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आन्तरिक हुलाक वस्तु बिमा गर्ने बर्नयमहरू, २०१९
र्नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशित बमबत
२०१९।८।२८
आन्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने) ऐर्न, २०१९ को दफा ८ ले ददएको अबिकाि प्रयोग गिी
र्नेपाल सिकािले दे हायका बर्नयमहरू िर्नाएको छ ।
१.

सं शिप्त र्नाम ि प्रािम्भ : (१) यी बर्नयमहरूको र्नाम “आन्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने)
बर्नयमहरू, २०१९” िहेको छ ।
(२) यी बर्नयमहरू तुरून्त प्रािम्भ हुर्नेछर्न् ।

२.

परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ र्नलागेमा यी बर्नयमहरूमा,(क)

“बिमा वस्तु” भन्र्नाले खामबभत्र िाशखएको पत्र, किे न्सी र्नोट, चेक, हुण्डी, िेचबिखर्न
गर्नथ हुर्ने बलखतका हुलाक वस्तुहरू सम्झर्नु पछथ ।

(ख)

“हुलाक” भन्र्नाले यी बर्नयमहरूको अर्नुसूचीमा ददइएको हुलाकहरू ि हुलाक
डाइिे क्टिले आवश्यकता अर्नुसाि समय समयमा तोवकददएको हुलाक सम्झर्नु
पछथ ।

(ग)

“बर्नयन्त्रक” भन्र्नाले र्नेपाल सिकाििाट बर्नयुक्त भएको अञ्चल प्रमुख सम्झर्नु
पछथ।

(घ)

“बडलेभिी” भन्र्नाले बिमा गरिएको हुलाक वस्तु ठे गार्नावाला वा सो वस्तु
िुशझबलर्ने बर्नजिाट अशततयाि पाएको वारिसलाई िुझाएमा सो ठे गार्नावालालाई
डे बलभिी भएको सम्झर्नु पछथ ।

(ङ)
३.

“ऐर्न” भन्र्नाले आन्तरिक हुलाक वस्तु (बिमा गर्ने) ऐर्न, २०१९ सम्झर्नु पछथ ।

बिमा गर्ने हद : अर्नुसूचीमा उल्ले ख भएका हुलाकहरूका िीच िेचबिखर्न गर्नथ हुर्ने बलखतका
हुलाक वस्तुहरू िढीमा र्ने. रू. १,५००/- पन्र सयसम्म बिमा गर्नथ सवकर्नेछ ।

४.

बिमा गर्नुथ पर्ने : िेचबिखर्न गर्नथ हुर्ने बलखतका हुलाक वस्तुहरू हुलाकिाट चलाउर्न बिमा गर्नथ
अबर्नवायथ हुर्नेछ ।

५.

बिमा गर्ने तिीका : हुलाक वस्तुहरू बिमा गदाथ दे हाय िमोशजम गर्नुथ पछथ :(क)

हुलाक महसुल ि िशजष्टिी िुल्कको अबतरिक्त र्नेपाल सिकािले समय समयमा
र्नेपाल िाजपत्रमा सूचर्ना प्रकाशित गिी तोवकददएको बिमा दस्तूिको अग्रीम च ुक्ती
हुलाक वटकट टााँसी गर्नुथ पदथछ,
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(ख)

प्रत्येक बिमा वस्तु छाप र्नफुटाइकर्न वा िेसािूत वा अस्पष्ट शचन्ह र्निहर्ने
वकबसमसाँग खोल्र्न र्नसवकर्ने गिी ि सफा स्पष्ट िुशझर्ने गिी एकै िङ्गको सफा
लाहाद्वािा एकै ढााँचाको कुर्नै व्यशक्तगत छाप लगाई िबलयो खाममा िाम्रिी िन्द
गरिएको हुर्न ु पदथछ । रूपैयााँ पैसाको वा सोझो िााँगा कावटएका िे खा भएको
छाप हुर्न ु हुदैँर्न,

(ग)

खाम कालो वा अरू कुर्नै वकबसमको िङ्गीर्न वकर्नािा भएको वा बभत्रको वस्तुको
कुर्नै अंि कतै िाट दे तर्न ि शचन्र्न र्नसवकर्ने गिी िर्नेको हुर्न ु पदथछ,

(घ)

खाम िन्दी गिी टााँबसर्ने प्रत्येक जोडर्नीमा छाप लागेको हुर्न ु पदथछ, खाममा
िागोको टााँका मािी वा वफत्ता िााँिी जहााँ गााँठो पदथछ त्यहााँ लाहाछाप लगाएको
हुर्न ु पदथछ,

(ङ)

खाममा हुलाक अड्डाको लेिल टााँस्र्ने तर्ा अन्य शचन्ह लगाउर्ने पयाथप्त स्र्ार्न
हुर्न ु पदथछ,

(च)

खाममा कुर्नै केिमेट तर्ा र्पघट र्नगिी बिमा गरिर्ने मूल्य अङ्क ि अििमा
स्पष्टसाँग िुशझर्ने गिी ले शखएको हुर्न ु पदथछ,

(छ)

प्रेषकको र्नाम ि ठे गार्ना पाउर्ने व्यशक्तको ठे गार्ना ले तर्ने दे ब्रेतफथको तल्लो कुर्नामा
ले शखएको हुर्न ु पदथछ । खाममा ठाउाँ र्नभए छु ट्टै कागजमा ले खी बिमा गरिर्ने
वस्तुसार्ै दाशखल गर्नुथ पदथछ ।

(ज)

खाममा िढीमा सवा इञ्च लम्िाई ि सवा इञ्च चौडाइसम्मको हुलाक वटकट
िाहे क अरू वकबसमका आफू खुिी ले िल प्रेषकले टााँस्र्न सक्र्नेछ ।

६.

िसीद : बिमा वस्तु बिमा गर्ने बर्निाथरित समयबभत्र हुलाकमा दाशखल हुर्न आई सो वस्तु
हुलाकद्वािा स्वीकृत भएमा िुझाउर्ने व्यशक्तलाई प्रत्येक बिमा वस्तुको बर्नबमत्त छु ट्टा छु ट्टै िसीद
ददइर्नेछ ।

७.

वफती िसीद : प्रत्येक बिमा वस्तुको बर्नबमत्त ठे गार्नावालाले वा बर्नजको अशततयाि पाएको वारिसले
िीतपूवक
थ दस्तखत गिे को वफती िसीद प्रेषकलाई बर्निःिुल्क पठाइर्नेछ ।

८.

बिमा वस्तु वफताथ हुर्ने अवस्र्ा : सम्िशन्ित हुलाकले दे हायका अवस्र्ामा बिमा वस्तु प्रेषकलाई
र्नै वफताथ पठाउर्नु पदथछ :(क)

बिमा वस्तुको आगमर्न सू चर्ना ददएका बमबतदे शख १० ददर्नसम्ममा ठे गार्नावालाले
डे बलभिी र्नबलएमा, वा
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(ख)

ठे गार्नावालाले बिमा वस्तु बलर्न इन्काि गिे मा वा सही डे बलभिी ददर्ने ठे गार्नावाला
र्नै र्नभेवटएमा वा ठे गार्नावालाको मृत्यु भै डे बलभिी हुर्न र्नसकेमा, वा

(ग)

ठे गार्नावाला बिर्ना सूचर्ना अशघ िसेको ठाउाँ छाडी अन्यत्र गएमा वा बिमा वस्तु
डे बलभिी गर्ने अशततयाि र्नभएको हुलाकको अबिकाििेत्रमा सिे कोमा सो सिे का
१० ददर्नबभत्र ठे गार्नावाला वा बर्नजको अशततयाि पाएको वारिसलाई डे बलभिी
ददर्न हुलाकको तफथिाट प्रयास गदाथ पबर्न ठे गार्नावाला पत्ता र्नलागी बिमा वस्तु
डे बलभिी हुर्न र्नसकेमा ।
ति बिमा वस्तु हुलाकमा आइपुगेको समयमा बिमा वस्तुको ठे गार्नावाला
सो हुलाक डेबलभिी िेत्रिाट िावहि गएको भए ि सो हुलाकमा बर्नजको र्नाममा
बिमा वस्तु आएको सूचर्ना हुलाकिाट वा अरू कुर्नै तवििाट र्ाहा पाई त्यसको
डे बलभिी बलर्ने इच्छाको बलशखत सूचर्ना सम्िशन्ित हुलाकलाई खण्ड (ग) मा
उशल्लशखत १० ददर्न बभत्र ददएमा सो बिमा वस्तु अरू ५ ददर्नसम्म सो हुलाकमा
िाशखर्नेछ, सो ५ ददर्न बभत्र पबर्न ठे गार्नावाला वा बर्नजको अशततयाि पाएको
वारिसले डेबलभिी र्नबलएमा सो ५ ददर्न भ ुक्तार्न भएपबछ तुरून्त सो बिमा वस्तु
प्रेषकलाई र्नै वफताथ पठाइर्नेछ ।

९.

िबतपूबतथ पाउर्ने ितथ ि िन्दे जहरू : बिमा गरिएको हुलाक वस्तु वा त्यसको कुर्नै अं ि हुलाकद्वािा
चलार्न गरिं दाको अवस्र्ामा हिाएमा वा र्नोक्सार्न भएमा ऐर्न िमोशजम पाउर्ने िबतपूबतथको िकम
दे हायको अवस्र्ामा पाउर्ने छै र्न :(क)

प्रेषकले ले खेको ठे गार्ना अिू िो वा अिुद्ध भै गलत डे बलभिी हुर्न गएमा, वा

(ख)

प्रेषकले वा ठे गार्नावालाले कुर्नै वकबसमको जालसाजी गिे को प्रमाशित भएमा, वा

(ग)

ठे गार्नावालाले वफती िसीद समेतमा सही गिी बिमा वस्तु डेबलभिी बलइसकेको
भएमा, वा

(घ)

बिमा वस्तु हुलाक दाशखल भएको बमबतदे शख २ मवहर्नाबभत्र हिाएको वा र्नोक्सार्नी
भएको वा गुम भएको कुर्नै उजूिी र्नददएमा, वा

(ङ)

अयोग्य वा असुिशित प्याक िन्दीको काििले हिाएमा वा र्नोक्सार्नी भएमा, वा

(च)

खाम वा लाहा छापमा कुर्नै दे शखर्ने र्नोक्सार्नी र्नभएमा, वा

(छ)

बिमा वस्तुबभत्र किे न्सी र्नोट वा सटही मूल्यका अरू वस्तु वा दुिै सार् खाबमएको
भै त्यस्ता वस्तुहरूको वास्तववक मूल्यको बिमा र्नगरिएको भएमा, वा

(ज)

बिमा गरिएको वस्तुको स्वभावैिाट हार्नी र्नोक्सार्नी भएमा, वा
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(झ)
१०.

हुलाकद्वािा मर्नाही गरिएका वस्तु बिमा गरिएमा ।

िबतपूबतथ ददर्ने म्याद : हुलाक डाइिे क्टि वा बर्नयन्त्रकद्वािा परिशस्र्बतिस जा“चिुझ (इन्क्वायिी)
गर्ने आदे ि भएमा िाहे क प्रेषकले हुलाकलाई बिमा वस्तु हिाएको उजूिी ददएको बमबतदे शख २
मवहर्नापबछ तुरून्त िबतपूबतथ पाउर्नेछ ।
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अर्नुसूची

1

१.

काठमाडौं जर्निल पोष्ट कायाथलय ।

२.

लबलतपुि र्नगि हुलाक ।

३.

भक्तपुि र्नगि हुलाक ।

४.

वीिगञ्ज मुतय हुलाक ।

५.

वविाटर्नगि मुतय हुलाक ।

६.

पोखिा मुतय हुलाक ।

७.

भै िहवा मुतय हुलाक ।1

द्रष्टव्यिः- केही र्नेपाल कार्नूर्न सं िोिर्न गर्ने ऐर्न, २०६३ द्वािा रुपान्ति गरिएका िब्दहरुिः“श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “र्नेपाल सिकाि” ।
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