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अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत
२०५९।३।२४
सं शोधिः
१.

अन्तःशुल्क (पहिलो सं शोधि) नियमावली, २०५९

२०५९।९।२२

२.

अन्तःशुल्क (दोस्रो सं शोधि) नियमावली, २०६०

२०६०।४।१

३.

अन्तःशुल्क (तेस्रो सं शोधि) नियमावली, २०६१

२०६१।४।१

४.

अन्तःशुल्क (चौथो सं शोधि) नियमावली, २०६२

२०६२।४।१

५.

अन्तःशुल्क (पााँचौ सं शोधि) नियमावली, २०६२

२०६२।१०।१

६.

अन्तःशुल्क (छै ठौं सं शोधि) नियमावली, २०६३

२०६३।३।२८

७.

अन्तःशुल्क (सातौं सं शोधि) नियमावली, २०६४

२०६४।३।२८

८.

अन्तःशुल्क (आठौं सं शोधि) नियमावली, २०६४

२०६४।६।३

९.

अन्तःशुल्क (िवौं सं शोधि) नियमावली, २०६५

२०६५।६।३

१०.

अन्तःशुल्क (दशौं सं शोधि) नियमावली, २०६६

११.

अन्तःशुल्क (एघारौं सं शोधि) नियमावली, २०६७

२०६७।८।४

१२.

अन्तःशुल्क (बार्िौं सं शोधि) नियमावली, २०६८

२०६८।३।३१

१३.

अन्तःशुल्क (तेर्िौं सं शोधि) नियमावली, २०७०

२०७०।३।३०

१४.

अन्तःशुल्क (चौधौं सं शोधि) नियमावली, २०७१

२०७१।३।२९

१५.

अन्तःशुल्क (पन्रौं सं शोधि) नियमावली, २०७२

२०७२।३।२९

१६.

अन्तःशुल्क (सो्ौं सं शोधि) नियमावली, २०७३

२०७३।६।२०



नमनत २०७१।५।१६ को राजपत्रमा प्रकाशशत सूचिा अिुसार भूल सुधार गररएको ।
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१७.

अन्तःशुल्क (सत्रौं सं शोधि) नियमावली, २०७४

२०७४।४।१०

१८.

अन्तःशुल्क (अठारौं सं शोधि) नियमावली, २०७५

२०७५।०२।२२

१९.

अन्तःशुल्क (उन्नासौं सं शोधि) नियमावली, २०७६

२०७६।०२।१५

२०.

अन्तःशुल्क (बीसौं सं शोधि) नियमावली, २०७६

२०७६।०७।२५

२१.

अन्तःशुल्क (एक्काइसौं सं शोधि) नियमावली, २०७७

२०७७।०२।१५

२२.

अन्तःशुल्क (बाइसौं सं शोधि) नियमावली, २०७८

२०७८।०२।१५

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को दफा २५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले
दे िायका नियमिरू बिाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारशभभक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभभः (१) यी नियमिरूको िाम “अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९” रिेको
छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभभ िुिेछ ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि” भन्नाले अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ सभझिु पछथ ।

(ख)

“इजाजतपत्रवाला” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु उत्पादि, पैठारी, नबक्री वा
सञ्चय गिथ वा अन्तःशुल्क लाग्िे सेवा प्रदािका लानग नियम ४ बमोशजम
इजाजतपत्र प्राप्त गरे को व्यशि, फमथ, कभपिी वा सं स्था सभझिु पछथ ।
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(ग)

“गोदाम” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु



.......... सञ्चय गरे को स्थाि सभझिु

पछथ ।
(घ)

“कायाथलय” भन्नाले हवभाग अन्तगथत स्थापिा भएको कायाथलय सभझिु पछथ र सो
शब्दले अन्तःशुल्क असुल उपर गिे प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले तोकेको
कायाथलय समेतलाई जिाउाँछ ।



(ङ) “अन्तःशुल्क हववरण” भन्नाले अन्तःशुल्क असुल तथा दाशखला गिे दाहयत्व
भएका इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महििा बुझाउिु पिे अन्तःशुल्क लाग्िे बस्तु
तथा सेवाको कारोवार सभबन्धी हववरण सभझिुपछथ ।

पररच्छे द–२
इजाजतपत्र सभबन्धी व्यवस्था
३.

इजाजतपत्रका लानग निवेदि ददिु पिेः ऐिको दफा ९ को उपदफा (१) बमोशजम इजाजतपत्र
नलिका लानग अिुसूची–२ बमोशजमको इजाजतपत्र दस्तुर दाशखला गरे को प्रमाण सं लग्ि गरी
अिुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा अन्तःशुल्क अनधकृत समि निवेदि ददिु पिेछ ।

४.

इजाजतपत्र ददिु पिेः नियम ३ बमोशजम प्राप्त निवेदि उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ निवेदकको
मागबमोशजम इजाजतपत्र ददि मिानसव दे खेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले अिुसूची–३ बमोशजमको
ढााँचामा आवश्यक शतथ तथा वन्दे जिरू तोकी इजाजतपत्र ददिु पिेछ ।

५.

इजाजतपत्र िवीकरण सभबन्धी व्यवस्थाः (१) इजाजतपत्रवालाले आपूmले प्राप्त गरे को
इजाजतपत्र िवीकरण गराउि चािे मा त्यस्तो इजाजतपत्र िवीकरणको लानग अिुसूची–२
बमोशजमको

िवीकरण दस्तुर दाशखला गरे को प्रमाण सं लग्ि गरी अिुसूची–१ बमोशजमको

ढााँचामा अन्तःशुल्क अनधकृत समि निवेदि ददिु पिेछ ।



एघारौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।



िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ अन्तःशुल्क
बााँकी वक्यौता भएको िदे शखएमा र इजाजतपत्र िवीकरण गिथ मिानसव दे खेमा अन्तःशुल्क
अनधकृतले इजाजतपत्र िवीकरण गररददिुपिेछ ।

५क. इजाजतपत्र रद्दसभबन्धी व्यवस्थाः (१) कुिै इजाजतपत्रवालाले



अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु तथा

सेवाको कारोवार गिथ छाडेको वा इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएको कारणले इजाजतपत्र रद्द
गिुप
थ िे भएमा कारोवार छाडे को िकमा इजाजतपत्रवालाले र इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएको
िकमा निजको िकवालाले इजाजतपत्र रद्द गिथ अन्तःशुल्क अनधकृत समि निवेदि ददि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि उपर आवश्यक जााँचबुझ गदाथ इजाजतपत्र
रद्द गिथ मिानसव दे खेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले इजाजतपत्रवालासाँग कुिै अन्तःशुल्क रकम,
जररवािा असुल गिथ बााँकी भए सो असुल उपर गरी इजाजतपत्र रद्द गिथ सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम इजाजतपत्र रद्द गररएको जािकारी तीस ददि नभत्र
निवेदकलाई ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम जााँचबुझ गदाथ इजाजतपत्र रद्द गिुथ िपिे दे शखएमा सोिी
बमोशजमको जािकारी तीस ददि नभत्र निवेदकलाई ददिुपिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम इजाजतपत्र रद्द भएको जािकारी प्राप्त िभएसभम



इजाजतपत्रवालाले मानसक रूपमा अन्तःशुल्क हववरण पेश गिुथ पिेछ ।
(६) यस नियमबमोशजम इजाजतपत्र रद्द गररएको जािकारी उद्योग हवभाग, कभपिी
रशजष्ट्रारको कायाथलय वा अन्य सभबशन्धत निकायलाई समेत ददिु पिेछ ।

पररच्छे द–३
अन्तःशुल्क असुली सभबन्धी व्यवस्था



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।



एघारौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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६.

अन्तःशुल्क लगाउिे प्रहक्रयाः

(१) मददरा, शस्प्रट, खुदो (मोलासेस) र हवयरलाई उत्पादि गरी



निष्कासि गदाथको अवस्थामा िै अन्तःशुल्क लगाई असुल उपर गिे गरी

भौनतक नियन्त्रण

प्रणाली अन्तगथत निष्कासि गिथ ददइिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा उशल्लशखत वस्तु बािे कका अन्य अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु तथा
सेवालाई स्वयं निष्कासि प्रणाली अन्तगथत निष्कासि गिथ ददइिेछ ।


ु ै कुरा ले शखएको भए तापनि
(२क) उपनियम (१) र (२) मा जिुसक



च ुरोट, सूती,

खैिी, गुट्खा, निकोहटि युि वा निकोहटि रहित पािमसाला तथा यस्तै अन्य सूतीजन्य पदाथथिरु
निस्कासि गदाथ लाग्िे अन्तः शुल्क राजश्व दाशखला गरी माग फाराम स्वीकृत गराई निस्कासि
गिथ ददइिेछ ।
(३) उत्पादि गरी निष्कासि गदाथको अवस्थामा िै अन्तःशुल्क लगाई असुल उपर गिुथ
पिे भौनतक नियन्त्रण प्रणालीमा आधाररत वस्तुको िकमा उत्पादकले आनथथक वषथभरीमा उत्पादि
गिे वस्तु र सो वापत बुझाउिु पिे अन्तःशुल्क रकमको अन्तःशुल्क अनधकृतले हिसाब गरी
त्यस्तो रकम उत्पादकबाट अग्रीम रूपमा धरौटी राख्न लगाउि सक्िेछ । त्यसरी धरौटी
राशखएको रकम अन्तःशुल्क वापत बुझाउिु पिे रकम भन्दा कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले
िपुग रकम जनत उत्पादकबाट दाशखला गिथ लगाउि सक्िेछ र बढी भए जनत रकम
उत्पादकलाई हफताथ गिुथ पिेछ ।
(४) स्वयं निष्कासि प्रणाली अन्तगथत निष्कासि िुिे वस्तु तथा सेवाका िकमा
अिुसूची–१३ बमोशजमको नबजकमा अन्तःशुल्क असुल गरी ऐिको दफा ३ बमोशजम दाशखला
गिुथ पिेछ ।


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

(५) भौनतक नियन्त्रण प्रणाली अन्तगथतका वस्तुको निष्कासि माग फाराम स्वीकृत
भएपनछ पनि अिुसूची–१३ बमोशजमको नबजक जारी गरी सामाि निष्कासि गिुप
थ िेछ ।


िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



पन्रौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



ते्ौं सं शोधिद्वारा थप ।



पन्रौं सं शोधिद्वारा थप ।



एघारौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।
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६क. अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क निधाथरण गिथ सक्िेः (१) ऐिको दफा १०घ. को उपदफा



(१) बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले अन्तःशुल्क निधाथरण गदाथ अिुसूची–४क. बमोशजमको
ढााँचामा अन्तःशुल्क निधाथरण आदे श जारी गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जारी भएको आदे शका सभबन्धमा ऐिको दफा १०घ.को
उपदफा (२) बमोशजमको भयादनभत्र पेश भएका प्रमाण तथा नलएका शजहकरको छािहवि गरी
अन्तःशुल्क अनधकृतले अिुसूची ४ख. बमोशजमको अशन्तम अन्तःशुल्क निधाथरण आदे शजारी गिुथ
पिेछ । त्यस्तो आदे शमा अन्तःशुल्क निधाथरण आदे श जारी भएको नमनतसभमको ऐिको दफा
४ख. को उपदफा (२) बमोशजम लाग्िे हवलभब दस्तुर समेत समावेश गिुप
थ िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम जारी भएको अन्तःशुल्क निधाथरण आदे श बमोशजमको
अन्तःशुल्क, हवलभब दस्तुर तथा जररवािा रकम सभबशन्धत व्यशिले त्यस्तो आदे श प्राप्त गरे को
नमनतले सात ददिनभत्र सभबशन्धत कायाथलयमा दाशखला गिुप
थ िेछ ।

 ६ख. कागजातको तामेलीः (१) ऐि बमोशजम कुिै व्यशिलाई ददिु वा बुझाउिु पिे कुिै कागजात दे िायको
अवस्थामा सो व्यशिलाई रीतपूवक
थ ददएको वा बुझाएको मानििेछ:(क)

कुिै व्यशिको ठे गािामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य हवद्युतीय माध्यम
माफथत पठाएको,

(ख)

व्यशिगत रुपमा जसलाई बुझाउिु पिे िो उसैलाई वा निजको प्रनतनिनध
वा कमथचारीलाई बुझाएको तथा निकायको िकमा निकायको प्रबन्धक
वा निजले तोकेको प्रनतनिनध वा कमथचारीलाई बुझाएको, वा

(ग)

व्यशिको थािा भएसभमको आवास, कायाथलय, व्यवसाय वा अन्य
ठे गािामा िुलाकबाट रशजष्ट्री गरी पठाएको।

(2) हवभागको अनधकारप्राप्त अनधकृतको िाम र पद खुल्िे गरी दस्तखत गररएको,
कभ्युटर प्रहवनधबाट इिहक्र्ट वा इिकोड गररएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी
यस नियम बमोशजम तामेल गररएको वा ददइएको कागजातलाई रीतपूवक
थ को मानििेछ।
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(3) उपनियम (1) र (2) बमोशजम कागजात तामेल िुि िसकेमा सभबशन्धत व्यशिको
िाममा रे नडयो, टे नलनभजि वा राहष्ट्रयस्तरको कुिै दै निक पत्रपनत्रकाबाट तत्सभबन्धी आदे शको
सूचिा प्रसारण वा प्रकाशि गरी सोको जािकारी गराउि सहकिेछ। त्यसरी गराएको जािकारी
सभबशन्धत व्यशिले पाएको मानििेछ।

६ग.इजाजत पत्र िनलई उठाएको अन्तःशुल्कको निधाथरण र असुलीः कसै ले इजाजतपत्र िनलई



अन्तःशुल्क वा अन्तःशुल्कको िाममा अन्य कुिै रकम उठाएमा निजले उठाएको अन्तःशुल्क
रकम नियम ६क. बमोशजम निधाथरण गरी असुल उपर गररिेछ ।



६घ. अन्तःशुल्क निधाथरणको अवनधः ऐिको दफा १०घ. को उपदफा (१) को प्रनतबन्धात्मक
वाक्यांश बमोशजमको अवनध गणिा गदाथ अन्तः शुल्कको सभबन्धमा कुिै अदालतमा निवेदि परर
स्थगि आदे श जारी भएको अवस्थामा सोको निणथय िभएसभमको अवनध कटाइ गणिा
गररिेछ ।

७.

बााँकी अन्तःशुल्क रकम असुल उपर गिथ सहकिेः अन्तःशुल्क

लाग्िे वस्तु वा सेवा बापत

कसैले ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम अन्तःशुल्क रकम भन्दा घटी रकम वुझाएको
दे शखएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले निजबाट बााँकी अन्तःशुल्क

रकम असुल उपर गरी नलि

सक्िेछ ।

८.

इजाजतपत्र रद्द भएमा मौज्दात रिेको वस्तु हवक्री गिेः ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम
इजाजतपत्र रद्द िुाँदाका अवस्थामा गोदाममा मौज्दात रिे का वस्तुका िकमा वक्यौता अन्तःशुल्क
बुझाइ हवभागको स्वीकृनत नलई हवक्री गिथ सहकिेछ । हवभागलाई वुझाउिु पिे वक्यौता
अन्तःशुल्क िबुझाएमा हवभागले त्यस्तो वस्तु नललाम हवक्री गरी प्राप्त भएको रकमबाट वक्यौता
अन्तःशुल्क नलई बााँकी रिि गएको रकम सभबशन्धत व्यशिलाई हफताथ गिुथ पिेछ ।
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पररच्छे द–४
सभपशि रोक्का, नललाम नबक्री र जफत सभबन्धी व्यवस्था
सभपशि रोक्का गिथ सहकिेः (१) कुिै व्यशिले उत्पादि स्थलबाट अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु

९.

अन्तःशुल्क छली निष्काशि गरी वा हवदे शबाट पैठारी गरी नलई जाि लागेको अन्तःशुल्क
अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीले फेला पारे मा त्यस्तो वस्तु लाि िपाउिे गरी अन्तःशुल्क
अनधकृतले रोक्का राख्न सक्िेछ ।
(२) कुिै व्यशिले ऐि र यस नियमावली बमोशजम बुझाउिु पिे अन्तः शुल्क भयादनभत्र
िबुझाएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले त्यस्तो व्यशिको सभपशि रोक्का राख्न सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले रोक्का राखेको वस्तु वा
सभपशि हवक्री हवतरण वा कुिै पनि हकनसमले िक िस्तान्तरण गिथ िपाउिे गरी रोक्का राख्नको
लानग त्यस्तो वस्तु वा सभपशि रोक्का गिथ त्यस्तो वस्तु वा सभपशि रोक्का राख्न सभबशन्धत
कायाथलयमा ले खी पठाउिु पिेछ । यसरी रोक्का राख्नको लानग ले खी आएकोमा त्यस्तो वस्तु
वा सभपशि रोक्का राशखददिु सभबशन्धत कायाथलयको कतथव्य िुिेछ ।

१०.

नललाम नबक्री सभबन्धी व्यवस्थाः



(१) ऐिको दफा १७ बमोशजम रोक्का रिे को वस्तु वा

सभपशि लामो समयसभम कब्जामा राख्दा शखया लागी वा अरू कुिै पररवन्दबाट टु टफुट वा
िोक्साि िुि सक्िे दे शखएमा वा सडी गली जािे भएमा वा पुरािो भै मूल्य घट्ि जािे भएमा
वा वेवाररसे भएमा वा स्थाि अभावको कारणबाट राख्न िसहकिे भएमा वा सं रिण प्रदाि गिथ
िसहकिे अवस्थाको भएमा त्यस्तो वस्तु वा सभपशिको अवस्था र प्रकृनत िे री बढीमा सात
ददिसभमको भयाद ददई नललाम नबक्रीको सूचिा कायाथलयको सूचिा पाटीमा टााँस गरी नललाम
नबक्री गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नललाम हवक्री गदाथ नललाम हवक्री गिे वस्तु रिे को
स्थािको स्थािीय निकायको एकजिा प्रनतनिनध वा िशजकको सरकारी कायाथलयको एक जिा
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कमथचारी र सभभव भएसभम सभबशन्धत व्यशि वा निजको प्रनतनिनध समेतलाई रोिवरमा राख्नु
पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम नललाम हवक्री गररिे वस्तु वा सभपशिको नललाम हवक्री
गदाथ त्यस्तो वस्तु वा सभपशिको प्रचनलत बजार मूल्यलाई आधार मािी न्यू ितम मूल्य कायम
गरी बढाबढको आधारमा नललाम हवक्री गिुथ पिेछ ।
११.

वस्तु वा सभपशि जफत गिथ सहकिेः (१) अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु अन्तःशुल्क िबुझाइ
प्रनतष्ठािको उत्पादि स्थलबाट निष्काशि गरी लगेको वा हवदे शबाट पैठारी गरी ल्याएको
प्रमाशणत भएमा त्यस्तो वस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतले आफ्िो कब्जामा नलई जफत गिथ
सक्िेछ ।
(२)



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

(३) झुठ्ठा लेखा वा हकते कागज तयार गरी अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु उत्पादि, पैठारी,
नबक्री वा सञ्चय गरे मा वा अन्तःशुल्क लाग्िे सेवा प्रदाि गरे को पाइएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले
सोसाँग सभबशन्धत सभपूणथ वस्तु जफत गिथ सक्िेछ ।
(४) नतिुथ पिे अन्तःशुल्क दवाए, नछपाए वा छलेमा अन्तःशुल्क अनधकृतले सो साँग
सभबशन्धत वस्तु र सो वस्तु उत्पादि गिे उपकरण समेत जफत गिथ सक्िेछ ।
(५) कब्जामा नलएको वस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतले जफत गिुथ अशघ सभबशन्धत
व्यशिलाई जफत गिुथ िपिे कुिै कारण भए सोको प्रमाण पेश गिथको लानग सात ददिको सूचिा
ददिु पिेछ ।

पररच्छे द–५
अन्तःशुल्क अनधकृत र इजाजतपत्रवालाको काम, कतथव्य र अनधकार
१२.

अन्तःशुल्क अनधकृतको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) अन्तःशुल्क अनधकृतको काम, कतथव्य
र अनधकार दे िायबमोशजम िुिेछः–
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(क)

गोदाममा रिे को अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु नबक्री हवतरण वा ओसार पसार
गिथ गोदाम बाहिर निकाल्दा आफ्िो उपशस्थनतमा त्यस्तो वस्तु निकाल्ि
लगाइ सोको लगत प्रनतष्ठािको उत्पादि स्थलमा राख्न लगाउिे,

(ख)

हवभागबाट माग गररएको अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको उत्पादि वा नबक्री
हवतरण वा गोदाममा रिे को वस्तुको पररमाण र असुल उपर भएको
अन्तःशुल्क वा हवभागले मागेको अरू कुिै कुराको प्रनतवेदि हवभागमा
पठाउिे,

(ग)

अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको उत्पादि वा नबक्रीको हववरण अिुसूची–४
बमोशजमको दै निक हकताबमा राख्न लगाउिे,

(घ)

भन्सार िाकाबाट अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु पैठारी भएको अवस्थामा
पैठारी गिे इजाजतपत्रवालाको िाम, पैठारी गररएको वस्तुको पररमाण र
मूल्य स्पष्ट खुल्िे गरी दै निक हकताबमा जिाइ राख्ने,

(ङ)

इजाजतपत्रवालाले नियम १३ बमोशजम पूरा गिुथ पिे काम, कतथव्य पूरा
गरे िगरे को समय समयमा निरीिण गिे,



(ङ१) अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु उत्पादि गिे प्रनतष्ठािको मानसक रूपमा
निरीिण गरी अन्तःशुल्क निधाथरण गिे,

(च)

अन्तःशुल्क अनधकृतले यस नियमावली बमोशजम आफ्िो कतथव्य पालि
गिे सन्दभथमा हवभागले तोकेको अन्य कायथिरू गिे ।

(२) इजाजतपत्रवालाले स्वयं निष्काशि प्रकृया अिुसार आफै निष्काशि गरे को
अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको िकमा अन्तःशुल्क अनधकृतले हवभागले तोके बमोशजमको प्रकृया
अपिाई इजाजतपत्रवालाको खाता तथा हववरण जााँची प्रमाशणत गिुथ पिेछ ।

१३.

इजाजतपत्रवालाको

काम

तथा

कतथव्यः

(१)

अन्तःशुल्क

इजाजतपत्रवालाको काम तथा कतथव्य दे िायबमोशजम िुिेछः–
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(क) यस नियमबमोशजम पेश गिुथ पिे हववरण र फााँटवारी हवभागले तोकेको
ढााँचामा वस्तुको िकमा वस्तु निष्काशि भएपनछ तथा सेवाको िकमा
नबजक जारी भएपनछको महििाको २५ गते नभत्र अन्तःशुल्क अनधकृत
समि पेश गिुथ पिे ।

(ख)

उत्पादि भएको नबक्री हवतरण भएको वस्तुको हववरण दै निक हकताबमा
जिाई राख्ने र निरीिणको क्रममा अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले
खटाएको कमथचारीलाई सो हकताब दे खाउिे,

(ग)

उत्पादि भएको वस्तुको िमूिा अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको
कमथचारीबाट प्रमाशणत गराइ कायाथलयमा पठाउिे,

(घ)

गोदाममा राशखएको वस्तुको हववरण अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले
खटाएको कमथचारीबाट प्रमाशणत गराइ सो को निस्सा राख्ने ।

(२) अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको सेवा प्रदाि गिे इजाजतपत्रवालाको काम तथा कतथव्य
दे िायबमोशजम िुिेछः–
(क)

प्रदाि गरे को सेवाको बीजक र सोको हिसाब दै निक रूपमा राख्ने,

(ख) अन्तःशुल्क लाग्िे सेवा प्रदाि गिे काममा प्रयोग िुिे अन्तःशुल्क लाग्िे



वस्तुको खररद प्रमाण वा खररद बीजक साथमा राख्ने,
(ग) अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीले मागेका बखत



खण्ड (क) बमोशजमको कागजात उपलब्ध गराउिे ।
(३) अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको पैठारी गिे इजाजतपत्रवालाको काम तथा कतथव्य
दे िायबमोशजम िुिेछः–
(क)

अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु पैठारी गररएको अवस्थामा अन्तःशुल्क अनधकृत
वा निजले खटाएको कमथचारी समि बीजक पेश गिुथ पिे,



सातौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



छै ठौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(ख)

प्रनततपत्रको माध्यमबाट अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु पैठारी गररएको
अवस्थामा वस्तुको हकटािी हववरण, भन्सार प्रयोजिको लानग वस्तु
वगीकरण शीषथक, प्रत्येक वस्तुको प्रनत इकाई मूल्य र पररमाण
अन्तःशुल्क अनधकृत समि पेश गिुथ पिे ।

(४) इजाजतपत्रवालाले प्राप्त गरे को इजाजतपत्र आफ्िो कारोबार स्थलमा सबैले दे ख्ने
गरी राख्नु पिेछ ।
(५) ....................

पररच्छे द ५क.



कारोवारको अनभलेख सभबन्धी व्यवस्था
१३क. अनभलेख राख्नु पिेः (१) इजाजतपत्रवालाले ऐि र यस नियमावलीको प्रयोजिको निनमि दे िायका
कागजात र हववरणको अनभलेख राख्नु पिेछः–
(क)

च ुरोट उत्पादक इजाजतपत्रवालाले अिुसूची– ४, ५, ६, ७, ८, ९ र
९क. बमोशजमका खाता र नतिको हववरण,

(ख)

मददरा, शस्प्रट, खुदो र हवयर उत्पादक इजाजतपत्रवालाले अिुसूची – ४,
९क., १०, ११ र १२ बमोशजमका खाता, फााँटवारी र नतिको हववरण,

(ग)

अन्तःशुल्क हववरण वुझाउिु पिे सबै इजाजतपत्रवालाले अिुसूची–४ग.
र ४घ. बमोशजमका खररद तथा नबक्री खातािरू,




(घ)

आफूले जारी गरे का तथा प्राप्त गरे का नबजकिरू,

(ङ)

ु ािी सभबन्धी अनभले ख,
व्यापार, ले खा, िगद प्राप्ती र भि

(च)

आफूले गरे को आयात र नियाथतसाँग सभबशन्धत सभपूण थ कागजातिरू,

(छ)

हवभागले तोकेका अन्य कागजातिरू ।

छै ठौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।
िवौं सं शोधिद्वारा थप ।
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(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भएतापनि कुिै उद्योग वा खास
व्यवसायको लानग थप अनभले खिरू राख्नुपिे गरी हवभागले तोक्ि सक्िेछ ।
(३) इजाजतपत्रवालाले यस नियम बमोशजम राख्नु पिे अनभले खिरू हवभागको अिुमनत
नलई कभ्युटर वा त्यस्तै अन्य याशन्त्रक प्रणालीमा हवभागले तोहकददए बमोशजमको तररका
अपिाइ राख्न सक्िेछ ।
(४) यस नियम बमोशजम इजाजतपत्रवालाले राखेको अनभले ख अन्तःशुल्क अनधकृतले
कारोबार समय वा कायाथलय समयमा जुिसुकै बखत िे ि थ सक्िेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम अन्तःशुल्क अनधकृतले अनभले ख जााँच गिे नसलनसलामा
माग गरे का कागजात र हववरण उपलब्ध गराउिु र आवश्यक सियोगका लानग कमथचारीको
व्यवस्था गिुथ इजाजतपत्रवालाको कतथब्य िुिेछ ।

१३ख. खाता प्रमाशणतसभबन्धी व्यवस्थाः ऐिको दफा १०ख. को उपदफा (२) बमोशजमका खातािरू
कारोवार शुरु गिुथ पूव थ अन्तःशुल्क अनधकृतबाट प्रमाशणत गराउिु पिेछ ।

१३ग. इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क हववरण पेश गिुथ पिेः अन्तःशुल्क उठाइ बुझाउिु पिे दाहयत्व
भएका इजाजतपत्रवालाले हवक्रम सं वत् अिुसारको एक महििाको अन्तःशुल्कको हववरण सो
महििा समाप्त भएको नमनतले २५ ददिनभत्र सूनतथजन्य पदाथथ बािेक स्वयं निष्काशि प्रणाली
अन्तगथतका प्रनतष्ठािले अिुसूची-४ङ. बमोशजमको ढााँचामा र सूनतथजन्य पदाथथ र भौनतक नियन्त्रण
प्रणाली अन्तगथतका प्रनतष्ठािले अिुसूची-४च. बमोशजमको ढााँचामा सभबशन्धत अन्तःशुल्क
अनधकृत समि पेश गिुथ पिेछ ।

१३घ. अन्तःशुल्क हववरण पेश गिथ लगाउि सहकिेः कुिै इजाजतपत्रवालाको मृत्यु भएमा वा निजले
अन्तःशुल्क हववरण पेश गिथ शारीररक वा मािनसक रूपमा असमथथ भएमा निजको मृत्यु भएको
वा निज शारीररक वा मािनसक रूपमा असमथथ भएको अशघल्लो ददिसभमको अवनधसभम निजले



एक्काइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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अन्तःशुल्कजन्य कारोबार गरे को मािी अन्तःशुल्क अनधकृतले सो महििाको अन्तःशुल्क हववरण
निजको िकवाला वा कािूि बमोशजमको प्रनतनिनधलाई पेश गिथ लगाउि सक्िेछ ।



१३ङ अन्तः शुल्क हफताथ सभबन्धी व्यवस्थाः (१) ऐिको दफा ३ख. को उपदफा (५) बमोशजम
अन्तः शुल्क हफताथ पाउि आन्तररक राजश्व हवभागले तोकेको ढााँचामा अन्तःशुल्क अनधकृत
समि दरखास्त पेश गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश िुिे दरखास्त साथ हवभागले तोके बमोशजमका नियाथत
प्रमाशणत िुिे कागजात पेश गिुथ पिेछ ।
(३) ऐिको दफा ३ख. को उपदफा (६) बमोशजम हफताथ गररिे अन्तःशुल्क रकम बीस
िजार रुपैयााँभन्दा बढी भएमा सभबशन्धत व्यशिको बैंक खातामा जभमा िुिे गरी चेक माफथत
भ ुिािी गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द–६
च ुरोट र नबडीका सभबन्धमा हवशेष व्यवस्था
१४.

च ुरोटको उत्पादि तथा नबक्री हवतरणः च ुरोट उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले दे िाय बमोशजमको
कायथ गिुथ पिेछः–
(क)

कच्चा र कोरा सूनतथको हिसाब राख्नु पिेः च ुरोट बिाउिको निनमि प्रनतष्ठािमा शझकाइएको
सबै प्रकारको स्वदे शी र हवदे शी सूनतथको हिसाब तथा हववरण अिुसूची–५ बमोशजमको
ढााँचामा राखी प्रनतष्ठािमा खहटएका अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको
कमथचारीबाट प्रमाशणत गराइ राख्नु पिे,

(ख)

सूनतथ खपतको हिसाब राख्नेः च ुरोट बिाउिलाई प्रयोग गररएको सूनतथको हिसाब अिुसूची–
६ बमोशजमको ढााँचामा राखी प्रनतष्ठािमा खहटएका अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले
ाँ ाइ प्रमाशणत गराइ राख्नु पिे,
खटाएको कमथचारीबाट प्रत्येक ददि जच



पन्रौं सं शोधिद्वारा थप ।
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(ग)

च ुरोटमा सुनतथको अिुपात खुलाउिेः हवनभन्न प्रकारको च ुरोट बिाउि प्रयोग गररिे स्वदे शी
र हवदे शी सुनतथको अिुपात खुलाइ हवभागबाट स्वीकृती नलई राख्नु पिे,

(घ)

तयारी च ुरोट बट्टा बन्दी गिेः नबक्रीयोग्य तयारी च ुरोटलाई राम्रोसाँग जााँचबुझ गरी बट्टामा
िाली बन्द गिे तथा गोदामबाट नबक्रीको लानग निकानलएको च ुरोट

अन्तःशुल्क



अनधकृतको स्वीकृनत बेगर कारखािामा पुिः ल्याउि ििुि,े
(ङ)

च ुरोटका बट्टािरू ्याहकङ्ग गिेः तयारी च ुरोटका बट्टािरूलाई ठू लो कागजमा बन्द गरी
दै निक बन्द गररएको च ुरोटको बट्टा सं ख्या, नसलनसलेवार िभबर र बन्द गररएको नमनत
समेत स्पष्ट दे शखिे गरी अिुसूची–७ बमोशजमको ढााँचामा उल्लेख गिे तथा गोदाममा
राशखएको च ुरोटको हिसाब अिुसूची–८ बमोशजमको ढााँचामा राख्नु पिे,

(च)

गोदामबाट च ुरोट निकाल्िे तररकाः च ुरोट नबक्री गिथको निनमि गोदामबाट बाहिर
निकाल्िलाई अिुसूची–९ बमोशजमको ढााँचामा फाराम भरी अन्तःशुल्क अनधकृत वा
निजले खटाएको कमथचारी समि पेश गिे तथा निजिरूबाट जााँची निष्काशि गिे
इजाजत प्राप्त भएपनछ सोको हववरण भरी राख्ने ।

१४क.हवभागले च ुरोट र नबडीको प्रनतलब्धी दर तोक्ि सक्िेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै



कुरा ले शखएको भएतापनि च ुरोट र नबडीको उत्पादिको प्रनतलब्धी दर हवभागले तोक्ि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम हवभागले प्रनतलब्धी दर ितोकेको अवस्थामा च ुरोट र
नबडी उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले पेश गरे को प्रनतलब्धी दर उपर जााँचबुझ गरी त्यस्तो
प्रनतलब्धी दरलाई हवभागले मान्यता ददि सक्िेछ ।



एघारौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।
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१५. नबडीको उत्पादि तथा नबक्री हवतरणः (१) नबडी उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले सो नबडी
उत्पादि गिथको लानग खपत भएको कच्चा सूनतथको हिसाब राखी नबडीको उत्पादि तथा नबक्री
हवतरण गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम नबडीको उत्पादि गरी नबक्री गिुथ पूव थ अिूसूची–९
बमोशजमको निष्काशि माग फाराम अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले तोकेको कमथचारीबाट
स्वीकृत गराएर मात्र निष्काशि गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द–७
मददरासभबन्धी हवशेष व्यवस्था
१६.

मददरा उत्पादिः (१) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले पेटेन्ट शस्टल ्लाण्टबाट उत्पाददत
शस्प्रटको नमश्रण (ब्ले नडङ्ग) बाट मात्र मददरा उत्पादि गिुथ पिेछ ।
(२) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले आफूले उत्पादि गरे का १५, २५, ३०,



४० र ५० यू.पी. शशिको मददरालाई हवभागले तोके बमोशजम बोतलबन्दी गिुथ पिेछ ।
(३) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले आफूले उत्पादि गरे को ७० यू .पी.



शशिको मददरालाई ३०० नमली नलटरको पेट बोतल वा हवभागले तोके बमोशजम बोतलबन्दीमा
मात्र नबक्री गिुथ पिेछ ।


(४) वाइिको उत्पादि गदाथ पेटेन्ट स्टील ट्याङ्क वा काठको भााँडा भ्याटमा राशख

फमेन्टउशि गिुथ पिेछ ।


(५) उपनियम (४) बमोशजमको व्यव्स्था सं वत् २०७६ साल वैशाख १ गते देशख

लागू िुिेछ ।



िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



चौधौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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१७.

कच्चा पदाथथको संरिणः मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले मोलनसस, स्प्रीट लगायतका
कच्चा पदाथथको उशचत सं रिणको प्रबन्ध गिुथ पिेछ । त्यस्ता कच्चा पदाथथको उशचत सं रिणको
प्रबन्ध िगरी िािी िोक्सािी भएमा सो बापत त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले उत्पादि गिे मददरा
तफथको उच्चतम दरबन्दी अिुसार

लाग्िे राजश्व सो

इजाजतपत्रवालाबाट असुल उपर गरी

नलिु पिेछ ।



१८. व्याच र नसलनसलेवार िभबर अंहकत गिुथ पिेः (१) मददराको उत्पादि प्रहक्रया समाप्त भएपनछ
त्यस्तो मददरा राशखएको प्रत्येक बोतलमा व्याच िभबर, नसलनसले वार िभबर, उत्पादि नमनत,
उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाको िाम, ट्रेडमाकथ र शशि ले शखएको ले वल अं हकत गरी गोदाममा
पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम गोदाममा पठाउाँदा अिुसूची–९क बमोशजमको ढााँचामा
व्याच नियन्त्रण खाता प्रमाशणत गरी राख्नु पिेछ ।

१९.

वाससबन्धी रे कडथ राख्नेः (१) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले वास बिाउिको लानग
फरमेन्टे शि गदाथ प्रयोग गरे को कच्चा पदाथथ, पािीको मात्रा समेत उल्ले ख गरी सोको हववरण
स्पष्ट दे शखिे गरी लगत राख्नु पिेछ ।
(२) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले नडहष्टलेशि (च ुिाि) को लानग तयार भएको
वास नडहष्टलेशि ्लाण्टमा िाल्िु अगावै नडहष्टल गिे वासको पररमाण र भेट िं. को लगत राखी
सोको जािकारी अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीलाई ददिु पिेछ ।

२०.

इजाजत वेगर नडहष्टलरी वा ब्रअ
ु रीनभत्र प्रवेश गिथ िपाउिेः नडहष्टलरी वा ब्रअ
ु रीनभत्र मददरा बिाउिे
वा मददरा राखेको ठाउाँनिर नडहष्टलरी र ब्रअ
ु रीको कामदार बािे क बेसरोकारवाला अन्य कुिै
पनि व्यशि अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीको इजाजत बेगर प्रवेश गिथ
पाउिे छै ि ।



सातौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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२१.

निरीिण पुशस्तका राख्नु पिेः मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले नडहष्टलरी वा ब्रअ
ु रीमा
हवभागले तोके बमोशजमको एउटा निरीिण पुशस्तका राख्नु पिेछ । अन्तःशुल्क अनधकृत वा
निजले खटाएको कमथचारीले नडहष्टलरी वा ब्रअ
ु री निरीिण गदाथ निरीिण नमनत, समय र मददरा
उत्पादि प्रहक्रयामा सभबन्धमा दे खेको त्रुहट सभबन्धी सबै कुरा सो पुशस्तकामा ले ख्न ु पिेछ ।

२२.

मददराको हिसाब राख्नेः (१) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले वासबाट च ुिाि भएको
मददराको पररमाण र त्यसको शशि समेत खुलाइ अिुसूची–१० र मददरा नबक्री र सोबाट प्राप्त
िुिे अन्तःशुल्कको फाटाँवारी अिुसूची–११ बमोशजमको ढााँचामा हववरण तयार गरी राख्नु
पिेछ ।
(२) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले मददरा बिाउि प्रयोग गरे को अन्न र
फलफूलको हिसाब राखी त्यसबाट के कनत मददरा उत्पादि भयो सो को हववरण भरी अन्तःशुल्क
अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीबाट प्रमाशणत गराइ राख्नु पिेछ ।
(३)

..........



२३. मौज्दात कमीको नमन्िाः (१) मददरा उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले आफूसाँग रिे को मददराको



मौज्दातमा वाशष्पकरण, दुवौनधकरण, च ुिावट वा वोतलमा मददरा भदाथको कारणबाट

एक



प्रनतशतसभम कमी िुि आएमा मानसक हववरणमा उल्ले ख गरी नमन्िाको लानग अन्तःशुल्क
अनधकृत समि पेश गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको हववरण अन्तःशुल्क अनधकृतले



तीस ददिनभत्र

जााँच गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम जााँच गदाथ मौज्दात कमी भएको मिानसब माहफकको
कारण भएमा आधार स्पष्ट खुलाइ अन्तःशुल्क अनधकृतले
नमन्िा ददि सक्िेछ ।



छै ठौं सं शोधिद्वारा शझहकएको



।

दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत

।



सोर्िौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत

।
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(४)

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





(४क)
(५)

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

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



२३क. हवयर मौज्दात कमीको नमन्िाः (१) हवयर उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले तयारी हवयर





.......पाश्चरराइजेशि, ्याकेशजङ्ग तथा गोदाममा भण्डारण गदाथ टु टफुट वा नबग्रेर बोतलमा

प्रयोग िुि िसक्िे अवस्थाका क्राउिककथको मौज्दात कमीको हववरण हवभागले तोकेको ढााँचामा
मानसक रूपमा उल्लेख गरी नमन्िाका लानग अन्तःशुल्क अनधकृत समि पेश गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पेश भएको हववरण अन्तःशुल्क अनधकृतले



तीस ददि

नभत्र जााँच गिुथ पिेछ । त्यसरी जााँच गदाथ ...... पाश्चरराइजेशि, ्याकेशजङ्ग तथा गोदाममा
भण्डारण गदाथ टु टफुट वा नबग्रेको हवयरको भौनतक परीिण गरी बढीमा दुई प्रनतशतसभम
मौज्दात कमीको नमन्िा ददि सक्िेछ ।


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



२३ख. पुरािो तयारी मददराको पुिः प्रशोधि गिथ स्वीकृनत नलिु पिेः नबक्री हवतरण गरी हफताथ आएको
वा नबक्री िभई गोदाममा रिे का पुरािो तयारी मददरालाई पुिः प्रशोधि गरी मददरा उत्पादि
गिथ चाििे इजाजतपत्रवालाले हवभागको पूव थ स्वीकृनत नलई मददराको पुिः प्रशोधि गिथ सक्िेछ
।



सातौं सं शोधिद्वारा शझहकएको

।



िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत



एकाइसौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।



सोर्िौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत



एकाइसौं सं शोधिद्वारा थहपएको ।



एघारौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।

।
।
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पररच्छे द–८
ाँ ो (मोलानसस) सभबन्धी हवशेष व्यवस्था
सख्खर र खुद
२४.

सुरशित साथ राख्नु पिेः शचिी तथा खााँडसारी नमलले आफूले उत्पादि गरे को मोलानसस सञ्चय
गदाथ पािी िपस्िे गरी सं रिणको उशचत प्रबन्ध गरी सोको नबक्री कायाथलयको नसफाररसमा गिुथ
पिेछ । त्यसरी उपयुि सं रिणको व्यवस्था िगरी िािी िोक्सािी भएमा त्यस्ता मोलानससमा
लाग्िे अन्तःशुल्क नमन्िा ददइिे छै ि ।

२५.

उत्पादि र नबक्रीको हिसाब राख्नु पिेः शचिी वा खााँडसारी नमलले सख्खर वा खुाँदो (मोलानसस)
उत्पादि गरे पनछ दै निक रूपमा भएको त्यस्तो उत्पादिको नबक्रीको हिसाब अिुसूची–१२
बमोशजमको ढााँचामा अद्यावनधक गरी मानसक रूपमा कायाथलयमा प्रनतवेदि पेश गिुथ पिेछ ।



२५क. शस्प्रट तथा इथािोललाई अन्य प्रयोगमा ल्याउिेः (१) इजाजतपत्रवालाले शस्प्रटलाई अन्य
प्रयोगमा ल्याउिे उद्देश्यले नडिेचडथ शस्प्रट बिाउाँदा सभबशन्धत आन्तररक राजश्व कायाथलयबाट
स्वीकृनत नलई रे शक्टफाइड वा िे ड्स शस्प्रटमा पाइररनडि वा कोशचनसि वा नमथायल अल्कोिल
आयतिको हिसाबबाट कशभतमा ०.०२ प्रनतशत नमश्रण गरी नडिेचडथ शस्प्रट बिाउि पिेछ ।
यस्तो नमश्रण गदाथ आवश्यकता अिुसार रं नगि गिुप
थ िे गरी हवभागले इजाजतपत्रवालालाई निदे शि
ददि सक्िेछ । आन्तररक राजश्व कायाथलयले रे शक्टफाइड शस्प्रटबाट नडिेचडथ शस्प्रट बिाउिे
स्वीकृनत ददाँदा रे शक्टफाइड शस्प्रटबाट आउिे अन्तःशुल्क िघटिे गरी मात्र स्वीकृनत ददिु
पिेछ ।
(२) इजाजतपत्रवालाले पेट्रोलमा सनमश्रण गिे प्रयोजिको लानग उत्पादि गरे को
एििाइड्रस इथािोल िेपाल आयल निगम वा िेपाल सरकारबाट स्वीकृनत प्राप्त निकायलाई मात्र
नबहक्र गिुथ पिेछ । यस्तो वस्तु नबहक्रको लानग प्रनतष्ठािबाट निष्काशि गदाथ आन्तररक राजश्व
कायाथलयबाट स्वीकृनत नलिु पिेछ । आन्तररक राजश्व कायाथलयले यस्तो स्वीकृनत ददाँदा त्यस्तो
वस्तुमा कशभतमा दुई प्रनतशत पेट्रोल नमश्रण गिुप
थ िे गरी निष्काशि गिथ स्वीकृनत ददिु पिेछ ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप

।

20

www.lawcommission.gov.np

(३) मोलासेस, रे शक्टफाईड शस्प्रट, इ.एि.ए, माल्ट शस्प्रट लगायतका मददराका कच्चा



पदाथथ तथा नडिेचडथ शस्प्रटको पैठारी, उत्पादि तथा नबक्री हवतरणका लानग हवभागले प्रहक्रया
तोकी नियन्त्रण गिथ सक्िेछ ।

पररच्छे द–९
हवहवध
२६.

मौज्दात जााँच्ि सक्िेः इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु सभबन्धी कच्चा पदाथथ अधथ
तयारी पदाथथ वा वस्तु तथा तयारी पदाथथ वा वस्तुको मौज्दात जााँच गिथका लानग कायाथलयले
कुिै पनि समयमा कमथचारी खटाउि सक्िेछ । त्यस्तो कमथचारीलाई मौज्दात जााँच गिथ ददिु
इजाजतपत्रवालाको कतथव्य िुिेछ । त्यसरी जााँच गररएको हववरणको

प्रनतवेदि कायाथलयले

हवभागमा पेश गिुथ पिेछ ।

२७.

इजाजतपत्रवालाले दुघट
थ िाको सूचिा ददिु पिेः ईजाजतपत्रवालाले उत्पादि स्थलमा कुिै
हकनसमको दुघट
थ िा भएमा सो कुराको सूचिा यथाशीघ्र सभबशन्धत अन्तःशुल्क अनधकृत वा
हवभागलाई ददिु पिेछ । सो बमोशजमको सूचिा िददएमा त्यस्तो दुघट
थ िाबाट िेपाल सरकारलाई
िुि गएको अन्तःशुल्क सभबन्धी िािी िोक्सािी इजाजतपत्रवालाले िै व्यिोिुथ पिेछ ।
तर इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु वा पदाथथ एक स्थािबाट अको स्थािमा



ढु वािी गदाथ दुघट
थ िा भै त्यस्तो वस्तु वा पदाथथ िोक्सािी भएको अवस्थामा सो वस्तुको बीमा
गराएको रिेछ र सोको िनतपूनतथ प्राप्त भएको रिे छ भिे सो िनतपूनतथ प्राप्त भएको िदसभम
िेपाल सरकारलाई िुि गएको अन्तःशुल्कसभबन्धी िािी िोक्सािी इजाजतपत्रवालाले व्यिोिुथ
पिे छै ि ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप



सातौं सं शोधिद्वारा थप

।
।
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२८.

प्रनतष्ठाि बन्द गदाथ सूचिा ददिु पिेः (१) कुिै प्रनतष्ठाि कुिै पनि कारणले बन्द गिुथ परे मा
त्यस्तो कारण प्रष्ट खुलाइ त्यसरी बन्द गिुभ
थ न्दा तीि ददि अगावै सभबशन्धत अन्तःशुल्क
अनधकृत र हवभागलाई नलशखत रूपमा जािकारी गराउिु पिेछ ।


...........

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा प्राप्त भएमा नबभागले आवश्यक सभझेमा सो
प्रनतष्ठाि चालु राख्न सभबशन्धत व्यशिलाई आदे श ददि सक्िेछ ।



२९. मूल्य खुलाउिु पिेः (१) मददरा, नबयर, च ुरोट, सुती, खै िी, गुट्खा, निकोहट युि वा निकोहटि
रहित पािमसाला तथा यस्तै अन्य सूतीजन्य पदाथथिरु उत्पादि गिे



तथा पैठारी गिे

इजाजतपत्रवालाले आफ्िो हवतरक, थोक तथा खुद्रा हवक्रेतालाई नबक्री गिे मूल्य सावथजनिक
गरी आफूले उत्पादि गरे को वस्तुमा अनधकतम खुद्रा मूल्य अं हकत गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको इजाजतपत्रवालाले आकार र गुणस्तर पररवतथि गिुथ
परे मा वा ियााँ ब्राण्ड उत्पादि गिुथ परे मा हवभागको पूव थ स्वीकृनत नलिु पिे र ियााँ ब्राण्डको
उत्पादि गिुथ अशघ बााँकी वक्यौता राजस्व च ुिा गरे को िुि ु पिेछ ।

२९क.सेवा नबक्री गदाथ बीजक जारी गिुथ पिेः ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) बमोशजमको सेवा



नबक्री गदाथ अिुसूची–१३ बमोशजमको ढााँचामा नबजक जारी गिुथ पिेछ ।



२९ख. अन्त शुल्क हटकटको प्रयोगः (१) िेपाल नभत्र उत्पादि तथा पैठारी िुिे हवभागले तोकेका
अन्तःशुल्क जन्य वस्तुमा हवभागले तोकेको ढााँचाका अन्तःशुल्क हटकट प्रयोग गिुप
थ िेछ ।



छै ठौं सं शोधिद्वारा थप भएकोमा एक्काइसौ सं शोधिद्घारा शझहकएको ।



छै ठौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत



ते्ौ सं शोधिद्वारा थप



पााँचौ सं शोधिद्वारा थप

।



चौधौं सं शोधिद्वारा थप

।

।

।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रयोग गिे हटकट हवभागले तोकेको प्रकृया बमोशजम टााँस
गिुप
थ िेछ ।



२९ग.पारदशी ्लाहष्टकको खोल (शश्रं क क्याप) प्रयोग गिुथ पिेः मददरा उत्पादि गिे प्रनतष्ठािले आफूले
उत्पादि गरे को मददरा (हवयर, वाइि र साईडर बािेक) को बोतलमा अन्तःशुल्क हटकटको
सुरिाको लानग ....... पारदशी ्लाहष्टकको खोल (शश्रं क क्याप) प्रयोग गिुप
थ िेछ ।

३०. अन्तःशुल्क हटकट दस्तुर लाग्िेः





(१) िेपालनभत्र उत्पादि िुिे वा पैठारी िुिे मददरा र

च ुरोटको नबक्री तथा पैठारी गदाथ मददराको प्रत्येक बोतलमा र च ुरोटको प्रत्येक बट्टामा
अन्तःशुल्क हटकट लगाउिु पिेछ ।


(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको भए तापनि नबयर उत्पादि गिे

प्रनतष्ठािले तयारी नबयर अशन्तम रूपमा बोतलबन्दी गदाथ हवभाग वा कायाथलयबाट नसलबन्दी
गररएको स्थायी रूपमा जनडत हवद्युतीय सूचिा सभप्रेषण िमता भएको अटो फ्लोनमटर सहितको

पाइपबाट मात्र बोतलबन्दी गिे गरी हवभागले तोक्िेछ । त्यसरी बोतलबन्दी गरे पनछ हवभागले

तोकेबमोशजम प्रनतष्ठािले प्रत्येक बोतलको नबकोमा पिे गरी वा काटुथिमा अन्तःशुल्क हटकट
टााँसी गोदाममा भण्डारण गिुथ पिेछ ।


(२क) नसगारको प्रत्येक बट्टामा र मुखमा राख्ने



सूनतथ, खै िी, गुट्खा, निकोहटियुि वा

निकोहटि रहित पािमसाला तथा यस्तै अन्य सूनतथजन्य पदाथथिरुको प्रत्येक ्याकेट, बट्टा वा
पोकामा हवभागले तोके बमोशजम अन्तःशुल्क हटकट लगाउिु पिेछ ।



सत्रौं सं शोधिद्वारा थप



।

अठारौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



सातौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



आठौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



सत्रौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत भएकोमा एक्काइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



बार्िौं सं शोधिद्वारा थप ।



तेिौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(३) उपनियम (१), (२) र २(क) बमोशजम लगाइिे अन्तःशुल्क हटकट हवभागले



तोकेको दस्तुर नतरी आन्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयबाट खररद गिुथ
पिेछ । त्यस्तो हटकट हवभागले तोके बमोशजम अं हकत गरी अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु नबक्री
गिुथ पिेछ ।
(४) करपाटीको दायााँ कुिामा कायाथलयले उपलब्ध गराएको इजाजत शचह्न (स्टीकर)



सबैले दे ख्ने ठाउाँमा टााँसी राख्नु पिेछ ।


(५)



............ प्रनतष्ठािलाई उपलब्ध गराइएका अन्तःशुल्क हटकट प्रयोग गिे

नसलनसलामा च्यानतएमा, नबग्रीएमा वा कम भएमा अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको
कमथचारीले भौनतक परीिण गरी प्रमाशणत गरे को आधारमा कायाथलयले त्यस्ता अन्तःशुल्क
हटकट प्रनतस्थापि गिथ सक्िेछ । त्यसरी च्यानतएका र नबग्रीएका अन्तःशुल्क हटकटको
मुच ुल्काको आधारमा हवभागले तोकेको प्रहक्रया अिुसार सभबशन्धत कायाथलयले िष्ट गिुथ
पिेछ ।



३०क अन्तःशुल्क हटकट िष्ट गिेः (१) हवभागमा मौज्दात रिी प्रयोगमा ल्याउि िनमल्िे अवस्थाका
अन्तःशुल्क हटकट िष्ट गिथ दे िायबमोशजमको एक सनमनत रििेछः–
(क)

मिानिदे शकले तोकेको हवभागको सभवशन्धत नबषय
िे िे निदे शक

(ख)

– सं योजक

शजल्लाप्रशासि कायाथलयको अनधकृतस्तरको
प्रनतनिनध

(ग)

– सदस्य

कोष तथा ले खा नियन्त्रण कायाथलयको
अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध

(घ)



अठारौं सं शोधिद्वारा थप ।



चौधौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।



अठारौं सं शोधिद्वारा थप ।

शजल्ला सरकारी वहकल कायाथलयको
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अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध

(२)

– सदस्य

(ङ)

शजल्लाप्रिरी कायाथलयको अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध

– सदस्य

(च)

हवभागको अन्तःशुल्क शाखाको अनधकृत

–सदस्य सशचव

आन्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयमा मौजदात रिे को

प्रयोगमा ल्याउि िनमल्िे अवस्थाका अन्तःशुल्क हटकट िष्ट गिथको लानग दे िाय बमोशजमको
एक सनमनत रििेछः–
(क)

सभबशन्धतआन्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा
कायाथलयको प्रमुख कर अनधकृत

(ख)

शजल्लाप्रशासि कायाथलयको अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध – सदस्य

(ग)

कोष तथा ले खा नियन्त्रण कायाथलयको
अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध

(घ)

– सदस्य

शजल्ला सरकारी वहकल कायाथलयको अनधकृतस्तरको
प्रनतनिनध

– सदस्य

(ङ)

शजल्लाप्रिरी कायाथलयको अनधकृतस्तरको प्रनतनिनध

– सदस्य

(च)

आन्तररक राजस्व कायाथलयवा करदाता सेवा
कायाथलयको अन्तःशुल्क अनधकृत

(३)

– सं योजक

– सदस्य सशचव

उपदफा (१) र (२) बमोशजमको सनमनतले नबभागले नबभागले बिाएको नबभाग,

आन्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयमा रिे का प्रयोगमा ल्याउि िनमल्िे
अन्तःशुल्क हटकट िष्ट गिथ सक्िेछ।

३१.





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

िवौं सं शोधिद्वारा खारे ज

।
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३२.



अन्तःशुल्क कमथचारी बस्िे घरः कुिै प्रनतष्ठािको लानग नियुि भएका

अन्तःशुल्क



कमथचारीलाई प्रनतष्ठाि पररसरनभत्र बस्िको लानग फनिथचर सहितको घर वा कोठाको व्यवस्था
प्रनतष्ठािले गिुथ पिेछ ।

३३.

तयारी वस्तु राख्ने ठाउाँः (१) उत्पादि

गररएको वस्तु इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो वस्तु

उत्पादिस्थल पररसरनभत्र गोदाममा राख्नु पिेछ । स्वयं निष्काशि प्रणाली अिुरूप निष्काशि
िुिेमा बािेक गोदामको एउटा ताल्चाको सााँचो ईजाजतपत्रवालाको प्रनतनिनध र अको ताल्चाको
सााँचो अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीले राख्नु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम राशखएका अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुिरू सुरशित साथ राख्ने
शजभमेवारी इजाजतपत्रवालाको िुिेछ । आगो लागी वा चोरी भई वा अरू कुिै कारणले त्यस्तो
अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु िोक्साि भएमा उि िोक्सािी बापत िेपाल सरकार जवाफदे िी िुिे
छै ि ।
(३) अन्तःशुल्क लाग्िे उत्पादिस्थलनभत्र रिे का वस्तु अन्तःशुल्क अनधकृतको पूण थ
रे खदे खमा रििेछ । अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीको इजाजत वेगर कुिै
पनि अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु सभबन्धी कच्चा पदाथथ, अधथ तयारी पदाथथ वा तयारी पदाथथ
उत्पादिस्थल बाहिर लै जाि िु“दै ि । स्वयं निष्काशि प्रणाली अन्तगथत निष्काशि िुिे वस्तुको
िकमा अन्तःशुल्क अनधकृत वा निजले खटाएको कमथचारीले खाता तथा हववरण जााँची प्रमाशणत
गरे मात्र पुग्िेछ ।



३४. उत्पादि प्रनतलशब्ध दरः (१) खुदो (मोलासेस) बाट रे शक्टफाइड स्प्रीट वा ई.एि.ए. उत्पादि
गिे इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महििाको च ुलाईमा प्रनत क्वीन्टल खुदोबाट न्यू ितम ६६ ओ.पी.
शशिको कभतीमा २० नलटर रे शक्टफाइड स्प्रीट वा १९ नलटर ई.एि.ए. र एििाइड्रस इथािोल
उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महििाको च ुलाईमा प्रनत क्वीन्टल खुदोबाट न्यू ितम
७२ ओ.पी. शशिको कभतीमा १९ नलटर इथािोल उत्पादि गिुथ पिेछ ।



छै ठौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।



पााँचौं र उन्नाइसौं सं शोधिद्वारा थप भएकोमा बीसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(२) अन्नको दािाबाट रे शक्टफाइड स्प्रीट वा ई.एि.ए. उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले
भन्सार शीषथक १०.०६ अन्तगथत पिे अन्नबाट प्रत्येक महििाको च ुलाईमा प्रनत क्वीन्टल ६६
ओ.पी. शशिको कभतीमा ४० नलटर रे शक्टफाइड स्प्रीट वा ३८ नलटर ई.एि.ए. र भन्सार
शीषथक १०.०६ बािेकमा पिे अन्नबाट प्रनत क्वीन्टल ६६ ओ.पी. शशिको कभतीमा ३७
नलटर रे शक्टफाइड स्प्रीट वा ३५.१५ नलटर ई.एि.ए. उत्पादि गिुथ पिेछ ।
(३) इजाजतपत्रवालाले जुिसुकै वस्तुबाट उत्पाददत १०० नलटर रे शक्टफाइड स्प्रीटबाट
ई.एि.ए. बिाउाँदा न्यू ितम ९५ नलटर ई.एि.ए. उत्पादि गिुथ पिेछ ।
(४) फलफूलबाट वाइि उत्पादि गिे इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक महििाको च ुलाईमा
प्रनत हकलो फलफूलबाट १२ प्रनतशत अल्कोिलको मात्रा भएको १.५ नलटर वाइिका दरले
सोिी अिुपातमा वाइि उत्पादि गिुथ पिेछ ।
(५) उपनियम (१)‚ (२) र (३) मा उल्लेख गररए दे शख बािे क कसै ले अन्य वस्तुबाट
रे शक्टफाइड स्प्रीट वा ई.एि.ए. उत्पादि गिथ चािे मा हवभागले

तोके

बमोशजमको

ढााँचामा

हवभागमा निवेदि ददिु पिेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम कुिै निवेदि पिथ आएमा हवभागले त्यस्तो रे शक्टफाइड
स्प्रीट वा ई.एि.ए. उत्पादि गिथ प्रयोग िुिे वस्तुको आधारमा प्रनतलशब्ध दर कायम गिेछ ।
(७) इजाजतपत्रवालाले रे शक्टफाइड स्प्रीट, ई.एि.ए. वा वाइि उत्पादि गदाथ यस
नियममा उशल्लशखत दरभन्दा घटी उत्पादि िुि आएमा त्यसको उशचत र पयाथप्त कारण
सहित स्वीकृनतको लानग अन्तःशुल्क अनधकृत समि निवेदि ददिु पिेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोशजमको कसै को निवेदि पिथ आएमा अन्तःशुल्क अनधकृतले
आवश्यक जााँचबुझ गदाथ रे शक्टफाइड स्प्रीट, ई.एि.ए. वा वाइि उत्पादिमा प्रयोग भएको वस्तुको
प्रकृनत तथा गुणस्तरको आधारमा घटी उत्पादि िुि सक्िे उशचत तथा पयाथप्त कारण दे शखएमा
त्यस्तो घटी उत्पादि दरको स्वीकृनत ददि सक्िेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोशजम छािनबि गदाथ प्रयोग भएको वस्तुको प्रकृनत तथा
गुणस्तरको आधारमा घटी उत्पादि िुिसक्िे उशचत र पयाथप्त कारण िदे शखएमा अन्तःशुल्क
अनधकृतले त्यसको जािकारी इजाजतपत्रवालालाई ददई त्यसरी फरक िुि गएको पररमाणको
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सो उद्योगको उत्पादिको उच्चतम दरबन्दी अिुसार लाग्िे सभपूण थ अन्तःशुल्क निधाथरण गरी
त्यस्तो अन्तःशुल्क रकम निजबाट असूल उपर गिुथ पिेछ ।



३४क. ..............

३५.

अिुसूचीमा िेरफेर तथा संशोधिः अथथ मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी


अिुसूची–२ बािेकका अिुसूचीिरुमा िेरफेर तथा सं शोधि गिथ सक्िेछ ।

३६.

खारे जी र बचाउः (१) अन्तःशुल्क नियमिरू, २०१९ खारे ज गररएको छ ।
(२) अन्तःशुल्क नियमिरू, २०१९ अन्तगथत भए गरे का सभपूण थ काम कारवािीिरू यसै
नियमावली बमोशजम भए गरे को मानििे छि् ।





पन्धौं सं शोधिद्वारा खारे ज ।
एक्काइसौं सं शोधिद्घारा सं शोनधत ।

द्रष्टव्यः
(१) केिी िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दिरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

(२)
(३)

सातौ सं शोधिद्वारा रुपान्तर भएका शब्दिरु ”निकासी” को सट्टा “निस्कासि” ।

बीसौं सं शोधिद्वारा मूल नियमावलीको अिुसूची १ को ठाउाँठाउाँमा रिेका “गा.हव.स” भन्ने शब्दको सट्टा “

गाउाँपानलका“ भन्ने शब्द राशखएको ।
(४)

एक्काइसौं सं शोधिद्घारा मूल नियमावलीको अिुसूची १ को ठाउाँठाउाँमा रिेका “म.“‚ “उ.म.ि.पा.“ र “ि.पा.“

भन्ने शब्दिरुको सट्टा क्रमशः “मिािगरपानलका“‚ “उपमिािगरपानलका“ र “िगरपानलका“ भन्ने शब्दिरु
राशखएको ।
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अिुसूची–१

रु.५।– को
टिकि

ाँ सभबशन्धत)
(नियम ३ र ५ सग

ि ाँस्ने

श्रीमाि प्रमुखज्यू,
आन्तररक राजस्व कायाथलय/को.ले.नि.का., .............. ।

मैले/िामीले दे िायमा उशल्लशखत कायथ गिथका लानग दे िायका कागजात, हववरण र दस्तुर सं लग्ि
राखी इजाजतपत्र पाउि/िवीकरणको लानग यो निवेदि पेश गरे को छु /गरे का छौं । उशल्लशखत हववरण
ु ेसभम ठीक छि् ।
र तथ्य मैले/िामीले जािेबझ
(१)

अन्तःशुल्क इजाजतपत्रको प्रकारः (आफूले नलिुपिे इजाजतपत्रको प्रकारमा  (ठीक) लगाउिु
िोस)
इजाजतपत्र प्रकार

उत्पादि

पैठारी

हवक्री

सं चय

सेवा

ईटा

अन्य

ियााँ
िवीकरण
कारोवारको िाम

(२) व्यशि/प्रनतष्ठािको िामः
िेपाली
अंग्रज
े ी



व्यशि भए

पनत/पत्नीको

बाबुको

बाजे/ससुराको व्यशि भए

निजकोः

िाम

िाम

िाम

िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(३) दताथ हववरणः
स्थायी ले खा िभबर

कायाथलयको िामः

व्यवसाय दताथ नमनत िं.

कायाथलय र स्थाि

दताथः

िवीकरण िुिपु िे

कारोवार शुरु भएको नमनत
आ.व.
२०

(४)

/

२०

/

/

/

मुख्य कायाथलयको ठे गािाः
स्थािः

पत्राचार गिे ठे गािाः

घर िं.(ब्लक िं.)
वडा िं.
टोल
 म.  उ.म.ि.पा.  ि.पा.  गा.हव.स.
शजल्ला
िेत्र
टे नलफोि िं.

पो.व.िं.

फ्याक्स िं.

इमेल
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(५) कारोवारको मुख्य स्थािः
(मुख्य कायाथलय भन्दा फरक भएमा मात्र)
/

स्थािः

पत्राचार गिे ठे गािाः

घर िं.(ब्लक िं.)
वडा िं.
टोल
 म.  उ.म.ि.पा.  ि.पा.  गा.हव.स.
शजल्ला
िेत्र
टे नलफोि िं.

पो.व.िं.

फ्याक्स िं.

इमेल

चार हकल्ला

(६)

पूव थ

पशश्चम

उिर

दशिण

इजाजतपत्र दस्तुर/िवीकरण दस्तुर सभबन्धी हववरणःक्र.सं .

कारोवारको

दाशखला

िाम/इजाजतपत्र प्रकार

दस्तुर

जररवािा

बैंक/कायाथलय



कायाथलयमा दाशखला गरे को भए सोको प.सं .................नमनत २०



कुिै राजस्व बााँकी छ/छै ि । छ भिे ?

आयकर
31
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मू.अ.करः
अन्तःशुल्कः
अन्यः
(७)

प्रवन्ध निदे शक/प्रमुख सञ्चालक/कायथकारी निदे शककोः
(क) िाम

पहिलो

बीचको

थर

िेपाली
अंग्रज
े ी
(ख) नियुशि नमनत

(ग) राहष्ट्रयता

(घ) पररचय गराउिे अन्य कागजात
कागजातको प्रकार

(ङ)

पररचयपत्र िं.

जारी गिे कायाथलय र स्थाि जारी गरे को नमनत

ठे गािाः
स्थािः

पत्राचार गिे ठे गािाः

घर िं.(ब्लक िं.)
वडा िं.
टोल
 म.  उ.म.ि.पा.  ि.पा.  गा.हव.स.
शजल्ला
32

www.lawcommission.gov.np

िेत्र
टे नलफोि िं.

पो.व.िं.

फ्याक्स िं.

इमेल

निवेदकको,–
दस्तखतः
िामः
पदः
सं स्थाको छापः

(८)

कायाथलय प्रयोजिको लानगः
आ.व............................का

.................................इजाजतपत्र

लानग

स्वीकृत

भएको छ ।
आ.व...........................का लानग िवीकरण

.................................इजाजतपत्र

भएको छ ।
..............इजाजतपत्रका

लानग

भौ.िं............र.िं ...........

रु.............. थप दस्तुर (जररवािा) दाशखला भएको छ ।
पेश गिेः

नसफाररस गिेः

सदर गिेः

नमनत
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अिुसूची–२

ाँ सभबशन्धत)
(नियम ३ र ५ सग

इजाजतपत्र दस्तुर र िवीकरण दस्तुर

इजाजतपत्र नलिु पिे वस्तु तथा सेवाको इजाजतपत्र दस्तुर र िवीकरण दस्तुर दे िाय बमोशजम िुिेछः–

नस.िं.

हववरण

दर रु.

१.

मददरा र इथािोल उत्पादि तफथ

(क)

शस्प्रट उत्पादि गिे प्रनतष्ठािको लानग

रु. १,९५,०००।–

(ख)

हवयर उत्पादि गिे प्रनतष्ठािको लानग

रु. १,९५,०००।–

(ग)

ईथािोल उत्पादि गिे प्रनतष्ठािको लानग

रु. १,९५,०००।–

(घ)

वाईि अथवा व्राण्डी (फलफुलमा आधाररत)

मात्र

रु. ९६,०००।–

बिाउिे प्रनतष्ठािको लानग



(ङ)

अन्य मददरा उत्पादिका लानग

रु. १,९५,०००।–

(च)

च ुरोट उत्पादि गिे प्रनतष्ठािको लानग

रु. २,४०,०००।–

२०७०।४।१४ को अथथ मन्त्रालयको सूचिाले िेरफर भई १८ औ ं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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२.

मददरा नबक्री हवतरण तफथ

(क)

िेटल, रे ष्टुरेण्ट तथा लजिरुको लानग

(१)

पााँचतारे िोटल

रु. ६०,०००।–

(२)

चारतारे िोटल

रु. ४८,०००।–

(३)

तीितारे िोटल

रु. ३६,०००।–

(४)

दुइतारे िोटल

रु. २४,०००।–

(५)

एकतारे िोटल

रु. १२,०००।–

(६)

स्वोदे शी तथा हवदे शी मददरा बोतल खोली नबक्री हवतरण गिे

रु. ८,५००।–

पयथटक स्तरको  रे ष्टुरेण्ट, ररसोटथ तथा पाटी ्याले स
(७)

स्वोदे शी मददरा बोतल खोली नबक्री हवतरण गिे िोटल ,रे ष्टुरेण्ट

रु. ४,५००।–

र बार तथा लज

(ख)

मददरा हवक्रेताको लानगः

(१)

मददरा हवतरक

रु. ३६,०००।–

(२)

थोक नबक्रेता

रु. २४,०००।–

(३)

स्वोदे शी तथा हवदे शी मददरा नबक्री गिे खुद्रा नबक्रेता

रु. १२,०००।–

(४)

मिािगरपानलका,उपमिािगरपानलका, िगरपानलकामा

स्वोदे शी

रु. ८,५००।–

बािे कका

रु. ४,५००।–

मददरा मात्र नबक्री गिे खुद्रा नबक्रेता
(५)

मिािगरपानलका, उपमिािगरपानलका, िगरपानलका
िेत्रमा स्वदे शी मददरामात्र नबक्री गिे खुद्रा नबक्रेता



(६)

नडपाटथमेण्टल स्टोर

रु. २४,०००।–

(ग)

मददरा निकासी तथा पैठारीकताथको लानग

(१)

हवदे शी मददरा र शस्प्रट पैठारीकताथ

रु. ४८,०००।–

बाइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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(२)

मददरा निकासीकताथ

रु. ६,०००।–

३.

पैठारी तथा अन्य वस्तु खररद नबक्री र उत्पादि तफथ

(क)

हवदे शी च ुरोट र नसगार

(ख)

सुती तथा सुतीजन्य वस्तु (हवदे शी खै िी, जदाथ, िश तथा रु. ४८,०००।–

रु. ४८,०००।–

पािमसाला आदद) पैठारी गिेका लानग
(ग)

पािमसाला, च ुरोट, खैिी, जद, सती, िश तथा सुतीजन्य वस्तु रु. ७,२००।–
थोक हवक्री

(घ)

पािमसाला, च ुरोट, खैिी, जद, सती, िश तथा सुतीजन्य वस्तु रु. १,२०,०००।–
(च ुरोट बािे क) उत्पादि गिेका लानग

(ङ)

च ुरोट, खैिी, , जदाथ, िश पािपराग तथा पािमसाला खुद्रा रु. २,०००।–
खररद नबक्री गिेका लानग

(च)

ाँ पैठारी गिेका लानग
हवदे शी खुदो र गुड

(छ)

ाँ र शस्प्रट खररद नबक्री (निकासी समेत) गिेका रु. ६,०००।–
खुदो, गुड

रु. १८,००० ।–

लानग
(झ)

िेपाल बाहिर च ुरोट र अन्य सुतीजन्य वस्तुिरु निकासीकताथ रु. ६,०००।–

(ञ)

मानथ खण्ड (क) दे शख (झ) सभम उल्ले ख िभएका तर रु. १२,०००।–
स्वदे शमा उत्पादि गदाथ अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुिरु पैठारी
गिेका लानग

(ट)

पवर क्रसर प्रयोग गरी उत्पादि िुिे सख्खर (गुण), कालो
सख्खर , रसकट उत्पादि गिे दे िाय बमोशजम उद्योगको
लानगः–
(१) भहटथकल रोलर प्रयोग गिे उद्योगको लानग (दश िसथ रु. २४,०००।–
पावरसभमको)
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(२) िोररजेन्टल रोलर प्रयोग गिे उद्योगको लानग (दश

रु. ४८,०००।–

िसथ पावरभन्दा बढीको)


(ठ)

खण्ड (क) दे शख (ञ) सभम उल्ले ख िभएका तर पैठारी १२,०००।गदाथ अन्तः शुल्क लाग्िे वस्तुिरु पैठारी गिेको लानग

४.

मानथ प्रकरण १,२ र ३ मा उल्ले ख भए बािे कको िकमा
ाँ ीको आधारमा प्रत्येक एक लाख
प्रनतष्ठािको शस्थर पूज
रुपैयााँका दरले उत्पादि इजाजतपत्र दस्तुर लाग्िेछ। यस्तो
इजाजतपत्र दस्तुर न्युितम आठ िजार रुपैयााँभन्दा कम र
अनधकतम् अड्चानलस िजार रुपैयााँभन्दा बढी िुिे छै ि ।



५.

यस अिुसूची बमोशजमको दस्तुर औद्योनगक व्यवसाय ऐि,
२०७६

को

अिुसूची-१०

मा

उल्ले ख

भएका

अनत

अहवकनसत िेत्रका फलफूलमा आधाररत वाइि एवं मददरा
उद्योगको

िकमा

पचििर

प्रनतशतले

कम

दस्तुर

लाग्िेछ ।

द्रष्टव्यः ...........



बाइसौं सं शोधिद्वारा थप ।



एक्काइसौं सं शोधिद्वारा थाहपएको ।



पन्रौं र अठारौं सं शोधिद्वारा सं शोधि भएकोमा एक्काइसौं सं शोधिद्वारा शझहकएको ।
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अिुसूची–३



ाँ सभबशन्धत)
(नियम ४ सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय

इज जतपत्र
प उनेको फोिो

आन्तररक राजस्व हवभाग

ि ाँस्ने

अन्तःशुल्क इजाजतपत्र
स्थायी ले खा िं. (PAN)

इजाजत िं.

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ को दफा ९ को उपदफा (३) र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को
नियम ४ बमोशजम इजाजतपत्रका लानग पिथ आएको निवेदिका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तु
उत्पादि/खररद/नबक्री/निस्काशि/पैठारी/सञ्चय गिथ वा अन्तःशुल्क लाग्िे से वा प्रदाि गिथ दे िायका
शतथ पालिा गिे गरी यो इजाजतपत्र ददइएकोछ ।
इजाजतपत्र पाउिे प्रनतष्ठािको
िामः
ठे गािाः
सञ्चालकको िामः
कारोबारको हववरण



कारोबारको हकनसम

नमनत २०७३/१०/१० को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत सूचिा अिुसार अिुसूचीमा िेरफेर भएको ।
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इजाजतपत्र पाउिेको

इजाजतपत्र जारी गिे अनधकारीको

दस्तखतः -------------

दस्तखतः --------------िामः ------------------दजाथः -----------------

इजाजतपत्र िवीकरण सभबन्धी हववरण
नमनत

आ.व.

शुरु इजाजतः
पनछल्लो िवीकरणः
िालको इजाजतः

कृपया अन्य जािकारीको लानग पछानड िे ि थु िोला ।



(क) इजाजतपत्रवालाले पालिा गिुथ पिे शतथिरु
१.

इजाजतपत्र प्रत्येक आनथथक वषथको श्रावण महििानभत्र िवीकरण गराइसक्िु पिेछ ।

२.

इजाजतपत्र सबैले दे ख्न गरी कारोबार स्थलमा राख्नु पिेछ ।



(ख) मददरा व्यवसायीले पालिा गिुप
थ िे शतथिरुः
१.

िोटल र रे ष्टुरेन्ट बािे क मददराको कारोबार गिे इजाजतपत्रवालाले मददरा र सूतीजन्य
वस्तुको मात्र



कारोबार गिुथ पिेछ ।

अठारौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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२.

नडपाटथमेन्टल स्टोरले मददराजन्य पदाथथ नबक्री गिे प्रयोजिको लानग अलग्गै नबक्री
किको व्यवस्था गिुथ पिेछ ।

३.

प्रत्येक बोतलको नबको र बोतलमा पिे गरी अन्तःशुल्क हटकट टााँसी निष्कासि गिुथ
पिेछ ।

४.

मददरा खररद नबक्री गिे इजाजतपत्रवालाले मददरा खररद नबहक्र गरे को बीजक राख्नु
पिेछ ।

५.

इजाजतप्राप्तवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क हटकट टााँस भएका

मददरामात्र

नबक्री गिुथ पिेछ ।
६.

अठार वषथ उमेर िपुगेका व्यशिलाई मददरा खररद नबक्री गिे कायथमा लगाउि पाइिे
छै ि ।

७.

गभथवती महिलालाई मददरा खररद नबक्री गिथ, गराउि पाइिे छै ि ।

८.

नबिाि १०:०० बजे दे शख राती १०:०० बजेसभम मात्र मददरा नबक्री हवतरण गिुथ
पिेछ ।

९.

अन्तःशुल्क ऐि, २०५८ तथा मददरा ऐि, २०३१ र सो अन्तगथत बिेका नियम तथा
निदे शशकामा उशल्लशखत प्रावधाििरुको पालिा गिुथ पिेछ ।



(ग) करमुि पसलले पालिा गिुप
थ िे शतथिरुः
१.

वण्डे ड वेयर िाउसले कुटिैनतक सुहवधा प्राप्त व्यशि, सं स्था वा नियोगलाई मात्र नबक्री
गिुथ पिेछ ।

२.

करमुि पसलले मानसक हववरण बुझाउाँदा बैङ्क ग्यारे न्टीको सुहवधामा आयात गरे को
मालसामािको हववरणसाँगै बुझाउिु पिेछ ।



अठारौं सं शोधिद्वारा थप।
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३.

वण्डे ड वेयर िाउसले भन्सार नबन्दुबाट मालसामाि नभत्राउाँदा र नबक्रीका लानग
गोदामबाट बाहिर निकाल्दा सो स्थािमा खहटएको अन्तःशुल्क कमथचारीको रोिवरमा
मात्र त्यस्तो मालसामाि नभत्राउिे र निकाल्िु पिेछ ।



(घ) च ुरोट र सतीजन्य वस्तुको नबक्री हवतरण गिे इजाजतपत्रवालाले पालिा गिुप
थ िे शतथिरुः
१.

दै निक उपयोग्य वस्तुिरुको कारोबार गिे व्यवसायीले इजाजतपत्र नलई उपभोग्य
वस्तुभन्दा अलग्गै नबक्री स्थािबाट सूतीजन्य पदाथथको कारोबार गिुथ पिेछ ।

२.

च ुरोट र सूतीजन्य वस्तुको खररद नबनत्र गिे इजाजतपत्रवालाले च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु
खररद नबक्री गरे को वीजक राख्नु पिेछ ।

३.

इजाजतपत्रवालाले अन्तःशुल्क हटकट टााँस भएको च ुरोट र सूतीजन्य वस्तुको मात्र
खररद नबक्री गिुथ पिेछ ।

४.

अठार वषथ उमेर िपुगेर व्यशिलाई च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु

खररद

नबक्री

गिे

कायथमा लगाउि पाइिे छै ि ।
५.

गभथवती महिलाले च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु खररद हवक्री गिथ

६.

नडपाटथमेन्टल स्टोरले च ुरोट र सूतीजन्य पदाथथको नबक्री किको व्यवस्था गिुथ

गराउि पाइिे छै ि ।

पिेछ ।

िवीकरणसभबन्धी हववरण
िवीकरण गरे को
नमनत



आनथथक वषथ

िवीकरण गिे
अनधकृतको दस्तखत

अठारौं सं शोधिद्वारा थप।
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अिुसूची–४
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १२ सग
उत्पादि तथा हवक्री भएको दै निक मौज्दातको हिसाब

नमनत

मालको

अशघल्लो

ददि

जभमा

हववरण

ददिको

भरीमा

मौज्दात

बााँकी

भएको

मौज्दात

उत्पादि

हवक्रीको
पररमाण

बााँकी मौज्दात

अन्तःशुल्क

जभमा

को दर

अन्तःशुल्क

42
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अिुसूची–४क





ाँ सभबशन्धत)
(नियम ६क को उपनियम (१) सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
आन्तररक

राजस्व हवभाग

अन्तः शुल्क निधाथरण आदे श
नमनतः

/

/

श्री... ... ... ... ... ...
१)

इजाजतपत्रवालाको िामः

२)

इजाजतपत्रवालाको ठे गािाः

३)

स्थायी लेखा िभबर

अन्तःशुल्क इजाजतपत्र िभवर
४)

अन्तःशुल्क निधाथरण भएको अवनध ....................................

५)

अन्तःशुल्क निधाथरण गिे ऐिको दफा ............... तथा नियमावलीको नियम ............... साँग
सभबशन्धत ।

निभिािुसारको अन्तःशुल्क रकम रु. .................

(अिरे पी....................................मात्र)

नतिुथ िपिे अथवा पररवतथि गिुथ पिे कुिै ठोस प्रमाण भए यो पत्र प्राप्त गिुथ भएको पन्र ददिनभत्र
अन्तःशुल्क अनधकृत समि पेश गिुथ िोला । अन्यथा यो आदे श प्राप्त गिुथ भएको पन्र ददिनभत्र िेपाल
सरकारको सवथसशञ्चत कोषमा दाशखला िुिे गरी ................शस्थत ................................ बैंक वा
िगद दाशखला गिुथ िोला ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।



एक्काइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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अन्तःशुल्क निधाथरण गिुथ पिे कारणिरूः
१.

भयाद नभत्र अन्तःशुल्क हववरण दाशखला िगरे कोले

२.

अधुरो वा त्रुहटपूणथ अन्तःशू ल्क हववरण पेश गरे कोले

३.

झुट्टा अन्तःशुल्क हववरण पेश गरे कोले

४.

अन्य

५.

नमनत ........................ सभमको हवलभव दस्तुर र जररवािा गणिा गररएको छ ।

--------------------------अन्तःशुल्क अनधकृत
अन्तःशुल्क निधाथरण भएको अवनध
क्र.सं .

मानसक

महििा

वषथ

थप अन्तःशुल्क

हवलभव

दस्तुर

जररवािा

निधाथरण भएको रकम
१
२
३
४
जभमा

कायाथलय प्रयोजिको लानग मात्र
कभ्युटर प्रहवहष्ट ------------------नमनतः

-----------------अन्तःशुल्क अनधकृतको दस्तखत

/ /
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अिुसूची–४ख



ाँ सभबशन्धत)
(नियम ६क को उपनियम (२) सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
आन्तररक राजस्व हवभाग
अन्तः शुल्क निधाथरण आदे श
नमनतः

/

/

श्री... ... ... ... ... ...
१)

इजाजतपत्रवालाको िामः --------------------------

२)

इजाजतपत्रवालाको ठे गािाः ----------------------------------------------------

३)

स्थायी लेखा िभबर

अन्तःशुल्क इजाजतपत्र िभवर
४)

अन्तःशुल्क निधाथरण भएको अवनध ....................................

५)

अन्तःशुल्क निधाथरण गिे ऐिको दफा ............... तथा नियमावलीको नियम ............... साँग
सभबशन्धत ।
तपाईँले पेश गिुथ भएको जवाफ तथा प्रमाण कागजातिरूसमेतको मूल्यांकि गदाथ निभिािुसारको

अन्तःशुल्क रकम रु...................... (अिेरेपी....................................................) मात्र नतिुथ
पिे दे शखि आएको छ । उि रकम यो आदे श प्राप्त भएको नमनतले सात ददिनभत्र िेपाल सरकारको
सवथसशञ्चत कोषमा दाशखला िुिे गरी....................शस्थत........................................... बैंकमा



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।



एक्काइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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िगद दाशखला गिुथ िोला । यो आदे श प्राप्त भएको नमनतले सात ददि नभत्र अन्तःशुल्क िबुझाएमा
नबलभव दस्तुर र जररवािा लाग्िे ब्यिोरा सूशचत गररन्छ । यो आदे शमा शचि िवुझे ऐि बमोशजम
पुिरावलोकिको लानग निवेदि ददि सहकिे कुरा जािकारी गराइन्छ ।

अन्तःशुल्क निधाथरण गिुथ पिे कारणिरूः
१.

भयाद नभत्र अन्तःशुल्क हववरण दाशखला िगरे कोले

२.

अधुरो वा त्रुहटपूणथ अन्तःशू ल्क हववरण पेश गरे कोले

३.

झुट्टा अन्तःशुल्क हववरण पेश गरे कोले

४.

अन्य

५.

नमनत ........................ सभमको हवलभव दस्तुर र जररवािा गणिा गररएको छ ।
--------------------------अन्तःशुल्क अनधकृत
अन्तःशुल्क निधाथरण भएको अवनध

क्र.सं .

मानसक

महििा

वषथ

थप अन्तःशुल्क

हवलभव

दस्तुर

जररवािा

निधाथरण भएको रकम
१
२
३
४
जभमा
कायाथलय प्रयोजिको लानग मात्र
कभ्युटर प्रहवहष्ट ------------------नमनतः



-----------------अन्तःशुल्क अनधकृतको दस्तखत

/ /

एक्काइसौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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अिुसूची – ४ग



ाँ सभबशन्धत)
(नियम १३क. को उपनियम (१) खण्ड (ग) सग
खररद खाता
स्थायी लेखा िभवर
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र िं.
खररद भएको अवनधः महििा.................साल..........
हवजक
नमनत

जभमा अन्तःशुल्क

हवजक

आपूनतथकताथको आपूनतथकताथको

िभवर

िाम

खररद

िलाग्िे

मूल्य

खररद
मूल्य

िभवर

अन्तःशुल्क योग्य

अन्तःशुल्क योग्य

खररद

पैठारी

मूल्य अन्तःशुल्क मूल्य अन्तःशुल्क
(रु)

(रु)

कूल जभमा

िोटः इजाजतपत्रवाला मू.अ.करमा समेत दताथ भएमा यस खातालाई मू.अ.कर खररद खातासाँग समायोजि
गरी तयार गिथ सहकिेछ ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।
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अिुसूची – ४घ



ाँ सभबशन्धत)
(नियम १३क. को उपनियम (१) खण्ड (ग) सग
नबक्री खाता
स्थायी लेखा िभवर
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र िं.
खररद भएको अवनधः महििा.................साल..........

हवजक
नमनत

हवजक खररदकताथको खररदकताथको
िभवर

िाम

अन्तःशुल्क योग्य

जभमा नबक्री

दताथ िं.

नबक्री

निकासी
पररमाण मूल्य

मूल्य

अन्तःशुल्क

कूल जभमा

िोटः इजाजतपत्रवाला मू.अ.करमा समेत दताथ भएमा यस खातालाई मू.अ.कर नबक्री खातासाँग समायोजि
गरी तयार गिथ सहकिेछ ।



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।
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अिुसूची-४ङ



ाँ सभबशन्धत)
(नियम १३ग सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
आन्तररक राजश्व हवभाग
अन्तस्शुल्क हववरण फाराम
वषथः

महििा १

२

३

४

५

६ ७

८ ९

१०

११

१२

जुि महििाको िो त्यसमा () शचन्ि लगाउिुिोस
स्थायी लेखा िभवर
अन्तस्शुल्क इजाजत िभबर
िाम

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ठे गािा -----------------------------------------------------------------------------------------------------------यदद यस अवनधमा कारोवार िगरे को भए तलको मिलमा शुन्य राखेर हववरणमा िस्तािर गिुि
थ ोस ।
रु.१ भन्दा घहट भएमा पैसालाई रु.१ मा नमलाि गरी हववरण भिुि
थ ोला ।
कारोवार मूल्य

१. हवक्री
१.१. कर लाग्िे हवक्री
१.२

निकासी

१.३. छु ट हवक्री
२. खररद /पैठारी
२.१. कर लाग्िे खररद



िवौं सं शोधिद्वारा थप ।

49

खररदमा नतरे को

हवक्रीमा सं कलि

अन्तःशुल्क

गरे को अन्तःशुल्क

क्रेनडट

डे हवट
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२.२. कर लाग्िे पैठारी
२.३. छु ट खररद
२.४. छु ट पैठारी
३. अन्य
३.१. अन्य थपघट
३.२. कर कट्टी दावी गररसकेको स्टक
४.

जभमा

५. डेहवट–क्रेनडट

( वा (–) --------------

---------------------------------------------६. गत महििाको नमलाि गिथ वााँकी क्रेनडट
-----------------------------------------------७. कुल नतिुथ पिे कर रु.(५–६)

( वा (–) --------------

---------------------------------------------८. कर हफताथ माग गररएको रकम
-----------------------------------------------म, -------------------- (पूरा िाम) यस कर हववरणमा उल्लेख गररएको जािकारी सत्य र पूरा
भएको व्यिोरा प्रमाशणत गदथछु ।
नमनतः--------------िस्तािरः---------------

पदः ----------------कायाथलय प्रयोजिको लानग मात्र

कभ्युटर दताथ
नमनत -----/--------/------

-------------------अन्तःशुल्क अनधकृत

िोटः पररमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको कारोबार गिे इजाजतपत्रवालाले शुरु मौज्दात, उत्पादि,
नबक्री तथा अशन्तम मौज्दातको पररमाणात्मक हववरण समेत यस हववरणसाथ सं लग्ि गिुथ पिेछ ।
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अिुसूची-४च

ाँ सभबशन्धत)
(नियम १३ग. सग
(सूनतथजन्य पदाथथ तथा भौनतक नियन्त्रण प्रणाली अन्तगथतका प्रनतष्ठािका लानग)
अन्त:शुल्क हववरण फाराम
वषथ ........महििाः......................

१ २ ३

४

५

६ ७

८

९ १० ११

स्थायी ले खा िभबर
अन्त:शुल्क इजाजत िभबर
िाम
ठे गािा
वस्तु वा सेवाको िाम :

अन्तःशुल्क दर

यदद यस अवनधमा कारोबार िगरे को भए तलको मिलमा शू न्य राखेर हववरणमा िस्तािर गिुि
थ ोस् ।
एक रुपैयााँभन्दा घटी भएमा पैसालाई एक रुपैयााँमा नमलाि गरी हववरण भिुथ िोला ।

खररदमा

कारोबार

नतरे को

मूल्य

अन्तःशुल्क

१ .नबक्री
१.१ अन्तःशुल्क योग्य नबक्री
१.२ निकासी
२ .खररद र पैठारी
२.१ अन्तःशुल्क योग्य कच्चा
पदाथथ खररद



एक्काइसौं सं शोधिद्बारा थहपएको ।
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खररदमा
नतरे को
अन्तःशुल्क
क्रेनडट

नबक्रीमा सं कलि
गरे को
अन्तःशुल्क डेनबट

१२
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२.२ अन्तःशुल्क योग्य अन्य
पदाथथ खररद
२.३ अन्तःशुल्क योग्य कच्चा
पदाथथ पैठारी
२.४ अन्तःशुल्क योग्य अन्य
पदाथथ पैठारी
२.५ छु ट खररद
२.६ छु ट पैठारी
३ .अन्य
३.१ अन्य थपघट
३.२ खपत भएको कच्चा
पदाथथमा नतरे को अन्तःशुल्क
क्रेनडट
४ .जभमा
५. डेनबट–क्रेनडट (+ ) वा (-)

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

६. गत महििाको नमलाि गिथ बााँकी क्रेनडट............................................
७. कुल नतिुथ पिे अन्तःशुल्क रु.( ५–६) .........................................................
८. कर हफताथ माग गररएको रकम (निकासीको आधारमा):..................................................
९.कर अवनधमा प्रयोग गररएका कागजातिरुको सं ख्याः .......................................................
प्रकार

बीजकको शुरु

बीजकको अशन्तम

जभमा बीजक

सङ्खख्या

सङ्खख्या

सङ्खख्या

प्राप्त बीजक
जारी गररएको बीजक
क्रेनडट िोट
डेनबट िोट
52
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म, ––––––––––––––––– पूरा िाम (यस हववरणमा उल्लेख गररएको जािकारी सत्य र पूरा भएको
व्यिोरा प्रमाशणत गदथछु ।
नमनत–––––––––––––––––––
िस्तािर–––––––––––––––––
पद–––––––––––––––––––
कायाथलय प्रयोजिको लानग मात्र
कभ्युटर दताथ
नमनत

............../...../.............

.........................
अन्तःशुल्क अनधकृत

िोटः पररमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्िे वस्तुको कारोबार गिे इजाजतपत्रवालाले शुरु मौज्दात,
उत्पादि, नबक्री तथा अशन्तम मौज्दातको पररमाणात्मक हववरण समेत यस हववरणसाथ सं लग्ि
गिुथ पिेछ ।
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अिुसूची–५
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १४ को खण्ड (क) सग
कोरा मालको मौज्दात हववरण
पृष्टाङ्कः–
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
इजाजतपत्र िं. .............. स्थायी ले खा िभबर ..................
नमनत

मालको

अशघल्लो

आज

हववरण

बााँकी

आएको

मौज्दात

पररमाण

जभमा

च ुरोट/नबडी

अन्तःशुल्क

कारखािा धिी

बिाउिलाई

अनधकृतको

प्रबन्धकको

शझहकएको पररमाण

सिी

सिी

54

बााँकी

कैहफयत
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अिुसूची–६
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १४ को खण्ड (ख) सग
कोरा मालको खपत र च ुरोट/नबडी उत्पादिको दै निक हववरण
पृष्टाङ्कः–
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
इजाजतपत्र िं. .............. स्थायी ले खा िभबर ..................
नमनत

आजको

िोक्सािी

बााँकी रिि

च ुरोट/नबडी

अन्तःशुल्क

इजाजतपत्र

कैहफ

नलएको

उत्पादिमा

भएको

गएको सुती

उत्पादिको

अनधकृतको

वालाको वा

यत

सुती

खचथ भएको

पररमाण

सिी

प्रबन्धकको सिी

अशघल्लो

आज

बााँकी
पररमाण

जभमा
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अिुसूची–७
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १४ को खण्ड (ङ) सग
दै निक ्याहकङ्ग हववरण
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
इजाजतपत्र िं. .............. स्थायी ले खा िभबर ..................
नमनत

अशघल्लो बााँकी

आज प्राप्त

बट्टा र पैकेज

िुि आएको

जभमा

बााँकी मौज्दात
पैकेज नसररयल

पररमाण

िभबर

56

बााँकी

अन्तःशुल्क

इजाजतपत्रवाला को

अनधकृतको सिी

वा प्रबन्धकको सिी

कैहफयत
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अिुसूची–८
ाँ सभबशन्धत)
(नियम १४ को खण्ड (ङ) सग
गोदाममा रिेको च ुरोटको दै निक हववरण
पृष्टाङ्कः–
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
इजाजतपत्र िं. .............. स्थायी ले खा िभबर ..................

नमनत

मालको
हववरण

अशघल्लो
बााँकी
मौज्दात

्याहकङ्ग रूपबाट गोदाम
घरमा आएको
पैहकंग रुम

च ुरोटको

सं ख्या

सं ख्या

अन्तःशुल्क

निकासी भएको
जभमा

पैकेजको शचह्न
र सं ख्या
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दर

बााँकी
दर

जभमा

अन्तःशुल्क
अनधकृतको
सिीछाप

इजाजतपत्र
वाला वा

कैहफ

प्रबन्धकको

यत

सिी
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अिुसूची–९

(नियम १४ को खण्ड (च) र नियम १५ को उपनियम (२) साँग सभबशन्धत )
च ुरोट तथा नबडीको निष्काशि माग फाराम

इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाःइजाजतपत्र िं..............आ.व........................स्थायी ले खा िं...........................



क्रम

गोदाम घरको िं. र

च ुरोट/नबडीको िाम र

पररमाण बट्टा, ग्रस
ु

सं ख्या

नमनत

्याहकङ्ग क्रम सं ख्या

वा पोका

िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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मूल्य

अन्तःशुल्क
दर (रु.)

अन्तःशुल्क (रु)

कैहफयत
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१. जभमा ्याकेजको सं ख्याः२. सामािको पररमाणः-

निष्कासि माग गिे प्रनतनिनध/प्रवन्धकको

३. अन्तःशुल्क दरः४. च ुरोटको िकमा मात्रः-

दस्तखतआवश्यक अन्तःशुल्क

िामः-

हटकट सख्याः-

कायाथलय प्रयोजिको लानग

१.

निष्काशि माग गरे को पररमाणको जभमा िुिे अन्तःशुल्क रकम रु............................ भौ.ि./र.ि. ........... नमनत ............ मा
दाशखला छ र अन्तःशुल्क हटकट थाि

................को प्रनत थाि रु....................ले रु.................. दाशखला छ ।

अन्तःशुल्क निरीिक/फााँटवालाका दस्तखतःनमनतः
२.

उपरोि अिुसार दाशखला भएको तथा नसफाररसका आधारमा च ुरोट÷नबडी निष्कासि स्वीकृनत ददइएको छ ।

अन्तःशुल्क अनधकृतको दस्तखतःनमनतः
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अिुसूची–९क



ाँ सभबशन्धत)
(नियम १८ सग
व्याच नियन्त्रण खाता

इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािा .....................................................
मौसम .....................................

महििा .......................................

इजाजतपत्र िं. ............................

स्थायी ले खा िभबर .........................

नस.िं.

व्राण्डको िाम (िाम,

उत्पादि नमनत

शशि र पररमाण)

व्याज

नसल

जभमा

िं.

नसले वार िं.

बोतल

दे शख

सभम

कैहफयत

थाि

जभमा

िोटः



१.

प्रत्येक व्राण्डको िाम, यु.पी. शशि र एम एल खुल्िे गरी क्रमशः उल्ले ख गिुथ पिे ।

२.

यो खाता प्रत्येक ददिको स्पष्ट दे शखिे गरी राख्नु पिे ।

सातौं सं शोधिद्वारा थप ।
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अिुसूची–१०
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २२ को उपनियम (१) सग
नडहष्टलरी/ब्रअरीवालाले ददिुपिे रक्सी/वीयर/वाइिको फााँटवारी
नमनत ........................ दे शख ..................... सभम
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
इजाजतपत्र िं. ..............

साल ................. महििा ................ शाखा .................

रक्सी/वीयर/वाइिको अशघल्लो बांकी

तैयार भएको रक्सी

स्टक
रक्सी/

थोक

वीयर/

ग्याल

वाइि

ि

शशि

एल.हप.

रक्सी/वीयर

थोक

ग्यालि

/वाइिको

ग्याल

िाम

ि

शशि

स्थायी ले खा िभबर ..................

जभमा

बोतलिरूमा भिथ गएको

स्टकमा बााँकी रिे को

कैहफ

एल.हप.

रक्सी/वीयर/वाइिको पररमाण

रक्सी/वीयर/वाइिको

यत

एल.हप.

ग्यालि

रक्सी/वी

ग्यालि

कलम

यर/वाइ

४,८

एल.हप.

रक्सी/

रक्सी/वी

ग्यालि

वीयर/

िको िाम

को
िाम
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शशि

एल.

रक्सी/वी

यर/वाइि

हप.

यर/वाइ

वाइि

को

ग्याल

िको

थोक

को

थोक

ि

िाम

ग्यालि

िाम

ग्यालि

िाम

शशि
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अिुसूची–११

म सिक

ाँ सभबशन्धत)
(नियम २२ को उपनियम (१) सग

त्रैम सिक

अर्धव र्षधक

नडहष्टलरी/ब्रअरीवालाले ददिुपिे रक्सी/वीयर/वाइि बोतलिरूको

व र्षधक .........

नबक्री र त्यसबाट आउिे अन्तःशुल्कको फााँटवारी
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–

इजाजतपत्र िं. ............. साल ............ महििा ................ शाखा .............. स्थायी लेखा िभबर ..............
वीयर/रक्सीको बोतलको

तैयार गररएको बोतलिरू

जभमा बोतल

नबक्री भएको बोतल

अन्तःशुल्क

स्टकमा बााँकी बोतलिरू

शुरु स्टक

यत

रक्सी बोतल पररमा शशि रक्सी/ बोतलको
/वीय को
र

सं ख्या

ण

कैहफ

वीयर

सं ख्या

शशि
पररमाण

रक्सी/

शशि

हवयर/

बोतल पररमा

वाईि

को

रक्सी/
हवयर

ण

सं ख्या

पररमा शशि

रक्सी/

माकाथ

बोतल ण

हवयर/

बोतलको पररमा

को

वाईि

सं ख्या

सं ख्या
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दर

जभमा

शशि
ण
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अिुसूची–१२
ाँ सभबशन्धत)
(नियम २५ सग
ाँ ोको दै निक हिसाब
सख्खर खुद
इजाजतपत्रवालाको िाम र ठे गािाः–
मौसम ........................ महििा ........................ इजाजतपत्र िं. ........................ स्थायी लेखा िभबर ........................
नम

अशघल्लो बााँकी

नत

स्टक

बोरा
वा चक्की

वजि

प्राप्त भएको
कारखािाबाट खररद

बाहिरबाट खररद

भएको

भएको

बोरा
चक्की

वा

वजि

बोरा
चक्की

वा

वजि

जभमा हिसाब

पगले को

जभमा

पगले क जभमा

बााँकी

कैहफय
त

ोो गुड
बोरा

वजि

वा

सेर

बोरा वज
ि

चक्की
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बोरा

वजि

बोरा
वा चक्की

वजि
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अिुसूची १३

ाँ सभवशन्धत)
(नियम ६ को उपनियम (४) र (५) तथा नियम २९क. सग

कर हवजकको ढााँचा
हवजक िंः

कारोवार नमनतः

हवक्रेताको िामः

हवजक जारी भएको नमनतः

ठे गािाः

इमेलः

फोि िंः

वेभसाइटः

फ्याक्स िः
हवक्रेताको दताथ िंः
क्रेताको िामः
ठे गािाः
भ ुिािीको तररकाः िगद / चेक / ड्राफ्ट / अन्य
नस.िं.

हववरण

पररमाण

प्रनत एकाई मूल्य

जभमा मूल्य

(रु.)

(रु.)

जभमा



िवौं सं शोधिद्वारा सं शोनधत ।
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अन्तःशुल्क प्रनतशत......../पररमाण.........का दरले रु.
कूल रकम
छु ट
खुद रकम
..../ ले मू.अ.कर
कूल जभमा

हवक्रेताको सिीः
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