोशखमका क्षेरहरु, कािोबािको विश्वसिीयता, खाता अद्यािनधक एिं निष्कासि अनभलेख
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प्रविवष्ट ि सोको शुद्धता, बक्यौताको शस्थनत, कािोबाि ि िाशखएको लेखाको सह ससबन्ध
आदर्दको बािे मा पाए ससमको ससपूणि सूचिाहरुको पिीक्षण ििी विश्लेषण ि मूल्याङ्कि
ििुप
ि र्दिछ ।अन्तःशुल्क अनभलेख, मूल्य अनभिृवद्ध कि विििण, आय विििण, लेखापिीक्षण
प्रनतिेर्दि ससबन्धी सूचिाहरु नभडाि ििुप
ि र्दिछ ।
१४.१.७.२

अन्य कि प्रयोजिको लानि िाशखएको नबिी खाता, खरिर्द खाता, िाफा/िोक्साि वहसाि
खातासं ि

पनि

अन्तःशुल्कको

ससबन्ध

हुिे

हुुँर्दा

नतिीहरुको

अन्ति

ससिन्ध

नमल्छ/नमल्र्दै ि नभडाि ििुप
ि छि ।
१४.१.७.३

मानथ उल्लेख भएका कुिाहरुको अनतरिक्त अन्तःशुल्क ससबन्धी निसि महत्िपूणि
सूचकहरुको विस्तृत पिीक्षण ििुप
ि र्दिछः
(क)

मदर्दिा, नबयि ि च ुिोटको उपभोक्ता मूल्यको साििजनिक जािकािीको सूचिा ि
त्यसबाट स्थावपत हुिे अन्तःशुल्कको ससबन्ध ि असि (Back Calculation)
विश्लेषण,

(ख)

मौज्र्दात कमी र्दािीको विश्लेषण ि पिीक्षण,

(ि)

िस्तुको िुणस्ति, प्राविनधक प्रविया ि त्यसबाट अन्तःशुल्कमा पिे असिको
अन्तसिसिन्ध विश्लेषण,

(घ)

उत्पार्दिशीलता, प्रनतलब्धशु र्दि ि त्यसबाट अन्तःशुल्कमा पिे प्रभािको
पिीक्षण,

(ङ)

अन्तःशुल्क वटकट प्रानप्त, खचि ि त्यस अिुसाि प्रनत इकाई अन्तःशुल्क असुली
प्रनतविशसित हुिे िहुिे पिीक्षण ििे ।

१४.१.७.४

अन्तःशुल्कको लेखा पिीक्षण नबिा मूल्य अनभबृवद्ध कि ि आय किको लेखा पिीक्षण
अपूणि ि अधुिो हुिे हुुँर्दा तीििटै कि पिीक्षण बीच तार्दासयता हुिे ििी पिीक्षण ििुप
ि र्दिछ
।

१४.१.७.५

पनछल्लो िषिको अन्तःशुल्क पिीक्षण प्रनतिेर्दिसं ि ि समाि प्रकृनतको व्यिसायको
कािोबािसं ि समेत तुलिा ििी विस्तृत पिीक्षण ििे ।

१४.१.८

अिुसन्धािमुलक कि पिीक्षण ििेः
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अन्तःशुल्क छलेको िा छल्ि लािेको िा िाजस्ि जोशखम छ भन्ने लािेमा िा कतैबाट
उजुिी पिि आएमा किर्दातालाई पूिि सूचिा दर्दएि िा िदर्दएि अिुसन्धािमूलक पिीक्षण
ििि सवकन्छ । यस्तो पिीक्षण ििुि अशघ किर्दाताको व्यिसायको प्रकाि, परिमाण
किर्दाताको

व्यशक्तित

नििास

स्थाि, किर्दाताको

बैंवकङ

कािोबािको

अिस्था,

किर्दातासुँि अन्य व्यिसायीहरुको कािोिािीक ससबन्ध, कािोिाि स्थल आदर्दका
ससबन्धमा विस्तृत अध्ययि तथा विश्लेषण ििुप
ि र्दिछ ।
अिुसन्धािात्मक कि पिीक्षण अन्तःशुल्क कािूिको परिपालिा िभएको कािणले ििुप
ि िे
हुुँर्दा आिश्यकता अिुसाि कािूिमा भएका सबै व्यिस्थाको प्रयोि िरििे भएकोले अनल
वपडार्दायी ि कदठि हुन्छ ।
१४.१.९

अन्तःशुल्क पिीक्षण सं चालि ििे

१४.१.९.१

अन्तःशुल्क ले खा पिीक्षण ससबन्धी कायि शुरु िर्दाि ध्याि दर्दिुपिे कुिाहरु
(क)

कािोिाि/व्यिसायसं ि ससबशन्धत पयािप्त सूचिा एिं जािकािी सं कलि ििे,

(ख)

पिीक्षण कायि योजिा बिाउुँर्दा व्यिसायको प्रकृनत, उत्पार्दि एिं वितिण प्रणाली
तथा कुिै शाखा तथा नडपो भएमा त्यसलाई पनि पिीक्षण िििका लानि कायििम
बिाउिे,

(ि)

उत्पार्दिसं ि ससबशन्धत प्राविनधक विषयमा जािकािी िाख्ने,

(घ)

जोशखमको िुिाइस िहे ििहे को ससिन्धमा निशश्चत हुिे,

(ङ)

किर्दाता िा व्यिसायमा आिद्ध/सं लग्ि कमिचािीहरुबाट प्राप्त भए ससमका
जािकािीको अनभलेख िाख्ने,

(च)

किर्दातालाई सोध्िे िरिएका प्रश्नहरुको जिाफ प्राप्त ििि आिश्यक पिे मा
पुष्ट्ाुँई नभडाि ििी यवकि ििे,

(छ)

व्यिसाय सं चालिमा कुिै प्रकािको अििोध िहुिे ििी सभ्य, शशष्ट एिं मृर्द ु भाषी
भै

१४.१.९.२

आिश्यक विििण एिं जािकािी हानसल ििे ।

प्रािशसभक पिीक्षणः
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अन्तःशुल्क अनधकृतले आफुले ससपन्न ििे को भ्रमण, नििीक्षण तथा प्रािशसभक छािविि
लिायतका

सूचिा दर्दएको ३ मवहिानभर मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा आयकि समेतको

पूणि लेखा पिीक्षण ससपन्न ििुप
ि िेछ ।
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१४.१.९.३

अन्तःशुल्कको अशन्तम ले खापिीक्षण प्रनतिेर्दि तयाि ििुि अिानड ििुप
ि िे कामः
(क)

अन्तःशुल्क लेखापिीक्षणको नसलनसलामा िरिएका ससपूणि कामको अनभलेख
िाख्ने ि वटपोट िरिएको भएमा कि पिीक्षण प्रनतिेर्दिमा उल्लेख ििे,

(ख)

कि पिीक्षण िर्दाि औ ंल्याइएका रुवटहरुको कच्चािािी तयाि ििे ि थप
अन्तःशुल्क निधाििण ििि यथेष्ट प्रमाण जुटाई प्रनतिेर्दि साथ सं लग्ि ििे,

(ि)

किर्दाता िा निजका प्रनतनिनध सं ि कािोिािका ससिन्धमा सोधपुछ िर्दाि कुिै
रुटी िा िल्ती र्दे शखएमा त्यसको कािणबाट थप हुि सक्िे अन्तःशुल्क निधाििण
िरििे ि बाुँकी बक्यौता भए च ुक्ता ििि किर्दातासं ि नलशखत प्रनतविया माि
ििे,

(घ)

लेखापिीक्षणको कायिलाई यथा ससभि निधािरित समयनभर िै ससपन्न ििुप
ि िेछ
।

१४.१.९.४

अन्तःशुल्क लेखा पिीक्षण प्रनतिेर्दिुः
अन्तःशुल्क ससिन्धी लेखापिीक्षण समाप्त भएपनछ तोवकए बमोशजमको ढाुँचामा निसि
कुिाहरु स्पष्ट उल्लेख ििी प्रनतिेर्दि तयाि ििुि पर्दिछ ।
(क)

अन्तःशुल्क इजाजतपरको वकनसम ि ििीकिण भए िभएको,

(ख)

उत्पार्दि, पैठािी एिं नबिी वितिणको विििण,

(ि)

उत्पार्दिशीलता ि जनति के कनत र्दािी ििे को छ ि सो विभािीय िम्स नभर
पछि पर्दै ि,

(घ)

पिीक्षण िरिएका कुिाहरुको विस्तृत व्यहोिा, अन्तःशुल्क निधाििण ििुि पिे
िकम भए त्यसको आधाि, कािण ि त्यसलाई पुष्ट्ाुँई ििे प्रमाणहरु सं लग्ि
ििुप
ि र्दिछ,

(ङ)

लेखापिीक्षणको आधािमा ससबशन्धत

किर्दातालाई

प्रािशसभक अन्तःशुल्क

निधाििणको सूचिा पठाएकोमा तोवकएको सयार्द नभर किर्दाताबाट सो अिुसािको
अन्तःशुल्क िलाग्िु पिे प्रमाण सवहतको शजवकि प्राप्त भएको भए सो अिुसाि
समायोजि ििे िशजवकि र्दािी िपुग्िे भए स्पष्ट खण्डि ििी अशन्तम अन्तःशुल्क
निधाििण ििे ।
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१४.२
१४.२.१

अन्तःशुल्क निधाििण (ऐिको र्दफा १०घ.)
र्दे हायका कुिै अिस्थामा अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क निधाििण ििि सक्िे ।
(क)

सयार्द नभर अन्तःशुल्क विििण पेश िििे मा,

(ख)

अधुिो िा रुवटपूणि अन्तःशुल्क विििण पेश ििे मा,

(ि)

झुट्ठा अन्तःशुल्क विििण पेश ििे मा,

(घ)

अन्तःशुल्कको िकम कम र्दे खाएको िा ठीक िभएको भन्ने विश्वास ििुप
ि िे
आधाि भएमा,

(ङ)

नबिी मूल्यमा न्यूि बीजकीकिण ििे को भन्ने विश्वास ििुप
ि िे आधाि ि कािण
भै ऐिको र्दफा७ को उपर्दफा (४) बमोशजम पुिः मूल्य निधाििण िा अनतरिक्त
मूल्य निधाििण ििुप
ि िे भएमा,

(च)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलव्धी तोवकएकोमा सो
अिुसािको उत्पार्दि प्रनतलव्धी िपुिम
े ा,

(छ)

निष्कासि ििे को मदर्दिा ि च ुलाईमा जािे पर्दाथिको अल्कोहलको मारा एक
प्रनतशत भन्र्दा बढी फिक पिे मा,

१४.२.२

(ज)

अन्तःशुल्क छलेमा,

(झ)

इजाजतपर िनलई कुिै व्यशक्तले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोबाि ििे मा ।

अन्तःशुल्क निधाििण िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतले ससबशन्धत व्यशक्तलाई आफ्िो सफाई
पेश ििि पन्र दर्दिको सयार्द दर्दिु पर्दिछ ।

१४.२.३

अन्तःशुल्क निधाििणको ससबन्धमा विभािले अिुिमि ििि सक्िेछ । अिुिमि िर्दाि
कुिै रुवट र्दे शखएमा महानिर्दे शकले पुिः अन्तःशुल्क निधाििण ििि आर्दे श दर्दि सक्र्दछ
।

१४.२.४

नियमािलीको नियम ६क.(१) बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क निधाििण
िर्दाि अिुसूची ४क बमोशजमको ढांचामा अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे श जािी ििुप
ि िेछ ।
नियम ६क.(१) बमोशजम जािी भएको आर्दे शका ससबन्धमा ऐिको र्दफा १०घ. को
उपर्दफा (२) बमोशजमको सयार्दनभर पेश भएका प्रमाण तथा नलएका शजवकिको छािनबि
ििी अन्तःशुल्क अनधकृतले अिुसूची ४ख बमोशजमको अशन्तम अन्तःशुल्क निधाििण
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आर्दे श जािी ििुप
ि िेछ । त्यस्तो र्दे शमा अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे श जािी भएको नमनत
ससमको ऐिको र्दफा ४ख. को उपर्दफा (२) बमोशजम लाग्िे विलसि शुल्क समेत
समािेश ििुप
ि िेछ । नियम ६क.(२) बमोशजम जािी भएको अन्तःशुल्क निधाििण
आर्दे श बमोशजमको अन्तःशुल्क, विलसि शुल्क तथा जरििािा िकम ससबशन्धत व्यशक्तले
आर्दे श प्राप्त भएको नमनतले सात दर्दिनभर ससबशन्धत कायािलयमा र्दाशखला ििुप
ि िेछ ।
१४.२.५

ऐिको र्दफा १०घ.(४) मा अन्तःशुल्क निधाििण ििे िा र्दफा १०क.बमोशजम पेश
ििे को अन्तःशुल्क विििण जांच ििे प्रयोजिका लानि अन्तःशुल्क अनधकृतलाई र्दे हाय
बमोशजमको अनधकाि हुिेछः
(क)

अन्तःशुल्क र्दावयत्िसं ि ससबशन्धत िस्तुहरु, स्थाि, कािजात, लेखा तथा अनभलेख
जांच ििे,

(ख)

कुिै व्यशक्तको कािोिाि स्थल िा यस ऐि अन्तिित कसूि मानििे कायिनसत
ससबशन्धत प्रमाणहरु हुि सक्िे ससभाििा भएका अन्य स्थलहरुमा खाि तलासी
नलिे िा नसलिन्र्दी ििे,

(ि)

आफ्िो कतिव्य पालिको नसलनसलमा कुिै अनभलेख, वकताब, खाता कािजातहरु
तयाि ििे िा नतिीहरुमा विििण भिे व्यशक्तसं ि जािकािी माि ििे,

(घ)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको कािोिाि स्थल िा सो सं ि ससबशन्धत
अन्य स्थलमा िहे का कुिै कािजात, वकताब तथा अनभलेखलाई कब्जा ििे िा
अन्यर लैजािे,

(ङ)

कािोिाि सं चालि ििे स्थाि िा कायािलय िा अन्य कुिुै उपयुक्त
ि
स्थािमा
अन्तःशुल्कको लेखा पिीक्षण ििे,

(च)

अन्तःशुल्क अनधकृतले बैंक तथा विशिय सं स्था लिायत कुिै व्यशक्तसं ि
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको कािोबािको ससबन्धमा कुिै कुिाको
जािकािी माि ििे,

अन्तःशुल्क अनधकृतले यस र्दफा बमोशजम माि ििे को सूचिा दर्दिु त्यस्तो बैंक तथा
विशिय सं स्था िा व्यशक्तको कतिव्य हुिेछ ।(र्दफा १० घ.(५)
१४.२.६

अन्तःशुल्क छल्िे योजिा विरुद्धको व्यिस्था (ऐिको र्दफा १०ञ.)
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यस ऐिमा अन्यर जुिसुकै कुिा लेशखएको भएता पनि अन्तःशुल्कको फाइर्दा नलिे
उद्देश्यले कुिै व्यशक्तले र्दे हायको कुिै कायि ििे मा यस ऐि बमोशजम लाग्िे अन्तःशुल्क
छल्िे र्दुरुत्साहि ििे को मािी महानिर्दे शकले त्यस्तो व्यशक्तको अन्तःशुल्क निधाििण एिं
असुल उपि ििि अन्तःशुल्क अनधकृतलाई आर्दे श दर्दि सक्िेछः
(क)

यस ऐिमा भएको व्यिस्थाको र्दुरुपयोि ििी अन्तःशुल्क छल्िे उद्देश्यले कुिै
योजिा तथा कायि ििी अन्तःशुल्कको र्दावयत्ि कम ििे मा, िा

(ख)

अन्तःशुल्क र्दावयत्ि कम ििे उद्देश्यले कुिै कायि ििे मा िा सो ििे उद्देश्यले
सं झौता ििे मा ।

१४.२.७

अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे शको सूचिा पठाउिे तरिका (नियमािलीको नियम ६ ख
(१))
प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएता पनि अन्तःशुल्क अनधकृतले
इजाजतपरिालालाई नियम ६क बमोशजम अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे शको सूचिा
पठाउुँर्दा निजलाई िुझाउि िा त्यस्तो व्यशक्तले घोषणा ििे को टे लफ्याक्स, टे लेक्स िा
त्यस्तै विद्युतीय उपकिण मािु्फत पठाउि िा निजको कायािलयमा बुझाउि िा निजको
ठे िािामा िशजष्ट्री ििी हुलाक मािु्फत पठाई तामेल ििि सवकिेछ । त्यसिी तामेल
िरिएको सूचिा िीत पूिक
ि
तामेल भएको मानििेछ । नियम ६ख(१) बमोशजम
अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे शको सूचिा तामेल हुि िसकेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले
ससबशन्धत व्यशक्तलाई िे नडयो, टे नलनभजि िा िावष्ट्रय स्तिको र्दै निक परपनरकामा
तत्ससबन्धी आर्दे शको सूचिा प्रसािण िा प्रकाशि ििी जािकािी ििाउि सक्िेछ ि
यसिी सूचिा प्रसािण िा प्रकाशि िरिएकोमा ससबशन्धत व्यशक्तले त्यस्तो सूचिा प्राप्त
ििे सिह मानििेछ ।

१४.२.८

अन्तःशुल्क निधाििणको अिनध (नियम ६ घ)
ऐिको र्दफा १०घ. को उपर्दफा (१) को प्रनतबन्धात्मक िाक्यांश बमोशजम अिनध
िणिा िर्दाि अन्तःशुल्कको ससबन्धमा कुिै अर्दालतमा नििेर्दि पिी स्थिि आर्दे श जािी
भएको अिस्थामा सोको निणिय िभए ससमको अिनध कटाई िणिा िरििेछ ।

१४.२.९

ु ै लेशखएको भएता पनि मदर्दिा, वियि, च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुमा
यस परिच्छे र्दमा जेसक
अन्तःशुल्क र्दबाए, नछपाए िा छलीको कसुिमा अिुसन्धाि तहवककात ििी ऐिको र्दफा
१६ बमोशजम र्दण्ड सजाय िरििेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

160

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

161

परिच्छे र्द–१५
15.
१५.१

बक्यौता असुली ससबन्धी व्यिस्था
बाुँकी िकम सिकािी बाुँकी सिह असूल ििे (र्दफुा २२) :
यो ऐि ि यस ऐि अन्तिित बिेको नियम बमोशजम कुिै व्यशक्तले िेपाल सिकािलाई नतिुि
बुझाउिु पिे अन्तःशुल्क िकम िनतिी िबुझाई बाुँकी िाखेकोमा त्यस्तो िकम निजबाट
अन्तःशुल्क अनधकृतले सिकािी बाुँकी सिह असूल उपि ििेछ ।

१५.२

बक्यौता अन्तःशुल्कको असुली (ऐिको र्दफा १०ज)
यस ऐि बमोशजमको सयार्द नभर िुझाउिु पिे अन्तःशुल्क कुिै व्यशक्तले िबुझाएमा ससबशन्धत
अन्तःशुल्क अनधकृतले र्दे हायका कुिै िा सबै तरिका अपिाई असूल उपि ििि सक्िेछ ।
(क)

त्यस्तो व्यशक्तलाई वफताि ििुप
ि िे कुिै िकम भए त्यसमा कट्टा ििे ि,

(ख)

िेपाल सिकाि िा िेपाल सिकािको स्िानमत्िमा भएको कुिै सं िदठत सं स्था िा
स्थािीय निकायहरुबाट त्यस्तो व्यशक्तले पाउिे िकमबाट कट्टा ििि लिाएि,

(ि)

त्यस्तो व्यशक्तको बैंक, वििीय िा अन्य सं स्थामा िहे को वहतबाट कट्टा ििि लिाएि,
स्पष्टीकिणः यस खण्डको प्रयोजिको लानि ‘वहत’ भन्नाले बैंक, वििीय िा अन्य
सं स्थामा िहे को निक्षेप तथा लिािी समेतलाई ससझिु पछि ।

(घ)

त्यस्तो व्यशक्तको नबिी, निकासी, पैठािी ि अन्य व्यिसाय िोक्का ििे ि,

(ङ)

त्यस्तो व्यशक्तको चल तथा अचल ससपशि कव्जा ििे ि,

(च)

त्यस्तो व्यशक्तको चल तथा अचल ससपशि ससपूणि िा केही एकै पटक िा पटक
पटक ििी तोवकए बमोशजम नललाम नबिी ििे ि,

(छ)

मौज्र्दातमा िहेको िस्तु नललाम ििे ि ।
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१५.३

नियमािलीको नियम ७ मा बाुँकी िहे को अन्तःशुल्क िकम असूल उपि ििे ससबन्धमा
निसि व्यिस्था ििे को छः
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा िापत कसै ले ऐि तथा यस नियमािली बमोशजम अन्तःशुल्क
िकम भन्र्दा घटी िकम बुझाएको र्दे शखएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले निजबाट बांकी
अन्तःशुल्क िकम असूल उपि ििी नलि सक्िेछ ।

१५.४

िेपाल सिकािलाई नतिुि पिे िकम सिकािी बाुँकी सिह असूल ििे (मदर्दिा ऐि, २०३१
र्दफा १०)
यो ऐि िा यस ऐि अन्तिित बिेको नियम बमोशजम कुिै व्यशक्तले िेपाल सिकािलाई नतिुि
बुझाउिु पिे िकम िनतिी िबुझाई बाुँकी िाखेमा त्यस्तो िकम निजबाट अन्तःशुल्क
अनधकृतले सिकािी बाुँकी सिह असूल उपि ििेछ ।
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परिच्छे र्द–१६
16.
१६.१

खाितलाशी, ससपशि िोक्का, नललाम, नबिी ि जफत ससबन्धी व्यिस्था
खाितलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि
अन्तःशुल्क ऐि,नियम तथा मदर्दिा ऐि, नियमले ििे को यो व्यिस्था अन्तःशुल्क असूलीको
अशन्तम ि कडा प्रािधाि हो । अन्तःशुल्क प्रशासिले सधैं आफुूलाई सजि ि सबल
िाखी यस्तो अिस्था आउि िदर्दिे तफि अग्रसि हुिपु छि । अन्तःशुल्क जन्य िस्तु उत्पार्दि
तथा नबवि वितिण ििे उद्योि िा प्रनतष्ठािमा खाितलासी िर्दाि कुिै मालिस्तु कब्जा िर्दाि
िाकुिै व्यशक्तलाई नििफ्ताि िर्दाि त्यस ससबन्धी पूणि जािकािी नलई, यथेष्ठ प्रमाण जुटाई
कािूिी प्रािधाि पूिा ििी ि सुिक्षाको उपयुक्त व्यिस्था ििी ििुप
ि छि ।साथुै, यस्तो
काििाही प्रविया अिानड बढाउुँर्दा प्रमुख शजल्ला अनधकािी तथा स्थािीय सुिक्षा अनधकािीसं ि
समन्ियमा िहे ि कायि ििुप
ि िे हुन्छ । यस्तो काििाही िर्दाि ऐि कािूिले तोकेको पािर्दशशिता
समेत कायम ििुप
ि िे ििी र्दे हाय बमोशजमको कािूिी व्यिस्था ििे को छ ।

१६.१.१ यथेष्ट आधाि र्दे शखएमा तलाशी नलिे ( ऐिको र्दफा ११)
अन्तःशुल्क छली ििे उद्देश्यले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उद्योि प्रनतष्ठािबाट निष्कासि ििी
िा विर्दे शबाट पैठािी ििी नलई जाि लािेको छ भन्ने मिानसि मावफकको शंका लािेमा
अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीले जुिसुकै व्यशक्त िा सिािी साधिलाई
िोक्का ििि ि अन्तःशुल्क नतिे को प्रमाण माि ििि सक्िेछ ।अन्तःशुल्क महशुल नतिे को
प्रमाण पेश ििि िसकेमा अन्तःशुल्क छलेको मानििेछ ।
१६.१.२ खाितलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि ििि सवकिे व्यिस्था (ऐिको र्दफा १२ )
(१)

कुिै व्यशक्त, फमि, कसपनि िा सं स्थाले इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु
उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा सं चय ििी िा अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििी
व्यिसाय सं चालि ििे मा िा र्दफा ११ बमोशजम अन्तःशुल्क छलेको भन्ने कुिाको
जािकािी अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएका कमिचािीले पाएमा त्यस्ता
अनधकृत िा कमिचािीले त्यस्तो कायि भैिहे को प्रनतष्ठाि, घि, जग्िा, सिािी साधि िा
स्थािको खाितलाशी नलि सक्िेछ ।
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(२)

उपर्दफा (१) बमोशजम खाितलाशी नलं र्दा यस ऐि विपरित अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तुको उत्पार्दि, नबिी, पैठािी, सं चय िा ओसाि पसाि ििे कायि िा अन्तःशुल्क
लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििी व्यिसाय सं चालि ििे काम ििे को पाइएमा त्यस्तो काममा
सरिक भएको व्यशक्तलाई खाितलाशी नलिे अन्तःशुल्क अनधकृत िा कमिचािीले
पुजी दर्दई नििफ्ताि ििी त्यहां प्राप्त िस्तुको मुच ुल्का खडा ििी कब्जामा नलिुपिेछ
।

(३)

यस ऐि अन्तिितको कुिै कसूि कुिै प्रनतष्ठाि, घि, जग्िा, सिािी साधि िा स्थािमा
भैिहेको छ ि तुरुन्तै केही काििाही िििे मा अनभयुक्त भािी जािे िा कसूिको
सबुत प्रमाण िायब हुिे ससभाििा र्दे खेमा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीले सो कुिाको पचाि खडा ििी आफैले िा आफ्िो मातहतका कमिचािीद्वािा
जुिसुकै बखत र्दे हायका कामहरु ििि ििाउि सक्िेछुः
(क)

त्यस्तो प्रनतष्ठाि, घि, जग्िा, सिािी साधि िा स्थािमा प्रिेश ििि,

(ख)

त्यसिी प्रिेश िर्दाि बाधा वििोध भएमा त्यस स्थािमा िहे बसेका मानिसलाई
त्यहाुुँबाट हट्ि मिानसब मावफकको मौका दर्दई झ्याल ढोका फोिी प्रिेश
ििि,

(ि)

कसूिनसत ससबशन्धत अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु ि सो बमोशजमको कसूि
प्रमाशणत ििि सहायक हुिे अन्य िस्तु कव्जा ििि ि सो स्थािलाई नसलबन्र्दी
ििि,

(घ)

इजाजतपर निलसबि ििि । ति, त्यस्तो निलसबि सात दर्दि भन्र्दा बढी
अिनधको लानि ििि पाइिे छै ि ि त्यसिी निलसबि ििे को साठी दर्दिनभर
निणिय ििी सक्िु पिेछ ।

(ङ)
(४)

कसूि ििे को भिी शंका लािेको व्यशक्तलाई नििफ्ताि ििि ।

यस र्दफा बमोशजम कुिै प्रनतष्ठाि, घि, जग्िा, सिािी साधि िा स्थािमा प्रिेश िर्दाि
िा

खाितलाशी

नलं र्दा

ससभि

भएससम

ससबशन्धत

महािििपानलका, उप

महािििपानलका, िििपानलका िा िाउुुँपानलकाको एक जिा सर्दस्य िा त्यस
ठांउका एकजिा स्थािीय व्यशक्तलाई साक्षी िाख्नु पिेछ ।
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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(५)

यस ऐि बमोशजम कसैलाई नििफ्ताि ििे कोमा िा कुिै व्यशक्त, प्रनतष्ठाि, घि, जग्िा,
सिािी साधि िा स्थािको खाितलाशी ििे कोमा िा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा
अन्य िस्तु कब्जा ििे कोमा त्यसिी खाितलाशी िा नििफ्ताि ििे अन्तःशुल्क
अनधकृतले त्यसको प्रनतिेर्दि विभािको महानिर्दे शक समक्ष सो नििफ्ताि,
खाितलाशी िा िस्तु कब्जा ििे को नमनतले चौनबस घण्टा नभर नछटो साधिद्वािा
पठाउिु पिेछ । अन्तःशुल्क अनधकृत बाहेक निजको मातहतका अन्य कमिचािीले
त्यस्तो काम ििे मा निजले त्यसको प्रनतिेर्दि त्यस्तो काम ििे को नमनतले चौनबस
घण्टा नभर अन्तःशुल्क अनधकृत िा विभाि समक्ष पठाउिु पिेछ ।

(६)

यस ऐि बमोशजम कसूिको तहवककातको ससबन्धमा अन्तःशुल्क अनधकृतलाई
प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहिीलाई भए सिहको अनधकाि हुिेछ ।

(७)

खाितलाशी, नििफ्ताि िा कब्जा ििे काममा अन्तःशुल्क अनधकृतले सहयोिको
निनमि स्थािीय प्रशासि िा प्रहिीसं ि अिुिोध ििे मा स्थािीय प्रशासि िा प्रहिीले
तत्काल सहायता प्रर्दाि ििुप
ि िेछ ।

(८)

मदर्दिा प्रशासिको हकमा र्दुःख दर्दिे नियतले खाितलासी, कब्जा िा नििफ्ताि
ििेलाई िरििे सजायका ससबन्धमा मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ११ ले व्यिस्था
ििे को छ ।

१६.१.३ अन्तःशुल्क अनधकृतलाई अर्दालतलाई भए सिहको अनधकाि हुिे (ऐिको र्दफा १८)
(१)

यस ऐिको प्रयोजिका लानि अन्तःशुल्क अनधकृतलाई ससबशन्धत व्यशक्तलाई
् े ि नलखतहरु पेश ििि लिाउिे, थुिामा
शझकाउिे, ियाि ििाउिे, प्रमाण बुुझि
िाख्ने िा जमािीमा छाड्िे ससबन्धमा प्रचनलत कािूि बमोशजम अर्दालतलाई भए
सिहको अनधकाि हुिेछ ।

(२)

यस ऐि बमोशजम काििाही िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतले सं शक्षप्त कायिविनध ऐि,
२०२८ बमोशजमको कायिविनध अपिाउिु पिेछ ।

१६.१.४ मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ८ मा खाितलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि ििि सक्िे ससबन्धमा
निसि व्यिस्था ििे को छः
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(१)

कुिै स्थािमा यस ऐि बमोशजम सजाय हुिे कसूि भएको छ भन्ने मिानसि
मावफकको कािण भएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यस्तो स्थािको खाितलाशी ििि
सक्िेछ ।

(२)

खाितलाशी िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतले खाितलाशी ििुप
ि िे कािण खोली
खाितलाशी ििे स्थािको धिी िा तत्काल सो स्थाि प्रयोि िरििहेको व्यशक्तलाई
सो स्थािमा प्रिेश ििुि भन्र्दा अिािै सूचिा दर्दएि मार खाितलाशी ििुप
ि िेछ ।

(३)

खाितलाशी िर्दाि यस ऐि बमोशजम सजाय हुिे कसूि भएको विश्वसिीय कािण
र्दे शखएमा त्यस्तो कसूिसं ि ससबशन्धत सामाि कब्जामा नलि सवकिेछ ।

(४)

कुिै व्यशक्तले यस ऐि बमोशजम सजाय हुिे कसूि ििे को िा ििि लािेको छ ि
निजलाई नििफ्ताि िििे मा निज भािी जािे ससभाििा छ भन्ने लािेमा अन्तःशुल्क
अनधकृतले निजलाई नििफ्ताि ििि सक्िेछ ।

(५)

यस र्दफा बमोशजम खाितलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतलाई
प्रचनलत कािूि बमोशजम प्रहिीलाई भए सिहको अनधकाि हुिेछ ।

(६)

अन्तःशुल्क अनधकृतले यस र्दफा बमोशजम खाितलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि िर्दाि
स्थािीय प्रनतनिनधको िोहििमा ििुप
ि िेछ ।

(७)

अन्तःशुल्क अनधकृतले यस र्दफा बमोशजम खाितलाशी कब्जा िा नििफ्ताि िर्दाि
अपिाउिु पिे अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुिेछ ।

१६.१.५ मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ९ मा नििफ्तािी ि कब्जाको प्रनतिेर्दि दर्दिुपिे ससबन्धमा
निसि व्यिस्था ििे को छः
यस ऐि अन्तिित कसै लाई नििफ्ताि ििे को िा कुिै स्थािमा खाितलाशी ििे को िा कुिै
सामाि कब्जा ििे कोमा अन्तःशुल्क अनधकृतले सो कुिाको प्रनतिेर्दि चौनबस घण्टा नभर
नछटो साधिद्वािा आफू भन्र्दा एक तह मानथको अनधकािी समक्ष पठाउिु पिेछ ।
१६.२

ससपशि िोक्का तथा नललाम नबिी

१६.२.१ ससपशि िोक्का तथा नललाम नबिी ििे (ऐिको र्दफा १७)
(१)

यो ऐि िा यस ऐि अन्तिित बिेको नियम बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले कुिै
व्यशक्तको ससपशि जफत ििुि पिे मिानसब मावफकको कािण पिि आएमा त्यस्तो
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ससपशि अन्य कुिै व्यशक्तलाई हक हस्तान्तिण िा स्िानमत्ि परिितिि हुि िसक्िे
ििी िोक्का िाख्न सक्िेछ ।
(२)

यसिी िोक्का िहे को ससपशि सड्िे, नबग्रिे, िष्ट हुिे िा त्यसको मूल्य घट्िे र्दे शखएमा
अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यस्तो िस्तु तुरुन्त नललाम नबिी ििी आएको िकमको
आसर्दािी बांध्िु पिेछ । िोक्का िहे को ससपशि पनछ ससबशन्धत व्यशक्तले वफताि
पाउिे ठहरिएमा नललाम नबिीबाट प्राप्त भएको िकम मार निजलाई वफताि दर्दइिेछ
। ससबशन्धत व्यशक्तले िस्तु िै वफताि पाउुुँ भिी र्दाबी ििि पाउिे छै ि ।

(३)

जफत िरिएका िस्तुु पिीक्षण िर्दाि उपयोि ििि नमल्िे र्दे शखएमा नललाम नबिी
ििी आएको िकम िाजस्ि र्दाशखला ििुि पिेछ । ति, पिीक्षणबाट त्यस्ता िस्तुहरु
उपयोि ििि िनमल्िे भएमा विभािले तोके बमोशजम िष्ट ििुि पिेछ ।

१६.२.२ ससपशि िोक्का ििि सवकिे ससबन्धमा व्यिस्था ( नियमािलीको नियम ९)
(१)

कुिै व्यशक्तले उत्पार्दि स्थलबाट अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु अन्तःशुल्क छली
निष्कासि ििी िा नबर्दे शबाट पैठािी ििी नलई जाि लािेको अन्तःशुल्क अनधकृत
िा निजले खटाएको कमिचािीले फेला पािे मा त्यस्ता िस्तु लै जाि िपाउिे ििी
अन्तःशुल्क अनधकृतले िोक्का िाख्न सक्िेछ ।

(२)

कुिै व्यशक्तले ऐि ि यस नियमािली बमोशजम िुझाउिु पिे अन्तःशुल्क सयार्द नभर
िबुझाएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यस्तो व्यशक्तको ससपशि िोक्का िाख्न सक्िेछ ।

(३)

उपनियम (१) ि (२) बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले िोक्का िाखेको िस्तु िा
ससपशि नबिी वितिण िा कुिै पनि वकनसमले हक हस्तान्तिण ििि िपाउिे ििी
िोक्का िाख्नको लानि ससबशन्धत कायािलयमा लेखी पठाउिु पिेछ । यसिी िोक्का
िाख्न लेखी आएकोमा त्यस्तो िस्तु िा ससपशि िोक्का िाखी दर्दिु ससबशन्धत
कायािलयको कतिव्य हुिेछ ।

१६.२.३ नललाम नबिी ससबन्धी व्यिस्था (नियमािलीको नियम १०)
(१)

ऐिको र्दफा १७ बमोशजम िोक्का िहे का िस्तु िा ससपशि लामो समय ससम
कब्जामा िाख्र्दा शखया लािुेि िा अरु कुिै परििन्र्दबाट टुटफुट िा िोक्साि हुि
सक्िे र्दे शखएमा िा सडी िलीजािे भएमा िा पुिािो भै मूल्य घट्ि जािे भएमा िा
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िेिारिसे भएमा िा स्थाि अभािको कािणबाट िाख्न िसवकिे भएमा िा सं िक्षण
प्रर्दाि ििि िसवकिे अिस्थाको भएमा त्यस्तो िस्तु िा ससपशिको अिस्था ि प्रकृनत
हे िी बढीमा सात दर्दि ससमको सयार्द दर्दई नललाम नबिीको सूचिा कायािलयको
सूचिा पाटीमा टांस ििी नललाम वििी ििुि पिेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम नललाम वििी िर्दाि नललाम नबिी ििे िस्तु िहे को
स्थािको स्थािीय तहको एक जिा प्रनतनिनध िा िशजकको सिकािी कायािलयको
एक जिा कमिचािी ि ससभि भए ससम ससबशन्धत व्यशक्त िा निजको प्रनतनिनध
समेतलाई िोहििमा िाख्नु पिेछ ।

(३)

उपनियम (१) बमोशजम नललाम वििी िरििे िस्तु िा ससपशिको नललाम नबिी
िर्दाि त्यस्तो िस्तु िा ससपशिको प्रचनलत बजाि मूल्यलाई आधाि मािी न्यूितम
मूल्य कायम ििी बढाबढको आधािमा नललाम नबिी ििुि पिेछ ।

१६.३

िस्तु िा ससपशि जफत

१६.३.१ अन्तःशुल्क अनधकृतले िस्तु िा ससपशि जफत ििि सक्िे व्यिस्था (नियमािलीको नियम
११)
(१)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु अन्तःशुल्क िबुझाई प्रनतष्ठािको उत्पार्दि स्थलबाट
निष्कासि ििी लिेको िा विर्दे शबाट पैठािी ििी ल्याएको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो
िस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतले आफ्िो कव्जामा नलई जफत ििि सक्िेछ ।

(२)

झुट्ठा लेखा िा कीते कािज तयाि ििी अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि, पैठािी,
नबिी िा सं चय ििे मा िा अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििे को पाइएमा अन्तःशुल्क
अनधकृतले त्यससं ि ससबशन्धत ससपूणि िस्तु जफत ििि सक्िेछ ।

(३)

नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क र्दिाए, नछपाए िा छलेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यससंि
ससबशन्धत िस्तु ि त्यस्तो िस्तु उत्पार्दि ििे उपकिण समेत जफत ििि सक्िेछ
।

(४)

कब्जामा नलएको िस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतले जफत ििुि अशघ ससबशन्धत
व्यशक्तलाई जफत ििुि िपिे कुिै कािण भए सोको प्रमाण पेश िििको लानि सात
दर्दिको सूचिा दर्दिु पिेछ ।
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१६.३.२ जफत ििे कािबाही स्थनित िहिे व्यिस्था (ऐिको र्दफा २१)
यो ऐि िा यस ऐि अन्तिित बिेका नियमहरु बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतबाट कुिै
व्यशक्तको ससपशि जफत ििे ििी निणिय भै सो निणिय उपि पुििािेर्दि पिे कोमा पुििािेर्दि
हेिे अनधकािीले पुििािेर्दिको कािबाही वकिािा िििे ससम सो ससपशि जफत ििे कािबाही
स्थनित िाख्ने आर्दे श अन्तःशुल्क अनधकृतलाई दर्दि सक्िेछ । ति, ऐिको र्दफा १७ को
उपर्दफा (२) को अिस्थामा यो र्दफाको व्यिस्था लािुू हुिे छै ि ।
र्दफा १७(२) को अिस्था भन्नाले िोक्का िहे को ससपशि सड्िे, नबग्रिे, िष्ट हुिे िा त्यसको
मूल्य घट्िे र्दे शखएमा तुरुन्त नललाम नबिी ििुि पिे अिस्थालाई बुझाउुँर्दछ ।
१६.३.३ मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा १३ मा मदर्दिा तथा अन्य सामािको जफत ि नबिी ससबन्धमा
निसि व्यिस्था ििे को छः
कुिै व्यशक्तले यस ऐि विपरित मदर्दिाको उत्पार्दि, नबिी वितिण, निकासी िा

(१)

पैठािी ििे मा त्यस्तो कायिसंि ससबशन्धत मदर्दिा अन्तःशुल्क अनधकािीले जफत
ििेछ ।
जफत िरिएको मदर्दिा मध्ये िुणस्तियुक्त मदर्दिा अन्तःशुल्क अनधकृतले तोवकए

(२)

बमोशजम नललाम नबिी ििुप
ि िेछ ।
यस ऐि विपरित मदर्दिाको कािोिाि ििि प्रयोि िरिएको सबै सामािहरु अन्तःशुल्क

(३)

अनधकृतले जफत ििी तोवकए बमोशजम नललाम नबिी ििेछ ।
ति, सिािी साधिको हकमा सिािी धिीको मिुिी िहे िछ भिे त्यस्तो सिािी साधि जफत
हुिे छै ि ।
१६.३.४ नललाम प्रविया निसि अिुसाि तोवकएको छुः
१६.३.४.१.

र्दे हाय बमोशजमको स्थािीय मूल्यांकि सनमनतबाट जफत माल िस्तुको मूल्यांकि ििाउिे
(क)

प्रमुख

कि

अनधकृत

िा

प्रमुख

कि

अनधकृतले

तोकेको

अनधकृत

सं योजक
(ख)

कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयको प्रनतनिनध

सर्दस्य
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(ि)

शजल्ला प्रशासि कायािलयको प्रनतनिनध

सर्दस्य

(घ)

स्थािीय उद्योि िाशणज्य सं घको प्रनतनिनध

सर्दस्य

(ङ)

प्रमुख शजल्ला अनधकािीले तोकेको मेकानिकल इशन्जनियि

सर्दस्य

(सिािी साधिको मूल्यांकि ििुप
ि िे भएमा मार)

(च)
१६.३.४.२.

अन्तःशुल्क हे िे अनधकृत

सर्दस्य सशचि

मूल्याकंि सनमनतबाट रु.१ लाख भन्र्दा बढी मूल्यको मूल्याकंि भए परपनरकामा सूचिा
प्रकाशशत ििी बोलपर आव्हाि ििे ।

१६.३.४.३.

रु. १ लाख भन्र्दा कम मूल्य भएमा साििजनिक स्थािहरु जस्तै शजल्ला प्रशासि
कायािलय, मालपोत कायािलय, कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलय तथा स्थािीय अन्य
कायािलयहरुमा सूचिा टांस ििी नललाम बढाबढ ििे । सूचिा टांसको जािकािी प्राप्त
ििी ससबशन्धत फाइलमा िाख्ने ।

१६.३.४.४.

बोलपर पेश िर्दाि आनथिक प्रशासि तथा साििजनिक खरिर्द नियमािली बमोशजम कबोल
अंकको १० प्रनतशत धिौटी िाखेको हुिपु िे ि नललाम बढाबढ िर्दाि समेत िकम कबुल
ििे प्रत्येक व्यशक्तको िाम, ठे िािा कबुल अंक उल्लेख ििी तत्काल िशजष्टिमा सही
ििाउिे ।

१६.३.४.५.

बोलकबोल परको बन्र्दी खाम खोल्र्दा बोलकिोलिाला धेिै भएमा तोवकएको सं ख्यामा
कम भए सिैलाई िोहििमा िाखी खाममा सही ििाई खोल्िे, सो विषय िशजष्टिमा
जस्ताको तस्तै सािे ि सिैको खोनल सकेपनछ िशजष्टिमा उतािी सिै उपशस्थतको सही
ििाउिे ।

१६.३.४.६.

कबुल ििे को अंक बुझाई ७ दर्दि नभर सामाि उठाउि पर दर्दिे, िउठाएमा जमाित
जफत ििी र्दोस्रोलाई सूचिा दर्दिे ।

१६.३.४.७.

सिािी साधि नललाम भएको अिस्थामा सिािी र्दतािको लानि उपत्यका बावहिका
यातायात व्यिस्था कायािलयमा लेखी पठाई दर्दिे ।

१६.३.४.८.

खाद्य िस्तुको हकमा खाद्य प्रविनध तथा िुण नियन्रण विभाि िा िुणस्ति तथा िापतौल
विभाि िा ससबशन्धत नियामक निकायबाट पिीक्षण प्रनतिेर्दि प्राप्त ििी सो आधािमा
नललाम ििे ।
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परिच्छे र्द–१७
17.
१७.१

र्दण्ड सजाय ससबन्धी व्यिस्था
सूचिा िा मद्दत िदर्दिे व्यशक्तलाई र्दण्ड सजाय (ऐिको र्दफा १५)
अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ विपरित कायि हुि लािेको, भैिहे को िा भैसकेको कुिा थाहा
पाएपनछ सो कुिाको सूचिा दर्दिुपिे िा आन्तरिक िाजस्ि कायािलयले मािेको बखत मद्दत
दर्दिुपिे कतिव्य भएको कुिै व्यशक्तले जािी जािी सूचिा िा मद्दत िदर्दएमा निजलाई कसूिको
प्रकृनत हेिी तीि मवहिाससम कैर्द िा र्दश हजाि रुपैयाुँससम जरििािा िा र्दुबै सजाय हुिेछ
।
अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा २(च) बमोशजम िेपाल सिकािले िेपाल िाजपरमा
सूचिा प्रकाशशत ििी तोवकदर्दएको अन्तःशुल्क अनधकृत िा कायािलयले समेत ऐिको र्दफा
१५ बमोशजमको सजाय ििि सक्र्दछिु् ।

१७.२

र्दण्ड (ऐिको र्दफा १६)
र्दण्डः (१) कसैले र्दे हायको कसुि ििे मा त्यस्तो व्यशक्तलाई त्यस्तो कसुिको निनमि नबिो
जफत ििी नबिो बमोशजम जरििािा िा एक िषि ससम कैर्द िा र्दुिै सजाय हुिेछः–
(क) यस ऐि बमोशजम नतिुि पिे अन्तःशुल्क र्दबाएमा, नछपाएमा िा छलेमा,
(ख) इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि िा पैठािी ििे मा,
(ि) कुिै व्यशक्तले झुट्टा लेखा िा वकते कािज तयाि ििी यस ऐि विपिीत
कुिै

कसुि ििे मा,

(घ) अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९ को नियम १६ को उल्लं घि ििे मा,
(ङ) मदर्दिा, वियि, च ुिोट िा सूतीजन्य िस्तु ि अन्य अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको
उत्पार्दि िा पैठािीमा प्रयोि िरििे अन्तःशुल्क वटकट िक्कली बिाई प्रयोि
ििे मा, उत्पार्दि ििे मा िा ओसाि पसाि िा भण्डािण ििे मा ।
(२) मदर्दिा, च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तु उत्पार्दि िा पैठािी ििे इजाजतपरिालाले
र्दे हायका कसुि ििी अन्तःशुल्क र्दिाए, नछपाए िा छलेमा त्यस्तो कसुिको निनमि
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नबिो जफत ििी नबिोको र्दुई सय प्रनतशत जिीिािा िा एक लाख रुपैयाुँ मध्ये
जुि बढी हुन्छ सो जरििािा िा एक बषि ससम कैर्द िा र्दुिै सजाय हुिेछः–
(क) अन्तःशुल्क र्दिाए, नछपाए िा छलेमा,
(ख) िक्कली अन्तःशुल्क वटकटको प्रयोि ििी मदर्दिा, च ुिोट ि सूतीजन्य
िस्तुको उत्पार्दि, निष्कासि, वििी वितिण, भण्डािण िा पैठािी ििे मा,
(ि) स्िीकृनत िनलएको ब्राण्डमा उत्पार्दि तथा निष्कासि ििे मा,
(घ) िम, शजि, ब्राण्डी, भोडका, ह्वीस्की भिी मदर्दिा उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले
२५ यू.पी. ि ३० यू.पी. शशक्त भन्र्दा फिक हुिे ििी उत्पार्दि ििे को पाईएमा
।
(३) उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ) ि उपर्दफा (२) बमोशजम नबिो कायम िर्दाि
त्यस्तो वटकट प्रयोि भएको िाहुि सक्िे िस्तुको शशक्त, परिमाण िा आकािका
आधािमा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको मूल्य कायम ििी सोमा लाग्िे अन्तःशुल्क
समेत जोडी कायम िरििेछ । नबिो कायम ििुप
ि िे िस्तु तथा सेिा नबिी
भइसकेको अिस्थामा सो िस्तु तथा सेिाको नबिी मूल्यलाई आधाि मानि नबिो
कायम िरििेछ ।
(४)

कुिै व्यशक्तले र्दे हायको कुिै कसुि ििे मा अन्तःशुल्क अनधकृतले र्दे हाय

बमोशजम जरििािा ििि सक्िेछः–
(क) र्दफा ७ को उपर्दफा (४) बमोशजम पुिःमूल्य निधाििण िा अनतरिक्त
मूल्य निधाििण भएमा थप हुिे अन्तःशुल्क िकमको शतप्रनतशत िकम,
(ख) इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा से िा नबिी िा सञ्चय
ििे मा पाुँच हजाि रुपैयाुँ र्दे शख पन्र हजाि रुपैयाुँ ससम,
(ि) र्दफा १०क. को व्यिस्था उल्लङ्घि ििे मा लाग्िे अन्तःशुल्कको प्रनतदर्दि
शून्य र्दशमलि शून्य पाुँच प्रनतशत िा प्रनत विििण एक हजाि रुपैयाुँ मध्ये
जुि बढी हुन्छ सो िकम,
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(घ) र्दफा १०ख. को उपर्दफा (१) बमोशजमको लेखा अद्यािनधक ििाखेमा
र्दश हजाि रुपैयाुँ ि कािोबािको लेखा नििीक्षण ििि िदर्दएमा पटकै वपच्छे
पाुँच हजाि रुपैयाुँ,
(ङ) र्दफा १०ख. को उपर्दफा (२) उल्लङ्घि ििे मा पाुँच हजाि रुपैयाुँ,
(च) र्दफा १०ख. को उपर्दफा (३) उल्लङ्घि ििे मा र्दश हजाि रुपैयाुँ,
(छ) र्दफा १०घ. को उपर्दफा (३) बमोशजमको अिुिमि ििे कायिमा बाधा
वििोध ििे मा पटकै वपच्छे पाुँच हजाि रुपैयाुँ,
(ज) र्दफा १०छ. बमोशजम जाुँच िर्दाि अल्कोहलको मारा एक प्रनतशत भन्र्दा
बढी फिक भएमा िाजस्ि च ुहािट भएको िकमको शत प्रनतशत िकम,
(झ) अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलशब्ध तोवकएकोमा
त्यस अिुसािको उत्पार्दि प्रनतलशब्ध िपुिेमा थप हुिे अन्तःशुल्क िकमको
शत प्रनतशत िकम,
(ञ) र्दफा ४घ. को उपर्दफा(१) को उल्लङ्घि ििे मा पटकै वपच्छे र्दश हजाि
रुपैयाुँ,
(ट) स्ियम् निष्कासि प्रणाली अन्तिितका िस्तु तथा सेिाको नबिी िर्दाि
अन्तःशुल्क असुल िििे मा िा कम असुल ििे मा लाग्िे अन्तःशुल्क असुल
ििी असुल िभएको िा कम असुल भएको अन्तःशुल्क िकमको शत प्रनतशत
िकम,
(ठ) र्दफा ३क. को उपर्दफा

(३) को उल्लङ्घि ििी अन्तःशुल्क िेनडट

र्दािी ििे मा त्यसिी िेनडट र्दाबी ििे को अन्तःशुल्क िकमको शत प्रनतशत
िकम,
(ड) र्दफा ४घ. को उपर्दफा

(२) को उल्लङ्घि ििे मा पवहलो पटकका

लानि र्दश हजाि रुपैयाुँ ि त्यसपनछ प्रत्येक पटकका लानि बीस हजाि
रुपैयाुँ।
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(ढ) इजाजतपर िालाले मदर्दिा, च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुमा अनधकतम खुरा
मूल्य, उत्पार्दि नमनत ि व्याच िसबि िखुलाएमा त्यस्तो िस्तु जफत ििी वििो
बमोशजमको िकम िा एक लाख रुपैयाुँ मध्ये जुि बढी हुन्छ सो

िकम ।

(ण) मदर्दिा (वियि, िाइि, साइडि बाहे क) को िोतलमा अन्तःशुल्क वटकटको
सुिक्षाको लानि प्रयोि ििुप
ि िे पािर्दशी प्लावष्टकको खोल (नस्रं क क्याप) को
प्रयोि िििे मा त्यस्तो िस्तु जफत ििी वििो बमोशजमको िकम िा एक लाख
रुपैयाुँ मध्ये जुि बढी हुन्छ सो िकम ।
(त) स्िीकृनत िनलई िा अकािको ब्राण्डको िक्कल ििी मदर्दिा, च ुिोट ि सूतीजन्य
िस्तुको उत्पार्दि, निष्कासि िा वििी वितिण ििे मा त्यस्तो िस्तु जफत ििी
वििो बमोशजमको िकमिा एक लाख रुपैयाुँ मध्ये जुि बढी हुन्छ सो िकम
।
(थ) भन्साि उप शीषिक २२०७.१०.२० को िे शक्टफाइड शस्प्रट बाहे क अन्य
शस्प्रट प्रयोि ििे ि ७० यू.पी. शशक्तको मदर्दिा उत्पार्दि ििे को पाइएमा त्यस्तो
मदर्दिा जफत ििी वििो बमोशजम िकम िा एक लाख रुपैयाुँ मध्ये जुि बढी
हुन्छ सो िकम ।
(र्द) िाइि उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािले पेटेन्ट स्टील टैं क िा काठको भाुँडो
(भ्याट) मा िाखी फमेन्टे शि िििे मा पटकै वपच्छे एक लाख रुपैयाुँ ।
(ध)अन्तःशुल्क अनधकृतले मदर्दिा, च ुिोट, सूतीजन्य िस्तु, मदर्दिाको कच्चा
पर्दाथिको रुपमा प्रयोि हुिे मोलासेस ि शस्प्रट तथा अन्य अन्तःशुल्क लाग्िे
पर्दाथि उत्पार्दि ििे इजाजतपर िालाको मौज्र्दात पिीक्षण िर्दाि अन्तःशुल्क
नियमािली, २०५९ बमोशजम तोवकएका खरिर्द खाता िा मौज्र्दात खातामा
उल्लेख भएको भन्र्दा बढी िस्तु मौज्र्दात फेला पिे मा यस्तो िस्तु आसर्दािी
बाुँध्ि लिाई त्यसिी बढी फेला पिे को िस्तुको बजाि मूल्य कायम ििी
त्यस्तो मूल्यको शत प्रनतशतले हुिे िकम,
(ि)

यस र्दफामा उल्लेख िरिए र्दे शख बाहे क यो ऐि िा यस ऐि अन्तिित

बिेको नियम उल्लङ्घि ििे मा पटकै वपच्छे र्दशहजाि रुपैयाुँ ।”
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(५) कसुि सुँि प्रत्यक्ष िा पिोक्ष रूपमा प्रयोि हुि आएको भाडा ितिि, िस्तु िा
सेिा उत्पार्दि ििि प्रयोि िरिएको ज्यािल, मेशशि, उपकिण ि सिािी साधि समेत
जफत हुिेछ ।
ति, त्यस्तो कसुि ििे व्यशक्तले सिािी धिीको अिुमनत नबिा सिािी साधि
त्यस्तो काममा प्रयोि ििे को भएमा त्यस्तो सिािी साधि जफत िििी सिािी
धिीलाई पच्चीस हजाि रुपैयाुँ जरििािा ि सिािी चालकलाई कसुिको प्रकृनत हे िी
पन्र हजाि रूपैयाुँ ससम जरििािा िा तीि मवहिा ससम कैर्द िा र्दुिै सजाय हुिछ
े
।
(६) उपर्दफा (४) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएता पनि भाडाको सिािीमा र्दताि
ििी सिािी साधिको मानलकले िै प्रयोि ििे को पाइएमा त्यस्तो सिािी जफत
हुिेछ
(७) अन्तःशुल्क अनधकृतले उपर्दफा(१) मा उशल्लशखत र्दण्ड जरििािाका अनतरिक्त
िब्बे दर्दिमा िबढ्िे ििी र्दफा ९ बमोशजम दर्दइएको इजाजतपर निलसबि समेत
ििि सक्िेछ ।
(८) उपर्दफा(१) ि (२) मा लेशखएको कसुिको उद्योि िा र्दुरुत्साहि ििेलाई
मुख्य कसुिर्दािलाई हुिे सजायको आधा सजायहुिेछ ।
(९) अन्तःशुल्क अनधकृतले उपर्दफा (१) मा उशल्लशखत सजायका अनतरिक्त र्दफा
९ बमोशजम दर्दइएको इजाजतपर छ मवहिाससम निलसबि ििि िा र्दफा १०
बमोशजम इजाजतपर िद्द ििी त्यस्तो उद्योि िा प्रनतष्ठाि र्दताि खािे ज ििि ससिशन्धत
निकायमा लेशख पठाउि सक्िेछ ।
मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा १२ मा पनि मानथ बुंर्दा िं.१ ि २ मा लेशखए
बमोशजम कै र्दण्ड सजायको व्यिस्था ििे को छ ।
१७.२.५ कुिै व्यशक्तले र्दे हायको कुिै कसूि ििे मा अन्तःशुल्क अनधकृतले र्दे हाय बमोशजम जरििािा
ििि सक्िेछुः
(क)

र्दफा ७ को उपर्दफा (४) बमोशजम पुिःमूल्य निधाििण िा अनतरिक्त मूल्य निधाििण
भएमा थप हुिे अन्तःशुल्क िकमको शत प्रनतशत िकम,
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(ख)

इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिा नबिी िा सं चय ििे मा पाुँच
हजाि र्दे शख पन्र हजाि रुपैयाुँ ससम,

(ि)

र्दफा १०क को व्यिस्था बमोशजम अन्तःशुल्क विििण तोवकएको समयमा पेश
िििे मा लाग्िे अन्तःशुल्कको प्रनतदर्दि शून्य र्दशमलि शून्य पांच (०.०५) प्रनतशत
िा प्रनत विििण एक हजाि रुपैयाुँ मध्ये जुि िढी हुन्छ सो िकम,

(घ)

र्दफा १०ख को उपर्दफा (१) बमोशजमको खरिर्द, उत्पार्दि, निष्कासि, नबिी ि
मौज्र्दात खाताको लेखा अद्यािनधक ििाखेमा र्दश हजाि रुपैया ि कािोिािको लेखा
नििीक्षण ििि िदर्दएमा पटकै वपच्छे पांच हजाि रुपैयाुँ,

(ङ)

र्दफा १०ख को उपर्दफा (२) बमोशजम खरिर्द, उत्पार्दि, नबिी ि मौज्र्दात खाता
ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृत द्वािा प्रमाशणत ििाई ििाखेमा पांचहजाि रुपैया
ससम,

(च)

र्दफा १०ख को उपर्दफा (३) बमोशजम इजाजतपरिालाले कािोिािको लेखा ६
िषिससम सुिशक्षत ििाखेमा र्दश हजाि रुपैयाुँ,

(छ)

र्दफा १०घ को उपर्दफा (३) बमोशजमको अिुिमि ििे कायिमा िाधा वििोध
ििे मा पटकै वपच्छे पांच हजाि रुपैया,

(ज)

र्दफा १०छ बमोशजम जाुँच िर्दाि अल्कोहलको मारा एक प्रनतशत भन्र्दा िढी फिक
भएमा िाजस्ि च ुहािट भएको िकमको शत प्रनतशत िकम,

(झ)

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा सेिाको उत्पार्दि प्रनतलब्धी तोवकएकोमा सो अिुसािको
उत्पार्दि प्रनतलब्धी िपुिेमा थपहुिे अन्तःशुल्कको शत प्रनतशत िकम,

(ञ)

र्दफा ४घ. बमोशजम वििी वितिणमा नियन्रण ससबन्धी व्यिस्था उल्लं घि ििे मा
पटकै वपच्छे र्दश हजाि रुपैयाुँ,

(ट)

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अिु्ति ्ितका िस्तु तथा सेिाको नबिी िर्दाि अन्तःशुल्क
असूल िििे मा िा कम असूल ििे मा लाग्िे अन्तःशुल्क असूल ििी असूल िभएको
िा कम असूल भएको अन्तःशुल्क िकमको शत प्रनतशत िकम ।
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(ठ)

र्दफा ३(क) को उपर्दफा (३) को उल्लं घि ििी अन्तःशुल्क िेनडट र्दािी ििे मा
त्यसिी िेनडट र्दािी ििे को अन्तःशुल्क िकमको शत प्रनतशत िकम ।

(ड)

र्दफा ४(घ) को उपर्दफा (२) को उल्लं घि ििे को पवहलो पटकका लानि र्दश
हजाि रुपैया ि त्यसपनछ प्रत्येक पटकका लानि बीस हजाि रुपैयाुँ ।

(ढ)

यस र्दफामा उल्लेख िरिए र्दे शख िाहे क यो ऐि ि यस ऐि अन्तिित बिेका नियम
उल्लं घि ििे मा पटकै वपच्छे एक हजाि रुपैयाुँ ।

१७.२.५ मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा ११ मा र्दुःख दर्दिे नियतले खाि तलाशी, कब्जा िा नििफ्ताि
ििेलाई निसि सजाय हुिे व्यिस्था ििे को छुः
यस ऐिको विरुद्ध काम भए ििे को भन्ने मिानसि शंका िभई अकािलाई र्दुःख दर्दिे, है िािी ििे,
बेइज्जती ििे िा क्षनत पुयािउिे नियतले कुिै स्थािमा प्रिेश ििि िा खुाितलाशी ििे ििाउिे,
कसैलाई नििफ्ताि ििे ििाउिे, कब्जा िा जफत ििि िहुिे सामाि कब्जा िा जफत ििे ििाउिे िा
कसैलाई अिािश्यक क्षनत िा चोट पुयािउि लिाउिे व्यशक्तलाई छ मवहिा ससम कैर्द िा एकलाख
रुपैयाससम जरििािा िा र्दुिै सजाय हुिेछ ।
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परिच्छे र्द–१८
पुिस्काि ससबन्धी व्यिस्था

18.

अन्तःशुल्क प्रशासिलाई बढी च ुस्त, र्दुरुस्त ि प्रभािकािी बिाउिे सन्र्दभिमा िाजस्ि छलेको
िा छल्ि खोजेको ससबन्धमा िाजस्ि प्रशासिलाई सूचिा दर्दिे व्यशक्तलाई पुिस्कािको
व्यिस्था ऐि नियममा िरिएको छ । यस व्यिस्थाले िर्दाि जुिसुकै व्यशक्तले पनि कि
छली िोक्िमा मद्दत पुि ्याउिे हुन्छ । यस्तो पुिस्काि प्रहिी तथा कमिचािीले समेत पाउि
सक्िे व्यिस्था ऐि नियममा िरिएबाट कि छली नियन्रण प्रभािकािी बिाउि सवकिे छ
।
१८.१

सुिाकी प्रोत्साहि खचिको व्यिस्था (ऐिको र्दफा १३ को उपर्दफा (४) ि (५))
(क)

विभािले यस र्दफा बमोशजमको कसूिको सूचिा दर्दिे सुिाकीलाई सूचिाको
सत्यताको आधािमा विभािद्धािा तोवकएको कायिविनध बमोशजम महानिर्दे शक िा
कायिविनधमा तोवकएको अनधकािीले तत्काल तोके बमोशजम बढीमा र्दशहजाि
रुपैयाुँससम सुिाकी प्रोत्साहि खचि दर्दि सक्िेछ ।

(ख)
१८.२

यस र्दफा बमोशजम कसूिको सूचिा दर्दिे व्यशक्तको विििण िोप्य िहिेछ ।

सुिाकी, िस्तु ि मानिस पेश ििेलाई पुिस्काि (ऐिको र्दफा १४)
(१)

यस ऐि विपरित कुिै काम हुि लािेको, भैिहे को िा भै सकेको कुिाको सूचिा िा
सुिाकीको आधािमा मुद्दा चली मुद्दाको अशन्तम निणिय भएपनछ कसूिर्दािबाट बिामर्द
भएको अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुबाट असुल भएको अन्तःशुल्क बाहेकको िकमबाट
र्दे हाय बमोशजमको िकम ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलयबाट यस्तो सूचिा
िा सुिाकी दर्दिे सिकािी कमिचािी िा व्यशक्तलाई पुिस्काि स्िरुप प्रर्दाि िरििेछुः

(क) सुिाकी दर्दिे व्यशक्तलाई नबिोको र्दश प्रनतशत,
(ख) िस्तु मार पवि पेश ििे व्यशक्तलाई नबिोको बीस प्रनतशत,
(ि) िस्तु तथा मानिस सवहत पिी पेश ििे व्यशक्तलाई नबिोको तीस प्रनतशत,
ति सूचिा िा सुिाक दर्दिे व्यशक्त एक भन्र्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यशक्तहरु बीच पुिस्कािको
बाुँडफाुँड समािुपानतक रुपले िरििेछ ।
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उर्दाहिणः
रु.५ लाख मूल्य बिाििको सामाि अन्तःशुल्क िनतिी नबिी ििि लािेको भन्ने सििसाधािण
व्यशक्तको सुिाकी सूचिाको आधािमा व्यशक्तले माल सामाि पिाउ ििी आन्तरिक िाजस्ि
कायािलयमा बुझायो । कायािलयमा र्दाशखला हुि आएको अन्तःशुल्क िनतिे को उक्त सामािको
ससबन्धमा अिुसन्धाि तहवककात ििी अन्तःशुल्क छली ििे को कसुि प्रमाशणत भए पश्चात माल
सामाि जफत ििी नललाम नबिी िरियो । उक्त अन्तःशुल्क िनतिे को रु.५ लाख मूल्य
बिाििको सामाि नललाम नबिी िर्दाि रु.३ लाख मार असूली भयो भिे सो व्यशक्तलाई नबिोको
(नललामबाट असुली भएको अन्तःशुल्क बाहे कको मूल्य) २० प्रनतशतले हुिे िकम अथाित ्
रु.६०,०००/– मा ििढ्िे ििी पुिस्काि दर्दिुपछि ।
सामाि िा िस्तु पिि सुिाकी दर्दिे व्यशक्तलाई पनि असूल भएको नबिोको १० प्रनतशत पुिस्काि
दर्दिुपछि ।िस्तु ि मानिस सवहत पिाउ ििी ल्याएको खण्डमा असूल भएको नबिोको ३०
प्रनतशत पुिस्काि दर्दिुपछि भिे सुिाकी दर्दिे व्यशक्त एक भन्र्दा बढी भएमा समािुपानतक रुपले
पुिस्काि दर्दिुपछि ।
(२)

कुिै कमिचािी िा प्रहिीले सुिाक पाई ििामर्द ििे को िस्तु व्यशक्त सवहत पिाउ ििे मा

त्यस्तो कमिचािी िा प्रहिीलाई नबिोको पच्चुीस प्रनतशत दर्दइिेछ ।
ति िस्तु मार पविएमा पविएको िस्तु नललाम नबवि िर्दाि प्राप्त हुिे मूल्यको पच्चीस प्रनतशत
मार पुिस्काि स्िरुप प्रर्दाि िरििेछ । त्यसिी पुिस्काि दर्दं र्दा एक पटकमा प्रनत व्यशक्त पि्र
हजाि रुपैयाुँ भन्र्दा बढी भएमा सो अंकमा िबढ्िे ििी दर्दइिेछ ।
उर्दाहिणः
रु. ५ लाख मूल्य बिाििको सामाि अन्तःशुल्क िनतिी नबिी ििि लािेकोमा मालसामाि पिाउ
ििी प्रहिीले आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा बुझायो ।कायािलयमा र्दाशखला हुि आएको
अन्तःशुल्क िनतिे को उक्त सामािको ससबन्धमा अिुसन्धाि तहवककात ििी अन्तःशुल्क छली
ििे को कसुि प्रमाशणत भए पश्चात मालसामाि जफत ििी नललाम नबिी िरियो ।उक्त
अन्तःशुल्क िनतिे को रु.५ लाख मूल्य बिाििको सामाि नललाम नबिी िर्दाि रु.३ लाख मार
असूली भयो भिे पिाउ ििे प्रहिीलाई नबिो (नललामबाट असुली भएको अन्तःशुल्क बाहे कको
मूल्य) रु.३ लाखको २५ प्रनतशतले हुिे िकम रु.७५,०००/– आन्तरिक िाजस्ि कायािलयले
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पुिस्काि दर्दिु पछि । ति यस्तो पुिस्काि दर्दं र्दा एक पटकमा प्रनतव्यशक्त रु.१५,०००/ भन्र्दा
बढी दर्दि िनमल्िे हुिाले एक जिा प्रहिीले पिाउ ििे कोमा रु.१५,०००/– मार पाउुँछ ।
प्रहिी जिाि १० जिा भएमा प्रनत व्यशक्त रु.७,५००/– का र्दिले दर्दिुपछि ।
१८.३

मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा १५क मा पुिस्काि ससबन्धी निसि व्यिस्था िरिएको छुः

१८.३.१ कसैले यस ऐि विपरित मदर्दिा उत्पार्दि, सं चय, नबिी वितिण, ओसाि पसाि, निकासी िा
पैठािी ििि लािेमा िा ििे मा त्यसको सुिाक दर्दिे िा सबुत प्रमाण सवहत मानिस पिी पेश
ििे व्यशक्तलाई सो कायि भए ििे को प्रमाशणत हुि आएमा र्दे हाय बमोशजमको िकम पुिस्काि
स्िरुप दर्दइिे छुः
(क) सुिाक दर्दिे व्यशक्तलाई नबिोको र्दश प्रनतशत,
(ख) मदर्दिा िा मानिस पिी पेश ििे व्यशक्तलाई नबिोको बीस प्रनतशत,
(ि) मदर्दिा ि मानिस र्दुिै पिी पेश ििे व्यशक्तलाई नबिोको तीस प्रनतशत।
१८.३.२ पुिस्काि दर्दिे प्रयोजिको लानि मदर्दिा ि सो सं ि ससबशन्धत जफत भएको सामाि नललाम
भएको अिस्थामा नललामबाट प्राप्त िकमलाई नबिो मानििेछ ।
१८.३.३ कुिै कािणले जफत भएको मदर्दिा िा सामाि नललाम हुि िसकेमा िा नललाम िहुिे भएमा
िेपाल सिकािले त्यस्तो सुिाक दर्दिे िा सबुत प्रमाण सवहत मानिस पिी पेश ििे व्यशक्तलाई
उशचत ठहयािएको िकम पुिस्काि स्िरुप दर्दि सक्िेछ ।
१८.३.४ यस र्दफा बमोशजम पुिस्काि पाउिे व्यशक्त एक जिा भन्र्दा बढी भएमा पुिस्कािको िकम
र्दामासाहीले वितिण िरििेछ ।
१८.४

सुिाकी प्रोत्साहि खचि ससबन्धमा िरिएको थप व्यिस्था
ऐिको र्दफा १३ को उपर्दफा ४ बमोशजम कसूिको सूचिा दर्दिे सुिाकीलाई सुिाकी प्रोत्साहि
खचि दर्दिे ससिन्धमा र्दे हाय बमोशजमको कायिविनध तोवकएको छ ।

१८.४.१ कसूिको आधाि
ऐि विपरित र्दे हायको कायि ििे मा कसूि ििे को मानििेछः
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(क)

अन्तःशुल्क ऐि/नियम विपरित अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िा से िाको उत्पार्दि एिं
निष्कासि ििे मा ।

(ख)

अन्तःशुल्क वटकट िलिाईएका िा िक्कली वटकट लिाइएका मदर्दिा तथा च ुिोट
नबिी नबतिण ििे मा ।

(ि)

अबैध रुपमा अन्तःशुल्क जन्य िस्तुको ओसाि पसाि ििे मा ।

(घ)

िक्कली िा अकािको स्िीकृत ब्राण्डमा मदर्दिा उत्पार्दि िा नबिी वितिण ििे मा ।

(ङ)

अन्तःशुल्क इजाजतपर िनलई अन्तःशुल्क जन्य िस्तुको कािोिाि ििे मा ।

(च)

इजाजत नलएता पनि होटल तथा िे ष्टुिेन्ट व्यािसायी बाहे क मदर्दिाको कािोबाि
ििे व्यिसायीले मदर्दिा तथा सूतीजन्य पर्दाथि बाहेकको नमशश्रत कािोिाि ििे मा ।

१८.४.२ सूचिा दर्दि सवकिे निकाय
अन्तःशुल्क ऐि ि अन्तःशुल्क नियमािली विपरित प्रकिण १८.४.१ मा उल्लेख भए
बमोशजम कसूि हुि लािेको, भइिहे को िा भईसकेको कुिा थाहा पाउिे व्यशक्त िा निकायले
नलशखत िा मौशखक रुपमा र्दे हायका मध्ये कुिै एक कायािलयमा कसूिको सूचिा दर्दि
सक्िेछ ।
(क)

आन्तरिक िाजस्ि विभाि

(ख)

ठू ला किर्दाता कायािलय

(ि)

मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय

(घ)

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय

(ङ)

किर्दाता सेिा कायािलय

(च)

कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलय

(छ)

िशजकको प्रहिी कायािलय

१८.४.३ सूचिा सं कलि
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प्रकिण १८.४.२ बमोशजम आन्तरिक िाजस्ि विभाि, आन्तरिक िाजस्ि कायािलय, किर्दाता
सेिा कायािलय, कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलय तथा िशजकको प्रहिी कायािलयमा प्राप्त
सूचिा कायािलय प्रमुखले अनभलेख िाखी र्दे हाय अिुसािको कायि ििुप
ि िेछ ।
प्राप्त सूचिाको यथाथिता िा सत्यताको आधािमा आफू लिायत अनधकृत तथा

क

सहायक कमिचािीको Task Force िठि ििी यथा शीघ्र छािविि प्रािसभ ििुप
ि िेछ
।
ख

प्राप्त सूचिाका आधािमा शंकास्पर्द अनभयुक्त तत्काल भािी जािे प्रमाण लोप ििे
िाथप सूचिा आिश्यक पिे िा सं स्थाित रुपमा तयािी ििुप
ि िे र्दे शखएको अिस्थामा
तुरुन्त कािबाही शुरु ििुप
ि िेछ ।

१८.४.४ सूचिाको विश्लेषण
(क)
•

सूचिा प्राप्त हुिा साथ र्दे हाय बमोशजमको सूचिाको विश्लेषण ििुप
ि िेछ ।
प्राप्त सूचिा अिुसाि भैिहे को कायिबाट अबैध रुपमा कािोिाि ििे को िस्तुको भौनतक
अिस्था के छ ?

•

प्राप्त सूचिा अिुसाि भै िहेको िा हुि लािेको अबैध कायिबाट पिि सक्िे
िकम/कािोिाि मूल्यको अिस्था के छ ?

•

प्राप्त सूचिा अिुसाि भैिहे को िा हुि लािेको कायिबाट अन्तःशुल्क िा अन्य िाजस्ि
च ुहािट हुिे ससभाििा छ ?

(ख)

प्रकिण (क) बमोशजम सूचिाको विश्लेषण ििी निसि आधािमा िाजस्ि च ुहािट हुिे
कसूिको मूल्यांकि ििुि पिेछ ।

•

उच्च िाजस्ि जोशखम भएको,

•

कम िाजस्ि जोशखम भएको,

•

सामाशजक सर्दाचाि खिाि ििे,

•

िाजस्ि जोशखम िभएको ति ऐि/नियम उल्लं घि भएको ।

(ि) निसि आधािमा कसूिर्दािको मूल्यांकि ििुप
ि िेछ ।
•

अबैध उत्पार्दि भएको,
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•

अबैध निकासी/पैठािी भएको,

•

अन्तःशुल्क वटकट िलिाएको िा िक्कली अन्तःशुल्क वटकट लानि मदर्दिा नबिी
नबतिण भएको,

•

िक्कली ब्राण्डमा िा अकैको ब्राण्डमा उत्पार्दि/नबिी नबतिण ििे को,

•

इजाजतपर िनलई कािोिाि ििे को ।

१८.४.५ पुिस्काि तोक्िे व्यिस्था
प्रकिण १८.४.४ बमोशजमका कसूि ि कसूिर्दािको मूल्यांकि ििी प्राप्त सूचिाको सत्यताका
आधािमा कायािलय प्रमुखले र्दे हाय बमोशजमको कसूिको सूचिा दर्दिे व्यशक्त/निकायलाई
प्रोत्साहि स्िरुप पुिस्काि दर्दिुपिेछ
(क)

अबैध रुपमा उत्पार्दि भएको पाइएमा रु.१०,०००।– ससम

(ख)

अबैध निकासी पैठािी भएको पाइएमा रु.८,०००।– ससम

(ि)

अन्तःशुल्क वटकट िलिाएको ि िक्कली अन्तःशुल्क वटकट लानि मदर्दिा नबिी
नबतिण भएको पाइएमा रु.१०,०००।– ससम

(घ)

िक्कली ब्राण्डमा िा अकै ब्राण्डमा उत्पार्दि ििे को पाइएमा रु.१०,०००।– ससम

(ङ)

िक्कली ब्राण्डमा िा अकै ब्राण्डमा नबिी नबतिण ििे को पाइएमा रु.३,०००।–
ससम

(च)

इजाजतपर िनलई कािोिाि ििे को अिस्थामा रु.२,५००।– ससम

(छ) नडपाटि मेन्टल स्टोिले मदर्दिाको कािोिाि अलग्िै स्थलमा िििे को अिस्थामा रु.
१,०००।– ससम
(ज)

अबैध मदर्दिा नबिी वितिण ििे मा रु.१,०००।– ससम

(झ) मदर्दिाको कािोबाि ििे व्यिसायीले र्दै निक उपभोग्य िस्तुको नमशश्रत कािोबाि ििे मा
रु.१,०००। ससम
१८.४.६ अनभले खः सुिाकीबाट प्राप्त सूचिा ि सुिाकीलाई दर्दइएको पुिस्कािको लितको अनभलेख
िाख्नुपिेछ ।
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१८.४.७ बजेटः अन्तःशुल्क सुदृढीकिण बजेटको विविध शीषिकको बजेटबाट पुिस्काि दर्दिुपिेछ ।
१८४.८ प्रनतिेर्दिः यस विनध अिुसाि िरिएका कामको प्रिनत प्रनतिेर्दि मानसक रुपमा विभािमा
दर्दिुपिेछ ।
१८.४.९ विविधः यो व्यिस्था/प्रािधाि लािू िर्दाि कुिै र्दु्विविधा भई व्याख्या ििुप
ि िे भएमा विभािले
व्याख्या ििी लािू ििेछ ।
१८.५

सुिाकी पुिस्काि ससबन्धी अन्य व्यिस्था
मदर्दिा ऐि, २०३१ को र्दफा १५(क)२ बमोशजम अबैध (घिपाला) मदर्दिाको उत्पार्दि,
सं चय, ओसाि–पसाि तथा नबिी वितिण ििे मा िा ििि लािेमा त्यसको सुिाक दर्दिे व्यशक्तलाई
सोही

ऐिको

र्दफा

१५(क)३

बमोशजम

पुिस्काि

दर्दिे

प्रयोजिको

लानि

नमनत

२०६०।१२।११ को मन्रीस्तिीय निणियािुसाि र्दे हायका शति तथा आधािहरु तोवकएको
छ ।
शति तथा आधािहरु
१.

कसै ले मदर्दिाको अबैध कािोिाि ििे को छ िा ििि लािेको छ भन्ने थाहा पाउिे
व्यशक्तले तत् ससिन्धी विििण िा सबुर्द प्रमाण सवहत सो कुिाको सूचिा नलशखत
िा मौशखक रुपमा ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा विभािमा दर्दि सक्िेछ
।त्यस्तो सूचिा कुिै व्यशक्तले आफ्िो िाम खुलाई िा िोप्य िाख्ने शतिमा दर्दि
सक्िेछ

२.

यसिी प्राप्तभएको सूचिाको विििण नलवपिद्ध ििी नसलिन्र्दी खाममा िाख्नुपिेछ
।ससभि भएससम सुिाकीको िाम िा सं केत िसिि, ठे िािा ि निजबाट प्राप्त भएको
सूचिाको छोटकिी विििण िोप्य रुपमा िाख्ने व्यिस्था नमलाउिु पिेछ ।

३.

सुिाकीको िास्तविक पवहचाि हुिे प्रमाण माि ििी सिाखत समेत ििाई सुिाकी
िशजष्टिमा िे कडि (नलवपिद्ध) ििी िाख्ने व्यिस्था नमलाउिु पिेछ ।

४.

ु ािी दर्दं र्दा सके ससम ससबशन्धत व्यशक्तको िाममा
सुिाकीलाई पुिस्काि िकम भक्त
ु ािी दर्दई भपािई िाख्नु पिेछ ।िोपनियताको कािणबाट अपठ्यािो पिि
चेकद्वािा भक्त
जािे भएमा अन्य व्यिस्था द्वािा भ ुक्तािी ििि सवकिेछ ।
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सुिाकी पुिस्काि
१.

अबैध मदर्दिा (घिपाला) को अबैध कािोिाि ििे व्यशक्त त्यस्तो मदर्दिा सवहत
पिाउ भएमा जफत िरिएको मदर्दिाको प्रनत नलटि रु.१०।– का र्दिले
रु.१०,०००।– मा ििढ्िे ििी पुिस्काि दर्दि सवकिे ।

२.

अबैध मदर्दिा (घिपाला) को अबैध कािोिािमा मदर्दिा मार जफत भएमा जफत
भएको मदर्दिाको प्रनत नलटि रु.५।– का र्दिले रु.५,०००।– मा ििढ्िे ििी
पुिस्काि दर्दिे सवकिे ।
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परिच्छे र्द–१९
19.
१९.१

प्रशासकीय पुििाबलोकि तथा पुििाबेर्दि ससबन्धी व्यिस्थाः
प्रशासकीय पुििािलोकि तथा पुििाबेर्दि ससबन्धी व्यिस्था (ऐिको र्दफा १९ )
न्यायको स्थावपत नसद्धान्त अिु्ति ्ित किर्दातालाई पुििािेर्दि तथा पुििािलोकिको मौका
दर्दिु पिे व्यिस्था कािूिमा िरिएको हुन्छ ।अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ मा प्रशासकीय
पुििािलोकिको सं शक्षप्त कायिविनध अिु्ति ्ित निशश्चत समय सीमा नभर शुरु तहको निणियमा
छािविि ििी निणिय दर्दिे उद्देश्य नलएको हुुँर्दा यो प्रकृया सिै वकनसमका किर्दाताको लानि
न्याय पाउिे सिल ि सहज उपाय हो । पुििािेर्दिको अनधकाि माफित किर्दातालाई
अन्तःशुल्क अनधकृतले ििे को निणिय उपि िाजस्ि न्यायानधकिणमा पुििािेर्दि ििि पाउिे
अनधकाि समेत प्रर्दाि ििे को छ । यस अन्ति ्ित निणिय दर्दिु पिे अिनध वकटाि िरिएको
छै ि ि यसले अर्दालती प्रकृयालाई पूणि रुपमा अिलसबि ििे को पाइन्छ । ऐि ि नियमािलीमा
यस ससबन्धमा र्दे हाय बमोशजम व्यिस्था भएको छ ।

१९.१.१ अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क निधाििण तथा असुलीका लानि ििे को निणिय उपि शचि
िबुझेमा त्यस्तो सूचिा पाएको नमनतले तीस दर्दि नभर सो निणिय विरुद्ध महानिर्दे शक समक्ष
प्रशासकीय पुििािलोकिका लानि नििेर्दि दर्दि सक्िेछ । ति ऐिको र्दफा १६ को
उपर्दफा (१),(२),(३) ि (४) बमोशजमका कसूिमा कैर्द ििे ििी ििे को निणिय उपि ३५
दर्दि नभर िाजस्ि न्यायानधकिणमा पुििािेर्दि ििि सक्िेछ ।
१९.१.२

उपर्दफा (१) बमोशजम नििेर्दि दर्दिे सयार्द िुशिि िएमा त्यस्तो सयार्द िुिक
े ो नमनतले
७ दर्दि नभर सयार्द िुशिि िएको कािण खोली सयार्द थपको लानि महानिर्दे शक समक्ष
नििेर्दि दर्दि सक्िेछ ि त्यस्तो नििेर्दिमा उशल्लशखत कािण मिानसि र्दे शखएमा महानिर्दे शकले
सयार्द िुिक
े ो नमनतबाट तीस दर्दिको सयार्द थप ििि सक्िेछ ।

१९.१.३ उपर्दफा (१) बमोशजम पिे को नििेर्दि उपि छािविि िर्दाि निबेर्दकको शजवकि मिानसि
र्दे शखि आएमा

स्पष्ट कािण खोली पचाि खडा ििी महानिर्दे शकले कि निधाििण आर्दे श

बर्दि ििी पुिः कि निधाििण ििि ससबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृत िा अन्य कुिै कि
अनधकृतलाई आर्दे श दर्दि सक्िेछ ।
१९.१.४

उपर्दफा (१) बमोशजम नििेर्दि पिे को नमनतले साठी दर्दि नभर त्यस्तो नििेर्दि उपि
महानिर्दे शकले निणिय ििुि पिेछ ।
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१९.१.५ उपर्दफा (१) बमोशजम नििेर्दि दर्दिे व्यशक्तले निधािरित अन्तःशुल्क िकम मध्ये वििार्द
िवहत अन्तःशुल्क ि जरििािाको ससपूणि िकम बुझाई वििादर्दत अन्तःशुल्क ि जरििािा
िकमको एक चौथाई िकम र्दाशखला ििुि पिेछ ।
१९.१.६ उपर्दफा ४ बमोशजमको सयार्द नभर महानिर्दे शकले निणिय िििे मा निधािरित सयार्द िाघेपनछ
िा ििे को निणिय उपि शचि िबुझेमा त्यस्तो निणियको सूचिा पाएको नमनतले ३५ दर्दिनभर
ससबशन्धत व्यशक्तले िाजस्ि न्यायानधकिणमा पुििािेर्दि ििि सक्िेछ ।
१९.१.७ प्रशासकीय पुििािलोकिको नििेर्दि िा पुििािेर्दि दर्दिे व्यशक्तले नििेर्दिको एक प्रनत पन्र
दर्दि नभर ठू ला किर्दाता कायािलय िा मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय िा आन्तरिक
िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलयमा र्दताि ििाउिु पिेछ ।
१९.१.८ उपर्दफा (१) बमोशजम पुििािलोकिको नििेर्दि िा पुििािेर्दि दर्दएको कािणबाट र्दफा
१६ का कसुिको निनमि नबिो जफत ििी र्दण्ड सजाय िरििे निणियको कायािन्ियिमा
असि पिे को मानििे छै ि ।
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परिच्छे र्द–२०
20.

अन्तःशुल्क प्रशासि
अन्तःशुल्क प्रशासि भन्नाले यसको कािूिी व्यिस्था ि प्रशासनिक व्यिस्था समेत लाई
जिाउुँछ । कािूिी व्यिस्था अन्तिित अन्तःशुल्क ऐि ि अन्तःशुल्क नियम तथा मदर्दिा ऐि
ि मदर्दिा नियम पर्दिछि् । यी ऐि ि नियम अन्तिित बिेका निर्दे शशका, सूचिा, आर्दे श तथा
सिोच्च अर्दालतबाट प्रनतपादर्दत नसद्धान्त समेतलाई जिाउुुँछ भिे प्रशासनिक व्यिस्था
अन्तिित अथि मन्रालय, आन्तरिक िाजस्ि विभाि, ठू ला किर्दाता कायािलय, मध्यमस्तिीय
किर्दाता कायािलय, आन्तरिक िाजस्ि कायािलय, किर्दाता सेिा कायािलय ि अन्तःशुल्क
प्रशासिको लानि तोवकएका भन्साि कायािलय ि कोष तथा लेखा नियन्रण कायािलयलाई
जिाउुुँछ । यसका अनतरिक्त अन्तःशुल्क प्रशासिसुँि ससबद्ध निकायको रुपमा स्थािीय
प्रशासि (प्रहिी ि प्र.शज.अ.), िाजस्ि न्यायनधकिण तथा िाजस्ि अिुसन्धाि विभािले
अन्तःशुल्क प्रशासिको सुदृढीकिणको लानि अहम भूनमका नििािह िरििहे को हुिाले यस
परिच्छे र्दमा वयिै निकायहरुको भूनमकाबािे उल्लेख िरिएको छ ।

२०.१

अथि मन्रालय
अन्तःशुल्क प्रशासि हेिे मन्रालय अथि मन्रालय हो भिे अन्तःशुल्कको रुपमा कि उठाउिे
ि यसको उपयोि ििे ससबन्धमा अन्तःशुल्क ससबन्धी ऐि सं सर्दबाट पास ििाउिे, ऐि
नियममा सं शोधि ििे, अन्तःशुल्क र्दिमा थपघट िा हेिफेि ििे, आन्तरिक िाजस्ि विभािको
महानिर्दे शक तोक्िे, प्रशासनिक प्रकृयालाई च ुस्त, र्दुिस्त, पािर्दशी बिाउि विभािलाई आिश्यक
निर्दे शि दर्दिे, अन्तःशुल्क ससबन्धी बेरुजुहरुको व्यिस्थापि ििे, विभािको िावषिक लक्ष्य
तोक्िे ि तोवकएको लक्ष्यमा परिशस्थत अिुसाि परिमाजिि ििे, कमिचािीहरुको सरुिा ििे ि
अनधकृतस्तिका कमिचािीहरुको िैर्देशशक भ्रमण, अध्ययि नबर्दा तथा असाधािण नबर्दा स्िीकृत
ििे, िैर्देशशक अध्ययिको व्यिस्था ििे, िाजस्ि छु ट तथा नमिाहा ििे ििाउिे ि प्रत्येक
आनथिक िषिको लानि िावषिक कायििम तोक्िे, अनधकाि क्षेर तथा सो को अिुिमि ििे काम
तालुक मन्रालयको रुपमा अथि मन्रालयले िर्दिछ ।अि ्थ मन्रालय अन्तःशुल्क प्रशासिको
सिोच्च निकाय हो ि मन्रालयकै प्रत्यक्ष नियन्रण ि निर्दे शिमा विभाि ि कायािलयहरु
सं चालि भएका हुन्छि् ।
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२०.२

आन्तरिक िाजस्ि विभाि
अन्तःशुल्क प्रशासिमा विभाि भन्नाले आन्तरिक िाजस्ि विभािलाई जिांउछ। अन्तःशुल्कको
प्रशासि सं चालि िििको लानि ठू ला किर्दाता कायािलय, मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय,
आन्तरिक िाजस्ि कायािलयहरु, किर्दाता सेिा कायािलयहरु, भन्साि कायािलयहरु ि आन्तरिक
िाजस्ि कायािलय िभएका शजल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयहरुलाई
शजसमेिािी दर्दइएको छ । विभािले ििुप
ि िे प्रमुख काम र्दे हाय बमोशजम छि्
•

प्रत्येक आ.ि.को लानि मातहतका कायािलयहरुको लक्ष्य तोक्िे,

•

आनथिक विधेयक लिायतका विधेयक सं सर्दबाट पारित ििाउिे,

•

कायािलय कमिचािीको व्यिस्थापि ििे, कामको मुल्याङ्कि ििे, िीनत निर्दे शि दर्दिे ि
कायि प्रणालीमा एक रुपता कायम ििाउिे ,

•

िावषिक लक्ष्य हानसल ििे कायिमा कायािलयलाई सघाउिे ,

•

अन्तःशुल्कको लेखा पिीक्षणको लानि फायलको छिौट विनध तोक्िे ि छिौटका आधाि
तय ििे,

•

अन्ति विभािीय समन्िय कायम ििे,

•

अन्तःशुल्क अनधकृतले ििे को निणिय उपि प्रशासकीय पुििािलोकि ििे (र्दफा १९),

•

पुिािर्देश माि ििे मा पुिािर्देश दर्दिे, (र्दफा २३(क))

•

अर्दालतमा पिे का मुद्दाहरुको बहसपैििी ििे तथा यस ससबन्धमा कायािलयहरुलाई
सहयोि ििे,

•

बेरुजु फछयोटको लानि विशेष व्यिस्था ििी बेरुजु हुि िदर्दिे,

•

अन्तःशुल्क अनधकृतहरुको नियुशक्त ििे, शजसमेिािी तोक्िे ि अिुिमि ििे,

•

कायि प्रभािकािीताका लानि आिश्यकतािुसाि मदर्दिा विशेषज्ञ, ब्रइ
ु ङ विशेषज्ञ, िसायि
विज्ञ लिायतका विशेषज्ञहरुको सेिा नलिे, (र्दफा १० ङ)

•

विशेष अिस्थामा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु तथा सेिाको प्रनतलशब्ध र्दि तोक्िे, (र्दफा १०
च)

•

अन्तःशुल्क छलेको/नछपाएको सूचिा दर्दिेलाई बढीमा र्दशहजाि रुपैंया ससम सुिाकी
प्रोत्साहि खचि दर्दि सक्िे, र्दफा १३ (४)
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अन्तःशुल्क छलेको/नछपाएको सूचिा दर्दिे व्यशक्तलाई कायािलय माफित पुिस्कािको

•

िकम उपलब्ध ििाउिे (र्दफा १४)
ऐिको कायािन्ियि तथा प्रशासि ििे कामको लानि िेपाल सिकािले विभािलाई

•

शजसमेिािी दर्दएको छ, (र्दफा २३)
निर्दे शशका बिाई लािु ििे (र्दफा २५ क)

•
२०.३

अन्तःशुल्क अनधकृत नियुक्त ििि िा तोक्ि सक्िे (ऐिको र्दफा ५)
ऐिको प्रयोजिको निनमि िेपाल सिकािले आिश्यक सं ख्यामा अन्तःशुल्क अनधकृत नियुक्त
ििि सक्िेछ ि िेपाल सिकािले आिश्यक र्दे खेमा िेपाल सिकािको अन्य कुिै अनधकृतलाई
पनि अन्तःशुल्क अनधकृतको कायि ििे ििी तोक्ि सक्िे व्यिस्था भए बमोशजम र्दे हाय
बमोशजम तोवकएको छ ।
“अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ (सं शोधि सवहत) को र्दफा ५ ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि ििी
अन्तरिक िाजस्ि विभािका उप महानिर्दे शक, निर्दे शक िा सो विभािमा कायिित िेपाल
सिकािका अन्य अनधकृत, ठू ला किर्दाता कायािलय, मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय, आन्तरिक
िाजस्ि कायािलय ि किर्दाता सेिा कायािलयका प्रमुख कि प्रशासक, प्रमुख कि अनधकृत तथा
कि अनधकृत ि उपयुक्त
ि
पर्दानधकािी िभएको शजल्लामा प्रमुख कोष नियन्रक िा कोष
नियन्रकलाई अन्तःशुल्क अनधकृत तोवकएको छ ।”
आन्तरिक िाजस्ि विभाि अन्तिित ठू ला किर्दाता कायािलय, मध्यमस्तिीय किर्दाता कायािलय,
आन्तरिक िाजस्ि कायािलयहरु ि किर्दाता सेिा कायािलयहरु िहेका छि् । आन्तरिक
िाजस्ि कायािलय ि किर्दाता सेिा कायािलयहरु िभएका शजल्लाहरुमा तोवकएका कोष तथा
लेखा नियन्रक कायािलयहरुले अन्तःशुल्कको प्रशासि ससबन्धी कायिहरु ससपार्दि िर्दछिि ्
।

२०.४

अन्तःशुल्क अनधकृतको अनधकाि क्षेरः (ऐिको र्दफा ६)
अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ६ ले दर्दएको अनधकाि प्रयोि ििी अन्तःशुल्क अनधकृतको
अनधकाि क्षेर िेपाल सिकािले तोके बमोशजम हुिेछ।

२०.५

आन्तरिक िाजस्ि विभाि, अन्तिितका स्थापिा भएका विनभन्न ५9 िटा कायािलयहरु तथा
ती कायािलयहरु िभएका शजल्लाका लानि कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयहरुबाट
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अन्तःशुल्क ऐि नियम, मदर्दिा ऐि नियम, निर्दे शशका तथा विभािबाट जािी भएका परिपरहरु
समेतको अनधिमा िही अन्तःशुल्कको पिीक्षण तथा अिुसन्धाि ससबन्धी कायि ि सो
बमोशजम हुिे अन्तःशुल्क निधाििण ििे र्दे शख बाहे कका अन्तःशुल्क ससिन्धी प्रशासि
सञ्चालि हुुँर्दै आएको छ ।
२०.६

अन्तःशुल्क अनधकृतको काम, कतिव्य ि अनधकाि (नियमािलीको नियम १२)
क.

िोर्दाममा िहे को अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु नबिी वितिण िा ओसाि पसाि ििि
िोर्दामबाट निकाल्र्दा आफ्िो उपशस्थनतमा त्यस्तो िस्तु निकाल्ि लिाई सोको लित
प्रनतष्ठािको उत्पार्दि स्थलमा िाख्न लिाउिे,

ख.

विभािबाट माि िरिएको अन्तःशुल्क लाग्िे बस्तुुको उत्पार्दि िा नबिी वितिण
िा िोर्दाममा िहेको िस्तुको परिमाण ि असुल उपि भएको अन्तःशुल्क िा विभािले
मािेको अरु कुिै कुिाको प्रनतिेर्दि विभािमा पठाउिे,

ि.

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको उत्पार्दि िा नबिीको विििण अिुसशु च ४ बमोशजमको
र्दै निक वकताबमा िाख्न लिाउिे,

घ.

भन्साि िाकाबाट अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु पैठािी भएको अबस्थामा पैठािी ििे
इजाजतपरिालाको िाम, पैठािी िरिएको िस्तुको परिमाण ि मूल्य स्पष्ट खुुल्िे ििी
र्दै निक वकताबमा जिाई िाख्ने,

ङ

इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १३ बमोशजमको काम कतिव्य
पालिा ििे िििे को सं बन्धमा समय समयमा नििीक्षण ििे,

च.

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको मानसक रुपमा नििीक्षण ििी
अन्तःशुल्क निधाििण ििे,

छ.

अन्तःशुल्क अनधकृतले यस नियमािली बमोशजम आफ्िो कतिव्य पालि ििे सन्र्दभिमा
विभािले तोकेका अन्य कायिहरु ििे,

ज.

स्ियम् निष्कासि प्रणाली अिुसाि निष्कासि ििेको हकमा तोवकएको प्रविया अपिाई
ईजाजतिालाको खाता एिम् विििण जांच ििी प्रमाशणत ििे ।
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झ.

आफ्िो कायि क्षेर नभरको लानि अन्तःशुल्क शस्टकिको व्यिस्था ििे । वटकट
खोल्िे ि िाख्ने व्यिस्था आफ्िो प्रत्यक्ष निििािीमा ििे ।

इजाजतपरिालाको स्ियम निष्कासि प्रकृया अिुसाि आफैुं निष्कासि ििे को अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तुको हकमा अन्तःशुल्क अनधकृतले विभािले तोके बमोशजमको प्रविया अपिाई
ईजाजतपरिालाको खाता तथा विििण जांचुी प्रमाशणत ििुि पिेछ ।
मानथ उशल्लशखत कायिहरुका साथै अन्तःशुल्क अनधकृतले र्दे हायका शजसमेिािी समेत पुिा
ििुप
ि र्दिछ।
१.

भौनतक नियन्रणमा सं चानलत अन्तःशुल्क जन्य पर्दाथिको उत्पार्दि, आयात, नियाितको
ईजाजत ि ििीकिणको लानि आिेर्दि साथ प्राप्त कािजात एिं िाजस्ि ठीक छ
छै ि हेिी ठीक भए कायािलयबाट स्िीकृनत ििे बाहेक अन्यमा विभािमा पठाउि
पेश ििे ।

२.

अन्तःशुल्क जन्य िस्तु निष्कासि ि नबिी िर्दाि लाग्िे िाजस्ि असूल उपि ििी
र्दाशखला ििाउिे ि सो को अिुिमि ििे ।

३.

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िेपाल िाज्य बावहि निकासी ििि ि िा कि मुक्त पसलमा
नबिी ििि ििर्द िा बैंक प्रत्याभूनत सवहत आिेर्दि ििे मा हे िी जाुँची स्िीकृनत दर्दिे
।

४.

अन्तःशुल्क जन्य िस्तु इजाजतपर िनलई िा अन्तःशुल्क िबुझाई िा घटी बुझाई
उत्पार्दि, पैठािी, नबिी वितिण ििे को छ भन्ने सूचिा कुिै माध्यमबाट प्राप्त भएमा
एक तह मानथ जािकािी ििाई त्यसको अिुसन्धाि तहवककात ििी काििाही
वकिािाका लानि र्दायि ििे ।

५.

अन्तःशुल्क

नििीक्षक

ि

अन्तःशुल्क

सहायकको

कामको

सुपरििेक्षण

ििे

कुैफशुयत पाइएमा तत्काल सच्याउि लिाउिे ।
६.

अन्तःशुल्क लाग्िे प्रनतष्ठािको मानसक रुपमा नििीक्षण ििी प्रनतष्ठािमा िाशखएका
अन्तःशुल्क नििीक्षकद्वािा प्रमाशणत अनभलेख एि अन्तःशुल्क जाुँची प्रमाशणत ििे ।
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७.

अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुका मौज्र्दात जाुँच ििी प्रनतिेर्दि पेश ििे तथा मौज्र्दात
कनम नमिाहाको लानि पिे का नििेर्दिको आधािमा छािविि ििी निणिय हुिपु िे तथा
अन्तःशुल्क निधाििण हुिपु िे विषय यवकि ििी पेश ििे ।

८.

प्रत्येक उत्पार्दि, नबिी, मौज्र्दात ि िाजस्ि खुल्िे मानसक प्रिनत विििण विभाि
पठाउिे

९.

अन्तःशुल्क कसप्युटि प्रणालीमा प्रत्येक प्रनतष्ठािको अनभलेख प्रनबष्ट ििी ििाई
व्यिशस्थत ििाउिे,

१०.

ऐि, नियमािली एिं निर्दे शशका एिं परिपर बमोशजम तोवकएको अनभलेख व्यिशस्थत
ििाउिे ।

११.

अबैध मदर्दिा नियन्रण सनमनतको सर्दस्य सशचि भै काम ििे ।

१२.

अबैध मदर्दिा नियन्रण ससिन्धी काम कािबाही ििे । जिचेतिा प्रिद्धिि ििे ।

१३.

बोतलमा िा काटुििमा लािेका शस्टकिको िमूिा सं कलि ििी िक्कली भए िभएको
जाुँच ििाई िक्कली भएको पाइएमा खरिर्द ििे को स्रोत समेत पिा लिाई कािबाही
ििे

१४.

अन्तःशुल्कको ियाुँ र्दायिामा आएका िस्तु तथा सेिाहरुको अिुिमि ििे ।

१५.

अन्तःशुल्क ससबन्धी जािकािी उपलब्ध ििाउिे प्रचाि प्रसाि ििे ।

१६.

कायािलय अन्तिित प्रनतष्ठािहरुको विितको उत्पार्दि एिं आिामी लक्ष्यका आधािमा
आिश्यक पिे अन्तःशुल्क शस्टकि प्रक्षेपण ििे, माि ििे, वितिण ििे ि त्यसको
अनभलेख र्दूरुस्त िहिे व्यिस्था ििे ।

१७.

प्रनतष्ठािको लानि आिश्यक पिे शस्टकिको कमी हुि िदर्दि सचेत िहिे ।

१८.

प्रत्येक मवहिा कसतीमा एक पटक ससबशन्धत कायािलय प्रमुखले निकासी माि ििे
उद्योिको मूल्य अनभबृवद्ध कि लिायत कुिै कि बांवक छ छिै सो हे ि िु पिेछ ।
साथै कुिै कि बांवक र्दे शखएमा तुरुन्त निकासी िोक्का िाख्नु पिेछ ।

१९.

अन्तःशुल्कको िावषिक प्रनतिेर्दि तयाि ििे ििाउिे ।
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२०.

मातहतका कमिचािीलाई कायि ससपार्दिको आधािमा पुिस्काि िा विभािीय सजायको
लानि नसफारिस ििे ।

२१.
२०.७

तोकेका अन्य कायिहरु ससपार्दि ििे ।

उत्पार्दि तफि खवटिे अन्तःशुल्क कमिचािी (नििीक्षक) ले ससपार्दि ििुप
ि िे कामहरुः
१.

कच्चा पर्दाथि, अधि तयािी िस्तु ि तयािी िस्तुको आसर्दािी खचि ि मौज्र्दातको र्दै निक
वहसाि प्रमाशणत ििी िाख्ने ।

२.

कच्चा पर्दाथि, अधि तयािी पर्दाथि एिं तयािी पर्दाथि उत्पार्दि स्थल परिसि नभर अलि
अलि िोर्दाममा िाख्न दर्दिे ।

३. प्रत्येक िोर्दामको एउटा साुँचो इजाजतपरिालाको प्रनतनिनध ि अको आफ्िो शजसमा िाख्ने
।
४.

िोर्दाम खोल्र्दा ि िन्र्द िर्दाि िेटमा लिाउिे ताल्चाको साुँचो घुसािे प्िाल िन्र्द हुिे ि
खोल्र्दा च्यानतिे ििी र्दस्तखत नमनत ि छाप सवहतको अन्तःशुल्क वटकट लक प्रयोि
ििे ।

५.

प्रत्येक पटक िोर्दाम खोल्िु पर्दाि ि बन्र्दिर्दाि कािण ि समय सवहतको विििण
अनभलेख वकतािमा भिी ढोका खोल्िे ि पुिःबन्र्द ििी वटकट लक लिाउिे ।

६.

मोलासेस ि शस्प्रट टें क िा वपटमा बावहिबाट स्पष्ट र्दे शखिे स्केल ििी िेशजङ्ग िाख्न
लिाउिे । शस्टल टें क िा पक्की वपट बाहे क अन्य ठाउुँमा मोलासेस भण्डािण ििि
िदर्दिे । (शस्प्रट तथा अधि तयािी मदर्दिा स्टील ट्ांकमा मार िाख्नु पर्दिछ ।)

७.

खुला वपटमा मोलासेस िाख्न अिुमनत िदर्दिे ।वपटमा पािी िजािे िन्र्दो िस्त नमलाउि
प्रनतष्ठािलाई निर्दे शि दर्दिे ।

८.

सबै अनभलेखको मानसक प्रनतिेर्दि कायािलयमा दर्दिे ।

९

मोलासेस, शस्प्रट, सूती, िटि आदर्द कुिै कािणबाट िोक्सािी हुि िएको सूचिा प्राप्त
ु ो कािण, िोक्सािी परिमाण एवकि ििी तत्काल प्रािशसभक
भएमा त्यस्तो घटिा हुिक
प्रनतिेर्दि समेत तयाि ििी प्रनतिेर्दि ििे ।
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१०.

कच्चा पर्दाथिको खपतका आधािमा प्रनतलब्धशु हेिी र्दै निक रुपमा जतीको अनभलेख
िाख्ने

११.

उत्पार्दि ििे स्थलमा खुला ड्रम, पाइप आदर्द ििहिे व्यिस्था ििे।उत्पार्दि कायि
बन्र्द भएपनछ उत्पार्दि स्थलको ढोकामा वटकट लक सवहत ताल्चा लिाउिे ।

१२. समय समयमा कच्चा पर्दाथि िहिे स्थलको आकशस्मक नििीक्षण ििी मौज्र्दात ि खचि
रुजु ििे ।
१३.

उद्योि/प्रनतष्ठाि परिसि नभर िेसिोकाििाला व्यशक्तलाई प्रिेश ििि िदर्दिे । यसमा
प्रनतष्ठाि धिीलाई िै त्यस्तो व्यिस्था ििि लिाई सुिक्षाको पूणि व्यिस्था नमलाउिे ।

१४.

अन्तःशुल्क अनधकृत िा कायािलय प्रमुखलाई पूिि जािकािी िदर्दई िा निजको पूिि
स्िीकृत िनलई आफूलाई खटाइएको प्रनतष्ठाि िछाड्िे ।

१५.

अन्तःशुल्क जन्यपर्दाथि एिं तयािी िस्तु समेत हािी िोक्सािी िहुिे ििी पूणि सुिक्षा
व्यिस्था ििि लिाउिे ।

१६.

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा आफू खवटएका प्रनतष्ठािमा िाशखएका आफूले प्रमाशणत िर्दै
आएका अनभलेखहरु अनििायि रुपमा अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाई सो
अशन्तम अनभलेख बमोशजम त्यस पनछको मवहिाको शुरु अनभलेख खडा ििे ।

१७.

प्रनतष्ठािमा प्राप्त कच्चापर्दाथि, सहायक कच्चापर्दाथि, प्यावकङ्ग मेटेरियल्स, अन्तःशुल्क
वटकट, तयािी िस्तु आदर्दको आसर्दािी खचि एिं मौज्र्दातको र्दै निक रुपमा कसप्युटि
सफ्टिेयिमा प्रनबष्ट ििि लिाउिे ।

१८.
२०.८

अन्य तोवकएका कामहरु ििे ।

निष्कासि तफि खवटिे अन्तःशल्क नििीक्षकले ससपार्दि ििुप
ि िे कामहरुः
१.

तयािी िस्तुको आसर्दािी खचि निष्कासि एिं मौज्र्दातको र्दै निक वहसाि प्रमाशणत ििी
िाख्ने

२.

मदर्दिाको उत्पार्दि प्रविया सं िै प्रत्येक बोतलमा ब्याच िसबि, नसलनसलेिाि िसबि,
उत्पार्दि ििे इजाजतिालाको िाम, ट्रेडमाकि ि शशक्त अनधकतम खुरामुल्य लेशखएको
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लेिल अंवकत हे िी मार आसर्दािी बाुँध्िे । ब्याच ि नसलनसलेिाि िसबिका आधािमा
निष्कासि ििे ।
३.

उत्पार्दिमा तोवकएको िुणस्ति छै ि भन्ने शंका लािेमा अन्तःशुल्क अनधकृतलाई
सूचिा दर्दई उत्पादर्दत िस्तु िहेको िोर्दाम नसलिन्र्दी ििी िस्तु पिीक्षण ििि
कायािलय पठाउिे ि पिीक्षण िनतजा प्राप्त िहुन्जेल ससम त्यस्तो िस्तुको निष्कासि
िोक्का िाख्ने

४.

माि फािाम स्िीकृत भै आए पनछ हे िी रुजु ििी सो अिुरुप िस्तु निष्कासि ििि
दर्दिे । निष्कासि दर्दं र्दा आफ्िो उपशस्थनतमा चेक जाुँच ििी मारदर्दिे ।

५.

अन्तःशुल्क शस्टकिको आसर्दािी खचिको वहसाि िाख्ने । कसतीमा १५ दर्दिको
लानि पुग्िे मौज्र्दात नििन्ति रुपमा िहिे ििी शस्टकि माि ििे ।

६.

मदर्दिाको प्रत्येक बोतलमा ि च ुिोटको प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क शस्टकि अंवकत
भएकोलाई मार निष्कासि ििि दर्दिे । नबयिको प्रत्येक काटुििको जोिीमा तल
मानथ पिे ििी अन्तःशुल्क वटकट टांस ििाई निष्कासि ििि दर्दिे ।

७.

प्रत्येक िोर्दामको एउटा साुँचो इजाजतपरिालाको प्रनतनिनध ि अको आफ्िो
शजसमामा िाख्ने ।

८.

प्रत्येक िोर्दामको ताल्चाको साुँचो घुसािे प्िाल िन्र्दहुिे ठाउं मा खोल्र्दा च्यानतिे
ििी र्दस्तखत, नमनत ि छाप सवहतको वटकट लक प्रयोि ििे ।

९.

प्रत्येक पटक िोर्दाम खोल्िु पर्दाि ि िन्र्दिर्दाि कािण ि समय सवहतको विििण
अनभलेख वकतािमा उल्लेख ििी ढोका खोल्िे ि पुिःिन्र्द ििी वटकट लक लिाउिे

१०.

सिै अनभलेखको मानसक प्रनतिेर्दि कायािलयमा दर्दिे । तयािी मालिस्तु कुिै
कािणबाट िोक्सािी हुि िएको सूचिा प्राप्त भएमा त्यस्तो घटिा घट्िुको कािण,
िोक्सािी परिमाण यवकि ििी तत्काल प्रािशसभक प्रनतिर्दे ि समेत तयाि ििी
प्रनतिेर्दि ििे ।

११.

प्रनतष्ठािको िरिपरि अिनधकृत रुपमा मालसामाि आउि सक्िे स्थािहरु नियन्रण
ििि लिाई एउटा मार मुख्यद्वाि िहिे व्यिस्था नमलाउिे ।
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१२.

तयािी पर्दाथि िहिे स्थलको आकशस्मक नििीक्षण ििी मौज्र्दात ि खचि रुजु ििे
।

१३.

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा आफू खवटएका प्रनतष्ठािमा िाशखएको आफूले प्रमाशणत
िर्दै आएका अनभलेखहरु अनििायि रुपमा अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाई
सो अशन्तम अनभलेख बमोशजम त्यस पनछको मवहिाको शुरु अनभलेख खडा ििे ।

१४.

तयािी पर्दाथिको आसर्दािी निष्कासि वििी मौज्र्दात आदर्द विििण कसप्युटि
सफ्टिेयिमा र्दै निक रुपमा प्रविष्ट ििि लिाउिे ।

१५.

२०.९

तोवकएका अन्य कामहरु ििे ।

कायािलयमा िहिे अन्तःशुल्क सहायकले ससपार्दि ििुप
ि िे कामहरुः
१.

कायािलय अन्तिित प्रत्येक प्रनतष्ठािबाट प्राप्त मानसक प्रनतिेर्दि रुजु ििे, नभडाि ििे
ि त्यसको अनभलेख िाख्ने । कैवफयत पाइएमा आिश्यक कािबाहीको लानि
अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश ििे ।

२.

विभािबाट प्राप्त अन्तःशुल्क शस्टकिहरु आसर्दािी बांध्िे, प्रनतष्ठािबाट प्राप्त मािलाई
अनधकृत समक्ष पेश ििी स्िीकृत ििाई पठाउिे ि त्यसको अनभलेख कसप्युटि
प्रणालीमा समेत प्रविष्ट ििी व्यिशस्थत ििे

३.

।

प्रनतष्ठािबाट प्राप्त मानसक प्रनतिेर्दिलाई एकीकृत ििी कच्चा पर्दाथि, खपत, उत्पार्दि,
निष्कासि, िाजस्ि असुुली सवहत स्पष्ट हुिे प्रनतिेर्दि तयाि ििे ।

४.

अन्तःशुल्कजन्य िस्तु उत्पार्दि, पैठािी, नबिी िा संचयका लानि इजाजतपर िा
ििीकिणको लानि प्राप्त नििेर्दि साथ तोवकए बमोशजमका कािजात ि र्दस्तुि भएि
भएको रुजु ििी पेश ििे ।

५.

अन्तःशुल्क अनधकृतको स्िीकृनत पश्चात् इजाजत प्रर्दाि ििे ।

६.

विभािबाट माि भएको विििण तयाि ििी पेश ििे ।
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७.

अन्तःशुल्क अनधकृतलाई तोवकएको काममा सघाउिे ।

८.

अन्तःशुल्क अनधकृतसुँि आिश्यकता अिुसाि अिुिमि, नििीक्षणमा जािे ।

९.

अबैध मदर्दिा नियन्रणका लानि अिुिमि एिं अिुसन्धािका लानि अनधकृतलाई
सघाउिे ।

१०.

अन्तःशुल्क जन्य प्रनतष्ठाि एिं वििेताहरुको नििीक्षण एिं मौज्र्दात जाुँचमा
अनधकृतलाई सहयोि ििे ।

११.

अन्तःशुल्कसुँि ससबशन्धत सिै प्रकािको अनभलेख पद्धतीलाई ब्यिशस्थत िाख्ने ।

१२.

प्रत्येक प्रनतष्ठािको कसप्युटि सफ्टिेयिमा प्रविष्ट भै आएको अनभलेख जांच ििी
व्यिशस्थत ििाउि अन्तःशुल्क अनधकृतलाई

१३.

सघाउिे ।

तोवकएको अन्य कामहरु ििे ।

उत्पार्दि ि निष्कासि प्रकृयालाई विभक्त ििी छु ट्टै प्रशासि ििेः
नबयि ि मदर्दिा उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािबाट उत्पार्दि ि निकासी प्रकृयालाई अलि अलि
रुपमा विभाजि िरिएको छ । तसथि उत्पार्दि प्रकृया ि निष्कासि प्रकृयालाई अलग्िै
इकाई मािी अन्तःशुल्क प्रशासि ििे कायािलयबाट खवटएका कमिचािी िहिेछि् । उत्पार्दि
इकाईका ससपूणि खाताहरु उत्पार्दि क्षेरमा खटाईएका कमिचािीको शजसमामा िही निजबाटै
सञ्चालि हुिेछ भिे निष्कासि तफिका खातापरहरु िोर्दाममा निष्कासि तफिको लानि
खवटएका अन्तःशुल्क कमिचािीको शजसमामा िही निजले सञ्चालि ििेछि् ।ति उद्योिको
कायि क्षेर सािो भएमा िा कमिचािीहरुको कनम भएको अिस्थामा भिे विभािलाई सो
कुिाको जािकािी दर्दई उत्पार्दि ि निष्कासि र्दुिै कायिको निनमि कायािलयले एउटा
अन्तःशुल्कको कमिचािी खटाउि सक्िेछ ।
२०.१०

अन्य ससबद्ध निकायको काम कतिव्य
िाजस्ि अिुसन्धाि विभाि तथा अन्तिितका कायािलयहरुले िाजस्ि च ुहािट नियन्रणको
ससबन्धमा छािनबि तथा अिुसन्धाि ििे ििे का छिु् ।िाजस्ि त्यसै ििी पैठािीमा
अन्तःशुल्क निधाििण ि असुल ििे काम भन्साि कायािलयहरुबाट भैिहे को छ भिे आन्तरिक
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िाजस्ि कायािलय ि किर्दाता सेिा कायािलय िभएका ठाउं मा कोष तथा लेखा नियन्रक
कायािलयहरुले अन्तःशुल्क प्रशासिको काम िर्दै आएका छि् ।
२०.११

सहयोि ििुि पिे (मदर्दिा ऐि २०३१ को र्दफा १३ (क)) यस ऐि अन्तिित सजाय हुिे
कसूिको तहवककातको नसलनसलामा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजबाट अनधकाि प्राप्त
कमिचािीले सहयोि मािेमा आिश्यक सहयोि ििुि ससबशन्धत व्यशक्तको कतिव्य हुिेछ ।

२०.१२

मुद्दा हेिे अनधकािी (मदर्दिा ऐि २०३१ को र्दफा १४)
(१)

यस ऐि अन्तिितको मुद्दाको शुरु काििाही ि वकिािा ििे अनधकाि अन्तःशुल्क
अनधकृतलाई हुिेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बमोशजम शुरु काििाही ि वकिािा ििे अनधकािीलाई प्रचनलत
िेपालको कािूि बमोशजम शजल्ला अर्दालतलाई भए सिहको अनधकाि प्राप्त हुिेछ
। यस ऐि बमोशजम कािबाही िर्दाि अन्तःशुल्क अनधकृतले सं शक्षप्त कायािविनध ऐि,
२०५८ बमोशजमको कायिविनध अपिाउिु पिेछ ।

२०.१३

मदर्दिा नबिी वितिण ििे समय (मदर्दिा नियमहरु, २०३३ को नियम १०)
इजाजतपर प्राप्त व्यशक्तले नबहाि १० बजे र्दे शख िानत १० बजेससम मार मदर्दिा नबिी
वितिण ििि पाउिेछ ।
ति, िेपाल सिकािले आिश्यक ससझे बमोशजमको ठाउुँको लानि सो समयमा हे ि फेि ििि
िा सो बन्र्दे जलाई हटाउि सक्िेछ ।

२०.१४

मदर्दिा नबिी ििि िहुिे (मदर्दिा नियमहरु, २०३३ को नियम ११)
अन्तःशुल्क अनधकृतले मिाही ििे को स्थाि िा पसलमा मदर्दिाको नबिी वितिण ििि पाइिे
छै ि ।

२०.१५

कसूिको सूचिा दर्दिुपिे ( ऐिको र्दफा १३)
(१)

कसै ले यस ऐि विपिीत कुिै काम हुि लािेको, भैिहे को िा भैसकेको कुिा थाहा
पाएमा आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा किर्दाता सेिा कायािलय िा िशजकको प्रहिी
कायािलय मा सो कुिाको सूचिा दर्दिु निजको कतिव्य हुिेछ । सूचिा दर्दिे व्यशक्तले
त्यस्तो सूचिा नलशखत िा मौशखक रुपमा दर्दि सक्िेछ । त्यसिी सूचिा प्राप्त ििे
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कायािलयले तुरुन्त त्यस्तो सूचिा ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलय िा
किर्दाता सेिा कायािलयमा पठाउिु पिेछ ।
(२)

सूचिा दर्दिे व्यशक्तले आफ्िो िाम िोप्य िाख्न चाहे मा सांकेनतक भाषामा आफ्िो
परिचय दर्दि सक्िेछ ।

(३)

सूचिा दर्दं र्दा सूचिा दर्दिे व्यशक्तले आफूले थाहा पाएको स्रोत खुलाउि बाध्य हुिे
छै ि,

(४)

यस र्दफा बमोशजमको कसूिको सूचिादर्दिे सुिाकीलाई सूचिाको सत्यताको
आधािमा बढीमा र्दशहजाि रुपैया ससम विभािले तोके बमोशजम सुिाकी प्रोत्साहि
खचि दर्दि सक्िेछ ।

यस ससबन्धी प्रविया परिच्छे र्द १७ मा उल्लेख िरिएको छ ।
(५)

२०.१६

यस र्दफा बमोशजम कसूिको सूचिा दर्दिे व्यशक्तको विििण िोप्य िहिेछ ।

अनधकाि प्रत्यायोजि हुििसक्िे (ऐिको र्दफा २०)
ऐिका र्दफा १५ ि १६ बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतलाई प्राप्त अनधकाि प्रत्यायोजि हुि
सक्िे छै ि ।

२०.१७

नबिी वितिणमा नियन्रण (ऐिको र्दफा ४ घ )
िेपाल सिकािले आिश्यक ठािेको अन्तःशुल्कजन्य िस्तुको नबिी नबतिणमा नियन्रण
ििी तोवकए बमोशजम व्यिशस्थत ििि सक्िेछ ।

२०.१८

मदर्दिाको नबिी वितिणमा नियन्रण (मदर्दिा ऐि २०३१

को र्दफा ४)

कुिै व्यशक्तले इजाजतपर िेिि ि इजाजतपर पाएकाले पनि इजाजतपरमा तोवकएको शति
बमोशजम बाहेक मदर्दिा नबिी, वितिण ििि िा मदर्दिा खुिाउिे बाि, िे ष्टुिेण्ट िा पसल थाप्ि
पाउिे छै ि ।
२०.१९

मदर्दिाको उत्पार्दि तथा नबिी वितिणमा बन्र्दे ज (मदर्दिा ऐि २०३१ को र्दफा ४(क) )
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(१)

कसै ले पनि प्लावष्टकको पोका (पाउच) मा मदर्दिा िाखी मदर्दिाको उत्पार्दि तथा
नबिी वितिण ििुि हुर्दैि ।

(२)

कसै ले पनि अठाि िषिको उमेि पुिा िििे को व्यशक्तलाई मदर्दिा नबिी वितिण ििुि
हुर्दैि ।

२०.२०

(३)

अठाि िषिको उमेि पूिा िििे को व्यशक्तले मदर्दिाको नबिी वितिण ििुि हुर्दैि ।

(४)

िभििती मवहलाले मदर्दिाको खरिर्द/नबिी ििि हुंर्दैि ।

खाता प्रमाशणत ससबन्धी व्यिस्था ( नियम १३ख)
अन्तःशुल्क ऐि २०५८, को र्दफा १०ख को उपर्दफा (२) बमोशजमका खाताहरु कािोिाि
शुरु हुि ु पुूिि अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाउिु पिेछ ।

२०.२१

इजाजत िेिि नडवष्टलिी िा ब्रअ
ु िी नभर प्रिेश ििि िपाउिे (नियम २०)
नडवष्टलिी िा ब्रअ
ु िी नभर मदर्दिा बिाउिे िा मदर्दिा िाखेको ठाउुँमा नडवष्टलिी ि ब्रअ
ु िीको
कामर्दाि बाहेक बेसिोकाििाला अन्य कुिै पनि व्यशक्त अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले
खटाएको कमिचािीको इजाजत बेिि प्रिेश ििि पाउिे छै ि ।

२०.२२

मौज्र्दात जाुँच्ि सक्िे (नियम २६)
इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु ससबन्धी कच्चा पर्दाथि, अधि तयािी पर्दाथि तथा
तयािी पर्दाथिको मौज्र्दात जाुँच िििका लानि कायािलयले कुिै पनि समयमा कमिचािी खटाउि
सक्िेछ ।
त्यस्तो कमिचािीलाई मौज्र्दात जाुँच ििि दर्दिु इजाजतपरिालाको कतिव्य हुिछ
े । त्यसिी
जाुँच िरिएको विििणको प्रनतिेर्दि कायालियले विभािमा पेश ििुि पिेछ ।

२०.२३

अन्तःशुल्क प्रशासि सुदृढीकिण ससबन्धमा निसि व्यिस्था भएको

छुः

अन्तःशुल्क प्रशासिलाई प्रभािकािी बिाई िाजस्ि सं कलिमा अनभिृद्धशु िििका लानि
तपनसलमा उशल्लशखत बुंर्दाहरुलाई तत्काल कायािन्ियिमा ल्याउिे ।
१.

कायािलयमा िहिे प्रत्येक पर्दानधकािीको अन्तःशुल्क ससिन्धी काम कतिव्य ि
अनधकािको कायि विििण अिुरुप काम ििे पर्दानधकािी तोक्िे ।
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२.

सबै कायािलयमा अन्तःशुल्क ससिन्धी कामको लानि मौजुर्दा अनधकृतहरुमध्ये एक
जिा अनधकृत (अन्तःशुल्क जन्य िस्तु उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठाि िभएको ि ३ जिा
मार अनधकृत भएकोमा कायािलयले नमलाउिे बाहे क) ि सहायक कमिचािी न्यूितम
१ जिा ि कायि बोझ अिुसाि सो भन्र्दा िढीलाई अन्तःशुल्कको पूणक
ि ालीि काम
ििे ििी तोवकएको छ ।
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परिच्छे र्द–२१
21. अन्तःशुल्क वफताि
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििी विर्दे श निकासी ििे उद्योिले अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु
निकासी ििे को परिमाण उत्पार्दि िर्दाि प्रयोि भएको कच्चा पर्दाथि खरिर्द िा पैठािी िर्दाि
नतिे को अन्तःशुल्क उद्योिबाट अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु निष्कासि िर्दाि नतिुप
ि िे अन्तःशुल्क
िकममा कट्टी ििि पाउिे ि यसिी कट्टी िर्दाि नमलाि हुि िसकेको अन्तःशुल्क िकम वफताि
पाउिे व्यिस्था छ ।
२१.१

वफताि र्दािी ििुप
ि िेुः
ऐिको र्दफा ३ख को उपर्दफा (५) बमोशजम नमलाि हुि िसकेको अन्तःशुल्क िकम
अन्तःशुल्कको मानसक विििणबाट वफताि र्दािी ििुि पिेछ ।यसिी वफताि र्दािी िर्दाि सो
विििण बुझाउिु पिे अिनध समाप्त भएको नमनतले एक िषि नभर वफताि र्दािी ििी सक्िु
पिेछ ।

२१.२.

उत्पार्दिमा प्रयोि भएका िस्तुको खरिर्द तथा खपत ससिन्धी विििणः
अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििे उद्योिले अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िर्दाि अन्तःशुल्क
लाग्िे िस्तु उत्पार्दिमा प्रयोि भएका कच्चा पर्दाथि, सहायक कच्चा पर्दाथि तथा परििेष्टि
(प्यावकङु्ि) सामग्रीको खरिर्द एिं पैठािी ि सो को खपत ससिन्धी विििण र्दे हाय बमोशजम
तयाि ििी पेश ििुप
ि िेछ ।
(क)

कच्चा पर्दाथि खरिर्द तथा पैठािी ससबन्धी विििणः अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको
लानि कच्चा पर्दाथि खरिर्द तथा पैठािी ििे को विििण अिुसूची– ३६ बमोशजमको
ढाुँचामा,

(ख)

कच्चा पर्दाथि खपतको विििणः अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि निकासी
भएको अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि ििि प्रयोि भएको कच्चा पर्दाथि खपतको
विििण अिुसूची–३७ बमोशजमको ढाुँचामा,

(ि)

सहायक कच्चा पर्दाथि खपतको विििणः अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि
सहायक कच्चा पर्दाथि खपतको विििण अिुसूची– ३८ बमोशजमको ढाुँचामा,

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

205

(घ)

परििेष्टि सामग्री (Packing Materials) खपतको विििणः अन्तःशुल्क वफताि र्दािी
िििको लानि निकासी भएको अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु प्यावकङु्ि ििि प्रयोि
भएका परििेष्टि (Packing Materials) खपतको विििण अिुसूची– ३९ बमोशजमको
ढाुँचामा

२१.३

उत्पार्दि लाित तथा मूल्य अनभबृवद्ध ससबन्धी विििणः
अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु उत्पार्दि िर्दाि खपत भएको
कच्चा पर्दाथि, सहायक कच्चा पर्दाथि ि परििेष्टि (प्यावकङ) सामग्रीको लाित समािेश ििी
मूल्य अनभिृवद्ध िणिा ििुप
ि र्दिछ । यसिी उत्पार्दि भएका तयािी पर्दाथिको परिमाण ि मूल्य
अिुसूची– ४० बमोशजमको ढांचामा तयाि ििी ससबशन्धत कायािलयमा पेश ििुि पिेछ ।
मुल्य अनभबृवद्ध िणिा ििे तिीकाः

)*१००

मूल्य अनभबृवद्ध = निकासीमुल्य -(उत्पार्दि िर्दाि खपत भएको कच्चा पर्दाथिको मुल्य +सहायक कच्चा पर्दाथिको मुल्यं + परििेष्ठि सामग्रीको मुल्य

२१.४.

((उत्पार्दि िर्दाि खपत भएको कच्चा पर्दाथिको मुल्य सहायक कच्चा पर्दाथिको मुल्य परििेष्ठि सामग्रीको मुल्य)

तयािी िस्तु नबिीको विििणः

अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि उत्पादर्दत तयािी िस्तु, स्थािीय नबिी भएको तथा
निकासी िरिएको परिमाण ि मूल्य खुल्िे विििण अिुसूशच–४१ बमोशजमको ढाुँचामा तयाि
ििी ससबशन्धत कायािलयमा पेश ििुि पिेछ ।
२१.५

निकासी ससिन्धी विििणः
अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि निकासीको विििण अिुसूची–४२ बमोशजमको ढाुँचामा
ु ािी ससिन्धी विििण
तयाि ििी र्दे हायमा उशल्लशखत नियाित प्रमाशणत हुिे कािजात एिं भक्त
समेत सं लग्ि ििी ससबशन्धत कायािलयमा पेश
(क)

ििुि पिेछ ।

निकासी प्रमाशणत हुिे कािजातहरु अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि निकासी
प्रमाशणत हुिे र्दे हाय बमोशजमका कािजातहरु पेश ििुि पिेछ ।
१.

उत्पशिको प्रमाण पर

२.

निकासी प्रज्ञापि पर, िनसर्द तथा बीजक

३.

विल अफ ईन्ट्री ि Airway Bill/Consignment note/ Transport Bill
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४.
(ख)

ु ािी प्रानप्तको विििण
बैंक माफित विर्दे शी मुरा भक्त

ु ािी प्रानप्त ससबन्धी विििणः अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िििको लानि निकासी
भक्त
भएको अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िापत प्राप्त भएको विर्दे शी मुर्दु्िा ससिन्धी विििण
अिुसूची–४३ बमोशजमको ढाुँचामा तयाि ििी ससबशन्धत कायािलयमा पेश ििुि
पिेछ ।

२१.६

मौज्र्दातमा िहेको सामािको विििणः
अन्तःशुल्क नतिी खरिर्द िरिएका कच्चा पर्दाथिको मौज्र्दातको विििण अिुसूची–४४
बमोशजमको ढाुँचामा तयाि ििी ससबशन्धत कायािलयमा पेश ििुि पिेछ ।

२१.७

अन्तःशुल्क वफताि प्रकृयाः
(क)

अन्तःशुल्क वफताि ससबन्धी कायि आन्तरिक िाजस्ि विभािले तोकेका कायािलयबाट
मार िरििेछ ।

(ख)

अन्तःशुल्क वफताि माि ििे का उद्योिहरुको विििण किर्दाता सेिा शाखाबाट प्राप्त
ििुि पिेछ ।

(ि)

अन्तःशुल्क वफताि र्दाबी ििे को अिनध ससमको पूणि कि पिीक्षण ििुप
ि र्दिछ ।

(घ)

अन्तःशुल्क वफताि र्दािी ठीक भएि िभएको एवकि ििि अन्तःशुल्क अनधकृतले
उद्योिले पेश ििे का विििणहरु लिायतका प्रमाणहरुको आधािमा अन्तःशुल्क
वफताि र्दािीको छािविि तथा पिीक्षण ििुि पिेछ । अन्तःशुल्क वफताि र्दाबी ििे को
अिनध ससमको पूणि कि पिीक्षण िर्दाि कुिै र्दावयत्ि यवकि भएमा सो र्दाशखला ििि
लिाउिु पर्दिछ ।यसिी पिीक्षण िर्दाि सूतीजन्य ि मदर्दिाजन्य पर्दाथि तथा
पािमसलाको निकासीमा १५ प्रनतशत मूल्य अनभिृवद्ध भएको हुिपु िेछ । सो
बमोशजम मूल्य अनभिृवद्ध भएको ि अन्तःशुल्क वफताि र्दािी िरिएको िकम मध्ये
वफताि पाउिे ठहिे को िकम नििेर्दि प्राप्त भएको ६० दर्दि नभर वफताि दर्दिु पिेछ
ि वफताि िपाउिे भएमा ससबशन्धत उद्योिलाई वफताि र्दािी अस्िीकृत भएको
जािकािी दर्दिु पिेछ ।
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(ङ)

अन्तःशुल्कको छािविि तथा पिीक्षण िर्दाि अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा
३क(५) अिुसाि सहायक कच्चा पर्दाथि ि परििेष्टि (Packing Material) मा नतिे को
अन्तःशुल्क कवट्ट ििे िििे को िा वफताि र्दािी ििे िििे को एवकि ििुि पिेछ ।
अन्तःशुल्क ऐि ि नियमािली बमोशजम अन्तःशुल्क निधाििण ििुप
ि िे र्दे शखएमा
अन्तःशुल्क निधाििण ििुि पिेछ । पूणि कि पिीक्षणका िममा अन्तःशुल्क, मूल्य
अनभिृवद्ध कि, आय कि तथा अन्य कि र्दावयत्ि निधाििण हुिे भए सो िकम कटाई
वफताि नसफारिस ििुप
ि छि ।

(च)

अन्तःशुल्क छािविि तथा पिीक्षण िर्दाि अन्तःशुल्क निधाििण हुिे भएमा निधाििण
भएको अन्तःशुल्क िकम वफताि माि ििे को अन्तःशुल्क िकममा घटाई बांकी
अन्तःशुल्क िकम वफताि दर्दिु पिेछ ।

(छ)

ऐिको र्दफा ३ख को उपर्दफा (६) बमोशजम वफताि िरििे अन्तःशुल्क िकम
रु.२०,०००।०० (बीस हजाि रुपैया) भन्र्दा बढी भएमा ससबशन्धत उद्योिको
बैंक खातामा एकाउन्ट पेयी चेकबाट जसमा हुिे ििी भ ुक्तािी ििुि पिेछ ।

(ज)

अन्तःशुल्क वफताि पिीक्षण ससपन्न भै सकेपनछ पिीक्षण प्रनतिेर्दि ि अन्य
कािजातको पशिका तयाि ििी फाइल बिाउिु पिेछ ।
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परिच्छे र्द २२
22.
२२.१

विविध
प्रनतष्ठाि बन्र्द िर्दाि सूचिा दर्दिु पिे (नियमािलीको नियम २८(१))
अन्तःशुल्क जन्य िस्तु उत्पार्दि ििे कुिै प्रनतष्ठाि कुिै पनि कािणले बन्र्द ििुि पिे मा
त्यसको कािण स्पष्ट खुलाई त्यसिी बन्र्द ििुि भन्र्दा तीि दर्दि अिाबै ससबशन्धत अन्तःशुल्क
अनधकृत ि विभािलाई नलशखत रुपमा जािकािी ििाउिु पर्दिछ ।
त्यस्तो सूचिा प्राप्त भएमा विभािले आबश्यक ससझेमा सो प्रनतष्ठाि चालु िाख्न ससबशन्धत
व्यशक्तलाई आर्दे श दर्दि सक्िेछ ।

२२.२

मूल्य अनििायि खुलाउिुपिे (नियमािलीको नियम २९)
मदर्दिा, वियि, च ुिोट सूनति, खैिी, िुट्खा, निकोवटियुक्त िा निकोवटििवहत पािमसला तथा यस्तै
अन्य सूनतिजन्य पर्दाथिहरु उत्पार्दि ििे तथा पैठािी ििे इजाजतपरिालाले नबतिक, थोक
तथा खुरा नबिेतालाई नबिी ििे मूल्य साििजनिक ििी आफूले उत्पार्दि ििे को िस्तुमा
अनधकतम खुरा मूल्य अंवकत ििुप
ि िेछ ।ति विर्दे श निकासी हुिे त्यस्ता िस्तुहरुको हकमा
भिे अनधकतम खुरा मूल्य अंवकत िरििहिु िपिे ।

२२.३

से िा नबिी िर्दाि नबजक जािी ििुप
ि िेः
ु ी १३
अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा नबिी िर्दाि अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९ को अिुसच
बमोशजमको नबजक जािी ििुि पर्दिछ ।

२२.४

उपहाि तथा ििर्द छूट दर्दि िपाइिे (ऐिको र्दफा ४ङ.)
मदर्दिा, च ुिोट तथा सूतीजन्य िस्त उत्पार्दि ििे उद्योिहरु ि नतिका नबिेताहरुले कुिै
पनि प्रकािका उपहाि कायििम सं चालि ििि िा त्यस्ता उद्योिहरुले मुल्य अनभबृवद्ध किमा
र्दताि भएका िाहेक अन्य वििेतालाई त्यस्तो उत्पार्दि नबिी िर्दाि छु ट दर्दि पाइिे छै ि ।
यस्तो कायि ििे को पाइएमा इजाजतपरको शति उलं घि ििे को मानििेछ ।

२२.५

अन्तःशुल्क ससबन्धी व्यिस्था ऐि बमोशजम हुिे ( ऐिको र्दफा २४)
प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुिा लेशखएको भएता पनि सालिसाली लािू हुिे आनथिक ऐिले
यस ऐिमा सं शोधि ििी अन्तःशुल्क लिाउिे, निधाििण ििे, बढाउिे, घटाउिे, छूट दर्दिे िा
नमिाहा दर्दिे ससबन्धी व्यिस्था ििे कोमा बाहे क अन्य कुिै पनि ऐिले यस ऐि बमोशजमका
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अन्तःशुल्कका व्यिस्थाहरुमा कुिै पनि सं शोधि, परिितिि ििि िा अन्तःशुल्क ससबन्धी
अन्य व्यिस्था ििि सक्िे छै ि ।
२२.६

तयािी िस्तु िाख्ने ठाउं (नियम ३३)
(१)

उत्पार्दि िरिएको िस्तु इजाजतपरिालाले त्यस्तो िस्तु उत्पार्दि स्थल परिसि नभर
िोर्दाममा िाख्नु पिेछ । स्ियम निष्कासि प्रणाली अिुरुप निष्कासि हुिेमा बाहे क
िोर्दामको एउटा ताल्चाको सांचो इजाजतपरिालाको प्रनतनिधशु ि अको ताल्चाको
सांचो अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीले िाख्नु पिेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम िाशखएका अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुहरु सुिशक्षत साथ िाख्ने
शजसमेिािी इजाजतपरिालाको हुिेछ । आिलािी िा चोिी भै िा अरु कुिै कािणले
त्यस्तो अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िोक्साि भएमा उक्त िोक्सिी बापत िेपाल सिकाि
जिाफर्दे ही हुिे छै ि ।

(३)

अन्तःशुल्क लाग्िे उत्पार्दि स्थल नभर िहे का िस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतको पूणि
िे खर्दे खमा िहिेछ । अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको कमिचािीको इजाजत
बेिि कुिै पनि अन्तःशुुल्क लाग्िे िस्तु ससबन्धी कच्चापर्दाथि, अधि तयािी पर्दाथि
िा तयािी पर्दाथि उत्पार्दि स्थल बावहि लैजाि हुंर्दैि । स्ियं निष्कासि प्रणाली
अन्तिित निष्कासि हुिे िस्तुको हकमा अन्तःशुल्क अनधकृत िा निजले खटाएको
कमिचािीले खाता तथा विििण जांची प्रमाशणत ििे मार पुग्िेछ ।

२२.७

अन्य निकायसं िको अन्ति ससबन्ध
(क)

िाजस्ि अिुसन्धाि विभािसं ि ससबन्धः िाजस्ि च ुहािट (अिुसन्धाि तथा नियन्रण)
ऐि, २०५२ ले िाजस्ि च ुहािट ििे कोमा ि च ुहािट ििि सहयोि ििे कोमा समेत
काििाही ििि सक्िे ििी िाजस्ि अिुसन्धाि विभािलाई व्यापक अनधकाि दर्दइएको
छ । िाजस्ि अन्तिित अन्तःशुल्क िाजस्िलाई समेत सो ऐिले समेटेका हुुँर्दा
अन्तःशुल्क अनधकृतले उक्त ऐिको परिच्छे र्द २ ि ५ को जािकािी िाख्नु पिे
नितान्त जरुिी र्दे शखन्छ ।

(ख)

भं साि विभािसं ि ससबन्ध आयात िा पैठािीमा अन्तःशुल्क असूल ििे अनधकाि
ससबशन्धत भन्साि अनधकृतलाई प्रर्दाि िरिएको छ । भन्साि कायािलय अन्तःशुल्क
असूल ििे प्रयोजिको लानि मूल्य निधाििण िर्दाि भन्साि प्रयोजिको लानि कायम
भएको मूल्यमा भन्साि महसूल जोनड हुि आउिे मूल्यमा अन्तःशुल्क असूल ििुि

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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पिे व्यिस्था िरिएको छ ।भन्साि

ऐि, २०६४ अिुसाि ‘िन्डेड िेयि हाउस’

भन्नाले विर्दे शमा निकासी िरििे िा स्िर्दे शमै परिित्यि विर्दे शी मुरामा नबिी िरििे
माल िस्तु उत्पार्दि ििि आिश्यक पिे कच्चा पर्दाथि िा सहायक कच्चा पर्दाथि िा
कि मुक्त पसलमा नबिी िरििे मालिस्तु बैंक जमाित सुविधामा पैठािी िरि
िाख्नको लानि भन्साि विभािबाट इजाजत प्राप्त िोर्दाम ससझिु पछि । िन्डेड िेयि
हाउस सं चालि ससबन्धी व्यिस्था भन्साि

नियमािली, २०६४ को परिच्छे र्द ३

मा उल्लेख िरिएको हुिाले सो ससबन्धी जािकािी अन्तःशुल्क अनधकृतले िाख्नु
जरुिी छ ।
(ि)

िाजस्ि न्यायानधकिण सं ि ससबन्धः िाजस्ि न्यायानधकिण ऐि, २०३१ ले िाजस्ि
ससबन्धी मुद्दामा पुििािेर्दि सुन्ने निकायको रुपमा िाजस्ि न्यायानधकिणलाई तोकेको
हुिाले अन्तःशुल्क अनधकृतले मूख्यतः िाजस्ि न्यायानधकिण ऐि, २०३१ ि
नियमािलीको अध्ययि ििुि आिश्यक छ । खासििी सो ऐिको र्दफा ६, ७, ८ ि
९ लाई विशेष ध्याि दर्दिु पर्दिछ ।

(घ)

िन्डेड िेयि हाउसः भन्साि

ऐि, २०६४ अिुसाि ‘िन्डेड िेयि हाउस’ भन्नाले

विर्दे शमा निकासी िरििे िा स्िर्दे शमै परिित्र्य विर्दे शी मुरामा नबिी िरििे मालिस्तु
उत्पार्दि ििि आिश्यक पिे कच्चा पर्दाथि िा सहायक कच्चा पर्दाथि िा किमुक्त
पसलमा नबिी िरििे मालिस्तु बैंक जमाित सुविधामा पैठािी िरि िाख्नको लानि
भन्साि विभािबाट इजाजत प्राप्त िोर्दाम ससझिु पछि । िन्डेड िेयि हाउस सं चालि
ससबन्धी व्यिस्था भन्साि

नियमािली, २०६४ को परिच्छे र्द ३ मा उल्लेख

िरिएको हुिाले सो ससबन्धी जािकािी अन्तःशुल्क अनधकृतले िाख्नु जरुिी छ ।
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अिुसूची —१
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम ३ ि ५ तथा मदर्दिा नियमहरुको नियम ३ ि ६ सं ि ससबशन्धत)

अन्तःशुल्क इजाजतपर तथा ििीकिणको लािी दर्दइिे र्दिखास्तको ढांचा
श्रीमाि प्रमुख ज्यू,

वटकट

आन्तरिक िाजस्ि विभाि÷कायािलय िा को.ले.नि.का., ........................................ ।
म÷हामीले र्दे हायमा उशल्लशखत कायि िििका लानि र्दे हायका कािजात, विििण ि इजाजतपर र्दस्तुि संलग्ि िाखी इजाजतपर पाउि÷ििीकिणको लानि
ु ेससम ठीक छि्।
यो नििेर्दि पेश ििे को छु ÷छौं । उशल्लशखत विििण ि त्य मैले जािेबझ
(१) अन्तःशुल्क इजाजतपरको प्रकािः— (आफूले नलिुपिे इजाजतपरको प्रकािमा (ठीक) लिाउिु होस)
इजाजतपरको

उत्पार्दि

पैठािी

नबिी

सं चय

सेिा

ईटा

अन्य

प्रकाि
ियाुँ
िविकिण
कािोिािको िाम
(२)

व्यशक्त/प्रनतष्ठािको िामः-

िेपाली
अंग्रज
े ी
व्यशक्त भए निजकोः
(३)

पनत/पत्नीको िामः

बाबुको िामः

र्दताि विििणः-

स्थायी लेखा िं

कायािलयको िाम

ब्यिसाय र्दताि नमनत
२०

/

र्दताि िं
/

कािोबाि शुरु भएको नमनत

ििीकिण हुिपु िे आ.ि

२०

२०

(४)

बाजे/ससुिाको िाम

/

/

/

/

मुख्य कायािलको ठे िािाःस्थाि

पराचाि ििे ठे िािा

घि िं. (ब्लक िं.)
िडा िं.
टोल
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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म.ि.पा /उ.म.ि.पा./ि.पा./िा.पा.
शजल्ला
क्षेर
टे नलफोि िं.

पो.ब.िं

फ्याक्स िं.

इमेल

(५)

कािोिािको मुख्य स्थाि (यदर्द मुख्य कायािलय भन्र्दा फिक भएमा मार)स्थाि

पराचाि ििे ठे िािा

घि िं. (ब्लक िं.)
िडा िं.
टोल
म.ि.पा /उ.म.ि.पा./ि.पा./िा.पा.
शजल्ला
क्षेर
टे नलफोि िं.

पो.ब.िं

फ्याक्स िं.

इमेल

चाि वकल्ला

(५)

पूिि

पशश्चम

उिि

र्दशक्षण

इजाजत र्दस्तुि/ििीकिण र्दस्तुि ससबन्धी विििण

ि.सं .

कािोिािको िाम/ इजाजत पर

र्दाशखला र्दस्तुि

जरििािा

बैंक/कायािलय

भौचि िं/ ि.िं

प्रकाि

o

कायािलयमा र्दाशखला ििे को भए सोको प...../.....

o

कुिै िाजस्ि बाुँकी छ/छै ि । छ भिे?

नमनत ...............

सं .
आयकि
मू.अ.कि
अन्तःशुल्क
अन्य

(७)प्रबन्ध निर्दे शक/प्रमुख संचालक/कायिकािी निर्दे शकः-

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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(क) िाम

पवहलो

बीचको

थि

िेपाली
अंग्रज
े ी

(ख) नियुक्त नमनत

(ि) िावष्ट्रयता

घ) परिचय ििाउिे अन्य कािजात
कािजातको प्रकाि

(ङ)

परिचयपर िं.

जािी ििे कायािलय ि स्थाि

जािी ििे को नमनत

ठे िािाःस्थाि

पराचाि ििे ठे िािा

घि िं. (ब्लक िं.)
िडा िं.
टोल
म.ि.पा /उ.म.ि.पा./ि.पा./िा.पा.
शजल्ला
क्षेर
टे नलफोि िं.

पो.ब.िं

फ्याक्स िं.

इमेल

नििेर्दकको र्दस्तखतः
नििेर्दकको िामः

सं स्थाको छाप

पर्दः
(८ कायािलय (प्रयोजिको लानि
............................... इजाजतपर ..........आका .......... .ि. लानि शस्िकृत भएको छ । ............................... इजाजतपर ..........आ .ि.
का .......... लानि ििीकिण भएको छ ।
...............................इजाजतपर ..........का लानि भौँ िं ............... / ि िं ........... बाट रु .................... र्दस्तुि ि रु.......................
थप र्दस्तुि(जरििािा) र्दाशखला भएको छ
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अिुसूची–२

(अन्तःशुल्क नियमािनलको नियम ३ ि ५ सं ि ससबशन्धत)
इजाजतपर नलिुपिे िस्तु तथा सेिाको इजाजतपर र्दस्तुि ि ििीकिण र्दस्तुि

इजाजतपर र्दस्तुि तथा ििीकिण र्दस्तुि र्दे हाय बमोशजम हुिछ
े ः
१.

२.

मदर्दिा ि इथािोल उत्पार्दि तफिः–
(क)

शस्प्रट उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको लानि .........................................

.रु. १,९५,०००।–

(ख)

नबयि उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको लानि .....................................

रु. १,९५,०००।–

(ि)

ईथािोल उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको लानि .................................

.रु. १,९५,०००।–

(घ)

िाईि÷व्राण्डी (फलपूmलमा आधारित) मार बिाउिे प्रनतष्ठािको लानि

..रु.९६,०००।–

(ङ)

अन्य मदर्दिा उत्पार्दिका लानि ...............................................

.रु. १,९५,०००।–

(च)

च ुिोट उत्पार्दि ििे प्रनतष्ठािको लानि .....................................

.रु.२,४०,०००।–

मदर्दिा नबिी वितिण तफिः–
(क)

होटल, िे ष्टुिेण्ट तथा लजहरूको लानि ुः–
(१)

पाुँचतािे होटल

..................................................

रु.६०,०००।–

(२)

चाितािे होटल

....................................................

.रु.४८,०००।–

(३)

तीितािे होटल

.................................................

रु.३६,०००।–

(४)

र्दुईतािे होटल ...................................................

(५)

एकतािे होटल

(६)

स्िर्दे शी तथा विर्दे शी मदर्दिा बोतल खोली नबिी वितिण ििे पयिटक

रु.२४,०००।–

......................................................... रु. १२,०००।–

स्तिको िे ष्टुिेण्ट तथा रिसोटि............................................. रु. ८,५००।–
(७)

स्िर्दे शी मदर्दिा बोतल खोली नबिी वितिण ििे साधािण होटल, िे ष्टुिेण्ट
ि बाि तथा लज ................................................

(ख)

रु. ४,५००।–

मदर्दिा वििेताको लानिः
(१)

मदर्दिा वितिक

......................................................

रु. ३६,०००।–

(२)

थोक वििेता ..........................................................

(३)

स्िर्दे शी तथा विर्दे शी मदर्दिा नबिी ििे खुरा वििेता .................रु. १२,०००।–

(४)

महािििपानलका, उपमहािििपानलका ि िििपानलकामा स्िर्दे शी

रु. २४,०००।–

मदर्दिा मार नबिी ििे खुरा वििेता ......................................रु. ८,५००।–
(५)

महािििपानलका, उपमहािििपानलका ि िििपानलका िाहे कका
अन्य क्षेरमा स्िर्दे शी मदर्दिा मार नबिी ििे खुरा वििेता...............रु.४,५००।–

(६)
(ि)

३.

नडपाटिमेण्टल स्टोि ............................................................रु.२४,०००।–

मदर्दिा निकासी तथा पैठािी कतािको लानि ुः–
(१)

विर्दे शी मदर्दिा ि शस्प्रट पैठािीकताि........................................रु.४८,०००।–

(२)

मदर्दिा निकासीकताि...........................................................रु.६,०००।–

च ुिोट, नसिाि, सूती, खैिी, पािमसला ि अन्य िस्तु हरु पैठािी, निकासी तथा खरिर्द नबिी ि उत्पार्दि तफिः–
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(क)

विर्दे शी च ुिोट ि नसिाि .............................................................रु. ४८,०००।–

(ख)

सूती तथा सूतीजन्य िस्तु (विर्दे शी खैिी, जर्दाि, िश तथा पािमसला आदर्द) पैठािी ििेको लानि
.....................................................................................रु.४८,०००।–

(ि)

पािपिाि, पाि मसला, च ुिोट, खै िी, जर्दाि, िश, सुती, तथा सुतीजन्य
िस्तु थोक खरिर्द नबिी ििेको लानि ................................................रु. ७,२००।–

(घ)

पाि मसला, खैिी, जर्दाि, िश, सुती, तथा सुतीजन्य िस्तु
(च ुिोट िाहेक) उत्पार्दि ििेको लानि ...........................................रु.१,२०,०००।–

(ङ)

च ुिोट, खैिी, जर्दाि, िश, पािपिाि, सुती तथा पािमसला खुरा खरिर्द नबिी
ििेको लानि .............................................................................रु.२,०००।–

(च)

ुँ पैठािी ििेको लानि ...........................................रु.१८,०००।–
विर्दे शी खुर्दो ि िुड

(छ)

ुँ ि शस्प्रट खरिर्द नबिी (निकासी समेत) ििेको लानि ..................रु.६,०००।–
खुर्दो, िुड

(ज)

िेपाल बावहि च ुिोट ि अन्य सूतीजन्य िस्तुहरु निकासीकताि ....................रु ६,०००।–

(झ)

मानथ खण्ड (क) र्दे शख (झ) ससम उल्लेख िभएका ति स्िर्दे शमा
उत्पार्दि िर्दाि अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुहरु पैठािी ििेको लानि

(ञ)

............... रु.१२,०००।–

पािि िसि प्रयोि ििी उत्पार्दि हुिे सख्खि (िुण) , कालो सख्खि, िसकट उत्पार्दि ििे र्दे हाय
बमोशजमका उद्योिको लानिः–
(१)

भवटिकल िोलि प्रयोि ििे उद्योिको लानि (र्दश हसि पािि ससमको... रु.२४,०००।–

(२)

होरिजेन्टल िोलि प्रयोि ििे उद्योिको लानि (र्दश हसिपािि भन्र्दा बढीको रु.४८,०००।–

४. मानथ प्रकिण १, २ ि ३ मा उल्लेख भए िाहेकको हकमा प्रनतष्ठािको शस्थि पूंजीको आधािमा प्रत्येक १ लाख
रुपैयाुँ शस्थि पूंजी भएको प्रनतष्ठािलाई साठी रुपैयाुँका र्दिले उत्पार्दि इजाजतपर र्दस्तुि लाग्िेछ । यस्तो इजाजतपर
र्दस्तुि न्यूितम आठ हजाि रुपैयाुँ भन्र्दा कम ि अनधकतम अठचालीस हजाि रुपैयाुँ भन्र्दा बढी हुिे छै ि ।
र्द«ष्टव्यः
(१)

यस अिुसूची बमोशजमको यस्तो र्दस्तुि र्दुिम
ि क्षेरका फलफूलमा आधारित िाइि एिम् मदर्दिा उद्योिको हकमा
पचहिि प्रनतशतले कम लाग्िेछ ।
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अिुसूशच–३

(नियम ४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि

फोटो

अथि मन्रालय
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
अन्तःशुल्क इजाजतपर

स्थायी लेखा िं.

इजाजत िं.

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ९ को उपर्दफा (३) ि अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९ को
नियम ४ बमोशजम इजाजतपरका लानि पिि आएको नििेर्दिका आधािमा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु
उत्पार्दि÷खरिर्द÷नबिी÷निश्कासि÷ पैठािी÷सञ्चय ििि िा अन्तःशुल्क लाग्िे सेिा प्रर्दाि ििि र्दे हायका शति पालिा ििे
ििी यो इजाजतपर दर्दइएको छ ।
इजाजतपर पाउिे पु्िनतष्ठािको
िामः
ठे िािाः
सं न्चालकको िामः
सं न्चालकको स्थायी ठे िािाः
कािोिािको विििणः

कािोबािको वकनसम

इजाजतपर पाउिेको

इजाजतपर जािी ििे अनधकािीको

र्दस्तखतः

र्दस्तखतुः
िामः
र्दजािः

इजाजतपर ििीकिण ससबन्धी विििण
नमनत

आ.ि.

शुरु इजाजतः
पनछल्लो ििीकिण
हालको इजाजतः
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इजाजतपरिालाले पालिा ििुि पिे शतिहरू
१.

इजाजतपर प्रत्येक आनथिक िषिको श्रािण मवहिा नभर ििीकिण ििाईसक्िु पिेछ ।

२.

इजाजतपर सबैले र्दे ख्ने ििी कािोिाि स्थलमा िाख्नु पिेछ ।

(ख)

मदर्दिा व्यिसायीले मार पालिा ििुप
ि िे शतिहरू

१. काठमाडौं उपत्यका, महािििपानलका, उप–महािििपानलका, िििपानलका, शजल्ला सर्दिमुकाम, िावष्ट्रय लोकमािि ि
विभािले तोकेका सहायक लोकमाििमा मदर्दिाको कािोिाि ििे इजाजतपरिालाले मदर्दिा ि सूतीजन्य िस्तुको मार
कािोिाि ििुप
ि र्दिछ ।
२.

नडपाटिमेण्टल स्टोिले मदर्दिाजन्य पर्दाथि नबिी ििे प्रयोजिको लानि अलग्िै नबिी कक्षको व्यिस्था ििुप
ि िेछ ।

३.

प्रत्येक बोतलको नबको ि बोतलमा पिे ििी अन्तःशुल्क वटकट टांसी निकासी ििुप
ि िेछ ।

४.

नबहाि १०:०० बजे र्दे शख िाती १०:०० बजेससम मार मदर्दिा नबिी वितिण ििुप
ि िेछ ।

५.

अठाि िषि उमेि िपुिेको व्यशक्तलाई मदर्दिा नबिी वितिण ििि पाइिे छै ि ।

६.

मदर्दिा खरिर्द नबिी ििेले मदर्दिा खरिर्द नबिी ििे को िीजक िाख्नुपिेछ ।

७.

इजाजतपरिालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क स्टीकि टांस भएका मदर्दिा तथा विभािले तोके बमोशजम अन्तःशुल्क

स्टीकि टाुँस भएका नबयि, साइडि लिायतका पर्दाथि मार नबिी ििुप
ि िेछ । अन्तःशुल्क वटकट ििहेको सामाि खरिर्द
नबिीको लानि िाखेको पाइएमा त्यस्तो िस्तु जफत ििी नबिेतालाई कािुि बमोशजम र्दण्ड जरििािा हुिेछ ।
८.

अन्तःशुल्क ऐि,२०५८ तथा मदर्दिा ऐि, २०३१ ि सो अन्तिित बिेका नियम तथा निर्दे शशकामा उशल्लशखत
प्रािधािहरूको पालिा ििुप
ि िेछ ।

(ि)

किमुक्त पसलले पालिा ििुप
ि िे शतिहरू

१.

कुटिैनतक सुविधा प्राप्त व्यशक्त, सं स्था िा नियोिलाई िण्डेड िेयि हाउसबाट िै नबिी ििुि पिेछ ।

२.

किमुक्त पसलले बैं क ग्यािे न्टीको सुविधामा आयात ििे को मालसामािको विििण मानसक विििणसं िै बुझाउिुपिेछ ।

३.

िण्डेड िेयि हाउस भन्साि नबन्र्दुबाट नभत्र्याउं र्दा ि नबिीका लानि िोर्दामबाट बावहि निकाल्र्दा खवटएको अन्तःशुल्क
कमिचािीको िोहििमा मार नभत्र्याउि ि निकाल्िु पिेछ ।

(घ) च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको नबिीवितिण ििे इजाजतपरिालाले पालिा ििुप
ि िे शतिहरुः
१. र्दै निकउपभोग्य िस्तुहरुको कािोिाि ििे व्यिसायीले इजाजतपरनलई उपभोग्य िस्तुभन्र्दा अलग्िै नबिी स्थािबाट
सूतीजन्यपर्दाथिको कािोिाि ििुि पिेछ ।
२. च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको खरिर्द नबिी ििे इजाजतपरिालाले च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तु खरिर्द नबिी ििे को
बीजक िाख्नु पिेछ ।
३.

इजाजतपरिालाले अन्तःशुल्क वटकट टाुँस भएको च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तुको मारखरिर्द वििी ििुि पिेछ ।
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४. अठाि बषि उमेि िपुिेका व्यशक्तलाई च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तु खरिर्द नबवि ििे कायिमा लिाउिपाईिे छै ि ।
५.िभिितीमवहलाले च ुिोट ि सूतीजन्य िस्तु खरिर्द नबिी ििि, ििाउिपाइिे छै ि ।
६. नडपाटिमेन्टल स्टोिले च ुिोट ि सूतीजन्यपर्दाथिको नबिीवितिणको लानिअलग्िै नबिीकक्षको व्यिस्था ििुि पिेछ ।
ििीकिण ससबन्धी विििण
ििीकिण ििे को नमनत

आनथिक िषि

ििीकिण ििे अनधकृतको र्दस्तखत

कैवफयत
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अिुसूशच-४

(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १२ सं ि ससबशन्धत)
उत्पार्दि तथा नबिी भएको र्दै निक मौज्र्दातको वहसाब

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािाः ........................................................

नमनत

मालको

अशघल्लो

दर्दि

जसमा

विििण

दर्दिको

भिीमा

मौज्र्दात

बाुँकी

भएको

मौज्र्दात

उत्पार्दि

वििीको
परिमाण

बाुँकी मौज्र्दात

अन्तःशुल्क

जसमा

र्दि

अन्तःशुल्क

परिमाण

अन्तःशुल्क

कैवफयत
जसमा
अन्तःशुल्क
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अिुसूची–४क

(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम ६क को उपनियम (१) खण्ड (ि) सुँि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
अथि मन्रालय
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे श

नमनतः

/

/

श्री ... ... ... ... ... ...
(१) इजाजतपरिालाको िामः
(२) इजाजतपरिालाको ठे िािाः
(३) स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
(४) अन्तःशुल्क निधाििण भएको

अिनध

....................................

(५) अन्तःशुल्क निधाििण ििे ऐिको र्दफा ......... तथा नियमािलीको नियम ....... सुँि ससबशन्धत ।निसि अिुसािको
अन्तःशुल्क िकम रु. ...

... ... ... ... ...(अक्षिे पी ... ... ... .. ... ... .) मार नतिुि िपिे अथिा परिितिि ििुि

पिे कुिै ठोस प्रमाण भए यो पर प्राप्त ििुभ
ि एको १५ दर्दि नभर अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष पेश ििुह
ि ोला । अन्यथा

यो आर्दे श प्राप्त ििुभ
ि एको १५ दर्दि नभर िेपाल सिकािको सििसशञ्चत कोषमा र्दाशखला हुिे ििी ... ... ..... ... ...
... शस्थत .. ... ... ........ बैंक िा ििर्द र्दाशखला ििुह
ि ोला ।
अन्तःशुल्क निधाििण ििुप
ि िे कािणहरु
अन्तःशुल्क अनधकृत

१. सयार्द नभर अन्तःशुल्क विििण र्दाशखला िििे कोले
२. अधू िो िा रुवटपूणि अन्तःशुल्क विििण पेश ििे कोले
३. झुटृा अन्तःशुल्क विििण पेश ििे कोले
४. अन्यः
५. नमनत ... ... ... ... ... ... ...ससमको विलसि र्दस्तुि ि जरििािा िणिा िरिएको छ ।
अन्तःशुल्क निधाििण भएको अिनध
ि.सं .

मानसक

मवहिा

िषि

थप अन्तःशुल्क

निधाििण भएको िकम

विलसि

जरििािा

जसमा

र्दस्तुि
१
२
३
जसमाः

कायािलय प्रयोजिको लानि मार
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

225
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नमनतः

/

/

अन्तःशुल्क अनधकृतको र्दस्तखत
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अिुसूची–४ ख

(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम ६क को उपनियम (२) सुँि ससबशन्धत)
अथि मन्रालय आन्तरिक िाजस्ि विभाि
अशन्तम अन्तःशुल्क निधाििण आर्दे श

नमनतः

/

/

श्री ... ... ... ... ... ...
(१)

इजाजतपरिालाको िामः

(२)

इजाजतपरिालाको ठे िािाः

(३) स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
(४)

अन्तःशुल्क निधाििण भएको अिनध

....................................

(५)

अन्तःशुल्क निधाििण ििे ऐिको र्दफा ......... तथा नियमािलीको नियम ....... सुँि ससबशन्धत । तपाईले पेश
ििुभ
ि एको जिाफ तथा प्रमाण कािजातहरु समेतको मुल्यांकि िर्दाि निसिािुसािको अन्तःशुल्क िकम रु. ... ...
... ... ... ... ..

(अक्षिे पी ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ..)

मार नतिुि पिे र्दे शखि आएको

छ । उक्त िकम यो आर्दे श जािी भएको नमनतले सात दर्दिनभर िेपाल सिकािको सििसनञचत कोषमा र्दाशखला हुिे

ििी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...शस्थत ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
बैंकमा ििर्द र्दाशखला ििुह
ि ोला । यो आर्दे श जािी भएको नमनतले सात दर्दि नभर अन्तःशुल्क िबुझाएमा नबलसि
र्दस्तुि ि जिीिािा लाग्िे ब्यहोिा सुशचत िरिन्छ । यो आर्दे शमा शचि ििुझे ऐि िमोशजम पुििािलोकि दर्दि
सवकिे कुिा जािकािी ििाइन्छ ।
अन्तःशुल्क निधाििण ििुप
ि िे कािणहरु
अन्तःशुल्क अनधकृत

१. सयार्द नभर अन्तःशुल्क विििण र्दाशखला िििे कोले
२. अधू िो िा रुवटपूणि अन्तःशुल्क विििण पेश ििे कोले
३. झुटृा अन्तःशुल्क विििण पेश ििे कोले
४. अन्यः

५. नमनत ... ... ... ... ... ... ...ससमको विलसि र्दस्तुि ि जरििािा िणिा िरिएको छ ।
अन्तःशुल्क निधाििण भएको अिनध
ि.सं .

मानसक

मवहिा

िषि

थप अन्तःशुल्क

निधाििण भएको िकम

विलसि र्दस्तुि

जरििािा

जसमा

१
२
जसमाः
कायािलय प्रयोजिको लानि मार
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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नमनतः

/

/

अन्तःशुल्क अनधकृतको र्दस्तखत
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अिुसूची –४ ि

( अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १३क. को उपनियम (१) खण्ड (ि) सुँि ससबशन्धत)
खरिर्द

खाता

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
खरिर्द भएको अिनधः मवहिा ... ... ... ...साल ... ... ......

िीजक

नमनत

िीजक

आपूनतिकताि

आपूनतिकताि

िसबि

को िाम

को िसबि

जसमा

अन्तःशुल्क

खरिर्द मूल्य

िलाग्िे
खरिर्द मूल्य

अन्तःशुल्क योग्य खरिर्द

मूल्य

अन्तः शुल्क (रु)

अन्तःशुल्क योग्य पैठािी

मूल्य

अन्तः शुल्क
(रु)

कूल जसमा

िोटः यदर्द इजाजतपरिाला मू.अ.किमा समेत र्दताि भएमा यस खातालाई मू.अ.कि खरिर्द खातासुँि समायोजि ििी तयाि
ििि सवकिे छ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–४घ

(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १३क. को उपनियम (१) खण्ड (ि) सुँि ससबशन्धत)
नबिी खाता

स्थायी लेखा िसिि अन्तःशुल्क इजाजत िसिि

नबिी भएको अिनधः मवहिा ................... साल .....................
िीजक

नमनत

जसमा नबिी

िीजक

खरिर्दकताि

खरिर्दको र्दताि

िसबि

को िाम

िसबि

परिमाण

मूल्य

निकासी

अन्तःशुल्क योग्य नबिी

मूल्य

अन्तः शुल्क (रु)

कूल जसमा
िोटः यदर्द इजाजतपरिाला मू.अ.किमा समेत र्दताि भएमा यस खातालाई मू.अ.कि नबिी खातासुँि समायोजि ििी तयाि
ििि सवकिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–४ ङ
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १३ि. सं ि ससबशन्धत)

अन्तःशुल्क विििण फािाम

िषिः......................मवहिाः........

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

स्थायी लेखा िसिि
अन्तःशुल्क इजाजत िसिि
िाम

ठे िािा

िस्तु िा सेिाको िामः
अन्तःशुल्क र्दिः

यदर्द यस अिनधमा कािोिाि िििे को भए तलको महलमा शुन्य िाखेि विििणमा हस्ताक्षि ििुह
ि ोस । रु.१ भन्र्दा घवट भएमा पैसालाई रु.१ मा नमलाि
िरि विििण भिुह
ि ोला ।

कािोिाि मूल्य

खरिर्दमा नतिे को अन्तःशुल्क िेनडट

नबिीमा संकलि ििे को अन्तःशुल्क डेविट

१. नबिी
१.१.

अन्तःशुल्क योग्य नबिी

१.२

निकासी

२. खरिर्द/पैठािी
२.१.

अन्तःशुल्क योग्य खरिर्द

२.२.

अन्तःशुल्क योग्य पैठािी

२.३.

छु ट खरिर्द

२.४.

छु ट पैठािी

३. अन्य
३.१.

अन्य थपघट

४.

जसमा

५.

डेविट–िेनडट

(+ ) िा (—)

७.

कुल नतिुि पिे अन्तःशुल्क रु.( ५–६)

६. ित मवहिाको नमलाि ििि िाुँकी िेनडट

८.

.............................

................................

(+) िा (—) .............................

कि वफताि माि िरिएको िकम ( निष्काशिको आधािमा)ुः

९. कि अिनधमा प्रयोि िरिएका कािजातहरुको सख्याः
प्रकाि

िीजकको शुरु सख्या

िीजकको अशन्तम सख्या

जसमा िीजक सं ख्या

प्राप्त िीजक
जािी िरिएको िीजक

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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िेनडट िोट
डेविट िोट

म, –––––––––––––––––––––––––––––––– (पुिा िाम) यस विििणमा उल्लेख िरिएको जािकािी सत्य ि पुिा भएको व्यहोिा प्रमाशणत िर्दिछु ।

हस्ताक्षि –––––––––––––––––
कायािलय प्रयोजिको लानि मार

नमनत –––––––––––––––––––
पर्द –––––––––––––––––––

कसप्युटि र्दताि

नमनत ............/...../......

..................................
अन्तःशुल्क अनधकृत

िोटः परिमाणको आधािमा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कािोिाि ििे इजाजतपरिालाले सुरु मौज्र्दात, उत्पार्दि, नबिी तथा अशन्तम मौज्र्दातको
परिमाणात्मक विििण समेत यस विििणसाथ संलग्ि ििुप
ि िेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–५
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १४ को खण्ड (क) सं ि ससबशन्धत)

कोिा मालको मौज्र्दात विििण

पृष्टाङ्कः–

इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा –...............................

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

मालको विििण

अशघल्लो बांकी

आज आएको

परिमाण

परिमाण

जसमा

च ुिोट/नबुुँडी
बिाउिलाई शझवकएको

बांकी

कािखािा धिी/

कैवफयत

प्रिन्धकको सही

परिमाण

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–६
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १४(ख) सं ि ससबशन्धत)

कोिा मालको खपत ि च ुिोट/नबुुँडी उत्पार्दिको र्दै निक विििण
पृष्टाङ्कः–
इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा –................................

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

अशघल्लो

आज

बांकी

नलएको सूती

सुती

जसमा

आजको

िोक्सािी

बांकी िहि

च ुिोट/नबुुँडी

इजाजतपरिाला

उत्पार्दि मा

भएको

िएको

उत्पार्दिको परिमाण

िा प्रिन्धकको

खचि भएको

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

सूती

कैवफयत

सही
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अिुसूची–७
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १४ को खण्ड (ङ) सं ि ससबशन्धत)

र्दै निक प्यावकङ्ग रुमको विििण

इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािाः..........................................

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

अशघल्लो बावक बट्टा

आज प्राप्त हुि

ि पैकेज सं ख्या

आएको सं ख्या

जसमा

िोर्दाम घिमा िएको पैकेज िम
ि परिमाण

पैकेज नसरियल

बाुँकी

इजाजतपर िालाको

कैवफयत

िा प्रिन्धकको सही

परिमाण

िसबि

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची– ८
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १४ को खण्ड (ङ) सं ि ससबशन्धत)

िोर्दाममा िहेको च ुिोटको र्दै निक विििण

पृष्टाङ्कः–
इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा ुः–...............................

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

मालको

अशघल्लो बांकी

प्यावकङ्ग रुमबाट

विििण

मौज्र्दात

िोर्दाम घिमा आएको
पैवकङ

च ुिोटको

रुम

सं ख्या

सं ख्या

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

जसमा

निकासी

बांकी

अन्तःशुल्क र्दि

भएको
पैकेजको
शचन्ह ि

इजाजतपरिाला
िा प्रिन्धकको

र्दि

जसमा

सही

सं ख्या
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कैवफयत

अिुसूची–९
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १४ को खण्ड (च) ि नियम १५ को उपनियम (२) सुँि ससबशन्धत )

च ुिोट तथा नबुुँडीको निष्काशि माि फािाम
इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा ुः—
आ.ि

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

िम सं ख्या

१.

िोर्दाम घिको िं.

च ुिोट/नबुुँडीको िाम ि

परिमाण बट्टा,

ि नमनत

प्यावकङ्ग िम सं ख्या

ग्र ुस िा पोका

जसमा प्याकेजको सं ख्याः-

मूल्य

अन्तःशुल्क
र्दि (रु.)

कैवफयत
अन्तःशुल्क(रु.)

२.

सामािको परिमाणः-

निष्काशि माि ििे प्रनतनिनध/प्रिन्धकको

३.

अन्तःशुल्क र्दिः-

सहीः-

४. च ुिोटको हकमा मारः— आिश्यक अन्तःशुल्क वटकट सं ख्याःकायािलय प्रयोजिको लानि
१.

निष्काशि माि ििे को परिमाणको जसमुा हुिे अन्तःशुल्क िकम रु.

िामः-

.....................................भौ.िं./ि.िं. ........... नमनत

.............. मा र्दाशखला छ ि अन्तःशुल्क वटकट थाि................... को प्रनत थाि रु...................ले रु..............................
र्दाशखला छ ।

अन्तःशुल्क कमिचािीको/फाुँटिालाको सहीः—
नमनतः
२.

उपिोक्त अिुसाि र्दाशखला भएको तथा नसफारिसका आधािमा च ुिोट/नबडी निष्काशि स्िीकृनत दर्दइएको छ ।

अन्तःशुल्क अनधकृतको सहीः-

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

नमनतः-
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अिुसूची–९क
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १८ सुँि ससबशन्धत)

ब्याच नियन्रण खाता

इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
मौसम.. ... ... ... ... ... ... ... ... मवहिा... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नस.िं

(िाम, शशक्त ि परिमाण)

उत्पार्दि नमनत

ब्याच िं.

नसलनसलेिाि िं.
र्दे शख

जसमा बोतल थाि

कैवफयत

ससम

जसमा

िोटः १. प्रत्येक ब्राण्डको िाम, यू.पी. शशक्त ि एम एल खुल्िे ििी िमशः उल्लेख ििुप
ि िे ।
२. यो खाता प्रत्येक दर्दिको स्पष्ट र्दे शखिे ििी िाख्नुपिे

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची– १०
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम २२ को उपनियम (१) सं ि ससबशन्धत)

नडवष्टलिी /ब्रुअिीिालाले दर्दिुपिे िक्सी/नबयि/िाइिको फांटिािी

नमनत ............................... र्दे शख ............................................जसमा
इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािाुः..................
साल ........................मवहिा .....
शाखा ....

स्थायी लेखा िसबि

िक्सी/िाइिको अशघल्लो

तैयाि भएको िक्सी

जसमा

बांकी स्टक
िक्सी/

थो

श

एल

िक्सी/

थो

श

एल

नबयि/

क

शक्त

.वप.

नबयि/

क

शक्त

.वप.

ग्या

िाइि

लि

को

िाइि
को
िाम
१

ग्या
लि
२

िाम
३

४

५

ग्या

ग्या

लि

लि
६

७

८

एल.वप.
ग्यालि
(कलम
)
४ +८

९

बोतलहरुमा भिि िएको

स्टकमा िांकी िहेको

िक्सी/ िाइिको परिमाण

िक्सी/िाइि

िक्सी/

थो

श

एल

िक्सी/

थो

श

एल

नबयि/

क

शक्त

.वप.

नबयि/

क

शक्त

.वप.

ग्या

िाइि

लि

को

िाइि
को
िाम
१०

ग्या
लि
११

िाम
१
२

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

१३

१४

ग्या

ग्या

लि

लि
१५

कैवफयत

अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

१

१७

६
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अिुसूची–११
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम २२

को उपनियम (१) सं ि ससबशन्धत)

नडवष्टलिी /ब्रुअिीिालाले दर्दिुपिे िक्सी/नबयि/िाइि बोतलहरुको नबिी ि त्यसबाट आउिे अन्तःशुल्कको फांटिािी
इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािाः ... ... ... ... ... ...
शाखा ... ... ... ...
साल ... ... ... ... ... ... .. मवहिा ... ... ... ... ... ..

स्थायी लेखा िसबि

तैयाि िरिएको बोतलहरु

जसमा बोतल

िक्सी/नबयि/िाइि माकाि

िक्सी नबयिको

िक्सी/नबयि/िाइि माकाि

अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

नबिी भएको बोतल

स्टकमा बाुँकी बोतलहरु

शशक्त

परिमाण

बोतलको सं ख्या

िक्सी/नबयि/िाइि माकाि

अन्तः शुल्क जसमा

र्दि

शशक्त

परिमाण

बोतलको सं ख्या

िक्सी/नबयि/िाइि माकाि

शशक्त

कैवफयत

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

परिमाण

बोतलको सं ख्या

शशक्त

परिमाण

बोतलको सं ख्या

शशक्त

परिमाण

बोतलको सं ख्या

िक्सी/नबयि/िाइि माकाि

बोतलको शुरु स्टक
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अिुसूची–१२
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम २५ सं ि ससबशन्धत)

सख्खि खुर्दोको र्दै निक वहसाब

इजाजतपरिालाको िाम ि ठे िािा ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
मौसम.. ... ... ... ... ... ... ... ... मवहिा... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

अशघल्लो
बांकी स्टक

बोिा

िजि

प्राप्त भएको

जसमा वहसाब

कािखािाबाट

बावहिबाट

खरिर्द भएको

खरिर्द भएको

बोिा

बोिा

िजि

िजि

पग्लेको

जसमा

पग्लेको

बांकी

कैवफयत

जसमा

िुड
बोिा

िजि

सेि

बोिा

िजि

बोिा

िजि

बोिा

िा

िा

िा

िा

िा

चक्की

चक्की

चक्की

चक्की

चक्की

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

िजि
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अिुसूची–१३
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम ६ को उपनियम (४) ि (५) तथा नियम २९ क.सुँि ससबशन्धत)

कि िीजक
िीजक िं

कािोिाि नमनतः

वििेताको िामः

िीजक जािी भएको नमनतः

ठे िािाः

इमेलः

फोि िं

िेभसाइटः

फ्याक्स िं
वििेताको र्दताि िं
िेताको िामः
ठे िािाः
भुक्तािीको तरिकाः ििर्द/चेक /ड्राफ्ट/अन्य
नस.िं.

विििण

परिमाण

प्रनत एकाई मूल्य (रु.)

जसमा मूल्य (रु.)

जसमा अन्तःशुल्क प्रनतशत........÷परिमाण.........का
र्दिले रु. कूल िकम
छु ट
खुर्द िकम
....प्रनतशतले मू.अ.कि
कूल जसमा

नबिेताको सही

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१४
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत)
कच्चा पर्दाथिको आसर्दािी तथा खचि खाता (उत्पादििूिक उद्योगको िागग)

प्रनतष्ठािको िाम

कच्चा पर्दाथिको िाम

ठे िािा

आ.ब.

मवहिा

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत
िसबि

नमनत

कच्चा पर्दाथिको स्रोत

प्रनत

जसमा

आजका

अशघल्ला

इकाई

मूल्य

खरिर्द

मौज्र्दात

परिमाण

परिमाण

मूल्य

जसमा

उत्पार्दिमा

बाकी

का.धिी

खचि

परिमाण

िा

भएको

कैवफयत

प्रनतनिनधका
र्दस्तखत

निकायको

नब.िं./

िाम

प्र.प.िं.

नमनत

मवहिाको जसमा
मवहिाकोजनति जसमा

रष्टव्यः
१.

यस खातामा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुको कच्चा पर्दाथिहरुको आसर्दािी खचि जिाउिु पर्दिछ ।

२.

कच्चा पर्दाथिको िाम भिेको स्थािमा यस पािामा बांनधिे कच्चा पर्दाथिको िाम लेख्ने ि प्रत्येक कच्चा
पर्दथिको लानि छु ट्टा छु ट्टै पािा प्रयोि ििे ।

३.

स्रोत भिीएको महलमा जहाबाट आएको सो निकायको िाम ि विल िं. िा भन्साि प्रज्ञापि पर िसिि
ि नमनत स्पष्ट उल्लेख ििुप
ि िेछ ।

४.

मवहिाको जनति परिमाण ि प्रनतशत र्दे खाउिे ति आसर्दािी खचि खातामा कायािलयबाट स्िीकृनत प्राप्त
भए पनछ मार परिमाण घटाउिु पिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१४(क)
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत)

शस्प्रटको आसर्दािी खचि खाता

कािखािाको िामः

शस्प्रटको िामः

ठे िािाः

शशक्तः

आ.ब.ुः

मवहिा ुः

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

नमनत

शस्प्रटको स्रोत

शशक्त

अशघल्लो परिमाण
नल

एल वप

र्दुबैको जसमा
नल

एल वप

बाुँकी
नल

एल वप

कािखािा धिी िा

अन्तःशुल्क

प्रनतनिनधको

निरिक्षकको र्दस्तखत

कैवफयत

र्दस्तखत

जनति परिमाण ... ... ... ... ... ... ... प्रनतशत ... ..
रष्टव्य
१.

स्प्रटको प्रकाि अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै पािा प्रयोि ििुप
ि र्दिछ

२.

स्प्रटको स्रोत भिीएको महलमा जहाुँबाट आएको सो निकायको िाम ि विल िं. िा भन्साि प्रज्ञापि पर िसिि ि नमनत स्पष्ट उल्लेख
ििुप
ि िेछ ।

३.

मवहिाको जनति परिमाण ि प्रनतशतलाई कायािलयबाट स्िीकृनत प्राप्त भए पनछ मार खातामा घटाउिु पिेछ ।

४.

अन्य उद्योि व्यिसायीलाई शस्प्रट नबिी ििे को अिस्थामा सोको अनभलेख छु ट्टै िाख्नुपर्दिछ ।

५.

यो खाता शस्प्रट उत्पार्दि ििी सोको आफै प्रयोि ििेिा अन्य उद्योि फमि व्यिसायीलाई नबिी ििे उद्योि तथा सो शस्प्रट खरिर्द ििी
आफैले प्रयोि ििे उद्योि फमि िा व्यिसायीले समेत प्रयोिमा ल्याउिु पर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची १४(ख)
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत)

मोलासेसको आसर्दािी खचि खाता
उद्योि िा फमिको िामः

आ.ब.

ठे िािाः

मवहिाः

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

नमनत

कच्चा
पर्दाथिको

शशक्त

अशघल्लो

आजको

र्दुबैको

परिमाण

आसर्दािी

जसमा

खचि

बाुँकी

कािखािा धिी िा

कैवफयत

प्रनतनिनधको र्दस्तखत

स्रोत
उत्पार्दिमा

वििी

रष्टव्यः
१.

स्रोत भिीएको महलमा जहांबाट आएको सो निकायको िाम ि विल िं. िा भन्साि प्रज्ञापि पर िसिि ि नमनत स्पष्ट उल्लेख ििुप
ि िेछ

२.

यो खाता

मोलासेस उत्पार्दि ििी

सोको आफै प्रयोि ििे िा अन्य उद्योि फमि व्यिसायीलाई नबिी ििे उद्योि तथा सो मोलासेस

खरिर्द ििी आफैले प्रयोि ििे उद्योि, फमि िा व्यिसायीले समेत प्रयोिमा ल्याउिु पर्दिछ ।
३.

मोलासेस को आसर्दािी तथा खचि शक्िन्टल िा केजी मा खुलाइ िाख्नुपर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१४(ि)
(अन्तःशुल्क नियमािलीको नियम १९ सं ि ससबशन्धत)

िास आसर्दािी खचि खाता
प्रनतष्ठािको िाम ठे िािा ुः
स्था.ले.िं.

इजाजत पर िं.

आ.ब.

नमनत

भ्याट िं.

अशघल्लो

आजको आसर्दािी

मौज्र्दात

कच्चा

पािी

िास

र्दुबैको

च ुलाइमा खचि

बाकी

मौज्र्दात

का.ध.िा

अन्तःशुल्क

जसमा

भएको

िास

भ्याट िं.

प्र.नि.सही

नििीक्षकको र्दस्तखत

िास

भ्याट िं.

पर्दाथि

रष्टव्यः
१.
२.

यस खाताको सं चालि उत्पार्दि तफि खवटएका अन्तःशुल्कको कमिचािीबाट प्रमाशणत ििी कािखािाको शजसमा

िाख्नुपर्दिछ ।

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा प्रत्येक खाताको जोड जसमा िरि िाख्नुपर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१५
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत )

र्दै निक कायि परिचालि खाता
प्रनतष्ठािको िाम ठे िािा ुः
स्था.ले.िं.

इजाजत पर िं.

आ.ब.

ि.सं .

कायि

समय

कायि समानप्त

शुरु

प्राप्त िे शक्टफाइड

प्राप्त

प्राप्त हेड्स

भ्याट

शस्प्रट

िे शक्टफाइड

शस्प्रट

िं.

नमनत

शस्प्रट
नमनत

समय

नलटि

शशक्त

नलटि

शशक्त

नलटि

कनमशि

काधिा

अन्तःशुल्क

प्र.नि

नििीक्षकको

सही

र्दस्तखत

शशक्त

रष्टव्यः
१.

यस खाताको सं चालि उत्पार्दि तफि खवटएका

२.

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा प्रत्येक खाताको जोड जसमा िरि िाख्नु पर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

अन्तःशुल्कको कमिचािीबाट

ििी खातालाई कािखािाको शजसमा िाख्नु पर्दिछ ।
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अिुसूची–१६
(निर्दे शशकाको प्रकिण ५.१.६.२ सं ि ससबशन्धत)

खुर्दो ि शस्प्रट िाहेक अन्तःशुल्क िस्तुको निष्काशि माि नििेर्दि

नमनतः
श्री आ.िा.का./किर्दाता सेिा कायािलय
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
विषयः................... निकासी

शस्िकृत पाउ ।

श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... उद्योिबाट उत्पादर्दत र्दे हायको विििण अिुसािको सामाि निकासी स्िीकृती हुि नमनत ...
... ... ... ससमको निसि विििण भिी पेश ििे को छु /छौ । माि बमोशजमको निष्काशि पाउि अिुिोध ििे को छु /छौ ।
१. सामािको िामः

२. आकाि (size)

३. इकाई परिमाणः

४. (क) अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी (प्रनत इकाई र्दिः
(ख) सो िमोशजम हुिे र्दस्तुिः

५. (क) प्रनत इकाई मूल्य अनभिृवद्ध किः

६. उक्त िापत र्दाशखला िाजस्ि िकमः

(ख) सो बमोशजमको जसमा मू.अ.कि ुः
िाजस्ि शीषिक

िकम

नमनत

चेक/भोचि िं.

बैंक

(क) अन्तःशुल्क
७. सयार्द िाघेको मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा आयकि बाुँकी छै ि ।
उशल्लशखत व्यहोिा ठीक साचो हो, झुठ्ठा ठहिे प्रचनलत कािुि बमोशजम काििाही भएमा मेिो÷हाम्रो मिुिी छ ।
निष्काशि माि ििेको,

निष्काशि माि ििेको तफिबाट

खरिर्द नबिी इजाजतपर िसििः

िामः

उद्योि/व्यिसायी सं स्थाको िामः

सवहः

छापः

कायािलयको तफिबाट भिे
उशल्लशखत िाजस्ि र्दाशखला बमोशजमको िकम रुजु ििी विििण ठीक साुँचो र्दे शख र्दे हाय बमोशजमको परिमाणको सामाि निकासी ििि आर्दे श दर्दएको
छु ।
सामािको िाम

अन्तःशुल्क अनधकृत

आकाि (Size)

िामः

इकाईः

नमनतः

जसमा थाि (केश, केि)

कायािलयको छाप ुः

(... …... ... ... र्दे शख ... ... ... ... ... ससमको अन्तःशुल्क वटकट दर्दइएको
िोधाथि तथा कायािथि
कािखािा नििीक्षक श्री ... ... ... ... ... ... ।
आ.िा.का./ किर्दाता सेिा कायािलय ... ... ... ... ... ... ।
... ... ... ... ... उद्योि/नडवष्टलिी

... ... ... ... ...। उशल्लशखत भए बमोशजमको निष्काशि दर्दई अन्तःशुल्क िे कडि िाख्नुहि
ु ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१६(क)
(निर्दे शशकाको प्रकिण ५.१.१० सं ि ससबशन्धत)

खुर्दो ि शस्प्रटको निष्काशि माि नििेर्दि
श्री

आ.िा.का./किर्दाता सेिा कायािलय

नमनतः

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
विषयः िे क्टी फाईट शस्प्रट

साइलेन्स

(ENA) शस्प्रट खुर्दो

खरिर्द शस्िकृत पाउुँ ।

यस ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... उद्योिको लानि आिश्यक पिे िे क्टीफाईड शस्प्रट साइले न्स

(ENA) शस्प्रट खुर्दो श्री

................ बाट

उपलब्ध ििाइदर्दिुहि
ु नमनत …………………….ससमको निसि विििण भिी पेश ििे को छु /छौ ।माि बमोशजमको निष्काशि पाउि अिुिोध ििे को छु /छौ ।
१.उद्योि इजाजत सामािको िामः

२. खुर्दो / शस्प्रट खरिर्द इजाजत िं. ि नमनतः

३.ििीकिण अिनधः

४. ित आनथिक िषिको विििणः
(क) प्राप्त परिमाणः
(ख) प्रयोि भएको परिमाण
(ि) बाुँकी

५. चालू आनथिक िषिका विििण

६.

निकासी मदर्दिाको र्दाशखला अन्तःशुल्क िकमः

(क) प्राप्त परिमाण
(ख) उत्पार्दिमा खचि भएको परिमाण
(ि) बाुँकी परिमाण ुः
८. हाल माि भएको िे क्टीफाइड

९. माि भएको

परिमाणको

शस्प्रट//साइले न्ट (ENA) शस्प्रट/खुर्दो

प्रयोि(औषनध/अिुसन्धाि/अन्तःशुल्क
लाग्िे पर्दाथि उत्पार्दि/अन्य प्रयोजि)

१०.मूल्य अनभिृवद्ध कि तथा आयकि बाुँकी छै ि ।
११. शस्प्रट÷खुर्दो खरिर्द िापत िुझाएको िाजस्ि विििण

िाजस्ि शीषिक

िकम

नमनत

चेक/भोचि िं.

बैंक

(क) अन्तःशुल्क
उपयुक्त
ि
व्यहोिा हाम्रो नडवष्टलिी÷उद्योिको िे कडि अिुसाि नभडाई ठीक साुँचो व्यहोिा उल्लेख ििी पेश ििे को छु ÷छौ । झुठ्ठा ठहिे मा अन्तःशुल्क ऐि, २०५८, मदर्दिा
ऐि, २०३१ तथा मूल्य अनभिृवद्ध कि ऐि, २०५२ बमोशजम काििाही भएमा मेिा÷हाम्रो मिुिी छ ।
छाप

कािखािा/नडवष्टलिी धिी िा अनधकाि प्राप्त व्यशक्तको
सवहः
िामः
नमनत ुः

उशल्लशखत व्यहोिा ठीक साचो हो, झुठ्ठा ठहिे प्रचनलत कािुि बमोशजम काििाही भएमा मेिो/हाम्रो मिुिी छ ।
निष्काशि माि ििेको,

निष्काशि माि ििेको तफिबाट

खरिर्द नबिी इजाजतपर िसििः

िामः

उद्योि÷व्यिसायी सं स्थाको िामः

सवहः
छापः
कायािलयको तफिबाट भिे

उशल्लशखत िाजस्ि र्दाशखला बमोशजमको िकम रुजु ििी र्दे हाय बमोशजमको परिमाणको सामाि निष्काशि ििि आर्दे श दर्दएको छु ।
सामािको िाम

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

अन्तःशुल्क नििीक्षक÷/अन्तःशुल्क अनधकृतको
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निष्काशि परिमाण

र्दस्तखत
िामः

माि फािाम िं

नमनतः

नमनत

कायािलयको छापः

र्दाशखला ििे कायािलयको तफिबाट
उपयुक्त
ि
व्यहोिा यस कायािलयको िे कडि बमोशजम नमल्िे र्दे शखन्छ । निष्काशि भै आएको परिमाणको खुर्दो ÷ शस्प्रट नियमािुसाि िे कडि िाशख आसर्दािी बाुँनधएको व्यहोिा
प्रमाशणत िरिन्छ ।
कािखािा नििीक्षक/अन्तःशुल्क अनधकृत र्दस्तखत
िाम
नमनत

कायािलयको िाम

रष्टव्यः मानथको विििणमा कुिै कैवफयत र्दे शखएमा सो व्यहोिाको जािकािी ससबशन्धत कायािलय ि

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

विभािलाई दर्दिुपर्दिछ ।
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अिुसूची–१७
(निर्दे शशकाको प्रकिण ५.१.६.२

सं ि ससबशन्धत)

कािखािाको िोर्दाम क्षेरबाट अन्तःशुल्क लाग्िे पर्दाथि निष्काशि ििे फािाम
१.

निष्काशि फािाम िं.

२.

कािखािाको िाम ि ठे िािा

३.

उत्पार्दि इजाजतपर िं.

४.

थोक खरिर्द नबिी इजाजतपर सं ख्या

५.

स्थाई लेखा िसिि

६.

खरिर्दकतािको

७.

(क)

ढुिािी साधि ि िसििः

(क)

िाम ि ठे िािाः

(ख)

चालकको िामः

(ख)

स्थाई लेखा िसििः

८

नमनत

(ि)

अन्तःशूल्क इजाजत पर िः

९.

समयः

(घ)

अन्तःशूल्क इजाजत जािी ििे कायािलयको िामः

नस
.िं.

पेकेज मानथको

व्याच

मालको

नबिी

शचन्ह ि सं ख्या

िसिि

विििण

परिमाण

जसमा अन्तःशुल्क अंकमा रुः

अन्तःशुल्क

कुिै र्दस्तुि

मूल्य अनभिृवद्ध कि

कै

भए

वफ

अन्तःशुल्क

जसमा

.........

मू.अ.क.

जसमा

बुझाउिे

र्दि

अन्तःशुल्क

र्दस्तुि

लाग्िे मूल्य

मु.अ.कि

अशन्तम नमनत

कािखािा धिी िा प्रनतनिनधको र्दस्तखत

अन्तःशुल्क नििीक्षकको

िामः

िाम

नमनतः

नमनत

समय

समय

र्दस्तखत
अक्षिमाः

जसमा र्दस्तुि अंकमा रुः
अक्षिमाः
जसमा मू.अ.कि अंकमा रुः
अक्षिमाः
जसमा रु................................
अन्तःशुल्क अनधकृतको र्दस्तखत
िामः

नमनतः

रष्टव्यः
१.

माि फािाम ४ प्रनत बिाउिु पिेछ ।
(क)
(ख)
(ि)
(घ)

पवहलो प्रनत (िातो माल सामािसाथ लौजािु पिेछ ।

र्दोस्रोुे प्रनत (पुँहेलो भौचिसाथ कािखािा धिीले आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पेश ििुि पिेछ ।
तेस्रो प्रनत (हरियो अन्तःशुल्क नििीक्षकले कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ ।
चौथो प्रनत (सेतो कािखािाको आफ्िो फाइलमा िहिेछ ।

२.

अन्तःशुल्क (अन्तःशुल्क वटकट शुल्क लाग्िेमा सो समेत) अनग्रम र्दाशखला भएको प्रमाण पेश भएपनछ

३.

अन्तःशुल्क र्दि उल्लेख भएको महलमा आनथिक ऐिको र्दििन्र्दी बमोशजमको र्दि उल्लेख ििुप
ि र्दिछ ।

मार माि फािाम कावटिेछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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य
त

४.

अशघल्लो माि फािाम अिुसाि बुझाउिु पिे मूल्य अनभिृवद्ध कि िबुझाई ऐिको सयार्द िुशिएको हकमा

५

यस फािामको संचालि अन्तःशुल्क कमिचािीबाट हुिेछ ।

सो च ुक्ता िभई पुिः माि फािाम कावटिे छै ि ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१८
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत)

माि फािाम र्दताि वहसाब खाता
प्रनतष्ठािको िाम ठे िािाः
आनथिक िषि

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
नमनत

अशघल्लो

जसमा

माि फािाम पासको

मा फा िं

बक्सा

अ।शू िकम खचि

माि फािम पासको मु अ क िकम खचि

अन्तःशुल्क

जसमा

मु अ

नमनत

र्द ि

िकम

कि

भौ िं

भौ िं

मु अ
कि

कायािलायमा

बाुँकी

बाुँकी

र्दाशखला

मु. अ.

िहिुको

कि

कािण

िकम

िकम

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–१९
(निर्दे शशकाको प्रकिण १1.४ सं ि ससबशन्धत)

तै यािी सामािको आसर्दािी तथा नबिी (निष्काशि) खाता
प्रनतष्ठािको िाम ठे िािाः

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
आनथिक बषिः

नमनत

अशघल्लो

आजको

र्दुबैको

मौज्र्दात

आसर्दािी

जसमा

निष्काशि वििी
केस÷

एल.वप.

केि

नल./नल

अन्तःशुल्क

जसमा

जसमा

बाकी

कािखािा

अन्तःशुल्क

र्दि

अन्तःशुल्क

मू.अ.कि

परिमाण

धनि

नििीक्षकको

निष्काशिको

निष्काशि

र्दस्तखत

को

रष्टव्यः
१.

यस खाताको शशक्त ि अल्कोहल प्रनतशत ि नमनलनलटि भन्ने महलमा मदर्दिाको भएमा शशक्त, नबयिको भएमा अल्कोहल प्रनतशत ि च ुिोटको
भएमा नमनलनलटि िा अन्य पर्दाथि उल्लेख ििुि पर्दिछ ।

२.

यस खाताको संचालि उत्पार्दि तफि खवटएका अन्तःशुल्कको कमिचािीबाट ििे व्यिस्था ििी खातालाई कािखािाको शजसमा िाख्नुपर्दिछ ।

३.

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा प्रत्येक खाताको जोड जसमा िरि िाख्नुपर्दिछ ।

४.

प्रत्येक ब्राण्ड अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै पािामा विििण उल्लेख ििुप
ि र्दिछ ।
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अिुसूची–२०
(निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.५. सं ि ससबशन्धत)

कािखािाको िोर्दाम क्षेरबाट नबयि निष्काशि ििे माि फािाम
१.

माि फािाम िंः.

७.

थोक खरिर्द ििेको

२.

कािखािाको िाम ि ठे िािा

(क) अन्तःशुल्क इजाजत पर िसिि

३.

उत्पार्दि इजाजत पर संख्या

(ख) स्थाइ लेखा िसिि

४.

थोक खरिर्द नबिी इजाजत पर िसिि

(ि) इजाजत पर जािी ििे कायािलयको िाम

५.

स्थाई लेखा िसिि

८.

ढुिािी साधि ि िसिि

६.

खरिर्दकतािको िाम ि ठे िािा

९.

नमनतः

१०. समयः

नस.िं

सामािको
विििण

नबिी
काटुिि सं.

परिमण

बोतल सं .

अन्तःशूल्क
(नल.)

मुल्य अनभिृवद्ध कि

अन्तःशू

जसमा

मू.अ.क. लाग्िे

जसमा

ल्क र्दि

अन्तः

मुल्य

मु.अ.क

शूल्क

ि

मु.अ.क.

कैवफयत

बूझाउिे
अशन्तम
नमनत

जसमा अन्तःशुल्क अक्षिमाः
जसमा मू.अ.कि अक्षिमाः
कािखािा धिी िा प्रनतनिनधको सहीः
नमनतः

समयः

अन्तःशुल्क कमिचािीको सहीः
नमनतः

समयः

रष्टव्यः
१.

२.

माि फािाम ४ प्रनत बिाउिुपिेछ ।
(क)

पवहलो प्रनत (िातो माल सामािसाथ लौजािुपिेछ ।

(ख)

र्दोस्रो प्रनत (पुँहेलो भौचिसाथ कािखािा धिीले आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ ।

(ि)

तेस्रो प्रनत (हरियो अन्तःशुल्क नििीक्षकले कायािलयमा पेश ििुप
ि िेछ ।

(घ)

चौथो प्रनत (सेतो कािखािाको आफ्िो फाइलमा िहिेछ ।

अन्तःशुल्क (अन्तःशुल्क वटकट शुल्क लाग्िेमा सो समेत) अनग्रम र्दाशखला भएको प्रमाण पेश भएपनछ
मार माि फािाम कावटिेछ ।

३.

अन्तःशुल्क र्दि उल्लेख भएको महलमा आनथिक ऐिको र्दििन्र्दी बमोशजमको र्दि उल्लेख ििुप
ि र्दिछ ।

४.

अशघल्लो माि फािाम अिुसाि बुझाउिु पिे मूल्य अनभिृवद्ध कि िबुझाई ऐिको सयार्द िुशिएको हकमा
सो च ुक्ता िभई पुिः माि फािाम कावटिे छै ि ।

५

यस फािामको संचालि अन्तःशुल्क कमिचािीबाट हुिेछ ।
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अिुसूची–२१
(निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.५ सं ि ससबशन्धत)

तयािी बोतलबन्र्दी नबयि उत्पार्दि ि निष्काशि (आसर्दािी तथा खचि खाता नबयि कािखािाको िामः
स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

नम

नबयि

नत

को
िाम

बोतलबन्र्दी नबयिको आसर्दािी

बोतलबन्र्दी नबयिको

बाुँकी परिमाण

खचि(निष्काशि)
िोर्दा

बोत

काटुि

नलट

बोत

काटुि

नलट

बोत

काटुि

नलट

म िं.

ल

ि सं .

ि मा

ल

ि सं .

ि मा

ल

ि सं .

ि मा

िं.

सं .

सं .

प्रनतष्ठाि धिी िा प्रनतनिनधको र्दस्तखत

िकडे

अन्तःशुल्क

कैवफय

िाख्ने

नििीक्षक

त

कमिचािी

को

को

र्दस्तखत

र्दस्तखत

प्रनतष्ठािको छाप

रष्टव्यः
१.

यस खाताको संचालि उत्पार्दि तफि खवटएका अन्तःशुल्कको कमिचािीबाट
खातालाई कािखािाको शजसमा

ििी

िाख्नुपर्दिछ ।

२.

प्रत्येक मवहिाको अन्तमा प्रत्येक खाताको जोड जसमा िरि िाख्नु पर्दिछ ।

३.

प्रत्येक ब्राण्ड अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै पािामा विििण उल्लेख ििुि पर्दिछ ।
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अिुसूची–२२
(निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.६. सं ि ससबशन्धत)

नबयि बोतलबन्र्दी ससबन्धी प्रनतिेर्दि

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि
उत्पार्दिको पटक...../..... कािखािाको िामः................. नमनतः........................
आजको...................औ नसफ्टमा निसिािुसािको परिमाणमा (बोतलको सं ख्या÷परिमाण) बोतलबन्र्दी नबयिको जाुँच ििे का छौं । जाुँच िरिएको
उक्त परिमाण भएको ठीक साुँचो हो । उत्पार्दिका िममा िोक्साि भएको ........ नल. परिमाण भएको ि जाुँच िर्दाि र्दे शखएको नबयिको विस्तृत
विििण निसिािुसाि छः—
१. बोतलबन्र्दी भएको नबयिः
नबयिको

बोतल बन्र्दी भएको नबयिको

वकनसम ि

साइज

िाम

सं ख्या

नलटि

काटुिि

बोतल

फ्लोनमटि को

िणिा

कोड िं.

स्थाि

बोतलबन्र्दी ििे को समय
शुरु समय

पुिा भएको

पूणि समयािनध

समय

२. फ्लोनमटिबाट िाप भएको नबयि ि िोक्साि भएको नबयिको जाुँच पिीक्षणः
नस.िं.

विििण

१

शुरु अंक

२

अशन्तम अंक

३

जसमा नबयि परिमाण

४

नबयि

प्रिाह हुुँर्दा िोक्साि

भएको परिमाण

फ्लोनमटिबाट नबयि जाुँर्दाको पवहलो

बोतल काउन्टिको र्दोस्रो विन्र्दुको

विन्र्दुको नडस्प्लेमा र्दे खाएको अंक अिुसाि

नडस्प्लेमा र्दे खाएको अंक अिुसाि

............................नल.

......................सं .

............................नल.

..................प्रनतशत

३.

िोक्सािी भएको िाउि ककि सं ख्याः

४.

फ्लोनमटिले कनत परिमाण र्दे खाएको छ भन्ने जाुँच ििे प्रकृया ि र्दे खाएको विििणः (यदर्द फ्लोनमटि नबग्रेमा)
फ्लोनमटिबाट बोतलमा िाशखएको नबयिको परिमाण िा अंक ि िास्तविक िणिाबाट आएको अंक
बोतल

५.

कैवफयत .............................................................
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सहीः..........................(अन्तःशुल्क कमिचािी)

सहीः..................(इजाजतपरिाला िा

िामः..........................................

िामः...............................................
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निजको प्रनतनिनध)
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अिुसूची–२३
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.६. सं ि ससबशन्धत)

निष्काशि िरिएको तथा बोतलबन्र्दी िरिएको नबयिको विििण
नबयिको िामः...................... बोतलको साइजः....................नलटि परिमाण

स्थायी लेखा िसबि
अन्तःशुल्क इजाजत िसबि

नमनत

निष्काशशत

बोतल

नबयिको

बन्र्दी

िोक्सािी

िोक्सािी

अन्तःशुल्क

नमिाहा

निरिक्षकको

विििण

र्दस्तखत

अिुसूची

ु ी
अिुसच

२०

२२

अिुसाि

अिुसाि

भएको

बोतलको

नबिी

सं ख्या

नबयिको

साइज

िाम

कैवफयत

बोतल
सं ख्या

नलटि

काटुिि

बोतल

सं ख्या

सं ख्या

प्रनतष्ठाि धिी िा प्रनतनिनधको र्दस्तखत

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

नलटि

काटुिि

नल

नमनत

परिमाण

सं ख्या

प्रनतष्ठािको छाप
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अिुसूची–२४
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.६. सं ि ससबशन्धत)

बुि् अिीिालाले दर्दिुपिे नबयिका बोतलहरुको नबिी ि त्यसबाट आउिे अन्तःशुल्कको मानसक तथा िावषिक फाुँटिािी
इजाजतपरिालाको िाम ठे िािा
साल ....................... मवहिा ......................शाखा
नबयिको

तयाि

जसमा

नबवि

अन्तःशुल्क

स्टकमा

बोतलको

िरिएको

बोतल

भएको

बाुँकी

शुरु

बोतलहरु

बोतल

बोतलहरु

कैवफयत

स्टक
नबयिको

अल्कोलह

बोतलको

परिमाण

बोतलको

परिमाण

बोतलको

परिमाण

बोतलको

परिमाण

िाम

प्रनतशत

सं ख्या

नलटिमा

सं ख्या

नलटिमा

सं ख्या

नलटिमा

सं ख्या

नलटिमा

र्दि

जसमा

बोतलको

परिमाण

सं ख्या

नलटिमा

साइज

इजाजतपरिाला िा निजको प्रनतनिनधको
हस्ताक्षिः

नमनतः

िामः

पर्दः
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अिुसूची–२५
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.७ संि ससबशन्धत)

नबयिको िोक्सािी नमिाहाको नििेर्दि तथा नसफारिस
ि.सं .......... कािखािाको िामः........................... नमनतः.......................
श्रीमाि्......................................ज्यू, माफितः अन्तःशुल्क इकाइ कायािलय
यस कसपनि...........................................................को तफिबाट नमनत.............................. र्दे शख नमनत .............................ससम
नबयि उत्पार्दि प्रवियामा िएको जनति िा िोक्सािीको विििण र्दे हाय बमोशजम कािज प्रमाण सवहत पेश ििे का छौं । नियमािुसाि नमिाहाको लानि
अिुिोध छ ।
नस.

बोतल

नबयिको

उत्पार्दिमा

िं

बन्र्दी

िाम, ि

िएको

नमनत

अल्कोहल

परिमाण

प्रनतशत

नलटि

िोतनलिं प्लोनमटि तफिको

उत्पार्दि

िोक्सािी

िोक्सािी

बावक

नलटिि

नलटि

प्रनतशत

बोतल

पाश्चिािाजेसि, प्यावकङ्ग िोर्दाम

िोक्सािी जसमा

तफिको िोक्सािी

नलटि ि % मा

काटुिि सं.

नलटि

िोक्सािी

नलटि

उद्योि

/ कसपनिको छाप

हस्ताक्षिः..........................

(इजाजतपरिाला िा निजको प्रनतनिनध)

िामः ... ... ... ... ... ... ... ... नमनतः ... ... ... ... ... उद्योिमा निजको पर्द शजसमेिािी.... कायािलय प्रयोजिको लानि मार
१. िोक्सािी परिमाणः नलटि
(क) िोतनलिं प्लोनमटि तफिको
(ख) पाश्चिािाजेसि, प्यावकङ्ग िोर्दाम तफि..................

नसफारिश कताि अन्तःशुल्क इकाइ कायािलयको कमिचािीको हस्ताक्षि....
िामः.........
नसफारिश नमनतः....................
आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा िोक्सािी नमिाहाको लानि प्राप्त नमनतः.
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र्दताि िं

261

अिुसूची–२५(क)
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ५.२.७ संि ससबशन्धत)

मदर्दिाको िोक्सािी नमिाहाको नििेर्दि तथा नसफारिस
ि.सं ..........

कािखािाको िामः...........................
नमनतः.......................

श्रीमाि्......................................ज्यू,
माफितः अन्तःशुल्क इकाइ कायािलय
यस

कसपनि

.......................................................को

तफिबाट

नमनत............................

र्दे शख

नमनत

.............................ससम मदर्दिा उत्पार्दि प्रवियामा िएको जनति िा िोक्सािीको विििण र्दे हाय बमोशजम कािज प्रमाण सवहत पेश ििे का छौं ।
नियमािुसाि नमिाहाको लानि अिुिोध छ ।

नस.

उत्पार्दि

मदर्दिाको

िं

नमनत

िाम, ि
शशक्त

उत्पार्दिमा िएको

उत्पार्दि भएको

परिमाण

एल वप

ब्राण्ड

नलटि

नलटि

िोक्सािी
शशक्त

परिमाण

एल

िोतल

नलटि

िोक्सािीको
एल

िोक्सािी

वप

वप

%

नलटि

नलटि

कािण

उद्योि / कसपनिको छाप
हस्ताक्षिः..........................

(इजाजतपरिाला िा निजको प्रनतनिनध)

िामः.....................नमनतः...............................उद्योिमा

निजको पर्द शजसमेिािी....

कायािलय प्रयोजिको लानि मार
१. िोक्सािी परिमाणः नलटि / एल

वप नलटि

नसफारिश कतािः
अन्तःशुल्क एकाइ कायािलयको कमिचािीको

हस्ताक्षि...

पर्द.
िाम थि.........
नसफारिस

नमनतः....................

आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा िोक्सािी नमिाहाको लानि प्राप्त नमनतः.
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

र्दताि िं
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अिुसूची–२६
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं.6.१ सं ि ससबशन्धत)
अन्तःशुल्क वटकट ि वटकट लकको आसर्दािी खचि खाता

प्रनतष्ठािको िाम, ठे िािाः

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
आनथिक बषिः........

िामुः .........

अन्तःशुल्क वटकटको प्रकाि
प्रेषक
आसर्दािी

आसर्दािी
खचि
बानधएको
िाम

च.िं.÷भौ.िं.

नमनत

नमनत

खचि

वटकट

मौज्र्दात

पठाएको

विििण िाख्ने

कायािलय÷

कमिचािीको

इकाइ
र्दे शख

ससम

परिमाण

कायािलय

सवह
र्दे शख

ससम

परिमाण

परिमाण

र्दे शख

ससम

िोटुः
१.अन्तःशुल्क वटकटको प्रयोिको लानि छु ट्टै रुपमा िोस्िािा खाताको रुपमा िशजस्टि खडा िरि िाख्नु पर्दिछ ।
२.अन्तःशुल्क वटकटको प्रकाि अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै खाताको पािा प्रयोिमा ल्याउिु पर्दिछ ।
३.यस खाताको प्रयोि तथा सं चालि आन्तरिक िाजस्ि विभाि, अन्तःशुल्कको प्रशासि ििे आन्तरिक िाजस्ि
कायािलय कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलय ि इकाइ कायािलयले ििुि पर्दिछ ।
४.यस खातामा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुमा प्रयोि हुिे शस्टकि तथा नत िस्तुको उत्पार्दि नबिी वितिणसं ि ससबशन्धत
(कािोिाि स्थल, िोर्दाम, उत्पार्दिस्थल) मा प्रयोि हुिे डोिलक (वटकट ताल्चाको अनभलेख िाशखन्छ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–२६(क)

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. 6.1 सं ि ससबशन्धत)
अन्तःशुल्क वटकट ि वटकट लकको आसर्दािी खचिको व्यशक्तित खाता

प्रनतष्ठािको िाम, ठे िािाः

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
आनथिक बषिः
अन्तःशुल्क वटकटको प्रकाि
कायािलय÷उद्योिको िाम
प्रेषक

िाम

च.िं.÷
भौ.िं.

आसर्दािी
खचि
नमनत

बाुँनधएको

आसर्दािी
र्दे शख

ससम

खचि

वटकट
परिमाण

नमनत

पठाएको
कायािलय

र्दे शख

ससम

मौज्र्दात
परिमाण

र्दे शख

ससम

विििण िाख्ने
परिमाण

कमिचािीको
िाम

िोटः
१.

अन्तःशुल्क वटकटको प्रयोि कुि कायािलय तथा कुि उद्योिमा भयो भन्ने जािाकािीको लानि यो खाताको

२.

छु ट्टै रुपमा िोस्िािा खाताको रुपमा िशजस्टि खडा िरि िाख्नु पर्दिछ ।

३.

अन्तःशुल्क वटकटको प्रकाि अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै खाताको पािा प्रयोिमा ल्याउिु पर्दिछ ।

४.

यस खाताको प्रयोि तथा सं चालि निसि अिुसाि हुन्छः

प्रयोि िरिन्छ ।

(क)

आन्तरिक िाजस्ि विभािले कायािलयित वटकटको आसर्दािी तथा खचिको अनभलेख िाख्न ,

(ख)

अन्तःशुल्कको प्रशासि ििे आन्तरिक िाजस्ि कायािलय कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयले
उद्योि अिुसाि वटकटको आसर्दािी तथा खचिको अनभलेख िाख्न,

(ि)

इकाइ कायािलयमा खवटएको कमिचािीले सो उद्योिको उत्पार्दिको प्रकाि अिुसाि प्रयोि हुिे

वटकटको आसर्दािी तथा खचिको अनभलेख िाख्न ।
५.

यस खातामा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुमा प्रयोि हुिे शस्टकि तथा नत िस्तुको उत्पार्दि नबिी वितिणसं ि
ससबशन्धत (कािोिाि स्थल, िोर्दाम, उत्पार्दिस्थल) मा प्रयोि हुिे डोिलक (वटकट ताल्चाको अनभलेख
िाशखन्छ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–२६(ख)

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. ६.3 सं ि ससबशन्धत)
अन्तःशुल्क वटकट लक (साुँचोको प्रयोि िे कडि खाता

कािोिाि उत्पार्दि स्थलः
वटकट प्रयोि हुिे कायािलय िा कािखािाको िामः
प्रयोि भै
िहेको
अन्तःशुल्क
वटकट ताल्चा

प्रयोि भएको

खोलेको

खोलेको

खोल्िु पिे को

बन्र्द भएको

स्थाि

नमनत

समय

कािण

समय

िसबि

प्रयोि हुिे

खोल्ि

िया

अिुमनत दर्दिे

अन्तःशुल्क

अन्तःशुल्क

वटकट ताल्चा

अनधकृतको

िसबि

सवह

िोटः
१.

यस खातामा अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तुमा प्रयोि हुिे शस्टकि िा नत िस्तुको उत्पार्दि नबिी वितिणसं ि
ससबशन्धत (कािोिाि स्थल, िोर्दाम, उत्पार्दिस्थल) को सुिक्षाको लानि प्रयोि हुिे डोिलक (वटकट ताल्चाको
अनभलेख िाशखन्छ ।

२.

डोिलक अन्तःशुल्क लाग्िे िस्तु िहेको स्थाि, कक्ष, साधि,भाुँडो, टयांक

िा

कुिै प्यावकंि

िरिएको

साधिको सुिक्षा तथा व्यिस्थापिको लानि प्रयोि हुन्छ ।
३.

प्रथम पटक प्रयोि िर्दाि प्रथम पटक प्रयोि िरिएको भन्ने व्यहोिा खुलाउिुपर्दिछ ।

४.

खोलेको नमनत, समय, ि कािणमा भौनतक नियन्रण अन्र्तितका िस्तु िहे को स्थाि साधि प्रिेशद्वाि
खोल्र्दाको व्यहोिा खुलाउिु पर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–२७
(अन्तःशुल्क

निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)

उत्पार्दि तथा निष्काशिको मास्केिािी÷ िावषिक प्रनतिेर्दि

प्रनतष्ठािको िामः
मवहिा ÷बषि

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
नस.िं.

पर्दाथिको

अशघल्लो

यो

र्दुबैको

निकासी

बाुँकी

जसमा

प्रनतष्ठाि

िाम

मवहिाको

मवहिामा

जसमा

परिमाण

मौज्र्दात

अन्तःशुल्क

सं चालि

मौज्र्दात

उत्पार्दि

िकम

दर्दि

कैवफयत

कुल जसमा

प्रनतष्ठािको आनधकारिक व्यशक्तको र्दस्तखतः
नमनतः

िोटः यो विििण िावषिक तथा मानसक रुपमा कायािलयमा पठाउिु पर्दिछ ।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–२८

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
कच्चा पर्दाथिको मास्केिािी / बावषिक प्रनतिेर्दि

प्रनतष्ठािको िामः
सामािको िामः
मवहिा÷िषिः
इकाईः

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
नस.िं.

विििण

परिमाण

इकाइ

अनधल्लो

यस

मौज्र्दात

मवहिाको

जसमा

खचि

बाुँकी

कैवफयत

परिमाण

आसर्दािी

कुल जसमा

प्रनतष्ठािको आनधकारिक व्यशक्तको र्दस्तखतः
नमनतः
रष्टव्यः

१. विििणमा कच्चा पर्दाथिको िाम उल्लेख ििुप
ि िेछ ।

२. यो विििण बावषिक ि मानसक रुपमा कायािलयमा पठाउिुपिेछ ।

३. यो विििण अन्तशूल्क लाग्िे िस्तु (शस्प्रट, मोलासेस) खरिर्द ििे अन्य उद्योि िा व्यिसायीले समेत
ससबशन्धत आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा पेश ििुप
ि र्दिछ
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–२९
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)

िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
मवहिा ि बावषिक उत्पार्दिको अन्तःशुल्क विििण
श्री आन्तरिक िाजस्ि कायािलय......................।
उद्योिको िामः
इजाजत प्राप्त÷ििीकिण नमनतः

कािोिाि शुरु बषिः

ठे िािाुः

पोष्ट बक्स िं.

फोि िं.

फ्याक्स िुः

कािोिाि र्दताि कायािलय÷र्दताि िं. ि नमनतः
प्रोप्राइटि÷सं चालकहरुुः १)

२)

इमेल ठे िािाुः

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
आ.ि.२०७..÷२०७.... को २०७..

अन्तःशुल्क

अन्तःशुल्क र्दिबन्र्दी

×

बाुँकी मौज्र्दात

×

मूल्य÷िाजस्ि

जसमा नबिी

×

छु ट नबिी

×

निकासी

×

अन्तःशुल्क योग्य नबिी

परिमाण

×

शुरु मौज्र्दात

प्रकाि /शशक्त

नबिी परिमाण

इकाइ

उत्पार्दि परिमाण

खपतको अन्तःशुल्क

बाुँकी परिमाण

जनति

खचि परिमाण

अन्तःशुल्क

उत्पार्दिमा खचि

आयात/ खरिर्द परिमाण

इकाइ

नस.िं.

कच्चा पर्दाथिहरुको िाम

खरिर्द

खण्ड ख

जसमा नबिी मूल्य

क

उत्पार्दिको िाम

खण्ड

...............मवहिाको÷बावषिक उत्पार्दिको अन्तःशुल्क विििण

1.
2.
खरिर्दको

खपतको

अन्तःशुल्क रु.

अन्तःशुल्क रु.

उत्पार्दिका ब्राण्ड िामहरुः

जसमा मूल्य ि

डे.

अन्तःशुल्क रु.

अन्तःशुल्क वटकट जसमाः

खरिर्द/खपतिा
नतिे को

बैंक र्दाशखला
जसमा नतिे को िे.
कुिै कैवफयत भएमाः

बाुँकी डेविट
/क्रेडडट (

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

)
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िोटः अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी अिुसािको उत्पार्दि िस्तु÷इकाई÷शशक्त÷प्रकाि ि परिमाण उल्लेख ििुप
ि िेछ । खण्ड
क

लाई आिश्यकता अिुसाि कोलम थप ििी अलि पािामा तयाि ििि सवकिेछ । भौनतक नियन्रण तफिको

िस्तु भए यो विििण विभािमा समेत पठाउिुपर्दिछ ।
तयाि ििेकोः
र्दस्तखत ि नमनतः
िामः

प्रमाशणत ििेकोः
र्दस्तखत ि नमनतः
िाम
कसपनिको छाप

पर्द

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

पर्द
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अिुिूची–३०
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
मवहिा ि बावषिक नबिीको अन्तःशुल्क विििण
श्री आन्तरिक िाजस्ि कायािलय......................।
फमि÷कसपनिको िामः
ििीकिण नमनतः

कािोिाि शुरु बषिः

ठे िािा

पोष्ट बक्स ि.

फोि िंहरु

कािोिाि र्दताि कायािलय÷र्दताि िं. ि नमनतः

फ्याक्स िः

प्रोप्राइटि÷सं चालकहरु १)

२)

इमेल ठे िािा

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
...............मवहिाको नबिीको अन्तःशुल्क विििण

1.
2.
खरिर्दमा नतिे को अन्तःशुल्कः

जसमा मूल्य ि अन्तःशुल्कः

×

मुख्य खरिर्द/नबिीका ब्राण्ड िामहरुः

डे.

×

खरिर्दमा नतिे को अन्तःशुल्क
बैंक र्दाशखला िकमः
जसमा नतिे को -िे.

बाुँकी डेविट /क्रेडडट ( )
कुिै कैवफयत भएम यहाुँ उल्लेख ििुि होलाः

िोटः अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी अिुसािको खरिर्द िस्तु÷इकाई÷शशक्त÷प्रकाि÷ परिमाण उल्लेख ििुप
ि िेछ ।
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लािेको अन्तःशुल्क

र्दिबन्र्दी

जसमा नबिी

बांकी मौज्र्दात

शुरु मौज्र्दात

विििण

इकाइ

साधिसमेत)

अन्तःशुल्क

(सिािी

शशक्त िा प्रकाि

िस्तुको

पैठािी÷खरिर्द परिमाण

तयािी

मूल्य÷िाजस्ि

नबिी

नबिी

निकासी

खरिर्द÷पैठािी

अन्तःशुल्क योग्य नबिी

नस.िं.

छु ट नबिी

आ.ि.२०७..÷२०७.... को २०७..

तयाि ििेको र्दस्तखत ि नमनतः
प्रमाशणत ििेको र्दस्तखत

ि

नमनतः

िामः
पर्दः

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुिूची–३०(क)

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. 10.१ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
आयानतत िस्तुको खरिर्द, नबिी ि मौज्र्दातको विििण

श्री आन्तरिक िाजस्ि कायािलय......................।
फमि÷कसपनिको िामः

कािोिाि शुरु बषिः

ठे िािाः

पोष्ट बक्स िः

फोि िं

फ्याक्स िः

कािोिाि र्दताि कायािलय÷र्दताििं. ि नमनतः

इमेल ठे िािाः

प्रोप्राइटि÷सं चालकहरु (१)

(२)

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
इजाजत प्राप्त÷ििीकिण नमनतः

आ.ि.२०७..÷२०७.... को २०७.. ...............मवहिाको आयानतत िस्तुको विििण
नस.िं.

आयात ि मौज्र्दात

नबिी

बांकी

पैठािी

शशक्त

पैठािी

यस

जसमा

अन्तःशुल्क

अन्तःशुल्क

जसमा

बाुँवक

जसमा

शस्टकि

शस्टकि

भएको

िा

परिमाण

अशघको

परिमाण

योग्य नबिी

िलाग्िे

नबिी

मौज्र्दात

नबिी

लािेको

िलािेको

िस्तुको

प्रकाि

नबिी

परिमाण

मूल्य

परिमाण

परिमाण

मौज्र्दात

विििण
१
२

िोटः
१.
२.

यो फािाम मदर्दिा ,च ुिोट, नबयि आयातकतािले प्रयोि ििुप
ि िेछ ।

अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी अिुसािको खरिर्द िस्तु÷इकाई÷शशक्त÷प्रकाि÷ परिमाण उल्लेख ििुप
ि िेछ ।

३.

मौज्र्दातामा िहे को िस्तुको शस्टकि लािेको ि िलािेको छु ट्टा छु ट्टै खुलाउिु पिेछ ।

४.

यो विििण साथ

िेता अिुसािको नबिी विििण पेश ििुप
ि िेछ । जसमा िेताको िाम, स्थायी लेखा िंबि,

िस्तुको ब्राण्ड अिुसािको िाम ,परिमाण, मूल्य खुलाउिु पिेछ ।
पेश ििेको िामः
र्दस्तखत

नमनतः

पर्दः

कसपनिको छाप
अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुिूची–३०(ख)

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. 10.३ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
िण्डेड ियेि हाउस (किमुक्त, पसलले पेश ििुप
ि िे विििण

श्री आन्तरिक िाजस्ि कायािलय......................।
फमि÷कसपनिको िामः

फोि िः

ठे िािा

इमेलः

प्रोप्राइटि÷सं चालकहरु (१)

(२)

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht gDj/
इजाजतपर ििीकिण नमनतः
आ.ि.२०७..÷२०७.... को.....मवहिामा िण्डेड िेयि हाउस (कि मुक्त पसल) ले नबिी ििे को िस्तुको विििण

िोटः

१.यो फािाम िण्डेड िेयि हाउस ( कि मुक्त पसल) ले तयाि ििी अनभलेखमा िाख्ने तथा आयात स्िीकृनत नलर्दा, बैक ग्यािे न्टी
धिौटी फुकुिा िर्दाि, अन्तःशुल्क शस्टकि माि िर्दाि ि हिे क मानसक प्रनतिेर्दि साथ सं लग्ि ििुप
ि र्दिछ ।
२.अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी अिुसािको खरिर्द िस्तु÷इकाई÷शशक्त÷प्रकाि÷ परिमाण उल्लेख ििुप
ि िेछ ।
३.यो विििणमा िेताको िाम, िस्तुको ब्राण्ड अिुसािको िाम ,परिमाण, मूल्य खुलाउिुपिेछ ।

४. यो फािाम कि मुक्त पसलले नबिी हुिे िस्तु आयात खरिर्द िर्दाि िा नबिी िर्दाि हिे क पटक नियनमत रुपमा भिुप
ि र्दिछ ।
५.यो फािाम मदर्दिा, नबयि, च ुिोट ब्राण्डीको प्रकाि अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै रुपमा प्रयोि ििि सवकन्छ ।

६.एक भन्र्दा बढी प्रज्ञापिपरबाट आयानतत िस्तु एकै पटक नबिी भएकोमा सो व्यहोिा कैवफयत महलमा उल्लेख ििुप
ि र्दिछ ।
७.पििाष्ट्र मन्रालयबाट नसफारिस िरिएको भन्र्दा कम परिमाणमा नबिी भएको अिस्थामा सो ब्यहोिा कैवफयत महलमा उल्लेख
ििुप
ि र्दिछ
८.आयात विििणमा पैठािीको हकमा भन्साि प्रजापिपर ि नमनत, स्िर्दे शी खरिर्दको हकमा नबल िं ि नमनत उल्लेख ििुप
ि र्दिछ ।
पेश ििेको िाम
र्दस्तखतः
नमनतः

पर्दः

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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क

वटकट िलािेको सं ख्या

वटकटलािेको सं ख्या

भन्साि मूल्य

रु.

बैक ग्यािे न्टी िा धिौटी बाुँवक

परको च िं ि नमनत

पििाष्ट्र मन्रालयको नसफारिस

प्रयोि वटकट सं ख्या

बाुँवक मौज्र्दात

मूल्य

परिमाण

खरिर्दकतािको िाम

जसमा परिमाण

यस अशघको मौज्र्दात

ड्युवट वफ्रबाट नबिी

आयात िा खरिर्द परिमाण

आयात विििण

आयानतत िस्तुको विििण

िाम

नमनत

अिुिूची–३१
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
आन्तरिक िाजस्ि कायािलय..................

चालू आ.ि.को ित

यस मवहिाको

चालू आ.ि. को

िस्तुको कािोिाि

मवहिा ससमको

(२०७..।...।...)

हाल ससमको

ििे किर्दाताहरुको

जसमा

*

*

लाग्िे अन्तःशुल्क

निष्काशि÷ नबिी

*

उत्पार्दि

*

लाग्िे अन्तःशुल्क

निष्काशि÷ नबिी

*

उत्पार्दि

निष्काशि÷ नबिी

*

लाग्िे अन्तःशुल्क

उत्पार्दि

शशक्त÷प्रकाि

इकाई

िस्तु÷सेिाको विििण

िाम

कैवफयत

अन्तःशुल्क लाग्िे

.... मवहिाको

नस.िं.

नियाित छु ट

२०७... मवहिाको (आ.ब.२०७ /०७ ) अन्तःशुल्क िाजस्ि असुलीको मानसक विििण

1
2
जोड जसमाः

*

िोटः

१. िस्तुको िाम÷शशक्त÷प्रकाि÷इकाई अन्तःशुल्क र्दििन्र्दी अिुसाि उल्लेख ििुप
ि िेछ । कुिै एक िस्तुको जोड

जसमा पनछ अको िस्तु िर्दे िमशः विििण भर्दै लैजािु पिे । जस्तैः च ुिोट, वियि, स्प्रीट÷मोलासेस, मदर्दिा÷िाइि,
नसमेण्ट, फलामका, िं ििोिि, प्लावष्टक समाि, नबुँडी÷सूती, खैिी िुड्खा÷पािमसाला, निकोवटियुक्त तथा निकोवटि
िवहत सूतीजन्य पर्दाथि ि अन्य यस्तै पर्दाथि, अन्य, सिािी साधि)

२. यो विििण प्रत्येक मवहिाको १५ िते नभरमा विभािमा पठाउिु पर्दिछ ।
तयाि ििेकोः

प्रमाशणत ििेको

र्दस्तखतः

र्दस्तखतः

िामः

िामः

पर्दः

पर्दः

नमनतः

नमनतः

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–३२
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
आन्तरिक िाजस्ि कायािलय..................

तयाि ििेकोः
र्दस्तखतुः

कैवफयत

प्रमाशणत ििेको
र्दस्तखतुः

िामः

िामः

पर्दः

पर्दः

नमनतुः

नमनतुः

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)

बांकी मौज्र्दात

ससमको जसमा

छु ट नबिी नियाित÷परिमाण

)

लाग्िे अन्तःशुल्क

(२०७

चालू आ.ि. को हाल

निष्काशि÷नबिी

लाग्िे अन्तःशुल्क

निष्काशि÷नबिी

उत्पार्दि

शशक्त÷प्रकाि

इकाई

िस्तु÷सेिाको विििण

मवहिा ससमको

यस मवहिाको

उत्पार्दि

चालू आ.ि.को ित

) िस्तुित अन्तःशुल्क िाजस्ि असुलीको मानसक विििण

लाग्िे अन्तःशुल्क

नस.िं

/ ०७

निष्काशि÷नबिी

मवहिाको (आ.ि.२०७

उत्पार्दि

२०७...
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अिुसूची–३३

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि

आन्तरिक िाजस्ि विभाि

आ.ब. २०७

आन्तरिक िाजस्ि कायािलय..................

ि २०७

/२०७

/२०७

मसान्त ससमको तुलिात्मक िस्तुित अन्तःशुल्क िाजस्ि असुली विििण

आ.ब.२०७ ÷२०७

कैवफयत

बाुँकी स्टक

र्दाशखला अन्तःशुल्क

को चालु मवहिा ससम

र्दाशखला अन्तःशुल्क

परिमाण

निष्काशि÷नबिी

उत्पार्दि परिमाण

र्दाशखला अन्तःशुल्क

परिमाण

निष्काशि÷नबिी

चालु मवहिा ससम

परिमाण

२०७

को

निष्काशि÷नबिी

ई

आ.ब.२०७ ÷०७

÷

उत्पार्दि परिमाण

आ.ब. २०७

उत्पार्दि परिमाण

.

इका

शशक्त÷ प्रकाि

नस.ि

उत्पार्दि÷ खरिर्द विििण िस्तुित

उद्योिको िाम ठे िािाः

जसमा

तयाि ििेकोः

प्रमाशणत ििेकोः

र्दस्तखतः

र्दस्तखतः

िामः

िामः

पर्दः

पर्दः

नमनतः

नमनतः

िोटः

१.विभािले समय समयमा पठाउिु पिे भिी तोवकएका विििणहरु तोके बमोशजम कायािलयबाट िमुिामा
तयाि ििी पठाउिु पिेछ ।

२.आनथिक बषि समाप्त भएको मवहिाको विििण साथ बावषिक प्रिनत विििण समेत तयाि ििी पठाउिु पिे
।

अन्तःशुल्क निर्दे शशका, २०६८ (परिमाशजित संस्किण, २०७६)
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अिुसूची–३४
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
िेपाल सिकाि
अथि मन्रालय
आन्तरिक िाजस्ि विभाि आन्तरिक िाजस्ि कायािलय.................।
२०७.. साल...........मवहिाको अन्तःशू ल्कको

१.

(क)
नस.िं.

अन्तःशुल्क

इजाजतपर

र्दताि

ससबन्धी

उत्पार्दि, आयात, नियाित नबििण

इथािोल, स्प्रीट उत्पार्दि तफि

२

मदर्दिा उत्पार्दि तफि

३

नबयि उत्पार्दि तफि

४

िाइि/व्राण्डी (फलफुलको)उत्पार्दि

५

चूिोट/नसिाि उत्पार्दि तफि

६

नबुुँडी

७

सूतीजन्य अन्य उत्पार्दि/पैठािी

८

अन्य औद्योनिक उत्पार्दि तफि

९

सख्खि, िसकट (भवटिकल िोलिबाट)

१०

सख्खि ,िसकट (होिीजेण्टल िोलिबाट)

११

सिािी

१२

अन्य

कायि प्रिनत

विििण

विििण
उत्पार्दि(सं ख्या)

ियां
१

मानसक

आयातको

नियाितक

इजाजत

सं ख्या

ुो सं ख्या

र्दस्तुि

विििण

ििीकिण

साधिहरु

जसमा
(ख)
नस.िं

नबिी नबतिण तफि

ियां

सं ख्या

ििीकिण

इजाजत र्दस्तूि

कैवफयत

सं ख्या
१

मदर्दिा

२

मदर्दिा

नबतिक
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३

थोक नबिेता

४

तािे

५

पयिटक

६

नडपाटिमेण्टल

७

स्िर्दे शी/विर्दे शी मदर्दिा खुरा

८

स्िर्दे शी

मदर्दिा, ििि क्षेरमा

९

स्िर्दे शी

मदर्दिा अन्य क्षेरमा

१०

खू र्दो, िूड, स्प्रीट

११

चूिोट,पािपिाि,खैिी सुती

१२

चूिोट,पािपिाि,खैिी सुती, खुरा

१३

सिािी

जसमा

अन्य

होटलहरु
स्तिका होटल
स्टोि

नबिी
वितिक

साधिहरु

िोटः उपिोक्त खण्ड क.ख. मध्ये मवहिाको विििण

ि.
नस.िं

अन्तःशूल्क लाग्िे िस्तूको कायािलयबाट
फमि/कसपनिको िाम

र्दताि

हू ि आएकाको मार िाम उल्लेख ििे

आयात/नियाित स्िीकृनत

िस्तूको विििण

स्िीकृनत

नमनत

हूिे ।

दर्दएको विििणुः
आयातको परिमाण

नियाितको परिमाण

कैवफयत

यस मवहिाको

हाल ससमको

कैवफयत

२. अबैध मदर्दिा नियन्रण तथा अन्तःशूल्क तफि अन्य कािबाहीको नबििण
ि.सं .

नबििण

ित

मवहिा

ससमको
१

सनमनतको बैठक बसेको सं ख्याः

२

काििाही ििे को

३

बजाि अिुिमि सं ख्याः

४

काििाहीबाट असूली िकमः

५

यस मवहिामा

सं ख्याः

पिे को

मुद्दा सं ख्याः
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६

यस मवहिामा

मुद्दा वकिािा संख्याः

७

मुद्दाको

धिौटी

जफत

८

मुद्दाको

धिौटी

सर्दि स्याहा िकमः

९

जफत मदर्दिा िष्ट ििे को भएमा (नलटिमा)

घ.

िकमः

अन्तःशुल्क स्टीकि/वटकट ससबन्धी विििणः

ि.सं

विििण

मदर्दिाको

नबयिको सं ख्या

सं ख्या
क.

विभािबाट प्राप्त जसमा थाि

ख.

उद्योिलाई दर्दएको जसमा थाि

ि.

कायािलयमा िहेको मौज्र्दात थाि

घ

वटकट र्दस्तूि असूली

४. अन्तःशूल्क तफि पूििािेर्दिमा िएकाको विििण (कायािलयमा र्दताि
ि.सं

पूििािेर्दि ििे किर्दाताको िाम

निर्रणिय नमनत

चूिोटको

डोिलक

कैवफयत

सं ख्या

भएका)

पूििािेर्दि को नमनत

नबिो

पूििािेर्दिको सं शक्षप्त नबििण

कैवफयत

क
ख

.

५. पूििािेर्दिको फैसला ससबन्धी नबििण (कायािलयमा
ि.सं .

किर्दाताको िाम

पूििािेर्दिको नमनत

प्राप्त)
फैसला नमनत

नबिो

फैसला कायािलयको पक्षमा/नबपक्षमा/िा आंशशक

कैवफयत

क.
ख.
ट.

यस मवहिाको अन्तःशूल्क िाजस्ि असूली ुः

ि.सं

शीषिक

िाजस्ि विििण

क

सुतीजन्य पर्दाथि

ख

मदर्दिा

ि

नबयि

िाजस्ि शीषिक िं.
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घ

अन्य औद्योनिक उत्पार्दिहरु
जसमा असूली

िकमः

रष्टव्यः उपिोक्त शीषिकका इजाजत र्दस्तूि, अन्य शूल्क, र्दण्ड, जरििािा इत्यादर्द सोही शीषिकहरुमा समािेश ििे ।

६.क.

लक्ष्य/प्रिनत

यस मवहिाको (रु)

प्रनतशत

लक्ष्य

७.

प्रिनत

अन्तःशूल्क तफि बेरुजू फछयौट

नस.िं.

यस मवहिा ससमको (रु)

इजाजतिालाको िाम

लक्ष्य

प्रनतशत

चालू आ.ि.को जसमा
असूली

प्रिनत

िकम

नबििणः

आ.ि.को बेरुजू

फछ्यौट परको

म.ले.प.को प.सं ., च

िं

फछ्यौट

िकम

कैवफयत

नमनत

ड.

ढ.

अन्तःशूल्क लेखापिीक्षण/अन्तःशूल्क

निधाििण

क.

पिीक्षण

सं ख्या

ख.

निधािरित

िकम

ि.

असूली

विििणः

िकम

कायािलयका अन्तःशूल्क ससबन्धी नबद्यमाि

समस्याहरु,िाय

सूझाि

भएमाः

...................................................................................................................................
तयाि ििेको र्दस्तखत

ि नमनतः

प्रमाशणत

िामः

िामः

पर्दः

पर्द

ििेको र्दस्तखत

ि नमनत

िोटः प्रिनत पठाउं र्दा मवहिामा प्रयोि हुि िआएका/ििि िपिे उपिोक्त कुिै महलहरु हटाउि सवकिेछ ।
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अिुसूची–३५

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. १1.४ सं ि ससबशन्धत)
अथि मन्रालय
आन्तरिक िाजस्ि विभाि
आन्तरिक

फोटो

िाजस्ि कायािलय ...........................
अन्तःशुल्क र्दताि अनभलेख वकताब

अन्तःशुल्क

इजाजत पर र्दताि िं

स्था.ले.िं.÷मू.अ.क.र्दताि िं.

फोि िं

इजाजतपरको वकनसमः

नमनत

इजाजतपर सं ख्याः

हालको

साविककोः

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को र्दफा ९ को उपर्दफा २ ि अन्तःशुल्क नियमािली, २०५९ को नियम ४ ि मदर्दिा ऐि,
२०३१ तथा मदर्दिा नियमहरु, २०३३ बमोशजम इजाजतपरका लािी दर्दएको नििेर्दिका आधािमा अन्तःशुल्क लाग्िे
िस्तु उत्पार्दि ििि पैठािी ििि खरिर्द÷ वििी ििि निकासी ििे िा अन्तःशुल्क सेिा प्रर्दाि ििि इजाजत पर जािी ििी
र्दताि िरिएको छ ।
१

इजाजत पर पाउिे प्रनतष्ठाि फमि िा व्यशक्तको िाम, ठे िािा, फोि, प्याक्स, इमेलुः

२.

काम ििे स्थाि

३

४.

िाििीकता िं.

५. प्रनतष्ठाि िहे को घि धनिको िाम ठे िािा

६.

कािोिािको वकनसम

७. इजाजत पर र्दस्तुि

८

अन्यः

९. ििीकिणको व्यहोिा

ििीकिण नमनत

आनथिक बषि

ििीकिण र्दस्तुि

जरििािा

बाबुको िाम

ििीकिण ििे

कैवफयत

अनधकृतको सही
ि नमनत

िोटः
१.
२.
३.
४.
५.

यो अनभलेख इजाजतपर जािी ििे आन्तरिक िाजस्ि विभाि, आन्तरिक िाजस्ि कायािलय ि कोष तथा
लेखा नियन्रण कायािलयले िाख्नु पर्दिछ ।
कुिै व्यशक्त िा प्रनतष्ठािको एक भन्र्दा बढी इजाजत भएमा इजाजतपको प्रकाि अिुसाि छु ट्टा छु ट्टै
पािामा िाख्नुपर्दिछ ।
इजाजतपर स्थिि भएको अिस्थामा कैवफयत महलमा सो व्यहोिा खुलाइ िाख्नु पर्दिछ ।
इजाजतपरको िामसािी तथा ठाउसािी भएको अिस्थामा सो व्यहोिा अन्य महलमा जिाइ
िालाको फोटो टास ििी अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत ििाइ िाख्नुपर्दिछ ।
साझेर्दाि, कसपनिको हकमा मुख्य सं चालकको ि प्रोपाइटिसीप फमिको हकमा प्रोपाइटिको फोटो टासी त्यसको
तल पट्टी निजको िाम समेत खुलाउिु पर्दिछ ।
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अिुसूची —३६

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.२ सं ि ससबशन्धत )
कच्चा पर्दाथि खरिर्द तथा पैठािी ससबन्धी विििण

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िं
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िं
ङ. ििीकिण नमनतः
ि.सं .

िीजक/प्रज्ञापि
पर

नमनत

कच्चा पर्दाथिको

िं

आपूनतिकतािको

आपूनतिकतािको

खरिर्द/पैठािी

खरिर्द/पैठािीमा

िाम ि

स्थाई लेखा िं.

मूल्य

नतिे को

ठे िािा

कैवफयत

अन्तःशुल्क
िकम

िाम

परिमाण

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची— ३७
(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.२ सं ि ससबशन्धत )
कच्चा पर्दाथि खपतको विििण
क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िंः
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िंः
ङ. ििीकिण नमनतः
ि.सं

कच्चा
पर्दाथि

शुरु मौज्र्दात

खरिर्द /पैठािी

कुल जसमा

परिमाण

परिमाण

परिमाण

मूल्य

मूल्य

खपत
मूल्य

परिमाण

अशन्तम मौज्र्दात
मूल्य

परिमाण

कैवफयत

मूल्य

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि िास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची —३८

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.२ सं ि ससबशन्धत )
सहायक कच्चा पर्दाथिको शुरु मौज्र्दात, खरिर्द /पैठािी एिं खपतको विििण
क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िंः
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िंः
ङ. ििीकिण नमनतः
ि.सं

सहायक
कच्चा
पर्दाथि

शुरु मौज्र्दात

खरिर्द /पैठािी

कुल जसमा

परिमाण

परिमाण

परिमाण

मूल्य

मूल्य

खपत
मूल्य

परिमाण

अशन्तम मौज्र्दात
मूल्य

परिमाण

कैवफयत

मूल्य

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि िास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची —३९

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.२ सं ि ससबशन्धत )
परििेष्टि सामाग्री (Packing Materials) को शुरु मौज्र्दात, खरिर्द÷पैठािी खपतको विििण

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िंः
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िंः
ङ. ििीकिण नमनतः
ि.सं

परििेष्टि
सामाग्री

शुरु मौज्र्दात

खरिर्द /पैठािी

कुल जसमा

परिमाण

परिमाण

परिमाण

मूल्य

मूल्य

खपत
मूल्य

परिमाण

अशन्तम मौज्र्दात
मूल्य

परिमाण

कैवफयत

मूल्य

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि िास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची—४०

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.३ सं ि ससबशन्धत )
कच्चा पर्दाथि, सहायक कच्चा पर्दाथि परििेष्टि सामग्री (Packing Materials) खपतको विििण

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िं
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िंः
ङ. ििीकिण नमनतः
कच्चा पर्दाथि खपत

सहायक कच्चा पर्दाथि

परििेष्टि सामग्री खपत

कुल लाित

खपत
परिमाण

मूल्य

परिमाण

कुल

कैवफयत

उत्पार्दि
मूल्य

परिमाण

मूल्य

मूल्य

परिमाण

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्द
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अिुसूची— ४१

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.४ सं ि ससबशन्धत )
तयािी िस्तु (Finished goods) नबिीको विििण

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िं
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िं
ङ. ििीकिण नमनतः
ि.स

िस्तु

शुरु मौज्र्दात
परिमाण

कुल जसमा

उत्पार्दि
मूल्य

परिमाण

मूल्य

परिमाण

मूल्य

स्थािीय विवि

निकासी वििी

अशन्तम मौज्र्दात

परिमाण

परिमाण

परिमाण

मूल्य

मूल्य

मूल्य

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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कैवफयत

अिुसूची— ४२

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.५ सं ि ससबशन्धत )
निकासी ससबन्धी विििण

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िुं.
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िं
ङ. ििीकिण नमनतः

नस.िं.

िीजक
िं.

नमनत

प्रज्ञापि पर

Bill of Entry/ Airway Bill/
Consignment note/

निकासी हुिे पाटीको

िं.

Transport Bill No. ि नमनत

िाम

नमनत

ु
मुलक

निकासी भएको
िस्तु

मूल्य

जसमा

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची —४३

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.५ सं ि ससबशन्धत )
ु ािी प्रानप्तको विििण
भक्त

क. किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िं
ि. कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िं
ङ. ििीकिण नमनतः
नस.

भुक्तािी

िं.

पठाउिे
पाटीको
िाम

भूक्तािी प्राप्त बैंकको

भुक्तािीको

भुक्तािी प्राप्त िकम

Export

अन्य

PP
no

प्रविया
िाम

िे फिे न्स

नमनत

L/C

िं.

Advance
Payment

विर्दे शी

िेपाली

मुरा

रुपैंया

विर्दे शी

िेपाली

मुरा

रुपैंया

Balance
Foreign
currency

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।

िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची —४४

(अन्तःशुल्क निर्दे शशकाको प्रकिण िं. २1.६ सं ि ससबशन्धत )
कच्चा पर्दाथि मौज्र्दातको विििण

क.किर्दाताको िामः
ख. स्थायी लेखा िं.
ि.कािोिािको वकनसमः
घ. इजाजत िं.
ङ. ििीकिण नमनतः
नसं िं.

िस्तु÷सेिाको
िाम

परिमाण

इकाई

खरिर्द/आयात

खरिर्द/आयातमा

मूल्य

नतिे को अन्तःशुल्क

कैवफयत

जसमा

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम
हस्ताक्षिः ............................
पर्दः
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अिुसूची - ४५

(अन्तःशुल्कनिर्दे शशकाको प्रकिण िं. 7.२ ि 7.३ सं ि ससबशन्धत )
िष्ट ििुप
ि िे अन्तःशुल्क वटकटको मौज्र्दात विििण

ि.स

वटकटको

एकाई (, एम.

िोर्दाम

परिमाण

वटकटको नसरियल

वटकट

.

प्रकाि(मदर्दिा, च ुिोट,

एल, एम, आउटि

िं.

(काटुिि िा

िं.

सं ख्या

सूतीजन्य) खुलाउिे

) खुलाउिे

बक्सा)

र्दे शख

कैवफयत

ससम

म मानथ उशल्लशखत कािोिाि बास्तविक भएको प्रमाशणत िर्दिछु ।
िाम:
हस्ताक्षिः ............................
पर्द:
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