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सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सपबन्धमा व्यवस्था गर्स
बर्ेको ऐर्, २०७६
प्रमाणीकरण र प्रकाशर् लमलत
२०७६।०६।२७
सपवत् २०७६ सािको ऐर् र्ं. १३
प्रस्तावर्ा: मािवस्तुको आयात अर्िेम्ित र अस्वाभाववक रुिमा ठू िो िररमाणमा वृवि भएमा वा
सामान्य मूल्य वा िागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुर्ै मािवस्तुको
अत्यलधक आयातको कारणबाट स्वदे शी उद्योगमा हुर् गएको हालर् र्ोक्सार्ी रोक्र् वा त्यस्तो
आयातबाट स्वदे शी उद्योगिाई हुर् सक्र्े गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीको
आशङ्काबाट जोगाउर्े प्रयोजर्का िालग सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग वा काउण्टरभेलिङ्ग
ु को औद्योलगक िेत्रको प्रविसर् गदै
महसुिका माध्यमबाट आवश्यक सं रिण प्रदार् गर्स र मुिक
राविय अथसतन्त्र सुदृढ बर्ाउर्े सपबन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्स वाञ्छर्ीय भएकोिे ,
सङ्घीय सं सदिे यो ऐर् बर्ाएको छ।
िररच्छे द–१
प्रारम्पभक
1.

संम्िप्त र्ाम र प्रारपभ: (१) यस ऐर्को र्ाम "सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग
ऐर्, २०७६" रहेको छ।
(२) यो ऐर् प्रमाणीकरण भएको एकार्ब्बेऔ ं ददर्दे म्ि िागू हुर्ेछ।

2.

िररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथस र्िागेमा यस ऐर्मा,(क) "अर्ुसन्धार् अलधकारी" भन्नािे दफा १7 बमोम्जमको अर्ुसन्धार् अलधकारी
सपझर्ु िछस।
(ि) "अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तु"

भन्नािे िररच्छे द-५ बमोम्जम

अर्ुसन्धार् प्रविया सुरु गररएको मािवस्तु सपझर्ु िछस।
ु बाट व्यािाररक र अन्य प्रयोजर्का िालग
(ग) "आयात" भन्नािे ववदे शी मुिक
र्ेिािमा मािवस्तु म्झकाउर्े काम सपझर्ु िछस।
(घ) "आयातकतास" भन्नािे

ववदे शी

ु बाट
मुिक

व्यािाररक

प्रयोजर्का

िालग

र्ेिािमा मािवस्तु आयात गर्े व्यम्ि, सं स्था वा लर्काय सपझर्ु िछस।
(ङ) "एन्टी-डम्पिङ्ग

महसुि" भन्नािे
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मािवस्तुमा दफा 9 बमोम्जम िगाइएको महसुि सपझर्ु िछस।
(च) "काउण्टरभेलिङ्ग

महसुि"

भन्नािे

ववदे शी

ु बाट
मुिक

आयात

गररएका

मािवस्तुमा दफा १4 बमोम्जम िगाइएको महसुि सपझर्ु िछस।
(छ) "गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी" भन्नािे अर्िेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो
िररमाणमा आयात गररएको कुर्ै मािवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मािवस्तुको
आयातको कारणबाट स्वदे शी उद्योगिाई िरे को वा िर्स सक्र्े दफा २7
बमोम्जमको आधारमा लर्धासरण गररएको हालर् र्ोक्सार्ी सपझर्ु िछस।
(ज) "डम्पिङ्ग" भन्नािे दफा 8 वविरीत हुर्े गरी गररएको कुर्ै मािवस्तुको
आयात सपझर्ु िछस।
(झ) "डम्पिङ्ग माम्जसर्" भन्नािे दफा २8 बमोम्जम कायम गररएको सामान्य मूल्य
र दफा 29 बमोम्जम कायम गररएको लर्यासत मूल्यबीचको अन्तर सपझर्ु
िछस।
ु " भन्नािे र्ेिािमा अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तु
(ञ) "तेस्रो मुिक
ु भन्दा अन्य मुिक
ु
लर्यासत गरे को मुिक
वा स्वतन्त्र भन्सार िेत्र सपझर्ु
िछस।
(ट) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोम्जम"

भन्नािे यस ऐर् अन्तगसत बर्ेको

लर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सपझर्ु िछस ।
ु बाट व्यािाररक प्रयोजर्का
(ठ) "लर्यासत" भन्नािे लर्यासतकतासिे कुर्ै ववदे शी मुिक
िालग र्ेिािलभत्र मािवस्तु िठाउर्े काम सपझर्ु िछस।
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रबाट र्ेिािमा
(ड) "लर्यासतकतास" भन्नािे ववदे शी मुिक
मािवस्तु लर्यासत गर्े व्यम्ि, सं स्था वा लर्काय सपझर्ु िछस।
(ढ) "लर्यासत मूल्य" भन्नािे दफा 29 बमोम्जम कायम गररएको मािवस्तुको
मूल्य सपझर्ु िछस।
(ण) "प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु" भन्नािे लमल्दोजुल्दो वा समरुिका
मािवस्तु र्भए तािलर् अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुसँग बजारमा
प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी वा सो मािवस्तुको सट्टामा वैकम्ल्िक रूिमा
उिभोिािे उियोग वा छर्ौट गर्स सक्र्े अको मािवस्तु सपझर्ु िछस।
(त) "भन्सार कायासिय" भन्नािे
2
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प्रकाशर् गरी स्थािर्ा गरे को भन्सार कायासिय, वविदको अवस्थामा भन्सार
ववभागका महालर्दे शकिे

कुर्ै भन्सार िेत्रमा स्थािर्ा गरे को भन्सार

कायासिय र र्ेिाि सरकारिे र्ेिाि राजित्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी
तोवकददएको अन्य िेत्रिाई समेत जर्ाउँछ।
(थ) "मन्त्रािय" भन्नािे उद्योग, वाम्णज्य तथा आिूलतस मन्त्रािय सपझर्ु िछस।
(द) "लमल्दोजुल्दो मािवस्तु (लसलमिर गुर्डस)" भन्नािे सबै कुरामा उस्तै र्भएका
तर उस्तै बर्ौट सामग्रीको अं श र उस्तै -उस्तै ववशेषता भएको कारणिे गदास
उस्तै काम गर्स सक्र्े र व्यािाररक रुिमा साटफेर हुर् सक्र्े मािवस्तु
सपझर्ु िछस।
(ध) "ववभाग" भन्नािे मन्त्राियिे र्ेिाि राजित्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी तोकेको
ववभाग सपझर्ु िछस।
(र्) "समरुिका मािवस्तु (आइडे म्ण्टकि गुर्डस)" भन्नािे बर्ोट, गुण, प्रकृलत र
ववशेषता िगायत सपिूण स कुरा एकै वकलसमको भएको मािवस्तु सपझर्ु
िछस।
(ि) "सलमलत" भन्नािे दफा ३3 बमोम्जमको सलमलत सपझर्ु िछस।
(फ) "सरोकारवािा" भन्नािे दे हायको िि सपझर्ु िछसः–
(१) सपबम्न्धत मािवस्तुको उत्िादक, लर्यासतकतास वा आयातकतास वा
लर्जको प्रलतलर्लध,
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकार,
(२) लर्यासतकतासको मुिक
(३) स्वदे शी उद्योग,
(४) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी
मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उत्िादक, त्यस्तो उत्िादकको
सं स्था वा त्यस्तोो उत्िादक वा सं स्थाको प्रलतलर्लध,
(५) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे आवश्यक ठार्ेका अन्य सपबि िि।
(ब) "सहुलियतप्राप्त मािवस्तु" भन्नािे दफा ३0 बमोम्जमको सहुलियतप्राप्त वा
प्रत्यि वा अप्रत्यि रुिमा अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु सपझर्ु िछस।
(भ) "सहुलियत माम्जसर्" भन्नािे कुर्ै मािवस्तुमा ददइएको सहुलियतको कारणिे
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त्यस्तो मािवस्तुको मूल्यमा िरे को वा िर्स सक्र्े मूल्यको अन्तर सपझर्ु
िछस।
(म) "सामान्य मूल्य" भन्नािे अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको दफा
२8 बमोम्जम कायम गररएको सामान्य मूल्य सपझर्ु िछस।
(य) "सेफगार्डसस उिाय" भन्नािे िररच्छे द-२ बमोम्जम िगाइर्े सेफगार्डसस उिाय
सपझर्ु िछस।
(र)

"स्वायत्त भन्सार िेत्र" भन्नािे ववश्व व्यािार सङ्गठर्को सदस्यको रूिमा
रहेको स्वायत्त भन्सार िेत्र (सेिरे ट कस्टम टे ररटोरी) सपझर्ु िछस।

(ि) "स्वदे शी उद्योग" भन्नािे यो ऐर् बमोम्जम सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्े प्रयोजर्को िालग अर्ुसन्धार्को
दायरामा रहेको लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु वा प्रत्यि प्रलतस्िधी
मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योग सपझर्ु िछस र सो शब्दिे त्यस्तो
वस्तु उत्िादर् गर्े सामुवहक सं स्था वा लर्कायिाई समेत जर्ाउँछ।
तर सो शब्दिे त्यस्तो मािवस्तुको आयातकतास समेत रहे को स्वदे शी
उत्िादकिाई जर्ाउर्े छै र्।
(व) "हालर् र्ोक्सार्ी" भन्नािे

लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा सहुलियतप्राप्त

मािवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदे शी उद्योगिाई िरे को वा िर्स सक्र्े
सारभूत रुिमा भएको हालर् र्ोक्सार्ी (मटे ररयि इन्जुरी) सपझर्ु िछस र सो
शब्दिे त्यस्तो आयातको कारण कुर्ै उद्योगको स्थािर्ामा बाधा उत्िन्न
भएको अवस्थािाई समेत जर्ाउँछ।
िररच्छे द-२
सेफगार्डसस सपबन्धी व्यवस्था
3.

सेफगार्डसस उिाय िगाउर् सक्र्े: (१) कुर्ै मािवस्तुको आयातमा अर्िेम्ित र अस्वाभाववक
रूिमा ठू िो िररमाणमा वृवि भएको कारणिे त्यस्तो मािवस्तुसँग लमल्दोजुल्दो वा
समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योगिाई गपभीर
हालर् र्ोक्सार्ी भएमा वा त्यस्तो हालर् र्ोक्सार्ी हुर् सक्र्े ियासप्त आधार दे म्िएमा
मन्त्राियिे ववभाग माफसत् अर्ुसन्धार् गराउर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जमको अवस्था ववद्यमार् भएमा त्यस्तो मािवस्तु उिर
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आवश्यक सेफगार्डसस उिाय िगाउर् लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु उत्िादर् गर्े
स्वदे शी उद्योगिे मन्त्रािय समि लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम अर्ुसन्धार्बाट त्यस्तो मािवस्तुको आयातबाट स्वदे शी
उद्योगिाई गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी भएको वा हुर् सक्र्े दे म्िएमा र्ेिाि सरकारिे दे हाय
बमोम्जमको सेफगार्डसस उिाय िगाउर् सक्र्ेछः(क) प्रचलित

कार्ूर्

बमोम्जम

िाग्र्े

भन्सार

महसुिमा

अलतररि

महसुि

िगाउर्े,
(ि) र्ेिाि सरकारिे लर्धासरण गरे कोभन्दा बढी िररमाणको आयातमा िण्ड (क)
को अलतररि ट्याररफ रे ट कोटाको आधारमा थि महसुि िगाउर्े,
(ग) त्यस्तो मािवस्तुको आयातमा िूण स वा आंम्शक िररमाणात्मक बन्दे ज
िगाउर्े,
(घ) तोवकए बमोम्जमका अन्य उिाय।
(४) उिदफा (३) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् लमल्दोजुल्दो वा समरुिका
मािवस्तु वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तुको कुि आयातको तीर् प्रलतशतभन्दा कम
ु बाट आयात भएको मािवस्तुमा सेफगार्डसस उिाय िगाइर्े
िररमाणमा ववकासोन्मुि मुिक
छै र्।
तर

कुि

आयातको

तीर्

प्रलतशतभन्दा

कम

वहस्सा

भएका

एकभन्दा

बढी

ु बाट आयात भएको मािवस्तुको िररमाण स्वदे शमा उत्िादर् हुर्े
ववकासोन्मुि मुिक
लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तुको कुि
आयातको र्ौ प्रलतशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा तीर् प्रलतशतभन्दा कम वहस्सा रहर्े गरी
ु बाट आयात भएको त्यस्तो मािवस्तुमा समेत सेफगार्डसस उिाय
कुर्ै ववकासोन्मुि मुिक
िगाउर् सवकर्ेछ।
(५) सेफगार्डसस उिाय िगाउँदा लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु वा प्रत्यि
रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तुमा समार् वा फरक-फरक महसुि दर वा िररमाणात्मक महसुि
दर िगाउर् सवकर्ेछ।
(६) यस दफा बमोम्जम सेफगार्डसस उिाय िगाउर्े प्रविया सपबन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ।
4.

सेफगार्डसस कायम रहर्े अवलध: (१) दफा ३ बमोम्जम िगाएको सेफगार्डसस उिायको अवलध
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त्यस्तो सेफगार्डसस िगाएको लमलतिे बढीमा चार वषससपम कायम रहर्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेम्िएको भए तािलर् सो अवलधिलछ िलर् दफा
३ बमोम्जम सेफगार्डसस महसुि िगाउर् सक्र्े अवस्था कायम रहेको भर्ी अर्ुसन्धार्
अलधकारीिे लसफाररस गरे मा र्ेिाि सरकारिे सेफगार्डसस महसुि िगाउर्े अवलध बढीमा
चार वषसका िालग थि गर्स सक्र्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम अवलध गणर्ा गदास दफा ६ बमोम्जम अन्तररम
सेफगार्डसस उिाय िगाएको भए सो अवलध समेत जोडी गणर्ा गर्ुस िर्ेछ।
(४) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् र्ेिाि सरकारिे
आवश्यक दे िेमा दफा ३ बमोम्जम िगाइएको सेफगार्डसस उिायको अवलध उिदफा (१) र
(२) बमोम्जमको अवलधका अलतररि बढीमा दुई वषस थि गर्स सक्र्ेछ।
तर त्यसरी थि गररएको अवलधमा सेफगार्डससका थि उिाय िगाइर्े छै र्।
5.

सेफगार्डससका उिाय हटाउर् सक्र्े: र्ेिाि सरकारिे दफा ३ बमोम्जम िगाएको सेफगार्डसस
उिाय दे हायको कुर्ै अवस्थामा हटाउर् सक्र्ेछः(क) दफा ४३ बमोम्जम गररएको समीिाबाट त्यस्तो मािवस्तुमा सेफगार्डसस
िगाउर् र्िर्े दे म्िएमा,
(ि) दफा 7 बमोम्जम अन्य वैकम्ल्िक उिाय अविपबर् गररएकोमा,
(ग) तोवकए बमोम्जमको अन्य अवस्थामा।

6.

अन्तररम सेफगार्डसस उिाय िगाउर् सवकर्े: (१) कुर्ै

मािवस्तुको अर्िेम्ित र

अस्वाभाववक रूिमा ठू िो िररमाणमा आयातमा भएको वृविको कारणबाट स्वदे शी
उद्योगिाई गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी भएमा वा हुर् सक्र्े आशङ्का उत्िन्न भई तत्काि केही
गर्स आवश्यक दे म्िएमा र्ेिाि सरकारिे त्यस्तो मािवस्तुमा अन्तररम सेफगार्डसस उिाय
िगाउर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम र्ेिाि सरकारिे अन्तररम सेफगार्डसस उिाय िगाउँदा
दफा ३ को उिदफा (3) बमोम्जमको कुर्ै सेफगार्डसस उिाय िगाउर् सक्र्ेछ।
(३) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् अन्तररम सेफगार्डसस उिाय
ु र्ेछः–
िगाउर्ु अम्घ कुर्ै मािवस्तुको सपबन्धमा दे हायको कुर्ै अवस्था भएको हुर्ि
(क) दफा २5 बमोम्जमको प्रारम्पभक प्रलतवेदर्बाट तत्काि सेफगार्डसस उिाय
िगाउर्ु िर्े दे म्िएको,
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(ि) अर्ुसन्धार्बाट तत्काि प्राप्त प्रमाणिे कुर्ै मािवस्तुको आयातबाट स्वदे शी
उद्योगिाई गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुगेको वा िुग्र् सक्र्े ियासप्त आधार
दे म्िएको,
(४) यस दफा बमोम्जम िगाइर्े अन्तररम सेफगार्डसस उिायको अवलध दुई सय
ददर्भन्दा बढी हुर्े छै र्।
7.

अन्य वैकम्ल्िक उिाय अविपबर् गर्स सक्र्े: (१) यस िररच्छे दमा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा
िेम्िएको भए तािलर् र्ेिाि सरकारिे अर्िेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो िररमाणमा
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको
आयात भएको कुर्ै मािवस्तु उत्िादर् वा लर्यासत गर्े मुिक
सरकारसँग वातास गरी स्वदे शी उद्योगिाई हुर्े वा हुर्सक्र्े गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीबाट
जोगाउर् अन्य वैकम्ल्िक उिाय अविपबर् गर्स सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा उम्ल्िम्ित वैकम्ल्िक उिाय सपबन्धी व्यवस्था र्ेिाि
सरकारिे लर्धासरण गरे बमोम्जम हुर्ेछ।
िररच्छे द–३
एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि सपबन्धी व्यवस्था

8.

मािवस्तु डम्पिङ्ग गर्स र्िाइर्े: कुर्ै िलर् आयातकतासिे लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु
उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुग्र्े वा िुग्र्
ु
सक्र्े गरी उत्िादक वा लर्यासतकतासको मुिक
वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सामान्य
मूल्यभन्दा कम लर्यासत मूल्यमा आयात गरी कुर्ै मािवस्तु डम्पिङ्ग गर्स िाउर्े छै र्।

9.

एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्े: (१) कसै िे दफा 8 वविरीत हुर्े गरी कुर्ै मािवस्तु
डम्पिङ्ग गरे को कुरा दफा २६ बमोम्जम अर्ुसन्धार् अलधकारीिे िेश गरे को प्रलतवेदर्बाट
दे म्िएमा र्ेिाि सरकारिे त्यस्तो मािवस्तुमा भन्सार महसुिका अलतररि एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि िगाउर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेम्िएको भए तािलर् डम्पिङ्ग गररएको
मािवस्तुको डम्पिङ्ग माम्जसर् दुई प्रलतशतभन्दा कम हुर्े भएमा लमल्दोजुल्दो वा समरुिका
ु
मािवस्तुको कुि आयातको तीर् प्रलतशतसपम मात्र वहस्सा रहर्े गरी कुर्ै मुिक
वा
स्वायत्त भन्सार िेत्रबाट आयात गररएको मािवस्तुमा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाइर्े छै र्।
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रबाट आयात गररएको मािवस्तुको
तर एकभन्दा बढी मुिक
वहस्सा लमल्दोजुल्दो वा समरुि प्रकृलतका मािवस्तुको कुि आयातको सात प्रलतशतभन्दा
ु
बढी भएमा तीर् प्रलतशतभन्दा कम वहस्सा रहर्े गरी कुर्ै मुिक
वा स्वायत्त भन्सार
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िेत्रबाट आयात गररएको मािवस्तुमा समेत एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् सवकर्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर्ु िूव स त्यस्तो मािवस्तु
डम्पिङ्ग गररएको कारणिे स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा

गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी

िुगेको वा िुग्र् सक्र्े ियासप्त आधार र प्रमाण स्िष्ट दे म्िर्ु िर्ेछ।
(४) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुिको दर लर्धासरण दफा २६ बमोम्जमको अर्ुसन्धार्
प्रलतवेदर् समेतका आधारमा र्ेिाि सरकारिे तोके बमोम्जम हुर्ेछ।
(५) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउँदा आयालतत मािवस्तुको प्रकृलत अर्ुसार फरक
फरक दरमा महसुि िगाउर् सवकर्ेछ।
10. एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि कायम रहर्े अवलध: (१) दफा 9 बमोम्जम िगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि त्यस्तो महसुि िगाउर् सुरु गरे को लमलतिे बढीमा िाँच वषस कायम रहर्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेम्िएको भए तािलर् सो अवलधिलछ िलर् दफा
9 बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्े अवस्था कायम रहे को भर्ी अर्ुसन्धार्
अलधकारीिे लसफाररस गरे मा र्ेिाि सरकारिे एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर्े अवलध बढीमा
िाँच वषसका िालग थि गर्स सक्र्ेछ।
11. अन्तररम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्े: (१) र्ेिाि सरकारिे दे हायको अवस्थामा
कुर्ै मािवस्तुमा अन्तररम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्ेछः(क) दफा २0 बमोम्जम कुर्ै मािवस्तुको सपबन्धमा अर्ुसन्धार् प्रारपभ भएको
ववषयको सूचर्ा सावसजलर्क गरे को,
(ि) तत्काि प्राप्त प्रमाणबाट त्यस्तो मािवस्तु डम्पिङ्ग भएको दे म्िएको,
(ग) त्यस्तो मािवस्तुको आयातबाट स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर
हालर् र्ोक्सार्ी िुगेको वा िुग्र् सक्र्े ियासप्त आधार दे म्िएको,
(घ) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे अर्ुसन्धार् प्रविया प्रारपभ गरे को कपतीमा साठी
ददर् िूरा भएको,
(ङ) दफा २5 बमोम्जमको प्रारम्पभक प्रलतवेदर्बाट अन्तररम एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि िगाउर् लसफाररस भएको,
(च) स्वदे शी उद्योगिाई भएको वा हुर्सक्र्े हालर् र्ोक्सार्ीबाट बचाउर् तत्काि
अन्तररम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर् आवश्यक दे म्िएको।
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(२) उिदफा (१) बमोम्जम अन्तररम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउँदा लमल्दोजुल्दो वा
समरुिका मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योगिे माग गरे को भएमा छ मवहर्ा र अन्य
अवस्थामा एक सय बीस ददर्भन्दा बढी िगाइर्े छै र्।
12. एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि हटाउर् सक्र्े: दफा २6 बमोम्जम अर्ुसन्धार् अलधकारीिे िेश गरे को
प्रलतवेदर् वा अन्य कुर्ै आधारमा दफा 9 बमोम्जम िगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि
कायम रािी रहर्ुिर्े अवस्था र्दे म्िएमा र्ेिाि सरकारिे त्यस्तो महसुि जुर्सुकै बित
हटाउर् सक्र्ेछ।
िररच्छे द–४
काउन्टरभेलिङ्ग महसुि सपबन्धी व्यवस्था
13. सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु आयात गर्स र्िाइर्े: कुर्ै िलर्
आयातकतासिे स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुग्र्े वा िुग्र्
सक्र्े गरी कुर्ै सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु आयात गर्ुस
हुँदैर्।
14. काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्े: (१) कसै िे दफा १3 वविरीत हुर्े गरी कुर्ै
सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुिमा अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु आयात गरे मा र्ेिाि
सरकारिे दफा २6 बमोम्जम प्राप्त प्रलतवेदर्को आधारमा त्यस्तो मािवस्तुमा भन्सार
महसुिका अलतररि काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् दे हायको अवस्थामा कुर्ै
मािवस्तुमा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाइर्े छै र्ः–
ु बाट आयालतत मािवस्तुको हकमा लर्यासत मूल्यको दुई
(क) ववकासोन्मुि मुिक
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको हकमा एक
प्रलतशतभन्दा कम तथा अन्य मुिक
प्रलतशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार् प्रदार् गररएका
मािवस्तुमा,
ु बाट आयात गररएको सहुलियत वा प्रत्यि वा
(ि) कुर्ै एक ववकासोन्मुि मुिक
अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तुको िररमाण र्ेिािमा हुर्े लमल्दोजुल्दो वा
समरुिका

प्रकृलतका

मािवस्तुको

आयातको

कुि

िररमाणको

चार

प्रलतशतभन्दा कम दे म्िएमा,
(ग) दिििीय वा बहुििीय सपझौता अन्तगसत वस्तुगत वा र्गद अर्ुदार् स्वरुि
र्ेिाि सरकारिाई प्राप्त हुर्े मािवस्तुमा।
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(३) उिदफा (२) को िण्ड (ि) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् कुि
ु बाट आयात हुर्े
आयातको चार प्रलतशतभन्दा कम वहस्सा भएका ववकासोन्मुि मुिक
सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तुको िररमाण र्ेिािमा आयात हुर्े
लमल्दोजुल्दो वा समरुि प्रकृलतका मािवस्तुको कुि िररमाणको र्ौ प्रलतशत वा सोभन्दा
ु बाट चार प्रलतशतभन्दा कम आयात हुर्े सहुलियतप्राप्त
बढी भएमा कुर्ै ववकासोन्मुि मुिक
मािवस्तुमा समेत काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् सवकर्ेछ।
(४) उिदफा (१) बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्ु िूव स त्यस्तो आयालतत
मािवस्तु सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु भएको र त्यस्तो
मािवस्तुको आयातको कारणिे स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर्
र्ोक्सार्ी िुगेको वा िुग्र् सक्र्े ियासप्त आधार र प्रमाण भएको स्िष्ट दे म्िर्ु िर्ेछ।
(५) उिदफा (१) बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउँदा सहुलियत माम्जसर्मा
र्बढ्र्े गरी िगाउर्ु िर्ेछ।
(६) उिदफा (१) बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउँदा एकै प्रकृलतको
सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु र सहुलियत माम्जसर् फरक भएका
एकै प्रकृलतको आयालतत मािवस्तुमा फरक-फरक दरमा िगाउर् सवकर्ेछ।
15. काउण्टरभेलिङ्ग महसुि कायम रहर्े अवलध: (१) काउण्टरभेलिङ्ग महसुि

िगाउँदा

बढीमा िाँच वषससपमको अवलधका िालग िगाइर्ेछ।
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेम्िएको भए तािलर् सो अवलध िलछ िलर् दफा
१4 बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् सक्र्े अवस्था कायम रहे को भर्ी
अर्ुसन्धार् अलधकारीिे लसफाररस गरे मा र्ेिाि सरकारिे बढीमा िाँच वषसका िालग
काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्े अवलध थि गर्स सक्र्ेछ।
16. अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् सवकर्े: (१) र्ेिाि सरकारिे अर्ुसन्धार्को
दायरामा रहे को कुर्ै मािवस्तुमा दे हायको अवस्थामा अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि
िगाउर् सक्र्ेछः(क) दफा २0 बमोम्जम अर्ुसन्धार् प्रारपभ भएको सूचर्ा सावसजलर्क गरे को,
(ि) तत्कािप्राप्त प्रमाणका आधारमा त्यस्तो मािवस्तु सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यि
वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु भएको दे म्िएको,
(ग) त्यस्तो मािवस्तुको आयातबाट स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर
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हालर् र्ोक्सार्ी िुगेको वा िुग्र् सक्र्े आशङ्का दे म्िएको र त्यस्तो हालर्
र्ोक्सार्ीबाट बचाउर् तत्काि अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्
आवश्यक दे म्िएको,
(घ) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे अर्ुसन्धार् प्रविया प्रारपभ गरे को कपतीमा साठी
ददर् िूरा भएको,
(ङ) दफा २5 बमोम्जम प्राप्त प्रारम्पभक प्रलतवेदर्बाट अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग
महसुि िगाउर्े लसफाररस भएको।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउँदा सहुलियत
माम्जसर्मा र्बढ्र्े गरी िगाउर्ु िर्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि दफा २5 बमोम्जम
प्रलतवेदर् िेश भएको ददर्दे म्ि बढीमा एक सय बीस ददर्सपम मात्र िगाउर्ु िर्ेछ।
िररच्छे द–५
अर्ुसन्धार् सपबन्धी व्यवस्था
17. अर्ुसन्धार् अलधकारी: (१) र्ेिाि सरकारिे अन्यथा तोकेकोमा बाहे क यस ऐर् बमोम्जम
सेफगाडसस,् एन्टी-डम्पिङ्ग

वा

काउण्टरभेलिङ्ग

सपबन्धी

उजुरी

उिर

अर्ुसन्धार्

गर्े

प्रयोजर्को िालग ववभागिे अर्ुसन्धार् अलधकारीको रुिमा कायस गर्ेछ।
(२) उिदफा (१) को प्रयोजर्को िालग ववभागिे कपतीमा राजित्रावङ्कत दितीय
श्रे णीको अलधकृतिाई अर्ुसन्धार् अलधकारीको रुिमा काम गर्स तोक्र् सक्र्ेछ।
18. लर्वेदर् ददर् सक्र्े: (१) कसै िे लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी
उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुग्र्े वा िुग्र् सक्र्े गरी उत्िादक वा
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम लर्यासत मूल्यमा
लर्यासतकतासको मुिक
वा सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु आयात गरे को िाइएमा त्यस्तो
मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योग आफैिे वा आफ्र्ो प्रलतलर्लध माफसत यसरी आयात
गररएको मािवस्तु उिर दफा 9 बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा दफा १4 बमोम्जम
काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् ववभाग समि तोवकएको ढाँचामा लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम लर्वेदर् ददँदा त्यसरी आयात गररएको वा गर्स िालगएको
मािवस्तु र त्यसबाट स्वदे शी उद्योगिाई िुगेको हालर् र्ोक्सार्ी, गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी वा
गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीको आशङ्काको सपबन्धमा उििब्ध भएसपमको प्रमाण समेत सं िग्र्
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गर्ुस िर्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम लर्वेदर् ददँदा दे हाय बमोम्जमको प्रविया िूरा गरे को
हुर्िु र्ेछः(क) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तुको कपतीमा िच्चीस प्रलतशत वहस्सा
उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योग वा उद्योगहरुिे उजुरी ददएको हुर्िु र्े,
(ि) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तुको कपतीमा िचास प्रलतशत वहस्सा
उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योग वा उद्योगहरुिे सो लर्वेदर्मा समथसर् जर्ाएको
हुर्िु र्े,
(ग) तत्काि प्राप्त प्रमाणबाट लर्वेदर्को व्यहोरा िुवष्ट हुर्े आधार दे म्िर्ु िर्े ।
19. लर्वेदर् उिर जाँचबुझ गर्ुस िर्े: (१) दफा १8 बमोम्जम लर्वेदर् प्राप्त हुर् आएमा
अर्ुसन्धार् अलधकारीिे सोही दफाको उिदफा (३) बमोम्जमको प्रविया िूरा भए र्भएको
सपबन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ुस िर्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम जाँचबुझ गदास लर्वेदर्साथ िेश गरे का प्रमाणबाट
लर्वेदर्को व्यहोरा िुवष्ट हुर्सक्र्े आधार र्दे म्िएमा अर्ुसन्धार् अलधकारीिे त्यस्तो लर्वेदर्
उिर कारबाही अम्घ बढाउर्े छै र्।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् दफा 8 वविरीत कुर्ै
मािवस्तु डम्पिङ्ग गररएको वा डम्पिङ्ग गर्स िालगएको वा कसै िे दफा १3 वविरीत
सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्मा प्राप्त वस्तु लर्यासत गर्स िागेको जार्कारी प्राप्त
भएमा वा त्यस्तो कुरा ववश्वास गर्ुि
स र्े मर्ालसब कारण भएमा र त्यस्तो आयातिे स्वदे शी
उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुग्र्े वा िुग्र् सक्र्े ियासप्त आधार
दे म्िएमा ववभागिे सो सपबन्धमा आवश्यक प्रमाण सं िग्र् गरी िचास िडा गरी अर्ुसन्धार्
प्रविया सुरु गर्स सक्र्ेछ।
(४) यस दफा बमोम्जम जाँचबुझ गदास वा दफा २३ बमोम्जम अर्ुसन्धार् गदास
आवश्यक िर्े वववरण तथा कागजात सपबम्न्धत सरोकारवािा लर्कायिे अर्ुसन्धार्
अलधकारीिाई उििब्ध गराउर्ु िर्ेछ।
20. अर्ुसन्धार् सपबन्धी सूचर्ा सावसजलर्क गर्ुि
स र्े: (१) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दफा 19
बमोम्जम लर्वेदर् जाँचबुझ गदास सो लर्वेदर् उिर दफा २3 बमोम्जम अर्ुसन्धार् प्रविया
सुरु गर्स आवश्यक दे िेमा सो सपबन्धी सूचर्ा रावियस्तरको िलत्रका माफसतो् सावसजलर्क

12

www.lawcommission.gov.np

गर्ुस िर्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम सावसजलर्क गररर्े सूचर्ामा अर्ुसन्धार्को दायरामा
रहेको मािवस्तुको र्ाम, प्रकृलत, गुण, उत्िादक कपिर्ी, उत्िादक वा लर्यासतकतासको
ु को र्ाम, उजुरीकतासिे िेश गरे को प्रमाण कागजात िगायतका अन्य आवश्यक
मुिक
वववरण समेत िुिाउर्ु िर्ेछ।
(३) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे उिदफा (१) बमोम्जम सावसजलर्क गरे को सूचर्ाको प्रलत,
सोसँग सपबम्न्धत लर्वेदर् तथा अन्य सपबि प्रमाणको प्रलतलिवि समेत अर्ुसन्धार्को
दायरामा रहेको मािवस्तुको उत्िादक वा लर्यासतकतासिाई ववद्युतीय माध्यमबाट िठाउर्ु
िर्ेछ।
21. प्रलतवाद गर्स सक्र्े: (१) दफा २0 को उिदफा (१) बमोम्जम सूचर्ा सावसजलर्क भएको
लमलतिे िन्र ददर्लभत्र सरोकारवािा िििे त्यस्तो लर्वेदर्का सपबन्धमा अर्ुसन्धार्
अलधकारी समि लिम्ित प्रलतवाद िेश गर्स सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम सरोकारवािािे प्रलतवाद िेश गदास त्यस्तो प्रलतवादमा
उल्िेि गररएका म्जवकर िुवष्ट हुर्े प्रमाण तथा कागजात सं िग्र् गर्ुस िर्ेछ।
(३) अर्ुसन्धार्को लसिलसिामा कुर्ै ििबाट िेश भएका प्रमाण तथा कागजातका
सपबन्धमा त्यसको प्रलतवाद गर्स चाहर्े अको िििे त्यस्तो प्रमाण वा कागजात िेश भएको
िन्र ददर्लभत्र प्रलतवाद गर्स सक्र्ेछ।
22. प्रमाणको भार: दफा २1 बमोम्जम प्रलतवाद िेश गदास आयातकतास वा लर्यासतकतासिे
ु मा आयात र्भएको, कुर्ै मािवस्तु डम्पिङ्ग
अर्ुसन्धार्को दायरामा रहेको मािवस्तु मुिक
र्गररएको वा आयात गररएको मािवस्तु सहुलियतप्राप्त मािवस्तु र्भएको भन्ने िगायतका
म्जकीर लिएमा त्यस्तो म्जकीर सपबन्धी प्रमाणको भार म्जकीर लिर्े सरोकारवािा ििको
हुर्ेछ।
23. अर्ुसन्धार् गर्ुस िर्े: (१) दफा २0 बमोम्जम सूचर्ा सावसजलर्क भएिलछ अर्ुसन्धार्
अलधकारीिे सो सपबन्धमा दे हायका ववषयमा केम्न्ित रही अर्ुसन्धार् कायस सुरु गर्ुस
िर्ेछः–
(क) उजुरीमा गरे को मागदाबी तथा सपबि ििहरूिे िेश गरे को प्रमाण
कागजात,
(ि) उजुरीकतास लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योग
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भए वा र्भएको,
(ग) त्यस्तो मािवस्तु डम्पिङ्ग गररएको मािवस्तु भए वा र्भएको र भएको
दे म्िएमा डम्पिङ्ग माम्जसर्को अवस्था,
(घ) त्यस्तो मािवस्तु सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु
भए वा र्भएको र भएको दे म्िएमा सहुलियत माम्जसर् वा अर्ुदार्को अवस्था
वा मात्रा,
(ङ) त्यस्तो मािवस्तुको आयातिे स्वदे शी उद्योगमा हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर
हालर् र्ोक्सार्ी भए र्भएको वा हुर् सक्र्े आशङ्का दे म्िएको वा र्दे म्िएको
र दे म्िएको भए त्यसको प्रकृलत तथा हालर् र्ोक्सार्ीको मात्रा,
(च) अर्ुसन्धार् गर्स आवश्यक दे म्िएका अन्य कुरा।
(२) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे अर्ुसन्धार् गदास उिदफा (१) मा उम्ल्िम्ित ववषयका
सपबन्धमा सपिूणस प्रमाण तथा कागजातको वस्तुगत रूििे मूल्याङ्कर् तथा ववश्लेषण गर्ुस
िर्ेछ।
24. िरामशस लिर् सक्र्े: (१) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दफा २३ बमोम्जम अर्ुसन्धार् गदास
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकारको सपबम्न्धत लर्कायसँग त्यस्तो
लर्यासतकतासको मुिक
मािवस्तुको उत्िादर् वा लर्यासतको सपबन्धमा सहुलियत प्रदार् गरे वा र्गरे को सपबन्धमा
आवश्यक िरामशस गर्स वा जार्कारी लिर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम िरामशस वा जार्कारी माग गरे कोमा त्यस्तो लर्कायबाट
कुर्ै िरामशस वा जार्कारी प्राप्त भएमा त्यस समेतिाई आधार लिई र माग गररएको
अवलधलभत्र कुर्ै िरामशस वा जार्कारी प्राप्त र्भएमा त्यस ववषयमा िरामशस गरे को मार्ी
आवश्यक कारबाही अगालड बढाउर् सक्र्ेछ।
25. प्रारम्पभक प्रलतवेदर् तयार गर्ुस िर्े: अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दफा २३ बमोम्जम अर्ुसन्धार्
सुरु गरे को साठी ददर्लभत्र दे हायका वववरण सवहतको प्रारम्पभक प्रलतवेदर् तयार गरी
ववभागमा िेश गर्ुस िर्ेछः(क) मािवस्तुको र्ाम, िररमाण तथा मूल्य र मािवस्तुको हामोर्ाइज्ड कोड,
ु
(ि) त्यस्तो मािवस्तुको लर्यासतकतास तथा लर्यासतकतासको मुिक
वा स्वायत्त
भन्सार िेत्र,
(ग) त्यस्तो मािवस्तु अर्िेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो िररमाणमा आयात
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वृवि भए, र्भएको,
(घ) त्यस्तो मािवस्तुको आयातमा अर्िेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो
िररमाणमा वृवि भएको भए सोको िररमाण,
(ङ) त्यस्तो मािवस्तु सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अर्ुदार्प्राप्त मािवस्तु
भए वा र्भएको, भएको भए सोको िररमाण,
(च) त्यस्तो मािवस्तुिे लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु उत्िादर् गर्े
स्वदे शी उद्योगिाई हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुर्याएको वा
िुर्याउर् सक्र्े आशङ्का दे म्िए र्दे म्िएको,
(छ) त्यस्तो मािवस्तुमा दफा ६ बमोम्जमको अन्तररम सेफगार्डसस उिाय, दफा
१1 बमोम्जम अन्तररम एम्ण्टडम्पिङ्ग महसुि वा दफा १6 बमोम्जम
अन्तररम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर् आवश्यक भए वा र्भएको र
िगाउर्ु िर्े भए कलत अवलधसपम के कलत दरमा त्यस्तो महसुि िगाउर्
मर्ालसब दे म्िन्छ सोको आधार र कारण सवहतको वववरण,
(ज) िण्ड (छ) बाहे क यस ऐर् बमोम्जम सेफगाडसस उिाय िगाउर्ु िर्े वा
एम्ण्टडम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुिमध्ये कुर् िगाउर्ु िर्े हो र
कुर् दरमा कलत अवलधसपम िगाउर्ु िर्े हो सो सपबन्धमा आधार र
कारण सवहतको यवकर् राय,
(झ) तोवकए बमोम्जमका अन्य कुरा।
26. अम्न्तम प्रलतवेदर् तयार गर्ुस िर्े: (१) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे अर्ुसन्धार् सुरु गरे को
लमलतिे सामान्यतया एक वषसलभत्र अर्ुसन्धार् सपिन्न गरी त्यसको अम्न्तम प्रलतवेदर् ववभाग
समि िेश गर्ुस िर्ेछ।
(२) ववभागिे उिदफा (१) बमोम्जम प्राप्त प्रलतवेदर् समेतका आधारमा से फगार्डसस
उिाय वा एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्े प्रयोजर्का िालग उि
प्रलतवेदर् सवहत मन्त्राियमा िेश गर्ुस िर्ेछ।
(3) उिदफा (१) बमोम्जम तयार गररर्े अम्न्तम प्रलतवेदर्मा दे हायका कुरा िुिाउर्ु
िर्ेछः(क) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहेको मािवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदे शी
उद्योगिाई भएको वा हुर् सक्र्े हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीको
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यथाथस वववरण,
(ि) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको सामान्य मूल्य र लर्यासत मूल्य,
(ग) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको डम्पिङ्ग माम्जसर् वा सहुलियत वा
अर्ुदार्,
(घ) अर्ुसन्धार्को

दायरामा

रहे को

मािवस्तुमा

एण्टी-डम्पिङ्ग

महसुि

वा

काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्ु िर्े वा र्िर्े सपबन्धमा अर्ुसन्धार्
अलधकारीको ठोस सुझाव,
(ङ) त्यस्तो

मािवस्तुमा

एन्टी-डम्पिङ्ग

महसुि

वा

काउण्टरभेलिङ्ग

महसुि

िगाउर्ु िर्े भएमा त्यसको आधार र महसुिको दर,
(च) िण्ड (घ) बमोम्जम िगाउर्ु िर्े एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग
महसुि िश्चात्दशी असर हुर्े गरी िगाउर्ु िर्े दे म्िएमा त्यसरी िगाउर्ु
िर्े आधार, कारण र िागू हुर्े लमलत,
(छ) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाइएकोमा सो अवलध
थि गर्ुि
स र्े दे िेमा त्यसरी अवलध थि गर्ुस िर्ासको आधार र कारण
सवहतको लसफाररस,
(ज) अर्ुसन्धार् अलधकारीिे आवश्यक ठार्ेका अन्य कुरा।
(4) उिदफा (१) बमोम्जम एक वषसलभत्र अर्ुसन्धार् कायस सपिन्न हुर् र्सक्र्े भएमा
अर्ुसन्धार्

अलधकारीिे

त्यसको

स्िष्ट

कारण

िुिाई

अर्ुसन्धार्

अवलध

थि

गर्स

मन्त्राियिाई लसफाररस गर्स सक्र्ेछ।
(5) उिदफा (4) बमोम्जम प्राप्त लसफाररसका सपबन्धमा जाँचबुझ गदास त्यस्तो
लसफाररस मर्ालसब दे म्िएमा मन्त्राियिे अर्ुसन्धार्को अवलध बढीमा छ मवहर्ासपमका
िालग थि गर्स सक्र्ेछ।
27. गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुगक
े ो मालर्र्े: दफा ३ बमोम्जम सेफगार्डसस उिाय िगाउर्े
प्रयोजर्को

िालग

अर्ुसन्धार्को

दायरामा

रहे को

मािवस्तुको

आयातको

कारणबाट

लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी
उद्योगमा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ी िुगेको वा िुग्र् सक्र्े सपबन्धमा अर्ुसन्धार् गदास
अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दे हाय बमोम्जमका आधारमा त्यस्तो हालर् र्ोक्सार्ीको लर्धासरण गर्ुस
िर्ेछः-
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(क) अर्ुसन्धार्को

दायरामा

रहे को

मािवस्तुको

आयातमा

भएको

वृविको

िररमाण र मूल्य,
(ि) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको बजार वहस्सा,
(ग) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर्
गर्े स्वदे शी उद्योगको उत्िादर् र उत्िादकत्वमा िर्स गएको असर,
(घ) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी स्वदे शी मािवस्तुको
लबिी ववतरणमा िर्स गएको असर,
(ङ) लमल्दोजुल्दो

वा

समरुिका

वा

प्रत्यि

रुिमा

प्रलतस्िधी

मािवस्तुको

उिभोगमा िर्स गएको असर,
(च) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी स्वदे शी उत्िादर्मा
िुगेको र्ोक्सार्को प्रकृलत, मात्रा र िररणाम,
(छ) लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर्
गर्े स्वदे शी उद्योगबाट प्राप्त रोजगारीमा िर्स गएको असर।
28. मािवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्े: अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दफा ९ बमोम्जम एन्टीडम्पिङ्ग महसुि िगाउर्े प्रयोजर्को िालग अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको
सामान्य मूल्य कायम गदास दे हायका आधारमा कायम गर्ुस िर्ेछः–
ु वा
(क) आयात गररएको मािवस्तुको लर्मासता, उत्िादक वा लर्यासतकतासको मुिक
स्वायत्त भन्सार िेत्रको आन्तररक बजारमा सो मािवस्तुको लबिी मूल्य,
ु वा
(ि) आयात गररएको मािवस्तुको लर्मासता, उत्िादक वा लर्यासतकतासको मुिक
स्वायत्त भन्सार िेत्रको आन्तररक बजारमा िररद लबिी र्भएको वा अन्य
कुर्ै कारणिे

सो मािवस्तुको िररद लबिी हुर्े मूल्य कायम गर्स

ु मा लर्यासत गदासको लर्यासत मूल्य,
र्सवकएमा त्यस्तो मािवस्तु ते स्रो मुिक
(ग) िण्ड (क) वा (ि) को आधारमा मूल्य कायम गर्स र्सवकएमा सो
मािवस्तुको िागत मूल्य र मर्ालसब मावफकको र्ाफा, प्रशासलर्क, लबिी
तथा सामान्य िचस जोडी कायम गरे को मूल्य,
(घ) िण्ड (ग) को आधारमा िलर् मूल्य कायम गर्स र्सवकएमा अर्ुसन्धार्
अलधकारीिे मर्ालसब आधारमा कायम गरे को मूल्य।
29. लर्यासत मूल्य कायम गर्े: दफा 9 बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउर्े प्रयोजर्को िालग
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अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको लर्यासत मूल्य कायम गदास दे हायका आधारमा
कायम गर्ुस िर्ेछः(क) लर्यासत गररएको मािवस्तुको भन्सार लबन्दुमा िेश गरे को लबजक मूल्य
ु मा समेत त्यस्तो
(भाडा, लबमा र अन्य िचस बाहे कको) वा अन्य मुिक
मािवस्तु

लर्यासत

गरे को

भए

सो

ु को
मुिक

िवहिो

िररदकतासिे

लर्यासतकतासिाई लतरे को मूल्य,
(ि) िण्ड (क) को आधारमा मूल्य कायम गर्स र्सवकएमा वा मूल्य कायम भए
तािलर् लर्यासतकतास र आयातकतासबीच सपबिता दे म्िएको वा अन्य कुर्ै
कारणिे सो मूल्य ववश्वसर्ीय र्दे म्िएमा लर्यासत गररएको लमल्दोजुल्दो वा
समरुिका मािवस्तु स्वतन्त्र िररदकतासिाई िवहिो िुर्ः लबिी (ररसेि)
गररएको मूल्य,
(ग) िण्ड (क) वा (ि) कोो आधारमा मूल्य कायम गर्स र्सवकएमा अर्ुसन्धार्
अलधकारीिे मर्ालसब आधारमा कायम गरे को मूल्य।
30. सहुलियत वा अर्ुदार् उििब्ध गराएको मालर्र्े: (१) दफा १४ बमोम्जम काउन्टरभेलिङ्ग
महसुि िगाउर्े प्रयोजर्को िालग अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुमा त्यस्तो
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको
मािवस्तु लर्यासतकतास मुिक
िूणस वा आंम्शक स्वालमत्व भएको ववत्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुर्ै सं स्था वा लर्कायबाट
प्रत्यि वा अप्रत्यि रुिमा दे हायको सहयोग प्राप्त भएको दे म्िएमा त्यस्तो मािवस्तुिाई
सहुलियतप्राप्त मािवस्तु मालर्र्ेछः(क) मािवस्तु उत्िादर् वा लर्यासतमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुिमा ववत्तीय
प्रोत्साहर्, सहुलियत, छूट वा सहयोग प्राप्त गरे को,
ँ ीको
(ि) मािवस्तु उत्िादर् वा लर्यासतमा अर्ुदार्, ऋण, शेयर िगार्ी वा िूज
ँ ीको सपभाववत प्रत्यि हस्तान्तरण भएको,
प्रत्यि हस्तान्तरण वा िूज
(ग) त्यस्तो मािवस्तु उत्िादर्कतासको ववद्यमार् वा सपभाववत दावयत्व ग्रहण
गरे को वा त्यस्तो मािवस्तुको लर्यलमत िररद गर्े गरे को,
(घ) त्यस्तो मािवस्तु उत्िादर् गर्े उद्योगिे लतर्स बाँकी कर वा राजस्वमा छूट
वा लमर्ाहा ददएको,
(ङ) मािवस्तु उत्िादर्का िालग आधारभूत िूवासधार सुववधा बाहे कका अन्य
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मािवस्तु, सुववधा वा सेवा प्राप्त गरे को।
ु वा
(२) उिदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् लर्यासतकतासको मुिक
स्वायत्त

भन्सार

िेत्रको

सरकारिे

दे हायको

सहुलियत

प्रदार्

गरे को

मािवस्तुिाई

सहुलियतप्राप्त मािवस्तु मालर्र्े छै र्ः(क) त्यस्तो मािवस्तुको लर्मासता, उत्िादक वा लर्यासतकतासिारा वा लर्जको
तफसबाट सञ्चालित अर्ुसन्धार्ात्मक कायसको िालग प्रदार् गररएको सहुलियत,
ु को ववकट वा विछलडएको िेत्रिाई िम्ित गरी प्रदार्
(ि) आफ्र्ो मुिक
गररएको सहुलियत,
(ग) वातावरणको सं रिणसँग सपबम्न्धत र्याँ शतस वा लर्यमको िररिािर् गदास
लर्मासण, उत्िादर् वा लर्यासत प्रववलध वा प्रविया सपबन्धी ववद्यमार् व्यवस्थामा
सुधार गर्स मात्र सीलमत भई प्रदार् गररएको सहुलियत।
31. गोप्य राख्नु िर्े: अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दफा २० को प्रयोजर् एवं प्रचलित कार्ूर्
बमोम्जम बाहे क यस िररच्छे द बमोम्जम गररर्े अर्ुसन्धार्को लसिलसिामा आफूिाई प्राप्त
भएका वा आफ्र्ो जार्कारीमा आएका कागजात, सूचर्ा, जार्कारी, वववरण वा व्यािाररक
सूचर्ा गोप्य राख्नु िर्ेछ।
तर अदाितको आदे श बमोम्जम वा कार्ूर् कायासन्वयर्को िममा प्रचलित कार्ूर्
बमोम्जम अलधकारप्राप्त अलधकारीिाई त्यस्तो कागजात, सूचर्ा, जार्कारी वा वववरण प्रदार्
गर्स बाधा िर्े छै र्।
32. अर्ुसन्धार् स्थगर् वा रद्द गर्स सक्र्े: यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर्
अर्ुसन्धार् अलधकारीिे दे हायको अवस्थामा यस िररच्छे द बमोम्जम सुरु गरे को अर्ुसन्धार्
सपबन्धी कारबाही जुर्सुकै बित स्थगर् वा रद्द गर्स सक्र्ेछः(क) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको लर्यासतकतास वा लर्यासतकतासको
ु
मुिक
वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकारिे सामान्य मूल्य वा िागत
मूल्यभन्दा कम मूल्यमा लर्यासत र्गर्े वा सहुलियतप्राप्त मािवस्तु लर्यासत
र्गर्े गरी सहमलत जर्ाएको भर्ी मन्त्राियिे त्यस्तो मािवस्तुको सपबन्धमा
अर्ुसन्धार् कायस स्थगर् वा रद्द गर्स लर्दे शर् ददएमा,
(ि) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहे को मािवस्तुको लर्यासतकतास वा लर्यासतकतासको
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकारिे लमल्दोजुल्दो वा समरुिका वा
मुिक
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प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी उद्योगिाई भएको
वा हुर्सक्र्े हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीको प्रभाविाई हटाउर्े
गरी

मूल्य

सं शोधर्

गर्स सहमलत

जर्ाएको

भर्ी

मन्त्राियिे

त्यस्तो

मािवस्तुको सपबन्धमा अर्ुसन्धार् कायस स्थगर् वा रद्द गर्स लर्दे शर् ददएमा,
(ग) अर्ुसन्धार्को

दायरामा

रहे को

मािवस्तुको

आयातिे

लमल्दोजुल्दो

वा

समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी मािवस्तु उत्िादर् गर्े स्वदे शी
उद्योगिाई िुर्याएको वा िुग्र् सक्र्े हालर् र्ोक्सार्ीको िलतिूलतस प्रत्यि वा
ु वा सरकारसँग सपझौता
अप्रत्यि रुिमा व्यहोर्े गरी लर्यासतकतासको मुिक
भएमा,
(घ) अर्ुसन्धार्को दायरामा रहेको मािवस्तुको अलधकतम िररमाण लमल्दोजुल्दो
वा समरुिका वा प्रत्यि रुिमा प्रलतस्िधी लर्कासीमूिक मािवस्तु उत्िादर्
गर्े स्वदे शी उद्योगको कच्चा िदाथसको रूिमा प्रयोग भइरहे को भन्ने िुवष्ट
हुर्े वस्तुगत आधार भएमा,
(ङ)

तोवकएको अन्य अवस्थामा।
िररच्छे द-६
समन्वय सलमलत सपबन्धी व्यवस्था

33. सलमलतको गठर्: (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगसत बर्ेको लर्यमाविीको कायासन्वयर्को
िालग सपबि लर्कायबीच समन्वय गर्स मन्त्राियमा एक समन्वय सलमलत रहर्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जमको सलमलतको गठर् दे हाय बमोम्जम हुर्ेछः(क)

सम्चव, मन्त्रािय

- अध्यि

(ि)

सहसम्चव, अथस मन्त्रािय

- सदस्य

(ग)

सहसम्चव, कार्ूर्, न्याय तथा सं सदीय मालमिा मन्त्रािय
- सदस्य

(घ)

सहसम्चव, मन्त्रािय

- सदस्य

(ङ)

महालर्दे शक, भन्सार ववभाग

- सदस्य

(च)

अध्यि, र्ेिाि उद्योग वाम्णज्य महासं घ

- सदस्य

(छ)

अध्यि, र्ेिाि उद्योग िररसं घ

- सदस्य
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(ज)

अध्यि, र्ेिाि चेपबर अफ कमशस

(झ)

महालर्दे शक, ववभाग

- सदस्य
- सदस्य-सम्चव

34. सलमलतको काम, कतसव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतसव्य र अलधकार दे हाय बमोम्जम
हुर्ेछः(क) स्वच्छ व्यािाररक वियाकिाि प्रविसर् तथा स्वदे शी उद्योगको सं रिणका
िालग अविपबर् गर्ुस िर्े र्ीलतका सपबन्धमा र्ेिाि सरकारिाई सुझाव
ददर्े,
(ि) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगसत बर्ेको लर्यमाविीमा िुर्राविोकर् गर्ुस िर्े
दे म्िएमा सोको अध्ययर् गरी मन्त्रािय समि लसफाररस गर्े,
(ग) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगसत बर्ेको लर्यमाविी कायासन्वयर् गर्स सपबि
लर्कायबीच समन्वय कायम गर्े,
(घ) दफा 26 को उिदफा (२) बमोम्जम प्राप्त प्रलतवेदर् र सो प्रलतवेदर्को
कायासन्वयर्को समीिा गर्े,
(ङ) आफूिे गर्ुि
स र्े कामका सपबन्धमा आवश्यकता अर्ुसार उिसलमलत गठर्
गर्े,
(च) तोवकए बमोम्जमका अन्य कायस गर्े।
35. सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक आवश्यकता अर्ुसार बस्र्ेछ।
(२) सलमलतको बैठक अध्यििे तोकेको लमलत, समय र स्थार्मा बस्र्ेछ।
(३) सलमलतको कुि सदस्य सं ख्याको बहुमत सदस्य उिम्स्थत भएमा सलमलतको
बैठकको िालग गणिूरक सं ख्या िुगेको मालर्र्ेछ।
(४) सलमलतको बैठकको अध्यिता अध्यििे गर्ेछ।
(५) सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुर्छ
े र मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यिता गर्े व्यम्ििे लर्णासयक मत ददर्ेछ।
ँ सपबम्न्धत ववज्ञ वा कमसचारीिाई
(६) सलमलतको अध्यििे आवश्यक दे िेमा ववषयसग
सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गर्स सक्र्ेछ।
(७) सलमलतको लर्णसय सलमलतको सदस्य-सम्चविे प्रमाम्णत गर्ेछ।
(८) सलमलतको बैठक सपबन्धी अन्य कायसवलध सलमलत आफैोंिे लर्धासरण गरे बमोम्जम
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हुर्ेछ।
36. सलमलतको सम्चवािय: सलमलतको सम्चवािय ववभागमा रहर्ेछ।
िररच्छे द–७
ववववध
37. सूचर्ा प्रकाशर् गर्ुस िर्े: (१) र्ेिाि सरकारिे दफा ३ वा दफा ६ बमोम्जम सेफगार्डसस
उिाय िगाएको, दफा 9 वा दफा १1 बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा दफा १4 वा
दफा १6 बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाएको, त्यस्तो उिाय वा महसुि िगाउर्े
अवलध थि गरे को वा त्यस्तो उिाय वा महसुि हटाएको सूचर्ा र्ेिाि राजित्रमा प्रकाशर्
गर्ुस िर्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम र्ेिाि राजित्रमा प्रकाम्शत सूचर्ाको प्रलत रावियस्तरको
दै लर्क िलत्रका र मन्त्राियको वेबसाइट माफसतसमेत सावसजलर्क गर्ुस िर्ेछ।
(३) मन्त्राियिे उिदफा (१) र दफा २0 बमोम्जम प्रकाशर् गरे को सावसजलर्क
सूचर्ाको प्रलत ववश्व व्यािार सङ्गठर्को सपबम्न्धत सलमलतमा िठाउर्ु िर्ेछ।
38. एक मात्र महसुि िगाउर्ु िर्े: (१) यस ऐर् बमोम्जम िगाइर्े सेफगार्डसस उिाय, एन्टीडम्पिङ्ग महसुि तथा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि प्रचलित कार्ूर् बमोम्जम िगाइएको भन्सार
महसुि, अन्तःशुल्क वा यस्तै अन्य दस्तुर वा शुल्क बाहे कको अलतररि महसुि उिायको
रुिमा रहर्ेछ।
(२) दफा ३ बमोम्जम िगाइएको सेफगार्डससको उिाय प्रचलित कार्ूर् बमोम्जम
िगाइएको िूण स वा िररमाणात्मक बन्दे ज वा अन्य उिाय बाहे कको अलतररि वा थि
उिायका रुिमा रहर्ेछ।
(३) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् दफा २6 बमोम्जम
अर्ुसन्धार् अलधकारीिे ददएको प्रलतवेदर्बाट यस ऐर् बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि र
काउण्टरभेलिङ्ग महसुि दुबै िगाउर् सवकर्े दे म्िएमा िलर् त्यस्तो मािवस्तुमा सोमध्ये कुर्ै
एकभन्दा बढी महसुि िगाइर्े छै र्।
39. महसुि असुि गर्े: यस ऐर् बमोम्जम िगाइको सेफगार्डसस उिाय अन्तरगतका अलतररि
महसुि, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि र काउण्टरभेलिङ्ग महसुि प्रचलित कार्ूर् बमोम्जम सपबम्न्धत
भन्सार कायासियिे असुि गर्ेछ।
40. बढी महसुि वफतास गर्ुस िर्े: कुर्ै मािवस्तुमा यस ऐर् बमोम्जम िगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग
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महसुि र काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िलछ कुर्ै कारणिे र्िगाउर्ु िर्े दे म्िएमा वा त्यस्तो
मािवस्तुमा बढी महसुि िगाइएको दे म्िएमा त्यसरी िगाउर्ु र्िर्े वा बढी िगाइएको
महसुि सपबम्न्धत भन्सार कायासिय माफसत् तोवकए बमोम्जम आयातकतासिाई वफतास
ददइर्ेछ।
41. िश्चात्दशी असर हुर्े गरी महसुि िगाउर्े: (१) दे हायको अवस्था ववद्यमार् रहे को दे म्िएमा
र्ेिाि सरकारिे दफा 9 वा दफा १4 बमोम्जमको महसुि िगाउँदा त्यस्तो महसुि
िगाउर्े लर्णसय भएको लमलतबाट बढीमा र्ब्बे ददर् अम्घ दे म्ि िश्चात्दशी असर हुर्े गरी
िगाउर् सक्र्ेछः(क) त्यस्तो मािवस्तु िवहिे िलर् डम्पिङ्ग गररएको कुरा अर्ुसन्धार्को िममा
प्रमाम्णत भएमा,
(ि) त्यस्तो मािवस्तु िवहिे िलर् सहुलियतप्राप्त मािवस्तुकै रूिमा आयात भएको
कुरा अर्ुसन्धार्को िममा प्रमाम्णत भएमा,
(ग) डपि

गररएको

मािवस्तु वा

सहुलियतप्राप्त

मािवस्तु लर्यलमत

रूिमा

ु मा आयात भइरहेको कुरामा मन्त्रािय ववश्वस्त भएमा,
मुिक
(घ) तुिर्ात्मक रुििे
सहुलियतप्राप्त

छोटो समयावलधमा

मािवस्तु अलधक

आयात

िररमाणमा

गररएको मािवस्तु

आयात

भएको

वा

कारणबाट

िश्चात्दशीरुिमा महसुि र्िगाउँदा स्वदे शी उद्योगिाई प्रदार् गर्स िोम्जएको
सं रिणको प्रयास प्रभावकारी र्हुर्े सपभावर्ा दे म्िएमा।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम िश्चात्दशीरुिमा िागू हुर्े गरी महसुि िगाउँदा त्यसरी
महसुि िगाइर्े अवलधलभत्र भन्सार महसुि लतरी स्वदे श प्रवेश भएको मािवस्तुमा मात्र
िागू हुर्े गरी िगाउर्ु िर्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम िगाइएको महसुि असूि गर्े कायस प्रचलित कार्ूर्
बमोम्जम सपबम्न्धत भन्सार कायासियिे गर्ेछ।
42. आवश्यक हद र अवलधमा मात्र सीलमत हुर्:े (१) यस ऐर् बमोम्जम िगाइर्े सेफगार्डसस
उिाय, एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि स्वदे शी उद्योगमा िरे को वा िर्स
सक्र्े हालर् र्ोक्सार्ी वा गपभीर हालर् र्ोक्सार्ीको प्रभाव लर्यन्त्रण गर्े प्रयोजर्का िालग
आवश्यक दे म्िएको हद र अवलधसपमको िालग मात्र िगाउर्ु िर्ेछ।
(२) यस ऐर् बमोम्जम सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि
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िगाउँदा सपबम्न्धत मािवस्तुमा र्ेिाििे ववश्व व्यािार सङ्गठर्को सदस्य हुँदा गरे को
बाइम्न्डङ्ग दरभन्दा उच्च भन्सार महसुि िगाउर् सवकर्ेछ।
43. समीिा गर्ुस िर्े: (१) यस ऐर् बमोम्जम िगाइएको सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि
वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि समेतको ववषयमा अर्ुसन्धार् अलधकारीिे तोवकए बमोम्जमको
अवलधमा समीिा गर्ुस िर्ेछ।
(२) यस ऐर् बमोम्जम कुर्ै मािवस्तुमा िगाइएको सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुिको समीिा गर्स सरोकारवािा िििे अर्ुसन्धार्
अलधकारी समि लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(३) उिदफा (२) बमोम्जम लर्वेदर् िरे मा र समीिाको िालग िाग्र्े आवश्यक
रकम सपबम्न्धत लर्वेदक वा सपबम्न्धत िििे व्यहोर्े भएमा अर्ुसन्धार् अलधकारीिे
सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि समेतको ववषयमा समीिा
गर्स सक्र्ेछ।
(४) उिदफा (१) बमोम्जम गररएको समीिा प्रलतवेदर् मन्त्राियमा िेश गर्ुस िर्ेछ।
(५) समीिा सपबन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ।
44. िुर्रावेदर् गर्स सक्र्े: (१) यस ऐर् बमोम्जम सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा
काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्े लर्णसय वा अन्तररम सेफगार्डसस उिाय, अन्तररम एन्टीडम्पिङ्ग महसुि वा अन्तररम काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउर्े लर्णयसमा म्चत्त र्बुझ्र्े िििे
िैँ तीस ददर्लभत्र सपबम्न्धत भन्सार कायासिय रहे को िेत्रको उच्च अदाितमा िुर्रावेदर् गर्स
सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम िुर्रावेदर् गदास िुर्रावेदकिे त्यस्तो महसुि बाित
िागेको रकम बराबरको रकम धरौटी बाित जपमा गर्ुस िर्ेछ।
(३) उिदफा (१) बमोम्जम ददइएको िुर्रावेदर् सपबन्धी कारबाही र वकर्ारा
सपबम्न्धत उच्च अदाितको वाम्णज्य इजिासबाट हुर्ेछ।
45. सहयोग लिर् सक्र्े: (१) यस ऐर्को कायासन्वयर्को लर्लमत्त अर्ुसन्धार् अलधकारीिे
आवश्यकता अर्ुसार र्ेिाि सरकारका कुर्ै लर्काय, िदालधकारी वा लर्जी िेत्रका ववज्ञ
समेतको सहयोग लिर् सक्र्ेछ।
(२) उिदफा (१) बमोम्जम अर्ुसन्धार् अलधकारीिे सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग
प्रदार् गर्ुस सपबम्न्धत लर्काय वा िदालधकारीको कतसव्य हुर्ेछ।
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46. छूट ददर् सक्र्े: यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे म्िएको भए तािलर् लर्यासत गर्े
प्रयोजर्का िालग ववशेष आलथसक िेत्र वा लर्यासत प्रशोधर् िेत्रमा मात्र प्रयोग हुर्े गरी
आयात भएको कच्चा िदाथससँग सपबम्न्धत मािवस्तुको हकमा र्ेिाि सरकारिे सेफगार्डसस
उिाय, एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुि र्िगाउर्े गरी छूट ददर् सक्र्ेछ।
47. लर्यम, कायसववलध वा लर्दे म्शका बर्ाउर्े अलधकार: यो ऐर् कायासन्वयर् गर्स र्ेिाि सरकारिे
आवश्यक लर्यम, कायसववलध वा लर्दे म्शका बर्ाउर् सक्र्ेछ।
48. ऐर् कायासन्वयर् मािर्: यो ऐर् प्रारपभ भएको लमलतिे िाँच वषसिलछ मन्त्राियिे ऐर्
कायासन्वयर्को प्रभाव सपबन्धमा मािर् गर्ेछ।
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