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निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐि, २०१३ 

 

लालमोहर सदर नमनि            िेपाल राजपरमा प्रकाशिि नमनि 

  २०१३।१०।१२          २०१३।१०।२२ 

संिोधि गिे ऐि                                           लालमोहर र प्रकािि नमनि 

१. केहह िेपाल कािूि (संिोधि र पिुः व्वस्थापि) ऐि, २०२०    २०२०।११।१६ 

२. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (पहहलो संिोधि) ऐि, २०२९          २०२९।६।५।५ 

३. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (दोश्रो संिोधि) ऐि, २०४६            २०४६।६।११ 

४. निकासी  पैठारी िथा बौहिक सम्पशि सम्बन्त्धी केही िेपाल ऐि  

   संिोधि गिे ऐि, २०६३
           २०६३।८।८ 

५. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६   २०६६।१०।७ 

 

२०१३ सालको ऐि िं. १६ 

............... 

निकासी पैठारी मिाही वा नियन्त्रण गिनको निनमि बिकेो ऐि 

निकासी पैठारी मिाही वा नियन्त्रण गिे अनधकार व्यवशस्थि गरी िाशन्त्ि र व्यवस्था कायम राख्न 
आवश्यक देशिएकोले श्री ५ महाराजनधराजबाट मशन्त्रमण्डलका सल्लाह अिसुार यो ऐि बिाई जारी 
गररबक्सेकोछ । 

१. संशिप्त िामः यस ऐिको िाम “निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐि, २०१३” रहेको छ । 

 

                                                 
      यो ऐि संवि ्२०६३ साल असोज ५ गिेदेशि लागू भएको । . 


    यो ऐि संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशि लागू भएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा शिहकएको ।  

      केही िेपाल कािूि (संिोधि र पूिः व्यवस्थापि ऐि, २०२० द्वारा संिोनधि । 
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२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,— 

(क) “निकासी” भन्नाले िेपाल राज्यबाहहर मालसामािहरु निकासी गिे काम सम्िि ु 
पछन । 

(ि) “पैठारी” भन्नाले िेपाल राज्यनभर मालसामािहरु पैठारी गिे काम सम्िि ु 
पछन । 

(ग) “सूशिि आदेि” भन्नाले िेपाल राजपरमा प्रकाशिि आदेि सम्िि ुपछन । 

(घ) “प्रकाशिि” भन्नाले िेपाल राजपरमा प्रकाशिि सम्िि ुपछन । 

 

३. निकासी पैठारी मिाही वा नियन्त्रण गिे िपेाल सरकारको अनधकारः (१) देहायको उदे्दश्य 
प्रानप्तको लानग कुिै वस्िकुो निकासी वा पैठारीमा मिाही वा नियन्त्रण गिन आवश्यक छ भन्न े
लागेमा िेपाल सरकारले सूशिि आदेिद्वारा त्यस्िो वस्िकुो निकासी वा पैठारीमा ििन वा 
निशिि अवनध िोकी वा ििोकी मिाही गिन वा पूणन वा पररमाणात्मक बन्त्देज लगाउि 
सक्िेछः– 

(क) सरुिा सम्बन्त्धी राहिय हहिको संरिण गिन, 

(ि) सावनजनिक सदािार, शिष्टािार वा िैनिकिा कायम राख्न, 

(ग) सिु, िााँदी वा त्यस्िै अन्त्य धाि ु वा बहमुलु्य जवाहरािको व्यापारलाई 
व्यवशस्थि गिन, 

(घ) मािव, पि,ु पंछी वा विस्पनि जीविको स्वास््यमा प्रनिकूल हिुे कायनबाट 
संरिण गिन, 

(ङ) कारागारका थिुवुा वा कैदीहरुको श्रमबाट उत्पाददि वस्िहुरुको पैठारी 
सम्बन्त्धमा उशिि व्यवस्था गिन, 

(ि) कलात्मक, ऐनिहानसक वा परुािाशत्वक महत्वका राहिय सम्पदाको संरिण 
गिन, 

                                                 
       निकासी  पैठारी िथा बौहिक सम्पशि सम्बन्त्धी केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा संिोनधि । 
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(छ) लोप हिु सक्िे प्राकृनिक स्रोिको (घरेल ुउत्पादि वा उपयोग समेिमा बन्त्देज 
गरी) संरिणको उशिि व्यवस्था गिन, 

(ज) प्रनिस्पधानत्मक िमिा हिु सक्िे राहिय प्रिोधि उद्योगको लानग आवश्यक 
पिे घरेल ुकच्िा पदाथनको उपलब्धिालाई सनुिशिि गिन, 

(ि) स्थािीयस्िरमा न्त्यूि आपूनिन भएका वस्िकुो प्रानप्त िथा हविरणको लानग उशिि 
व्यवस्था गिन, 

(ञ) हवदेिी मदु्राको मौज्दािमा हिु सक्िे गम्भीर ह्रासको अवस्थालाई हटाउिे वा 
रोक्िे वा अत्यन्त्ि न्त्यूि अवस्थामा रहेको हवदेिी मदु्राको सशिनिमा वहृि गिे 
गरी मलुकुको बाह्य हविीय शस्थनि र भकु्तािी सन्त्िलुिको सरुिा गिन,  

(ट) अत्यावश्यक िाद्य सामग्री वा त्यस्िै प्रकारका अन्त्य उत्पादिको गम्भीर 
अभाव हिुबाट रोक्ि,  

(ठ) अन्त्िरानहिय व्यापारमा उपभोग्य सामग्रीको वगीकरण, स्िर निधानरण वा 
बजारीकरणका मापदण्ड कायम गिन, 

(ड) अनिकम हवकनसि मलुकुको लानग वैदेशिक व्यापारमा प्रदाि गररएका छूट वा 
सहनुलयिको उपभोग गिन, 

(ढ) अप्रत्याशिि रुपमा ठूलो मारामा पैठारी भएका वस्िबुाट त्यस्िै प्रकृनिका 
वस्ि ु उत्पादि गिे राहिय उद्योगलाई पिन सक्ि े गम्भीर प्रनिकूल असरबाट 
संरिण गिन, 

(ण) पेटेण्ट, टे्रडमाकन , प्रनिनलहप अनधकार, औद्योनगक नडजायि, भौगोनलक पहहिाि 

(शजओग्राहिकल इशण्डकेिि), गोप्य सूििाको संरिण जस्िा बौहिक 
सम्पशिको संरिण गिन, 

(ि) देिको प्रनिस्पधानत्मक िमिा वहृि हिुे िालका ियााँ सीप वा प्रहवनधयकु्त 
उद्योगको प्रवद्र्धि वा संरिण गिन, 

(थ) अस्वस्थ वा अिनधकृि व्यापाररक हियाकलापलाई रोक लगाउि वा अस्वस्थ 
प्रनिस्पधान नियन्त्रण गिन, 
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(द) संयकु्त राि संघको बडापर िथा िेपाल पि भएको बहपुिीय अन्त्िरानहिय 
महासशन्त्ध वा दद्वपिीय सम्िौिा कायानन्त्वयि गिन िथा सोबाट सशृजि दाहयत्व 
पूरा गिन । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम कुिै वस्िकुो निकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्त्देज 
कायम राशिराख्न आवश्यक छैि भन्न ेलागेमा िेपाल सरकारले सोको आधार र कारण िलुाई 
सूशिि आदेिद्वारा त्यस्िो बन्त्देज जिुसकैु बिि हेरिेर गिन, पररविनि गिन वा हटाउि  
सक्िेछ । 

 

४. नियम बिाउि ेिपेाल सरकारको अनधकारः (१) यस ऐिको उदे्दश्य कायानशन्त्वि गिनको निनमि 
िेपाल सरकारले देहायका हवषयहरुमा नियम बिाउि सक्तछ ।  

(२) उपदिा (१) ले ददएको अनधकारको सवनमान्त्यिामा प्रनिकूल प्रभाव िपारी िेपाल 
सरकारले देहायका हवषयहरुमा नियम बिाउि सक्तछः –  

(क)  निकासी पैठारीको इजाजि पर जारी गिन र इजाजि परको ढााँिा,  

(ि)  सो इजाजिपर प्राप्त गिन पेि गिुन पिे दरिास्ि र प्रमाणहरु,  

(ग)  इजाजिपर दस्िरु,  

(घ)  इजाजिपर प्रदाि गिे अनधकारीहरु मकुरर गिे, 

(ङ)  इजाजिपर पाउिेहरु र इजाजिपरको पररमाण निधानररि गिे, 

(ि)  नबिा इजाजिपर निकासी पैठारी गिन पाउिे सहनुलयि प्रदाि गिे,  

(छ)  निकासी पैठारी गदान इजाजिपर देिाउिे,  
(ज)  इजाजिपर बहाल रहिे अवनध िोक्िे र अबनध समाप्त भएको 

इजाजिपरको म्याद बढाउिे, 
(ि) इजाजिपर िारेज गिन वा स्थनगि हिु सक्ि ेअवस्था,  

                                                 
        पहहलो संिोधिद्वारा थप । 
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(ञ)  इजाजिपर बमोशजम निकासी पैठारी भएको वस्िहुरुको िोहकए 
बमोशजमको ि्याङ्क वा हववरण दाशिला गराउिे ।  

 

५.  दण्ड सजायः (१) यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िरगिको सूशिि आदेि बमोशजम नियन्त्रण वा 
मिाही गररएको वस्ि ुवा यस ऐि अन्त्िगनि बिेको नियम बमोशजम निकासी वा पैठारी गिन 
जारी गररएको इजाजिपरमा िोहकएको वस्ि ुवा त्यसको मलु्य वा पररमाणमा मिानसब कारण 
नबिा िरक पारी कसैले कुिै वस्ि ु निकासी वा पैठारी गरेमा त्यसरी निकासी वा पैठारी 
गरेको वस्ि ुजिि गरी निजलाई सो वस्िकुो मलु्य बराबर जररवािा वा एक वषनसम्म कैद 
वा दवैु सजाय हिुेछ ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम सजाय हिुे कायनमा सहयोग प¥ुयाउिे ब्यशक्तलाई सोही 
उपदिामा उल्लेशिि सजायको आधा सजाय हिुेछ ।  

(३) उपदिा (१) र (२) मा लेशिएदेशि बाहेक इजाजिपर प्राप्त गिनको लानग 
कसैले जािीजािी िटु्टा वा हकिे प्रमाण वा हववरण पेि गरेमा वा जारी भएको इजाजिपरमा 
अिानधकृि िवरले थपघट वा केरमेट गरेमा वा इजाजिपर जारी गिे कायानलयको काम 
कारवाहीमा बाधा पयुानएमा त्यस्िो ब्याशक्तलाई इजाजिपर जारी गिे अनधकार प्राप्त 
अनधकारीले दईु हजार रुपैयााँ सम्म जररवािा गिन सक्िेछ ।  

(४) उपदिा (१), (२) र (३) मा लेशिएदेशि बाहेक यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि 
बिेका नियमहरु बशिनलाप अन्त्य कुिै काम कुरा गिेलाई इजाजिपर जारी गिे अनधकार प्राप्त 
अनधकारीले एक हजार रुपैयााँ सम्म जररवािा गिन सक्िेछ ।  

(५) इजाजिपर जारी गिे अनधकार प्राप्त अनधकारीले यस दिा बमोशजम सजाय 
पाउिे ब्यशक्त एक वषनदेशि िीि वषनको लानग निकासी पैठारी गिे इजाजिपर जारी िगिन वा 
जारी गररएको इजाजिपर रद्द गिन सक्िेछ ।  

 

                                                 
        पहहलो संिोधिद्वारा थप । 

        दोश्रो संिोधिद्वारा संिोनधि । 
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६. मदु्दा हेिे अनधकार र पिुरावेदिः दिा ५ को उपदिा (१) र (२) बमोशजमको कसूर 
सम्बन्त्धी मदु्दाको िरुु कारवाही र हकिारा गिे अनधकार सम्बशन्त्धि भन्त्सार अनधकृिलाई 
हिुेछ र निजको निणनय उपर शिि िबझु्ि ेब्याशक्तले पैनिस ददिनभर राजश्व न्त्यायानधकरणमा 
पिुरावेदि ददि सक्िेछ । 

 

६क. जाहेरवालालाई परुस्कार ददिःे यो ऐि वा यस ऐि अन्त्िगनि जारी गररएको सूशिि आदेिको 
बशिनलाप कसैले कुिै वस्िकुो निकासी वा पैठारी गरेको कुरामा कसैले जाहेर गरी कारवाही 
िल्दा त्यस्िो काम कुरा गरेको प्रमाशणि भएमा सम्बशन्त्धि वस्िकुो मोलको सयकडा िीस 
प्रनिििले हिु ेरकम परुस्कार स्वरुप त्यस्िो जाहेरवालालाई ददइिेछ ।  

िर, जाहेर गिुनपिे मिुानसव कारण वा आधार भई कारवाही िलेकोमा बाहेक दःुि 
ददिे वाररस इवी साध्िे नियिले मार िठु्ठा कुराको जाहेर गरेको ठहरेमा त्यस्िो िठु्ठा कुरा 
जाहेर गिे ब्याशक्तलाई दईु सय रुपैयादेशि पााँि सय रुपैयासम्म जररवािा हिुेछ ।  

 

७.  असर िपािेः यो ऐि जारी हिुभुन्त्दा अगावै िेपाल सरकारले कुिै वस्ि ु वा वस्िहुरुमा 
लगाइरिेको प्रनिबन्त्धको िारेजी वा संिोधिको सूििा िभएसम्म कायम रहिछे । 

  

८. िारेजीः यो ऐि र यस ऐि अन्त्िगनि बिेका नियमहरुमा लेशिएका कुराहरुसंग बाशििे जनि 
सवै ऐि सवाल सिद िारेज भएको वा यस ऐिसाँग नमल्ि ेगरी संिोनधि भएको मानििेछ । 

                                                 
        दोश्रो संिोधिद्वारा संिोनधि । 

        पहहलो संिोधिद्वारा थप । 
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द्रष्टव्यः–  

(१)  निकासी पैठारी िथा बौहिक सम्पशि सम्बन्त्धी केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०६३ को दिा ५ यस प्रकार 
रहेको छः– 

५.  निकासी पैठारी िथा बौहिक सम्पशि सम्बन्त्धी केही िपेाल ऐि संिोधि गिे अध्यादेि, २०६२ निशरिय 
भएपनछ त्यसको पररणामः निकासी पैठारी िथा बौहिक सम्पशि सम्बन्त्धी केही िेपाल ऐि संिोधि गिे 
अध्यादेि, २०६२ निशरिय भएपनछ अको अनभप्राय िदेशिएमा सो निशरियिाले,– 

(क) सो अध्यादेि निशरिय हुाँदाका बिि िल्िी िभएको वा कायम िरहेको कुिै कुरा पनि जगाउिे छैि, 

(ि) सो अध्यादेि बमोशजम िालू भएको कुरा वा सो बमोशजम रीि प¥ुयाई अशघ िै गररएको कुिै काम वा 
भोनगसकेको कुिै कुरालाई असर पािे छैि, 

(ग) सो अध्यादेि बमोशजम पाएको, हानसल गरेको वा भोगेको कुिै हक सहुवधा, किनव्य वा दाहयत्वमा असर 
पािे छैि, 

(घ) सो अध्यादेि बमोशजम गररएको कुिै दण्ड सजाय वा जििलाई असर पािे छैि, 

(ङ) मानथ लेशिएको कुिै त्यस्िो हक, सहुवधा, किनव्य, दाहयत्व वा दण्ड सजाय सम्बन्त्धमा गररएको कुिै 
काम कारवाही वा उपायलाई असर पािे छैि र सो अध्यादेि कायम रहे सरह त्यस्िो कुिै कािूिी 
कारबाही वा उपायलाई पनि िरुु गिन, िालू राख्न वा लागू गिन सहकिेछ । 

(२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (दोश्रो संिोधि) ऐि, २०४६ को दिा ५ निम्ि बमोशजम रहेको छः– 

“५. रुपमान्त्िरः मूल ऐिमा प्रयोग भई रहेको “लाइसेन्त्स” भन्ने िब्दको सट्टा “इजाजिपर” भन्ने िब्द रािी 
रुपान्त्िरण गररएको छ ।” 

(३) केही िेपाल कािूि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका िब्दहरूः–  

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 


