
निकासी पैठारी संकेत िम्बर प्रदाि गि ेसम्बन्धी कार्यविनध, २०७३ 

 

प्रस्ताििााः िदेैनिक व्र्ापारलाई प्रबर्द्यि गरी निकासी पठैारी कार्यलाई पारदिी, व्र्िस्स्ित र सरलीकृत 
बिाई  व्र्िसानर्क कारोबारमा प्रर्ोग हुिे कागजातहरुको सखं्र्ालाई घटाएर अस्िस्ि िा अिनधकृत 
व्र्ापाररक क्रिर्ाकलापलाई निरुत्साक्रहत गिय तिा अस्िस्ि प्रनतस्पधाय निर्न्रण गि ेसमेतका कार्यमा टेिा 
परुर्ाउिे उदे्दश्र्कासाि िेपालको अन्तरायविर् व्र्ापार सम्बन्धी अयावािनधक अनेलरे रानेे  प्रर्ोजिका लानग 
निकासी पठैारी सकेंत िम्बर जारी गिय बान्छिीर् ेएकाले,  

ेन्सार ऐि, २०६४ को दफा ९३ को रण्ड (च) बमोस्जम ेन्सार विेागले र्ो कार्यविनध बिाएको छ । 

 

पररच्छेद - १ 
प्रारस्म्ेक 

 

१. ससं्िप्त िाम र प्रारम्े (१) र्ो कार्यविनधको िाम "निकासी पठैारी सकेंत िम्बर प्रदाि गि े
सम्बन्धी कार्यविनध, २०७३" रहेको छ ।  

(२)  र्ो कार्यविनध महानिदेिकले तोकेको नमनतदेस्र लाग ूहुिेछ । 

२. पररेाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अन्र् अिय िलागेमा र्स कार्यविनधमााः  

(क) “प्रणाली” ेन्िाले सकेंत िम्बर प्रदाि गिय तिा र्सको व्र्िस्िापि गि ेकार्यका लानग 
विेागर्द्ारा विकास गरेको स्िचानलत कम््र्टुराइज्ड सफ्टिेर्र सम्झि ु पछय र र्सले  
सोसगँ सम्बस्न्धत अन्र् उपप्रणालीहरुलाई समेत जिाउिेछ । 

(र) “स्िार्ी लेरा िम्बर” ेन्िाले आन्तररक राजस्ि विेाग मातहतका आन्तररक राजस्ि 
कार्ायलर् िा करदाता सेिा कार्ायलर्बाट जारी गरेको िौ अकंको स्िार्ी लेरा िम्िर 
सम्झि ुपदयछ । र्सलाई अग्रेजीमा Permanent Account Number  र  छोटकरीमा PAN 
ेनििेछ । 

(ग) “सकेंत िम्िर” ेन्िाले व्र्िसानर्क प्रर्ोजिका लानग मालिस्त ुनिकासी िा पठैारी िा दिु ै
कारोिार गि ेव्र्विलाई प्रदाि गररिे दफा ३ बमोस्जमको सकेंत िम्बरलाई सम्झि ुपदयछ 
। र्सलाई अग्रेजीमा Export Import Code र छोटकरीमा EXIM Code ेनििेछ ।  



(घ) र्स कार्यविनधले पररेावषत िगरेका तर ेन्सार ऐि, २०६४ ले पररेावषत गरेका िब्दहरु 
र्स कार्यविनधमा प्रर्ोग ेएकोमा त्र्स्ता िव्दहरुको अिय सो ऐिले पररेावषत गरे 
बमोस्जम हुिेछ । 

 

३.  सकेंत िम्बर नलिपुिाेः (१) दफा ८ मा सकेंत िम्बर आिश्र्क िपि ेेिी उल्लरे गररएका व्र्वि 
बाहेक निकासी तिा पठैारी गि ेअन्र् व्र्विले अनििार्य रुपमा सकेंत िम्बर नलिपुिछे । 

(२) उपदफा (१)  बमोस्जम सकेंत िम्बर िनलएको व्र्विले निकासी िा पठैारी गिय पाउिे छैि ।   

 

पररच्छेद - २ 

सकेंत िम्बरको सरंचिा र प्रकार 

 

४. सकेंत िम्बरको सरंचिााः  सकेंत िम्बर १३ अकं (क्रडस्जट) र सोपनछ अग्रजेी िणयमालाको २ अिर 
जोक्रडएको स्िरुपको हुिेछ । र्सको सरंचिाले देहार्को अिय बझुाउिेछाः 

(क) पक्रहलो ९ अकंल ेस्िार्ी लरेा िम्बरलाई बझुाउिछे । 

(र) दिौं र एघारौं अकंल ेएउटै स्िार्ी लरेा िम्बर अन्तगयत एकमार व्र्िसानर्क फमय दताय 
ेएको ेए १ र एउटै फमयको एक ेन्दा िढी दताय रहेको ेए २ देस्र त्र्स्तो फमयको 
सखं्र्ा बमोस्जम क्रदइिे नसलनसलेिार िम्बरलाई बझुाउिछे । 

(ग) बाह्रौ र तेह्रौ अकंले प्रणालीले आफै जारी गि ेवििेष प्रर्ोजिका अकंहरुलाई जिाउिेछ । 

(घ) तेह्रौ अकं पनछको अगं्रेजीको NP अिरहरुल ेिेपाललाई जिाउिेछ । 

 

पररच्छेद - ३ 

सकेंत िम्बरका लानग आिदेि क्रदिे व्र्िस्िा 

५. सकेंत िम्बर प्रानप्तका लानग आिेदि क्रदि सक्रकिेाः (१) मालिस्त ु निकासी िा पठैारी िा दिु ै
प्रकारको कारोिार गिय चाहिे प्रचनलत काििु बमोस्जम निर्नमत रुपमा कर वििरण बझुाउँदै आएको, 
आन्तररक राजस्ि विेाग िा र्स विेाग अन्तगयतका कार्ायलर्हरुल े कारोबार रोक्का तिा स्िगि 



िरारेका र चुिा पूजँी बीस लार रुपरै्ा ेएको व्र्विले सकेंत िम्बर प्राप्त गियका निनमत्त उपदफा (२) 
बमोस्जम आिेदि क्रदि सक्िेछ ।  

  तर निकासी मार गि ेगरी सकेंत िम्बर नलि चाहिे व्र्विका लानग चुिा पूजँी ५ लार 
रुपरै्ाँ ेए पनि आिेदि क्रदि सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको व्र्विले प्रणालीमा प्रिेि गरी अिसुचूी–१ बमोस्जमको 
सम्पणूय वििरण प्रविष्ट गरी देहार् बमोस्जमका कागजातहरुको वियावुतीर् (स्क्र्ाि गररएको) प्रनत प्रणालीमा 
अपलोड गरी वियावुतीर् माध्र्म माफय त सम्प्रेषण गिुय पिछेाः 

(क)  हस्तािर सक्रहतको प्रणालीबाट जारी हुिे नििेदिपर,  

(र)  व्र्िसार् िा उयावोग दतायको प्रमाणपर (ििीकरण हुिपुिमेा ििीकरण समेत ेएको 
हुिपुि)े 

(ग)  स्िार्ी लरेा िम्बर प्रमाणपर, 

(घ) अन्ताःिलु्क लाग्िे िस्तकुो कारोबार गि ेेए सो सम्बन्धी इजाजतपर, 

(ङ)  कुि ैकारोबार गिय छुट्टै अिमुनतपर चाक्रहिे ेए सो अिमुनतपर, 

(च)  आिेदकको बैंक राता रहेको बैंकले जारी गरेको अिसुचूी २ बमोस्जमको 
नसफाररसपर,  

(छ) िेपाल राि बैंकबाट इजाजतप्राप्त क िगयको िास्णज्र् बैंकल ेजारी गरेको न्र्िूतम एक 
िषयको अिनध ेएको दि लार रुपैंर्ा बराबरको बैंक जमाित ।  

तर निकासी कारोबार मार गिकेो हकमा १ लार रुपरै्ाकँो बैंक जमाित । 

(ज)  व्र्वि, प्रोप्राइटर िा निकार्को प्रमरुको पनछल्लो ६ मक्रहिा नेर स्रनचएको फोटो । 

(झ)  व्र्िसार् रहेको स्िाि सहज रुपमा पक्रहचाि हुिे टे्रस िा स्केच िक्िा । 

 

 (३) उपदफा (२) बमोस्जम वियावुतीर् माध्र्मबाट दररास्त क्रदिे व्र्विले अिसुचूी–१ बमोस्जमको 
आिेदि फाराम ेरी हस्तािर गरी उपदफा (२) को रण्ड (च) र (छ) बमोस्जमका कागजातको 



सक्कलप्रनत आिेदि क्रदएको नमनतल ेसात क्रदिनेर िस्जकको ेन्सार कार्ायलर्मा िा विेागमा आफै िा 
हुलाक माफय त रस्जिी गरी पठाउि सक्रकिेछ ।  

 (४) उपदफा (२) बमोस्जम पेि गररएका कागजातहरु पिुाः अन्र् प्रर्ोजिका लानग ेन्सार 
कार्ायलर्मा पेि गिुयपि ेछैि ।  

पररच्छेद - ४ 

सकेंत िम्बर जारी गि ेप्रक्रिर्ा 
 

६. सकेंत िम्बर उपलब्ध गराउिेाः (१) दफा ५ बमोस्जम आिेदि प्राप्त ेएपनछ प्राप्त आिेदिमानि 
आिश्र्क जाँच गरी सकेंत िम्बर उपलब्ध गराउि उपर्िु देस्रएमा आिदेि प्राप्त ेएको सात 
कार्यक्रदिनेर विेागले सकेंत िम्बर जारी गररएको जािकारी आिेदकलाई वियावतुीर् माध्र्मबाट उपलब्ध 
गराउिे छ ।  

  तर, एउटै व्र्विलाई एकेन्दा िढी सकेंत िम्बर प्रदाि गररिे छैि । 

  (२) आिेदकलाई उपदफा (१) बमोस्जम सकेंत िम्बर उपलब्ध गराउि िनमल्ि े देस्रएमा 
कारण समेत रोली सोको जािकारी विेागले आिेदकलाई वियावुतीर् माध्र्मर्द्ारा उपलब्ध गराउिेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम  सकेंत  िम्बर अिसुचूी–३ बमोस्जमको ढाचँाको प्रमाणपरमा  
उपलव्ध गराइिेछ । र्स्तो प्रमाणपर आिदेकले प्रणालीबाट गो्र् सकेंत प्रर्ोग गरी आफैले मदु्रण गरी 
प्राप्त गिय िा स्िर् ंविेागमा उपस्स्ित ेई बसु्झनलि सक्िेछ । 

पररच्छेद - ५ 

सकेंत िम्बर अध्र्ािनधक,  सक्रिर्,  निस्रिर् तिा रारेजीको व्र्िस्िा 
 

७. सकेंत िम्बर अध्र्ािनधक, चाल,ू स्िगि तिा रारेजीाः (१) सकेंत िम्बर स्िार्ी प्रकृनतको हुिेछ र 
र्समा उस्ल्लस्रत वििरणहरु सकेंत िम्बर प्राप्त व्र्विले प्रत्रे्क आनियक िषय िरुु हुि ु अगाि ै प्रणाली 
माफय त एक आनियक िषयका लानग अध्र्ािनधक गिुय पिछे । र्सरी अध्र्ािनधक गदाय दफा ५ को उपदफा 
(२) को रण्ड (छ) बमोस्जमको बैंक जमाितको म्र्ाद समेत िप ेएको हुिपुिछे ।  

  तर कुि ैव्र्विले एक आनियक िषये न्दा बढीका लानग अयावािनधक गिय चाहेमा अनधकतम 
५ आनियक िषयको म्र्ाद ेएको बङै्क जमाित पेि गरी सोही अिनधको लानग ििीकरण गिय सक्िेछ ।  

  (२)  र्ो सकेंत िम्बर स्िगि िा रारेजी िेएसम्म कार्म रहिे छ । 



  (३)  सकेंत िम्बर प्राप्त गरेको व्र्विले िेपाल सरकारलाई प्रचनलत काििू बमोस्जम 
नतिुय बझुाउि ुपि े राजस्ि िा अन्र् कुि ै रकम निधायररत समर्नेर िनतरेमा िा िबझुाएमा सम्बस्न्धत 
निकार्को अिरुोधमा विेागले त्र्स्तो व्र्विको सकेंत िम्बर स्िगि गिछे । र्सरी स्िगि ेएको 
जािकारी सम्बस्न्धत व्र्विलाई प्रणाली माफय त क्रदइिेछ । सम्बस्न्धत निकार्बाट त्र्स्तो रकम ेिुािी 
गरेको जािकारीकासाि स्िगि ेएको सकेंत िम्बर फुकुिा गररक्रदि अिरुोध ेई आएमा स्िगि ेएको 
सकेंत िम्बर  फुकुिा गररिेछ । 

  (४) ेन्सार ऐि, २०६४ को पररपालिा िगरेमा सम्बस्न्धत निकार्को नलस्रत 
अिरुोधमा  सकेंत िम्बर स्िगि गिय सक्रकिे छ ।  ेन्सार ऐि २०६४, को दफा ५७ को उपदफा (५), 
(७), (८) िा (९) बमोस्जमको सब ै िा कुि ै कसरू १ आनियक िषयमा लगातार िा पटक पटक गरी ५ 
पटकसम्म गरेको िा सोही दफाको उपदफा (१०) िा (१८) बमोस्जमको कसरू गरेको पाइएमा सकेंत िम्बर 
३ मक्रहिा सम्मको लानग स्िगि गिय सक्रकिेछ ।  

  तर र्स उपदफा बमस्जम सकेंत िम्बर स्िगि हुिुे न्दा अगाक्रड चलाि ेइसकेको 
मालिस्त ुेन्सार कार्ायलर्बाट छुटाउिका लानग स्िगि ेएको कारणले बाधा पि ेछैि ।  

  (५) दफा ५ को उपदफा (२) को रण्ड (छ) बमोस्जम रास्रएको बैंक जमाितको म्र्ाद 
समाप्त ेएमा िा कुि ैकारणिस उि बैंक जमाित अमान्र् ेएमा सकेंत िम्बर स्िताः स्िगि हुिेछ । 
त्र्स्तो बैंक जमाितको म्र्ाद िप गरेको िा बैंक जमाित चाल ूेएको प्रमाण सम्बस्न्धत व्र्विले प्रणाली 
माफय त अयावािनधक गरेमा िा विेागमा पेि गरेमा विेागले स्िगि ेएको सकेंत िम्बर फुकुिा गिय 
सक्िेछ । 

  (६) सकेंत िम्बर प्राप्त व्र्विले लगातार तीि सर् पैंसठ्ठी क्रदिसम्म निकासी िा 
पठैारी िगरेमा सकेंत िम्बर स्िताः स्िगि हुिेछ र र्सरी स्िनगत ेएको सकेंत िम्बर पिुाः सक्रिर् गिय 
प्रणालीमाफय त विेागसमि अिरुोध गरेमा उि आनियक िषयको लानग बैंक जमाितको म्र्ाद कार्म रहेको 
अिस्िामा सकेंत िम्बर पिुाः सक्रिर् गररिेछ । 

  (७) सकेंत िम्बर प्राप्त व्र्विल ेसकेंत िम्बर रारेज गराउि िा अिनध रोली स्िगि 
गराउि चाहेमा सोको कारण समेत उल्लेर गरी प्रणालीमा नििेदि सम्प्रेषण गिुयपिछे । र्सरी नििेदि 
सम्पे े्रषण गिुयपिूय सम्बस्न्धत व्र्विले ेन्सार कार्ायलर्लाई बझुाउिपुि ेसब ै प्रकारका राजस्ि िा अन्र् 
रकमहरु बझुाएको हुिपुिछे ।  



  (८)  उपदफा (७) बमोस्जम नििेदि प्राप्त ेएमा विेागले आिश्र्क जाँचबझु गरी कुि ै
कारणबस रारेजी िा स्िगि गिय िसक्रकिे अिस्िा ेएमा बाहेक नििेदकको माग बमोस्जम सकेंत िम्बर 
रारेज गिय िा अिनध तोकी स्िगि गिय सक्िेछ । र्सरी रारेज िा स्िगि गररएको िा िगररएको 
जािकारी नििदेकलाई वियावतुीर् माध्र्मबाट क्रदइिेछ । 

  (९)  उपदफा (८) बमोस्जम अिनध तोकी स्िगि गररएको सकेंत िम्बर सो अिनध 
समाप्त ेएपनछ बैंक जमाितको अिनध कार्म रहेमा स्िताः चाल ू हुिेछ र र्सरी चाल ूेएको जािकारी 
वियावुतीर् माध्र्मबाट सम्बस्न्धत व्र्विलाई क्रदइिेछ ।  

  (१०)   उपदफा (८) बमोस्जम सकेंत िम्बर रारेज ेएमा त्र्स्तो सकेंत िम्बर प्राप्त गि े
प्रर्ोजिका लानग दफा ५ बमोस्जम रास्रएको बैंक जमाित फुकुिा गररिेछ । 

  (११)  सकेंत िम्बर प्राप्त गियका लानग गलत वििरण पेि गरेमा िा सकेंत िम्बरको 
अिनधकृत प्रर्ोग गरेमा त्र्स्तो सकेंत िम्बर रद्द गरी दफा ५ बमोस्जम रास्रएको बैंक जमाित जफत 
गररिेछ ।  

  

पररच्छेद - ६ 

सकेंत िम्बर आिश्र्क िपि े

 

८.  सकेंत िम्बर आिश्र्क िपिाेः (१) एक पटकमा पच्चीस हजार रुपैंर्ा मलू्र्सम्मको मालिस्त ु
पठैारी गिय िा एक पटकमा पाँच लार रुपैंर्ा मलू्र्सम्मको मालिस्त ुनिकासी गियका लानग  सकेंत िम्बर 
आिश्र्क पि ेछैि ।  

  तर सकेंत िम्बर नलएका व्र्विले जनतसकैु मलू्र्को मालिस्त ु निकासी िा पठैारी गदाय 
पनि सकेंत िम्बर उल्लरे गिुयपिछे ।  

  (२) सरकारी निकार्, साियजनिक ससं्िाि, सरकारी आर्ोजिा, कूटिीनतक निर्ोग आक्रदल े
गहै्र व्र्ापाररक प्रर्ोजिको लानग निकासी िा पठैारी गदाय  िा सामान्र्तर्ा वििीको लानग िेई आफ्ि ै
प्रर्ोजिको लानग पठैारी गदाय  िा दाि, उपहार िा राहतको लानग पटके रुपमा पठैारी गदाय र्स कार्ायविनध 
बमोस्जम सकेंत िम्बर नलि ुपि ेछैि । 



  तर र्स उपदफामा उस्ल्लस्रत व्र्विले पठैारी गदाय  अिसुचूी–४ मा उल्लरे गररए 
बमोस्जमको सकेंत िम्बर प्रर्ोग गिुय पिछे । र्स्तो सकेंत िम्बर विेागले सरोकारिालाको जािकारीका 
लानग प्रणालीमा उपलब्ध गराउिेछ । 

पररच्छेद - ७ 

विविध 

 

९.  बैंक जमाितबाट असलु गिय सक्रकिेाः सकेंत िम्बर प्राप्त व्र्विले ेन्सार कार्ायलर्लाई नतिुय 
बझुाउिपुि े कुि ै रकम बाकँी ेएमा ेन्सार अनधकृतले त्र्स्तो रकम निजल े सकेंत िम्बर प्राप्त गि े
प्रर्ोजिका लानग दफा ५ बमोस्जम रारेको बैंक जमाितबाट असलु गिय सक्िेछ । र्सरी असलु गरेको 
अिस्िामा पिुाः दफा ५ बमोस्जम बैंक जमाित पेि िगरेसम्म सकेंत िम्बर स्िताः स्िगि हुिेछ ।  

 १०.  वियावुतीर् प्रणालीर्द्ारा कार्य सम्पादि हुिेाः र्स कार्यविनध बमोस्जम सकेंत िम्बर उपलब्ध गराउिे, 

स्िगि गि,े फुकुिा गि,े अयावािनधक गि ेिा बन्द गि ेकार्यहरु स्िचानलत वियावतुीर् प्रणालीर्द्ारा सम्पादि 
गररिेछि े् । 

११. बाधा अडकाउ फुकाउिेाः र्स कार्यविनधको कार्ायन्िर्मा कुि ैक्रर्द्विधा उत्पन्ि ेएमा िा कुि ैबाधा 
अडकाउ परेमा िा र्समा उल्लेर ेएको कुि ै विषर्को व्र्ाख्र्ा गिुयपि ेेएमा महानिदेिकले आिश्र्क 
निणयर् गरी त्र्स्तो क्रर्द्विधा हटाउि िा बाधा अडकाउ फुकाउि िा व्र्ाख्र्ा गिय सक्िेछ ।  

१२. रारेजी र बचाउाः (१) निकासी पठैारी सकेंत िम्बर जारी गि ेसम्बन्धी कार्यविनध, २०७२  रारेज 
गररएको छ । 

  (२)  निकासी पठैारी सकेंत िम्बर जारी गि ेसम्बन्धी कार्यविनध, २०७२ बमोस्जम ेए 
गरेका कार्यहरु र्स ैकार्यविनध बमोस्जम ेए गरेको मानििेछ । 

  



अिसुचूी– १ 

सकेंत िम्बर प्रानप्तका लानग ेिुयपि ेदररास्त फारामको िमिूा 

Government of Nepal 
MINISTRY OF Finance 

DEPARTMENT OF CUSTOMS 

Application for Export Import (EXIM) Code 

     

PAN Details 

 

PAN NO.      Proprietor/Director Name:  

 

Company /Firm Name:  

 

Legal Status of the     PAN Issue Date:  

Applicant 

 

Address Details 

 

Country       State  

District       VDC/Municipality 

Ward No.       Street 

       House No.      

 

  

 

  

  

 
 

 
 

+Add New 

 



 

Details 

Country  State  District  VDC/Municipality   Ward No. Street 

          

 

Contact Details 

 

 Contact Type 

 E-mail 

 

Details 

 

   Contact Type     Number 

Signatory Details 

  Name 

  Designation n    Mobile number 

  E-mail 

 

Proprietor/Partner/Director Details 

 देििागरीमा (िाम) 

  

Name  

 

Landline Mobile No.  +Add New 

First Middle Last 

Designation  Mobile 

पक्रहलो  दोस्रो 

 

िर 

 

First Middle Last 

+Upload Photo 

E-mail 

E-mail 



 

Father's name 

 

Position     Address 

  

 Contact Type 

 E-mail 

 

Details 

  Name  Father's Name  Position Address 

 Number 

 

Bank Account and Bank Guarantee Details 

 Bank Name     Address 

 Account Type     Account Number 

 Company     Account open  
 Name                          Date 
             
Details 

 Bank Name  Acc. Type  Acc. Number  Company Name 

Bank Guarantee No. 

Name of Bank  

 

Validity Period 

Documents 

First Middle Last 

Proprietorship 

Mobile No.  Landline 

Address 

+Add New 

+Add New 

Bank Name Address Account Number 

Issue Date 

Saving 

E-mail 

Company Name 

 

 

 



  Document Type  ID Number Issuer  Issuer's 
 Issued Date 
         Address   
 

Declaration 

 I hearby declare that the particular and the statements made in this application are true 

and correct.  

 

अिसुचूी - २ 

सकेंत िम्िर प्राप्त गियको लानग बकैले गि ेनसफाररसको िमिूा 

चलािी÷सन्देय िम्िर 

श्री ेन्सार विेाग 

वरपरेुश्वर, काठमाण्डौ । 

देहार्को वििरण ेएको फमय÷कम्पिीको र्स िङै्कमा रहेको राता िम्िर ..............   नमनत ..........  
देस्र हालसम्म अविस्च्छन्ि रुपमा सचंालिमा रहेको व्र्होरा प्रमास्णत गदयछौं । 

१. फमय÷कम्पिीको िामाः 

२.  मखु्र् ब्र्विको िामाः 

३. ठेगािााः 

४. टेनलफोि िम्िराः 

 ईमेल ःाः 

 फ्र्ाक्स ःाः 

 िेिसाईट ःाः 

 स्िार्ी लरेा  िम्बर 

Print Save I agree Cancel 



नमनत ःाः        िङै्क अनधकारीको सही ःाः 

स्िािाः        िङै्क अनधकारीको िाम ःाः 

पद ःाः 

        िारा ःाः 

टेनलफोि ि.ं ःाः    

इमेल ःाः 

        िङै्कको छाप ःाः 

  

अिसुचूी - ३ 

सकेंत िम्बर प्रमाणपरको िमिूा 

िेपाल सरकार 

अिय मन्रालर् 

ेन्सार विेाग 

निकासी पठैारी सकेंत िम्बर प्रमाणपर 

निकासी÷पठैारी सकेंत िम्बराः ३ ० ० × × × × × × ×

 × × ×  N P 

व्र्िसार् दताय िम्बर र स्िािाः  

स्िार्ी लरेा िम्बर                                
 देहार् बमोस्जमको वििरण ेएको व्र्विलाई सम्बत े् ..................साल 
...........मक्रहिा...........गते .........रोजमा र्ो निकासी÷पठैारी सकेंत िम्बर प्रमाणपर प्रदाि गररएको छ । 

व्र्िसार्को िाम ःाः  

ठेगािा ःाः 



फोि िम्बर ःाः 

िेे साइट ःाः 

सचंालकको िाम ःाः 

ठेगािा ःाः       सरुिण सकेंत(बारकोड) 

फोि िम्बर ःाः   

इमेल ःाः   

    

िोटाः र्ो प्रमाणपर वियावुतीर् माध्र्मबाट प्राप्त गिय र ििीकरण गिय सक्रकिेछ । र्सको ििीकरणको लानग 
प्रत्रे्क आनियक िषय िरुु हुि ुअगाि ैप्रणाली माफय त अयावािनधक गिुयपिछे ।  

 

अिसुचूी - ४ 

सकेंत िम्बर नलि िपि ेव्र्वि िा निकार्हरुको लानग तोक्रकएको सकेंत िम्बरको सरंचिा 

 

9 DIGIT AGENCY 

1000000000001 All  Ministries / Departments and 

Government offices 

1000000000002 Constitutional Bodies 

1000000000003 State Government Agencies/Local 

Bodies (VDCs, Municipalities, 

etc.)  

1000000000004 Non-Commercial Public 

Enterprises 

1000000000005 Diplomatic Agencies /  

Personnnel 

1000000000006 UN and Its Specialised Agencies 



1000000000007 Baggage Rules 

1000000000008 Importers importing goods for 

fairs/ exhibition or similar events 

1000000000009 Exports exporting goods for fairs/ 

exhibition or similar events 

1000000000010 Charitable NGO and Social 

Organizations exempted from 

duties 

1000000000011 Individuals/ institutional allowed 

for import and export on adhoc 

basis 

 

 


