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आन्तरिक हलुाक वस्त ु(बिमा गरे्न) ऐर्न, २०१९ 

लालमोहि ि प्रकाशर्न बमबत  

             २०१९।६।५ 

संशोधर्न गरे्न ऐर्न 

१. र्नेपाल ऐर्नहरु संशोधर्न गरे्न खािेज गरे्न ि परु्नः व्यवस्स्ित  

 गिी चालू िाख्न ेऐर्न, २०१९       २०१९।१२।३० 

                   प्रमास्िकिि ि प्रकाशर्न बमबत 

२. गितन्र सदुृढीकिि तिा केही र्नेपाल कारू्नर्न संशोधर्न गरे्न  

ऐर्न, २०६६        २०६६।१०।७ 
      

२०१९ सालको ऐर्न रं्न. १८ 

=............ 

र्नेपाल .......... बिर हलुाकद्वािा चलार्न हरु्ने वस्तहुरुको िीमा गरे्न व्यवस्िाको बर्नबमत्त िर्नेको ऐर्न 

 

प्रस्तावर्ना : र्नपेाल .......... बिर हलुाकद्वािा चलार्न हरु्ने वस्तहुरु हिाउर्ने वा र्नोक्सार्न हरु्ने प्रबत िीमा 
गरे्न ि त्यस्ता वस्तहुरु हिाएमा वा र्नोक्सार्न िएमा क्षबतपूबति दिर्ने व्यवस्िा गर्नि वाञ्छर्नीय िएकोले, 

श्री ५ महािाजाबधिाज महेन्र वीि ववक्रम शाहिेविाट र्नेपालको संववधार्नको धािा ९३ अर्नसुाि 
यो ऐर्न िर्नाइिक्सेको छ । 

१. संस्क्षप्त र्नाम, ववस्ताि ि प्रािम्ि :  (१) यो ऐर्नको र्नाम “आन्तरिक हलुाक वस्त ु(िीमा गरे्न) 
ऐर्न, २०१९” िहेकोछ । 

                                                           

   यो ऐर्न संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गतेिेस्ख लागू िएको । 

 गितन्र सदुृढीकिि तिा केही र्नेपाल कारू्नर्न संशोधर्न गरे्न ऐर्न, २०६६ द्वािा स्िवकएको । 


   र्नेपाल ऐर्नहरु संशोधर्न गरे्न, खािेज गरे्न ि परु्नः व्यवस्स्ित गिी चालू िाख्न ेऐर्न, २०१९ द्वािा संशोबधत । 
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(२) यो ऐर्न र्नपेाल ......... िि लागू हरु्नेछ । 

(३) यो ऐर्न तरुुन्त प्रािम्ि हरु्नेछ । 

२. परििाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अिि र्नलागेमा यस ऐर्नमा – 

(क) “हलुाक वस्त”ु िन्नाले पर, पोष्ट कार्ि, पर–पबरका, पसु्तक, र्नमूर्ना वस्तकुो 
पैकेट, पासिल ि हलुाकद्वािा चलार्न गर्नि सवकर्ने जरु्नसकैु चीज वा वस्तलुाई समेत 
जर्नाउँछ । 

(ख) “हलुाक अड्डा” िन्नाले र्नपेाल ........... बिरको एक इलाकािाट अको 
इलाकामा हलुाक वस्त ुहलुाकद्वािा चलार्न गर्नि र्नेपाल सिकाििाट खर्ा गरिएको 
हलुाक अड्डा सम्िर्नपुछि । 

(ग) “हलुाक र्ाइिेक्टि” िन्नाले र्नेपाल सिकािको हलुाक वविागको र्ाइिेक्टि 
सम्िर्नपुछि । 

(घ) “बिमा” िन्नाले हलुाकद्वािा चलार्न गरिंिाको अवस्िामा हिाउर्न ेवा र्नोक्सार्न हरु्न े
प्रबत गरिर्ने िीमा सम्िर्नपुछि । 

(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए िमोस्जमको” िन्नाले यो ऐर्न अन्तगित िर्नेका 
बर्नयमहरुमा तोवकएको वा तोवकए िमोस्जमको सम्िर्नपुछि । 

३. व्याख्या : यो ऐर्नको प्रयोजर्नको बर्नबमत्त – 

(क) कुरै्न हलुाक वस्त ुहलुाक अड्डामा ििुाइएको समयिेस्ख सो वस्त ुठेगार्नावालालाई 
ििुाइएको वा प्रषेकलाई विताि ििुाइएको वा ििा ७ अन्तगित कािवाई 
गरिएको समयसम्म हलुाकद्वािा चलार्न गरिंिाको अवस्िामा िहेको माबर्नर्नेछ । 

(ख) कुरै्न वकबसमको हलुाक वस्तलुाई कुरै्न हलुाक अड्डाको सो कामको बर्नबमत्त 
अबधकाि पाएको व्यस्िलाई ििुाएपबछ सो वस्त ुसो हलुाक अड्डामा ििुाएको 
माबर्नर्नेछ । 

                                                           

 गितन्र सदुृढीकिि तिा केही र्नेपाल कारू्नर्न संशोधर्न गरे्न ऐर्न, २०६६ द्वािा स्िवकएको । 
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(ग) कुरै्न हलुाक वस्तलुाई ठेगार्नावाला वा सो वस्त ु िसु्िबलर्ने ठेगार्नावालािाट 
अस्ख्तयाि पाएको वारिसलाई ििुाएपबछ सो वस्त ु ठेगार्नावालालाई ििुाएको 
माबर्नर्नेछ । 

४. हलुाक वस्तहुरुको िीमा : र्नेपाल सिकािले समय समयमा र्नेपाल िाजपरमा सूचर्ना प्रकास्शत 
गिी बर्नम्र्नबलस्खत कुिाहरुको बर्निेश गर्नि सक्र्नेछः– 

(क) कुरै्न हलुाक वस्तलुाई हलुाकद्वािा चलार्न गरिंिाको अवस्िामा हिाउर्ने वा 
र्नोक्सार्न हरु्ने प्रबत सो हलुाक वस्त ुििुाउर्ने हलुाक अड्डामा यो ऐर्नको अरु 
ििाहरुमा लेस्खएका कुिाहरुको अधीर्नमा िही िीमा गिाउर्न सवकर्नेछ ि त्यसको 
िसीि हलुाक वस्त ुििुाउर्ने व्यस्िलाई हलुाक अड्डािाट दिइर्नेछ, ि 

(ख) सामान्य हलुाक ि िस्जष्टिीको लाबग चावहर्ने हलुाक वटकट ि िस्तूिको अबतरिि 
त्यस्तो हलुाक वस्तकुो िीमा िस्तिु वापत सोही सूचर्नामा तोवकए िमोस्जमको 
िस्तूि लाग्र्नेछ । 

५. िीमा गरिएका हलुाक वस्तहुरुको सम्िन्धमा िावयत्व : तोवकएको शति ि िन्िेजहरुको अधीर्नमा 
िही िीमा गरिएको कुरै्न हलुाक वस्त ु वा त्यसको कुरै्न अंश हलुाकद्वािा चलार्न गरिंिाको 
अवस्िामा हिाएमा वा र्नोक्सार्न िएमा जबत िकमको बर्नबमत्त िीमा गिाएकोछ सो िकममा 
र्निढाई सो हलुाक वस्तकुो प्रषेकलाई क्षबतपूबति दिर्ने दिलाउर्ने जवाििेही र्नेपाल सिकािको 
हरु्नेछ । 

ति कुरै्न हालतमा पबर्न हिाएको वा र्नोक्सार्न िएको वस्तकुो वास्तववक मूल्य िन्िा िढी 
क्षबतपूबति दिर्नपुरे्न छैर्न । 

६. िीमा गरिएका वस्तहुरु ििुाउर्न र्नसवकएमा गरे्न : हलुाकद्वािा चलार्न िै आएको कुरै्न िीमा 
गरिएको हलुाक वस्तलुाई कुरै्न कािििाट ठेगार्नावालालाई ििुाउर्न र्नसवकएमा सो वस्तलुाई 
तोवकएको अवबधसम्म हलुाक अड्डामा िास्खर्नेछ ि सो अवबधसम्ममा पबर्न ठेगार्नावालालाई ििुाउर्न 
र्नसवकर्ने िएमा जरु्न हलुाक अड्डािाट िीमा ि हलुाक िास्खल िै सो वस्त ुचलार्न िै आएको हो 
सोही हलुाक अड्डा मािि त प्रषेकलाई बिर्ना िस्तूि विताि पठाइर्नेछ । त्यस्तो कुरै्न हलुाक वस्त ु
प्रषेकलाई विताि गर्नि पठाएकोमा कुरै्न कािििाट सो वस्त ु प्रषेकलाई पबर्न विताि ििुाउर्न 
र्नसवकर्ने िएमा हलुाक र्ाइिेक्टि कहाँ पठाइर्नेछ । 
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७. ििुाउर्न र्नसवकएमा िीमा गरिएका हलुाक वस्तहुरुको सम्िन्धमा हलुाक र्ाइिेक्टिले गरे्न कािवाई 
: ििा ६ मा लेस्खए िमोस्जम ठेगार्नावालालाई ििुाउर्न ि प्रषेकलाई विताि ििुाउर्न पबर्न 
र्नसवकर्ने िै आएका प्रत्येक िीमा गरिएका हलुाक वस्तकुो सम्िन्धमा हलुाक र्ाइिेक्टिले 
बर्नम्र्नबलस्खत कािवाई गरे्न गिाउर्नेछः– 

(क) यिासम्िव सो हलुाक वस्तलुाई र्नखोली यिास्स्िबत ठेगार्नावाला वा प्रषेकलाई 
हलुाकद्वािा ििुाउर्न वा विताि पठाउर्न कोस्शश गरे्नछ । 

(ख) खण्र् (क) िमोस्जम र्नखोली यिास्स्िबत ििुाउर्न र्नसवकर्ने िेस्खएमा हलुाक 
र्ाइिेक्टि वा सो कामको बर्नबमत्त बर्नजिाट अस्ख्तयाि पाएको अबधकृतले हलुाक 
वस्तलुाई गोप्य रुपिाट खोली प्रषेकको र्नाम ि ठेगार्ना पत्ता लगाई प्रषेकलाई 
विताि ििुाउर्न कोस्शश गरे्नछ । 

(ग) खण्र् (क) वा (ख) िमोस्जम ििुाउर्न र्नसवकर्ने िएमा त्यस्ता हलुाक वस्तकुो 
ववविि र्नेपाल िाजपरमा प्रकास्शत गिी १ वषिको अवबधसम्म र्नेपाल सिकािको 
हलुाक वविागमा सिुस्क्षत िाख्नछे ि सो अवबधसम्म पबर्न त्यसको हकवाला 
र्नबर्नस्केमा सो हलुाक वस्त ुर्नगिी रुपैयाँ िए र्नगि मै ि अरु बिक्री योग्य वस्त ु
िए िढािढमा ववक्री गिी आएको र्नगि र्नेपाल सिकािको र्नाममा िास्खल 
गरे्नछ। 

८. बर्नयमहरु िर्नाउर्न े अबधकाि : (१) यो ऐर्नको उदे्दश्यहरु कायािस्न्वत गर्नि र्नपेाल सिकािले 
बर्नयमहरु िर्नाउर्न सक्र्नेछ । 

(२) उपििा (१) ले दिएको अबधकािको सविसामान्यतामा कुरै्न प्रबतकूल प्रिाव र्नपािी 
ती बर्नयमहरुमा ववशेष गिेि बर्नम्र्नबलस्खत कुिाहरुको व्यवस्िा गर्नि सवकर्नेछः– 

   (क) यो ऐर्न अन्तगित िीमा गिाउर्न सवकर्ने हलुाक वस्तहुरुको वकबसम, 

   (ख) िीमा गिाउर्न सवकर्ने हलुाक वस्तहुरुको मूल्यको हि अंक, 

   (ग) िीमा िस्तूि ििुार्नी गरे्न तिीका, ि 
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(घ) िीमा गरिर्ने हलुाक वस्त ुखाबमर्ने खामको ढाँचा प्रकाि, आकाि, तौल, 

त्यसमा हलुाक वटकट लगाउर्ने तिीका, बसलछाप लगाउर्ने तिीका, 
प्रषेकको र्नाम, ठेगार्ना ि ठेगार्नावालाको र्नाम, ठेगार्ना लेख्न ेतिीका । 

(३) हलुाक अड्डामा हलुाक वस्तहुरु िीमा गिाउर्ने, िीमा गिाइसकेपबछ ििुाउर्ने स्िार्न, 

समय ि तिीका हलुाक र्ाइिेक्टिले समय समयमा र्नेपाल िाजपरमा सूचर्ना प्रकास्शत गिी 
तोवकदिए िमोस्जम हरु्नेछ । 

९. 
=..................... 

                                                           

 र्नेपाल ऐर्नहरु संशोधर्न गरे्न खािेज गरे्न ि परु्नः व्यवस्स्ित गिी चालू िाख्न ेऐर्न, २०१९ द्वािा स्िवकएको । 

रष्टव्य : केही र्नेपाल कारू्नर्न संशोधर्न गरे्न ऐर्न, २०६३ द्वािा रूपान्ति िएका शब्िहरू :–  
         “श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “र्नेपाल सिकाि” । 

 


