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सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग लियमाविी, २०७७

िेिाि राजित्रमा प्रकाम्ित लमलत
2077/10/05
सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐि, 2076 को दफा ४७ िे ददएको
अलिकार प्रयोग गरी िेिाि सरकारिे दे हायका लियमहरू बिाएको छ।

1.

संम्िप्त न िाम र प्रारपभः (१) यी लियमहरूको िाम "सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा
काउण्टरभेलिङ्ग लियमाविी, २०७७" रहे को छ।
(२) यो लियमाविी तुरुन्त प्रारपभ हुिेछ।

2.

िररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथस ििागेमा यस लियमाविीमा,–
(क) "ऐि" भन्नािे सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐि, २०७6
सपझिु िछस।
(ख) “ववभाग” भन्िािे ऐिको दफा २ को खण्ड (ि) बमोम्जम तोवकएको
ववभाग सपझिु िछस।
(ग) "महालिदे िक" भन्नािे ववभागको महालिदे िक सपझिु िछस।

3.

सेफगार्डसस उिाय िगाउि सक्िे: (१) ऐिको दफा ३ को उिदफा (१) को अवस्था
िरे मा लमल्दोजुल्दो वा समरुिका मािवस्तु उत्िादि गिे स्वदे िी उद्योगिे सोही दफाको
उिदफा (३) बमोम्जमको कुिै सेफगार्डसस उिाय िगाउि अिुसूची-१ बमोम्जमको ढााँचामा
लिम्खत रुिमा वा ववद्युतीय माध्यम माफसत मन्त्रािय समि लिवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उिलियम (१) बमोम्जम कुिै स्वदे िी उद्योगीिे लिवेदि ददएमा मन्त्राियिे
त्यस्तो मािवस्तुको सपबन्िमा आवश्यक अिुसन्िाि गिस तीि ददिलभत्र ववभागिार्स िे खी
िठाउिु ििेछ।

1

www.lawcommission.gov.np

(३) उिलियम (२) बमोम्जम मन्त्राियबाट अिुसन्िािको िालग िे खी आएमा
ववभागिे ऐिको दफा १७ को उिदफा (२) बमोम्जम कपतीमा राजित्रावित दितीय
श्रे णीको अलिकृतिाई उिलियम (१) बमोम्जम लिवेदि िरे को ववषयमा अिुसन्िाि
अलिकारीको रुिमा काम गिस तोकी अिुसन्िाि गराउिु ििेछ ।
(४) उिलियम (३) बमोम्जमको अिुसन्िाि अलिकारीिे सो सपबन्िमा अिुसन्िाि
गदास तत्काि प्राप्त न प्रमाणबाट त्यस्तो मािवस्तुको आयातबाट स्वदे िी उद्योगिार्स गपभीर
हालि िोक्सािी िुगक
े ो वा िुग्ि सक्िे ियासप्त न आिार दे म्खएमा सेफगार्डसस वा अन्तररम
सेफगार्डसस उिाय िगाउि ववभाग माफसत मन्त्राियसमि लसफाररस सवहतको प्रलतवेदि िेि
गिुस ििेछ।
(५) अिुसन्िाि अलिकारीिे उिलियम (४) बमोम्जमको प्रलतवेदिमा ऐिको दफा
३ को उिदफा (३) बमोम्जम कुि प्रकारको से फगार्डसस उिाय िगाउिु ििे हो सो
सेफगार्डसस उिाय, सोको आिार र कारण तथा त्यस्तो उिाय िगाउिे लमलत समेत उल्िे ख
गिुस ििेछ।
(६) उिलियम (४) बमोम्जम प्राप्त न प्रलतवेदिबाट सेफगार्डसस उिाय िगाउिे
सपबन्िमा मन्त्राियिे थि अिुसन्िाि गिस आवश्यक दे खेमा सोको िालग ववभागमा िे खी
िठाउि सक्िेछ।
(७) उिलियम (४) बमोम्जम िेि भएको प्रलतवेदिको आिारमा सेफगार्डसस उिाय
िगाउि आवश्यक दे म्खएमा िेिाि सरकारिे त्यस्तो मािवस्तुको आयात उिर सेफगार्डसस
उिाय िगाउि सक्िेछ।
(८) यस लियम बमोम्जम सेफगार्डसस उिाय िगार्एको सूचिा िेिाि राजित्रमा
प्रकािि गिुस ििेछ।

4.

लिणसय कायासन्वयि गिेः लियम ३ बमोम्जम िेिाि सरकारिे कुिै मािवस्तुको आयातमा
सेफगार्डसस उिाय िगाउिे गरी गरे को लिणसयको कायासन्वयि प्रचलित कािूि बमोम्जम
आफ्िो कायसिेत्रलभत्र रही भन्सार ववभाग र वाम्णयय, आिूलतस तथा उिभोक्ता सं रिण
ववभागिे गिेछ।
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5.

सेफगार्डसस उिाय हटाउि सक्िेः ऐिको दफा ५ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्िे ख
गररएको अलतररक्त अन्य कुिै अवस्थाबाट सेफगार्डसस उिायिार्स लिरन्तरता ददर्रहिु िििे
दे म्खएमा िेिाि सरकारिे ऐिको दफा ४ बमोम्जमको अवलि समाप्त न िहुाँदै त्यस्तो सेफगार्डसस
उिाय जुिसुकै बखत हटाउि सक्िेछ।

6.

लिवेदि ददिु ििेः ऐिको दफा १८ को उिदफा (१) बमोम्जम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि
िगाउिको िालग अिुसूची-२ र काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउिको िालग अिुसूची-३
बमोम्जमको ढााँचामा सो अिुसूचीमा उम्ल्िम्खत वववरण तथा कागजात सं िग्ि गरी ववभाग
समि लिवेदि ददिु ििेछ।

7.

आवश्यक कायस गिस सक्िे: ऐिको दफा २३ बमोम्जम अिुसन्िाि गदास अिुसन्िाि
अलिकारीिे आवश्यक दे खेमा अिुसन्िािको क्रममा दे हाय बमोम्जमको कायस गिस सक्िेछ:(क) लिवेदिमा उल्िे ख गरे को अलतररक्त अन्य कुिै कुरा बुझ्िु ििे भए
लिवेदकिार्स सोसाँग सपबम्न्ित वववरण तथा कागजात िेि गिस
िगाउि,
(ख) अिुसन्िािको दायरामा रहे को मािवस्तुको सपबन्िमा सरोकारवािा
िििे ऐिको दफा २१ बमोम्जम लिम्खत प्रलतवाद गरे कोमा त्यस्तो
प्रलतवाद म्जवकर िुवि गिस थि प्रमाण आवश्यक ििे भए त्यस्तो प्रमाण
िेि गिस िगाउि,
(ग)

ु वा सो मुिक
ु को स्वायत्त भन्सार िेत्रको सपबम्न्ित
लियासतकतास मुिक
िदालिकारी वा लिकायसाँग आवश्यक सूचिा तथा जािकारी माग गिस,

(घ)

अिुसन्िािको

क्रममा

सपबम्न्ित

लिकाय,

िदालिकारी

वा

आयातकताससाँग आवश्यक िरामिस गिस।

8.

अिुसन्िाि स्थगि वा र्द  गिस सक्िेः अिुसन्िाि अलिकारीिे ऐिको दफा २३ बमोम्जम
अिुसन्िाि कायस सुरू गरे कोमा ऐिको दफा ३२ मा उम्ल्िम्खत अवस्थाका अलतररक्त
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रको सरकारिे अिुसन्िािको दायरामा रहे को
लियासतकतासको मुिक
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मािवस्तुको सपबन्िमा स्वदे िी उद्योगिार्स हालि िोक्सािी िुग्िे गरी कुिै मािवस्तुको
लियासत िगरे को कुरा िुष्ट्याई हुिे कुिै वववरण वा कागजात िेि गरे को र त्यस्तो वववरण
वा कागजातबाट थि अिुसन्िाि गिुस ििे िदे म्खएको भिी मन्त्राियिे अिुसन्िाि स्थगि
वा र्द  गिस लिदे िि ददएमा अिुसन्िाि अलिकारीिे त्यस्तो अिुसन्िाि कायस स्थगि वा र्द 
गिस सक्िेछ।

9.

प्रारम्पभक प्रलतवेदिमा खुिाउिु ििे अन्य कुरा: (१) अिुसन्िाि अलिकारीिे ववभाग समि
िेि गिे प्रारम्पभक प्रलतवेदिमा ऐिको दफा २५ मा उल्िे ख गररएको वववरणका
अलतररक्त दे हायका वववरणहरू समेत उल्िे ख गिुस ििेछः(क) आयात भएको मािवस्तु उत्िादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यू ि मूल्यमा
लियासत भए िभएको र न्यूि मूल्यमा लियासत भएको रहे छ भिे सामान्य
मूल्य र लियासत मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ्ग माम्जसि),
(ख) आयात भएको मािवस्तुको आयातिे प्रत्यि र अप्रत्यि रूिमा
िकारात्मक
(ग)

असर िरे का स्वदे िी उद्योगहरूको वववरण,

आयातबाट स्वदे िी उद्योगिे व्यहोिुस िरे को हालि िोक्सािीको वववरण
वा ििस सक्िे हालि िोक्सािीको अिुमाि,

(घ)

लमल्दोजुल्दो, समरूिका वा प्रत्यि रूिमा प्रलतस्ििी मािवस्तुको
आयातकतास, लियासतकतास तथा सरोकारवािासाँग गरे को िरामिसको
लिष्ट्कषस,

(ङ)

अिुसन्िािको

क्रममा

आफूिे

दे खेका

आवश्यक

थि

ववषय

र

अिुसन्िाििाई िुष्ट्याई गिे थि आिार भए सो समेत ।
(२) अिुसन्िाि अलिकारीिे ऐिको दफा २५ वा २६ बमोम्जम प्रलतवेदि तयार
गदास अिुसूची-४ बमोम्जमको ढााँचामा तयार गिुस ििेछ।

10.

सलमलतको अन्य काम, कतसव्य र अलिकार: ऐिको दफा ३४ मा उम्ल्िम्खत काम, कतसव्य
र अलिकारका अलतररक्त सलमलतको अन्य काम, कतसव्य र अलिकार दे हाय बमोम्जम
हुिेछः4
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(क) ऐि

र

यस

लियमाविी

काउण्टरभेलिङ्गका

बमोम्जम

सपबन्िमा

सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग

भएका

लिणसय

तथा

कायासन्वयिको

प्रभावकाररताको समीिा गिे,
(ख) सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग

तथा

काउण्टरभेलिङ्गका

िेत्रमा

भएका

िवीितम अभ्यास तथा ववश्व व्यािार सङ्गठिबाट भएका लिणसयको
अध्ययि तथा अिुसन्िाि गराउिे।

11.

बढी महसुि वफतास गिुस ििे: (१) ऐि बमोम्जम कुिै मािवस्तुमा िगार्एको एन्टी-डपिीङ्ग
महसुि र काउन्टरभेलिङ्ग महसुि ऐिको दफा २६ बमोम्जमको अम्न्तम प्रलतवेदि
बमोम्जम वा अन्य कुिै कारणिे िगाउिु िििे भिी वा त्यस्तो मािवस्तुमा बढी महसुि
िगार्एको भिी िेिाि सरकारबाट लिणसय भएकोमा िगाउिु िििेमा िगार्एको वा बढी
िगार्एको

महसुि

वफतास

िाउाँ

भिी

सोको

आिार

र

प्रमाण

सवहत

सपबम्न्ित

आयातकतासिे ववभागमा लिम्खत रुिमा वा ववद्युतीय माध्यम माफसत लिवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उिलियम (१) बमोम्जमको लिवेदिमा वफतास रकम प्राप्त न गिसका िालग
आफूिाई िायक ििे भन्सार कायासियसमेत खुिाउिु ििेछ।
(३) ववभागिे उिलियम (१) बमोम्जम प्राप्त न भएको लिवेदि, लिवेदिसाथ प्राप्त न
कागजात तथा ऐि बमोम्जम एन्टी-डपिीङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि हटाउिे
सपबन्िी िेिाि सरकारको लिणसय सं िग्ि गरी वफतास उििब्ि गराउिुििे रकम
लिकासाको िालग मन्त्रािय माफसत अथस मन्त्राियमा िेखी िठाउिु ििेछ।
(४) उिलियम (३) बमोम्जम रकम लिकासाका िालग िे खी आएमा अथस
मन्त्राियिे सपबम्न्ित आयातकतासिाई वफतास ददिुििे रकम उिलियम (२) बमोम्जमको
भन्सार कायासियमा लिकासा उििब्ि गराउिु ििेछ।
(५) उिलियम (४) बमोम्जम लिकासा प्राप्त न भएिलछ सपबम्न्ित भन्सार कायासियिे
त्यसरी लििु िििे वा बढी लिएको दे म्खएको रकम सपबम्न्ित आयातकतासिाई वफतास गिुस
ििेछ |
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12.

समीिा गिुस ििे अवलि: (१) अिुसन्िाि अलिकारीिे ऐि बमोम्जम तीि वषस वा सोभन्दा
बढी अवलिको िालग िगाएको सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डपिीङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग
महसुिको सपबन्िमा त्यस्तो उिाय तथा महसुि िवहिो िटक िगाएको कुि अवलिको
मध्यावलि भन्दा वढिो िहुिे गरी समीिा गिुस ििेछ।
(२) उिलियम (१) बमोम्जम गरे को समीिा सपिन्न भएको लमलतिे प्रत्येक एक
वषस िूरा भएिलछ िुिः समीिा गिुस ििेछ।
(३) उिलियम (१) वा (२) बमोम्जमको समीिा सपबन्िी कायस समीिा प्रारपभ
भएको लमलतिे तीि मवहिालभत्र सपिन्न गररसक्िु ििेछ।
(४) उिलियम (३) बमोम्जमको अवलिलभत्र समीिा सपिन्न हुि िसक्िे भएमा
त्यसको स्िि कारण खुिाई ववभागिे अवलि थि गिस मन्त्रािय समि लसफाररस गिुस
ििेछ।
(५) उिलियम (४) बमोम्जम ववभागबाट प्राप्त न लसफाररस उियुक्त िागेमा
मन्त्राियिे एक मवहिासपमको अवलि थि गिस सक्िेछ।
(६) यस लियम बमोम्जम समीिा सपिन्न भएिलछ अिुसन्िाि अलिकारीिे
दे हायका वववरण समावेि गरी समीिा प्रलतवेदि तयार गिुस ििेछः(क) मािवस्तुको िाम, िररमाण तथा मूल्य र मािवस्तुको वस्तु वगीकरण
सिेत िपबर (हामोिार्यड कोड),
(ख)

ु वा स्वायत्त
त्यस्तो मािवस्तुको लियासतकतास तथा लियासतकतासको मुिक
भन्सार िेत्र,

(ग)

त्यस्तो मािवस्तु अििेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो िररमाणमा
आयात वृवि भए वा िभएको,

(घ)

त्यस्तो मािवस्तुको आयातमा अििेम्ित र अस्वाभाववक रूिमा ठू िो
िररमाणमा वृवि भएको भए सोको िररमाण,

(ङ)

त्यस्तो मािवस्तु सहुलियत वा प्रत्यि वा अप्रत्यि अिुदाि प्राप्त न
मािवस्तु भए वा िभएको, भएको भए सोको िररमाण,
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(च)

त्यस्तो मािवस्तुको आयातिे लमल्दोजुल्दो मािवस्तु उत्िादि गिे
स्वदे िी उद्योगिाई गपभीर हालि िोक्सािी िुर्याएको वा िुर्याउि
सक्िे आििा दे म्खएको वा िदे म्खएको,

(छ)

मािवस्तु उत्िादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यू ि मूल्यमा लियासत भए
िभएको र भएको भए सामान्य मूल्य र लियासत मूल्यबीचको अन्तर
(डम्पिङ्ग माम्जसि)।

(७) उिलियम (६) बमोम्जमको समीिा प्रलतवेदिमा अिुसन्िाि अलिकारीिे
अिुसन्िािको दायरामा रहेको मािवस्तुको आयातमा िगाएको सेफगार्डसस उिाय, एन्टीडम्पिङ्ग

महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुििाई लिरन्तरता ददिुििे, थिघट गिुस ििे वा

हटाउिु ििे ववषयमा समेत राय िेि गिुस ििेछ।
(८) अिुसन्िाि अलिकारीिे समीिा प्रलतवेदिमा उल्िे ख गररएका ववषयिाई
िुष्ट्याई गिे वववरण तथा कागजात समीिा प्रलतवेदिसाथ सं िग्ि गिुस ििेछ।
(९) ऐिको दफा ४३ को उिदफा (२) बमोम्जम सरोकारवािा िििे समीिाको
िालग लिवेदि ददि चाहेमा सेफगार्डसस उिाय, एन्टी-डपिीङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग
महसुि िगाएको अवलिको आिा अवलि िूरा भएिलछ अिुसूची-५ बमोम्जमको ढााँचामा
सोही अिुसूचीमा उम्ल्िम्खत वववरण तथा कागजात सं िग्ि गरी अिुसन्िाि अलिकारी
समि लिवेदि ददि सक्िेछ।
(१०) उिलियम (९) बमोम्जम प्राप्त न लिवेदि उिर समीिा गिुस ििे दे म्खएमा
अिुसन्िाि अलिकारीिे यस लियम बमोम्जम समीिा गिस सक्िेछ।
तर अिुसन्िाि अलिकारीिे ऐि तथा यस लियमाविी बमोम्जम समीिा िुरू
गरे कोमा त्यस्तो लिवेदि उिर छु ट्टै समीिा गररिे छै ि।

13.

समीिा खचसः (१) ऐिको दफा ४३ को उिदफा (३) बमोम्जमको समीिा गदास िाग्िे
खचसको मािदण्ड ववभागको लसफाररसमा मन्त्राियिे लििासरण गरे बमोम्जम हुिेछ।
(२) उिलियम (1) बमोम्जम लििासरण भएको रकम सपबम्न्ित लिवेदकिे लिवेदि
ददएको सात ददिलभत्र ववभागिे तोकेको िरौटी खातामा जपमा गिुस ििेछ।
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(३) उिलियम (2) बमोम्जम जपमा भएको रकम अिुग भएमा अिुग भए जलत
रकम जपमा गिस सात ददिको अवलि तोकी ववभागिे सपबम्न्ित लिवेदकिार्स आदे ि ददि
सक्िेछ।
(४) उिलियम (३) बमोम्जम ववभागिे ददएको आदे ि बमोम्जम रकम जपमा
िगरे मा अिुसन्िाि अलिकारीिे समीिाको कायस स्थगि गिस सक्िेछ। त्यसरी समीिा
कायस

स्थगि

भएको

जािकारी

अिुसन्िाि

अलिकारीिे

सात

ददिलभत्र

सपबम्न्ित

लिवेदकिार्स ददिु ििेछ।
(५) उिलियम (2) र (३) बमोम्जमको रकमभन्दा समीिा खचस कम भएमा
बााँकी रहि गएको रकम वफतास िाउि सपबम्न्ित लिवेदकिे ववभाग समि लिवेदि ददि
सक्िेछ।
(६) उिलियम (५) बमोम्जम लिवेदि प्राप्त न भएमा ववभागिे बााँकी रकम सपबम्न्ित
लिवेदकिाई वफतास ददिु ििेछ।

14.

अिुसूचीमा हेरफेर गिस सक्िेः मन्त्राियिे िेिाि राजित्रमा सूचिा प्रकािि गरी
अिुसूचीमा आवश्यक हे रफेर गिस सक्िेछ।
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अिुसूची-१
ाँ सपबम्न्ित)
(लियम ३ को उिलियम (१) सग
सेफगार्डसस उिाय िगाई िाउि ददर्िे लिवेदिको ढााँचा

श्री उद्योग, वाम्णयय तथा आिूलतस मन्त्रािय,
लसं हदरबार, काठमाडौँ ।

ववषयः सेफगार्डसस उिाय िगार्स िाउाँ ।

........................... (दे िको िाम) बाट अििेम्ित र अस्वभाववक रूिमा आयात भएको
...................... (मािवस्तु) को कारणबाट यस उद्योगिे उत्िादि गदै आएको त्यस्तो
मािवस्तुसाँग लमल्दोजुल्दो/ समरूिको/ प्रत्यि रूिमा प्रलतस्ििी ..............(मािवस्तु) को
उत्िादिमा यस उद्योगिार्स गपभीर हालि िोक्सािी हुि गएको/ हुि सक्िे भएकोिे त्यस्तो
आयालतत मािवस्तु उिर सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐि, 2076 को दफा ३
बमोम्जम उियुक्त सेफगार्डसस उिाय िगाउि सं िग्ि वववरण तथा कागजात सवहत ऐिको दफा ३
को उिदफा (२) बमोम्जम यो लिवेदि िेि गरे को छु ।

लिवेदक उद्योगको,-

उद्योगको

िामः

प्रलतलिलिको,-

ठे गािाः

िामः

स्थायी िेखा िपबरः

िदः

उद्योगको कायासियको छाि:

दस्तखतः
सपिकस िं.:
ईमेिः
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सं िग्ि वववरण तथा कागजात:
1.

सेफगार्डसस उिाय िगाउि अिुरोि गररएको मािवस्तुको कुि आन्तररक उत्िादि िमता,

2.

लिवेदक स्वदे िी उद्योग वा उद्योगहरूिे उत्िादि गिे मािवस्तुको कुि उत्िादि िमता,

3.

स्वदे िी उद्योगिाई िुगेको हालि िोक्सािी वा िुग्ि सक्िे हालि िोक्सािीको िररमाण,

4.

लिवेदक उद्योगको दतास तथा िवीकरण सपबन्िी अन्य वववरण,

5.

आयात भएको मािवस्तुको भन्सार वगीकरण सङ्केत िपबर (हामोिार्यड कोड),

6.

लिवेदिको व्यहोरा िुवि हुिे अन्य आिार।
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अिुसूची-२
ाँ सपबम्न्ित)
(लियम ६ सग
एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाई िाउि ददर्िे लिवेदिको ढााँचा
श्री महालिदे िक,
...........................ववभाग,
............................ ।

ववषयः एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगार्स िाउाँ ।

........................... (दे ि/स्वायत्त भन्सार िेत्र) बाट अििेम्ित र अस्वभाववक रूिमा
आयात भएको ...................... (मािवस्तु) को कारणबाट यस उद्योगिे उत्िादि गदै आएको
त्यस्तो मािवस्तुसाँग लमल्दोजुल्दो/ समरूिको/ प्रत्यिरूिमा प्रलतस्ििी ..............(मािवस्तु) को
उत्िादिमा यस उद्योगिार्स गपभीर हालि िोक्सािी हुि गएको/ हुि सक्िे भएकोिे त्यस्तो
आयालतत मािवस्तु उिर सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐि, 2076 को दफा ९
बमोम्जम एण्टी-डम्पिङ्ग महसुि िगाउि सं िग्ि वववरण तथा कागजात सवहत ऐिको दफा १८
को उिदफा (१)

बमोम्जम यो लिवेदि िेि गरे को छु ।

लिवेदक उद्योगको,-

उद्योगको

िामः

प्रलतलिलिको,-

ठे गािाः

िामः

स्थायी िेखा िपबरः

िदः

उद्योगको कायासियको छाि:

दस्तखतः
सपिकस िं.:
ईमेिः
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लिवेदिसाथ सं िग्ि वववरण तथा कागजात:
1.

अिुसन्िािका िालग अिुरोि गररएको मािवस्तुको कुि आन्तररक उत्िादि िमता,

2.

लिवेदक स्वदे िी उद्योग वा उद्योगहरूको अिुसन्िािका िालग अिुरोि गररएको मािवस्तुको
उत्िादि िमता,

3.

स्वदे िी उद्योगिाई िुगेको हालि िोक्सािी वा िुग्ि सक्िे हालि िोक्सािीको िररमाण,

4.

लमल्दोजुल्दो मािवस्तुको कपतीमा िच्चीस प्रलतित वहस्सा उत्िादि गिे स्वदे िी उद्योगको
तफसबाट िेि गररएको लिवेदि सवहत उद्योगको आलिकाररकता (उद्योग दतास तथा
िवीकरण) सपबन्िी अन्य वववरण,

5.

लमल्दोजुल्दो मािवस्तुको कपतीमा िचास प्रलतित वहस्सा उत्िादि गिे सो लिवेदिमा
समथसि जिाएको स्वदे िी उद्योगको तफसबाट िेि गररएको लिवेदि सवहत उद्योगको
आलिकाररकता (उद्योग दतास तथा िवीकरण) सपबन्िी अन्य वववरण,

6.

आयात भएको मािवस्तुको भन्सार वगीकरण सिेत िपबर (हामोिार्यड कोड),

7.

लिवेदिको व्यहोरा िुवि हुिे अन्य आिार।
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अिुसूची-३
ाँ सपबम्न्ित)
(लियम ६ सग
काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगार्स िाउि ददर्िे लिवेदिको ढााँचा ।
श्री महालिदे िक,
...........................ववभाग,
............................ ।

ववषयः काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगार्स िाउाँ ।

........................... (दे ि/स्वायत्त भन्सार िेत्र) बाट अििेम्ित र अस्वभाववक रूिमा
आयात भएको ...................... (मािवस्तु) को कारणबाट यस उद्योगिे उत्िादि गदै आएको
त्यस्तो मािवस्तुसाँग लमल्दोजुल्दो/ समरूिको/ प्रत्यिरूिमा प्रलतस्ििी ..............(मािवस्तु) को
उत्िादिमा यस उद्योगिार्स गपभीर हालि िोक्सािी हुि गएको/ हुि सक्िे भएकोिे त्यस्तो
आयालतत मािवस्तु उिर सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐि, 2076 को दफा
१४ बमोम्जम काउण्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउि सं िग्ि वववरण तथा कागजात सवहत ऐिको दफा
१८ को उिदफा (१) बमोम्जम यो लिवेदि िेि गरे को छु ।

लिवेदक उद्योगको,-

उद्योगको

िामः

प्रलतलिलिको,-

ठे गािाः

िामः

स्थायी िेखा िपबरः

िदः

उद्योगको कायासियको छाि:

दस्तखतः
सपिकस िं.:
ईमेिः
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लिवेदिसाथ सं िग्ि वववरण तथा कागजात:
1.

अिुसन्िािका िालग अिुरोि गररएको मािवस्तुको कुि आन्तररक उत्िादि िमता,

2.

लिवेदक

स्वदे िी

उद्योग

वा

उद्योगहरूको

अिुसन्िािका

िालग

अिुरोि

गररएको

मािवस्तुको उत्िादि िमता,
3.

स्वदे िी उद्योगिाई िुगेको हालि िोक्सािी वा िुग्ि सक्िे हालि िोक्सािीको िररमाण,

4.

लमल्दोजुल्दो मािवस्तुको कपतीमा िच्चीस प्रलतित वहस्सा उत्िादि गिे स्वदे िी उद्योगको
तफसबाट िेि गररएको लिवेदि सवहत उद्योगको आलिकाररकता (उद्योग दतास तथा
िवीकरण) सपबन्िी अन्य वववरण,

5.

लमल्दोजुल्दो मािवस्तुको कपतीमा िचास प्रलतित वहस्सा उत्िादि गिे सो लिवेदिमा
समथसि जिाएको स्वदे िी उद्योगको तफसबाट िेि गररएको लिवेदि सवहत उद्योगको
आलिकाररकता (उद्योग दतास तथा िवीकरण) सपबन्िी अन्य वववरण,

6.

आयात भएको मािवस्तुको भन्सार वगीकरण सिेत िपबर (हामोिार्यड कोड),

7.

लिवेदिको व्यहोरा िुवि हुिे अन्य आिार ।
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अिुसूची-४
ाँ सपबम्न्ित)
(लियम ९ को उिलियम (२) सग
प्रारम्पभक वा अम्न्तम प्रलतवेदि तयार गिे ढााँचा

श्री महालिदे िक,
...........................ववभाग,
............................ ।

ववषयः सेफगार्डसस उिाय / एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि/ काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउिे सपबन्िी
प्रारम्पभक/ अम्न्तम प्रलतवेदि।

सेफगार्डसस, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग ऐि, 2076 को दफा २५ / दफा २६
बमोम्जम प्रारम्पभक/अम्न्तम प्रलतवेदि तयार गरी यसै साथ िेि गररएको व्यहोरा अिुरोि गदस छु ।

(क) आयात भएको मािवस्तुको वववरणः
लस.िं. मािवस्तुको िाम

िररमाण

मूल्य
(रु. मा)

वस्तु वगीकरण सिेत िं.
(हामोिार्यड कोड)

१.
२.

(ख)

ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रः
मािवस्तुको लियासतकतास र लियासतकतासको मुिक
लियासतकतासः.................................................................
ु वा स्वायत्त भन्सार िेत्रः.......................
लियासतकतासको मुिक

15
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(ग)
लस.िं.

आयात भएको मािवस्तुको िररमाणको तुििात्मक वववरणः
मािवस्तुको िाम

आलथसक वषस

ु ा कारण
आयात वृवि हुिक

िररमाण

१.
२.

(घ) सहुलियत वा अिुदाि प्राप्त न मािवस्तुको िररमाणको वववरणः
लस.िं. मािवस्तु
को िाम

सहुलियत

वा

प्रत्यि सहुलियत

वा

अप्रत्यि कैवफयत

अिुदाि प्राप्त न मािवस्तुको अिुदाि प्राप्त न मािवस्तुको
िररमाण

िररमाण

१.
२.

(ङ) मािवस्तुको सामान्य र लियासत मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ्ग माम्जसि)
लस.िं.

मािवस्तुको िाम

उत्िादकको
सामान्य

उत्िादकको

मूल्य लियासत

(रु.)

मूल्य

मूल्य (रु. मा)

(रु.)

१.
२.
(च) स्वदे िी उद्योगमा िुर्याएको वा िुर्याउि सक्िे हालि िोक्सािीः
लस.िं.

उद्योगको िाम

िुर्याएको हालि िुर्याउि
िोक्सािी

हालि

(रु. मा)

(रु. मा)

१.
२.
16
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(छ) सेफगार्डसस उिाय वा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुिको दर, अवलि र
कारणः
लस.िं.

सेफगार्डसस वा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि दर (रु.)

िगाउिु

वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि

अवलि

ििे आिार र कारण

१.
२.
(ज)

सेफगार्डसस उिाय वा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउिु ििे कारण
सपबन्िमा अिुसन्िाि अलिकारीको रायः

(झ)

अिुसन्िाि अलिकारीिे अिुसन्िािको क्रममा दे खेका अन्य प्रासवङ्गक ववषयः

(ञ)

अम्न्तम प्रलतवेदिमा समावेि गिुि
स िे थि ववषयः(१)

सेफगार्डसस उिाय वा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िश्चात्दिी
असर हुिे गरी िगाउिु ििे दे म्खएमा त्यसरी िगाउिु ििे आिार, कारण र िागू
हुिे लमलतः

(२)

सेफगार्डसस

उिाय

वा

एन्टी-डम्पिङ्ग

महसुि

वा

काउन्टरभेलिङ्ग

महसुि

िगार्एकोमा सो अवलि थि गिुि
स िे दे खेमा यसको आिार र कारण सवहतको
लसफाररसः

अिुसन्िाि अलिकारीकोः
.........................
दस्तखतः
िामः
लमलतः
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अिुसूची-५
(लियम १२ को उिलियम (९) साँग सपबम्न्ित)
सरोकारवािा िििे समीिाको िालग ददिे लिवेदिको ढााँचा

श्री अिुसन्िाि अलिकारी,
…………...............ववभाग,
काठमाडौं ।
ववषयः समीिा गरी िाउाँ ।

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

(सरोकारवािाको

(मािवस्तु)

मा

िेिाि

िाम)

बाट

सरकारिे

आयात/
लमलत

लियासत

हुाँदै

आएको

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

दे म्ख............सपमको िालग ....... .............. ..................सेफगार्डसस उिाय/एन्टी-डम्पिङ्ग
महसुि / काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाएको र हाि त्यसरी

सेफगार्डसस उिाय/एन्टी-डम्पिङ्ग

महसुि / काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउिु ििे आवश्यकता िरहे को हुाँदा ऐिको दफा ४३ को
उिदफा (२) बमोम्जम समीिाको िालग िाग्िे रकम व्यहोिस स्वीकार गदै

उम्ल्िम्खत

उिाय/महसुिको सपबन्िमा समीिा गरी िाउि सं िग्ि वववरण तथा कागजात सवहत यो लिवेदि
िेि गरे को छु ।

लिवेदक सरोकारवािा ििको,िामः

सरोकारवािा ििको तफसबाट आलिकाररक
प्रलतलिलिको,-

ठे गािाः

िामः

स्थायी िेखा िपबरः

िदः
दस्तखतः
सपिकस िं.:
ईमेिः
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सं िग्ि वववरण तथा कागजात:
1.

सेफगार्डसस उिाय/एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि /काउन्टरभेलिङ्ग महसुि िगाउि िुरू गरे को
लमलतः

2.

सेफगार्डसस उिाय/एन्टी-डम्पिङ्ग महसुि /काउन्टरभेलिङ्ग महसुिः

3.

महसुि िगाएको अवलिमा सरोकारवािा िििे आयात/लियासत गरे को मािवस्तुको कुि
िररमाणः

4.

महसुि िगाएको अवलिमा सरोकारवािा िििे उत्िादि गरे को मािवस्तुको कुि िररमाणः

5.

सरोकारवािा िििे मािवस्तु आयात/लियासत गिसको िालग प्राप्त न र्जाजतित्रको प्रलतलिवि र
सोको िवीकरण सपबन्िी अन्य वववरणः

6.

आयात भएको मािवस्तुको भन्सार वगीकरण सिेत िपबर (हामोिार्यड कोड):

7.

स्वदे िी उद्योगिाई हालि िोक्सािी ििुगेको वा ििुग्िे कुराको िुवि हुिे अन्य आिार ।
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