नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालयको सूचना
नेपाल सरकारले भन्त्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी सम्वत् २०७६

साल जेष्ठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी यारुले आफ्नो सार्मा ल्याउन र लै जान पाउने धनजी प्रयोगका मालवस्तु
सम्बन्त्िमा दे हाय बमोखजमको व्यवस्र्ा गरे कोले यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।

पररच्छे द-१
नेपाली यारुको सम्बन्त्िमा
१.

ववदे शबाट फकेका नेपाली यारुका लाधग भन्त्सार महसुल छूट हुनेेः (१) नेपालमा स्र्ायी बसोबास गने नेपाली
नागररक ववदे शमा गई नेपाल फकँदा व्यखिगत प्रयोगका लाधग आफ्नो सार्मा ल्याएको (एकम्पधनड) वा

आफू आउनु भन्त्दा अखि वा पधछ पठाएको (अनएकम्पधनड) दे हायमा उखल्लखित सबै वा कुनै मालवस्तुमा
भन्त्सार महसुल पूर्थ छूट हुनेछेः(क)

लुगाफाटा, बरधबछ्यौना, िर गृहस्र्ीका पुराना सामान,

(ि)

औषधि उपचार गराई फकेका ववरामीले ल्याएका औषधि,

(ग)

शारीररक रूपमा अशि यारुले सहाराको रुपमा प्रयोग गरे का सामान,

(ि)

सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चााँदीको गहना पााँचसय ग्रामसम्म र एक लाि रुपैयााँ मूल्यसम्मको

(ङ)

ु र मोबाइल
ट्यावलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम््युटर, िडी, क्यामरा, धभधडयो क्यामरा, सेलल

(च)

बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक र्ान,

(छ)

पेशागत यारुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्त्य प्रकारका सामानहरु एक एक र्ान (जस्तैेः डाक्टरका

जवावहरात जधडत सुनका वा चााँदीका सार्मा ल्याएको गहना गुररया,
फोन र पेनड्राइभ एक एक र्ान,

लाधग ब्लड प्रेसर ना्ने सामान्त्य यन्त्र, स्टे र्ेस्कोप, िेलाडीको िेलकुद सम्बन्त्िी सामान जस्तैफुटबल, भधलबल, व्याडधमन्त्टन सेट, गायक तर्ा सङ्गीतकारको सामान्त्य बाजा जस्तै- धगतार
हामोधनयम, तबला जस्ता सामानहरु) ।

(ज)

सात वकलोग्रामसम्म िाद्य पररकार ।

(झ)

मददरा एक धलटरसम्मको बोतल एक ।
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(२) यारुले उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (झ) मा उखल्लखित सामान बाहेक सो उपदफामा उखल्लखित

ु र समयावधि
अन्त्य सामान बढी सं ख्या वा पररमार्मा ल्याएमा त्यस्ता यारुको अवस्र्ा, पररवार सं ख्या, बसेको मुलक
समेतलाई ध्यानमा रािी भन्त्सार कायाथलयका प्रमुिले औखचत्य हेरी छाधडददन सक्नेछ ।

(३) नेपालमा स्र्ायी बसोबास गने नेपाली नागररक ववदे शमा गई नेपाल फकँदा व्यखिगत प्रयोजनका दे हाय

बमोखजमका सबै वा कुनै मालसामान प्रचधलत आधर्थक ऐन बमोखजम समदरमा लाग्ने महसुल धतरी ल्याउन पाउने छन्:(क)

टे धलधभजन, म्यूखजक धसष्टम, रे विजरे टर, वाधसङ्ग मेखशन, पंिा, रे धडयो, एक एक सेट ।

(ि)

शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेवटक्स आदद बढीमा पन्त्र र्ान ।

(ग)

ु , इस्त्री,
िरायसी प्रयोगका सामान्त्य वकधसमका उपकरर् (धमक्सर, जुसर, धसलाइ मेखशन, ग्यासटे बल

(ि)

दश वकलोग्राम सम्म िाद्य पररकार ।

(ङ)

व्यवसावयक पेशामा लागेका (डाक्टर, इखन्त्जधनयर जस्ता) यारुको दक्षता वृविको लाधग आवश्यक पने

(च)

िण्ड (क) दे खि (ङ) सम्मका सामान बाहेक धनतान्त्त िर व्यवहारमा आवश्यक पने सामान बढीमा

राइस कुकर जस्ता) दुई/दुई र्ान ।

सामान दुई/दुई र्ान ।
दुई दुई र्ान ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापधन कुनै यारुले सो उपदफामा लेखिएभन्त्दा बढी सं ख्या

ु र समयावधि समेतलाई ध्यानमा
वा पररमार्मा सामान ल्याएमा त्यस्ता यारुको अवस्र्ा, पररवार सं ख्या, बसेको मुलक
रािी भन्त्सार कायाथलयको प्रमुिले औखचत्य हेरी लाग्ने समदरको महसुल धलई जााँचपास गने स्वीकृधत ददन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोखजमका मालसामान आफू आउनु अखि वा पधछ चलान गरे को भएमा आफू नेपाल प्रवेश

गरे को धमधतले तीन मवहनाधभर भन्त्सार गोदाममा दाखिल भइसकेको हुन ु पनेछ ।

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापधन ववदे शमा छ मवहनाभन्त्दा बढी अवधि धबताई

फकेका यारुले आफू पुगेको ठाउाँबाट उपदफा (३) बमोखजमका सामान आफूसार् ल्याएमा वा आफू आउनुभन्त्दा अखि
वा पधछ पठाएमा दे हाय बमोखजमको मूल्यसम्ममा लाग्ने भन्त्सार महसुल पूर्थ रुपमा छूट ददई त्यस्तो मालसामानको

प्रज्ञापनपर नभराई छु ट्टै अधभलेि रािी जााँचपास गनथ सवकनेछ र छूट सीमाभन्त्दा बढी मूल्यको सामान भएमा बढी
मूल्यमा प्रचधलत आधर्थक ऐन बमोखजम समदरमा भन्त्सार महसुल लाग्नेछेः(क)

छ मवहनाभन्त्दा बढी एक वषथसम्म ववदे शमा बसी फकेमा पन्त्र हजार रुपैयााँसम्म,

(ि)

एक वषथभन्त्दा बढी जधतसुकै अवधि ववदे शमा बसी फकेमा पच्चीस हजार रुपैयााँसम्म,
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(७) सोह्र वषथन्त्दा कम उमेरका यारुले उपदफा (६) बमोखजमको छूट सीमाको पचास प्रधतशत मार सुवविा

पाउनेछ ।

(८) यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापधन दे हायको कुरामा दे हाय बमोखजम हुनेछेः(क)

ववदे शमा बसेका नेपाली यारुहरुले आफूले प्रयोग गरे का लत्ता कपडाहरु हुलाक पुधलन्त्दाबाट पठाउाँदा

(ि)

ववदे शमा बसेका व्यखिले नेपालखस्र्त आफन्त्त वा पररवारका सदस्यलाई उपदफा (३) बमोखजमका

त्यस्तो लत्ता कपडामा भन्त्सार महसुल छूट हुने,

सामानमध्ये अमेररकी डलर तीन सय पचाससम्मको सामान पठाएमा प्रमार् हेरी लाग्ने समदरमा
भन्त्सार महसुल धलई जााँचपास गनथ सवकने,

(ग)

च ुरोट दुईसय खिल्लीसम्म वा धसगार पचास खिल्लीसम्म दरबन्त्दी बमोखजम लाग्ने महसुल धलई
ल्याउन ददइने,

तर उि पररमार्भन्त्दा बढी च ुरोट वा धसगार ल्याएमा त्यस्तो बढी पररमार्मा लाग्ने भन्त्सार

महसुलमा शतप्रधतशत र्प भन्त्सार महसुल समेत असुल गरी जााँचपास गनथ सवकनेछ ।
(ि)

भारतीय सेना वा प्रहरीबाट सेवाधनवृत्त भई धनवृत्तभरर् पाउने गरी स्वदे श फकँदा धनवृत्त भएको
कागजात पेश गरे मा एक पटकको लाधग पचास हजार रुपैंयााँसम्मको धनजी प्रयोगका िरायसी

सामानहरु (सवारी सािन, हातहधतयार, िरिजाना एवं अन्त्य प्रधतबखन्त्ित सामानहरु बाहेक) ल्याएमा
सम्पूर्थ महसुल छूट हुने,
(ङ)

कुनै नेपाली नागररकको ववदे शको बसाईमा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाखर्त भएमा धनज र धनजको
पररवारको धनजी प्रयोगका पुराना सबै वकधसमका सामानहरु (सवारी सािन बाहेक) स्वदे शमा वफताथ
ल्याउाँदा सम्पूर्थ महसुल छूट हुने,

(च)

उद्योग, वाखर्ज्य तर्ा आपूधतथ मन्त्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी व्यखिगत प्रयोजनको

लाधग ल्याउन पाउने भनी तोकेको तर यस सूचनामा उल्लेि नभएका मालसामानहरु कुनै यारुले
ल्याएमा लाग्ने महसुल धलई त्यस्तो सामान जााँचपास गररने,

तर त्यस्तो सामानका हकमा उपदफा (6) बमोखजम मूल्य छूट सुवविा ददइने छै न ।
(छ)

ववदे शबाट फकेका यारुले ल्याएको सामान अन्त्य व्यखिको नाममा जम्मा गनथ वा नामसारी गरी
छु टाउन नपाइने,

3

(ज)

ववदे शबाट फकेका यारुले आफ्नो सार्मा ल्याएको एकसय ग्रामसम्मको सुनमा दे हाय बमोखजम

भन्त्सार महसुल धलई जााँचपास गनथ सवकनेछ र सोभन्त्दा बढी पररमार्मा सुन ल्याएमा बढी ल्याएको
पररमार् जफत गररनेछेः-

(झ)

(१)

पवहलो पचास ग्रामसम्म प्रधत दश ग्राम छ हजार दुई सय रुपैयााँ,

(२)

पचास ग्राम भन्त्दा बढी र्प पचास ग्रामसम्म प्रधत दश ग्राम सात हजार दुई सय रुपैयााँ ।

ववदे शबाट फकेका यारुले आफ्नो सार्मा ल्याएको सुनको गहनाको हकमा पचास ग्रामभन्त्दा बढी

र्प सय ग्रामसम्म ल्याएमा त्यस्तो गहनामा प्रधत दश ग्राम सात हजार दुई सय रुपैयााँका दरले र सो
पररमार् भन्त्दा बढी र्प सय ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रधत दश ग्राम नौ हजार रुपैयााँका दरले

भन्त्सार महसुल धलई जााँचपास गनथ सवकनेछ । सोभन्त्दा बढी पररमार्मा सुनका गहना ल्याएमा बढी
ल्याएको पररमार् जफत गररनेछ ।
२.

ववदे श जाने नेपाली यारुका लाधग भन्त्सार महसुल छूट हुनेेः (१) यारुले ववदे श जााँदा आफ्नो प्रयोगका लाधग

दफा १ को उपदफा (१) बमोखजमका सबै वा कुनै सामान लै जााँदा त्यस्तो सामानमा भन्त्सार महसुल पूर्थ छूट
हुनेछ ।

(२) नेपाली नागररक ववदे श जााँदा सौगातको रुपमा नेपालमा उत्पादन भएका पचास हजार रुपैंयााँ

मूल्यसम्मका मालसामान (प्रचधलत कानून बमोखजम धनकासी गनथ धनषेि गररएका मालसामान बाहेक) मा कुनै
महसुल लाग्नेछैन ।

तर मूल्य अधभवृवि कर लाग्ने सामानमा कर बीजक तर्ा मूल्य अधभवृवि कर नलाग्ने सामानमा

स्र्ायी लेिा नम्बर भएको बीजक पेश गरे मा यस उपदफा बमोखजमको मूल्यको सीमा बन्त्दे ज लागू हुनछ
े ै न।

(३) सम्बखन्त्ित वायुसेवाले यारुलाई सार्ै लै जान ददने तौलसम्मको नेपाली बजारमा िररद गररएका

सामानहरु (प्रचधलत कानून बमोखजम धनकासी गनथ धनषेि गररएका मालसामान बाहेक) लै जान चाहेमा आवश्यक
कागजातहरु पेश गरी कानून बमोखजमको शुल्क र महसुल धतरी लै जान पाउनेछ । यसरी सामान लै जााँदा
अधग्रम भ ुिानीको प्रमार् वा प्रतीतपर आवश्यक पनेछैन ।
३.

गैरआवासीय नेपाली यारुले पाउने सुवविाेः गैरआवासीय नेपाली यारुले आफू गैरआवासीय नेपाली भएको

४.

चालक दलका सदस्य (क्रु मेम्बर) ले सामान ल्याउन नपाउनेेः उडानमा गएका वायु सेवाका चालक दलका

प्रमार् पेश गरे मा दफा १ को उपदफा (१), (२) र (३) तर्ा दफा २ बमोखजमको सुवविा पाउनेछ ।

सदस्य (क्रु मेम्बर)ले आफ्नो प्रयोगमा ल्याएका धनजी सामान बाहेक अन्त्य कुनै सामान ल्याउन पाउने छै न ।
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५.

धसमानामा ओहोरदोहोर गने व्यखिले सुवविा नपाउनेेः (१) धसमानामा ओहोरदोहोर गने व्यखिलाई यस
सूचनामा उल्लेि भएका कुनै पधन सुवविा ददइने छै न ।

तर एकसय रुपैयााँ मूल्यसम्मका धनजी प्रयोगका मालसामान सार्ै ल्याए वा लगेमा भन्त्सार प्रमुिले

औखचत्य हेरी महसुल नधलई छाड्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापधन भारतमा अध्ययन गने नेपाली ववद्यार्ीहरुले

आफ्नो सार्मा लगेको वा ल्याएको ट्यावलेट वा ल्यापटप वा कम््यूटरमध्ये कुनै एक र्ानमा महसुल
लाग्नेछैन ।

पररच्छे द-२

ववदे शी यारुको सम्बन्त्िमा
६.

अन्त्तराथविय हवाई उडानबाट आउने जाने ववदे शी यारुले पाउने छूटेः (१) अन्त्तराथविय हवाई उडानबाट
आउने, जाने ववदे शी यारुले आफ्नो सार्मा ल्याएको वा लगेको (एकम्पधनड) वा आफू आउनु भन्त्दा अखि वा

पधछ ल्याएको वा पठाएको (अनएकम्पधनड) दे हायमा उखल्लखित धनजी प्रयोगका चलनचल्तीमा ल्याएका पुराना
सबै वा कुनै मालवस्तुमा महसुल छूट हुनेछेः(क)

बाइनाकुलर (दूरववन) एक वटा,

(ि)

ट्यावलेट वा ल्यापटप, धभधडयो क्यामरा र क्यामरा एक-एक वटा,

(ग)

पोटे वल म्युखजक धसष्टम एक सेट,

(ि)

लुगाफाटाहरु, बरधबछ्यौना, कसन तसन, िर गृहस्र्ीका पुराना सामानहरु,

(ङ)

पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक वटा,

(च)

साइकल एक वटा,

(छ)

िडी एक वटा,

(ज)

ु र मोबाइल फोन एक वटा,
सेलल

(झ)

पचास ग्रामसम्म सुनको गहना र सय ग्रामसम्म चााँदीका गहना,

(ञ)

पेशाकमीले आफूले चलन चल्तीमा ल्याएका दे हाय बमोखजमका उपकरर्हरुेः-
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(१)

पेशाकमीले आफूले गररआएको काम गनथको धनधमत्त ल्याएको ज्यावल बढीमा एक सेट ।

(२)

डाक्टर वा वैद्यले आफ्नो पेशा अनुसारको काम गनथको धनधमत्त ल्याएको सामान्त्य वकधसमको
यन्त्र,

औजारहरु

सामानहरु।

र

औषधिहरु

तर्ा

सम्बखन्त्ित ववशेषज्ञले

प्रयोग

गने

आवश्यकीय

(३)

गायक वा सं गीतकारले ल्याएको गाना बजानाको यन्त्र एवं गाना बजाना सम्बन्त्िी आवश्यक

(४)

िेलाडीले आफूले िेल्ने िेलको सामान ।

(५)

माछा माने रड ।

सामान ।

(२) कुनै ववदे शी यारुले उपदफा (१) को िण्ड (झ) मा तोवकएको पररमार्भन्त्दा बढी सुन

तर्ा चााँदीका गहनाहरु ल्याई भन्त्सार कायाथलयमा ट्राखन्त्जटमा धडपोखजट राख्न िोषर्ा गरे मा भन्त्सार
कायाथलयले

त्यस्ता

गहना

सुरखक्षत

सार्

रािी

सोको

धनस्सा

सम्बखन्त्ित

यारुलाई

ददनु

पनेछ । त्यस्तो यारु नेपालबाट वफताथ जााँदा धनजले धडपोखजट रािेेको गहना भन्त्सार कायाथलयले
वफताथ ददनु पनेछ ।

(३) कुनै ववदे शी यारुले उपदफा (१) को िण्ड (झ) मा तोवकएको पररमार्भन्त्दा बढी

धनजी प्रयोगका सुन तर्ा चााँदीका गहनाहरु पधछ वफताथ लै जाने गरी भन्त्सार धबन्त्दुमा िोषर्ा गरे मा
त्यस्तो गहना परीक्षर् गरी त्यस्तो गहनाको मूल्यको बीस प्रधतशत रकम िरौटी रािी ल्याउन
ददइनेछ ।

यसरी ल्याएको गहना भन्त्सार धबन्त्दुमा परीक्षर् गरी वफताथ जााँदा लै जान ददई त्यस्तो गहना

ल्याउाँदा रािेको िरौटी रकम वफताथ ददइनेछ । त्यसरी परीक्षर् गदाथ िोषर्ा गरे भन्त्दा फरक
गुर्स्तर तर्ा पररमार् भएको प्रमाखर्त भएमा भन्त्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१)
बमोखजम कसूर गरे को मानी सजाय हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा उखल्लखित मालसामानका अधतररि प्रचधलत कानून बमोखजम

धनकासी वा पैठारी गनथ धनषेि वा धनयन्त्रर् गररएका र व्यापाररक प्रयोजनका मालसामान बाहेक
ववदे शी यारुले धनकासी वा पैठारी गने अन्त्य सामानहरु भन्त्सार प्रमुिले औखचत्य हेरी धबना महसुल
वा कानून बमोखजम लाग्ने महसुल धलई ल्याउन र लै जान ददन सक्नेछ ।

(५) राहदानी धलई आउने जाने ववदे शी यारुहरुले ल्याउने दे हायको मालसामानमा भन्त्सार महसुल

लाग्ने छै नेः-
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(क)

मददरा एक धलटरसम्मको बोतल एक वा ववयर बाह्र क्यानसम्म,

(ि)

च ुरोट दुईसय खिल्ली, धसगार पचास खिल्ली, टोबाको दुईसय पचास ग्रामसम्म,

(ग)

दश हजार रुपैंयााँ मूल्यसम्मका औषधि (प्रचधलत कानून बमोखजम पैठारी गनथ धनषेि गररएका

(ि)

पााँच हजार रुपैंयााँ मूल्यसम्मका िानेकुराहरु (वटन ्याक समेत),

(ङ)

दुई हजार रुपैंयााँ मूल्यसम्मका ताजा फलफूल ।

औषधिहरु बाहेक),

(6) ववदे शी यारुले नेपालबाट लै जान सक्ने सौगातको हकमा धनजले नेपालमा ववदे शी मुद्रा सटही

सम्बन्त्िी कारोवार गने बैं क वा त्यस्तो ववदे शी मुद्रा सटही गनथ तोवकएको अधिकृत धडलरसाँग ववदे शी मुद्रा
सटही गरे को प्रमाखर्त हदसम्म नेपाली बजारमा िररद गररएका मालसामान धबना इजाजतपर (प्रचधलत कानून
बमोखजम धनकासी गनथ धनषेि गररएका बाहेक) लै जान वा पठाउन सक्नेछ ।

(7) ववदे शी यारुले उपदफा (६) मा तोवकएका मालसामानका अधतररि नेपालमा उत्पादन भएका वा

नेपाली बजारमा िररद गररएका मूल्य पचास हजार रुपैयााँसम्मका मालसामानहरु (प्रचधलत कानून बमोखजम
धनकासी गनथ धनषेि गररएका बाहेक) आफूसार् लै जान वा पठाउन सक्नेछ ।

तर मूल्य अधभवृवि कर लाग्ने सामानमा कर बीजक तर्ा मूल्य अधभवृवि कर नलाग्ने सामानमा

स्र्ायी लेिा नम्बर भएको बीजक पेश गरे मा यस उपदफा बमोखजमको मूल्यको सीमा बन्त्दे ज लागू हुने छै न।
७.

मालसामान जफत हुनेेः- कुनै यारुले भन्त्सारमा िोषर्ा नगरी कुनै सामान लुकाई धछपाई ल्याउने वा लै जाने

प्रयत्न गरे मा वा यस सूचनाको प्रधतकूल हुने गरी कुनै सामान ल्याउन र लै जान िोजेमा त्यस्तो सामान जफत
गरी प्रचधलत कानून बमोखजम कारबाही गररनेछ।

८.

महाधनदे शकले धनर्थय गनेेः यो सूचना कायाथन्त्वयन गने सम्बन्त्िमा कुनै दिवविा परे मा भन्त्सार ववभागका

९.

िारे जीेः िण्ड ६६, सं ख्या १०, २०७३।२।२५ को नेपाल राजपर भाग ५ प्रकाखशत अर्थ मन्त्रालयको

महाधनदे शकले धनर्थय गनेछ र धनजले गरे को धनर्थय अखन्त्तम हुनेछ ।
सूचना िारे ज गररएको छ ।
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