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नेपालबाट जडिबुटीहरू चीन निर्यातका लागि
निर्यात प्रबन्धन निर्देशिका

राजन शर्मा
राष्ट्रिय परामर्शदाता
निर्यात व्यापार र व्यापार सुविधा

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरु: एक समिक्षा
घरेलु तथा साना उद्योगहरुको सर्वस्वीकृत परिभाषा छैन
नेपालमा औद्योगिक उद्योग ऐन, २०७३ ले उद्योगहरुलार पाँच तहमा बिभाजित
गरेकोछ - लघु, घरेलु, साना, मध्यम र ठुला स्तरमा उद्योग
उद्योगका प्रकार

आवश्यक पूँजी

लघु उद्योग

रु ५००,००० सम्म

घरेलु उद्योग

आवश्यक पूँजी उल्लेख गरिएको छैन

साना उद्योग

रु १०० मिलियन सम्म

मझौला स्तरका उद्योग

रु १००-२५० मिलियन सम्म

ठूला उद्योग

२५० मिलियन भन्दा माथि

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरु: एक समिक्षा
नेपालमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संलग्नता:
नेपालमा रहेका अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संलग्नता:
• खाद्य सामाग्री उत्पादन र प्रशोधन गर्ने;
• उपभोत्तामुखी र घरायसी सामान तयार गर्ने;
• कपडा र कपडाजन्य सामाग्री उत्पादन;
• काठजन्य उद्योगहरु;
• काठ तथा धातुका हस्तकला;
• हातेकागज र कागजजन्य उत्पादनहरु;
अन्य संलग्नता भएका क्षेत्रहरुमा:
• धातु र प्लाष्टिकजन्य घरायसी सामाग्रीहरुर भाडाकुडा; काठ, प्लाष्टिक र धातुका
फर्निचरहरु; पोल्ट्री र पशुपंक्षी उत्पादन; पोलिथिन पाईप; जुटका उत्पादन;
फलामका किला रड; स्टिलका सामान; कालो पाईप; रवरका पाईप र ट्यूब; प्लाईउड
रबोर्ड; र कलर पेन्टहरु

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरु: एक समिक्षा
घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लगानिका लागि उदीयमान क्षेत्रहरु
कृषिमा आधारित उद्याग (चिया, सागसब्जी तथा वागवानी उत्पादन, डेरी र दूग्ध उत्पादन, पशुपालन
र फूल उत्पादनको क्षेत्र
लघु जलविद्युत, पर्यटन, रिसोर्ट र रियल स्टेटका क्षेत्र

घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र सुविधा
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई केही मात्रामा भएपनि प्रोत्साहन
र सुविधा प्रदान गरेको छ । यसमा आयकर सहुलियत, भ्याट छुट, भन्सार शुल्क छुटका साथै महिला
उद्यमीहरुलाई अतिरिक्त फाइदा र सुविधाहरु दिएको छ ।

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरु: एक समिक्षा
चीन निर्यात गर्दा आउने समस्याहरु

•घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरु सवै सामान ढुवानीकर्ताले हवाई मार्गहुदै
नेपालबाट चीन ढुवानी गर्न सक्दैनन्। यहाँ एयरलाईन्ससँग अधिकृत सम्झौता भएका
सीमित एजेन्टहरुले चीनका एजेन्टहरुसंग मिलेर संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
•यसमा पनि सवै एजेन्टहरुले भन्सार जाँचपासको काम नगरिदिने भएकाले पुनः सामान
पुर्याउने ठाउँको भन्सारसँग बिशेष सम्झौता गर्नुपर्ने समस्या पनि उतिकै छ ।
•समुन्द्रको बाटो गरेर कोलकात्ता बन्दरगाहबाट चीन हुंदै सामान पठाउंदा पनि चीनको
स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा पुर्याउन निक्कै समस्या रहेको छ। नेपाल र चीनबीचको
सिमा क्षेत्रमा परिवहन शुल्क निकै महंगो छ । भन्सार एजेन्ट र भन्सार छुटाउने शुल्क
पनि निकै महंगो छ ।

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरु: एक समिक्षा
•नेपाल बिश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो प्रतिवधता
अनुसार मुल्यमा समायोजन भएको थियो ।
•Tariffs were reduced and non-tariff barriers were
re-modelled
•जसमा घरेलु व्यवसायहरुलाई सहज र संरक्षण गर्न सहयोग गरेको छ
। यस्ता बीच बीचमा हुने परिवर्तनहरुले नेपालमा घरेलु तथा साना
उद्योगहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिश्वबजारमा निर्यात गर्न र
आयातित सामानहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ ।

यो परियोजनाका वारेमा
यस सन्दर्भमा नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगहरुको चुनौती
र अवसरहरुको विकास गर्न, सीमावर्ती प्रक्रियाहरु बारेमा
जागरुकता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन्छ । जन
गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको सहयोगमा, यो
आईटीसी परियोजनाको लक्ष्य घरेलु तथा साना
उद्योगहरुलाई सशक्तिकरण गर्नुका साथै चीनमा निर्यात
क्षमता बढाउनु नै हो ।

नेपालका जडिबुटी बारे एउटा छोटो बिश्लेषण

तस्वीर स्रोत: Report titled MAPs and Essential Oil from Nepal; Published by GIZ and Government of
Nepal

नेपालका जडिबुटी बारे एउटा छोटो बिश्लेषण
नेपालको उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा धेरै प्रकारका जडिवुटी (MAPs) हरु पाईन्छन् ।
जसमा यार्सागुम्बा (Ophiocordycepssinesis), चिराईतो पाखनवेद, जटामसी,
सुगंधवाल, शिलाजीत, पदमचाल, कुटकी जस्ता धेरै जडिवुटी पाईन्छन् ।
यस्ता नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ जडिवुटीका प्रजातीहरु अन्तराष्ट्रिय बजारमा महंगो
मुल्यमा बिक्रि हुने गरेका छन् ।
नेपालमा ७०० प्रजातिका जडिबुटीका आयुर्वेदिक, युनानी र सिद्ध औषधिहरूको लागि
प्रयोगमा छन्। यसमा २५० भन्दा बढी प्रजातिहरु परम्परागत औषधिहरुको रूपमा प्रयोग
गरिन्छ । १०० भन्दा बढी प्रजातिहरुलाई व्यावसायिक रूपमा जंगल देखि संकलन गरिन्छ।
यी मुख्यतः कच्चा पदार्थको रूपमा भारत निर्यात गरिन्छ। (GIZ र नेपाल सरकार,
२०१७).

जडिवुटीहरुको अन्तराष्ट्रिय व्यापार …
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) -२०७२ ले पनि नेपालबाट यस
समुहको जडिवुटीहरुलाई निर्यात गर्न उत्प्रेरित गरेकोछ ।
४ अंकको HS कोड १२११ जडिवुटीसगँ सम्बन्धित छ। यसलाई पुनः ६
अंकको HS कोडमा वर्गिकरण गरिएको छ जसमा १२१११० (लिकोराइस
रूट), १२११२० ( गिन्सेङ रूट), १२११३० ( कोका लिफ), १२११४० ( पोपी
स्ट्र), १२११५० (एफेद्र प्लान्ट्स), १२११९० (अन्य) पर्दछन।
नेपालले एच.एस. कोड १२११९० भन्दा बाहिरका जडिवुटीहरु निर्यात गर्दैन
।

जडिवुटीहरुको अन्तराष्ट्रिय व्यापार
सन् २०१६ मा जडिवुटीहरु (एच एस १२११९०) को बिश्व कुल निर्यात २.५९ विलियन
अमेरिकी डलर छ (UN Comtrade, 2017)।

तालिका नं. २: २०१६ मा जडिवुटीहरुको शीर्ष ५ जडिवुटी निर्यातकर्ताहरु
मूल्य अनुसार

देश

निर्यात मूल्य ('000
अमरीकी डलरमा)

१

चीन

८४२,४५२

२

भारत

२५९,३३२

३

जर्मनी

१५०,४३९

४

मिश्र

११९,१०७

५

संयुक्त राज्य अमेरिका

१११,८०१

४९

नेपाल

५,५२६

स्रोत: UN Comtrade, accessed through Trade Map

अन्तरराष्ट्रिय जडिवुटी (एचएस १२११९०)व्यापार नेपालको सहभागिता

•
•

•

•

नेपाल बिश्वमा जडिवुटी निर्यात गर्ने नेपालबाट जडिवुटीहरु (एचएस १२११९०) निर्यात गरिने शीर्ष ५
गन्तव्यहरु
४९ औं स्थानमा पर्छ।
नेपालले २०१६ मा करिब ५.५३ मिलियन
२०१६ मा निर्यात
नेपालको
मूल्य
अमेरिकी डलर बराबरको जडिवुटीहरु
मूल्य ('000
निर्यातमा शेयर
देश
अनुसार
अमरीकी
डलरमा)
(% मा)
निर्यात गरेको थियो (UN Comtrade,
2017)।
१
भारत
३,९८६
७२
नेपालले आ.व. २०१६।०१७ मा रु
७६३.२६ मिलियन (करिब ७.२ मिलियन
२
हङकङ, चीन
६६५
१२
अमेरिकी डलर बराबर) (भन्सार विभाग)
जडिवुटीहरु निर्यात गरेको देखिन्छ।
३
सिंगापुर
५२६
१०
अमेरिकाको कमटेड तथ्याङ्कका
४
इटाली
१२७
२
अनुसार हङ्कङ दोस्रो र चीन (हङ्कङ
बाहेक) ११ औं स्थानमा पर्छ
५

फ्रान्स

७४

१

स्रोत: *Mirror data (UN Comtrade, 2017)

जडिवुटीहरुको अन्तराष्ट्रिय व्यापार
नेपाल सरकार र GIZ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट नेपालका जडिवुटी र तेलहरू,
का अनुसार नेपालले १२.९ मिलियन अमेरिकी डलरको मूल्यको जडिवुटीहरु निर्यात
गर्दछ जुन विश्वको ०.४४% र ३७ औ स्थान हो।
लगभग ३३०८ टन, रकफ़ोइल, टिमुर, दालचीनी, तमला, पर्सिया र अन्य ६० भन्दा
धेरै प्रजातिका जडिवुटीहरु भारत निर्यात हुन्छ। २०१० र २०१४ को बीचमा, चीनको
निर्यात २३ देखि ९४७ टनले बढेको छ जसमा मुख्यतः यार्शागुम्बा लोकप्रिय
थियो।
२०१४ मा, चीनको निर्यात निर्यातको औसत मूल्य ८.३५ अमरीकी डलर थियो। यो
भारत निर्यात गरिएको जडिवुटीहरूको मूल्य भन्दा १०गुणाले बढी हो। (०.०९
अमरीकी डलर)

जडिवुटी र WTO नियम…
•नेपाल कम विकसित (LDC) र प्राथमिकताको सामान्यकृत प्रणाली
(जीएसपी) अनुसार पाउने प्राथमिकताका लागि योग्य भएकाले सबैभन्दा
मनपर्दो राष्ट्र (एमएफएन) को सहुलियत दरबाट फाइदा लिन सक्छ ।
•यसबाट जडिवुटीहरु सहितका नेपाली उत्पादनहरुले युरोपीयन बजारमा
ईबीएको प्राथमिकतामा रहेर भन्सार छुट र कोटा छुटको फाइदा लिन
सक्नेछन् ।
•यसका साथै चिनियाँ बजारमा उत्पादन पठाउनका लागि पनि आवश्यक
प्राविधिक र एसपीएस मापदण्डहरु र उत्पादनको नियमअनुसार पाउनेछन्
•जडिवुटीको लागि कोटा वा लाइसेन्स सीमा छैन

जडिवुटी र WTO नियम…
जडिवुटीहरु सहित कृषि र वनमा आधारित उत्पादनहरुले डब्ल टी ओ को नियमअनुसार
एसपीएस मापदण्ड (Sanitary and Phytosanitary (SPS) standards) पुरा
गर्नु पर्नेछ । एनटीएमएसहरुको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको
सुरक्षा गर्नु हो । नेपालले डब्लुटीओ मा गरेको प्रतिवद्धता र व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक
सम्पदा (intellectual property) अधिकारको सम्झौता अनसारका दायित्व पुरा गर्न
बाध्यछ । नेपालले बिभिन्न महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धी कानुनको अभावमा
अनुवांशिक स्रोतहरु र जडिवुहरु संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन।

जडिवुटी र WTO नियमहरु
एसपीएस सम्बन्धी मुख्य कानुन र तर्जुमा गर्ने निकायहरु
एसपीएस संग सम्बन्धित कानुन

खाद्य ऐन १९६७ र खाद्य नियमावली १९७०

कार्यान्वयन निकाय
खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण
(DFTQC) विभाग, कृषि विकास मन्त्रालय
(MoAD)

वनस्पति संरक्षण ऐन २००७ र वनस्पति
कृषि विभाग (DoA), MoAD
संरक्षण नियमावली २००९
कीटनाशक ऐन १९९१ र कीटनाशक नियमावली
कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालय
१९९४

SWOT समीक्षा
SWOT समीक्षा: जडिवुटीहरुको (MAPs)
प्रवल पक्ष
• जैविक र अद्वीतीय, प्राय: जंगलबाट
संकलन हुने ।
• अधिकांश प्रजातिहरु हिमालय क्षेत्रमा
मात्र पाईने ।
• नेपालमा धेरै प्रकारका जडिवुटीहरु
पाईने ।
• ग्रामिण क्षेत्रका जनताका लागि रोजगारी
र आयको स्रोत रहेको ।
• धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र दस्तावेज
तयार गरिएको फाइदाजनक क्षेत्र ।

कमजोर पक्ष
•
•
•
•
•
•
•

नेपालमा पाईने अनुवंशिक स्रोतहरु जगेर्ना
गर्न कानुनी र संस्थागत ढांचाहरु अपूर्ण
रहको ।
असल कृषि र संग्रह व्यवहार (GACP) लागु
गर्न नीति र प्रणालीको कमी रहेको ।
हालसम्म ज्यादै थोरै उत्पादनहरुको खेती
गरिदै आएको ।
प्रशोधन र भण्डारणको सुविधामा कमी ।
छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यातका लागि उच्च
संभावना रहेको ।
भन्सारमा पारदर्शी क्वारेन्टाईनको कमी
रहेको ।
प्रमुख उत्पादनहरुका लागि उपयुक्त किट
जोखिम बिश्लेषण नभएको साथै अपर्याप्त
धुमन सुविधा नभएको ।

SWOT समीक्षा…
SWOT समीक्षा: जडिवुटीहरुको (MAPs)
अवसरहरु
• जैविक जडिवुटीहरुको बिश्वबजारमा बढ्दो
माग ।
• विस्तारका लागि उच्च सम्भावना।
• सुधारिएको संग्रह, भण्डारण र प्रशोधन
सुविधाहरु मर्फत समग्र बिश्व बारको ठूलो
हिस्सा लिने सम्भावना ।

जोखिमहरु
• दीगो संकलन गर्ने ज्ञानको कमी ।
• असुरक्षित संकलनले नेपालमा पाईने धेरै
प्रजातिहरु लोप हुने सम्भावना ।
• कमजोर बौद्धिक सम्पदा संरक्षणको
कारणले परम्परागत ज्ञान लोप हुने खतरा।

चीन निर्यात हुने नेपालका जडिवुटीहरु…
HS कोड

उत्पादन लेबल

मात्रा
(किलोग्राम
मा)

१२११९०००

विरुवा र यसका भागहरु, बीउ र फलहरु, सुगन्धका लागि प्रयोग हुने, औषधिय
वा किटनाशक वा फंगस् वा धुँवा लगाउने वा यस्तै उद्देश्यहरुका लागि प्रयोग
हुन,े ताजा वा सुख्खा, टुक्रा वा सिंगै, नकाटेको, थिचेको वा धुलो (गिनसेङ
जराहरू, कोको पत्ता र पोपी स्ट्र)

२,५५०

१२११९०१०

यार्शागुम्वा

१.८

१२११९०९०

अन्य वनस्पति, वनस्पतिका भागहरु, बिउ र फलहरु, , मुख्य सुगन्धका लागि
प्रयोग हुन,े औषधिय वा किटनासक वा धुवाँ लगाउने वा यस्तै उद्देश्यहरुका
लागि प्रयोग हुन,े ताजा वा सुख्खा, चाहे वा सिंगो वा नकाटेको, थिचेको वा
पाउडरमा प्रयोग गर्ने (गिनसेङ जराहरू, कोको पत्ता र पोपी स्ट्र)

मूल्य
('000
NPR मा')
२६

१३
७२३

१०९,१२०

चीन निर्यात गरिएका जडिबुटीहरुको मुल्य

१५,९३६.४१

चीन निर्यात गरिएका सबै उत्पादनहरुको कुल मुल्य

१,७०१,४७९

जडिबुटी उत्पादनको तुलनामा कुल चीन निर्यात प्रतिशत मुल्य

०.९४%

स्रोत: भन्सार विभाग

चीन निर्यात हुने नेपालका जडिवुटीहरु…
अरु देशको तुलनामा चीनमा जडिबुटि निर्यात
मूल्य (प्रतिशतमा)

0.94

99.06

चीनमा कुल निर्यातको तुलनामा जडिबुटि
निर्यात

2.09
MAPs
export to
China
Total
export to
China

97.91

MAPs
export to
China
MAPs
export to
rest of the
world

स्रोत: भन्सार विभाग

चीन निर्यात हुने नेपालका जडिवुटीहरु…
नेपालका जडिबुटीको चीनमा व्यापारिक सम्भावना
6000

5515

5000
4000
3000

Nepal's Trade Potential
of MAPs in China

2000
1000
0

11
Export to China (USD
'000)

Indicative potential trade
(USD '000)
स्रोत: UN Comtrade, accessed through Trade Map

Exporting MAPs from Nepal to China: A
Step-by-Step Guide
कम्पनि दर्ता गर्ने
स्थायी लेखा नम्बर र मुल्य
अभिबृध्दिकर दर्ता प्रमाण
पत्र लिने

व्यवसायिक संचालनको
लागि आर्थिक स्रोतको
व्यवस्थापन गर्ने

निर्यात कम्पनि दर्ता

फ्रेट फरर्वाडिङ
कागजातहरुको तयारी गर्ने

परिवहन सम्झौता
र आयातकर्तासँग
घनिष्ट सम्वन्ध
बनाउने

आयातकर्ताहरुसँग सम्वन्ध
वनाउने

कृषि वा वन मन्त्रालय अन्तर्गतका
खाध्द वा वनस्पति विभागमा दर्ता
गर्ने

कर्मशियल
बैंकसँग छलफल र
कागजात पेश गर्ने

स्रोत: नेपाल निर्यात प्रक्रिया र दस्तावेज - एसएमई र निर्यातकर्ताहरूका लागि एक हाते किताब; ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स (एलसीसीआई)

चरण १: कम्पनि दर्ता गर्ने ।*
कहाँ जाने

•
•
•
•

चेम्बर अफ कमर्श (COC)
वाणिज्य विभाग(DOC)
घरेलु तथा साना उद्योग विभाग समिति(CSIDB)
उद्योग विभाग तथा कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय (CRO)

आवस्यक कागजात

•
•
•
•
•
•
•

नागरिकताको प्रमाण पत्र
व्यसायीक, साझेदार वा कार्यकारी निर्देशकको फोटो
चेम्बर अफ कमर्शको सिफारिस पत्र
साझेदारी सम्झौता
संस्थाको सहमति
संस्थाको विधान
व्यवयायीक योजना र तालिका

पाइने कागजात

•

कम्पनि दर्ता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

सात दिन

दस्तुर

प्रस्तावित कम्पनिको आकार र गतिविधिको आधारमा रु ७००० देखि
२०००० सम्म

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण २: स्थायी लेखा नम्बर(PAN) र मुल्य अभिबृध्दिकर
(VAT) दर्ता प्रमाण पत्र लिने*
कहाँ जाने

राजश्व कार्यालय (IRO)

आवस्यक कागजात

•
•
•

चरण १ मा चाहिने सवै कागजात

कम्पनि दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलीपी
संस्था र संलग्न व्यक्तिहरुको परिचय

पाइने कागजात

स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र मुल्य अभिबृध्दिकर (VAT) दर्ता
प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

३ दिन

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण ३: आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने
कहाँ जाने

•
•

कर्मसियल बैक
तपाईको कार्यालय

आवस्यक कागजात

•
•

बैकमा खाताखोल्ने निर्णयको फोटोकपी सहितको निवेदन;
कम्पनिको हकमा कार्यकारी समितिको निर्णय पनि पेश
गर्नुपर्छ ।
सवै दर्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि

पाइने कागजात

•

बैंक खाता नम्बर (विदेशी मुद्रा र चालु दुवै)

लाग्ने समय

बैंक खाता एकै दिनमा खोल्न सकिन्छ । ऋण स्वीकृतिका लागि १०
दिन लाग्दछ।

दस्तुर

ऋणको निवेदन दिंदा साधारणतय माग गरेको ऋणको ०.७५% लाग्छ
। यो समझदारी र ऋणको किसिममा भर पर्दछ। राजस्व कार्यलयमा
पनि रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण ४: निर्यात कम्पनि दर्ता*
कहाँ जाने

भन्सार विभाग

आवस्यक कागजात

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

पाइने कागजात

आयात -निर्यात दर्ता प्रमाण पत्र

Processing time

सात दिन

दस्तुर

रु. ३ लाख वैंक ग्यारेन्टी

कम्पनि दर्ता प्रमाण पत्र
व्यसायीक, साझेदार वा कार्यकारी निर्देशकको फोटो
चेम्बर अफ कमर्शको सिफारिस पत्र
साझेदारी सम्झौता
संस्थाको सहमति
संस्थाको विधान
व्यवयायीक योजना र तालिका
कम्पनि दर्ता प्रमाण पत्र
बैंक ग्यारेन्टी
प्यान र भ्याटको प्रमाण पत्र

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण ५: कृषि वा वन मन्त्रालय अन्तर्गतका खाध्द
वा वनस्पति विभागमा दर्ता गर्ने
कहाँ जाने

काठमाडौमा कृषि मन्त्रालय र वन मन्त्रालयका सम्वन्धित
विभागहरुमा वा यसका जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयहरुमा

आवस्यक कागजात

•
•
•

पाइने कागजात

निर्यात अनुमति पत्र

लाग्ने समय

३ दिन

दस्तुर

पर्दैन

कम्पनि दर्ता प्रमाण पत्र
प्यान र भ्याटको प्रमाण पत्र
दर्ताको लागि निवेदन

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण ६: आयातकर्ताहरुसँग सम्वन्ध बनाउने*
निर्यातकर्ताहरुले विदेशमा रहेका आयतकर्ताहरुसँग सम्वन्ध स्थापित गरी निर्यातका लागि तयार
हुन।े यसका लागि निम्न कार्यहरुमा ध्यान पुर्याउने:
उत्पादनको पहिचान र छनौट
उत्पादनको लागि लक्षित बजारको पहिचान र उपभोक्ताको पहिचान गर्ने
कम्पनि र उत्पादनहरुको प्रोफाइल, व्रोसर, प्रो फर्मा इन्भोइस सहिका अफरहरु र अन्य प्रचार
सामाग्री तयार गर्ने ।
मिल्दो जुल्दो ग्राहकसँग सम्पर्क वढाउने र विवेकपूर्ण वर्तालाप गरि सौदावाजी गर्ने ।
प्रो फर्मा इन्भोइस र निर्यातकर्ताका लागि चाहिने नियम र सर्त तयार पार्ने ।
खुला एल सी बाट वा बैंकको माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीका लगि प्रो फर्मा इन्भोइस पठाउने ।
निर्यातका लागि ग्राहकको निर्देशन र विवरण अनुसारका समान। सेवाको उत्पादन वा किनमेलको
व्यवस्था मिलाउने ।

* नयाँ निर्यातकर्ताहरूको लागि आवश्यक

चरण ६: आयातकर्ताहरुसँग सम्वन्ध बनाउने
कहाँ जाने

उत्पादन संघ, देशमा रहेका कुटनितीक नियोग आदिवाट जानकारी लिने । इन्टरनेट र
ट्रेड ड्रारेक्टरीमा खोज्ने र खोजेका सन्दर्भ र डाटाका आधारमा सुचना प्रणाली
वनाउने।
•

आ व स ् य क
कागजात

•

•
•

पहिलाको निर्यात कारोवारको रेकर्ड र तथ्याङ्कहरुसँग परामर्श गरि सम्वन्धित उत्पादन
प्रति आफ्नो ज्ञान र क्षमता वढाउने
नेपालको निर्यात डेटा हेर्ने र नेपाल र नेपालको जस्तै सामान आर्थिक स्थिति भएका
देशहरुको निर्यात कारोवारको तथ्याङ्क र मुख्य लक्षित बजार हरुमा हुने आयात व्यापारको
तथ्याङ्कहरुको सन्दर्भ गर्ने ।
आयात बृद्धिको समीक्षा, आयातको मात्रा र आयातका लागि प्रति एकाई मुल्यको
मुल्याङ्कनलाई विचार गरेर वजारको प्राथमिकता छनौट गर्न सुझाव दिइन्छ।
निर्यातको लागि सामान्य नियम र सर्तहरूका साथै प्रो फारम इन्भोईस तयार पार्न।े

पाइने कागजात

अनुबन्ध समझौता

लाग्ने समय

उत्पादक संघमा दर्ता हुन एक दिन तर उत्पादक संघको कार्यकारीको वैठकले पारित
गरेपछि मात्र प्रमाण पत्र पाइन्छ।

दस्तुर

NEHHPA मा सदस्यता लिन रु. ५०००।- र बार्षिक नविकरण शुल्क वापत रु. २०००।लाग्नेछ । JABAN मा सदस्यता लिन रु. १०००।- र बार्षिक नविकरण शुल्क वापत रु.
५००।– लाग्नेछ।

चरण ७: कागजातहरु तयारी गर्ने
A. सामान्य कागजातहरु
कहाँ जाने

• आफ्नो कार्यलयमा भरपाइ तयारी पार्ने ।
• सामान्यतया तपाईले आफ्नो ए सी (L/C) वा अग्रिम भुक्तानी कारोवार गर्ने
वाणिज्य बैंक
• व्यापार तथा निर्यात संवर्धन केन्द्र (TEPC)
• नेपाल च्याम्वर अफ कमर्श महासंघ
• स्थानीय च्याम्वर अफ कमर्श
• विमा कम्पनी

आवस्यक
कागजात

• कर्मसियल ईन्भोइस
• व्यवसाय दर्ता र प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
• कार्गो पठाउन र व्यवस्थापनका लागि भन्सार कार्यलयलाई सम्वोधन गरेर
पठाउने संस्थाको अधिकारीकताको पत्र
• नेपाल रास्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय नियन्त्रण निर्धारण फारम (पहेंलो फारम)
• भन्सार शुल्क निर्धारण मापदण्ड फारम
• Customs Transit Declaration Form

A. सामान्य कागजातहरु…
पाइने
कागजात

•
•
•
•

आफ्नो बैंकबाट एलसी(L/C) वा अग्रिम भुक्तानी प्रमाण पत्र
स्थानीय चेम्वर अफ कमर्शवाट वस्तु उत्पतिको प्रमाण पत्र
चाहिने खण्डमा विमा कम्पनीबाट विमा पोलिसी
चीन निर्यात गर्नलाई चाहिने विशेष कागजात (सम्वन्धीत संस्थाले मागेको
खण्डमा मात्र)

दस्तुर

भरपाईमा उल्लेख भए बमोजिम रकमको ०.१२% चेम्वर अफ कमर्शलाई उत्पतिको
प्रमाण पत्र दिए वापत रु ५०० प्रति भरपाई FNCCI लाई बुझाउनुपर्छ।

लाग्ने समय

२ – ३ दिन

सडक र समुन्द्रीक यातायातका लागि भन्सार ट्रान्जिट निर्धारण र सवै प्रकारका यातायातका लागि
सवै कागजातहरु चाहिन्छ । फ्रेट फर्वार्डस कम्पनिहरुले कागजात तयारीको लागि सम्पर्क गर्न
सक्छन् । बीमा INCO को भुक्तानी सर्तहरूमा निर्भर गर्दछ।

B. जडवुटीहरु सँग सम्वन्धित विशेष कागजातहरु
कहाँ जाने

•
•
•
•
•
•
•

भन्सार कार्याँलय (नेपाल)
फ्रेट फर्वार्डस्
नेपाल निर्यात परिषद् वा वाणिज्य विभाग
कृषि विभाग, प्लान्ट क्वारानटाईन सेक्सन
वनस्पति विभाग । वन मन्त्रालय
प्राकृतिक स्रोत अनुसन्धान प्रयोगशाला
खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग

आवस्यक
कागजात

उत्पादन संघको भरपाईको प्रमाण पत्र
फ्रेट फर्वार्डसबाट डवल वा मल्टिकन्ट्री डिक्लेरेसन (DCD or MCD)
वनस्पति विभागबाट भन्सार कार्यालयलाई अनुमति प्रमाण पत्र
सुरक्षा डाटा सीट वा DGR को प्रमाण पत्र, चाहिएको खण्डमा

B. जडवुटीहरुसँग सम्वन्धित विशेष कागजातहरु …
पाइने
कागजात

• कृषि विभागको वाट Phyto-sanitary को प्रमाण पत्र
• प्राकृतिक उत्पादन अनुसन्धान प्रयोगशालाबाट विशेषणात्मक रिपोर्ट
• सामाग्री सुरक्षा डेटा सीट (MSDS), विशेष गरी तेल जन्य उत्पादनको लागि
आवश्यक
• आधिरिकताको प्रमाण पत्र

दस्तुर

• राजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम विदेशमा जडिबुटी वेचविखन गर्दा नेपाल
सरकारलाई तिर्नु पर्ने रोयल्टी
• Sanitary र Phytosanitary प्रमाण पत्रको लागि प्रति एकाई रु २००।–
• आधिकारिकताको प्रमाणपत्रको लागि, २५०।- प्रति पारामीटर सरकार र रु
१०००।- प्रति पारामिटर निजी प्रयोगशाला को लागि

लाग्ने समय

उत्पादनको प्रकृति हेरेर एकदिन देखि १ हप्ता सम्म

चरण ८: फ्रेट फरर्वाडिङ
कहाँ जाने
आवस्यक कागजात

पाइने कागजात

भन्सार कार्यालय: मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, सिध्दार्थ नगर,
नेपालगन्ज, धनगढी र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थाल (TIA)
माथिल्ला चरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिमका सबै कागजातहरु
• Customs Transit Declaration (CTD)
• सडक चलानी पत्र (Road Consignment note)
• Handing Over certificate
• Forwarders’ Certificate of Receipt (FCR)
• HBL/MBL
• HAWB/MAWB

लाग्ने समय

यदि हवाई वा समुद्रबाट भए २ दिन
सडकवाट भए ११ देखि १८ दिन सम्म

दस्तुर

निर्यातमा शुल्क लाग्दैन; तथापि भन्सार शुल्क न्यूनतम रु १३० देखि रु
५६५ सम्म लाग्छ । अन्य शुल्कहरु वस्तुको प्रकृति र परिमाणमा
निर्भर पर्छ ।

तयार गरिएका कागजात सहित ढुवानी गर्ने सामान (कार्गो) सिधै वा ढुवानीगर्ने एजेन्ट मार्फत भन्सार
कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । कार्गोहरुको निरिक्षण र जाँचपास पछि निर्यात सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अधिंकास
निर्यातकर्ताहरुले मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, सिध्दार्थनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाडौं एयरपोर्टवाट
भारत भन्दा अन्य देशहरूमा सामान पठाउने गर्दछन् ।

चरण ९: परिवहन सम्झौता र आयातकर्तासँग घनिष्ट
सम्वन्ध बनाउने ।
कहाँ जाने

फ्रेट फरवार्डर्स वा परिवहन एजेन्सीको सहयोगमा फरर्वाडिङ्ग
एजेन्सीमा

आवस्यक कागजात

माथिल्ला चरणमा उल्लेख गरे बमोजिमका सवै कागजातहरु

पाइने कागजात

•
•
•
•
•
•
•

Master Airway Bill (MAB)
House-Airway Bill (HAB)
Master Bill of Lading (MBL)
MTD/ Bill of Lading B/L
Road Consignment Note C/N
Handing-over Certificate (FCR)
पूर्व अलर्ट सन्देश र सान्दर्भिक कागजातहरू स्क्यान गर्ने

लाग्ने समय

प्रयोग हुने परिवहनको प्रकारमा भर पर्छ।

दस्तुर

प्रयोग हुने परिवहन र INCO को सर्तमा भर पर्छ।

सामान्यतया फ्रेट फरवार्डस् वा एजेन्सीको सहयोगमा परिवहन सम्झौता गर्न सकिन्छ । एजेन्सीले Customs
Declaration Form, COO, GSP Form ‘A’ र अन्य आवश्यक कागजातहरु ढुवानी एजेन्टलाई हस्तान्तरण
गर्नुपर्दछ । उनीहरुले हवाईमार्गको विल, Bill of Lading र रेलवेको भरपाई उपलब्ध गराउछन् ।
आयातकर्तासँग व्यापार सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक कागजातहरु पठाउन निर्यातकर्ता सदैव
तयार हुनु पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय परिवहन नियम, जस्तै हवाईको लागि अन्तराष्ट्रिय हवाई परिवहन संघको
नियम जस्ता कुराहरुमा सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ। निर्यात गरिएका कुराहरुको पुष्टि हुनुपर्छ ।

चरण १०: कर्मशियल बैंकसँग छलफल वा कागजात पेश
गर्ने ।
कहाँ जाने

तपाईको आफ्नो कारोवार हुने वैंक

आवस्यक कागजात

•
•
•
•
•
•

पाइने कागजात

भुक्तानी रसिद

लाग्ने समय

२ दिन

दस्तुर

नेपाल राष्ट्रिय बैंकले तोकेको वमोजिमको बैंक शुल्क र दस्तुर यो फरक पनि हुन
सक्छ ।

Customs Declaration Form (SAD)
भरपाई र प्याकिङ्ग सुची
GSP or COO
AWB or B/L or R/R or C/N
बैंक सँगको सम्झौता फारम
L/C ले माग गरे बमोजिका सवै कागजातहरु

निर्यातको प्रमाणका र एल / सी प्रकृयाका लागि आवश्यक छ । त्यसैले यसका लागि सम्वन्धि कागजातहरु
बैंकमा छलफलको लागि वा फाइनल भुक्तानीको लागि पेश गर्ने । ग्राहकको बैंकमा एल सी मा भएको सर्त वा
नेपाल राष्ट्रिय बैंक को नियमानुसार विदेशी मुद्रा विनियमको पालन गरि तपाईको बैंकमा लेनदेन गर्ने ।

अन्य विविध चरणरु
१. विमा
कहाँ जाने

फ्रेट फरवार्डस वा कहिलेकाही निर्यातकर्ताहहरु आफै पनि

आवस्यक कागजात

भरपाइ , निर्यातकर्ताको प्यान- भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

आधा दिन

दस्तुर

भरपाईमा उल्लेखित रकमको करिव ०.५ प्रतिशत

२. टर्मिनल र पोर्ट अपरेसन
कहाँ जाने

साधारणतया जाँचपास एजेन्ट, फ्रेट फरर्वार्स र उक्त परिसर भित्र प्रवेश पास
अनुमति भएको तिनीहरुको कम्पनीका कामदारहरु द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ।
सडकवाट ल्याउँदा कन्टेनरको सिलवन्दी र हवाईजाहाज मार्गबाट ल्याउँदा विल
नम्वर अनुसारको लेवल र मार्क हुनु पर्छ ।

आवस्यक कागजात

एकल प्रशासनिक कागजात फारम (Single Administrative Document
(SAD) form
केही घण्टा

लाग्ने समय
दस्तुर

सामानको तौल र मात्रा हेरेर प्रति प्याकेज रु १०० देखि रु ५०० सय सम्म कामदार
शुल्क लाग्नेछ ।
जाँचपास एजेन्टको शुल्क कम्तिमा रु. ८००० देखि रु १२००० सम्म लाग्छ ।

एयरलाईन्स र सीलाईनर्स
गतिविधिहरु
आवस्यक
कागजात
लाग्ने समय
दस्तुर

हवाईमार्ग रसिद लिने र कार्गोको रिजर्व गर्नै
Bill of lading लिने रा रिजर्व गर्ने
हवाईमार्गको रसिद
Manifest
हाउस एयरवे बिल, चाहिएको खण्डमा
प्याकिङ्ग सुचीको भरपाई, उत्पतिका प्रमाण पत्र र अन्य चाहिने कागजातहरु पढाइएको
ठाउँमा जाँचपास गराई संम्लग्न गर्नु पर्छ ।
हवाई मार्फत जाँचपासगरेको १ दिनपछि र समुन्द्र बाट कम्तिमा ७ दिन लाग्छ किनभने त्यो
कार्य भारतीय जाँचपास एजेन्टको रोहोवरमा कलकत्ताको हल्दीयामा हुन्छ ।
•
•
•
•
•
•

भारतीय रुपैयाँ ८००० देखि रु १२००० सम्म लाग्छ (ट्रमिनल शुल्क,
शुल्क( CFS), Bill of Lading र एयरव विल शुल्क)

कन्टेनर फ्रेड सेक्सन

Note: सामानको दर मात्रामा निर्भर गर्छ। यदि सामान ए कन्टेनर भन्दा कम वा २० वा ४० फुट सम्मको
कन्टेनरमा छ भने रेट फरक हुन्छ । यो रकम निर्यात कर्ताकोतर्फबाट जाँचपास गराउने एजेन्टलाई अनुमति
प्राप्त बैंकहरुको च्यानलबाट तिर्नु पर्दछ । समुद्रको वाटोवाट समान निर्यात गर्ने सन्दर्भमा सिपिङ्ग लाईन
दस्तुर, पोर्ट सम्वन्धी शुल्क र फ्रेट निर्यातको रकम भने जाँचपास एजेन्ट मार्फत कलकत्तामा तिर्नु पर्छ। यो
रकम प्रो फर्मा इन्भोइस सहित बैंकहरुको माध्यमबाट तिर्नु पर्दछ। निर्यात भएको प्रमाणको कागजात जस्तै
bill of lading, SAD आदि सहित पछि अन्तिम रकमको लागि पेश गर्नु पर्दछ ।

४. प्रोत्साहन दावी
गतिविधिहरु

•
•
•
•
•

आवस्यक कागजात
लाग्ने समय

वाणिज्य मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
SAD
CO
भरपाई

तीन महिना

सीमित उत्पादनहरुलाई, पहिला आउनेलाई प्रथम प्राथमिकताका आधारमा ४% सम्म

५. सडक र समुद्रवाट आएका समान सिमापार गर्न
सम्पर्क गर्नुपर्ने कार्यालय

सिमापार भन्सार तथा सेवा प्रदायकहरु

आवस्यक कागजात

•
•
•
•
•

लाग्ने समय

केही घण्टा

अन्य जानकारी

नेपाल चीन द्वीपक्षिय सन्धि अनुसार

CTD
भरपाई
प्याकिङ्ग सुची
भुक्तानी प्रमाणपत्र (एल सी वा अग्रीम भुक्तानी)
आधिकारीकतको पत्र

चीन- विशेष आवश्यकताहरु

The Sino-Nepal Friendship Bridge over the Sunkoshi river at Kodari

चीनमा हुने आयत प्रक्रियाहरु

१

HS कोडको
निर्धारण

२

AQSIQ मा दर्ता

३

निर्यात अनुमति पत्र वा
कोटा

४

चिनियाँ उत्पादनको
मापदण्ड
लेवलिङ्ग
आवश्यकताहरु

प्याकिङ्ग
आवश्यकताहरु

५

कागजात संकलन

६

उत्पादनको नमुना तयार
पार्ने

७

सामान पठाउने र कर तिर्ने

चरण १: HS कोडको निर्धारण गर्ने
कहाँ जाने

अनलाईन, जस्तै e-to-china

पाइने कागजात

उत्पादनको चिनियाँ HS कोड

उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादन कुन ८ अंकको HS कोड अन्तर्गत पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। यसले सिमा आउने
समस्या हटाउन र उचित टारिफ दावी गर्न सुनिश्चित गर्छ।

चरण २: गुणस्तर पर्यवेक्षण, निरीक्षण र क्वारेंटाइन प्रशासन (AQSIQ) मा दर्ता हुने
कहाँ जाने

आवस्यक कागजात

AQSIQ को आयात तथा निर्यात खाद्य सुरक्षा विभाग, जन गणतन्त्र चीनको
गुणस्तर निरिक्षण, परिक्षण र क्वारनटाइको सामान्य प्रशासन
• सम्वन्धित जडिबुटीका उत्पादनको लागि आयात अनुमति
• निवेदनको फारम , जसमा निम्न जानकारी समावेश गर्नु पर्दछ ।
o निर्यातक र एजेन्टको नाम
o देश, क्षेत्र र ठेगाना
o सम्पर्क नाम र टेलिफोन नम्बर
o खाद्यान्नको प्रकार

पाइने कागजात

AQSIQ दर्ता प्रमाण पत्र

दस्तुर

USD २३० (प्रत्येक ३ वर्षमा)

लाग्ने समय

२ हप्ता

चरण ३: आयात ईजाजतपत्र लिने
कहाँ जाने

जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय (MOFCOM) वा यसको क्षेत्रीय
कार्यालयहरुमा

आवस्यक कागजात

•
•
•
•

पाइने कागजात

आयात ईजाजत पत्र

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण पत्र वा ईजाजत पत्रमा निर्भर गर्दछ।

दस्तुर

निःशुल्क

व्यापार इजाजत पत्र । दर्ता
सस्थाको कोड प्रमाण पत्र
विदेशी व्यापार सञ्चालकहरुको रेकर्ड दर्ता फाराम
भन्सार declaration को सक्कल र प्रतिलिपि

जडिबुटीका उत्पादनहरु आयातको लागि कमोडिटी निरिक्षण तथा क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्रको आवश्यक पर्दछ
(यो AQSIQ प्रमाण पत्र, निरिक्षणको प्रमाण पत्र भन्दा माथि शीर्ष स्थानमा राख्नु पर्दछ)। उत्पादकहरुले
उत्पादनको कुन कुन प्रमाण पत्र वा इजाजत पत्र चाहिने हो त्यसको लागि आयातकर्तासँग जानकारी लिनुपर्छ
।

चरण ४: चिनियाँ उत्पादन मापदण्ड
४.१: लेवलिङ्गका लागि चाहिने
कहाँ जाने

चीन निरिक्षण तथा क्वारेन्टाइन (CIQ)

आवस्यक कागजात

आयात लेवलिङ्ग जाँचवुझका लागि निवेदन फारम । यसका लागि निम्न कुराको
जानकारी आवश्यक पदर्छ:
• उत्पादनको नाम र ट्रेडमार्क
• सामाग्रीहरु । मिश्रणहरु
• ठोस सामाग्री र कुल तौल
• निर्माताको नाम ठेगाना र टेलिफोन नं.
• उत्पादनको मिति (वर्ष। महिना । गते ) र भण्डारणका निर्देशनहरु
• प्याक गर्न।े वितरक (नाम र ठेगाना)
• व्याच नम्बर
• उत्पादन भएको देश
• गुणस्तरको ग्यारेन्टी र भण्डारण अवधि (वर्ष। महिना । गते )
• प्रयोग निर्देशनहरु
• सक्कल अंग्रेजी लेवलको चिनियाँ भाषमा संक्षिप्त विवरण

पाइने कागजात

CIQ बाट प्रमाणित लेवल

दस्तुर

थाहा नभएको

लाग्ने समय

१ देखि २ हप्ता

चरण ४: चिनियाँ उत्पादन मापदण्ड
४.२ प्याकेजिङका लागि चाहिने
कहाँ जाने

चीन निरिक्षण तथा क्वाराईन्टाईन (CIQ)

आवस्यक कागजात

केवल प्याकेजिङको नमुना

पाइने कागजात

CIQ बाट स्वीकृत प्याकेजिङ

दस्तुर

थाहा नभएको

लाग्ने समय

आयातको समयमा भर पर्छ।

प्याकेजिङ मेडिकल र सुरक्षा नियमहरु बमोजिम हुनुपर्छ। यसको अर्थ प्याकेजिङ हानिकारक वा विषालु हुनु
हुँदैन । उत्पादनलाई काठमा प्याकेजिङ गर्न IPPC मार्क चहिन्छ। प्याकेजिङ अत्याधिक प्याकेजिङ नियम
अनुसार प्याजिङ गर्नुपर्छ । यो नियम अनुसार निम्न कुरा गर्नु पर्दछ।
१ सजिलैसँग एकल वा अलग सामाग्रीबाट बनाईनु पर्दछ । पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सामाग्रीलाई
प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।
२. प्याकिङ थोरै सामाग्रीबाट कलात्मक हुनु पर्दछ ।
३. दोहोरो र जटिल प्रकारका प्याकेजिङलाई हटाउनु पर्छ ।
४. प्याकेजिङ धेरै महंगो हुनु हुँदैन।

चरण ५: कागजातको तयारी
कहाँ जाने

ग्राहक, फ्रेट फरवार्डर्स , किनमेलसँग सम्वन्धित कागजात

आवस्यक कागजात

•
•
•
•
•
•
•
•

पाइने कागजात

N/A

लाग्ने समय

N/A

दस्तुर

N/A

सवै आवश्यक इजाजतपत्रहरु (चाहेको खण्डमा)
Customs declaration form
Bill of lading
विक्रि सम्झौता
वाणिज्यका भपार्ईहरु
प्याकेजिङ सुची
उत्पतिको प्रमाण प्रत्र
प्रमाणहरुमा, सामानको नाम, तयारी वा संरक्षण विधि, किसिम, उत्पादनको
क्षेत्र र ब्राण्ड

उत्पादकहरुले चीनबाट सामान निर्यात गर्दा त्यहाको भन्सार कार्यालयले खोज्ने सवै कागजातहरु तयारी
अवस्थामा राख्नु पर्दछ । सवै कागजात तयारी अवस्तथामा छन भनी सुनिश्चित हुनुपर्दछ। यस कार्यले सामान
ढुवानीमा हुने ढिलाईबाट जोगाउँछ ।

चरण ६: उत्पादनको नमुना तयार पार्ने
कहाँ जाने

भन्सार जाँच गर्ने ठाउँमा

आवस्यक कागजात

चहिदैन

पाइने कागजात

निरिक्षण भएको प्रमाण पत्र

दस्तुर

पर्दैन

लाग्ने समय

उत्पादनमा भर पर्छ ।

चरण ७: सामान पठाउने र कर तिर्ने
कहाँ जाने

फ्रेट फरर्वार्स

आवस्यक कागजात

पहिले नै संकलन गरिएका सबै कागजातहरू

पाइने कागजात

N/A

दस्तुर

टैरिफ दरहरूमा निर्भर गर्दछ

लाग्ने समय

N/A

सामान पठाउने र कर तिर्ने यस प्रकृयाको अन्तिम चरण हो । उत्पादकहरुले आफ्नो सामानको जाँच पास भएको,
सहि कर तिरेको र उत्पादनहरु भन्सारबार छुटेर ग्राहककोमा पुगेको निश्चित गर्न फ्रेड फरवार्डरहरुको
सम्पर्कमा रहनु पर्दछ ।

चीनमा हुने आयात प्रक्रिया
चीनमा हुने अधिकांश आयात व्यापारहरु FOB मुल्यमा विनियम हुन्छन्।
अत्यन्तै थोरै वस्तुहरुको आयात भने CIF को आधारमा संचालन हुन्छ। प्राय सवै
सामाहरुको भुक्तानी एल सी को माध्यमद्वारा नै हुन्छ।

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु
आयात सम्झौता
गर्ने

भन्सार जाँचपास र समान
प्राप्ती

जाँच, प्राप्ति र
सामान वितरण

एल सी

कागजातहरु
जाँचबुझ र भुक्तानी
गर्ने

क्षतिपूर्तिको
दावी

स्थान रिजर्व गर्ने र
सामान पठाउने

विमा

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु...
चरण १: आयात सम्झौता गर्ने
सामान आपूर्ति गर्न क्रेताको माग र विक्रेताको स्वीकृतिको प्रस्ताव नै सम्झौता हो । क्रेता र
विक्रेताहरु व्यक्तिगत वा कम्पनि र फर्महरु पनि हुन सक्छ । अधिकांश सम्झौताहरु चीन सरकारको
नियम अनुसार हुनेगर्दछ ।
चरण २: लेटर अफ क्रेडिट (एल सी)
सहमत सम्झौता अनुरुप लेटर अफ क्रेडिट तयार गर्नु पर्छ ।

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु...
चरण ३: स्थान रिजर्व गर्ने र सामान पठाउने
यदि पठाउने सामानहरु FOB र CFR को सर्त अनुसार छन् भने क्रेताहरुले नै आधिकारीक
एयर लार्ईन्स, जहाज वा ट्रक कम्पनि वुकिङ्ग गर्नुपर्छ । निर्यातकर्ताले गोदामबाट
सामान निर्यात गरेको दिन देखि नै एयर लाईन्स, जहाज वा ट्रक कम्पनिहरुसँग
सम्पर्कमा रहनु अत्यनत जरुरी हुन्छ।
चरण ४: विमा
यहि पठाएको सामानहर FOB र CFR को सर्त अनुसार भए आयातकर्ताले विमा
गर्नुपर्छ । सामान्यतया, वीमा पिपुल्स ईन्सुरेन्स कम्पनि अफ चाइनाबाट गरिन्छ । यो
चीनको राष्ट्रिय विदेश व्यापार परिवहन निगम द्वारा सञ्चालित भएको संस्था हो।

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु...
चरण ५: कागजातहरु जाँचबुझ र भुक्तानी गर्ने
निर्यातकर्ताले बैंक माफर्त पठाएको कागजात र आयातकर्ताले एल सी मा
उल्लेख गरे बमोजिमका कागजातहरुको जाँचवुझ चिनिया वैंकले गर्दछ। रकम
भुक्तानीको लागि माथिका सवै प्रक्रियाहरु चिनिया बैंकवाट जाँचवुझ भएको
हुनुपर्दछ। यदि कागजातहरु नमिलेको भए पुन: निर्यातकर्ताको बैंकमा
सच्याउनको लागि फिर्ता पठाईन्छ। आयातकर्ताले मिलान पनि गर्न सक्छन्।
तर यस्तो अवस्थामा रकम कटौती हुनसक्छ।

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु...
चरण ६: भन्सार जाँचपास र समान प्राप्ती
आयातकर्ताको बैंकबाट आवश्यक सबै कागजातहरु जारी भएपछि आयातकर्ता वा
उसको एजेन्ट सामान लिनको लागि भन्सार जानुपर्छ । साधारणतया
आयातकर्ताको तर्फबाट जाँचपास एजेन्ट र फ्रेट फरवार्डर्सले कागजातको
जाँच पास र सामान बुझ्ने गर्छन ।

चीनमा हुने आयात प्रक्रियाहरु...
चरण ७: जाँच, प्राप्ति र सामान वितरण
भन्सारले सामान निरिक्षण गरेपछि आयातकर्ता वा यसका प्रतिनिधिले पनि सामानको
चेकजाँच गर्दछन्। सवै ठिक भएको खण्डमा सामानको डेलिभरी हुन्छ। यद्धपि कुनै
समस्या जस्तै सामान हराएको, क्षति वा पूरा परिमाणमा नआएको खण्डमा
आयातकर्ताले वस्तु निरिक्षण संघको प्रमाणका साथ क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्छन् ।
चरण ८: क्षतिपूर्तिको दावी
यो सर्त निर्यातकर्ताले सामान नपठाएको, ठिक समयमा नपठाएको वा उचित मात्रामा
नपठाएको वा सम्झौतामा उल्लेख गरे वमोजिम प्याकिङ्ग नगरेको खण्डमा मात्र लागु
हुन्छ । क्षतिपूर्तिको दावि निर्यातकर्ताहरुको पूर्व सम्झौता वा भएको आर्थिक
नोक्सानीमा निर्भर हुन्छ।

प्रक्रिया: नेपालमा निर्यातकहरूका लागि आवश्यक
बिशेष कागजातहरु
आवश्यकता

बिबरण

सहि HS कोड सहितको चलानी

गन्तव्य भन्सारका लागि आवश्यक
भन्सार निरिक्षण र अन्तमा सामान बुझ्दाको
वखत चाहिने
उत्पादन नेपाली मूलको भएको प्रमाणिकरण,
गन्तव्य भन्सारको लागि चाहिने
गन्तव्य र क्यारियरमा भन्सार जाँचपासका लागि
सामान ढुवानी गर्ने परिवहनको किसिम तयगर्न र
उपभोक्ताको अधिकारको लागि जानकारी दिन ।

प्रति एकाई प्याकिङ्गको तौल र सुची
उत्पतिको प्रमाण पत्र (चीनका लागि विशेष)
विशेष कागजात जस्तै गुणस्तर प्रमाण पत्र
सहि प्याकिङ्ग र लेवलिङ्ग
नेपाल राष्ट्रिय बैंक (NRB) बाट विदेशी मुद्रा
सटही निर्धारण फारम
परिवहनको आधिकारिकता

निर्यातकर्ताले भरेर आफ्नो बैंकमा बुझाउनु पर्न।े
सामान एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लैजानको
लागि आवश्यक

प्रक्रिया: नेपालमा निर्यातकहरूका लागि आवश्यक
बिशेष कागजातहरु
आवश्यकता

बिबरण

Customs transit declaration

नेपाली भन्सारमा समान जाँचपास गराउदा चाहिने
नेपाल भन्सारले सामान निर्यात जाँचपास गरे पछि
निर्यातके प्राप्त गर्ने
निर्यात जाँचपास गर्न आवश्यक
भुक्तानी प्रक्रियाको लागि निर्यातकर्ताको बैंकबाट
प्राप्त
आयातकर्ताले निर्यातकर्ताको नाममा बनाउनु पर्ने ।

भन्सार जाँचपास
AWB or Bill of Lading
क्रेडिट पत्रको रसिद
भुक्तानीको रसिद

प्रक्रिया: चीनमा आयातकर्ताका लागि आवश्यक बिशेष
कागजातहरु
आवश्यकता
आयात इजाजत पत्र
आयात जाँचपास
क्रेडिट पत्र (एल सि) जारी
भुक्तानी जारी

बिबरण
चिनीयाँ आयतकर्ताहरुले नेपालबाट उत्पादन आयातगर्दा
भन्सारमा आवश्यक पर्छ
आयात गरिएको सामानलाई चिनीयाँ भन्सारमा जाँचपास
गर्न आवश्यक पर्छ ।
आयातकर्ताको बैंकबाट जारी गर्ने
निर्यातकर्ताको नाममा आयातकर्ताबाट बनाउनु पर्ने

कानूनी प्रावधान...
१. निर्यातकको क्षतिको दावी
•कानूनी विकल्पहरु चीनको समुद्री परिवहन बीमाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ: Free from
Particular Average (FPA), With Particular Average (WPA) र सबै जोखिम संग।
•FPA ले मुख्यतः प्राकृतिक आपदा र दुर्घटनाहरूबाट सामानको कुल हानिको वहन,
• दुर्घटनाका कारण वस्तुहरूको हानि, र ढुवानीको समयमा ह्यान्डलिंग र समुन्द्रमा सामानको
झरेको बारे समाविष्ट गर्दछ।
•WPA ले FPA मा समावेश सबैलाइ र प्राकृतिक आपदा र दुर्घटनाहरु देखि उत्पादनहरुको
आंशिक हानि लाइ समेटछ,
•यसको अतिरिक्त, WPA द्वारा समावेश नगरेका जोखिम, बाहिरी खतरा, जस्तै कमी,
वर्षाद, चोरी, आदि।
समुद्री कानूनको अनुच्छेद २४३ मा उल्लेख अनुसार, बीमाकर्ता विलम्ब नेभिगेसन, डेलीवरी
वा बजार परिवर्तन, वस्तुहरूको प्राकृतिक हानि, सामानको प्राकृतिक हानि, प्राकृतिक दोष र
अनुचित प्याकेजहरूको लागि उत्तरदायी छैन।

कानूनी प्रावधान...
२. सम्पर्क उल्लंघनको बारेमा आयातकर्ताहरूको दावी
सामान्यतया, सम्झौताको ड्राफ्ट र कार्यान्वयन गर्ने पक्षले चीन वा नेपाल वा
अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन वा खरिद र बिक्रीको कोड छनौट गर्न सक्छ, उदाहरणका
लागि, सामानको अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीको लागि सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
लागि
चीनको सम्झौता कानून अनुसार, सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दा, आयातकर्ताले
निर्यातकलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक हुन सक्छ। उल्लङ्घनको लागी दायित्वले
निरन्तर प्रदर्शन, प्रतिस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापमा समावेश गर्दछ (अन्य सेवाको
मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुन: कार्य,
मूल्य घटाउन वा पुनर्मूल्यीकरण कम गर्न
आवश्यक छ), र हानिको लागि क्षतिपूर्ति, सम्झौतामा निर्भर गर्दछ।
निर्यातकहरूले निरीक्षण एजेन्सीको निरीक्षण रिपोर्ट जाँच गरेर दावीहरू प्रमाणित गर्न
सक्छन्।

कानूनी प्रावधान...
•३. विवाद समाधान प्रणाली
•निर्यातकहरूले न्यायिक विधि, जस्तै मुद्दा र गैर-न्यायिक विधिहरू, बातचीत, तेस्रो-पक्ष मध्यस्थता र
मध्यस्थता पनि गर्न सक्छन् ।
•मुद्दा लामो समय लाग्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सहयोग पनि चाहिन सक्छ ।
•अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको लागि, वैकल्पिक विवाद संकल्प (ADR) आजकाल धेरै
प्राथामिकतमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्रहरूमा विवाद मिलाउने कार्यान्वयन गरिएको छ।
चीन र नेपाल दुवै न्यूयर्क कन्वेंशन (१९५२) को सदस्य राज्य हुन्। यदि निर्यातकहरूले मध्यस्थताको
माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न खोज्छन् भने, यिनीहरूले सम्झौतामा विवाद समाधानको सर्तहरू हटाउन
आवश्यक छ र दुवै पक्षले मध्यस्थताको लागि समितिमा विवाद प्रस्तुत गर्न सहमत हुनुपर्न।्

सडकबाट कार्गो पठाउने चरणवद्ध प्रक्रियाहरु
सि.
न.

एजेन्सी / कार्य

गतिविधि

कैफियत

CO, GSP, SAD, बैक फारम,
आधिकारिकताको पत् र तयार
पार् न े , वाणिज् य विभाग वा
उत्पादनसग सम्बधित विभागहरु,
मन् त ् र ालय, च् य ाम् ब र, सीटीडी
आदिलाई चाहिने आवश्यक
कागजातको व्यवस्था गर्ने

यी कागजातहरु रसिद र
एल सी वा सम्झौता
पत्रमा आधारित हुन्छन्
।

१

फ्रेट फर्वार्डर

२

समान सम्हाल्नको
जहाज अवतरण हुने मिति पक्का
लागि निर्यातकर्ताबाट
सीमा भन्सार पोष्टमा जाँचपास
गर्न,े जहाजको रेफरेन्स वा B/L
एजेन्ट
आधिकारीकताको चिठी
लिएर डेलिभरिको प्रवन्ध मिलाउने
लिने

३

भन्सार

कस्टम हाउस एजेन्ट (CHA) ले
सम्वन्धीत सिपिङ्ग एजेन्टबाट जाँ च पास एजे न ् ट को
विस्तृत विवरण दिने,
CTD ईजाजतपत्र
तयारी, एल सी छानविन

सडकबाट पठाउने चरणवद्ध प्रक्रियाहरु ...
सि.न.
४

५

एजेन्सी / कार्य

गतिविधि

टर्मिनल अपरेटर

सामान लिने, उचत स्थानमा भण्डारण गर्ने,
सञ्चालनको लागि उपकरण आदि

कार्य

सीमामा

CHA ले कागजातहरुको चेकजाँच र प्रमाणित गर्छ ।
ASYCUDA वर्ल्र्डमा SAD को जानकारी प्रविष्टि
गर्न,े भन्सार मुल्याङ्कनमा सम्पर्क गर्ने, समान र
कागजातहरुको निरिक्षण गर्न,े ढुवानीको लागि कन्टेनर वा
ट्रकको व्यवस्था मिलाउने, भन्सारका औपचारिकताहरु
पूरा गर्न,े फ्रेड फरवार्डरसँग ढुवानी भाडा दर तय गर्ने,
कलकत्ताको CHA का लागि उचित यातायातमा सहि
तवरले सामान र कागजात पठाउने , भारतीय भन्सारबाट
स्टाम लगाएपछि सिल गरेर CTD पठाउने।

सडकबाट पठाउने चरणवद्ध प्रक्रियाहरु ...
सि.न
.

६

७

एजेन्सी / कार्य

गतिविधि

निर्यातकर्ताबाट कागजात लिने,
सिमा भन्सारका जाँचपास
एजे न ् ट लाई कागजात पठाउने ,
कोलकाता ट्रांजिट केन्द्रमा
परिवहनको लागि सामानको
पठाउने
अवस्था चेक गर्ने, लोड गर्न
कामदारको व्यवस्था मिलाउने र
सामानहरु पठाउने
सामान लोड गर् न े व् य वस् थ ा
मिलाउने, वन्दरगाह तिर पठाउने,
नेपाली फेट फरवार्डर्सबाट प्राप्त
ड्राफ्ट अनुसारको B/L जारी गर्ने,
जब सामान CFS पुग्छ
B/L को डेलिभरी लिने र फ्रेड
फरवार्डर्सलाई आवश्यक सबै
कागजात सहित पठाउने ।

कैफियत
निर्यातकर्ताले छानेको
जाँचपास एजेन्ट।
तिनिहरुको गतिविधि र
अग्रिम भुक्तानी दिदा
होस पुर्याउने।
जाँचपास एजेन्टले यी
सवै काम गर्दछन् ।
सामान कहिले पुग्छ र
कति रकम लाग्छ भन्ने
कुरा बुझ्ने ।

सडकबाट पठाउने चरणवद्ध प्रक्रियाहरु ...
सि.न.

८

९

एजेन्सी / कार्य

गतिविधि

कैफियत

यातायात र ट्रान्जिट

एल सी लाई आवश्यक पर्ने कागजात
तयार पार्ने वा वार्तको लागि
नेपालमा फ्रेट
निर्यातकर्तालाई नै जिम्मा लगाउने, यात्रा फरवार्डसहरुले नै प्रवन्ध
हुने स्थान, समय, ETD र ETA सहित
मिलाउछन्
गन्तव्यबारे सल्लाह लिने ।

वितरण

गन्तव्य भन्सार पास गराउन कागजातहरू
पठाउने, CTD को छाप लगाउने, र सामान नेपालमा फ्रेट
कलकत्ता हाल्दीआवाट पठाएको हो भन्ने फरवार्डसहरुले नै प्रवन्ध
प्रमाणकालागि भारतीय सीमा भन्सारमा मिलाउछन्
पठाउने।

हवाईबाट पठाउने चरणवद्ध प्रक्रियाहरु ...
सि.न.

१

२

३

एजेन्सी / कार्य

गतिविधि

आयातकर्ताबाट कागजात लिने, CO, GSP,
SAD, बैक फारम, आधिकारिकताको पत्र
तयार पार्न,े चाहिने आवश्यक कागजातको
व्यवस्था गर्न,े एयरपोर्ट भन्सारमा जाँचपास
एजेन्टलाई कागजात पठाउने, समान पठाउनको
फ्रेट फर्वार्डर
लागि चेक गर्न,े लेवल र मार्क जाँच गर्न,े
समान लोड गर्ने कामदारको प्रवन्ध मिलाउने र
उचित ढुवानीको साधनमा राखेर एयर पोर्ट
तर्फ पठाउने ।
हवाईजहाज आउने मिति पक् क ा गर् न े ,
एयरपोर्टमा जाँचपास गर्ने
जहाजको रेफरेन्स वा B/L लिएर डेलिभरिको
एजेन्ट
प्रवन्ध मिलाउने।
सम् व न् ध ीत ढु व ानी एजे न ् ट सँ ग CHA ले
कागजात लिन्छ। CTD तयार पार्ने, L/C
भन्सार
प्रमाणिकरण,
समान जाँचपास गराने,
प्याकिङ्ग गर्ने र गोदाममा भण्डारण गर्ने ।

कैफियत
सामानको मात्रा र तौल
ख्यालमा राखेर उचित
कामदार, ढुवानीको साधन
र एयरलाईन्ससँग अग्रीम
बुकिङ्गको प्रवन्ध
मिलाउनुपर्छ।
फ्रेट फर्वार्डर द्वारा
छानिएका
उत्पादन र कागजातको
आधिकारिकता पुष्टि गर्ने

हवाइजहाजबाट पठाउने चरणवद्ध
प्रक्रियाहरु ...
सि.न.

४

५

एजेन्सी / कार्य

परिवहनको तयारी

परिवहन

गतिविधि
एयरलाईन रिजर्व गर्ने, एयरलाईनले
खोजे वमोजिमका कागजात र बील दिने,
समान विमानमा लोड गर्दा वा
व्यवस्थापन वा भन्डारण गर्दा
आवश्यक परेको खण्डमा HAWB जारी
गर्ने ।
परिवहनको कागजातहरु तथा भन्सार
द्वारा छाप लगाएका अन्य सबै
कागजातहरु छलफलका लागि दिने ।
सामानको अवस्थाबारे ढुवानीकर्ता र
पाउने व्यक्तिलाई जानकारी गराउने तथा
गन्तव्य स्थलमा सजिलै जाँचपास
गराउनको लागि आवश्यक सवै कागजात
पठाउने ।

कैफियत

फ्रेट फरवार्डर्सहरुले
व्यवस्थापन गर्दछ्न

फ्रेट फरवार्डर्सहरुले
सामान पठाए देखि
सम्वन्धित गोदाममा
भण्डारण गरे सम्मको
गतिविधि व्यवस्थापन
गर्न सक्छन्।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्था
•वाणिज्य मन्त्रालय / वाणिज्य विभाग
•उद्योग मन्त्रालय / उद्योग विभाग
•अर्थ मन्त्रालय (MoF)
•घरलु तथा साना उद्योग विकास बोर्ड (CSIDB)
•नेपाल चेम्बरअफ कमर्स महासंघ
•नेपाली कटेज र लघु उद्योग संघ (FNCSI)
•नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू
•कृषि विकास बैंक
•नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (FECOFUN)
•नेपाल जडिबुटी एसोसिएसन (JABAN)
•नेपाल जडीबुटी र हर्बल उत्पादन एसोसिएसन (NEHHPA)

सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्था
•नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड महासंघ (NEFSCUN)
•नेपाली कटेज र लघु उद्योग संघ (FNCSI)
•नेपाल चेम्बरअफ कमर्स महासंघ(FNCCI)
•गरीबी उन्मूलनको लागि लघु उद्यम विकास परियोजना (MED-PA)
•रोजगारीका लागि प्रशिक्षण (TFE)
•प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (CTEVT)
•व्यापार तथा निर्यात संवर्धन केन्द्र (TEPC)

सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरु
•निजी व्यबसाय दर्ता ऐन, १९५८
•कम्पनी ऐन २००६
•आयकर ऐन, २०५८
•निर्यात तथा आयात नियन्त्रण ऐन, २०१३
•भन्सार ऐन, २०६४
•विदेशी विनिमय ऐन, २०१९
•औद्योगिक उद्यम ऐन,, २०४९
•राष्ट्रिय निकुञ्य तथा वन्यजन्तु
संरक्षण ऐन, १९७३

•वन ऐन, १९९३
•वनस्पति संरक्षण ऐन, २००७
•नेपाल र भारतबीचको परिगमन संन्धी
•भन्सार ऐन, १९६२ (भारत सरकार)
•भन्सार निर्देशिका, २०१३ (भारत सरकार)
•कलकत्ता बन्दरगाह ऐन, १८९०
•जन गणतन्त्र चीनको खाद्य सुरक्षा ऐन

सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरु
•पशु तथा बन्सपाति पैठारी तथा निकासीको
क्वाराइन्टाइन सम्बन्धि पि. आर. सी. को
नियम
•आयात तथा निर्यात वस्तुको निरिक्षण
सम्बन्धि पि. आर. सी. को नियम
•जन गणतन्त्र चीनको खाद्य सुरक्षा ऐन
कार्यान्वयन बिनियम
•जन गणतन्त्र चीनको पशु तथा बनस्पति
क्वाराइन्टाइन सम्बन्धि कानुनको
कार्यान्वयन बिनियम

•खाद्य नियम, २०२७ (१९७०)
•वनस्पति संरक्षण ऐन, २०६४ (२००७)
•वनस्पति संरक्षण नियम, २०६६ (२०१०)
•कीटनाशक ऐन, २०४८ (१९९१)
•कीटनाशक नियम, २०५० (१९९४)

निर्यातकहरुको लागि सहायता
सरकारी कार्यालय
नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,

कम्पनी दर्ता

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन: ४२६७२५६; ४२१५०७७
(व्यवस्थापक), ४२६३०९०(आईटी
सहायता डेस्क) ४२४८२७६ (लेखा)
इमेल: info@ocr.gov.np

कर तथा भ्याट कार्यालय
(राजस्व विभाग, ठूला
करदाताहरूको कार्यालय,
करदाता सेवा कार्यालय)

कर भुक्तानी,
रिपोर्टिंग र लेखा
परीक्षण

विभिन्न ठउका कर तथा भ्याट कार्यालयहरु

व्यापार तथा निर्यात संवर्धन
केन्द्र (टीईपीसी)

डाटा, नियम,
अनुमति, र
प्रदर्शनमा
सहभागिताको हुने
मामला आदिमा

पुल्चोक, ललितपुर, फोन:
९७७-१-५५२५८९८, ५५३२६४२
ईमेल: info@tepc.gov.np

ईमेल: mail@ird.gov.np

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,
शनिहाट - २, विराटनगर
फोन: ९७७-२१-५२२०५४
Email: tpcbrt@wlink.com.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
सरकारी कार्यालय
नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

नेपाल निर्यात परिषद
(ECON)

सरकारसंग ज्ञान,
समर्थन, सूचना, र
प्रशिक्षणको पैरवी गर्न

ठमेल, काठमाडौं,
फोन: +९७७ १ ४४४१३३७

समयमै विशेष अनुमति र
मूल्य निधारण, गुणस्तर
प्रमाणीकरण गर्ने

भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर,
काठमाडौं, फोन: ०१-४२५९८६१

सम्बन्धित उत्पादनहरुको
अनुमतिहरु

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, फोन:
९७७-१-४२५९८४२,

भन्सार विभाग

घरेलु तथा साना
उद्योग विभाग

Email: info@nepalexport.org.np;
econ.exportcouncil@gmail.com

E-mail: csd@customs.gov.np

Email: info@dcsi.gov.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
सरकारी कार्यालय
नाम

उदेश्य

उद्योग विभाग

वाणिज्य विभाग

सम्पर्क बिबरण

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं,
फोन: ४२६११०१
सम्बन्धित
उत्पादनहरुको
अनुमतिहरु

अर्थ मन्त्रालय

Email: info@doind.gov.np

बबर महल, काठमाडौं फोन: ४२४७९१२,
४२४७९१३
Email: info@doc.gov.np

सिंहदरबार, काठमाडौं,
फोन: ९७७-१-४२११३३८

Email: moev@mof.gov.np
राष्ट्रिय उत्पादकता तथा
आर्थिक विकास केन्द्र
(NPEDC)

कपडा र भिसाको लागि
अनुमति, सीपी र जीपी को
प्रशिक्षण र गुणस्तर
वृद्धि बारे ज्ञानको लागि

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु,
काठमाडौं
फोन: ४३५०५२२Email:
npedc@wlink.com.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
सरकारी कार्यालय

नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

परराष्ट्र मन्त्रालय

पारगमन देश मार्फत
तेस्रो देश समान लैजादा
आउने मुद्दाहरू सम्बोधन
गर्न

सिंहदरबार, काठमाडौं,
फोन:+९७७-१-४२००१८२।८३।१८४।१८५
टोल फ्री नं. : १६६०-०१-००१८६
ईमेल:info@mofa.gov.np

कन्सुलर जनरल नेपाल
(CGN)

समुद्री शिपिंगको मामलामा
आवश्यक अनुमतिहरुको
लागि

नेशनल लाइब्रेरी एवेन्यू, अलीपुर, कोलकाता 700 027, पश्चिम बङ्गाल, भारत
फोन: +९१ ३३ २४५६ १२२४
फ्याक्स: +९१ ३३ २४५६ १४१०
श्रीमती सीता बस्नेत, कन्सुलर फोन: २४५६
१२२४११०३ Ext.२०३ (ओ)
ईमेल: nepalconsulate@gmail.com
cgnkolkata@mofa.gov.np
sita.basnet@mofa.gov.np
,

निर्यातकहरुको लागि सहायता
सरकारी कार्यालय
Name

कृषि र सहकारी
मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालय

Contact Details
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल,
फोन: ९७७-१-४२११७०६, ४२११९५०,
४२११८९८
फ्याक्स: ९७७-१- ४२११९३५,
४२११८३९
ईमेल:memoac@moac.gov.np
वेबसाइट: www.moac.gov.np
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ९७७-१-४२११९०५
ईमेल:
memoad@moad.gov.np
वेबसाइट: www.moad.gov.np

परिवहन संघ
Name

Purpose

Contact
details

ट्रक
यातायात
व्यवसायी
महासंघ

ढुवानी दरको लागि,
सडकको
परिस्थिति, कच्चा
माल ढुवानीको
लागि यातायात
व्यवस्था मिलाउन

नयाबाटो,
पाटन,
ललितपुर,
नेपाल, फोन:
९११-१-५१८४२
०५

निर्यातकहरुको लागि सहायता
राष्टिय चेम्बर अफ कमर्स
नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

एफएनसीसीआई

डेटा, सूचना, समस्या,
मुद्दाहरू, नीतिहरू, CO

कृषि उद्यम केन्द्र
एफएनसीसीआई भवन, टेकू, काठमाडौं
पीओ बक्स: ७६५१ फोन:
९७७-१-४२६२२६०, ४२६२२४५
Email: aec-fncci@mos.com.np

नेपाल चेमब
् र अफ कमर्स

गोदाम

कान्तिपथ, काठमाडौं, फोन:
उत् प त् त ि प् र माण पत् र ,
९७७-१-४२३०९४७
नीतिहरू र मुद्दा सम्बोधन
Email: chamber@wlink.com.np,
गर्नको लागि
info@nepalchamber.org

नाम
उदेश्य
नेपाल ट्रांजिट तथा गोदाम गोदाम र भण्डारण
कम्पनी लिमिटेड
सुविधाहरू
(NTWCL)

सम्पर्क बिबरण
मैतिदेवी, काठमाडौं, फोन: ४२२१५५१,
४२२१८०७

निर्यातकहरुको लागि सहायता
बैंकहरू
नाम
नेपाल रास्ट्र बैंक

वाणिज्य बैंकहरू

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

विदेशी मुद्राका बिषयहरू र भुक्तान र
रेमिट्यान्स, प्रोत्साहनहरूको
नोक्सानिको मुद्दाहरू

केन्द्रीय कार्यालय
बलुवाटार, काठमाडौं
फोन:९७७-१-४४१०१५८, ४४१०२०१,
४४११२५०

क्रेडिट पत्रको, भुक्तानी र
कुराकानी

बिशाल बजार, न्यू रोड, काठमाडौं
फोन:९७७-१-४२३०५८९
Email: mbo@rbb.com.np

फ्रेट फर्वार्डर्स
नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स
एसोसिएसन

सवै सामानहरुको
व्यवस्थापन,
प्याकेजिङ, ढुवानी,
जाँचपास र अग्रेषण
गर्ने र निरन्तर निगरानी
गर्न

नारायणचोक, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल,
फोन: ९७७-१-४४१९७६९
Email: neffa@mail.com.np,
neffacontact@gmail.com

निर्यातकहरुको लागि सहायता
बीमा कम्पनीहरु
नाम

उदेश्य

थापथली, फोन: ९७७-१-४२४६१०१, ४२४६१०२,
४२४६१०७
E-mail: shikharins@mos.com.np

शिखर बीमा
सगरमाथा बीमा

एवरेस्ट बीमा

सम्पर्क बिबरण

वस्तुहरू बीमा गर्न वा
ट्रान्जिट गतिबिधीहरू र
फाइल दावी गर्न

भगवतीमार्ग, नक्साल, काठमाडौं,
फोन: +९७७-१-४४१२३६७
Email :
info@sagarmathainsurance.com.np

हतिसार, काठमाडौं, फोन: ९७७-१ –
४४४४७१७
E-mail : info@eic.com.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
एयरलाइन्स
नाम

नेपाल एयरलाइंस

चीन साउदन

हिमालय एयरलाइन्स

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

फ्रेट दर, डेलीवरी
आदेश, स्पेस
उपलब्धता, ट्रान्जिट
बिन्दुहरू, ट्रान्जिट
समय, गन्तव्यको
बिन्दुमा चाहिने
कागजात आदि।

नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेट बिल्डिंग,
कान्तिपथ
काठमाडौं, नेपाल, फोन: +९७७-१-(४२२०७५७,
४२४८६१४, ४२४४०५५, ४२४८६१७
फ्याक्स: +९७७-१-४२२५३४८
ईमेल: info@nac.com.np
वेबसाइट: http://global.csair.com
फोन: १-८४४६२२२९९३
गैरीधारा - २, काठमाडौं, नेपाल
फोन: +९७७ १ ४००४०००
फ्याक्स: +९७७ १ ४००४१०८
ईमेल: info@himalaya-airlines.com
वेबसाइट: http://www.himalayaairlines.com

निर्यातकहरुको लागि सहायता
भन्सार एजेन्ट

नाम

भन्सार एजेन्ट सेवा
संघ
भन्सार एजेन्ट महासंघ
नेपाल
वीरगन्ज भन्सार
एजेन्ट संघ

उदेश्य

भन्सार जाँचपास

सम्पर्क बिबरण
सिनामंगल, काठमाडौं,
फोन: ९७७-१-४२६६३५६
Email: info@doind.gov.np
फोन: +९७७-१-४४८११४३,
ईमेल:fcanoffice@gmail.com
कस्टम एरिया, बिरगंज, फोन:
९७७-५१-५२४७९८

निर्यातकहरुको लागि सहायता
भन्सार कार्यालय
नाम
विराटनगर

भैरहवा

नेपालगञ्ज

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण
विराटनगर भन्सार कार्यालय
विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर २१,
रानी, मोरङ, फोन: ९७७-२१-५२०८४३

निर्यातको लागि वजन,
मात्रा, प्रमाणिकरण गर्ने
केन्द्र र निर्यातको लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड न. १,
बेलारिया, रुपन्देही, फोन: ९७७-७१-४१८००३
आवश्यक कागजातहरूको
लागि
जैसापुर गाविस वडा न. ७, बाँके,
फोन: ९७७-८१-५२०२८९, ५२०३७९
E-mail: nepalganj@customs.gov.np,
npj_cus@ntc.net.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
भन्सार कार्यालय
नाम

उदेश्य

तातोपानी

रसुवा

वीरगन्ज

जाँचपास र
निर्यातको लागि
कागजात स्वीकृति,
रेकर्ड

सम्पर्क बिबरण
लिपिङ, सिन्धुपाल्चोक
फोन: ०११-४८०१३१
E-mail:
tatopani@customs.gov.np
टिमुर-े ४, रसुवा
फोन: ९७७-१०-६७०१८२
E-mail: rasuwa@customs.gov.np
इंरउवा, बिरगंज
फोन: ९७७-५१-५१-५२२९२०
E-mail:
birgunj@customs.gov.np
brjcus@atcnet.com.np

निर्यातकहरुको लागि सहायता
Sectoral Associations

नाम

उदेश्य

सम्पर्क बिबरण

नेपाल जडिवुटी संघ
(JABAN)

समस्याहरूमा पैरवी
गर्नका लागि, वर्तमान
अवस्थाहरू र सुविधाहरू
जान्न, क्षमता
निर्माणको लागि
प्रशिक्षण आदि।

पुरानो डिएस पी रोड, नेपालगञ्ज-६,
बाँके
फोन- ०८१-५२४८८४, ५२३२३९
ईमेल : jaban@wlink.com.np

नेपाल जडिबुटी तथा
जडिवुटी उत्पादक
संघ
(NEHHPA)

सहिद शुक्र, FNCCI मिलन मार्ग,
पचली, टेक,ु काठमाडौं
मोबाईल : ९७७-९८५१०८७९८१
फोन : ९७७-१-४१००२०७
ईमेल : nehhpa1@gmail.com;
nehhpa2@gmail.com

निर्यातकहरुको लागि सहायता
Others
नाम

सम्पर्क बिबरण

नेपाल शीत भण्डारण संघ

डिल्लीबजार, काठमाडौं
फोन: ९७७-१-५५४६१६२, ९८५२०२००९३, ९८५१०६५५०५
mail:badri_t@hotmail.com

उद्योग उद्यम विकास संस्थान

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
टेलिफोन: ९७७-१-४२६१३३९, ४२६१४६९, ४२६६१६२,
४२६६१६३
ईमेल: iedi@mos.com.np
वेभ: www.iedi.org.np

जडिबुटी निर्यात गर्दा आउने चुनौतिहरु
•प्याकिङ र सामाग्रीहरुको उपलब्धता
•बजार पहुँच
•परिमाण र परिबहन लागत
•नियम प्रक्रिया र कागजात तयारी
•असल कृषि अभ्यास
•जोखिम विश्लेषण र मुख्य नियन्त्रण विन्दु (HACCP) परिपूर्ति
•संकलन केन्द्र र भन्सारमा भण्डारण वा गोदाम सुबिधा

खराब योजनाले निम्त्याउने समस्याहरु
खराब योजनाले निन्न कुरामा समस्याहरु निम्त्याउन सक्दछ:
•कुराकानीको बेला, गलत एल सी र भुक्तानीमा
•CIF, Ex Work, FOB, FCA जस्ता मुद्दालाई समाबेस नहुदाँ
•चाहिने कागजत नहुदाँ
•चोरी चकारी
•प्याकिङ्ग र लेभलमा
•हवाई र समुन्द्रबाट सामान पठाँउदा मिति उल्लेख नहुदाँ
•एयरलाइन्सको ढिलाइले
•सामान ढुवानीमा विलम्ब हुनाले
•गन्तव्य विन्दुमा चाहिने कागजातहरुको ज्ञान नहुदाँ
•समन्वयकर्तासँग खराब सम्झौताहुँदा
•परिबहनको विश्वसताले
•ढुवानी र CHA सँग सम्बन्धित समस्याहरु र तिनको विश्वसनीयता र उत्तरदयीत्वले
•गुणस्तर प्रमाणपत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट अनुमति नलिएको खण्डमा
•निरिक्षण र गुणस्तरका समस्याले
•विवाद समाधान

मार्गनिर्देश…
समस्या समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
•उत्पादकहरूका लागि प्रशिक्षण र ज्ञान
•आयात गर्ने देशको आवश्यकतालाइ पूरा गर्न मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने
•प्याकिङ्ग सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने
•सीमा भन्सारमा गोदाम र शित भन्डार केन्द्र जस्ता भौतिक संरचनाहरू बनाउने
•ब्रान्डिंगको प्रर्वधन गरेर मागहरु बढाउने
•वार्तालाप सिपको विकास गर्ने

मार्गनिर्देश
•कम लागतमा थोक कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने
•उद्यमीहरुलाई आफै निर्यात गर्न उत्प्रेरित गर्ने। बिचौलियाको अनुमतिलाई
निरुत्साहित गर्ने
•उद्यमीहरुमा सहयोग र समन्वयको अवधारणा अघि सार्ने
•आईटीमा तालिम र कानुनी प्रावधान जस्तै सम्झौता प्रावधान
•उपकरण, सञ्चालन गर्न सिकाउने, किट, डीजीआर (खतरनाक सामान
सञ्चालन) तालिम र HACCP को तालिम

उपसंहार
चिनियाँ बजारमा गलैँचा निर्यातको धेरै अवसर छ।
निर्यात क्रममा निर्यातकर्ताहरूको वार्तालापले महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेल्छ।
आवश्यक प्रक्रियाहरू पालन र मद्दत गर्न त्यहाँ धेरै
एजेन्सीहरू छन् ।
लगातार सहमत गुणस्तरिय र समयमै डिलिवरी प्रदान गर्न
ध्यान दिनु आवश्यक छ।
बलियो सम्झौता र भुक्तानीको सही नियमहरूले अन्तर विवाद र
झमेलाबाट बच्नको लागि सहयोग पुर्याउदछ।

