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उ ेँ य र कारण 

 

 नेपाल सरकारको अथर् सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर् केही 
महसलु, कर, शलु्क र दःतरु लगाउन, लगाई राखेकोलाई चाल ुराख्न, हेरफेर 
गनर् तथा राजःव ूशासन सम्बन्धी ूचिलत केही नेपाल कानूनलाई संशोधन 
गनर् समेत आवँयक भएकोले यो िवधेयक पेश गनुर् परेको हो । 

 

 ूःततु िवधेयकमा राजःव, कर, शलु्क र दःतरुको िनधार्रण, त्यःतो 
राजःव‚ कर‚ शलु्क र दःतरुको दर बढाउन, घटाउन वा आंिशक वा पूरै 
छुट िदने व्यवःथाको अलावा भन्सार महसलु, भन्सार सेवा दःतरु, कृिष 
सधुार शलु्क, ःवाःथ्य जोिखम कर, िशक्षा सेवा शलु्क,  पूवार्धार िवकास 
कर, सडक िनमार्ण दःतरु, सडक ममर्त तथा सधुार दःतरु, चलिचऽ िवकास 
शलु्क, ूदूषण िनयन्ऽण शलु्क, टेिलफोन ःवािमत्व शलु्क, दूरस ार सेवा 
दःतरु, क्यािसनो रोयल्टी, वन पैदावार शलु्क लगायतका कर‚ शलु्क, दःतरु 
सम्बन्धी व्यवःथा िनधार्रण गनर्को साथै मूल्य अिभविृ  कर ऐन, २०५२, 
आयकर ऐन, २०५८‚ अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ तथा ूचिलत अन्य ऐनमा 
समय अनकुुल संशोधन ूःताव समेत गिरएको छ। 

 
 

ि व्य: यो िवधेयक अथर् िवधेयक हो। 

 
 
 

        (डा. यवुराज खितवडा) 
                                     अथर् मन्ऽी 
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नेपाल सरकारको अथर् सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको िवधेयक 

ूःतावना: नेपाल सरकारको आिथर्क वषर् २०७७/०७८ को अथर् सम्बन्धी 
ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर्को िनिम  राजःव सङ्कलन गन, कर घटाउने, 
बढाउन,े छुट िदन े तथा राजःव ूशासन सम्बन्धी ूचिलत कानूनलाई 
संशोधन गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आिथर्क ऐन, 
२०७७” रहेको छ।  

(२) यो ऐनको दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, 
९, १०‚ ११, १२, १३, २०, २१‚ २२‚ २३‚ २४, २५‚ २६‚ 
२७‚ २८‚ २९‚ ३०‚ ३१‚ ३३‚ ३४ र ३६ तु न्त ूारम्भ 
हनुेछन ्र अन्य दफाह  सम्वत ्२०७७ साल साउन १ गतेदेिख 
ूारम्भ हनुेछन।् 

२. भन्सार महसलु: (१) पैठारी हनुे मालवःतमुा अनसूुची-१ बमोिजम 
भन्सार महसलु लगाइन ेर असलु गिरनेछ।  

  (२) िनकासी हनु े मालवःतमुा अनसूुची-२ बमोिजम 
भन्सार महसलु लगाइन ेर असलु गिरनेछ।  

३. भन्सार सेवा दःतरु: िनकासी हनु ेवा पैठारी हनु ेमालवःतकुो ूित 
ू ापनपऽमा िनकासी बापत एक सय पैया ँर पैठारी बापत पाँच 
सय पैयाँ भन्सार सेवा दःतरु लगाइन ेर असलु गिरनेछ।  

  तर िनकासी महसलु लाग्न े मालवःत,ु कूटनीितक तथा 
महसलु सिुवधामा िनकासी वा पैठारी हनुे मालवःत ुतथा महसलु 
ितरी अःथायी पैठारी हनुे मालवःत,ु हवाईमागर्बाट याऽलेु आफूसँगै 
लैजान े मालवःत ु र पाचँ हजार पैयाँसम्म मूल्यको िनकासी वा 
पैठारी हनु ेमालवःतमुा भन्सार सेवा दःतरु लाग्ने छैन। 

४. कृिष सधुार शलु्क: अनसूुची-१ को दफा १६ मा उल्लेख भएका 
मालवःत ु पैठारी हुँदा पैठारी मूल्यमा सोही दफामा उिल्लिखत 
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दरले कृिष सधुार शलु्क लगाइने र असलु गिरनेछ। 

  तर त्यःता मालवःतकुो पैठारी हुँदा भन्सार महसलु लाग्न े
रहेछ भन ेत्यःतो पैठारीमा कृिष सधुार शलु्क लाग्न ेछैन। 

५= अन्तःशलु्क: नपेालिभऽको कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका 
मालवःत ुवा पदाथर्, पैठारी भएका मालवःत ुवा पदाथर् वा सेवामा 
अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ बमोिजम अन्तःशलु्क लगाइन े र असलु 
गिरनेछ। 

६. मूल्य अिभविृ  कर: मूल्य अिभविृ  कर ऐन, २०५२ बमोिजम 
मूल्य अिभविृ  कर लगाइन ेर असलु गिरनेछ। 

७. ःवाःथ्य जोिखम कर: (१) िवदेशबाट पैठारी हनु े र ःवदेशमा 
उत्पािदत िबडँीमा ूित िखल्ली पच्चीस पैसा‚ चरुोट र िसगारमा ूित 
िखल्ली पचास पैसा र खाने सूितर्, खैनी, गटु्खा, पान मसलामा ूित 
िकलोमाम चालीस पैयाँका दरले समदरमा ःवाःथ्य जोिखम कर 
लगाई असलु गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर पैठारीका बखत 
भन्सार िबन्दमुा र ःवदेशी उत्पादनका हकमा ूित ानबाट 
िनंकासनका बखत असलु गिरनेछ। 

(३) ःवाःथ्य जोिखम करको िनयमन र ूशासन 
आन्तिरक राजःव िवभागले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ।  

८.  िशक्षा सेवा शलु्क: (१) िवदेशमा अध्ययन गनर् जान े िव ाथीर्लाई 
िशक्षण शलु्क बापत िवदेशी मिुाको सटही सिुवधा िदँदा त्यःतो 
सटही रकममा दईु ूितशत िशक्षा सेवा शलु्क लगाइन े र असलु 
गिरनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िवदेशी मिुाको सटही सिुवधा 
उपलब्ध गराउन ेब  वा िव ीय संःथाले िशक्षा सेवा शलु्क बापत 
सङ्कलन गरेको रकम अक  मिहनाको पच्चीस गतेिभऽ राजःव 
खातामा जम्मा गरी सोको िववरण सिहतको जानकारी सम्बिन्धत 
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राजःव कायार्लयमा पठाउन ुपनछ।  

(३) िशक्षा सेवा शलु्कको ूशासन आन्तिरक राजःव 
िवभागले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ।  

९. पूवार्धार िवकास कर: नेपालमा पैठारी हनु ेपेशोल र िडजेलमा ूित 
िलटर दश पैयाँको दरले पूवार्धार िवकास कर भन्सार िबन्दमुा 
लगाई असलु गिरनेछ। 

१०. सडक िनमार्ण दःतरु: (१) नेपालिभऽ पैठारी वा उत्पादन हनुे 
सवारी साधनमा अनसूुची-३ बमोिजम सडक िनमार्ण दःतरु लगाई 
असलु गिरनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको दःतरु यो ऐन ूारम्भ 
भएपिछ पैठारी हनुे सवारी साधनमा भन्सार िबन्दमुा भन्सार 
कायार्लयले र यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा पिहले पैठारी भई दतार् हनु 
बाँकी रहेका तथा ःवदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउन ेसवारी 
साधनको हकमा त्यःता सवारी साधन दतार् गन कायार्लयले दतार् 
गदार्को बखत असलु गनछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोिजमको सडक िनमार्ण दःतरु 
संघीय सि त कोषमा दािखल गनुर् पनछ।  

  (४) उपदफा (२) बमोिजम स लन भएको दःतरुको 
िववरण मािसक पमा नपेाल सरकार‚ अथर् मन्ऽालयमा पठाउन ु
पनछ। 

११. सडक ममर्त तथा सधुार दःतरु: सडक ममर्त तथा सधुार गनर् 
िवदेशबाट नेपालमा पैठारी हनुे पेशोलमा ूित िलटर चार पैयाँ र 
िडजेलमा ूित िलटर दईु पैया ँसडक ममर्त तथा सधुार दःतरु 
भन्सार िबन्दमुा लगाई असलु गिरनेछ। 

१२. चलिचऽ िवकास शलु्क: नपेालमा चलिचऽ घरले ूदशर्न गन 
िवदेशी चलिचऽको ूवेश शलु्कमा अनसूुची-४ बमोिजम चलिचऽ 
िवकास शलु्क लगाई असलु गिरनेछ।  
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१३. ूदूषण िनयन्ऽण शलु्क: (१) नेपालिभऽ िबबी िवतरण हनु ेपेशोल 
तथा िडजेलमा ूित िलटर एक पैया ँपचास पैसाका दरले ूदूषण 
िनयन्ऽण शलु्क लगाई असलु गिरनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क पैठारीकतार्ले असलु 
गरी ूत्येक मिहनाको शलु्क अक  मिहनाको पच्चीस गतेिभऽ 
राजःव खातामा दािखल गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभऽ शलु्क दािखल 
नगरेमा सम्बिन्धत पैठारीकतार्बाट वािषर्क पन्ी ूितशत व्याजसिहत 
असलु गिरनेछ।  

(४) ूदूषण िनयन्ऽण शलु्कको ूशासन आन्तिरक 
राजःव िवभागले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 

१४. टेिलफोन ःवािमत्व शलु्क: (१) टेिलफोन जडान गन माहकबाट 
टेिलफोन ःवािमत्व शलु्क बापत पाँचसय पैयाँ असलु गिरनेछ। 
टेिलफोनको ःवािमत्व पिरवतर्न भएको अवःथामा टेिलफोनको 
ःवािमत्व ूा  गन व्यिक्तबाट समेत त्यःतो शलु्क असलु गिरनेछ। 

तर मोवाइल टेिलफोनको हकमा ूत्येक िसमकाडर् र 
िरचाजर् शलु्कको दईु ूितशतका दरले टेिलफोन ःवािमत्व शलु्क 
लाग्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क दूरस ार सेवा 
उपलब्ध गराउने िनकायले असलु गरी ूत्येक मिहनाको शलु्क 
अक  मिहनाको पच्चीस गतेिभऽ राजःव खातामा दािखल गनुर् 
पनछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभऽ शलु्क दािखल 
नगरेमा सम्बिन्धत िनकायबाट वािषर्क पन्ी ूितशत ब्याजसिहत 
असलु गिरनेछ।  

(४) टेिलफोन ःवािमत्व शलु्कको ूशासन आन्तिरक 
राजःव िवभागले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ। 
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१५. दूरस ार सेवा दःतरु: (१) टेिलफोन, मोबाइल, इन्टरनटे जःता 
दूरस ार सेवा उपलब्ध गराउन े िनकायले माहकबाट िलन े
महसलुको ते॑ ूितशत रकम दूरस ार सेवा दःतरु बापत असलु 
गनुर् पनछ।  

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
दूरस ार सेवा उपलब्ध गराउन ेअनमुित ूा  िनकायबीच एकले 
अक को नेटवकर्  ूयोग गरे बापत ितनुर्पन शलु्क (इन्टर कनेक्सन 
चाजर्) र िफक्ःड ॄोडव्याण्ड सेवा शलु्कको पचास ूितशतसम्मको 
ममर्त सम्भार शलु्कमा त्यःतो दःतरु लाग्न ेछैन। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको दःतरु दूरस ार सेवा 
उपलब्ध गराउने अनमुित ूा  व्यिक्त वा िनकायले असलु गरी 
ूत्येक मिहनाको शलु्क अक  मिहनाको पच्चीस गतेिभऽ मूल्य 
अिभविृ  कर सिहत राजःव खातामा दािखल गनुर् पनछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको अविधिभऽ दःतरु दािखल 
नगरेमा सम्बिन्धत व्यिक्त वा िनकायबाट त्यःतो बाँकी रकममा 
मािसक पाँच ूितशतका दरले थप दःतरु असलु गिरनेछ। 

(५) दूरस ार सेवा दःतरुको ूशासन आन्तिरक राजःव 
िवभागले िनधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ।  

१६. क्यािसनो रोयल्टी: (१) नेपालमा रहेका क्यािसनो स ालन गनर् 
इजाजतपऽ ूा  व्यिक्त वा संःथाले क्यािसनो स ालन गरे बापत 
वािषर्क चार करोड पैयाँ र आधिुनक मेिशन वा उपकरणको 
माध्यमबाट माऽ खेलाइन ेखेलको लािग वािषर्क एक करोड पैया ँ
रोयल्टी ितनुर् पनछ। 

(२) उपदफा (१) को ूयोजनको लािग एउटा 
इजाजतपऽबाट एक ःथानमा माऽ त्यःतो खेल स ालन गनर् 
पाइनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रोयल्टी बापतको रकम 
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सम्बिन्धत क्यािसनो स ालन गनर् इजाजतपऽ ूा  व्यिक्त वा 
संःथाले आिथर्क वषर् ूारम्भ भएको िमितले छ मिहनािभऽ नेपाल 
सरकार‚ संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयमा दािखल 
गनुर् पनछ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको अविधिभऽ रोयल्टी रकम 
दािखल नगन व्यिक्त वा संःथाबाट सो अविध नाघकेो तीन 
मिहनासम्मको लािग उक्त रोयल्टी रकमको पन्ी ूितशतका दरले 
थप शलु्क र सो अविध पिछ त्यःतो बाँकी रोयल्टी रकममा तीस 
ूितशतका दरले वािषर्क थप शलु्क लगाई त्यःतो रकम असलु 
गिरनेछ।  

(५) क्यािसनो रोयल्टीको िनयमन र ूशासन सम्बन्धी 
सम्पूणर् कायर् नपेाल सरकार‚ संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन 
मन्ऽालयबाट हनुेछ। 

(६) ूचिलत कानून बमोिजम क्यािसनो स ालन गनर् वा 
आधिुनक मेिशन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइन े खेलको 
लािग इजाजतपऽ ूा  व्यिक्त वा संःथाले क्यािसनो स ालन गरे 
बापत आिथर्क वषर् २०७५/७६ सम्मको बक्यौता रोयल्टी पूरै र 
सोमा लागेको थप शलु्क तथा वािषर्क थप शलु्कको पचास ूितशत 
रकम र आिथर्क वषर् २०७६/७७ को रोयल्टी तथा सोमा लागेको 
थप शलु्क तथा वािषर्क थप शलु्क सम्वत ् २०७७ साल चैऽ 
मसान्तिभऽ बझुाएमा आिथर्क वषर् २०७५/७६ सम्मको बाँकी थप 
शलु्क र वािषर्क थप शलु्क छुट िदइनेछ। 

१७. सामािजक सरुक्षा कोष सम्बन्धी व्यवःथा: (१) आयकर ऐन, 
२०५८ को अनसूुची–१ को दफा १ बमोिजम एकल ूाकृितक 
व्यिक्तको वािषर्क चार लाख पैयाँसम्म रोजगारीको आय भएमा सो 
आयमा एक ूितशतका दरले र दम्पि को हकमा वािषर्क चार 
लाख पचास हजार पैयाँसम्म रोजगारी आय भएमा एक 
ूितशतका दरले कर लाग्नछे।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर रकम भकु्तानीका 
बखत ॐोतमा क ी गरी असलु गिरनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम असलु गिरएको रकम छु ै 
राजःव खातामा जम्मा गिरनेछ। 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
िनवृ भरण बापतको आय र योगदानमा आधािरत िनवृ भरण 
कोषमा योगदान गन ूाकृितक व्यिक्तको आयमा यस दफा 
बमोिजमको कर लाग्न ेछैन।  

१८. दर घटाउन, बढाउन वा छुट िदन सक्ने: (१) ूचिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले आवँयकता 
अनसुार यो ऐन र ूचिलत अन्य कानून बमोिजम लगाइएका 
दःतरु, शलु्क, महसलु वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यःतो 
दःतरु, शलु्क, महसलु वा कर आंिशक वा पूणर् पमा छुट िदन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
नेपाल सरकार‚ अथर् मन्ऽालयले मनुाफारिहत सावर्जिनक तथा 
सामदुाियक संःथा, नेपाल सरकार‚ ूदेश सरकार‚ ःथानीय तहका 
िनकाय वा नेपाल सरकारको ःवािमत्व भएका संगिठत संःथालाई 
यस ऐन बमोिजम लाग्न े दःतरु, शलु्क, महसलु वा करको दर 
घटाउन वा त्यःतो दःतरु, शलु्क, महसलु वा कर आंिशक वा पूणर् 
पमा छुट िदन सक्नछे। 

(3) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयले वैदेिशक ऋण वा अनदुान 
सहयोगमा स ालन गिरन ेआयोजनाका लािग वा नेपाल सरकार वा 
लगानी बोडर्सँग भएको आयोजना िवकास सम्झौता बमोिजम 
पिरयोजना िवकासका लािग आयोजना वा आयोजनाले िनयकु्त 
गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी हनुे मालवःतकुो पैठारीमा 
उिल्लिखत शतर्को अधीनमा रही यस ऐन बमोिजम लाग्न ेदःतरु, 
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शलु्क, महसलु वा करको दर घटाउन वा त्यःतो दःतरु, शलु्क, 
महसलु वा कर आंिशक वा पूणर् पमा छुट िदन सक्नेछ। 

(4) उपदफा (१), (२) र (3) बमोिजम िदइएको छुट 
सिुवधाको कसैले दु पयोग गरेमा वा कुनै खास ूयोजनको लािग 
छुट सिुवधामा ूा  गरेको मालवःत ुअन्य कायर्मा ूयोग गरेमा 
त्यसरी छुट िदइएको दःतरु, शलु्क, महसलु वा कर रकम असलु 
गरी सो रकम बराबर जिरबाना गरी असलु गिरनेछ। 

(5) यस दफा बमोिजम करको दर घटाइएको, बढाइएको 
वा कुनै दःतरु, शलु्क, महसलु वा कर आंिशक वा पूणर् पमा छुट 
िदइएको िववरण ूत्येक वषर् नेपाल सरकार‚ अथर् मन्ऽालयले 
संघीय संसदमा पेश गनुर् पनछ। 

  (६) यस दफा बमोिजम दर घटाइएको, बढाइएको वा 
छुट िदइएको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकाशन गनुर् पनछ।  

१९. ूिबया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् सक्ने: (१) 
मूल्य अिभविृ  कर ऐन, २०५२, अन्तःशलु्क ऐन, २०५८, 
आयकर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ तथा यस ऐनको 
कायार्न्वयनको बममा सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा गम्भीर 
खलल पगुेको वा सावर्जिनक आवागमनमा अवरोध भएको वा 
िवप को कारणले उिल्लिखत ऐनले ूदान गरेको कुनै सिुवधा 
उपभोग गनर् नपाउन ेअवःथा िसजर्ना भएमा, कुनै जिटलता देिखएमा 
वा उिल्लिखत ऐन तथा यस ऐनको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा 
अड्काउ पनर् गएमा नेपाल सरकार‚ अथर् मन्ऽालयले आवँयकता 
अनसुार अविध थप गनर्, ूिबया सरलीकरण गनर् वा कायार्न्वयनमा 
देिखएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम बाधा अड्काउ फुकुवा 
गरेको सूचना नपेाल राजपऽमा ूकाशन गनुर् पनछ। 
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२०. करको दायरामा आउनेलाई शलु्क तथा व्याज िमन्हा िदइनेः (१) 
कुनै पिन व्यिक्तले िबगतमा कर लाग्ने आय आजर्न गरेको तर 
त्यसरी आिजर्त आयमा कर नबझुाएको भए त्यःता व्यिक्तले ःथायी 
लेखा नम्बर िलई आिथर्क वषर् २०७४/७५ र २०७५/७६ को 
बझुाउन ु पन आय िववरण र सोमा लाग्न ेकर सम्वत ् २०७७ 
साल फागनु मसान्तसम्म बझुाएमा सो बापत लाग्न ेशलु्क तथा 
ब्याज िमन्हा हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम आय िववरण र कर 
बझुाएमा  सोभन्दा अिघका आिथर्क वषर्ह को आय िववरण र 
सोमा लाग्न ेकर‚ शलु्क तथा ब्याज बझुाउन ुपन छैन।  

             (३) उपदफा (१) बमोिजम आय िववरण सिहत कर 
दािखल नगन व्यिक्तसँग आय आजर्न गरेको अविधको आय िववरण 
दािखल गनर् लगाई  ितनुर् पन कर, शलु्क तथा व्याज असलु 
गिरनेछ। 

२१. थप दःतरु, शलु्क, ब्याज तथा जिरबाना िमन्हा हनुेः (१) ःथायी 
लेखा नम्बर िलई आय िववरण पेश नगन वािषर्क पचास लाख 
पैयाँसम्मको कारोबार गन ूाकृितक व्यिक्तले आिथर्क वषर् 
२०७३/७४‚ २०७४/७५ र २०७५/७६ को आय िववरण‚ सो 
आय िववरण अनसुारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको पच्चीस 
ूितशतले हनु े रकम सम्वत ् २०७७ साल फागनु मसान्तसम्म 
बझुाएमा सोभन्दा अिघका वषर्ह को आय िववरण पेश गनुर् पन 
छैन र त्यःतो आयमा लाग्ने कर, शलु्क तथा बाँकी ब्याज िमन्हा 
हनुेछ। 

(२) ःथायी लेखा नम्बर िलई आिथर्क बषर् २०७३/७४ 
वा सो भन्दा अिघको आय िववरण पेश नगन वािषर्क पचास लाख 
पैयाँभन्दा बढीको कारोबार गन ूाकृितक व्यिक्त वा िनकायले 
आय िववरण‚ सो आय िववरण अनसुारको आयकर र सोमा लाग्न े
व्याजको पच्चीस ूितशतले हनुे रकम सम्वत ्२०७७ साल फागनु 
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मसान्तसम्म बझुाएमा सोमा लाग्ने शलु्क तथा बाँकी ब्याज िमन्हा 
हनुेछ। 

(३) सम्वत ् २०७५ साल असार मसान्तसम्मको मूल्य 
अिभविृ  कर िववरण पेश नगन मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका 
कुनै पिन करदाताले आफूले बझुाउन ु पन कर िववरण‚ सो कर 
िववरण अनसुारको मूल्य अिभविृ  कर र सोमा लाग्न े व्याजको 
पचास ूितशतले हनुे रकम सम्वत ् २०७७ साल फागनु 
मसान्तिभऽ बझुाएमा सोमा लाग्न ेजिरबाना‚ थप दःतरु तथा बाँकी 
ब्याज िमन्हा हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) मा उिल्लिखत अविधिभऽ मूल्य 
अिभविृ  कर िववरण पेश नगन करदातामध्ये सम्वत ् २०७३ 
साल असारसम्मको कर िववरण पेश नगन करदाताको दतार् ःवतः 
खारेज हनुेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम दतार् खारेज भएका 
करदाताले पेश गनुर्पन कर िववरण िढला पेश गरेको वा कर 
िववरण पेश नगरेको कारणले लाग्न ेजिरबाना िमन्हा हनुेछ।  

         (६) उपदफा (५) बमोिजमको बक्यौता बाहेक अन्य कर 
बक्यौता रहेका करदाताको त्यःतो बक्यौता रकमको अिभलेख 
कायम गरी असलु गिरनेछ। 

२२. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संःथालाई लाग्न ेकर, शलु्क 
तथा व्याज िमन्हा सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) जलॐोत ऐन‚ 
२०४९ बमोिजम दतार् भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संःथाको आिथर्क वषर् २०७५/७६ सम्मको कारोबारमा आन्तिरक 
राजःव कायार्लयबाट कर िनधार्रण भई बक्यौता रहेको कर‚ शलु्क 
तथा ब्याज र आिथर्क वषर् २०७६/७७ र सोभन्दा अिघका आय 
वषर्ह मा संःथाले आफ्नो उ ेँ य अनु प आजर्न गरेको आयमा 
आयकर ऐन‚ २०५८ बमोिजम लाग्ने करमध्ये ितनर् बाँकी कर‚ 
शलु्क तथा ब्याज िमन्हा हनुेछ।  
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२३. बक्यौता कर िमन्हा सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः आयकर ऐन, 
२०३१ बमोिजम लगत कायम भई असलु हनु नसकेको आयकर 
बक्यौता र मूल्य अिभविृ  कर ऐन‚ २०५२ ले ूितःथापन गरेका 
होटल कर, मनोर न कर, ठेक्का कर र िबबीकर ऐन बमोिजम 
सम्वत ्२०६० साल असार मसान्तसम्म लगत कायम भई असलु 
हनु नसकेका बक्यौता करमध्ये ूित लगत पचास हजार 
पैयाँसम्मको बक्यौता कर र सोमा लागेको ब्याज िमन्हा गिरएको 
छ। 

२४. शलु्क, थप दःतरु तथा जिरबाना िमन्हा सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः      
आयकर ऐन‚ 2058‚ मूल्य अिभविृ  कर ऐन‚ 2052 र 
अन्तःशलु्क ऐन‚ 2058 बमोिजम सम्वत ् २०७५ साल असार 
मसान्तिभऽ भएको कर िनधार्रण वा अन्त:शलु्क िनधार्रण (झु ा 
तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर िनधार्रण बाहेक) उपर 
िच  नबझुाई आन्तिरक राजःव िवभाग समक्ष ूशासकीय 
पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदई िवचारािधन रहेका वा िवभागको 
िनणर्यमा िच  नबझुाई राजःव न्यायािधकरण वा अदालतमा 
पनुरावेदनमा गई िवचारािधन रहेका मु ा सम्बिन्धत करदाताले 
िफतार् िलई त्यःतो िनधार्रणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य 
अिभविृ  कर, अन्तःशलु्क बापतको कर रकम र सोमा लागेको 
ब्याज सम्वत ्२०७७ साल फागनु मसान्तिभऽ बझुाएमा सो मा 
लागेको शलु्क‚ थप दःतरु तथा जिरबाना िमन्हा िदइनेछ ।  

२५. कोिभड-१९ को संबमणबाट ूभािवत कारोबारमा कर छुट 
सहिुलयत समब्न्धी िवशेष व्यवःथाः (१) वािषर्क बीस लाख 
पैयाँसम्मको कारोबार वा दईु लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, 
२०५८ को  दफा ४ को उपदफा (४) बमोिजम कर लाग्न े
करदातालाई आय वषर् २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचह र 
ूितशत छुट हनुेछ। 

      (२) आयकर ऐन, २०५८ को  दफा ४ को उपदफा 
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(४क) बमोिजम कारोबारको आधारमा कर बझुाउने वािषर्क बीस 
लाख पैयाँदेिख पचास लाख पैयाँसम्मको कारोबार भएका 
करदातालाई आय वषर् २०७६/७७ मा लाग्न े करमा पचास 
ूितशत छुट हनुेछ। 

  (३) वािषर्क एक करोड पैयाँसम्मको कारोबार भएका 
व्यिक्तलाई आय वषर् २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ 
बमोिजम लाग्न ेकरमा पच्चीस ूितशतले छुट हनुेछ। 

  (४) होटल‚ शाभल‚ शेिक ‚ यातायात वा हवाई सेवाको 
वािषर्क एक करोड पैयाँभन्दा बढी कारोबार गन व्यिक्तलाई आय 
वषर् २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम लाग्न ेकरमा 
बीस ूितशतले छुट हनुेछ। 

२६. नेपाल सरकार‚ ूदेश वा ःथानीय तहले ःथापना गरेको कोरोना 
संबमण रोकथाम‚ िनयन्ऽण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको 
खचर् सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः कुनै व्यिक्तले आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ मा नेपाल सरकार‚ ूदेश वा ःथानीय तहले ःथापना 
गरेको कोरोना संबमण रोकथाम‚ िनयन्ऽण तथा उपचार कोषमा 
योगदान गरेको रकम उक्त वषर्को करयोग्य आय गणना गदार् खचर् 
कि  गनर् पाउनछे। 

२७. ःथायी लेखा नम्बर निलएका कामदारलाई िवतरण गरेको ज्याला खचर् 
सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को 
उपदफा (१) को खण्ड (घ१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै व्यिक्तले आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय 
वा लगानीबाट भएको आय गणना गन ूयोजनको लािग पटके 
ूकृितको तीन हजार पैयासँम्मको ज्याला भकु्तानी गदार् भकु्तानी 
ूा  गन ूाकृितक व्यिक्तले ःथायी लेखा नम्बर निलएको भए 
तापिन त्यःतो खचर् कि  गनर् पाउनेछ। 

२८. ःथायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको बीजक वापतको खचर् सम्बन्धी 
िवशेष व्यवःथाः आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को उपदफा 
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(१) को खण्ड (घ२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
व्यिक्तले आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय वा 
लगानीबाट भएको आय गणना गन ूयोजनको लािग व्यावसाियक 
कारोबार नगन ूाकृितक व्यिक्तसँग सोझै गिरन ेकृिषजन्य‚ वनजन्य‚ 
पशजुन्य र अन्य घरायसी वःतकुो खिरद तथा ःथायी लेखा नम्बर 
उल्लेख नभएको दईु हजार पैयाँसम्मको बीजक बापतको खचर् क ी 
गनर् पाउनेछ। 

२९. दम्पि ले योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षा कोषमा योगदान 
गरेको आय सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः आयकर ऐन‚ २०५८ को 
अनसूुची-१ को दफा १ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा 
ऐजन ऐनको दफा ५० बमोिजम छनौट गन कुनै दम्पि ले 
योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षा कोषमा योगदान गरेकोमा 
त्यःतो आयमा उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको कर 
लाग्ने छैन। 

३०. सामािजक सरुक्षा कोषमा योगदान वापतको रकम हःतान्तरण 
सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः योगदानमा आधािरत सामािजक सरुक्षा 
कोष ऐन‚ २०७४ बमोिजम ःथापना भएको सामािजक सरुक्षा 
कोषमा सहभागी भएको वा हनु चाहन े कुनै पिन योगदानकतार्ले 
ःवीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम समव्त ् २०७७ 
साल चैऽ मसान्तिभऽ सामािजक सरुक्षा कोषमा हःतान्तरण गरेमा 
त्यसरी हःतान्तरण गिरएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा ८८ बमोिजम अवकाश भकु्तानी बापत कर क ी गनुर् पन 
छैन। 

३१. ॑ासयोग्य सम्पि मा एकितहाइले थप पाउने ॑ासक ी खचर् 
सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः आयकर ऐन‚ २०५८ को अनसूुची-२ 
को दफा ३ को उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुनै िनकाय वषर्भिर पूणर् 
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पले ऐनको दफा ११ मा उिल्लिखत िवशेष उ ोग स ालनमा 
रहेको भएमा वा कुनै िनकायले सडक, पलु‚ टनेल रोपवे, रेल्वे वा 
आकासे पलु िनमार्ण गरी स ालन गरेको वा शाम वा शिलबस 
स ालन गरेको भएमा त्यःता िनकायले सो आिथर्क वषर्मा सो 
अनसूुचीको दफा १ मा उल्लेख भएका वगर् "क"‚ "ख"‚ "ग" र 
"घ" मा उिल्लिखत ॑ासयोग्य सम्पि का लािग लागू हनुे 
॑ासक ीको दरमा एकितहाइले थप पाउनेछन।् 

३२. घर जग्गा रिज ेशन शलु्कको अन्तिरम ूशासनः अन्तर–सरकारी 
िव  व्यवःथापन ऐन, २०७४ बमोिजमको घर जग्गा रिज ेशन 
शलु्क उठाउन ूदेश तथा गाउँपािलका वा नगरपािलकामा साधन, 

ॐोत, ूिविध, जनशिक्त तथा कायार्लय व्यवःथापन नभएसम्म नेपाल 
सरकारको सम्बिन्धत कायार्लयले ूदेशले िनधार्रण गरे बमोिजमको 
दर अनसुारको शलु्क उठाई सोही ऐनले व्यवःथा गरे बमोिजमको 
सम्बिन्धत ूदेश तथा ःथानीय सि त कोषमा दािखल गनछ। 

३३.  मूल्य अिभविृ  कर ऐन, २०५२ मा संशोधनः मूल्य अिभविृ  कर 
ऐन, २०५२ को,– 

(१) दफा १० को उपदफा (२) को‚- 

(क) खण्ड (क) मा रहेका "कवाडी तथा पऽकुो 
व्यवसाय," भ  ेशब्दह  िझिकएका छन।् 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "‚नगरपािलका"‚ "मोटर 
पाट्सर्‚" तथा कानूनी" र "सिुट  सिटर् को सामान 
सिहतको टेलिर  व्यवसाय," भ  े शब्दह  
िझिकएका छन।् 

(२) दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क१) पिछ 
देहायको खण्ड (क२) थिपएको छः- 

"(क२) संयकु्त रा  संघ, यसका सदःय संःथा एवं 
िविश ीकृत एजेन्सीले आफ्नो उ ेँय अनु प 
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कायर् स ालन गन िसलिसलामा नेपालिभऽ कर 
लाग्ने वःत ुवा सेवा खिरद गदार् ितरेको करको  
रकम।" 

(३) दफा २५ग. पिछ देहायको दफा २५ग१. र २५ग२. 
थिपएका छन:्- 

(क) "२५ग१. ठेक्का वा करार अन्तगर्त बढी भकु्तानी 
भएको कर िफतार् हनुेः (१) सावर्जिनक खिरद 
सम्बन्धी ूचिलत कानून बमोिजमको सावर्जिनक 
िनकाय वा नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक 
ःवािमत्व भएको संघ संःथाले ठेक्का सम्झौता वा 
करार अन्तगर्त आपूितर् भएको वःत ुवा सेवा वा 
वःत ु तथा सेवा बापतको रकम सम्बिन्धत 
ठेकेदार वा आपूितर्कतार्लाई भकु्तानी गदार् 
िनजको नामबाट दािखल भएको कर बापतको 
रकम सम्बिन्धत ठेकेदार वा आपूितर्कतार्ले 
बझुाउन ुपन करमा िमलान गनर् पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लगातार 
चार मिहनासम्म िमलान गदार् िमलान हनु नसकी 
बढी दािखल भएको त्यःतो रकम सम्बिन्धत 
ठेकेदार वा आपूितर्कतार्ले िफतार् िलन चाहेमा 
कर अिधकृत समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कसैको 
िनवेदन परेमा िफतार् िदन ु पन ठहिरएको रकम 
कर अिधकृतले िनवेदन परेको िमितले साठी 
िदनिभऽ िफतार् िदन ुपनछ। 

(४) सम्बिन्धत ठेकेदार वा 
आपूितर्कतार्ले उपदफा (२) बमोिजम िमलान 
गरेर बाँकी रहेको रकम िफतार् पाउन दावी 
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गिरसके पिछ त्यःतो रकम अक  मिहनामा 
उठाएको करमा िमलान गनर् पाउन ेछैन।" 

  

(ख) "२५ग२. औषिध उ ोगले खिरदमा ितरेको कर 
िफतार् हनुेः (१) औषिध उ ोगले औषिध 
उत्पादनको लािग आवँयक पन कच्चा पदाथर्‚ 
सहायक कच्चा पदाथर् र प्यािक  मेटेिरयल 
ःवदेशी उ ोगबाट खिरद गरेमा उक्त खिरदमा 
ितरेको कर चौमािसक पमा िफतार् पाउन कर 
अिधकृत समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ। 

       (२) उपदफा (१) बमोिजम कसैको 
िनवेदन परेमा िफतार् िदन ु पन ठहिरएको रकम 
कर अिधकृतले िनवेदन परेको िमितले साठी 
िदनिभऽ िफतार् िदन ुपनछ।" 

(४) दफा २९ को‚- 

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका "ूत्येक 
कर अविधको िनिम  दश हजार पैयाँ" भ  े
शब्दह को स ा "ूत्येक पटक बीस हजार 
पैयाँ" भ े शब्दह  रािखएका छन।् 

(ख) उपदफा (१ग) पिछ देहायको उपदफा (१घ)  
थिपएको छः- 

"(१घ) दतार् हनुपुन दाियत्व भएका 
व्यिक्तले दतार् नगरी कारोवार गरेमा कर 
अिधकृतले त्यःतो व्यिक्तलाई कर िबगोको 
पचास ूितशतले हनु आउन ेरकम जिरबाना गनर् 
सक्नेछ।"  

(५) दफा 31क. को उपदफा (7) मा रहेका "उपदफा (1) 
बमोिजम" भ  ेशब्दह को स ा "उपदफा (६) बमोिजम" 
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भ े शब्दह  रािखएका छन।् 

(६) अनसूुची- १ मा संशोधनः मूल ऐनको अनसूुची- १ को‚- 

(१)  समूह १ को‚- 

(क) "उपशीषर्क ०७०८.००.९०" को स ा 
"उपशीषर्क ०७०८.९०.००" रािखएको 
छ। 

(ख)  "उपशीषर्क ०७१३.९०.०० (-अन्य)" को 
स ा " उपशीषर्क ०७१३.९०.१० (---
दलेको) र ०७.१३.९०.९० (---अन्य)" 
रािखएका छन।् 

(ग)  "उपशीषर्क ०८१०.९०.०० (-अन्य)" को 
स ा "उपशीषर्क ०८१०.९०.१० (---
अनार), ०८१०.९०.२० (---िलची) र 
०८१०.९०.९०   (---अन्य)" रािखएका 
छन।् 

(घ) "उपशीषर्क १००६.१०.०० (-धान)" को 
स ा "उपशीषर्क १००६.१०.१० (---
बीउ) र १००६.१०.९०(---अन्य)" 
रािखएका छन।् 

(ङ) "उपशीषर्क १००६.३०.०० (-पािलस वा 
चम्कने गरेको वा नगरेको कुटेर तयार 
गरेको चामल)"  को स ा "उपशीषर्क 
१००६.३०.१० (---बासमती चामल)  र 
१००६.३०.९० (---अन्य)" रािखएका    
छन।् 

(च) "उपशीषर्क १२०९.९१.०० (-तरकारीका 
बीउ) को स ा "उपशीषर्क 
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१२०९.९१.१०(---काउलीको)‚ 

१२०९.९१.२० (---बन्दागोबीको)‚ 

१२०९.९१.३० (--- प्याजको)‚ 

१२०९.९१.४० (---मूलाको)‚ 
१२०९.९१.५० (---टमाटरको) र 
१२०९.९१.९०(---अन्य)" रािखएका 
छन।् 

(छ) "उपशीषर्क १२११.९०.०० (-अन्य)" को 
स ा "उपशीषर्क १२११.९०.१० (---
याचार्गमु्बा) र १२११.९०.९० (---
अन्य)" रािखएका छन।् 

(ज) शीषर्क २३.०१ रहेका "माछाको चारो" 
भ े शब्दह  िझिकएका छन।् 

(झ) ि ब्यको बुदँा नं. १ पिछ बुदँा नं. १क. 
थिपएको छः- 

"१क. सोयाबडी मःयौरा।" 

(२) समूह ४ को‚- 

(क) "उपशीषर्क ३१०२.१०.०० (-जलीय 
घोलमा भएको वा नभएको यिुरया)" को 
स ा "उपशीषर्क ३१०२.१०.१० (---
िडजल एक्सहःट फ्लडु)‚ ३१०२.१०.९१ 
(----टेिक्नकल मडे) र ३१०२.१०.९९ 
(----अन्य)" रािखएका छन।् 

(ख) ि ब्यको‚- 

(१) बुदँा नं. (१) को स ा देहायको बुदँा 
नं. (१) रािखएको छः- 

   "(१) उपशीषर्क ७३१४.४९.०० मा 
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पन माछा पाल्ने तयारी केजह , 

उपशीषर्क ८४७९.८९.९० मा पन 
माछाको दाना खवुाउन े अटोमेिटक 
िफडर।" 

(२) बुदँा नं. (३)‚ (४)‚ (५) र (६)  
को स ा देहायका बुदँा नं. (३)‚ (४)‚ 
(५) र (६) रािखएका छन:्- 

"(३) कृिष, बागवानी तथा पुं प 
फमर्ह ले    पैठारी गन 
उपशीषर्क ९४०६.१०.१० 
र ९४०६.९०.१० मा पन 
िमन हाउस। 

(४) उपशीषर्क ३९२६.९०.९९ 
मा पन बीउ उमानर् तथा 
रोप्न ूयोग हनु ेशे। 

(५)  भन्सार दरबन्दीको भाग २३, 

२८ र २९ मा पन 
िफडसिप्लमेण्टको कच्चा 
पदाथर्, भन्सार दरबन्दीको 
उपशीषर्क २३०९.९०.०० 
मा पन पशपंुछीको दाना र 
िफडसिप्लमेण्ट,  उपशीषर्क 
२५२१.००.०० को 
चनुढु ाको धलुो। 

(६) सामान्य भाडँावतर्न बाहेकका 
शीषर्क ३९.२४ र ७३.२३ 
अन्तगर्त पन कुखरुाको दाना 
खवुाउन े िवशेष ूकारको 
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भाँडा र कुखरुाको पानी िपउन े
िवशेष िकिसमका भाडँा।"  

(३) समूह ५ को‚- 

(क) "उपशीषर्क ३००५.१०.०० (-टाँिसने पि  
(सेिसंग) र टाँिसने तह (लेयर) भएका अन्य 
वःतहु )"   को स ा "उपशीषर्क 
३००५.१०.१० (---टाँिसने जाली 
(एिड्हसभ गज))‚ ३००५.१०.२० (---
टाँिसने प्ला र), ३००५.१०.३० (---
टाँिसने टेप) र ३००५.१०.९०(---अन्य) 
तथा "उपशीषर्क ३००५.९०.०० (-अन्य) 
को स ा "उपशीषर्क ३००५.९०.१० (---
औषधीयकु्त कपास (िमडकेटेड कटन 
उल)),  ३००५.९०.२०(---प ी(बैन्डेज))‚ 

३००५.९०.३०(---सिजर्कल टेप) र 
३००५.९०.९०(---अन्य)" रािखएका 
छन।् 

(ख) "उपशीषर्क ९०२१.९०.०० (-अन्य) को 
स ा "उपशीषर्क ९०२१.९०.१० (---
बैशाखीह ), ९०२१.९०.२० (---सु  े
सामानह  (हेयिर  एड्स) को 
पाटर्पूजार्ह )‚ ९०२१.९०.३० (---मटुु 
िभऽ ूत्यारोपण गिरन ेभल्भ र ःटेन्टह ) र 
९०२१.९०.९० (---अन्य)"  रािखएका 
छन।् 

(ग) "उपशीषर्क ९४०३.२०.०० र 
९४०३.७०.००" को स ा "उपशीषर्क 
९४०१.८०.१० मा पन अपा ता भएका 
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ब्यिक्तले ूयोग गन कमोड िचयर तथा 
उपशीषर्क ९४०३.२०.१० मा पन 
अपा ता भएका ब्यिक्तले ूयोग गन धातकुो 
वाकर र  उपशीषर्क ९४०३.७०.१० मा 
पन अपा ता भएका ब्यिक्तले ूयोग गन 
प्लाि कको वाकर" रािखएका छन ्। 

(घ) ि ब्यको‚- 

(अ) बुदँा नं. (२) को स ा देहायको बुदँा 
नं.  (२) रािखएको छः- 

"(२) रक्त स ार सेवाको लािग 
आवँयक पन नेपाल रेडबस 
सोसाइटीले पैठारी गन रगत 
राख्न े प्लाि कका थैला 
(9018.90.00), 
शान्सफ्यजुन सेट 
(9018.90.00), िरएजेन्ट 
(3822.00.00) तथा रक्त 
परीक्षण िरएजेण्ट िनमार्णको 
लािग आवँयक पन िविभ  
औजार उपकरणह  एवं 
रसायनह ।" 

(आ) बुदँा नं. (४) मा रहेका "ॄेल 
पःुतक (4901.91.00 र 
4901.99.00)" भ  े शब्दह  
िझिकएका छन।् 

(इ) बुदँा नं.  (५) को स ा देहायको 
बुदँा नं.  (५) रािखएको छः- 
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"(५) औषिध उ ोग आफले पैठारी 
गन भन्सार दरबन्दीको भाग 
२८, २९ र ३८ मा पन औषिध 
तथा इन्शा ओकुलर लेन्स 
(आइ.ओ.एल.) उत्पादनमा 
ूयोग गन कच्चा पदाथर्, 
सहायक कच्चा पदाथर् र 
रासायिनक पदाथर्। 

 (ई) बुदँा नं.  (८) मा रहेका "ःलाइन" 
भ  े शब्दको स ा "ःलाइन पानी" 
भ े शब्दह  रािखएका छन।् 

(उ) बुदँा नं.  (१०)  पिछ देहायको 
बुदँा नं. (११) थिपएको छ । 

"ःवाःथ्य मन्ऽालयको नाममा वा 
मन्ऽालयले तोकेको ःवाःथ्य संःथा वा 
िनकायलाई सहयोग ःव प हःतान्तरण 
गन शतर्मा िबिभ  संघ संःथा िनकाय 
वा व्यिक्तले पैठारी गन कोिवड-१९ 
संबमणको रोकथाम, िनयन्ऽण र 
उपचारका लािग आवँयक भाग ३० 
मा पन औषिध, शीषर्क ३९.२६, 
६२.०७, ६२.०८, ६२.१० र 
६२.११ मा पन मेिडकल तथा 
सिजर्कल काममा ूयोग हनुे वःत ु
(पी.पी.ई.) उपशीषर्क ३८२१.००.०० 
मा पन भाइरल शान्सपोटर् िमिडया, 
उपशीषर्क ३८२२.००.०० मा पन 
िप.िस.आर. टे  िकट, आर.िड.टी. टे  
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िकट, िप.िस.आर. िरएजेन्ट र 
एक्सशाक्सन िकट्स, उपशीषर्क 
४०१५.११.०० मा पन सिजर्कल 
ग्लोभ्स, उपशीषर्क ६३०७.९०.२० 
मा पन फेस माःक, भन्सार उपशीषर्क 
८४१९.२०.१० मा पन अटोक्लेभ 
मेिशन, उपशीषर्क ९०२५.११.०० र 
९०२५.१९.१० मा पन िडिजटल 
इन्ृारेड थम िमटर (थमर्ल गन), 
उपशीषर्क ९०१९.२०.०० मा पन 
भेिन्टलेटर, उपशीषर्क ९०१८.९०.०० 
मा पन पोटवल िप.िस.आर. मेिशन र 
उपशीषर्क ९००४.९०.०० मा पन 
ूोटेिक्टभ गगल्स" । 

(४) समूह ११ को खण्ड (अ) को‚- 

  (क) शीषर्क ४९.०७ को स ा देहायको 
शीषर्क ४९.०७ रािखएको छः- 

 "शीषर्क ४९.०७: अि त मूल्य (फेस 
भ्याल)ु को मान्यता भएको 
(िरकोग्नाइज्ड) वा कुनै मलुकुिभऽ 
ूचलनमा रहेका वा नयाँ ूकाशन (इःयू) 
का अूयकु्त (अनयूज्ड) हलुाक िटकट 
(पोःटेज ः ाम्प) वा राजःव िटकट 
(िरभेन्यू ः ाम्प) वा यःतै िकिसमका 
िटकटह  (ः ाम्प्स); िटकटको छाप 
भएका कागज (िलफा); बक नोटह ; 
चेकफमर्ह ; ःटक शेयर वा वण्ड 
ूमाणपऽह  र यःतै िकिसमका 
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ःवत्वािधकारका कागजपऽह ।" 

  (ख) शीषर्क ४९.०७ को उपशीषर्क 
४९०७.००.१० पिछ देहायका 
उपशीषर्कह  थिपएका छन:्- 

 "उपशीषर्क ४९०७.००.२० (---अि त 
मूल्य (फेस भ्याल)ु को मान्यता भएको 
(िरकोग्नाइज्ड) वा कुनै मलुकुिभऽ 
ूचलनमा रहेका वा नयाँ ूकाशन (इःयू) 
का अूयकु्त (अनयूज्ड) हलुाक िटकट 
(पोःटेज ः ाम्प)), ४९०७.००.३०    
(---हवाइपऽह ), ४९०७.००.४०         
(---राहदानीह ), ४९०७.००.५० (---
अन्तशलु्क िटकट) ४९०७.००.६० (--
-चेक फमर्/चेकबकु), ४९०७.००.७० 
(---ःटक शेयर वा वण्ड 
ूमाणपऽह )।" 

(ग) "उपशीषर्क ६२११.३२.००(--सतुीको)" 
को स ा "उपशीषर्क ६२११.३२.२० (-
--लु ी र धोती)" र "उपशीषर्क 
६२११.४२.००(--सतुीको)" को स ा 
"उपशीषर्क ६२११.४२.२०(---साडी, 
लु ी र धोती)" रािखएका छन ्। 

(घ) "शीषर्क ८४.४९" पिछ "उपशीषर्क 
८४४९.00.१० (--- फेस माःक 
बनाउन ेमेिशन) र  ८४४९.००.90 (-
--अन्य)" थिपएका छन।् 

(ङ) "उपशीषर्क ८४७९.८९.४० (--- गाबज 
कम्प्याक्टर)" को स ा "उपशीषर्क 
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८४७९.८९.४० (--- गाबज 
कम्प्याक्टर मेिशन)"  रािखएको छ। 

(च) शीषर्क ८४.७९ को "उपशीषर्क 
८४७९.८९.५०" पिछ "उपशीषर्क 
८४७९.८९.७० (---जैिवक ईन्धन 
उत्पादन गन मेिसनरी) र 
८४७९.८९.८० (---जटु वा कपडाबाट 
झोला उत्पादन गन मेिसनरी) थिपएका 
छन।् 

(छ) शीषर्क ८५.०४ पिछ देहायको शीषर्क र 
उपशीषर्क थिपएको छः- 

"भन्सार शीषर्क ८५.१४ को उपशीषर्क 
८५१४.१०.३० मा पन शवदाह 
मेिशन।" 

(५) समूह ११ को खण्ड (आ) को‚- 

(क) बुदँा नं. ४ मा रहेका "मत्ःय बीमा" भ  े
शब्दह  पिछ "लघ ुबीमा‚" भ  ेशब्दह  
थिपएका छन।् 

(ख) बुदँा नं. ६ को स ा देहायको बुदँा नं. ६ 
रािखएको छः- 

"६. वैकिल्पक उजार् ूव र्न केन्िको 
िसफािरसमा पैठारी हनु े सौयर् 
शिक्तबाट िव तु उत्पादन गनर् र 
सौयर् ऊजार्बाट माऽ स ालन  हनु े
तथा सौयर् ताप उजार् उत्पादनमा 
ूयोग हनु े िनम्न उपशीषर्कमा पन 
वःतहु ः  
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(क) ७४१०.२१.००, 
७६०७.१९.००, 
८४०३.१०.००, 
८४०३.९०.००, 
८४१२.८०.००, 
८४१९.३१.०० र  
८५१६.६०.००‚ 

(ख)  सौयर् टुकीमा ूयोग हनु े
१२ भन्दा कम भोल्ट र 
१० भन्दा कम एिम्पयर 
क्षमताका उपशीषर्क 
८५०७.६०.०० मा पन 
िलिथयम आयन व्याशी।" 

(ग) बुदँा नं. १२ को स ा देहायको बुदँा नं. 
१२ रािखएको छः- 

"१२. जलिव तु उत्पादन, ूसारण र 
िवतरण आयोजनाको लािग आवँयक पन 
िनमार्ण उपकरण, मेिशनरी औजार र 
सोसँग सम्बिन्धत पाटर्पूजार् लगानी बोडर्को 
ःवीकृितमा स ालन हनुेको हकमा सो 
बोडर्को‚ वैकिल्पक उजार् ूव र्न केन्िको 
ःवीकृितमा स ालन हनुेको हकमा सो 
केन्िको र अन्य आयोजनाको हकमा 
िव तु िवकास िवभागको िसफािरसमा 
पैठारी गदार् मूल्य अिभविृ  कर छुट 
िदइनेछ।" 

 (घ) बुदँा नं. १६ को अन्त्यमा देहायको 
वाक्य थिपएको छः- 
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"दश वषर् नपगुी नामसारी, िबबी वा कुनै 
िकिसमले हक हःतान्तरण गरेमा ूचिलत 
कानूनबमोिजम पूरै मूल्य अिभविृ  कर 
लाग्नेछ। 

(ङ) बुदँा नं. २० िझिकएको छ।"  

(७) अनसूुची- २ मा संशोधनः अनसूुची-२ को‚- 

(१) दफा ६ िझिकएको छ। 

(२) दफा १० पिछ देहायको दफा ११ थिपएको छः- 

"११. नपेाल सरकार, अथर् मन्ऽालयबाट कर 
छुटको सहमित िलई सम्प  भएको ि पक्षीय वा 
बहपुक्षीय सम्झौता बमोिजम नेपालमा आयोजना 
स ालन गन िसलिसलामा आवँयक पन ःवीकृत 
मा र िल  बमोिजमका मेिशनरी‚ उपकरण र 
िनमार्ण साममी ःवदेशी उ ोगबाट उत्पादन हनुे भई 
सोही उ ोगबाट सम्बिन्धत आयोजनामा सोझै वा सो 
आयोजनाका ठेकेदारमाफर् त आपूितर् गन भएमा 
त्यःतो आपूितर्मा िवभागले तोकेको ूिबया बमोिजम 
त्यःतो उ ोगलाई सो कारोबारमा शून्य दरको 
सिुवधा ूदान गिरनेछ।" 

३४. अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ मा संशोधनः अन्तःशलु्क ऐन, २०५८ 
को,– 
(१) दफा 2 को खण्ड (क) पिछ देहायको खण्ड (क1) 

थिपएको छः- 
 "(क१) "अन्तःशलु्क िटकट" भ ाले अन्तःशलु्क लाग्न े

वःतमुा  िवभागले तोकेको ढाँचामा ूयोग हनुे सरुक्षण िचन्ह 
अंिकत िटकट सम्झन ु पछर् र सो शब्दले िव तुीय 
माध्यमबाट ूदान गिरन ेसरुक्षण अंिकत िचन्ह वा िवभागले 
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तोकेको अन्य कुनै संकेत िचन्हलाई समेत जनाउँछ।" 
(२) दफा ४ङ. मा रहेका "मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका 

बाहेक अन्य िबबेतालाई" भ  ेशब्दह  िझिकएका छन।् 

(३) दफा ९ को उपदफा (५) को ूितबन्धात्मक वाक्यांशको 
खण्ड (ग) को स ा देहायको खण्ड (ग) रािखएको छः-  

"(ग) ःवयं िनंकासन ूणाली लागू हनुे 
सूितर्जन्य वःत ु बाहेकका अन्य वःतकुो लािग 
िदइएको इजाजतपऽ नवीकरण गनुर्पन छैन।"  

(४)  दफा १६ को‚- 
(क) उपदफा (१) को खण्ड (घ) को स ा देहायको 

खण्ड (घ) रािखएको छः- 
 "(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 

िनयमावली वा िवभागले तोकेको शतर् िवपिरत हनु े
गरी मिदराको उत्पादन‚ बोतलबन्दी तथा िबबी 
िवतरण गरेमा‚" 

 (ख) उपदफा (४) को खण्ड (थ) िझिकएको छ। 

(ग) उपदफा (४) को खण्ड (ध) पिछ देहायको खण्ड 
(ध१) थिपएको छः- 
"(ध१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
िनयमावली बमोिजम िदइएको ःवीकृित िवपिरत िःूट 
तथा इथानोल ूयोग गरेको पाइएमा त्यसरी ूयोग 
भएको िःूटबाट उत्पादन हनुसक्न े मिदराको 
उच्चतम ् दरबन्दी अनसुार लाग्न े अन्तःशलु्क 
बराबरको रकम।" 

 (घ) उपदफा (९) मा रहेका "उपदफा (१)" भ  े
शब्दह को स ा "उपदफा (२)" भ  े शब्दह  
रािखएका छन।् 
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अनसूुची 
(दफा ३ सँग सम्बिन्धत) 
अन्त:शलु्क दरबन्दी 

 

शीषर्क उपशीषर्क वःत ुवा सेवाको िववरण 

अन्तःुशलु्क दर 
अन्यथा उल्लेख
भएकोमा बाहेक
मोल ूितशतमा

02.01  चौपाया (वोभाइन जाितको) ताजा 
वा िचसो पारेको (ृेस वा िचल्ड) 
मास ु।  

 0201.10.00 -िसंगो र आधा शरीरह  (करकास 
र हाफ करकास) ५ 

 0201.20.00 -हाड सिहतको अन्य टुबाह  ५ 

 0201.30.00 -हाड नभएको ५ 

02.02  चौपाया (बोभाइन जाितको) िहमीकृत
(ृोजेन) मास ु। 

 0202.10.00 -िसंगो र आधा शरीर (करकास र 
हाफ करकास) ५ 

 0202.20.00 -हाड सिहतको अन्य टुबाह  ५ 

 0202.30.00 -हाड नभएको ५ 

02.03  सुँगरुको मास ु ताजा, िचसो पारेको 
वा िहमीकृत (ृेस, िचल्ड वा 
ृोजेन) । 

  -ताजा वा िचसो पारेको : 
 0203.11.00 --िसंगो र आधा शरीरह  (करकास 

र हाफ करकास) ५ 

 0203.12.00 --हाडसिहतको अगािड र पछािडका 
सांूाह  र सांू ाबाट कािटएका 
अन्य टुबाह  ५ 
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 0203.19.00 --अन्य ५ 

  -िहमीकृत (ृोजेन) : 
 0203.21.00 --िसंगो र आधा शरीरह  (करकास 

र हाफ करकास) ५ 

 0203.22.00 --हाडसिहतको अगािड र पछािडका 
सांूाह  र सांू ाबाट कािटएका 
अन्य टुबाह  ५ 

 0203.29.00 --अन्य ५ 

02.04  भेडा वा खसी बोकाको ताजा,  िचसो 
पारेको वा िहमीकृत मास ु। 

 0204.10.00 -भेडा (पाठो) को ताजा वा िचसो 
पारेको िसंगो र आधा शरीरह  
(करकास र हाफ करकास) ५ 

  -भेडाको ताजा वा िचसो अन्य मास:ु 
 0204.21.00 --िसंगो र आधा शरीरह  (करकास 

र हाफ करकास) ५ 

 0204.22.00 --हाडसिहतको अन्य टुबा ५ 

 0204.23.00 --हाड नभएको ५ 

 0204.30.00 -भेडा (पाठो) को िहमीकृत 
(ृोजेन) िसंगो र आधा शरीरह  
(करकास र हाफ करकास) ५ 

  -िहमीकृत (ृोजेन) गिरएका 
भेडाका अन्य मास:ु 

 0204.41.00 --िसंगो र आधा शरीरह  (करकास 
र हाफकरकास) ५ 

 0204.42.00 --हाडसिहतको अन्य टुबाह  ५ 

 0204.43.00 --हाड नभएको ५ 

 0204.50.00 -खसी बोकाको मास ु ५ 
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0205 0205.00.00 घोडा, गधा,  खच्चर र िहिनजह को 
ताजा, िचसो, वा िहमीकृत (ृोजेन) 
मास ु। ५ 

02.06  चौपाया जीवजन्त,ु (बोभाइन), सुंगरु,  
भेडा, खसी बाभा, घोडा, गधा, खच्चर 
वा िहिनजह को ताजा, िचसो पारेको 
वा िहमीकृत (ृोजेन) खान हनु े
कमसल मास,ु (इिडबलु अफल)। 

 0206.10.00 -चौपाया (बोभाइन) जीवजन्तकुो 
ताजा र िचसो ५ 

  -चौपाया जीवजन्त ु (बोभाइन) को 
िहमीकृत (ृोजेन): 

 0206.21.00 --जीॄो ५ 

 0206.22.00 --कलेजो ५ 

 0206.29.00 --अन्य ५ 

 0206.30.00 -सुंगरुको ताजा र िचसो पारेको ५ 

  -सुंगरुको िहमीकृत (ृोजेन): 
 0206.41.00 --कलेजो ५ 

 0206.49.00 --अन्य ५ 

 0206.80.00 -अन्य ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0206.90.00 -अन्य िहमीकृत (ृोजेन) ५ 

02.07  संकेत ०१.०५ को कुखरुाको 
ताजा, िचसो पारेको वा िहमीकृत 
मास ुर खान हनु ेअफल ।  

  -ग्यालसु डोमेि कस जातका 
चराह   (फाउल) कोः  

 0207.11.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो), ताजा 
वा िचसो पािरएका (ृेस वा िचल्ड) ५ 
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 0207.12.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो),  
िहमीकृत (ृोजेन) ५ 

 0207.13.00 --ताजा वा िचःयाइएका (ृेस वा 
िचल्ड) टुबा र अवशेष (कट्स 
एण्ड ओफाल) ५ 

 0207.14.00 --िहमीकृत (ृोजेन) टुबा र 
अवशेष  (ओफाल) ५ 

  -टकीर्ह को : 
 0207.24.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो), ताजा वा 

िचःयाइएको (ृेस वा िचल्ड) ५ 

 0207.25.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो),  
िहमीकृत  (ृोजेन) ५ 

 0207.26.00 --ताजा वा िचःयाइएका टुबा र 
अवशेष (कट्स एण्ड ओफाल) ५ 

 0207.27.00 --िहमीकृत (ृोजेन) टुबा र 
अवशेष (कट्स एण्ड ओफाल) ५ 

  -हासँ (डक) ह को: 
 0207.41.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो), ताजा 

वा िचःयाइएको (ृेस वा िचल्ड) ५ 

 0207.42.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो), िहमीकृत  
(ृोजन) ५ 

 0207.43.00 --ताजा वा िचःयाइएका बोसोयकु्त 
कलेजो (फ्याटी िलभर) ह  ५ 

 0207.44.00 --अन्य, ताजा वा िचःयाइएको (ृेस 
वा िचल्ड) ५ 

 0207.45.00 --अन्य,  िहमीकृत (ृोजन) ५ 

  -हासं (गीज) ह कोः 
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 0207.51.00 --टुबा नपािरएको (िसंगो), ताजा वा 
िचःयाइएको (ृेस वा िचल्ड) ५ 

 0207.52.00 --टुबा नपािरएको िसंगो), िहमीकृत  
ृोजन) ५ 

 0207.53.00 --ताजा वा िचःयाइएका बोसोयकु्त 
कलेजो (फ्याटी िलभर) ह  ५ 

 0207.54.00 --अन्य, ताजा वा िचःयाइएको (ृेस 
वा िचल्ड) ५ 

 0207.55.00 --अन्य,  िहमीकृत (ृोजन) ५ 

 0207.60.00 -िगनी जातका चराह को ५ 

02.08  ताजा, िचसो पारेको वा िहमीकृत 
अन्य मास ु र खान हनुे अफल  
मास ु। 

 0208.10.00 -खरायोको ५ 

 0208.30.00 -ूधान ःतनी (नर बानर) ह  
(ूाइमेट) को ५ 

 0208.40.00 -ितिम ल ( ेल) ह , स स वा गुजँ  
डिल्फन) ह  र िशंशकु (परपस) 
ह  (ितिमगण ौेणीका 
ःतनपायीह ) को; समिुीगाई 
(मैनेटी) र हिःतमकर (डगु ) ह , 
जलीय ःतनधारी (िसरेिनया) 
ौेणीका ःतनपायीह को;  िसलह , 
सी लायनह  र वालरसह  
(पाइिनपेिडया उपौेणीका 
ःतनपायीह ) को ५ 

 0208.50.00 -सरीसपृह  (सपर् र कछुवा समेत) 
को ५ 
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 0208.60.00 -ऊँट र अन्य ऊँटजातीय जन्तहु  
(क्यामेिलडाई) को ५ 

 0208.90.00 -अन्य ५ 

02.09  नखािरएको वा अन्य ूकारले 
िनःसारण नगिरएको, ताजा,  
िचःयाइएको, िहमीकृत, लविणत,  नून 
पानीमा डबुाएको, सकुाएको वा 
धूिमत मास ुनभएको सुंगरुको बोसो 
(िपग फ्याट) र कुखरुाको बोसो  
(पौल्शी फ्याट) । 

 0209.10.00 -सुँगरु (िपग) ह को ५ 

 0209.90.00 -अन्य ५ 

02.10  मास ुर खान हनु ेअफल मास ु(नून 
हालेको, नून पानीमा डबुाएको,  
सकुाएको वा धूिमत (ःमोक्ड) र 
खान हनुे (इिडबलु) धूलो मासु  
(फ्लोअसर् एण्ड िमल्स) समेत । 

  -सुंगरुको मास ु: 
 0210.11.00 --हाड सिहतका अगािड र 

पछािडका सांूाह  र सांूाबाट 
कािटएका अन्य टुबाह  ५ 

 0210.12.00 --भूंडी र भूंडीका टुबाह  ५ 

 0210.19.00 --अन्य ५ 

 0210.20.00 -चौपाया (बोभाइन) को मास ु ५ 

  -अन्य, मास ुवा मांसावशेष (अफल) 
का खान हनुे धलुो र पीठोसमेत : 

 0210.91.00 --ूधान ःतनी (नर बानर) 
(ूाइमेट) को ५ 
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 0210.92.00 --ितिम ल ( ेल) ह ,  स स वा 
गुजँ (डिल्फन) ह , तथा िशंशकु 
(परपस) ह  (ितिमगण  िसटािसया) 
ौेणीका ःतनपायीह ) को; 
समिुीगाई (मैनेटी) तथा हिःतमकर 
(डगंुग) ह , जलीय ःतनधारी 
(िसरेिनया) ौेणीका ःतनपायीह को; 
िसलह , सी लायनह  र वालरसह  
(पाइिनपिेडया उपौेणीका 
ःतनपायीह ) को ५ 

 0210.93.00 --सरीसपृ (सपर् र कछुवासमेत) को ५ 

 0210.99.00 --अन्य ५ 

03.04  ताजा, िचसो पारेको र िहमीकृत 
माछाको िफलेट र अ  माछा,  
मिसनो पारी टुबाएको र 
नटुबाएकोसमेत । 
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  -ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ),  क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह , 
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह ,  
क्यारािसअस जातह , 
सेनोफािर ोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह ,  
िसिहर्नस जातह , माइलोफािर ोडोन 
िपिसअस), क्याट्ला क्याट्ला,  
लाबेओ जातह , ओःटेिचलस 
हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स होवनेी,  
मेगालोॄामा जातह ), इलह  
(ए ुइला जातह ), नाइल पचर् 
(ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) का 
ताजा र िचःयाइएका िफलेटह  :  

 0304.31.00 --ितलािपयाह  (ओरेओबोिमस 
जातह ) का ५ 

 0304.32.00 --क्याटिफस (प्या ािसअस जातह ,  
िसलरुस जातह , क्लािरअस 
जातह ,  इक्टालरुस जातह ) का ५ 

 0304.33.00 --नाइल पचर् (ल्याटेस िनलोिटकस) 
का ५ 

 0304.39.00 --अन्य ५ 

  -अन्य माछाका ताजा वा िचसो 
पारेको िफलेटह  :  



 

37 
 

 0304.41.00 --प्यािसिफक साल्मोन (अ ोिर स 
नेकार्,  अ ोिर स गोबुर्सा, अ ोिर स 
केटा, अ ोिर स शािवत्चा, 
अ ोिर स िकसचु, अ ोिर स मासोउ 
तथा अ ोिर स रोडरुस), 
एटलािन्टक साल्मोन (साल्मो 
सालार) र ान्यबु साल्मोन (हूचो 
हचुो) का ५ 

 0304.42.00 --शाउट साल्मो शटा, अ ोिर स 
माइिकस, अ ोिर स क्लाकीर्,  
अ ोिर स अक्वाबोिनटा, अ ोिर स 
िगलाइ, अ ोिर स अपाचे र 
अ ोिर स बाइसोगे र) का ५ 

 0304.43.00 --च्याप्टो माछा (फ्लाट िफस) 
(ल्यूरोनेिक्टडाइ,  बोिथडाइ, साइनो 
ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, 
ःकोपथािल्मडाइ तथा िसथारीडाइ) 
का ५ 

 0304.44.00 --ॄेग्मािसरोटाइडाइ,  यिुक्लच्थाइडाइ,
गािडडाइ, म्याबोउराइडाइ,
मेलानोनाइडाइ,  मलुर्िःसडाइ, मोिरडाइ
र मरुाइनोलेिपिडडाइ पिरवारह का
माछाका ५ 

 0304.45.00 --सोडर्िफस (िजिफयाज ग्ल्यािडअस) 
का ५ 

 0304.46.00 --टुथिफस  (िडसोिःटकस जातह ) 
का ५ 

 0304.47.00 ---डगिफस र अन्य साकर् ह  ५ 

 0304.48.00 --रेइह  र ःकेटह  (रािजडाइ) ५ 

 0304.49.00 --अन्य ५ 
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  -अन्य,  ताजा वा िचसो पारेको :  

 0304.51.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ), क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह , 
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह , 
क्यारािसअस जातह , 
सेनोफािर ोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह ,  
िसिहर्नस जातह ,  
माइलोफािर ोडोन िपिसअस), 
क्याट्ला क्याट्ला, लाबेओ जातह ,  
ओःटेिचलस हाःसेल्टी,  लेप्टोबाबर्स 
होवेनी, मेगालोॄामा जातह ), 
इलह  (ए ुइला जातह ),  नाइल 
पचर् (ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) : ५ 

 0304.52.00 --साल्मोनीडाइका ५ 

 0304.53.00 --ॄेग्मािसरोटाइडाइ, िक्लच्थाइडाइ, 
गािडडाइ, म्याबोउराइडाइ,  
मेलानोनाइडाइ, मलुर्िःसडाइ, मोिरडाइ 
र मरुाइनोलेिपिडडाइ पिरवारह का 
माछाका ५ 

 0304.54.00 --सोडर्िफस (िजिफयाज ग्ल्यािडअस) 
का ५ 

 0304.55.00 --टुथिफस  (िडसोिःटकस जातह ) 
का ५ 

 0304.56.00 --डगिफस र अन्य साकर् ह  ५ 

 0304.57.00 --रेइह  र ःकेटह  (रािजडाइ) ५ 

 0304.59.00 --अन्य ५ 
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  -ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ), क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह , 
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह , 
क्यारािसअस जातह , 
सेनोफािर ोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह , 
िसिहर्नस जातह ,  
माइलोफािर ोडोन िपिसअस), 
क्याट्ला क्याट्ला,  लाबेओ 
जातह , ओःटेिचलस हाःसेल्टी, 
लेप्टोबाबर्स होवेनी, मेगालोॄामा 
जातह ), इलह  (ए ुइला 
जातह ), नाइल पचर् (ल्याटेस 
िनलोिटकस) र ःनेकहेड्ह  (चा ा 
जातह ) का िहमीकृत िफलेटह  :  

 0304.61.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ) का ५ 

 0304.62.00 --क्याटिफस (प्या ािसअस जातह ,  
िसलरुस जातह , क्लािरअस 
जातह , इक्टालरुस जातह ) का ५ 

 0304.63.00 --नाइल पचर् (ल्याटेस िनलोिटकस) 
का ५ 

 0304.69.00 --अन्य ५ 

  -ॄेग्मािसरोटाइडाइ, यिुक्लच्थाइडाइ,  
गािडडाइ, म्याबोउराइडाइ,  
मेलानोनाइडाइ, मलुर्िःसडाइ,  
मोिरडाइ र मरुाइनोलेिपिडडाइ 
पिरवारह का माछाका िहमीकृत 
िफलेटह  :  
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 0304.71.00 --कड (ग्याडसु मरहआु, ग्याडुस 
ओग्याक,  ग्याडसु म्याबोिसफालस) 
का ५ 

 0304.72.00 -- ा क(मेलानोमामस एग्लेिफनस) 
का ५ 

 0304.73.00 --कोलिफस (पोलािकअस िभरेन्स) 
का ५ 

 0304.74.00 --हेक (मलुर्िसअस जातह ,  
यूरोिफिसस जातह ) का ५ 

 0304.75.00 --अलाःका पोलाक (िथरेमा 
काल्कोमामा) का ५ 

 0304.79.00 --अन्य ५ 

  -अन्य माछाका िहमीकृत िफलेटह :  

 0304.81.00 --प्यािसिफक साल्मोन (अ ोिर स 
नेकार्,  अ ोिर स गोबुर्सा,  अ ोिर स 
केटा,अ ोिर स शािवत्चा, अ ोिर स 
िकसचु, अ ोिर स मासोउ तथा 
अ ोिर स रोडुरस), एटलािन्टक 
साल्मोन (साल्मो सालार) र 
ान्यबु साल्मोन (हूचो हचुो) का ५ 

 0304.82.00 --शाउट (साल्मो शटा, अ ोिर स 
माइिकस, अ ोिर स क्लाकीर्, 
अ ोिर स अक्वाबोिनटा, अ ोिर स 
िगलाइ, अ ोिर स अपाचे र 
अ ोिर स बाइसोगे र) का ५ 

 0304.83.00 --च्याप्टो माछा (फ्लाट िफस) 
(ल्यूरोनेिक्टडाइ, बोिथडाइ, साइनो 
ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, ःकोप- 
थािल्मडाइ तथा िसथारीडाइ) का ५ 
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 0304.84.00 --सोडर्िफस (िजिफयाज ग्ल्यािडअस) 
का ५ 

 0304.85.00 --टुथिफस िडसोिःटकस जातह )का ५ 

 0304.86.00 --हेिरङ (क्लिुपया हेरे स, क्लिुपया 
पलासी) का ५ 

 0304.87.00 --टुनाह  (थनुसु जातका) िःकप 
ज्याक वा िःशप-वेिलड वोिनतो 
(यिुथनस (कासवुनस) पेलािमस) का ५ 

 0304.88.00 --डगिफस, अन्य साकर् ह ,  रेइह  र 
ःकेटह  (रािजडाइ) ५ 

 0304.89.00 --अन्य ५ 

  -अन्य िहिमकृत: 
 0304.91.00 --सोडर्िफस (िजिफयाज ग्ल्यािडअस) ५ 

 0304.92.00 --टुथिफस (िडसोिःटकस एसपीपी) ५ 

 0304.93.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ), क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह ,  
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह ,  
क्यारािसअस जातह ,  
सेनोफािर ोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह ,  
िसिहर्नस जातह ,  
माइलोफािर ोडोन िपिसअस), 
क्याट्ला क्याट्ला,  लाबेओ जातह ,  
ओःटेिचलस हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स 
होवेनी, मेगालोॄामा जातह ), 
इलह  (ए ुइला जातह ),  नाइल 
पचर् (ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) ५ 
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 0304.94.00 --अलाःका पोलाक (िथरेमा 
काल्कोमामा) का ५ 

 0304.95.00 --अलाःका पोलाक (िथरेमा 
काल्कोमामा) बाहेक,  
ॄेग्मािसरोटाइडाइ, यिुक्लच्थाइडाइ,  
गािडडाइ, म्याबोउराइडाइ,  
मेलानोनाइडाइ, मलुर्िःसडाइ, मोिरडाइ 
र मरुाइनोलेिपिडडाइ पिरवारह का 
माछाका ५ 

 0304.96.00 --डगिफस र अन्य साकर् ह  ५ 

 0304.97.00 --रेइह  र ःकेटह  (रािजडाइ) ५ 

 0304.99.00 --अन्य ५ 

03.05  सकुाएको, निुनलो पारेको वा नून 
पानीमा हालेको, माछा; धूिमत 
पारेको, धूिमत गनुर् अिघ वा धूिमत 
गदार् पाकेको वा नपाकेको; माछाको 
खान हनुे धूलो,  िपठो र प्यालेट  

 0305.10.00 -माछाको खान हनुे धलुो,  िपठो र 
प्यालेट ५ 

 0305.20.00 -सकुाएको, धूिमत पारेको, निुनलो 
पारेको वा नून पानीमा हालेको 
माछाको कलेजो, फुल र 
ूजननमन्थी ५ 

  -सकुाएको,  निुनलो पारेको वा नून 
पानीमा हालेको तर धूिमत नगरेका 
माछाको िफलेटह :  
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 0305.31.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ),  क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह ,  
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह ,  
क्यारािसअस जातह , 
सेनोफािर ोडोन इडेलस,  
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह , 
िसिहर्नस जातह , माइलोफािर ोडोन 
िपिसअस), क्याट्ला क्याट्ला,  
लाबेओ जातह , ओःटेिचलस 
हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स होवनेी,  
मेगालोॄामा जातह ), इलह  
(ए ुइला जातह ), नाइल पचर्  
(ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) ५ 

 0305.32.00 --ॄेग्मािसरोटाइडाइ,यिुक्लच्थाइडाइ, 
गािडडाइ, म्याबोउराइडाइ,  
मेलानोनाइडाइ, मलुर्िःसडाइ,  
मोिरडाइ र मरुाइनोलेिपिडडाइ 
पिरवारह का माछाका ५ 

 0305.39.00 --अन्य ५ 

  माछाको खानयोग्य कमसल मास ु
बाहेक, धूिमत माछा, िफलेटह  
समेत:  



 

44 
 

 0305.41.00 --प्यािसिफक सालमोन (अ ोिर स 
नेकार्, अ ोिर स गोबुर्शा, 
अ ोयिर स केटा, अ ोिर स 
ि वत्शा, अ ोिर स िकसचु, 
अ ोिर स मसोउ र अ ोिर स 
रोडरुस), एटलािण्टक सालमोन  
(साल्मो सालार) र डान्यूब सालमोन 
(हूचो हचुो) । ५ 

 0305.42.00 --हेिरङ्स ्(िहलसा) ५ 

 0305.43.00 --शाउट (साल्मो शटा, अ ोिर स 
माइिकस, अ ोिर स क्लाकीर्,  
अ ोिर स अक्वाबोिनटा,  अ ोिर स 
िगलाइ, अ ोिर स अपाचे र 
अ ोिर स बाइसोगे र) को ५ 

 0305.44.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ),  क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह ,  
क्लािरअस जातह ,  इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह ,  
क्यारािसअस जातह , 
सेनोफािर ोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह , 
िसिहर्नसजातह ,  माइलोफािर ोडोन 
िपिसअस), क्याट्ला क्याट्ला,  
लाबेओ जातह , ओःटेिचलस 
हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स होवनेी, 
मेगालोॄामा जातह ), इलह  
(ए ुइला जातह ),  नाइल पचर् 
(ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) ५ 

 0305.49.00 --अन्य ५ 
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  -माछाको खानयोग्य कमसल मास ु
बाहेक, सकुाएको माछा, नून हालेको 
वा नहालेको तर धूिमत नगरेको:  

 0305.51.00 --क  ५ 

 0305.52.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ),  क्याटिफस  (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह , 
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह , 
क्यारािसअस जातह ,  
सेनोफािर ोडोन इडेलस,  
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह , 
िसिहर्नस जातह ,  माइलोफािर ोडोन 
िपिसअस), क्याट्ला क्याट्ला,  
लाबेओ जातह , ओःटेिचलस 
हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स होवनेी,  
मेगालोॄामा जातह ), इलह  
(ए ुइला जातह ), नाइल पचर्  
(ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) ५ 

 0305.53.00 --ॄेग्मािसरोटाइडाइ, 
यिुक्लच्थाइडाइ,  गािडडाइ,  
म्याबोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, 
मलुर्िःसडाइ, मोिरडाइ र 
मरुाइनोलेिपिडडाइ पिरवारह का 
माछा, कड (ग्याडस मो वा, ग्याडस 
ओगाक, ग्याडस म्याबोसेफालस) 
बाहेक: ५ 
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 0305.54.00 --हेिर ह  (क्लिुपया हरे स,  
क्लिुपया पल्लासी), ए ोिभज 
(इन्माउिलस जातह ), सािडर्नह  
(सािडर्ना िपल्काडर्स,् सािडर्नोप 
जातह ), सािडर्नेला (सािडर्नेला 
जातह ), िॄसिलन वा ःूाटह  
(ःूाटस ःूाटस), म्याकरेल 
(ःकम्बर ःकम्ॄस, ःकम्बर 
अःशेलािसकस, ःकम्बर 
जापोिनकस), इिन्डयन म्याकेरेलह , 
(रःशेिलगर जातह ), िसरिफसह  
(ःकोमबेरोमोरस जातह ), ज्याक 
तथा हषर् म्याकेरेल (शाचरुस 
जातह ),  ज्याकह ,  बेभेलह  
(क्यारान्क्स जातह ), कोिबया 
(रािससेन्शोन क्यानाडम), िसल्भर 
पम्ृेःट (पम्पस जातह ), 
प्यािसिफक साउरी (कोलोलािबस 
साइरा), ःकाड्स (िडक्याप्टेरस 
जातह ), क्यापेिलन (मालोटस ्
िवलोसस)्, सोडर्िफस (िसिफयास 
ग्लािडअस), कावाकावा (यथुाइनस 
एिफिनस), बोिनतोह  (साडार् 
जातह ), मािलर्नह , सेइलिफसह ,  
ःपेरिफस (इःटोपिेरडाइ) ५ 

 0305.59.00 --अन्य ५ 

  -माछाको खानयोग्य कमसल मास ु
बाहेक, नून हालेको तर 
नसकुाइएको वा धूिमत नगरेको र 
नूनपानीमा राखेको माछा :  

 0305.61.00 --हेिरङ्स ्(िहलसा) ५ 
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 0305.62.00 --क  ५ 

 0305.63.00 --एन्कोिभज ५ 

 0305.64.00 --ितलािपया (ओरेओबोिमस 
जातह ), क्याटिफस (प्या ािसअस 
जातह , िसलरुस जातह , 
क्लािरअस जातह , इक्टालरुस 
जातह ), कापर् (साइिूनस जातह ,  
क्यारािसअस जातह ,  
सेनोफािर ोडोन इडेलस,  
हाइपोफ्थािल्मिच्थस जातह ,  
िसिहर्नस जातह ,  माइलोफािर ोडोन 
िपिसअस), क्याट्ला क्याट्ला, 
लाबेओ जातह , ओःटेिचलस 
हाःसेल्टी, लेप्टोबाबर्स होवनेी, 
मेगालोॄामा जातह ), इलह  
(ए ुइला जातह ), नाइल पचर्  
(ल्याटेस िनलोिटकस) र 
ःनेकहेड्ह  (चा ा जातह ) ५ 

 0305.69.00 --अन्य ५ 

  -माछाको पखेटा, टाउकाह , 
पचु्छरह , भ ुँडीह  र माछाको 
अन्य खानयोग्य कमसल मास:ु  

 0305.71.00 --साकर् का पखेटाह  ५ 

 0305.72.00 --माछाको टाउका, पचु्छर र 
भ ुँडीह  ५ 

 0305.79.00 --अन्य ५ 
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03.06  खबटा िभऽ भएको वा नभएको 
जीिवत, ताजा, िचसो पारेको, 
िहमीकृत,  सकेुको,  नूिनलो गरेको वा 
नून पानीमा हालेको क्ुर ािसयन; 
खबटा िभऽ भएको वा नभएको,  
धूिमत गन ूिबयामा वा धूिमत 
गनुर्अिघ पकाएको वा नपकाएको 
धूिमत बु ािसयन; खबटािभऽ भएको 
पानीमा उमालेर वा बफाएर 
पकाएको, िचसो,  िहमीकृत, सखु्खा र 
नूिनलो पािरएको वा नपािरएको, नून 
पानीमा हालेको वा नहालेको 
बु ािसयनह ; बु ािसयनह को 
मानवीय उपभोगका लािग उपयकु्त 
खान हनुे धलुो, िपठो र गिुटका  
(पेलेट) ह  ।  

  -िहमीकृत (ृोजेन):  

 0306.11.00 --रक लब्ःटार र अन्य सामिुन्िक 
माछा (बौिफस) ५ 

 0306.12.00 --लब्ःटार ५ 

 0306.14.00 --बयाब्स (गंगटो) ५ 

 0306.15.00 --नव लब्ःटरह  (नेृोप्स 
नविजकस) ५ 

 0306.16.00 --िचसो पानीका िॐम्पह  र 
ूाउनह  (पाण्डालस जातह ,  
बा न बा न) ५ 

 0306.17.00 --अन्य िॐम्पह  र ूाउनह  ५ 

 0306.19.00 --अन्य, बु ािसयन्सको खान हनु े
िपठो,  धूलो र प्यालेटसमेत ५ 

  -जीिवत, ताजा वा िचःयाइएका :  
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 0306.31.00 --रक लोब्ःटर र अन्य सामनु्िी 
बिफस (पािलनरुस जातह , 
पानिुलरस जातह , जसस ्जातह ) ५ 

 0306.32.00 --लोब्ःटरह  (होमारस जातह ) ५ 

 0306.33.00 -- गगँटाह  ५ 

 0306.34.00 --नव लोब्ःटर (नेृोप्स नविजकस) ५ 

 0306.35.00 --चीसो पानीका िॐम्पह  र 
ूाउनह  (पन्डालस जातह , 
बान्गोन बान्गोन) ५ 

 0306.36.00 --अन्य िॐम्पह  र ूाउनह  ५ 

 0306.39.00 --अन्य, बुःटािसयनका मानव 
उपभोग्य धलुो, मैदा र गिुटका 
(पेलेट) ह  समेत ५ 

  -अन्य :  

 0306.91.00 --रक लोब्ःटर र अन्य सामनु्िी 
बिफस (पािलनरुस जातह ,  
पानिुलरस जातह ,  जसस ्जातह ) ५ 

 0306.92.00 --लोब्ःटरह  (होमारस जातह ) ५ 

 0306.93.00 --गगँटाह  ५ 

 0306.94.00 --नव लोब्ःटर (नेृोप्स नविजकस) ५ 

 0306.95.00 --िॐम्पह  र ूाउनह  ५ 

 0306.99.00 --अन्य, बुःटािसयनका मानव 
उपभोग्य धलुो, मैदा र गिुटका 
(पेलेट) ह  समेत ५ 
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03.07  खबटािभऽ भएको वा नभएको,  
जीिवत, ताजा, िचसो पािरएको, 
िहमीकृत, सकुाएको, निुनलो पािरएको 
वा नून पानी हालेको मोलःकह ; 
खबटािभऽ भएको वा नभएको, 
धूिमत गन बममा वा गनुर्अिघ 
पकाएको वा नपकाएको धूिमत 
मोलःकह ; मोलःकह का मानवीय 
उपभोगका लािग उपयकु्त खान हनु े
पीठो, धूलो र गिुटका (पेलेट) ह ।  

  -सीपी (ओइःटर) ह  :  

 0307.11.00 --जीिवत,  ताजा वा िचसो पािरएको ५ 

 0307.12.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.19.00 --अन्य ५ 

  -पेक्टेन, क्लािमस वा प्लाकोपेक्टेन 
जातीह को ःक्यालोप (एक 
िकसीमको सीपी),  क्वीन ःक्यालोप  
(रानी ःक्यालोप) समेत :  

 0307.21.00 --जीिवत,  ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0307.22.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.29.00 --अन्य ५ 

  -शम्बकु (मसेुल्स) : 
 0307.31.00 --जीिवत,  ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0307.32.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.39.00 --अन्य ५ 

  -कटल िफस र िःक्वड  

 0307.42.00 --जीिवत, ताजा र िचःयाइएको ५ 

 0307.43.00 --िहमीकृत ५ 



 

51 
 

 0307.49.00 --अन्य ५ 

  -अक्टोपस (अ भजुी जल जन्त)ु :  

 0307.51.00 --जीिवत,  ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0307.52.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.59.00 --अन्य ५ 

 0307.60.00 -सामिुिक िचप्लेकीरा बाहेकका 
अन्य िचप्लेकीराह  ५ 

  -क्लामह , काकलह  र आकर्  
सेलह  (आिसर्डाइ, आकर् िटिसडाइ, 
कािडर्डाइ,  डोनािसडाइ,  िहटेलीडाइ,  
म्यािक्शडाइ, मेसोडेसम्यािटडाइ,  
माइडाइ,  सेिमिलडाइ,  सोल्किटर्डाइ,  
सोलेिनडाइ, िशडािक्नडाइ, र 
वेनेिरडाइ पिरवारह ) :  

 0307.71.00 --जीिवत, ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0307.72.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.79.00 --अन्य ५ 

  -एब्यालोन (हािलओिटस जातह ) 
र ःशोम्बोइड कोन्च (ःशोम्बस 
जातह ) :  

 0307.81.00 --जीिवत, ताजा वा िचःयाइएको 
एब्यालोन (हािलओिटस जातह ) ५ 

 0307.82.00 --जीिवत, ताजा वा िचःयाइएको 
ःशोम्बोइड कोन्च (ःशोम्बस 
जातह ) ५ 

 0307.83.00 --िहमीकृत एब्यालोन (हािलओिटस 
जातह ) ५ 

 0307.84.00 --िहमीकृत ःशोम्बोइड कोन्च 
(ःशोम्बस जातह ) ५ 
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 0307.87.00 --अन्य एब्यालोन (हािलओिटस 
जातह ) ५ 

 0307.88.00 --अन्य ःशोम्बोइड कोन्च (ःशोम्बस 
जातह ) ५ 

  -अन्य, मानवीय उपभोगका लािग 
उपयकु्त खान हनुे पीठो, धूलो र 
प्यालेट समेत :  

 0307.91.00 --जीिवत, ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0307.92.00 --िहमीकृत ५ 

 0307.99.00 --अन्य ५ 

03.08  बु ािसयन र मोलःकह  बाहेकका,  
जीिवत, ताजा, िचःयाएका,  िहमीकृत,  
सकुाइएका, नूिनलो पािरएका वा 
नूिनलो पानीमा रािखएका ढाडमा 
हाड नहनुे जलचरह ; धूमीत गन 
बममा वा धूिमत गनुर्अिघ 
पकाइएका वा नपकाइएका 
बु ािसयन र मोलःकह  बाहेकका 
ढाडमा हाड नहनुे धूमीत 
जलचरह ; बु ािसयन र 
मोलःकह  वाहेकका ढाडमा हाड 
नहनुे जलचरका मानवीय उपभोगका 
लािग उपयकु्त पीठो,  मैदा र गिुटका 
(पेलेट) ह  ।  

  -समिुी-क्यकुम्बरह  (िःटकोपस 
जापोिनकस,  होलोथिुरओइिडया) :  

 0308.11.00 --जीिवत,  ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0308.12.00 --िहमीकृत ५ 

 0308.19.00 --अन्य ५ 
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  -समिुी अिचर्नह  
(ःशोङिगलोसेन्शोटस जातह , 
प्यारासेन्शोटस िलिभडस, लोजेिचनस 
अल्बस,  इिचनस एःकुलेन्टस) :  

 0308.21.00 --जीिवत, ताजा वा िचसो पारेको ५ 

 0308.22.00 --िहमीकृत ५ 

 0308.29.00 --अन्य ५ 

 0308.30.00 -जेलीिफस (रोिपलेमा जातह ) ५ 

 0308.90.00 -अन्य ५ 

08.0१  निरवल, ॄािजलनट, काज,ु ताजा वा 
सकेुको, खबटा फुटाएको वा 
नफुटाएको, बोबा ताछेको वा 
नताछेको ।  

  -निरवलः  

 080१.१1.00 --सकेुको] ५ 

08.02  अन्य का फलह , ताजा वा 
सकुाएको, खवटा फुटाएको वा 
नफुटाएको, बोबा ताछेको वा 
नताछेको ।  

  --बदाम (अलमण्ड): 
 

 ०८०२.११.०० --खवटा सिहत ५ 

 ०८०२.१२.०० --खवटा फुटाएको ५ 

  - ाजेलनट वा िफलवटर् :  

 0802.21.00 --खवटा सिहत ५ 

 0802.22.00 --खवटा फुटाएको ५ 

  -ओखर (वालनट) : 
 0802.31.00 --खवटा सिहत ५ 

 0802.32.00 --खवटा फुटाएको ५ 
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  -कटुस (चेःटनट) ह  (काःटािनया 
जातह ):  

 0802.41.00 --खवटा सिहत ५ 

 0802.42.00 --खवटा फुटाएको ५ 

  -िपःता (िप ािसयो) ह : 
 0802.51.00 --खवटा सिहत ५ 

 0802.52.00 --खवटा फुटाएको ५ 

  -म्याकाडािमया नटह  :  

 0802.61.00 --खवटा सिहत ५ 

 0802.62.00 --खवटा फुटाएको ५ 

 0802.70.00 -कोलानट (कोला जातह ) ५ 

 0802.80.00 -सपुारी (अिरका नट) ह   ५ 

 0802.90.00 -अन्य ५ 

08.04  खजूर (छोहोडा),  अजँीर,  भ ुँइकटहर,  
एभोकेडा (नाःपाती जःतो फल),  
अम्बा, आंप, म्या ो ीन, ताजा वा  
सकेुको ।  

 0804.10.00 -खजूर (छोहोडा) ५ 

  -अजँीर: 
 0804.20.90 --अन्य ५ 

08.06  ताजा अथवा सखु्खा अंगरु ।  

 0806.20.00 -सकुाएको ५ 

08.09  खपुार्नी (एिूकोट), चेरी (पैयुंफल),  
आ  (नेक्टािरन आ समेत),  
आलबुखरा (प्लम) र चऽुो (ःलो),   
ताजा ।  

 0809.10.00 -खपुार्नी (एिूकोट) ५ 
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08.12  सल्फरडाइअक्साइड ग्यांसमा (नून 
पानी, गन्धक पानीमा वा यःतै 
अन्य सरुिक्षत राख्न े तरल पदाथर्मा 
राखी) अःथायी पमा सरुिक्षत 
गिरएको,  तर त्यस िःथितमा तु न्त 
खान उपयकु्त नहनुे खालका 
फलफूल र का फलह  ।  

 0812.10.00 -पैयंू (चेिरज) ५ 

 0812.90.00 -अन्य ५ 

08.13  शीषर्क ०८.०१ देिख ०८.०६ 
सम्मको बाहेक सकुाएको फलफूल; 
यस भागका का फल वा सखु्खा 
फलफूलह को िमौणह  ।  

 0813.10.00 -खपुार्नी (एूीकोट्स) ५ 

 0813.20.00 -सकुाएको आ  बखडा (ूनु्स) ५ 

 0813.40.00 -अन्य फलफुल ५ 

 0813.50.00 -यो भागको का फलह  वा सखु्खा 
फलफूलह को िमौण ५ 

09.06  दालिचनी र दालिचनीको खको 
फूलह  ।  

  -नधलु्याइएको र टुबा नपािरएको:  

 0906.11.00 --दालिचनी ५ 

 0906.19.00 --अन्य ५ 

 0906.20.00 -धलु्याइएको र टुबा पारेको ५ 

14.04  अन्यऽ नपरेको वनःपित उत्पादन।  

  -अन्य:  

 1404.90.10 ---अधर्तयारी खयर कत्था (कत्था 
रस) 

ूित िकलो 
.१७।- 
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 1404.90.20 ---खयर कत्था ूित िकलो 
.1५५।- 

 १४०४.९०.३० --िवडँी बेन पातह  ५ 

16.01 1601.00.00 ससेज र मास,ु अफल र रगतबाट 
वनेको यःतै उत्पादन; यी 
उत्पादनह मा आधािरत खा  
पदाथर्। १० 

16.02  तयारी वा सरुिक्षत मास,ु  अफल वा  
रगत ।  

 1602.10.00 -सम पी पिरकार १० 

 1602.20.00 -कुनै जनावरको कलेजोको १० 

  -शीषर्क ०१.०५ को चरा 
च ु ीको:  

 1602.31.00 --टकीर्को १० 
 1602.32.00 --ग्यालसु डोमेि क जातका चराह  

(फाउल्स) को १० 
 1602.39.00 --अन्य १० 
  -सगुरुकोः  

 1602.41.00 --िफला र िफलको टुबा १० 

 1602.42.00 --अगाडीको िफला र त्यसको टुबा १० 

 1602.49.00 --अन्य,  िमौण समेतको १० 

 1602.50.00 -चौपाया (बोभाइन) िजवजन्तकुो १० 

 1602.90.00 -अन्य, कुनै जनावरको रगतको 
पिरकार समेत १० 

16.03 1603.00.00 मास,ु माछा, बु ािसयन, मोलःक वा 
अन्य जलीय इनभिटर्ॄेटको सार र  
रस । १० 
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16.04  तयारी र सरुिक्षत माछा; क्यािभर 
(माछाको फुल) र माछाको फुल 
(क्यािभर) को ूितःथापक 
(सब्ःटीच्यूट)  

  -िस ै वा टुबा माछा तर केॐा 
नपारेको:  

 1604.11.00  --साल्मोन १० 

 1604.12.00 --हेर स ् १० 

 1604.13.00 --ःूाट माछाको सािडर्न्स,  सािडर्नलेा  
र िॄसिलङ १० 

 1604.14.00 --टुनाज, ःकीपज्याक र वोिनतो 
(साडार् एस पी पी) १० 

 1604.15.00 --म्याकारल १० 

 1604.16.00 --एन्कोिभज १० 

 1604.17.00 --बाम(ईल) ह  १० 

 1604.18.00 --साकर् को पखेटाह  १० 

 1604.19.00 --अन्य १० 

 1604.20.00 --अन्य तयारी वा सरुिक्षत माछा १० 

  -क्यािभयर र क्यािभयरका 
ूितःथापकह :  

 1604.31.00 --क्यािभयर १० 

 1604.32.00 --क्यािभयरका ूितःथापकह  १० 

16.05  तयारी वा सरुिक्षत बु ािसयन्स, 
मोलःक र अनय् ढाडको हाड 
नभएको (इनभिटर्ॄेट) जलचरह  ।  

 1605.10.00 -गंगटो १० 

  -िझंगे माछा (ॐीम्प र ूाउन) ह :  

 1605.२१.00 --हावा निछन भाडँोमा नरािखएको १० 
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 1605.29.00 --अन्य १० 

 1605.30.00 -लोव्ःटर १० 

 1605.40.00 -अन्य कु ािसयन्स १० 

  -बािहरी खबटा हनुे जीव  
(मोलःक) ह :  

 1605.51.00 --िसपी (ओइःटर) ह  १० 

 1605.52.00 --घुगँी (ःकालोप) ह  रानी घुगँी 
(क्वीन ःकालोप) ह  समेत १० 

 1605.53.00 --मसलह  १० 

 1605.54.00 --कटल माछा र िःक्व  १० 

 1605.55.00 -- क्लाम,  कोकल र आकर्  सेलह  १० 

 1605.56.00 --क्लाम, कोकल र आकर्  सेलह  १० 

 1605.57.00 --एबालोन १० 

 1605.58.00 --शंखेिकरा (ःनले) ह ,  समनु्िी 
शंखेिकरा (सी ःनले) ह  वाहेक १० 

 1605.59.00 --अन्य १० 

  -अन्य ढाडमा हाड नहनुे 
जलचरह :  

 1605.61.00 --समिुी क्यकुम्वरह  १० 

 1605.62.00 --समिुी अिचर्नह  १० 

 1605.63.00 --जेिल माछा १० 

 1605.69.00 --अन्य १० 

17.01  ठोस पमा उख ु वा चकुन्दर र 
रासायिनक तवरबाट शु  गिरएको 
सबुोज (उखकुो िचनी)  

  -रंगाउने र सवुास ःवाद आउने 
पदाथर् निमसाएको कच्चा िचनी:  
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  --यस भागको उपिशषर्क ि व्य २ 
मा उल्लेख गिरएको उखकुो िचनी:  

 1701.13.10 ---सख्खर (गुडँ र भेलीसमेत),  
गुडँग ा  

ूित क्वीन्टल. 
.१२५।– 

  --उखकुो अन्य िचनी:  

 1701.14.10 ---सख्खर (गुडँ र भेलीसमेत),  
गुडँग ा  

ूित क्वीन्टल. 
.१२५।– 

17.03  िचनी वनाउदा िनःकने िशरा वा 
उखकुो रस (टेमा छुवा खदुो 
समेत)  

 1703.10.00 -उखकुो खुंदो (मोलासेस) ूित क्वीन्टल. 
.८०।– 

 1703.90.00 -अन्य ूित क्वीन्टल. 
.८०।– 

17.04  कोका नभएको िचनीको िमठाई  
(सेतो चक्लेट  सिहत) ।  

 1704.10.00 -िचनीले छोपेको वा नछोपेको वा 
मीठो लेप लगाएको वा नलगाएको 
चइंुगम  १० 

 1704.90.00 -अन्य  ५ 

18.05 1705.00.00 कोकोको धूलो,  िचनी वा गिुलयो 
पदाथर् नहालेको । ५ 

18.06  चक्लेट र अ  कोको िमिसएका 
खा  पदाथर्ह  ।  

 1806.10.00 -कोकोको धूलो, िचनी वा गिुलयो 
पदाथर् हालेको ५ 
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 1806.20.00 -२ केजी भन्दा बढी तौलको िढका 
(ब्लौक वा ःल्याव) वा डण्डी  
(बार) को पमा रहेका अन्य 
पिरकार, तरल, मांडा, धूलो, दानादार 
वा अन्य थुू ो (बल्क) को पमा 
भांडोमा हािलएको वा तु न्त वे न 
गिरएको (इिमिडयट प्यािक ) मा 
२ केजी भन्दा बढी भएको  ५ 

  -अन्य, िढका, चाका र डण्डीको 
पमा:  

 1806.31.00 --भिरएको ५ 

 1806.32.00 --नभिरएको ५ 

  -अन्यः 
 १८०६.९०.१० ---पूणर्तः िनःःनिेहत (िडफ्याटेड) 

आधार (बेिसस) मा गणना गिरंदा, 
तौलमा कोकोको माऽा ६ ूितशत 
भन्दा बढी भएको वा ६ ूितशत 
नभएपिन पूणर् पमा चकलेटले 
बािहरपि  लेिपत (कोटेड) गिरएको 
शीषर्क १९.०४ का उत्पादनह  ५ 

 १८०६.९०.९० ---अन्य ५ 

१९.०२  ःपेगेटी, म्याकारोनी, नूडल्स, लसान्या, 
नोकी, रािभओली, क्यानेलोनी 
कुकुह  जःता पकाइएका वा 
नपकाइएका, (मास ुवा अन्य पदाथर्) 
भिरएका वा नभिरएका वा अन्य 
िकिसमबाट तयार पािरएका 
पांताका पिरकारह ; तयार गिरएको 
वा नगिरएको कुकुह  ।  
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  -नपकाएको पःता (मछेुको िपठो), 
नभरेको (नट ःटफ्ड) वा अन्य 
ूकारको तयारीः  

 1902.11.00 --फुल हालेको ूित िकलो 
.१७।- 

 1902.19.00 --अन्य ूित िकलो 
.१७।- 

 1902.20.00 -पकाएको वा नपकाएको वा अन्य 
ूकारले तयार गरेको भरेको पाःटा 
(मछेुको िपठो) 

ूित िकलो 
.१७।- 

 1902.30.00 -अन्य पाःटा (मछेुको िपठो) ूित िकलो 
.१७।- 

 1902.40.00 -कुकु (उ री अिृकी खा  पदाथर्) ूित िकलो 
.१७।- 

१९.०५  कोको परेको वा नपरेको पाउरोटी, 
पे ी, केक, िबःकुट र अ  रोटी 
सम्बन्धी सामान;  कम्यिुनयम, वेफसर् 
(पकाएको रोटी िबक को काम 
गन), औषधी भनर् हनु े खाली 
क्याप्सूल, (एम्टी क्यासे) िसिलङ 
वेफयसर् (टाल्ने रोटी), राइस पपेर 
(तोफु, ममचा बनाउने िपठोको रोटी 
जःतो पदाथर्) र अन्य यःतै 
उत्पादन ।  

  -अन्यः  

 १९०५.९०.२० ---कुरकुरे, कुरमरेु, लेज, िचजवल  
ूित िकलो 
.१७।- 

 १९०५.९०.३० ---पापड ५ 

  ---कुरमरेु, चटपटे ूकृितका अन्य 
िबःप सेभरी खा  उत्पादनह ः  

 १९०५.९०.८१ ----ृाई नगिरएका ूित िकलो 
.१७।- 
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 १९०५.९०.८९ ----अन्य  ूित िकलो 
.१७।- 

२०.०१  िभनेगार (िसरका) वा एिसिटक 
एसीड ारा तयार गिरएको वा 
सरुिक्षत गिरएको वनःपित, 
फलफूल, का  फल र अन्य खान 
हनुे बोट िव वाका  अ ह  ।   

 २००१.१०.०० -कांबो (क्यूकम्बर र घेरिकन)्
 १० 

 २००१.९०.०० -अन्य १० 

२०.०२ 

 

 िसरका (िभनेगार) वा एिसिटक 
एसीडबाहेक अन्य तिरकाबाट तयार 
वा सरुिक्षत गिरएको गोलभेडा । 

 २००२.१०.०० -िस ो वा टुबा गोलभेडा १० 

 २००२.९०.०० -अन्य  १० 

२०.०३  िसरका (िभनेगार) वा एिसिटक 
एसीड बाहेक अन्य तिरकाबाट 
तयार वा सरुिक्षत गिरएको च्याउ र 
जमीनमूिन फल्ने च्याउ ।   

 २००३.१०.०० -छऽक (ऐगािरकस) जाितका 
च्याउह  १० 

 २००३.९०.०० -अन्य १० 

२०.०४  िभनेगार वा एिसिटक एिसडबाट 
भन्दा िभन्दै िकिसमबाट सरुिक्षत 
गिरएको वा तयार गिरएको, शीषर्क 
२०.०६ का उत्पादनह  बाहेक, 
िहमीकृत  (ृोजेन) अन्य 
वनःपितह  ।   

  -आलहु ः 
 २००४.१०.१० ---ृेन्च ृाई १० 
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 २००४.१०.९० ---अन्य १० 

 २००४.९०.०० -अन्य वनःपित र वनःपितका 
िमौणह  १० 

२०.०५  िभनेगार वा एिसिटक एिसडबाट 
भन्दा िभन्दै िकिसमबाट सरुिक्षत 
गिरएको वा तयार गिरएको, शीषर्क 
२०.०६ का उत्पादनह  बाहेक, 
िहमीकृत नगिरएका (नट ृोजेन) 
अन्य वनःपितह  ।   

 २००५.१०.०० -सम पी वनःपित  १० 

  -आलहु ः   

 २००५.२०.१० ---आल ुिचप्स ूित के.िज. 
.१७ 

 २००५.२०.९० ---अन्य  १० 

 २००५.४०.०० -केराउ  १० 

  -बोडी, िसमीः  
 २००५.५१.०० --छोडाएको बोडी, िसमी  १० 

 २००५.५९.०० --अन्य १० 

 २००५.६०.०० -कुिरलो  १० 

 २००५.७०.०० -जैतनु  १० 

 २००५.८०.०० -गिुलयो मकै १० 

  -अन्य वनःपित र वनःपितका 
िमौणः 

 २००५.९१.०० --बाँसको तामा  १० 

 २००५.९९.०० --अन्य १० 
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२०.०६ २००६.००.०० िचनीबाट सरुिक्षत (िूजभ्डर्, पानी 
िझिकएको (सेण्ड), िचनीको पाूा 
जमाइएको (ग्लेस) वा िचनीले 
आच्छािदत गिरएको 
(िबःटालाइज्ड)  वनःपितह  
(भेिजटेवल्स), फल, का फल  
(नट्स), फलको बोबा र बोट 
िव वाका अन्य अंगह  ।  १० 

२०.०७  िचनी वा अन्य गिुलयो पदाथर् हाली 
वा नहाली, पाक ूा  (अब्टेण्ड 
बाइ कुिक ) गिरएका जाम, 
फलफूलको जेली, मामार्लेडस,् 
फलफूल वा का  फल (नट) को 
सु वा (प्यूरी) वा  फलफूल वा 
का  फलको माडा  (पे ) ।  

 २००७.१०.०० -सम पी पिरकारह   १० 

  -अन्यः 
 २००७.९१.०० --अिमलो फलफूल  १० 

 २००७.९९.०० --अन्य  १० 

20.08  िःूट वा िचनी वा गिुलयो पदाथर् 
हाली सरुिक्षत गिरएको वा अन्य 
ूकारले तयार गिरएको अन्यऽ 
नपरेको फलफूल, का फल र अन्य 
बोट िव वाको खान हनुे अंगह  ।  

  -एकै ठाउंमा िमसाएको वा 
निमसाएको का फल,  बदाम र अ  
बीज : 

 2008.11.00 --बदाम (मम्फली) ५ 

  --अन्य; िमौण समेतः 
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 २००८.१९.१० ---भटेुको वा भटेूर नून रािखएको 
चना ५ 

 २००८.१९.२० ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
काज ु ५ 

 २००८.१९.९० ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
िपःता ५ 

 2008.20.00 ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
बदाम ५ 

 2008.30.00 -अिमलो फलफूलह  ५ 

 2008.40.00 -नाःपाती ५ 

 2008.50.00 -खपुार्नी ५ 

 2008.60.00 -पैयंू ५ 

 2008.70.00 -आ , नेक्टािरन जाितको आ  
समेत ५ 

 2008.80.00 -ःशबेरी (भूंइ ऐसेल,ु  काफल) ५ 

  -उपशीषर्क २००८.१९ बाहेकको 
िमौण सिहतको अन्य : 

 2008.91.00 --ताडीको खको मािथल्लो टुप्पो 
(पाम हाटर्स) ५ 

 2008.93.00 --क्र्यानबेरी (भ्यािक्सिनयम 
म्याबोकाप न, भ्यािक्सिनयम 
अिक्सककस, भ्यािक्सिनयम िभिटस-
इिडया)  ५ 

 2008.97.00 -- िमौणह  ५ 

  --अन्य: 
 2008.99.90 ---अन्य  ५ 
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20.09  िचनी हालेको वा नहालेको, िःूट 
नहालेको र नकुहाएको फलफूलको 
रस (अंगरुको कांचो रस समेत) र 
वनःपित रस ।  

  -सनु्तलाको रस (ओरेन्ज जसु):  

 2009.11.00 --िहमीकृत (ृोजेन) ूित िलटर 
.११।- 

 2009.12.00 --िहमीकृत नगिरएको, वकृ्षमूल्य २० 
ननाघेको 

ूित िलटर 
.११।- 

 2009.19.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

  -भोगटे (पोमेलो समेत) को रस 
(मपेृुट इन्क्लिुड  पोमेलो जूस):  

 2009.21.00 --वकृ्ष मूल्य २० ननाघेको  ूित िलटर 
.११।- 

 2009.29.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

  -अन्य कुनै जिम्वर जाित (िसटरस) 
को एकल फलको रस:  

 2009.31.00 --वकृ्ष मलु्य २० ननाघेको ूित िलटर 
.११।- 

 2009.39.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

  -भ ुंइकटहरको रस (पाइनेपल जूस):  

 2009.41.00 --वकृ्ष मलु्य २० भन्दा बढी 
नभएको 

ूित िलटर 
.११।- 

 2009.49.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

 2009.50.00 -गोलभेडाको रस (टमाटो जूस) ूित िलटर 
.११।- 

  -अंगरुको रस (मपे जूस) (अंगरुको 
कांचो रस) (मपे म ) समेत:  

 2009.61.00 --वकृ्ष मूल्य ३० ननाघेको ूित िलटर 
.११।- 
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 2009.69.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

  -ःयाउको रस (एपलु जूस) :  

 2009.71.00 --वकृ्ष मूल्य २० ननाघेको ूित िलटर 
.११।- 

 2009.79.00 --अन्य ूित िलटर 
.११।- 

  -अन्य कुनै एउटै फलफूल वा 
वनःपितको रस:  

 2009.81.00 --क्यानबेरी (भ्यािक्सिनयम 
म्याबोकाप न, भ्यािक्सिनयम 
अिक्सककस, भ्यािक्सिनयम िभिटस-
इिडया) को रस (जसु) 

ूित िलटर 
.११।- 

  --अन्यः  

 २००९.८९.१० ---आपँको रस 
ूित िलटर 
.११।- 

 २००९.८९.९० ---अन्य ूित िलटर 
.११।- 

 2009.90.00 -रसको िमौण ूित िलटर 
.११।- 

२१.०१  कफी, िचया वा मेटका सार, रस वा 
सान्ि (कन्सेन्शेट) र ितनै रस वा 
सान्िको आधार िलई वा कफी 
िचया र मेटको आधार िलई 
बनाइएको तयारी पदाथर्ह  
भिुटएको िचकोरी र अ  भिुटएका 
कफी ूितःथापक (सिव्ःटच्यूट) र 
ितनबाट ूा  सार, रस र 
सान्िह  ।  
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  -कफीको सत्व, सार र सान्ि 
(एक्ःशाक्ट्स, एसेन्स र कन्सेन्शेट), 
र यी सत्व, सार वा सान्िलाई वा 
कफीलाई  अंश (बेिसस) वनाइ 
तयार गिरएका पिरकारह ः  

 २१०१.११.०० --सत्व, सार र सान्िह   १० 

 २१०१.१२.०० --सत्व, सार वा सान्िलाई अंश 
(बेिसस) बनाई वा कफीलाई अंश 
वनाइ तयार गिरएका पिरकारह   १० 

 २१०१.२०.०० -िचया वा मेटका सार, रस वा सान्ि 
(कन्सेन्शेट) र ितनका सार, रस वा 
सान्िको आधार िलई वा िचया र 
मेटलाई आधार िलई बनाइएको 
तयारी पदाथर्ह  १० 

 २१०१.३०.०० -भिुटएको िचकोरी र भिुटएका 
कफी ूितःथापक (सिव्ःटच्यूट) र 
ितनीह का सार तत्व र सान्ि 
(कन्सेन्शेट) ह   १० 

२१.०५ २१०५.००.०० कोको िमिसएको वा निमिसएको 
आइसिबम र अन्य खान योग्य 
आइस । १० 

21.06  अन्यऽ नपरेको खा  पदाथर् ।  

  -अन्य:  

 2106.90.10 --दालमोठ,  नमिकन, भिुजया र 
चमेना ५ 

 2106.90.20 सतुीर्रिहत पान मसला  ूित िकलो 
.६५०।- 

 2106.90.६0 सूतीर् रिहत सगुिन्धत सपुारी ूित िकलो 
.2२५।- 
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22.02  िचनी हालेको वा गिुलयो गरेको र 
वाःना आउन े सु िचकर पानी,  
ूाकृितक र कृिऽम खिनज पानी र 
वाय ुूवािहत पानी (एिरटेड) समेत 
र शीषर्क २०.०९ को फलफूल र 
वनःपितको रस समावेश नभएको 
अल्कोहल रिहत पेय पदाथर् ।  

  -अन्य: 
 2202.91.00 --अल्कोहल रिहत िवयर ूित िलटर 

.१७।- 

  --अन्य: 
 2202.99.10 ---ईनजीर् िसंक्स ूित िलटर 

.३०।- 

 2202.99.90 ---अन्य ूित िलटर 
.११।- 

22.03 2203.00.00 जौबाट वनेको िबयर । ूित िलटर 
.१६५।- 

22.04  ताजा अंगरुको वाइन र अल्कोहल 
हाली सरुिक्षत गिरएको(फोिटर्फाइड) 
वाइन समेत शीषर्क २०.०९ को 
वाहेक काँचो अंगरुको रस (मपे 
मःट)  

  -ःपािकर् ङ वाइन:  

 2204.10.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.10.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.10.३0 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 
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  -अन्य वाइन; कांचो अंगरुको रस,  
अल्कोहल हालेर कुहनु रोकेको वा 
ढीलो गरेको:  

  --२ िलटर वा कम जाने भांडोमा 
रहेको:  

 2204.21.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.21.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.21.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 

  -- २ िलटर भन्दा बढी तर १० 
िलटर ननाघ्ने भाडँोमा रहेको  

 2204.22.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.22.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.22.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 

  --अन्य:  

 2204.29.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.29.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.29.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 
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 -अन्य कांचो अंगरुको रस (मपे 

मःट):  

 

 
2204.30.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.30.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2204.30.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 

22.05  भरमाउथ र वाःना आउने सार वा 
सगुिन्धत वोट िव वा िमिौत ताजा 
अंगरुको अन्य  वाइन ।  

  -२ िलटर वा कम जाने भाडामा 
रहेको:  

 2205.10.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2205.10.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2205.10.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 

 
 -अन्य:  

 

 
2205.90.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
ूित िलटर 
.3७०।- 

 2205.90.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.3७०।- 

 2205.90.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.४३०।- 
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22.06  अन्य कुहाएको (फमण्टेड) पेय 
पदाथर्ह  (उदाहरणत: ःयाउबाट 
बनेको साइडर,  नासपातीबाट बनकेा 
पेरी, कुहाएको मह र पानी 
िमलाएको िमड, साके); अन्यऽ 
नपरेका वा समावेश नभएका 
कुहाएको पेय पदाथर्ह  (फमण्टे  
िवभरेजेज) को िमौण िःूटर 
कुहाइएका पेय पदाथर्ह  (फमण्टे  
िवभरेजेज) तथा अमारक पेय पदाथर् 
(ननअल्कोहोिलक िवभरेजेज) ह को  
िमौण ।  

 2206.00.10 --- ा  (कन्शी िबयर) ूित िलटर 
.3५।- 

 2206.00.20  ---सेम्पने,  सेरी,  िमड,  पेरी, साइडर ूित िलटर 
.४३०।- 

 2206.00.३0 ---साके 
ूित िलटर 
.४३०।- 

 2206.00.४0 ---१७ ूितशतभन्दा बढी 
अल्कोहल भएको जिडवटुी िमिौत 
मिदरा,  कक्टेल (अल्कोहिलक र 
अल्कोहिलक/ननअ्ल्कोहिलक 
िमौण) तथा अन्य फमण्टेड 
मिदराह   

ूित िलटर 
.४३०।- 

 2206.00.90 ---अन्य ूित िलटर 
.४३०।- 

22.07  ८० ूितशत घनत्व अल्कोहल 
शिक्त वा सो भन्दा मािथ अल्कोहल 
शिक्त भएको अिन्डनेचडर् इथायल 
अल्कोहल र जनुसकैु अल्कोहल 
शिक्त भएको िडनेचडर् इथाइल 
अल्कोहल र अन्य िःूट  
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  -८० ूितशत घनत्व अल्कोहल 
शिक्त वा सो भन्दा मािथ अल्कोहल 
शिक्त भएको अिन्डनेचडर् इथायल 
अल्कोहलः  

 2207.10.10 ---अनिडनेचडर् इथायल अल्कोहल  
ूित िलटर 
.६०।- 

 2207.१०.२० ---आयतनमा ८० ूितशत वा सो 
भन्दा बढी अल्कोहल भएका 
मिदराको कच्चा पदाथर्को पमा 
ूयोग हनुे रेिक्टफाइड िःूट  

ूित िलटर 
.६०।- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्ःशा न्यशुल 
अल्कोहल) 

ूित िलटर 
.६५।- 

 2207.10.४0 ---एनहाइसस इथानोल (९९ 
ूितशतभन्दा बढी अल्कोहल 
भएको) 

ूित िलटर 
.७।- 

 2207.10.९0 ---अन्य 
ूित िलटर 
.६५।- 

  -जितसकैु अल्कोहल शिक्त भएको 
िडनेचडर् इथायल अल्कोहल र अन्य 
िःूटः  

 2207.२०.१० ---िडनेचडर् िःूट (८० देिख ९९ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको) 

ूित िलटर 
.१७।- 

 2207.२०.९० ---अन्य 
ूित िलटर 
.६५।- 

22.08  ८० ूितशत भन्दा कम घनत्व 
अल्कोहल शिक्त भएको अिवकृत  
(अनिडनेचडर्) एिथल अल्कोहल; 
अरख (िःपिरट्स), मिदरा (िलकसर्) 
र अन्य मादक (िःपिरचअुस) 
पेयह  (बेभरेजेज) ।   
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  -अंगरुको वाइन वा अंगरु माकर् बाट 
िनकािलएको िःूट (ोाण्डी)  

 2208.20.10 ---वाइन वा ॄाण्डीको कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग हनु े सवै 
ूकारका मादक िबह  (िःूट 
समेत) 

ूित िलटर 
.१६५।- 

  ---अन्य◌ः  

 2208.20.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।- 

 2208.20.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।- 

 2208.20.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.20.९९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  - ीःकीह ः  

 2208.30.10 --- ीःकीको कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग हनुे मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.1६५।- 

  ---अन्य:  
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 2208.30.९१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।- 

 2208.30.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।- 

 2208.30.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.30.९९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  -उखकुो उत्पादनह लाई  कुहाएर 
चलुाई गरी िनकािलएको रम र 
अन्य िःूट:  

 2208.40.10 ---रम र अन्य िःूटह को कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग हनुे उखकुो 
उत्पादनह लाई कुहाएर चलुाई गरी 
िनकािलएको िःूट समेतका मादक 
िबह  

ूित िलटर 
.1६५।- 

  ---अन्य:  

 2208.40.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 
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 2208.40.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।– 

 2208.40.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.40.९९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  -जीन र जेनेभा: 
 2208.50.10 ---िजन र जेनेभाको कच्चा 

पदाथर्को पमा ूयोग मादक 
िबह  (िःूट समेत) 

ूित िलटर 
.1६५।- 

  ---अन्य:  

 2208.50.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

 2208.50.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।– 

 2208.50.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 
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 2208.50.९९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  -भो काः  

 2208.60.10 ---भोड्काको कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग मादक िबह  (िःूट 
समेत) 

ूित िलटर 
.1६५।- 

  ---अन्य:  

 2208.60.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

 2208.60.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।– 

 2208.60.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.60.९९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  -मिदरा (िलकसर्) तथा उ ीपक 
(किडर्यल्स):   

 2208.70.10 ---मिदरा (िलकसर्) तथा उ ीपक 
(किडर्यल्स) को कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग हनुे मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.1६५।- 
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  ---अन्य:  

 2208.70.9१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

 2208.70.92 ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९९०।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।– 

 2208.70.93 ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 
तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.70.9९ ----अन्य 
ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

  -अन्य:  

 2208.90.10 ---अन्य मिदराको कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग हनुे मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.1६५।- 

  ---अन्य:  

 2208.90.9१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

 2208.90.9२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.९९०।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३२०।– 
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 2208.90.9३ ----३० य.ुिप. शिक्तको (३९.९४ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.९२०।- 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१३१५।- 

 2208.90.9४ ----४० य.ुिप. शिक्तको (३४.२३ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.४६५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 
.७७०।– 

 2208.90.9५ ----५० य.ुिप. शिक्तको (२८.५३ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.३७५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 
.७५०।– 

 2208.90.9६ ----७० य.ुिप. शिक्तको (१७.१२ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.३५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 
.११५।– 

 2208.90.9९ ----अन्य ूित िलटर 
.१३२५।– 

ूित एल.िप. 
िलटर 

.१५६०।– 

 ि व्य तर आयाितत मिदराको हकमा 
मािथ उिल्लिखत दरबन्दीमा 
तोिकएको अल्कोहलको माऽामा 
एक ूितशत सम्म फरक भएमा 
सोही दरबन्दी लाग्नेछ र एक 
ूितशत भन्दा बढी फरक भएमा 
निजकको उच्चदरको दरवन्दी 
अनसुार अन्त:शलु्क लगाई असलु 
उपर गिरनेछ ।  

24.01  अिनिमर्त (अन्म्यानफु्याक्चडर्) सतुीर्; 
सतुीर्को अवशेष   
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 2401.10.00 -डांठबाट नछु ाइएको वा 
निनकािलएको सतुीर् (नट 
ःटेम्ड/ःशीप्ड) 

ूित िक.मा. 
.९५।- 

 2401.20.00 -आंिशक वा पूणर् पमा डांठबाट 
छु ाइएको वा िनकािलएको सूतीर् 
(ःटेम्ड/ ःशीप्ड) 

ूित िक.मा. 
.९५।- 

 2401.30.00 -सतुीर्को अवशेष ूित िक.मा. 
.९५।- 

24.02  सतुीर् वा सतुीर्को ूितःथापक  
(सिव्ःटच्यूट) बाट वनेको िसगार,  
चरुोट (चे ट्स), सानो िसगार  
(िसगािरलस) र चरुोट (िसगरेट) ।  

 2402.10.00 -सूतीर्को िसगार, चरुोट (चे ट) र 
सानो िसगार (िसगारीलस) 

ूित िखल्ली 
.१७।- 

  -सूतीर्को चरुोट  (िसगरेट):  

 2402.20.10 ---िफल्टर नभएको ूित एम 
.४९५।– 

  ---िफल्टर भएको: 
 2402.20.21 ----७० िम.िम. सम्म लम्वाईको ूित एम 

.1१३५।- 

 2402.20.22 ----७० भन्दा बढी ७५ िम.िम. 
सम्म लम्वाईको 

ूित एम 
.1४७५।- 

 2402.20.23 ----७५ भन्दा बढी ८५ िम.िम. 
सम्म लम्वाईको  

ूित एम 
.1९२०।- 

 2402.20.24 ----८५ िम.िम. भन्दा बढी 
लम्वाईको  

ूित एम 
.२७१५।- 

  -अन्य: 
 2402.90.10 ---तयारी िबडी ूित एम 

.90।- 

 2402.90.20 ---सवै ूकारका िसगार ूित िखल्ली 
.1७।- 
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 2402.90.९० ---अन्य ूित िखल्ली 
.1७।- 

24.03  अन्य िनिमर्त (म्यानफु्याक्चडर्) सतुीर् 
र ूितःथापक सतुीर्; सम पी  
(होमोिजनाइज्ड) वा पनुिनर्िमर्त 
(िरकिन्ःटचएूटेड) सतुीर्; सतुीर्को रस 
र सार ।  

  -कुनै पिन अनपुातमा सतुीर्को 
ूितःथापक (सिव्ःटच्यूट) भएको 
वा नभएको धूमपान गन सतुीर् : 

 २४०३.११.०० --यस भागको उपशीषर्क ि व्य १ 
मा उिल्लिखत वाटर पाइप 
टोब्याको (तमाख)ु  

ूित िक.मा. 
.१३३५।- 

  --अन्य: 
 2403.19.10 ---पाइप टोबाको ूित िक.मा. 

.१३३५।- 

 2403.19.20 --चरुोट तथा िबडीको लािग 
ूशोिधत सतुीर् 

ूित िक.मा. 
.2७५।- 

 2403.19.90 ---अन्य ूित िक.मा. 
.2७५।- 

  -अन्य: 
 2403.91.00 --सम पी (होमोिजनाइज्ड) वा 

पनुिनिमर्त (िरकिन्ःटचएूटेड) सतुीर् 
ूित िक.मा. 
.3३5।- 

  --अन्य: 
 2403.99.10 ---जदार्, खैनी, नस (ःनफ) र 

गटु्खा र िनकोटीनयकु्त पान 
मसलाह  तथा यःतै सूरत्ी िमिौत 
तयारी वःतहु  

ूित िक.मा. 
.६५०।- 

 2403.99.20 ---चनूा िमलाई खान ेखिुा िबबीको 
लािग प्यािक  गिरएको सतुीर् 

ूित िक.मा. 
.3३5।- 
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 2403.99.30 ---खिुा िबबीको लािग नरािखएको 
कािटएको सतुीर् (क  टोबाको); 
धलुो सतुीर् (डःट टोबाको) 

ूित िक.मा. 
.3३5।- 

  --अन्य:  

  ---अन्यः  ूित िक.मा. 
.३३५।- 

 २४०३.९९.९१ ----हकु्का फ्लेवर ूित िक.मा. 
.१०००।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य ूित िक.मा. 
.३३५।- 

25.15  अिल अिल टुबाएको वा करौती ारा 
काटेको वा अ  िकिसमले काटेको 
िविश  गु त्व २.५ वा बढी भएको 
चरपाटे (बगार्कार समेत) िढक्का वा 
पाता मावर्ल (िसंगममर्ंर),  शाभरिटन,  
इकोिजन र अन्य चनू ारा ःमारक 
वा भवन बनाउन े ढंुगा र एलावा र 
(ःफिटक ढंुगा) । 

  -मावर्ल संगममर्र र शाभरिटन:  

 2515.12.00 --कर ती ारा अिल अिल कािटएको 
वा अ  िकिसमले काटेको चारपाटे 
(वगार्कार समेत) िढक्का वा पाता ५ 

 2515.20.00 –इकोिजन वा अन्य चनू िमिौत 
ःमारक वा भवन बनाउने ढंुगा र 
एलावा र (ःफिटक ढंुगा)  ५ 
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25.16  कर ती ारा वा अन्य िकिसमले अिल 
अिल तािछएको, कािटएको वा 
टुबाइएको चारपाटे (बगार्कार 
समेत) िढक्का वा पाताको पमा 
रहेको मनेाइट (कडा पत्थर),  
पफार्इरी, रेशा नभएको आग्नेय 
च ान, वेसाल्ट, बलौटेढंुगा र ःमारक 
एवं भवन बनाउन ेअन्य  ढंुगा ।  

  -कडा पत्थर (मनेाइट) : 
 2516.12.00 --कर ती ारा अिल अिल कािटएको 

वा अन्य ूकारले काटेको चारपाटे  
(वगार्कार समेत) िढक्का वा पाता 1५ 

  -बलौट ढंुगाः 
 2516.20.10 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 

िग ी र बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स), २.५ इ सम्मका  1५ 

 2516.20.20 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
२.५ इ भन्दा बढीका ढु ाह  1५ 

 2516.20.30 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
ढु ाह  र बालवुाको िमौण, छरार् 1५ 

 2516.90.00 -अन्य ःमारक वा भवन बनाउने 
ढंुगा 1५ 
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२५.२३  पोटर्लेण्ड िसमेण्ट (चनु ढंुगा र 
दमुट माटोलाई भ ीमा पोल्दा बिनन े
िसमेण्ट), एलिुमनस िसमेण्ट 
(एलिुमिनयम अक्साइड यकु्त 
िसमेण्ट), ःलाग िसमेण्ट, सपुर 
सल्फेट िसमेण्ट र अन्य यःतै 
हाइसोिलक िसमेण्टह  (पानीमा 
कडा हनुे िसमेण्ट), रंगीन वा रंगहीन 
अथवा िक्लन्कर  (धातमुल) को 
पमा ।  

  -पोटर्ल्याण्ड िसमेण्ट :  

 2523.21.00 --कृिऽम पले रंगाएको वा 
नरंगाएको सेतो िसमेण्ट 

ू.मे.टन 
.२२०।- 

 2523.29.00 --अन्य (पोटर्ल्याण्ड िसमेण्ट खैरो) ू.मे.टन 
.२२०।- 

 2523.30.00 -आलिुमनस िसमेण्ट ू.मे.टन 
.२२०।- 

 2523.90.00 -अन्य हाइसोिलक िसमेण्ट ू.मे.टन 
.२२०।- 

32.08  अजलीय माध्यममा ूिक्ष  
(िडःपःडर्) वा घिुलत (िडजोल्भ्ड)  
सं िेषत पोिलमरह  (बहभुाव) वा 
रासायिनक ढंगबाट पिरवितर्त  
(मोिडफाइड) सं िेषत पोिलमरह मा 
आधािरत रंगलेप (पेन्टस) र रोगन  
(वािनर्स)ह  (इनामेल र ूलाक्षारस 
समेत); यस भागको ि ब्यमा 
पिरभाषा गरे अनसुारका घोलह  
(सोल्यूशन) । 

 3208.10.00 -पोिल रमा आधािरत ७ 

 3208.20.00 -एबेिलक वा िभनाइन 
पोिलमरह मा आधािरत ७ 
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 3208.90.00 -अन्य ७ 

32.09  जलीय माध्यममा िडंपःडर् (ूिक्ष ) 
वा िडजल्भ (घिुलत) गिरएको 
कृिऽम पोिलमरह  (बहभुाग) वा 
रासायिनक तवरले पिरवतर्न 
गिरएको ूाकृितक पोिलमरह मा 
आधािरत र लेप (पेन्ट) र रोगन  
वािनर्स) इनामेल र ूलाक्षारस 
(ल्याकसर्) समेत) । 

  -एबेिलक वा िभनाइल पोिलमरमा 
आधािरतः 

 ३२०९.१०.१० ---एबेिलक इमलु्सन ७ 

 ३२०९.१०.९० ---अन्य ७ 

 3209.90.00 -अन्य ७ 

32.10  अन्य रंग लेप (पेन्ट) र रोगन  
(बािनर्स) (इनामेल, ूलाक्षारस 
ल्याकर र िडःटेम्पर समेत) छाला 
तयारी गन (लेदर िफिनिसंग) 
काममा ूयोग हनुे खालका तयारी 
वाटर िपगमेन्ट (जलीय बणर्क)  

 ३२१०.००.१० ---सडकमा िचन्ह लगाउने 
थम प्लाि क रं लेप (थम प्लाि क 
रोड मािकर्  मेटेिरयल) ७ 

 ३२१०.००.९० ---अन्य ७ 
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३२.१४  िससाकार (ग्लेिजयर) को पु ी, 
माफ्टी  पु ी, रेिजन िसमेन्ट, कौक 
(संिधबन्धक) यौिगकह  र अन्य 
माि क (खोटो) ह ; िचऽकारको 
भरौट  (िफिल ) ह , गहृमखु 
(फ्यासाड), िभऽी िभ ो, भईु र 
तल्लो छत (िसिल ) र यःतै 
ठाउंको लािग सतहको िकरण 
परावतर्न िनरोधक उत्पादनह  । 

 ३२१४.१०.०० -काचनकतार् (िसशाको काम गन 
ग्लेिजयर) को पोटीन (पु ी), रोपण 
वा कलम बांध्ने   (माफ्टी ) 
पोटीन (पु ी), रेिजन िसमेण्टह , 
सिन्धबन्धक (कौिक ) यौिगकह  
(कम्पाउण्डस) र अन्य मािःटक्स 
(खोटाह ); िचऽकार (पेण्टर) को 
भरौट (िफिल स)  ५ 

 ३२१४.९०.०० -अन्य  ५ 
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३३.०२  उ ोगमा कच्चा पदाथर्को पमा 
ूयोग गिरने खालका, सगुन्धयकु्त 
तत्वह  (ओडोिरफेरश 
सब्सटान्सेज) का िमौणह  
(िमक्सचसर्) र एक वा बढी त्यःता 
तत्वह को आधार (बेिसस) भएका 
िमौणह  (म सारीय 
(अल्कोहोिलक) घोल (सोल्यूसन) 
ह  समेत); पेय पदाथर्ह  
(बेभरेजेज) को उत्पादन  
(म्यानफु्याक्चर) िनिम  ूयोग हनु े
खालका, सगुन्धयकु्त तत्वह  
(ओडोिरफेरस सब्सटान्सेस) मा 
आधािरत अन्य तयारी बःतहु  
(िूपरेसन्स) ।  

  -खा  वा पेय उ ोगमा ूयोग हनु े
खालकोः  

 ३३०२.१०.१० ---म सारीय (अल्कोहोिलक) घोल 
(सोल्यूसन) ह मा ूयोग हनुे 
सगुन्धयकु्त तत्वह  (ओडोिरफेरश 
सब्सटान्सेज) ५ 

33.03 3303.00.00 सगुिन्धत वा शरीर सफाई सम्बन्धी 
पानी । ७ 
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33.04  सौन्दयर् वा प–सज्जा (मेक–अप) 
का सामानह  (औषधी बाहेकको), 
छालाको सरुक्षाको लािग ूयोग 
गिरने वःतहु ; घाम छल्ने वा 
घाम ारा (छाला) रंगाउने 
(सन ान) सामानह  समेत;  हात 
र नङ ूशाधनह  (मेिनक्योर) वा 
गोडाको उपचार सम्बन्धी  
(पेिडक्योर) सामानह  । 

 3304.10.00 -ओठ सज्जा (िलप मेकअप) का 
सामानह  5 

 3304.20.00 -आंखा सजाउने (आइ मेकअप) का 
सामानह  5 

 3304.30.00 -हात गोडाका नङ उपचार सम्बन्धी 
ूशाधनह  5 

 3304.91.00 --संपीिडत (कम्ूःेड) गरेको वा 
नगरेको पाउडर  5 

  --अन्यः 
 ३३०४.९९.१० ---अनहुारमा लगाउने िबम 5 

 ३३०४.९९.२० ---नङपोिलस 5 

 ३३०४.९९.३० ---शरीरमा लगाउने लोसन 5 

 ३३०४.९९.९० ---अन्य 5 

33.05  कपालमा ूयोग गिरने सामानह  । 

 3305.10.00 -ःयाम्पूह  5 

 3305.20.00 -ःथायी पमा कपाल िसधा गन वा 
घमुाउरो बनाउने साधनह  5 

 3305.30.00 -कपाल रंगाउने ूलाक्षारस 5 
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  -अन्यः 
 ३३०५.९०.१० ---कपालमा लगाउने तेल १० 

 ३३०५.९०.२० ---कपालमा लगाउने र  १० 

 ३३०५.९०.३० ---कपालमा लगाउने िबम १० 

 ३३०५.९०.४० ---कपालमा लगाउने किण्डसनर १० 

 ३३०५.९०.९० ---अन्य १० 

33.06  मखु सम्बन्धी (ओरल) वा दातं 
सम्बन्धी (डेण्टल) ःवाःथ्य  
(हाइिजन) िनिम का तयारी 
वःतहु  (िूपरेसन्स),  दन्त िःथरक 
लेदो र चणूर् (डे र िफक्सेिटभ 
पे स र पाउडसर्) समेत; अलग 
अलग (इनिडिभजअुल) खिुा 
िबबीको प्याकेजमा भएको दांत 
ह को चेप (बीचको भाग) सफा 
गनर् ूयोग गिरने तन्त ु (यानर्) 
(डेण्टल ल्फौस वा दांत वा दांतको 
चेप सफा गनर् बनाइएको मलुायम 
खालको धागो) । 

 3306.10.00 -दन्त म नह  (डेिण्टृीसेस) 5 

 3306.20.00 -दांतह को चेप सफा गनर् ूयोग 
गिरने तन्त ु(डेण्टल फ्लस) 5 

 3306.90.00 -अन्य  5 
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33.07  दा॑ी बनाउने (िूशेभ, शेिभ  र 
आफ्टरशेभ) सामानह , गन्ध 
हटाउने, नहुाउन े सामानह , र  
खइुल्याउने सामानह  र अन्यऽ 
नपरेका, अन्य सगुिन्धत ौंृगािरक वा 
सर सफाइका सामानह ;  
िवसंबामक तत्वह  भएको वा 
नभएको, सगुिन्धत भएको वा 
नभएको कोठा गन्धहारक  
(िडओडोराइजर) सामानह  । 

 3307.10.00 -दा॑ी बनाउन े (िूशेभ, शेिभ  र 
आफ्टरशेभ) सामानह  5 

 3307.20.00 -ब्यिक्तगत गन्ध हटाउने र पसीना 
रोक्ने सामानह  १० 

 3307.30.00 -सगुिन्धत नहुाउने लवण र 
ःनानका सामानह  5 

  -कोठा सगुिन्धत पान वा कोठाको 
दगुर्न्ध हटाउने साममीह  धािमर्क 
काममा ूयोग हनुे सगुिन्धत 
सामानह  समेतः  

 ३३०७.४९.०० --अन्य १० 

 3307.90.00 -अन्य 5 
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34.01  सावनु; सावनु भएका वा नभएका 
छड वा डण्डी (वार) िटिकया 
(केक), साँचोमा ढालेर (मोल्डेड) 
बनेका प वा आकृितका, बा  
भागमा असर पान (सफस एिक्टभ) 
ूांगािरक उत्पादन वा िवरचनह  
(िूपरेसन्स) सावनु भए वा नभएका 
तरल (िलिक्वड) वा लेदो (बीम) 
पमा भएको र खिुा िबबीको 
लािग ूःततु गिरएका (पटु अप 
फर िरटेल सेल) नहुाउन (वािसङ 
द ःकीन) िनिम का बा  भागमा 
असर पान (सफस एिक्टभ) 
ूांगािरक उत्पादन वा िवरचन 
(िूपरेसन्स) ह ; सावनु (सोप) वा 
अपमाजर्क (िडटजण्ट) िब्य संिसक्त  
(इिम्ूग्नेटेड),  िवलेिपत (कोटेड) वा 
आवृ  (कभडर्) भएका कागत,  ग ा 
(वािड ), जमोठ (फेल्ट) र 
वयनेतरवःत ु(ननवभेुन्स)।         

 3401.11.00 --ट्वाइलेट (शारीिरक सफाई) को 
ूयोगको लािग (औषिधमूलक 
उत्पादन समेत  5 

 3401.19.00 --अन्य  5 

  -अन्य पका सावनुः 
 ३४०१.२०.१० ---सोिडयम फ्या ी एसीड साल्ट 

(सोप नडुल्स) 5 

 ३४०१.२०.९० ---अन्य 5 
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 3401.30.00 -छाला सफा गन (नहुाउन)े कायर् 
िनिम का बा  भागमा असर पान,  
तरल (िलिक्वड) वा लेदो (बीम) 
पमा भएका खिुा िबबीको लािग 
ूःततु भएका ूांगािरक उत्पादन 
(ूोडक्ट्स) तथा िवरचनह  
(िूपरेसन्स) 5 

34.02  ूांगािरक बा  भागमा असर पान 
कारकह  (एजेन्ट)(सावनु बाहेक); 
बा  भागमा असर पान तयारी 
वःतहु , धनुे (वािस ) उत्पादनह  
(धनुे सहायक सामान समेत) र 
शीषर्क ३४.०१ मा उल्लेख भएका 
बाहेक सावनु भएको वा नभएको 
सफा गन (िक्लिन ) सामानह  । 

  -खिुा िबबीको पमा रािखएको वा 
नरािखएको ूांगािरक बा  भागमा 
असर पान कारकह  (एजेन्ट): 

 3402.11.00 --एिनयोिनक 5 

 3402.12.00 --क्यािटयोिनक 5 

 3402.13.00 --नन-आयोिनक 5 

 3402.19.00 --अन्य 5 

  -खिुा िबबीको लािग रािखएका 
तयारी सामानह ः 

 ३४०२.२०.१० ---िडटरजेन्ट पाउडर 5 

 ३४०२.२०.९० ---अन्य 5 

  -अन्य:  

 3402.90.90 --अन्य 5 
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38.14 3814.00.00 ूांगािरक संयकु्त िवक (सोल्भेन्ट) 
र पातलो पान (िथनर) पदाथर्, 
अन्यऽ नपरेको; ूलेप (पेन्ट) र 
रोगन (वािनर्स) हटाउने वा मेट्न े
तयारी  सामानह  । 

ूित िल. 
.२२।– 

३९.२०  अकोशीय (नन्सेललु्यर) र असवल  
(निशइन्फोःड), अःतर नहािलएको 
वा पटिलत (लेिमनेट) नगिरएको, 
आधार (सपोटर्) नहािलएको वा 
यःतै अ  सामानसँग नजोिडएका 
प्लाि कका अन्य प्लेटह , िसटह , 
िफल्म, फ्वाईल र िःशपह  । 

  -इथाइिलनको पोिलमरकोः  

 ३९२०.१०.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.१०.९० ---अन्य 5 

  -ूोिपिलनको पोिलमरकोः  

 ३९२०.२०.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.२०.९० ---अन्य 5 

  -ःटाइिरनको पोिलमरकोः  

 ३९२०.३०.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.३०.९० ---अन्य 5 

  -िभनायल क्लोराइडका 
पोिलमरह कोः 

  --तौलको िहसावले ६ ूितशतभन्दा 
घटी सघु कारी (प्लाि साइजसर्) 
नरहेकोः 
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 ३९२०.४३.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.४३.९० ---अन्य 5 

  --अन्यः 
 ३९२०.४९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.४९.९० ---अन्य 5 

  -एबेिलक पोिलमरकोः 
  --पोिल (िमथाइल िमथािबलेट) 

कोः 
 ३९२०.५१.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.५१.९० ---अन्य 5 

  --अन्यः  

 ३९२०.५९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.५९.९० ---अन्य 5 

  -पोिलकाव नेटह , अिल्कडरेिजन्स, 
पोिलएिलल इ रह  वा अन्य 
पोिल रह ः 

  --पोिलकाव नेटह कोः  

 ३९२०.६१.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.६१.९० ---अन्य 5 

  --पोिल (इथाइिलन टेिरफ्थालेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.६२.९० ---अन्य 5 

  --असंतृ  पोिल रह कोः  
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 ३९२०.६३.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.६३.९० ---अन्य 5 

  --अन्य पोिल रह कोः  

 ३९२०.६९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.६९.९० ---अन्य 5 

  -सेललुोज वा यसका रासायिनक 
ब्यूत्पि ह कोः 

  --पनुउर्त्पािदन सेललुोजकोः  

 ३९२०.७१.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.७१.९० ---अन्य 5 

  --सेललुोज एिसटेटकोः  

 ३९२०.७३.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.७३.९० ---अन्य 5 

  --अन्य सेललुोज ब्यूत्पि ह कोः  

 ३९२०.७९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.७९.९० ---अन्य 5 

  -अन्य प्लाि कह कोः 
  --पोिल (िभनायल वटुाईरन) कोः  

 ३९२०.९१.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.९१.९० ---अन्य 5 

  --पोिलयामाइडकोः  

 ३९२०.९२.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.९२.९० ---अन्य 5 
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  --एिमनो-रेिजन्सकोः  

 ३९२०.९३.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.९३.९० ---अन्य 5 

  --फेनोिलक रेिजन्सकोः  

 ३९२०.९४.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.९४.९० ---अन्य 5 

  --अन्य प्लाि ककोः  

 ३९२०.९९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२०.९९.९० ---अन्य 5 

३९.२१  प्लाि कका अन्य प्लेटह , िसटह , 
िफल्म, फ्वाइलह  र ःशीपह  । 

  -कोशमय (सेललुर): 

  --ःटाइिरनको पोिलमरकोः  

 ३९२१.११.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२१.११.९० ---अन्य 5 

  --िभनायल क्लोराइड पोिलमरकोः  

 ३९२१.१२.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२१.१२.९० ---अन्य 5 

  --पोिलयूरेथेनकोः  

 ३९२१.१३.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२१.१३.९० ---अन्य 5 

  --पनुउर्त्पािदत (िरजेनरेटेड) कोष 
(सेललुोज) कोः  
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 ३९२१.१४.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२१.१४.९० ---अन्य 5 

  --अन्य प्लाि कह कोः  

 ३९२१.१९.१० ---मिुण गिरएको 5 

 ३९२१.१९.९० ---अन्य 5 

  -अन्यः 

  -अन्यः  

 ३९२१.९०.१० ---मिुण गिरएको 5 

  ---अन्यः  

 ३९२१.९०.९१ ----थमार्कोल 5 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्य 5 

39.22  प्लाि कका ःनानगार (वाथ्स)ह ,  
वहधुार ःनानागार (सावर वाथ्स)् 
ह , पानी आउने र िनःकने 
व्यवःथा सिहतको डुंड (िस ) ह ,  
ूक्षालनाधार (वाश-बेिसन), सबडेट 
ह , ल्याभोटरी प्यानह ,  आसनह  
(िसट्स) र ढकनीह  (कभसर्), 
ूक्षालन जलाधार(फ्लिस  िसःटन्सर्) 
ह  र यःतै सरसफाइका समानह  
(ःयानीटरी वेयर) 

 3922.10.00 -ःनानागार (वाथ्स) ह , वहधुार 
ःनानागार (शावर वाथ्स) ह  डुंड 
(िस स) ह  तथा ूक्षालनाधार 
(वास वेिसन्स ह ) 5 

 3922.20.00 -ल्याभोटरी िसटहर (आसनह ) र 
ढकनीह  (कभरह ) 5 
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 3922.90.00 -अन्य 5 

39.23  मालसामानको ओसारपसार  
(कन्भेयेन्स) वा पिरवे न (प्याक) 
गन प्लाि कका सामानह ; 
प्लाि कका पौलो वा वजुो (ःटोपसर्) 
ढकनी (िलड्स),  िबकार्ह (क्याप्स) 
र अन्य बन्द गन (क्लोजसर्) 
साममीह  । 

  -बाकस (कन्तरु वा सन्दूस) ह , 
केस (व ा वा पेटी) ह ,  टोकरी 
वा डालो (बेटस) र यःतै 
सामामीह :  

 3923.10.10 ---प्लाि कका पिरवे न (प्याक) 
गन ूवह   5 

 ३९२३.१०.२० ---अण्डा राख्न ेबेट 5 

 3923.10.90 ---अन्य 5 

  -बोरा वा थैलो (ःयाक्स) र 
झोलाह  (ब्यागह ) कोन्स (डोको,  
सोली जःता सामानह ) समेत) : 

 3923.21.00 --इथाइिलनका पोिलमरह का 5 

 3923.29.00 --अन्य प्लाि कह को 5 

  -कावार्इज (चोया इत्यािद बनुी 
मो॑ेको ठूलो बोतल), बोतलह  
फ्लाःकह  र त्यःतै सामानह : 

 3923.30.10 ---पेट बोतल (बोतल िूफमर्) 5 

 3923.30.90 ---अन्य 5 
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 3923.50.00 -पौलो वा वजुोह  (ःटोपसर्),  
ढकनीह  (िलड्स), िबकार्ह  
(क्याप्स) र अन्य बन्द गन 
साममीह  (क्लोजसर्) 5 

  -अन्यः  

 ३९२३.९०.१० ---कम्पोिजट एल.िप.जी. ग्यासँ 
िसिलण्डर 5 

 ३९२३.९०.९० ---अन्य 5 

39.24  प्लाि कका भोजनपाऽह  (टेबलु- 
वेयर),  भान्साका पाक उपकरणह  
(िकचेन वेयर), अन्य घरायासी 
सामानह  र सरसफाई सम्वन्धी  
(हाइजेिनक) वा शौच र ौृ ार  
(ट्वाइलेट) का समानह  

  -टेवलुका भोजनपाऽह  
(टेवलुवेयर), भान्साका पाक 
उपकरणह   (िकचेनवेयर): 

 3924.10.10 --बच्चालाई दधु खवुाउने बोतल 5 

 3924.10.20 --मेलामाइनका भाँडा 5 

 3924.10.90 --अन्य 5 

 3924.90.00 -अन्य 5 

39.25  अन्यऽ नपरेको कमीर्का प्लाि कका 
ज्यावलह  (िवल्डसर् वेयर) 

 3925.10.00 -३०० िल. भन्दा वढी क्षमताका 
िरजभ्वार्यसर् ा स, तरल पदाथर् 
राख्न े बडाबडा भाडा (भ्याट्स) र 
त्यःतै कन्टेनरह  5 
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 3925.20.00 -ढोकाह , झ्यालह  र ितनका 
ृेम (चौकोसह ) र ढोकाका 
संघारह  5 

 3925.30.00 -सटर (कपाट) ह , झ्यालका 
िझलिमल पदार्ह  (भेनेिसयन 
ब्ल्याण्डससमेत) र त्यःतै सामानह  
र ितनका अवयव (पाटर्स) ह  5 

  -अन्यः 
 ३९२५.९०.२० ---पफ ःयाण्डवीच वाल एण्ड फ 

प्यानल 5 

 ३९२५.९०.९० ---अन्य 5 

39.26  प्लाि कका अन्य सामामीह  र 
शीषर्क ३९.०१ देिख ३९.१ 
सम्मका अन्य पदाथर्ह का  
सामानह  ।  

 3926.10.00 -कायार्लय वा िव ालयका 
आपूितर्ह  (सप्लाइज) 5 

  -पिरधान साममीह  (लगुाफाटो र 
सहायक पिरधान साममीह  
(क्लोिदङ एक्सेसरीज) (पन्जा 
(ग्लोभ्स), िमटेन्स (बढुी औलंा 
एकाितर अ  चारवटा औला 
एकैठाउं अक ितर ढाक्ने गरी तयार 
गरेको प ाह ) र औलाह  खलैु 
रहने खालका प ाह  (िमट्स) 
समेतः 5 

  ---ग्लोभ्सः  

 ३९२६.२०.१९ ----अन्य 5 
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  ---गाउनः  

 ३९२६.२०.२९ ----अन्य 5 

  ---एूोनः 
 ३९२६.२०.३९ ----अन्य 5 

 ३९२६.२०.९० ---अन्य 5 

 3926.30.00 -फिनर्चरका काउचह का 
िफिट ह , उपकरण,  पाटर्पजुार् 
जःता सामानह  वा यःतै 
सामानह  5 

 3926.40.00 -लघ ुूितमाह  (ः ा ूट्स) 5 

  -अन्यः 
  ---अन्यः 
 3926.90.9१ ----िऽपाल र पालह  5 

 3926.90.9२ ----लेवल र ागह  5 

 3926.90.९४ ----कपडा झणु् ाउने ा रह  5 

 3926.90.९९ ----अन्य 5 

६३.०५  बःतहु  संपटुन (प्यािक ) गनर् 
ूयोग हनुे खालको (सामान भन) 
बोरा र झोला ।  

  -मानव िनिमर्त तान्तव पदाथर्ह  
(टेक्सटाइल म्याटेिरयल्स) काः  

 ६३०५.३३.०० --अन्य, पोिलइथाइिलन वा 
पोिलूोपिलनका प ी वा यःतै वःत ु ५ 
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६७.०२  कृिऽम फूलह , पल्लव (फोिलएज) 
र फल र ितनका भागह  (पाटर्स); 
कृिऽम फूलह , पल्लव र फलबाट 
बनेका वःतहु  ।   

 ६७०२.१०.०० -प्लाि कको  १० 

 ६७०२.९०.०० -अन्य पदाथर्को  १० 

68.02  शीषर्क ६८.०१ का वःतहु  
वाहेकका ःमारक वा िनमार्णको 
लािग तयार गरेका ढंुगा (ःलेट 
वाहेक) र ितनका समानह ,  िू  
साममी (व्यािक ) भएको वा 
नभएको ूाकृितक ढंुगा 
(ःलेटसिहत) का संगममर्रका ठोस 
दाना (मोज्याक क्यवु्स) र यःतै 
समाना ूाकृितक ढु ा (ःलेटसिहत) 
का कृितम पले रंगाइएका 
दानाह  रोडा, िगखार्, टुबाह  र 
धलुो (ःलेट सिहत) 

  -चेप्टो वा समतल सतह भएको 
सामान्य पले कािटएको वा िचरेको 
अन्य ःमारक वा िनमार्णको लािग 
तयार गिरएको ढंुगा र ितनका 
वःतहु : 

 6802.21.00 --संगममर्र, सरन्ध पत्थर  
(शाभरटाइन) र पत्थिरलो पदाथर्  
(अलावा र) 5 

 6802.23.00 --पत्थर वा च ान (मनेाइट) १5 

 6802.29.00 --अन्य ढु ाह  5 

  -अन्य: 
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 6802.91.00 --संगममर्र, सरन्ी पत्थर  
(शाभरटाइन) र पत्थिरलो पदाथर्  
(अलावा र) 5 

 6802.92.00 --अन्य चनुदार ढंुगा 5 

 6802.93.00 --पत्थर वा च ान (मनेाइट) 15 

 6802.99.00 --अन्य पत्थरह  5 

68.13  अँमतन्त ु (एसवे स),  अन्य खिनज 
तत्वह  वा सेल्यलुोजका आधारका,  
कपडा वा अन्य पदाथर्का साथ 
समायोजन (कम्वाइन) भए वा 
नभएको ॄेक, क्लच र यःतै 
समानह का लािग, जडान नभएका 
(नौट माउन्टेन्ट) घषर्ण पदाथर् वा 
ितनका सामानह  (जःतै, चाँदर 
रौल,  पाटा (िःशप), खण्ड(सेग्मेण्ट),  
चक्का (िडःक),  वाससर्,  प्याडह ) । 

 6813.20.00 -अँमतन्त ु(एसवःेटस) भएका 5 

  - अँमतन्त ु(एसवेःटस) नभएका:  

 6813.81.00 --ॄेक लाइिन  र प्याडह  5 

 6813.89.00 --अन्य 5 

69.07  माटोका फ्लेगह  र पेिभङह  
(पत्थरह  निजकै रहेको जडान),  
अगेनो वा चलुो (हथर्) वा िभ ाका 
टायलह ; अःतर (ब्यािक ) भएको 
वा नभएको संगममर्र गन ठोस 
दाना पदाथर् र यःतै सामानह ; 
िफिनिस  सेरािमक्स । 
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  -फ्लेगह  र पेिभङह  (पत्थरह  
निजकै रहेको जडान), अगेनो वा 
चलुो (हथर्) वा िभ ाका टायलह ,  
उपशीषर्क ६९०७.३० र 
६९०७.४० का बाहेकः 

 6907.21.00 --तौलका िहसाबमा जल ूशोचन 
कोिफिसयन्ट ०.५% ननाघेको 5 

 6907.22.00 --तौलका िहसाबमा जल ूशोचन 
कोिफिसयन्ट ०.५% नाघेको तर 
१०% ननाघेको 5 

 6907.23.00 --तौलका िहसाबमा जल ूशोचन 
कोिफिसयन्ट १०% नाघेको 5 

 6907.30.00 -संगममर्र गन ठोस दाना पदाथर्ह  
(मोज्याक क्यबु्स) र यःतै,  
उपशीषर्क ६९०७.४० का बाहेक 5 

 6907.40.00 -िफिनिस  सेरािमक्स 5 

70.03  अवशोषक, ूितिवम्वीय वा 
अूितिवम्वीय तह (पऽ वा लेयर) 
भएको वा नभएको, पाता (िसट्स) 
वा ूोफाइल को पमा भएको,  
अ  कुनै िकिसमको काम 
नगिरएको, ढालेको कांच (का  
ग्लास) र वेिल्लत कांच (रोल्ड 
ग्लास) । 

  -तारिविहन पाता : 
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 7003.12.00 --सम्पूणर् पमा रंगाएको (बडी 
िटण्टे ), अपारदशीर् पािरएको 
(ओपािसफाइ ), रंग चढाइएको 
(फ्ल्याःड) वा अवशोषक,  
ूितिवम्वीय वा अूितिवम्वीय तह 
(लेयर) भएको  5 

 7003.19.00 --अन्य 5 

 7003.20.00 -तार भएको पाता 5 

 7003.30.00 -ूोफाइल 5 

70.04  अवशोषक, ूितिवम्वीय वा 
अूितिवम्वीय तह (लेयर) भएको 
वा नभएको,  तर अन्य कुनै काम 
नगिरएको,  पाता (िसट्स) को पमा 
भएको तन्क्याएर बनाइएको (सन) 
कांच वा हावाफुकेर वा ग्याँस भरेर 
बनाइएको (ब्लोन) कांच ।  

 7004.20.00 -सम्पूणर् पमा रंगाएको (बडी 
िटन्टे ), अपारदशीर् पािरएको  
(ओपािसफाइड), रंग चढाएको  
(फ्ल्याःड) वा अबशोषक,  
ूितिवम्वीय वा अूितिवम्वीय तह 
(लेयर) भएको  5 

 7004.90.00 -अन्य 5 

70.05  अवशोषक, ूितिवम्वीय वा 
अूितिवम्वीय तह (लेयर) भएको 
वा नभएको,  तर अन्य िकिसमबाट 
कुनै काम नभएको,  पाता (िसट्स) 
मा भएको फ्लोट ग्लास (कांच) र 
सतह घिषर्त (माउण्ड) वा 
चमकाइएको (पोिलःड) कांच ।  
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 7005.10.00 -अवशोषक, ूितिवम्वीय वा 
अूितिवम्वीय तह (लेयर) भएको, 
तार–िविहन (नन-वायडर्) कांच । 5 

  -अन्य तार िविहन कांच : 
 7005.21.00 --सम्पूणर्त: रंगाएको (वडी िटण्टेड) 

ओपािसफाइड, फ्ल्याःड वा मेरेली 
सरफे्स माउण्ड 5 

 7005.29.00 --अन्य 5 

 7005.30.00 -तार भएको कांच 5 

70.06 7006.00.00 शीषर्क ७०.०३, ७०.०४ वा 
७०.०५ का कांचह , िनहरेुको 
(बेन्ट),  िकनाराको काम गरेको 
(एज वक्डर्), खोपेको (इनमभे्ड), 
प्वाल पारेको (िसल्ड), इनामेल 
लगाएको वा अन्य ूकारले 
बनाएको तर अन्य पदाथर्संग जोडी  
आकार निदएको वा जडान  
नगरेको । 5 

70.07  कडा बनाएको वा  पटिलत  काचं 
भएको  सरुिक्षत कांच । 

  -कडा बनाएको (तािपत) सरुिक्षत 
कांच: 

 7007.11.00 --गाडी, जहाज, अन्तरीक्षयान वा 
सवारीका साधनमा समािव  गनर् 
योग्य आकार र नापका 5 

 7007.19.00 --अन्य 5 

  -पटिलत सरुिक्षत कांच : 
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 7007.21.00 --गाडी, जहाज, अन्तरीक्षयान वा 
सवारीका साधनमा समािव  गनर् 
योग्य आकार र नापको 5 

 7007.29.00 --अन्य 5 

70.08 7008.00.00 कांचको बहिुभ ीय अवरोधक 
इकाइ (मिल्टपल वाल्ड इन्सलेुिटङ  
यूिनट) । 5 

70.09  ृेम भएको वा नभएको कांचको 
ऐना, पछािडको ँय देिखने ऐना 
समेत । 

 7009.10.00 -गाडीको पृ ँय देिखने ऐना 5 

  -अन्य:  

 7009.91.00 --ृेम नहालेको 5 

 7009.92.00 --ृेम हालेको 5 

72.13  फलाम वा अिमिौत ःपातका (नन ्
एल्वाय) का लाप्सा र डण्डीह  
(बासर् एण्ड रौड्स), तापवेिलत 
(हटरौल्ड), असमिमत पले 
बेि॑एको कुण्डली (क्वायल) ह  ।  

 7213.10.00 -वेलन ूिबया (रोिल  ूोसेस) कै 
समयमा उत्प  भंगरुीकरण  
(इण्डेण्टेसन), धसार्ह  (िरब्स),  
खांचह  (मभु्स) वा अन्य 
िवकृितह  (िडफोमसन) ह  भएका 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7213.20.00 -अन्य िृ किट  ःटील  
(सल्फरको माऽा बढी ूितशतमा 
भएको इःपात िवशेष) को  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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  --१ िम.िम. भन्दा कम नापको 
ब्यास भएको बृ ाकार ितयर्कच्छेद  
(बस सेक्सन) को:  

 7213.91.10 ---८ िम.िम. ननाघेको  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7213.91.90 ---अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7213.99.00 --अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

72.14  गढेको (फोज्डर्), तापवेिलत  
(हटरोल्ड),  ताप किषर्त (हट सन) 
वा ताप विहंकृत (हट एक्ः डे ) 
बाहेक अन्य काम नगिरएको 
फलाम वा अिमिौत (नन ् एल्वाय) 
इःपातका अन्य लाप्सा (बासर्) 
डण्डी (रौड) ह ,  वेलनिबया पिछ 
बटािरएका (िट्वःटे ) यःता 
वःतहु  समेत  ।  

 7214.10.00 -गढेको (फोज्डर्) (तातो पारी िपटेर 
बनाएको )  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7214.20.00 -वेलन ूिबया (रोिल  ूोसेस) कै 
समयमा उत्प  भएका भंगरुीकरण 
(इण्डेण्टेसन), धसार्ह  (िरब्स),  
खांचह  (मभु्स) वा अन्य 
िबकृितह  (िडफोमसन्स) भएका वा 
वेलन िबया (रोिल ) पिछ 
बटािरएका (िशवःटेड): 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7214.30.00 -अन्य, िृ किट  ःटील (सल्फरको 
माऽा बढी ूितशतमा भएको इःपात 
िवशेष) को   

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -अन्य :  
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 7214.91.00 --चतभु ुर्जाकृित (वगार्कार बाहेक) 
को ितयर्क पिरच्छेद (बस-सेक्सन) 
को   

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  --अन्य :  

 7214.99.10 ---पनुवलन योग्य (िररोलेवल) 
लाप्सा र डण्डी अिधकतम लम्वाई 
१०० िम.िम. चौडाई ६०० िम.िम. 
र मोटाई ५ िम.िम. र सो भन्दा 
बढी भएको 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7214.99.90 ---अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

72.15  फलाम वा अिमिौत ःपात (नन ्
एल्वाय ःटील) का अन्य लाप्सा  
डण्डीह  ।  

 7215.10.00 -िशत िनिमर्त (कोल्ड फोम्डर्) वा 
िशत-पिरंकृत (कोल्ड-िफिनःड) 
बाहेक अन्य काम नभएको, िृ 
किट  ःटील (सल्फरको माऽा बढी 
ूितशतमा भएको इःपात िवशेष) 
को  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7215.50.00 -अन्य, िशत िनिमर्त (कोल्ड फोम्डर्) 
वा िशत-पिरंकृत कोल्ड िफिनःड) 
बाहेक अन्य काम नभएका 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7215.90.00 -अन्य  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

72.16  फलाम वा अिमिौत (नन-्एल्वाय 
ःटील) ःपातका ऐ ल (कोण) 
शेप्स (आकार) र सेक्सनह  
(भागह ) ।  
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 7216.10.00 -तापबेिलत (हट रोल्ड),  तापकिषर्त  
(हटसन) वा ताप विहंकृत (हट 
एक्स डे ) बाहेक अन्य कायर् 
नगिरएको, ८० िम.िम.भन्दा कम 
उंचाइ भएको यू.आइ. वा एच 
भागह  (सेक्सन्स) 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -तापबेिलत, ताप किषर्त वा ताप 
विहंकृतबाहेक अन्य कायर् 
नगिरएको, ८० िम.िम.भन्दा कम 
उंचाइ भएको एल वा टी भागह  
(सेक्सन्स) :  

 7216.21.00 --एल सेक्सनह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.22.00 --िट सेक्सनह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -तापबेिलत, तापकिषर्त वा ताप 
बिहंकृतबाहेक अन्य कायर् 
नगिरएको,  ८० िम.िम. वा सोभन्दा 
बढी उंचाइ भएको यू. आइ. वा एच ्
भागह  (सेक्सन्स):  

 7216.31.00 --यू सेक्सनह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.32.00 --आई सेक्सनह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.33.00 --एच सेक्सनह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.40.00 -तापबेिलत  तापकिषर्त  वा ताप 
विहंकृतबाहेक अन्य कुनै काम 
नगिरएको, ८० िम.िम. वा सोभन्दा 
बढी उंचाइ भएको, एल वा टी 
भागह  (सेक्सन्स) 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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 7216.50.00 -तापबेिलत, तापकिषर्त वा ताप 
बिहंकृतबाहेक अन्य कायर् 
नगिरएको, कोणह  (एंगल) आकार 
(शेप्स) र भागह  (सेक्सन्स) 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -िशत िनिमर्त (कोल्ड फोम्डर्) वा 
िशत पिरंकृत (कोल्ड िफिनःड) 
बाहेक अन्य काम नभएका,  
कोणह  (एंगल्स), आकारह  
(शेप्स) र खण्डह  (सेक्सन्स) :  

 7216.61.00 --समतल वलेन (फल्याट रोल्ड) 
उत्पादनह बाट उपलब्ध 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.69.00 --अन्य  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -अन्य :  

 7216.91.00 --समतल-बेलन (फ्ल्याट-रोल्ड) 
उत्पादनह बाट िशत-िनिमर्त 
(कोल्ड-फोम्डर्) वा िशत पिरंकृत  
(कोल्ड िफिनःड) गिरएका  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7216.99.00 --अन्य  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

७२.१७  फलाम वा अिमिौत ःपातका 
तारह  (वायर) ।  

 ७२१७.१०.०० -जलप वा लेप नलगाइएको, 
चमकदार  (पोिलःड) बनाइएको वा 
नबनाइएको 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 ७२१७.२०.०० -जःता (िज ) को जलप वा लेप 
लगाइएको   

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 ७२१७.३०.०० -अन्य अपधात ु (बेस मेटल) को 
जलप  वा लेप लगाइएको   

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 ७२१७.९०.०० -अन्य  ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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७२.२३ ७२२३.००.०० िखया नलाग्न े ईःपातका तार 
(वायर) । 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

७२.२९  अन्य िमिौत ःपातका तार 
(वायर) ।  

 ७२२९.२०.०० -िसिलको-म्यांगिनज इःपातको ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 ७२२९.९०.०० -अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

73.07  फलाम वा इःपातको नली वा 
पाइप जडानह  (जःतै-किप्लङ,  
एल्वोज,  ःलीभ) ।  

  -का  िफिट  (ढालेर जडान 
गरेको):  

 7307.11.00 --अनम्य (नन-्म्यािलएबल) का  
आइरनको 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.19.00 --अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -अन्य,  ःटेनलेस ःटीलको:  

 7307.21.00 --फ्लान्जेज ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.22.00 --िाडेड (चडूीदार) एल्वोज,  वणे्डस 
र ःलीभ्स 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.23.00 --वट (कुन्दा) वेिल्ड  िफिट  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.29.00 --अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -अन्य:  

 7307.91.00 --फ्लेन्जेज ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.92.00 --िाडेड (चडूीदार) एल्वोज, वेण्डस 
र ःलीभ्स 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7307.93.00 --वट (कुन्दा) वेिल्ड  िफिट  ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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 7307.99.00 --अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

73.08  फलाम वा इःपातको संरचनाह  
(ःशक्चसर्) (शीषर्क नं ९४.०६ को 
पूवर् िवरिचत भवनह  बाहेक) र 
संरचनाका अंगह  (जःतै, पलु,  
पलु-खण्डह , लक-गेट, टावसर्, 
लेिटस माःट, छतह , छतका 
संरचनाह ,  ढोकाह  र झ्यालह  
र ितनका संरचनाह  र ढोकाका 
संगारह , सटरह , वेिदका  
(ब्यालःुशे ), खम्बाह  र 
ःतम्भह ); फलाम र इःपातका 
पाता, डण्डी, ऐगंल,  आकार,  सेक्सन, 
ूव र यःतै संरचनाका ूयोगको 

िनिम्त तयार गिरएका सामानह  ।  

 7308.10.00 -पलु र पलुका खण्डह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7308.20.00 -टावर र ल्यािटस मा  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7308.30.00 -ढोका,  झ्याल र ितनका चौकोसह  
र ढोकाका संघारह  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7308.40.00 -खट बाँध्न े (ःक्याफोिल्ड ),  
सटिरङ, (फमार्) ूोिपङ वा िपट 
ूोिपङ (टेवा िदने) का यःतै 
उपकरणह  

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7308.90.00 -अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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73.09 7309.00.00 जनुसकैु पदाथर् (संपीिडत वा 
तरलीकृत ग्याँस बाहेक) को लािग,  
यािन्ऽक वा ताप सम्बन्धी उपकरण 
जडान नभएको,  अःतर हालेको वा 
नहालेको,  ताप िनरोध गिरएको वा 
नगिरएको ३०० लीटर भन्दा बढी 
३००० िलटर क्षमता सम्मको 
फलाम वा इःपातबाट बनकेा 
िरजभ्वार्यर (पानीपोखरी), टंकी, 
िपपा र यःतै आधानपाऽ (कन्टेनर) 
ह  । 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

73.11 7311.00.00 फलाम वा इःपातको संपीिडत वा 
तरलीकृत (कम्ूःेड वा 
िलक्वीफाइ ) ग्याँस हाल्ने घरायसी, 
व्यापािरक (औ ोिगक बाहेक) 
ूयोजनका एल. िप. िज. 
िसिलण्डरह  । 5 

७३.१२  िव तुीय अवरोधक नभएको, फलाम 
वा इःपातको बािटएको (ःशाण्डे ), 
तार, डोरी, केवलु, संमिथत (प्लेटे ) 
िफ ाह  (बैण्डस)् घएुऽो हा े 
डोरी (िःल ) र यःतै ।  

 ७३१२.१०.०० -बािटएको (ःशाण्डे ) तार (वायर), 
डोरी र केवलु 

ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 ७३१२.९०.०० -अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

73.15  फलाम वा इःपातका िसबी (चेन) 
र ितनका  अंगह  ।  

  -संिधत मिन्थयकु्त(आिटर्कुलेटेडिल )  
िसबी र ितनका अंगह :  

 7315.11.00 --रोलर िसबी ू.मे.टन 
.१६५०।- 
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 7315.12.00 --अन्य िसबी ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7315.19.00 --अंगह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7315.20.00 -ःकीड चेन (िसबी) ू.मे.टन 
.१६५०।- 

  -अन्य िसबी:  

 7315.81.00 --ः  ड िलङ् क ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7315.82.00 --अन्य वेल्डे  िलङ् क ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7315.89.00 --अन्य ू.मे.टन 
.१६५०।- 

 7315.90.00 -अन्य अंगह  ू.मे.टन 
.१६५०।- 

७३.२०  फलाम वा इःपातको कमानी र 
कमानीमा ूयोग हनुे प ी 
(िलभ्स) ।  

  -प ीदार कमानी र ितनका 
प ीह ः   

 ७३२०.१०.९० --अन्य  5 

७३.२४  फलाम वा इःपातको सरसफाइ 
सम्बन्धी सामान र ितनका 
पाटर्पजुार्ह  ।  

 ७३२४.१०.०० -ःटेनलेस ःटीलको िसन्क र वास 
वेिसन 5 

  -ःनानागारः   

 ७३२४.२१.०० --इनामेल गरेको वा नगरेको का  
आइरनका  5 

 ७३२४.२९.०० --अन्य  5 

  -अन्य, पाटर्पूजार्ह  समेतः  

 ७३२४.९०.१० ---पाटर्पूजार्ह  5 
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 ७३२४.९०.९० ---अन्य 5 

८३.०१  आधारभतू धातबुाट बनेको ताल्चा 
(प्याडलक) र ताल्चाह   (लक्स) 
ह  (सांचोले संचालन हनुे, संयोजन 
(किम्बनेशन) ले संचालन हनुे वा 
िव तुले संचालन हनु)े; ताल्चा 
सिहतका अपधातकुा  अन्तराप र 
अन्तराप सिहतका ृेमह ; मािथ 
उल्लेख भएका कुनै पिन 
वःतहु को लािग अपधातकुा 
सांचोह  ।   

 ८३०१.२०.०० -मोटर गाडीमा ूयोग हनुे खालका 
ताल्चाह  (लक्स) 5 

८३.०२  फिनर्चर, ढोका, भर् या को 
खडुिकला, झयाल, ब्लाइण्ड, कोच, 
कांठी, कन्तरु, चे  (वाकस) 
काःकेट र यःतै सामानमा ूयोग 
गनर् उपयकु्त अपधातकुा जडान 
साममीह  (माउण्टी , िफिट ) र 
यःतै साममीह ; आधारभतू धातकुो 
टोप राख्न े (र् याक, टोप झणु् ाउन े
िसंगौरा, ॄाकेट र यःतै जडानह ; 
आधारभतू धातकुो माउिण्ट  भएको 
गलुावपाश (क्याःटोसर्); आधारभतू 
धातकुो ःवचािलत ढोका वन्द गन 
सामान (अटोमेिटक डोर  
क्लोजसर्) । 

 ८३०२.३०.०० -मोटर गाडीको लािग उपयकु्त अन्य 
जडान साममीह  (माउिण्ट स, 
िफिट स) र यःतै साममीह  5 
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८४.०९  शीषर्क ८४.०७ वा ८४.०८ का 
इिन्जनह मा पूणर्तया वा मखु्यतया 
ूयोगको लािग उपयकु्त 
पाटर्पजुार्ह  । 

  -अन्यः   

  --पूणर्तया वा मखु्यतया ःपाकर्  
इिग्नसन इन्टरनल कम्वशन िप न 
इिन्जनमा ूयोगका लािग उपयकु्त M  

 8409.91.१0 ---मोटर गाडीको 5 

  --अन्यः 
 8409.9९.१0 ---मोटर गाडीको 5 

८४.१३  मापक यन्ऽ जडेको वा नजडेको 
तरल पदाथर्को पम्प, तरल पदाथर् 
मािथ ता े साधन (एिलभेटसर्) 

 ८४१३.३०.०० -इन्टरनल कम्वशन िप ोन 
इिन्जनको लािग इन्धन, लिुोकेिटङ 
वा कुिलङ िमिडयम पम्प  5 

84.18  रेिृजरेटर, िृजर, अन्य ूशीतक  
(रेिृजरेिटङ) वा िहमीकरण 
(िृिज ) उपकरणह ,  वै िुतक वा 
अन्य; शीषर्क ८४.१५ को 
वातानकूुलन यन्ऽ (एयर-
किण्डशिन  मशीन) बाहेक ताप 
पम्प (िहट पम्प) । 

 8418.10.00 -छु ै वािहरी ढोका (एक्ःटनर्ल 
डोर) जडान भएको संयकु्त 
रेिृजरेटर-िृजरह  5 

 8418.21.00 --संपीडन िकिसमको (कम्ूशेन-
टाइप) 5 
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 8418.29.00 --अन्य 5 

 8418.30.00 -८०० िलटर भन्दा कम क्षमताको,  
संदसु िकिसमको (चे  टाइप) 5 

 8418.40.00 -९०० िलटर भन्दा कम क्षमताको,  
ठाडो िकिसमको (अपराइट टाइप) 5 

 8418.50.00 -संचय र ूदशर्नका लािग अन्य 
फिनर्चर सन्दकुह  (चेंट्स), 
िपटारीह  (क्यािवनेटस)्,  ूदशर्न 
फलकह  (िडःप्ले काउण्टसर्), 
ूदशर्न मंजषुा (शो-केसेस),  र यःतै 
सामानह ,  ूशीतक (रेिृजरेिटङ) 
वा िहमीकरण (िृिज ) 
उपकरणह  समावेश भएका  5 

84.21  अपकेिन्ित (सेिन्शफ्यजेुज),  
अपकेन्िण शोष (सेिन्शफ्यगुल 
सायसर्) समेत, तरल र ग्याँस 
िनि का िनःपन्दन (िफल्टिर ) वा 
पिरशोधन (प्यिुरफाइ ) यन्ऽावली 
(मिशनरी) र उपकरणह  
(एपरेटस)  

  -तरल पदाथर्को लािग िनःपन्दन 
(िफल्टिर ) वा पिरशोधन 
(प्यिुरफाइ ) का यन्ऽावली 
उपकरणह  (मेिशनरी एण्ड 
एपरेट्स):  

 8421.23.00 --ईन्टरनल कम्बशन इिन्जनको 
लािग लेत पेशोल िनःयन्दकह  
(िफल्टसर्) 5 
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  -ग्याँसको लािग िनःपन्दन वा 
पिरशोधन यन्ऽावली (मिशनरी) वा 
उपकरणह  (एपरेटस):  

 8421.31.00 --इन्टरनल कम्वःशन इिन्जनको 
वाय ु अन्तमहण िनःपन्दकह  
(इनटेक एयर िफल्टसर्) 5 

84.72  अन्य कायार्लय यन्ऽह  (अिफस 
मिशन्स) (उदाहणत: हेक्टोमाफ वा 
ःटेिन्सल डिुप्लकेिट  मिशनह ,  
एसेिस  मिशनह , अटोम्यािटक 
ब्या नोट िडःपेन्सरह ,  क्वाइन 
सौिटर्  मिशनह  (मिुा छांट्ने 
यन्ऽ),  क्वाइन काउिण्ट  वा 
र् यािप  मिशनह , पेिन्सल शापिन  
मिशनह ,  परफोरेिट  वा 
ः ािप्ल  मिशनह ) ।  

 8472.90.00 -अन्य 15 

८४.७७  यस भागका अन्यऽ उल्लेख 
नभएका वा समावेश नभएका, रबर 
वा प्लाि कको काम गनर्  (विकर् ) 
िनिम का वा यी पदाथर्ह का 
उत्पादनह  (ूोडक्ट्स) को िनमार्ण 
(म्यानफु्याक्चर) िनिम का 
यन्ऽावली (मिशनरी) ।   

 ८४७७.१०.०० -इन्जेक्सन-मौिल्ड  मिशनह   5 

84.79  यस भागको अन्यऽ उल्लेख 
नभएका वा समावेश नभएका,  
व्यिक्तगत कायर् (इनिडिभजअुल 
फङ्सन्स) भएका यन्ऽह  र 
यािन्ऽक सािधऽह  (मेकािनकल 
अप्लायन्सेस) ।  
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  --अन्य :  

 8479.89.90 ---अन्य 10 

८४.८०  धात ु ढलाइशाला (फाउण्सी) को 
लािग ढलाइका बक्साह  
(मोिल्ड  बौक्सेस); मोल्ड बेसह ; 
ढलाइ नमूनाह  (मौिल्ड  प्याटसर्); 
धात,ु मेटल कारबाइ , काचं, 
खिनज पदाथर्ह , रबर वा प्लाि क 
ढाल्ने सांचोह   (मोल्ड्स) (धातकुो 
िसिलका (इनगौट) ढाल्ने साचंो 
बाहेक) ।  

  -रबर वा प्लाि क िनिम को 
ढलाइको सांचो (मोल्ड्स) : 

 ८४८०.७१.०० --इन्जेक्सन वा कम्ूसेन टाइप्स 5 

84.81  नल (पाइप) ह , वािंपऽ वा 
ब्वायलरको वा ावरण (ब्वायलर 
शेल),  जलाशय (टै स), भ्याटह  
वा यःतै वःतहु को लािग टुटीह  
( ाप्स,  कौक्स),  भल्भह  र यःतै 
उपकरणह ,  ूसेर िर ुिस  भल्भ 
र ताप ःथैतकीय ढंगले िनयिन्ऽत 
(थम ःटािटकली कन्शोल्ड) भल्भह  
समेत 

 8481.10.00 -ूसेर िर ुिस  भल्भह  5 

 8481.20.00 -ओिलयो हाइसोिलक वा न्यमु्यािटक 
शान्सिमसन िनिम का भल्भह  5 

 8481.30.00 -चेक (ननिरटनर्) भल्भह  5 

 8481.40.00 -सेिफ्ट वा िरिलफ भल्भह  5 

  -अन्य उपकरणह  (अप्लायन्सेस):  
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 8481.80.90 --अन्य 5 

85.07  चारपाटे (वगार्कार समेत) भएको 
वा नभएको िव तु संिचत गन यन्ऽ 
(एकुमलेुटर); ितनका छु ाउन े
यन्ऽ  (सेपरेटर) समेत । 

 8507.10.00 -िप न इिन्जन जगाउन ूयोग हनु े
ूकारको सीसा अम्ल (लीड-एसीड) 10 

 8507.20.00 -अन्य लीड एसीड एकुमलेुटर 10 

 ८५०७.३०.०० -िनकल क्याडिमयम   5 

 ८५०७.४०.०० -िनकल फलाम   5 

 ८५०७.५०.०० -िनकल-धात ुहाइसाइड   5 

  -अन्य एकुमलेुटरः 
 ८५०७.८०.१० ---पावर बै  (व्याशी प्याक) 10 

 ८५०७.८०.९० ---अन्य 10 

85.08  िनवार्त माजर्नीह  (भ्याकुम 
िक्लनसर्) 

  -ःवचािलत िव तुीय मोटरयकु्त: 
 8508.11.00

 
--१५०० वाट भन्दा बढी शिक्त 
नभएको र धलुो जम्मा गन थैली 
(ड  ब्याग) वा अन्य महण क्षमता 
(िरसेप्टेकल क्यापािसटी) २० 
िलटर ननाघेको 5 

 8508.19.00
 

--अन्य  
5 

 8508.60.00
 

-अन्य िनवार्त माजर्नीह  (भ्याकुम 
िक्लनसर्) 5 

 8508.70.00
 

-अ ह  (पाटर्स) 
5 
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85.09  ःवचािलत िव तु मोटरयकु्त िव तु 
यािन्ऽक घरेल ुउपकरणह ,  शीषर्क 
८५.०८ का िनवार्त माजर्नीह  
बाहेक । 

 8509.40.00 -खानेकुरा िपध्न े र िमसाउने (फुड 
माइण्डर र िमक्ससर्);  फलफूल वा 
वनःपितको रस िझक्ने (जूस 
एक्ःशयाक्टर) 5 

 8509.80.00 -अन्य उपकरणह  5 

 8509.90.00 -पाटर्पजुार्ह  5 

85.11  िव तु इिग्नसन वा ःपाकर्  इिग्नसन 
वा कम्ूसेन इिग्नसन इन्टरनल 
कम्वसन इिन्जनको लािग ःटािटर्  
उपकरणह  (जःतै-इिग्नसन 
म्याग्नेटोस,् म्याग्नेटो डाइनामोज 
(चमु्वकीय डाइनामो), इिग्नसन 
क्वायल, ःपािकर्  प्लग र ग्लो 
प्लग, ःटाटर मोटर); जेनेरेटर 
(जःतै–डाइनामा, अल्टरनेटसर्) र 
यःतो इिन्जनमा जोड्ने कट 
आउटह  । 

 8511.10.00 -ःपािकर् ङ प्लग 5 

 ८५११.३०.०० -िडि व्यूटसर्; इिग्नसन क्वायल 5 

 ८५११.४०.०० -ःटाटर्र मोटर र दोहोरो काम हनुे 
ःटाटर्र जेनेरेटर  5 

 ८५११.५०.०० -अन्य जेनेरेटर  5 

 ८५११.८०.०० -अन्य उपकरणह   5 
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85.12  िव तुको ूकाश िदने वा सूचना 
िदने उपकरणह  (शीषर्क ८५.३९ 
का सामान बाहेक), साइकल वा 
मोटर साइकलमा ूयोग हनुे िवण्ड 
िःबन, वाइपर, िडृो र र डेिम र। 

 8512.10.00 -साइकलमा ूयोग हनु े ूकाश वा 
ि सूचक औजारह  5 

 8512.20.00 -अन्य ूकाश वा ि सूचक 
(िभजअुल िसग्निल ) औजारह  5 

 8512.30.00 -ध्विनसूचक (साउण्ड िसग्निल ) 
औजारह  5 

 8512.40.00 -िवण्ड िःबन िवपर, िडृो र र 
डेिम र 5 

 8512.90.00 -पाटर्पजुार्ह  5 

८५.१३  आफ्नै ौोतबाट शिक्त संचालन गरी 
बल्ने बोक्न हनुे िव तुको वि  
(जःतै डाइब्यािशज, एक्यमुलेुटर र 
म्याग्नटोज), शीषर्क  ८५.१२  
को उपकरणह   बाहेक ।   

 ८५१३.१०.०० -बि ह   5 
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85.17  टेिलफोन सेटह , सेललुर संजालह  
वा अन्य तारिविहन संजालह का 
लािग ूयोग हनुे टेिलफोनह  
समेत; ध्वनी,  छिव वा अन्य आकँडा 
ूसारण वा संमहण िनिम का 
उपकरणह ,  तारसिहत वा ताररिहत 
संजाल (जःतै: ःथानीय वा बहृत 
के्षऽ संजाल (लोकल अर वाइड 
एिरया नेटवकर् ) मा संचार गनर् 
ूयोग हनुे उपकरणह  समेत,  
शीषर्क ८४.४३, ८५.२५,  ८५.२७ 
वा ८५.२८ का ूसारण वा संमहण 
उपकरणह  बाहेक । 

  -टेिलफोन सेटह ; सेललुर 
संजालह  वा अन्य तारिविहन 
संजालह का लािग ूयोग हनु े
समेत: 

 8517.12.00 --सेललुर संजालह  वा अन्य 
तारिविहन संजालह का लािग ूयोग 
हनुे टेिलफोनह  २.5 

  -ध्वनी, छवी वा अन्य आकँडा 
ूसारण वा संमहण िनिम का 
उपकरणह ,  तारसिहत वा ताररिहत 
संजाल (जःतै: ःथानीय वा बहृत ्
के्षऽ संजाल (लोकल अर वाइड 
एिरया नेटवकर् ) मा संचार गनर् 
ूयोग हनुे उपकरणह  समेत । 

 8517.61.00 --आधार ःथानह  (बेस ःटेशन्स) 5 
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  --ध्वनी, छवी वा अन्य आकँडालाई 
संमहण गन पिरवतर्न गन र ूसारण 
वा पनु त्पादन गन यन्ऽह , 
ःवीिच  र राउिट  उपकरणह  
समेतः 

 ८५१७.६२.१० ---ःमाटर् घडी १5 

 ८५१७.६२.२० ---नेटविकर्  ःवीच 5 

 ८५१७.६२.३० ---राउटर 5 

 ८५१७.६२.९० ---अन्य 5 

 8517.69.00 --अन्य   5 

 8517.70.00 -अ ह  (पाटर्स)् 5 
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85.18  सूआम ध्विनवाहक (माइबोफोन) 
ह  र त्यस िनिम का धारकह  
(ः ाण्डस); संलग्नक(इनक्लोजर) 
मा आरोिपत (माउण्टे ) भए वा 
नभएका ध्विन िवःतारक यन्ऽह  
(लाउ  ःपीकसर्); सआुमध्विन 
वाहक (माइबोफोन) सिम्मिलत 
(कम्वाइण्ड) भएको वा नभएको 
कणर् ौवणयन्ऽ (हेड फोन) ह  
तथा कणर् ौवणयन्ऽ (इयर फोन) 
ह , र एक सूआमध्विनवाहक  
(माइबोफोन) तथा एक वा एक 
भन्दा बढी ध्विन िवःतारक यन्ऽ 
(लाउडःपीकर) ह  भएका 
समचु्चय (सेट) ह ; ौब्याविृ  
वै िुतक िवःतारक (अिडयो 
िृक्वेन्सी इलेिक्शक एिम्प्लफायर) 
ह ; वै िुतक ध्विन ूव र्क यन्ऽ 
(इलेिक्शक साउण्ड एम्प्लीफायर)  
का समचु्चयह  (सेट्स)  

 8518.10.00 -माइबोफोन र ितनका अडेसाह  १० 

  -ब ािभऽ अ ाइएका वा 
नअ ाइएका लाउड िःपकरह : 

 ८५१८.२१.०० --ब ािभऽ अ ाइएका िस ल 
लाउड िःपकर  १० 

 ८५१८.२२.०० --एउटै ब ािभऽ अ ाइएका 
मिल्टपल लाउड िःपकर   १० 

 8518.29.00 --अन्य १० 
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 ८५१८.३०.०० -सूआम ध्विन वाहक (माइबोफोन) 
संयकु्त भए वा नभएका शीषर्वणयन्ऽ 
(हेडफोन) ह  र कणर्ौवणह  
(इयर फोन) ह , र एउटा 
सूआमध्विनवाहक (माइबोफोन) 
यन्ऽ र एक वा सो भन्दा बढी 
ध्विन िवःतारक यन्ऽ (लाउ  
ःपीकर) ह  भएका समचु्चयह  
(सेट्स)  १० 

 ८५१८.४०.०० -अिडयो िृक्वेन्सी  इलेिक्शक 
एिम्प्लफायर  १० 

 ८५१८.५०.०० -िव तुको आवाज बढाउने सेटह  
(इलेिक्शक साउण्ड एिम्प्लफायर 
सेट) १० 

85.23  िडःकह , टेपह , सगुिठत 
अवःथाका वांपीकरण नहनुे 
(सोिलड-ःटेट नन-्भोलाटाइल) 
संचय उपकरणह , “ःमाटर् 
काडर्ह ” र ध्वनी वा अन्य 
ूविृ लाई अिभलेखन गनर् िनिम का 
अन्य माध्यम, अिभलेखन गिरएका 
वा नगिरएका िडःक उत्पादनका 
लािग ूयोग हनुे म्यािशसह  र 
मा रह , तर भाग ३७ का 
उत्पादनह   बाहेक । 

  -चमु्वकीय माध्यम: 
 8523.29.00 --अन्य: 5 

  -चाकु्षषीय (अिप्टकल) माध्यम: 
 8523.41.00 --रेकडर् नगिरएको 5 

 8523.49.00 --अन्य 5 
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  -अधर्संवाहक (सेिमकन्डक्टर) 
माध्यम: 

 8523.51.00 --सगुिठत अवःथाका वांपीकरण 
नहनु(ेसोिलड-ःटेट नन-्भोलाटाइल) 
संचय उपकरणह  5 

  --ःमाटर् काडर्ह ः 
 ८५२३.५२.१० ---िसम काडर् 5 

 ८५२३.५२.२० ---मेमोरी काडर् 5 

 ८५२३.५२.९० ---अन्य 5 

 8523.59.00 --अन्य 5 

  -अन्य: 
 8523.80.90 --अन्य 5 

85.25  संमहण उपकरण (िरसेप्सन 
ऐपरेटस) वा ध्विन अिभलेखन 
(साउण्ड िरकिडर् ) वा पनु त्पादन 
(िरूो ूिस ) उपकरण (ऐपरेटस) 
समािव  भए वा नभएको, रेिडयो 
ूसारण (रेिडयो-ॄोडकािःट ) वा 
टेिलिभजन िनिम का ूसारण 
उपकरण (शान्सिमसन एपरेटस); 
टेिलिभजन क्यामराह ; िडिजटल 
क्यामराह  र िभिडयो क्यामरा–
िरकडर्सर् । 

 8525.60.00 -संमहण उपकरण (िरसेप्सन 
एपरेटस)् समािव  शान्सिमसन 
उपकरणह   5 
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 8525.80.00 -टेिलिभजन क्यामराह , िडिजटल 
क्यामराह  र िभिडयो क्यामरा 
िरकडर्रह  (िभिडयो क्यामरा 
रेकडर्सर्) 5 

85.28  रेिडयो ूसारण (ॄोडकाःट) 
माहकह  (िरिसभसर्) अथवा ध्विन 
वा िभिडयो अिभलेखन (िरकिडर् ) 
वा पनु त्पादन िरूो ूिस ) 
उपकरणह  (ऐपरेटस) समािव  
(इनकरपोरेिट ) भएका वा 
नभएका, टेिलिभजन िनिम का 
संमहण (िरसेप्सन) उपकरण 
(ऐपरेटस); टेिलिभजन संमहण 
उपकरणह  समािव  नभएका 
मोिनटरह  (परीिवक्षकह ) र  
ूोजेक्टर  (ूके्षिपऽ) ह  ।   

  -ूोजेक्टर (ूके्षिपऽ) ह :  

 8528.62.00 --शीषर्क ८४.७१ को ःवचािलत 
आकँडा ूशोधन यन्ऽमा सोझै 
जोडन सिकन े वा सो यन्ऽका 
साथमा ूयोग गनर्का लािग 
अवकिल्पत (िडजाइन्ड) 10 
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८५.२८  रेिडयो ूसारण (ॄोडकाःट) 
माहकह   (िरिसभसर्) अथवा ध्विन 
वा िभिडयो अिभलेखन (िरकिडर् ) 
वा पनु त्पादन  (िरूो िूस ) 
उपकरणह  (ऐपरेटस) समािव  
(इनकरपोरेिट ) भएका वा 
नभएका, टेिलिभजन िनिम का 
संमहण (िरसेप्सन) उपकरण 
(ऐपरेटस); टेिलिभजन संमहण 
उपकरणह  समािव  नभएका 
मोिनटरह  (परीिवक्षकह ) र  
ूोजेक्टर (ूक्षिेपऽ) ह  ।   

  -रेिडयो ॄोडका  िरिसभरह  वा 
ध्वनी वा ंय अिभलेखन वा 
पनु त्पादन उपकरणह  समावशे 
भएका वा नभएका टेिलिभजन 
िनिम का संमहण उपकरणह :  

  --अन्य रि नः  

 ८५२८.७२.१० ---अनएसेम्वल अवःथाको 10 

 ८५२८.७२.९० ---अन्य 10 

85.29  शीषर्क ८५.२५ देिख ८५.२८ 
सम्मका उपकरणह को लािग 
पूणर्तया वा मखु्यतया ूयोगयोग्य 
पाटर्पूजार्ह  । 

  -अन्य:  

 8529.90.10 --टेिलिभजन िरिसभरका 10 
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85.31  शीषर्क ८५.१२ वा ८५.३०
बाहेकका िव तुीय ध्विन वा ँय
सूचक उपकरणह  (जःतै-घण्टी,
साइरन, इंिडकेटर प्यानेल, चोर
घण्टी (वगर्लर एलामर्) वा
आगलागीको घण्टी (फायर अलामर्)  

 8531.20.00 -तरल ःफिटक सामामी (एल. सी. 
डी.) वा ूकाश इिमिटङ डायोड्स 
(एल.इ.डी.) समािव  इिण्डकेटर 
प्यानेल 10 

 8531.90.00 -पाटर्पजुार्ह  10 

85.32  िःथर भ्यािरएवल र िमलाउन हनुे 
िव तुीय सन्धािरऽ (क्यापािसटर) 
(िू-सेट) । 

 8532.10.00 -५०/६० हजर् सिकर् टको ूयोगको 
लािग तयार गिरएको िःथर 
सन्धािरऽ (क्यापािसटर) र ०.५ 
के.िभ. (पावर क्यापािसटर) भन्दा 
कम क्षमता नभएको िरएक्टीभ 
शिक्त संचालन गनर् सक्ने भएको 10 

  -अन्य िःथर सन्धािरऽ 
(क्यापािसटर): 

 8532.21.00 -- ान्टालम 10 

 8532.22.00 --आल्मिुनयम इलेक्शोलाइिटक 10 

 8532.23.00 --सेरािमक डाइईलेिक्शक, िस ल 
लेयर 10 

 8532.24.00 --सेरािमक डाइईलेिक्शक, मिल्टलेयर 10 

 8532.25.00 --कागज वा प्लाि कको 
डाइईलेिक्शक 10 
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 8532.29.00 --अन्य 10 

 8532.30.00 -भ्यािरएवल वा एडज ेवल 
(िमलाउन हनुे) (िू–सेट) 
क्यापािसटर 10 

 8532.90.00 -पाटर्पजुार्ह  10 

85.33  िव तु ूितरोधक  (रेिस र) 
(िरयोः ा  र पोटेन्शीयोिमटर 
समेत),  ताप ूितरोधक बाहेक ।  

 8533.10.00 -िःथर काबर्न ूितरोधक, 
कम्पोिजसन वा िफल्म जःता 10 

  -अन्य िःथर ूितरोधक: 
 8533.21.00 --२० बाट सम्मको शिक्त संचालन 

क्षमताका लािग 10 

 8533.29.00 --अन्य 10 

  -तार जोिडएको घटबढ हनु े
(भ्यािरएवल) ूितरोधक,  
िरयोः ाट्स र पोटेन्शीयोिमटर: 

 8533.31.00 --२० बाट सम्मको शिक्त संचालन 
क्षमताका लािग 10 

 8533.39.00 --अन्य 10 

 8533.40.00 -अन्य घटबढ हनुे ूितरोधक,  
िरयों ाट्स र पोटेन्शीयोिमटर 
समेत 10 

 8533.90.00 -पाटर्पजुार्ह  10 

85.34 8534.00.00 िून्टेड सिकर् ट (छािपएका  
पिरपथह ) । 10 
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85.36  १००० भोल्टसम्मको भोल्टेज 
भएको वाल्ने िनभाउने (ःवीिचङ) वा 
िव तुीय पिरपथको लािग वा िव तु 
पिरपथमा वा संग जोड्नको लािग 
चािहने वै िुतक उपकरणह  (जःतै,  
ःवीच, िरले, फ्यूज, सजर् सूसेर,  
प्लग, सकेट, ल्याम्प-होल्डर र अन्य 
संयोजकह  (कनेक्टसर्) जक्सन 
बक्सेस); चाकु्षषीय तन्तहु  
(अिप्टकल फाइवसर्), चाकु्षषीय 
तन्तकुा मु ा वा मोटा तारह  
िनिम का संयोजकह  (कनेक्टसर्)   

 8536.50.00 -अन्य ःवीचह  15 

  -ल्याम्प होल्डर, प्लग र सकेटह  : 
 8536.69.00 --अन्य 15 

 8536.90.00 -अन्य उपकरणह  15 

85.40  तातो, चीसो क्याथोड वा 
फोटोक्याथोड भल्भस ् र ूबस ्
(जःतै-भ्याकुम वा भेपोर वा ग्यासँ 
िफल्ड भल्भ र ूब, मकर् री आकर्  
रेक्टीफाइङ भल्भ र ूब,  क्याथोड 
रे ूब, टेिलिभजन क्यामरा 
ूब)।  

  -क्याथोड-रे, टेिलिभजन िपक्चर 
ूब,  िभिडयो मिनटर क्याथोड-रे 
ूब समेत: 

 8540.11.00 --रंगीन 5 

८५.४३  यो भागको अन्यऽ नपरेको 
ब्यिक्तगत कामका िव तुीय औजार 
र   उपकरणह  ।  
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  -अन्य यन्ऽह  र उपकरणह ः  

 ८५४३.७०.१० ---िव तुीय िसगरेट ३० 

85.44  िव तु  (इन्सलेुटेड), (इनामेल 
लगाएको वा एनोडाइज समेत),  
तार(वायर), केबलु (को–एक्सेल 
केबलु समेत) र कनेक्टरसंग 
जोिडएको वा नजोिडएको अन्य 
इन्सलेुटेड कन्डक्टर; अिप्टकल 
फाइबर केबलु, तार, िव तु 
कण्डक्टर वा कनेक्टर जोडेको वा 
नजोडेको ूत्येक ढािकएका रेशाह  
(िशद्ड फाइबर) बाट बनेको तार।  

  -१००० भोल्टसम्मको लािग अन्य 
इलेिक्शक कण्डक्टरह :  

 8544.42.00 --कनेक्टरसंग जोिडएका 15 

 8544.49.00 --अन्य 15 

 8544.70.00 -अिप्टकल फाइवर केवलु 10 

87.02  साइभर समेत १० वा सोभन्दा बढी 
याऽहु  बोक्ने मोटर गाडीह  ।  

  -कम्ूसेन-इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन (िडजेल वा 
अ र् िडजेल) भएको:  

 8702.10.10 --बसह  (२५ भन्दा बढी िसट 
भएको) 5 

 8702.10.20 --िमिनबसह  (१५ देिख २५ सम्म 
सीट भएको)  35 

 8702.10.30 --माइबो बसह  (११ देिख १४ 
सम्म सीट भएको)  55 
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  ---जीप, कार र भ्यानह ः 
 ८७०२.१०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०२.१०.४९ ----अन्य 60 

  -कम्ूसेन-इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन (िडजेल वा 
अ र् िडजेल) र धक्का िदन े िव िुतय 
मोटर दवैु भएको:  

 8702.20.10 --बसह  (२५ भन्दा बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.20.20 --िमिनबसह  (१५ देिख २५ सम्म 
सीट भएको)  35 

 8702.20.30 --माइबो बसह  (११ देिख १४ 
सम्म सीट भएको)  55 

  ---जीप, कार र भ्यानह ः 
 ८७०२.२०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०२.२०.४९ ----अन्य 60 

  -ःपाकर्  इिग्नसन इन्टरनल 
कम्वःचन रेिसूोकेिटंग िू ोन 
इिन्जन र धक्का िदने िव िुतय मोटर 
दवैु भएको:  

 8702.30.10 --बसह  (२५ भन्दा बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.30.20 --िमिनबसह  (१५ देिख २५ सम्म 
सीट भएको)  35 

 8702.30.30 --माइबो बसह  (११ देिख १४ 
सम्म सीट भएको)  55 

  ---जीप, कार र भ्यानह ः 
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 ८७०२.३०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०२.३०.४९ ----अन्य 60 

  -धक्का िदने िव तुीय मोटर माऽ 
भएकाः  

  ---जीप, कार र भ्यानह ः  

 ८७०२.४०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ४० 

 ८७०२.४०.४९ ----अन्य ४० 

  -अन्य:  

 8702.90.10 ---बसह  (२५ भन्दा बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.90.20 ---िमिनबसह  (१५ देिख २५ 
सम्म सीट भएको)  35 

 8702.90.30 ---माइबो बसह  (११ देिख १४ 
सम्म सीट भएको)  55 

  ---जीप, कार र भ्यानह ः 
 ८७०२.९०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०२.९०.४९ ----अन्य 60 

87.03  मूलत: मािनसको यातायातको लािग 
बनेका मोटर कारह  र अन्य 
मोटर गाडीह  (शीषर्क ८७.०२ 
बाहेकका),  ःटेसन वागेन र रेसीङ 
कार समेत ।   

  -मूलत: िहउंमा याऽा गनर्का लािग 
बनेका गाडीह  गल्फ कार र यःतै 
गाडीह : 

 8703.10.10 --मूलत: िहउंमा याऽा गनर्का लािग 
बनेका गाडीह   60 
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 8703.10.90 --अन्य   60 

  -अन्य गाडीह , ःपाकर्  इग्नीसन 
इन्टरनल कम्वसन रेिसूोकेिटङ 
िपःटोन इि न भएका: 

  --िसिलण्डर क्षमता १००० सी.सी. 
ननाघेको: 

  ---तीन पांम ेगाडीह  (अटोिरक्सा)  

 ८७०३.२१.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका 55 

 ८७०३.२१.१९ ----अन्य 55 

 

 
 ---अन्यः 

 

 ८७०३.२१.९१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.२१.९९ ----अन्य 60 

  --िसिलण्डर क्षमता १,००० सी.सी. 
नाघेको तर १,५०० सी.सी. 
ननाघेकोः 

 ८७०३.२२.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 65 

 ८७०३.२२.९० ---अन्य 65 

  --िसिलण्डर क्षमता १,५०० सी.सी. 
नाघेको तर ३,००० सी.सी. 
ननाघेको  

  ---िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर २,००० सी.सी. 
ननाघेकाः 

 ८७०३.२३.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका 70 

 ८७०३.२३.१९ ----अन्य 70 
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  ---िसिलण्डर क्षमता २,००० 
सी.सी. नाघेको तर २,५०० सी.सी. 
ननाघेकाः 

 ८७०३.२३.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 80 

 
८७०३.२३.२९ ----अन्य 80 

  ---िसिलण्डर क्षमता २,५०० 
सी.सी. नाघेको तर ३,००० सी.सी. 
ननाघेकाः  

 ८७०३.२३.३१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 90 

 ८७०३.२३.३९ ----अन्य 90 

 

 

 
--िसिलण्डर क्षमता ३,००० सी.सी. 
नाघेकोः  

 ८७०३.२४.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 100 

 ८७०३.२४.९० ---अन्य 100 

  -अन्य गाडीह ,  कम्ूशेन इग्नीसन 
इन्टरनल कम्वसन िपःटोन इि न 
(िडजेल वा अधर्िडजेल) माऽ 
भएका: 

  

 
--िसिलण्डर क्षमता १,५०० सी.सी. 
ननाघेकोः 

 ८७०३.३१.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.३१.९० ---अन्य 60 

  --िसिलण्डर क्षमता १,५०० सी.सी. 
नाघेको तर २,५०० सी.सी. 
ननाघेको: 



 

139 
 

  ---िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर २,००० सी.सी. 
ननाघेकोः 

 ८७०३.३२.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका 70 

 ८७०३.३२.१९ ----अन्य 70 

  ---िसिलण्डर क्षमता २,००० 
सी.सी. नाघेको तर २,५०० सी.सी. 
ननाघेकोः 

 ८७०३.३२.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाका 85 

 ८७०३.३२.२९ ----अन्य 85 

  --िसिलण्डर क्षमता २,५०० सी.सी. 
नाघेकोः 

 ८७०३.३३.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 100 

 ८७०३.३३.९० ---अन्य 100 

  -अन्य गाडीह , ःपाकर् -इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन रेिसूोकेिट  
िप ोन इिन्जन र धक्का िदने 
िव तुीय मोटर दवैु भएको, िव तु 
शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग जोडेर 
चाजर् हनु सक्ने िकिसमका बाहेकः 

 ८७०३.४०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.४०.९० ---अन्य 60 
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  -अन्य गाडीह , कम्ूसेन-इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(िडजेल वा अधर् िडजेल) र धक्का 
िदने िव तुीय मोटर दवैु भएको, 
िव तु शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग 
जोडेर चाजर् हनु सक्ने िकिसमका 
बाहेकः 

 ८७०३.५०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.५०.९० ---अन्य 60 

  -अन्य गाडीह , ःपाकर् -इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन रेिसूोकेिट  
िप ोन इिन्जन र धक्का िदने 
िव तुीय मोटर दवैु भएको, िव तु 
शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग जोडेर 
चाजर् हनु सक्ने िकिसमकाः 

 ८७०३.६०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.६०.९० ---अन्य 60 

  -अन्य गाडीह , कम्ूसेन-इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(िडजेल वा अधर् िडजेल) र धक्का 
िदने िव तुीय मोटर दवैु भएको, 
िव तु शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग 
जोडेर चाजर् हनु सक्ने िकिसमकाः 

 ८७०३.७०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका 60 

 ८७०३.७०.९० ---अन्य 60 

  -अन्य गाडीह , धक्का िदने िव तुीय 
मोटर माऽ भएकोः  

  ---तीन पांम ेगाडीह ः  
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 ८७०३.८०.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका  ५ 

 ८७०३.८०.१९ ----अन्य ५ 

  ---मोटरको िपकपावर ५० 
िकलोवाट सम्मको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ३० 

 ८७०३.८०.२९ ----अन्य ३० 

  ---मोटरको िपकपावर ५० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर १०० 
िकलोवाट ननाघेको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.३१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ४० 

 ८७०३.८०.३९ ----अन्य ४० 

  ---मोटरको िपकपावर १०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर १५० 
िकलोवाट ननाघेको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ५० 

 ८७०३.८०.४९ ----अन्य ५० 

  ---मोटरको िपकपावर १५० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर २०० 
िकलोवाट ननाघेको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.५१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ६० 

 ८७०३.८०.५९ ----अन्य ६० 
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  ---मोटरको िपकपावर २०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर ३०० 
िकलोवाट ननाघेको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.६१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ७० 

 ८७०३.८०.६९ ----अन्य ७० 

  ---मोटरको िपकपावर ३०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको कार, जीप 
र भ्यानः  

 ८७०३.८०.७१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.७९ ----अन्य ८० 

  ---अन्यः  

 ८७०३.८०.९१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.९९ ----अन्य ८० 

  -अन्यः  

 ८७०३.९०.10 ---अनएसेम्वल अवःथाको 60 

 ८७०३.९०.९० ---अन्य 60 

87.04  वःत ु वा सामानह  ढुवानीको 
ूयोगका अन्य मोटर गाडीह  ।   

 8704.10.00 -राजमागर् बािहरको ूयोगका लािग 
िनिमर्त डम्परह  5 

  -अन्य, कम्ूसेन इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन (िडजेल वा 
अधर् िडजेल) भएकाः 

  --बाहनको कूल तौल 
(जी.भी.डब्ल.ु) ५ टन ननाघेको । 
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 8704.21.10 ---मूलत: सामानको ओसार पसार 
गन साइभर सिहत २ जना भन्दा 
बढी मािनसको यातायातको लािग 
तयार समेत भएका डबल क्याब 
िपकअप गाडी 60 

 8704.21.2० ---मूलत: सामानको ओसार पसार 
गन साइभर सिहत २ सीट भएको 
िसंगल क्याब िपकअप गाडी 50 

 8704.21.३० ---डेिलभरी भ्यान 30 

 ८७०४.२१.४० ---तीनपांङ्म ेगाडी 5 

 8704.21.90 ---अन्य 5 

  --बाहनको कूल तौल 
(जी.भी.डब्ल.ु) ५ टन नाघेको: 

 8704.22.10 ---मूलत सामानको ओसार पसार 
गन साइभर सिहत २ जना भन्दा 
बढी मािनसको यातायातको लािग 
तयार समेत भएका डबल क्याब 
िपकअप गाडी 60 

  ---अन्य: 
 8704.22.91 ----चेिसससंग जोिडएको दधु 

ढुवानीका लािग िवशेष िकिसमले 
तयार गिरएको ांक 5 

 8704.22.92 ----चेिसससंग जोिडएको कन्टेनर 
ट्क 5 

 8704.22.93 ----चेिसससंग जोिडएको तरल 
प्टेिलयम ग्यांस ढुवानीका लािग 
िवशेष िकिसमले तयार गिरएको 
बलेुट 5 



 

144 
 

 ८७०४.२२.९४ ----शक चेिससमा जडान भएको 
फोहर संकलन तथा ढुवानी गन 
गावज कम्प्याक्टर 5 

 ८७०४.२२.९५ ----िसमेन्ट बल्कर 5 

 8704.22.99 ----अन्य 5 

 8704.23.00 --बाहनको कूल तौल(जी.भी. डव्ल)ु 
२० टन नाघेको  5 

  -अन्य, ःपाकर् -इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन भएको:  

  --बाहनको कूल तौल (जी. भी. 
डब्ल)ु ५ टन ननाघेकोः 

 ८७०४.३१.१० ---तीनपांङ्म ेगाडी 30 

 ८७०४.३१.२० ---डेिलभरी भ्यान 30 

 ८७०४.३१.९० ---अन्य 30 

 8704.32.00 --बाहनको कूल तौल(जी.भी. डव्ल)ु 
५ टन नाघेको 5 

  -अन्य: 
 8704.90.10 ---ूशीतक ूणाली (रेिृजरेिटंग 

िस म) जडान गिरएको  5 

 ८७०४.९०.२० ---धक्का िदने िव तुीय मोटर माऽ 
भएको तीनपाङं्म ेगाडी  ५ 

 ८७०४.९०.३० ---धक्का िदने िव तुीय मोटर माऽ 
भएको चारपांङ्म ेगाडी  ५ 

 8704.90.90 --अन्य 5 

87.06  शीषर्क ८७.०१ देिख ८७.०५ 
सम्मको मोटर गाडीका लािग 
इिन्जनसंग जोिडएका चेिसस । 
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 8706.00.20 -िमिनबसह  (१५ देिख २५ सम्म 
िसट भएको) का 35 

 8706.00.30 -माइबोबसह  (११ देिख १४ 
सम्म िसट भएको) का 55 

 8706.00.40 -जीप कार र भ्यानह का 60 

 8706.00.50 -ितन पांम ेगाडीह (अटोिरक्सा) का 55 

  ---िपकअप गाडीह काः 
 ८७०६.००.६१ ----डबल क्यावको 60 

 ८७०६.००.६२ ----िस ल क्यावको 50 

 ८७०६.००.६३ ----डेिलभरी भ्यानको 30 

 8706.00.70 -राजमागर् बािहरको ूयोगका लािग 
िनिमर्त डम्परह का 5 

 8706.00.80 -बस,  शकह का 5 

 8706.00.90 -अन्य  5 

८७.०७  शीषर्क ८७.०१ देिख ८७.०५ 
सम्मको मोटर गाडीका मखु्य भाग 
(बडी) (क्याब समेत) । 

 ८७०७.१०.०० -शीषर्क ८७.०३ का गाडीका लािग
5 

 ८७०७.९०.०० -अन्य  5 

87.11  मोटरसाइकलह  (मोपेड सिहत) र 
साइड काररिहत वा सिहत 
साइकलमा सहायक मोटर जडान 
गरेको साइडकारह  । 

 8711.10.00 -िसिलण्डर क्षमता ५० सी.सी. 
ननाघेको रेिसूोकेिटङ इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन 40 
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  -िसिलण्डर क्षमता ५० सी.सी. 
नाघेको तर २५० सी.सी. ननाघेको 
रेिसूोकेिटङ इन्टरनल कम्बसन 
िप ोन इिन्जन भएका:  

  --अनएसेम्वल्ड अवःथाका: 
 8711.20.11 ----५० सी.सी. नाघेको तर १५५ 

सी.सी. ननाघेको 40 

 8711.20.19 ----१५५ सी.सी. नाघेको तर 
२५० सी.सी. ननाघेको 40 

  --अन्यः 
 8711.20.91 ----५० सी.सी. नाघेको तर १५५ 

सी.सी. ननाघेको 40 

 8711.20.99 ----१५५ सी.सी. नाघेको तर 
२५० सी.सी. ननाघेको 50 

  -िसिलण्डर क्षमता २५० सी.सी. 
नाघेको तर ५०० सी.सी. ननाघेको 
रेिसूोकेिटङ इन्टरनल कम्बसन 
िप ोन इिन्जन भएका: 

 8711.30.10 ---अनएसेम्वल्ड अवःथाका 40 

 8711.30.90 ---अन्य 60 

 8711.40.00 -िसिलण्डर क्षमता ५०० सी.सी. 
नाघेको तर ८०० सी.सी. ननाघेको 
रेिसूोकेिटङ इन्टरनल कम्बसन 
िप ोन इिन्जन  80 

 8711.50.00 -िसिलण्डर क्षमता ८०० सी.सी. 
नाघेको रेिसूोकेिटङ इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन  100 

 8711.90.00 -अन्य 40 
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90.10  यो भागको अन्यऽ उल्लेख नभएको 
वा समावेश नभएको तःवीर 
सम्बन्धी (चलिचऽ सम्बन्धी समेत) 
ूयोगशालाह मा ूयोग हनुे 
उपकरण र औजारह ; नगेेटोःकोप; 
ूोजेक्सन ःबीन (ूके्षपक पदार्) । 

 9010.90.00 -पाटर्पजुार् र सहायक सामानह  10 

90.11  सूआम फोटोमाफी 
(फोटोमाइबोमाफी), 
िसनेफोटोमाइबोमाफी वा 
माइबोूोजेक्सन (सूआम  ूके्षपण) 
को लािग समेत संयकु्त चाकु्षष 
सूआमदशीर् यन्ऽह  (कम्पाउण्ड 
अिप्टकल माइबोःकोप) ।  

 9011.10.00 -ःटीिरयोःकोिपक माइबोसकोप्स 5 

 9011.20.00 -सूआम फोटो िखच्ने 
(फोटोमाइबोमाफी),  सूआम चलिचऽ 
िखच्ने (िसनेफोटोमाइबोमाफी) वा 
सूआम ूके्षपण (माइबो ूोजेक्सन) 
का अन्य सूआम दशर्क यन्ऽह  
(माइबोःकोप्स) 5 

 9011.90.00 -पाटर्पूजार्ह  र सहायक सामानह  5 

90.12  चाकु्षष (अिप्टकल) सूआमदशर्क 
यन्ऽह  (माइबोःकोप्स) बाहेकका 
सूआमदशर्क यन्ऽह ; िववितर्त 
उपकरणह  (िडफ्र्याक्सन 
एपरेटस)। 
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 9012.10.00 -दरुवीक्षण यन्ऽह (माइबोःकोप्स), 
अिप्टकल माइबोःकोपह  बाहेक; 
िववतर्न उपकरणह   (िडफ्याक्सन 
एपरेटस)् 5 

 9012.90.00 -पाटर्पूजार्ह  र सहायक साममीह   5 

90.17  िखच्ने,  िचनो लगाउने,  वा गिणतीय 
िहसाव गन औजारह  (जःतै-िखंच्ने 
मेिशन, नक्सा उतान यन्ऽ,  
ूोटेक्टर, नक्साका सेटह ,  ःलाइ  
लह , िडःक क्याल्कुलेटर); यस 
भागमा अन्यऽ नपरेको, हातले 
लम्वाई नाप्ने औजारह  (जःतै-
नाप्न े डण्डी र िफ ा वा 
माइबोिमटर,  क्यािलपसर्)। 

 9017.20.00 -अन्य िखच्ने, िचनो लगाउने र 
गिणतीय िहसाव गन औजारह  5 

 9017.90.00 -पाटर्पूजार्ह  र सहायक साममीह  5 

90.26  ग्यांस वा अ  तरल पदाथर्का ूवाह,  
तह, दवाव वा अन्य िविवधता  
(भेिरयवल्स) नाप्ने वा परीक्षण गन 
(जःतै-ूवाहमापक, सतहमापक,  
म्यानोमीटर (हावा वा वांपको 
दवाव नाप्ने यन्ऽ) तापमापक) 
औजार र उपकरणह , शीषर्क 
९०.१४, ९०.१५, ९०.२८ वा 
९०.३२ का औजार र उपकरणह  
बाहेक । 

 9026.10.00 -तरलको ूवाह वा सतह नाप्न वा 
परीक्षण गनर्को लािग 5 
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 9026.20.00 -दवाव नाप्न वा परीक्षण गनर्को 
लािग 5 

 9026.80.00 -अन्य औजारह  र उपकरणह  5 

 9026.90.00 -पाटर्पूजार्ह  र सहायक साममीह  5 

90.30  ओसीलोःकोप (दोलनदशीर्), ःपेक्शम 
(वणर्पट) िव षेक र शीषर्क 
९०.२८ का मापक (िमटर) 
बाहेकका िव तुको माऽा नाप्ने वा 
परीक्षण गनर्को लािग ूयोग हनुे 
अन्य औजारह  र उपकरणह ; 
अल्फा, िबटा, गामा, एक्स-रे,  
किःमक (अन्तिरक्ष) वा अन्य 
आयोनाइिजङ (िव तु अण)ु 
िवकीरण (रेडीएसन) नाप्न ेवा प ा 
लगाउने औजार र उपकरणह  । 

 9030.40.00 -िवशेषत: दूरसंचारको लािग िनिमर्त 
अन्य औजारह  र उपकरणह  
(जःतै-बस-टकमीटर,  गेन िमजिर  
गन औजारह ,  िडःटोसर्न फ्याक्टर 
िमटर, सोफोिमटर) 5 

 9030.90.00 -पाटर्पूजार्ह  र सहायक साममीह  5 

९४.०१  िव ौनाको पमा पिरवतर्न गनर् 
सिकने वा नसिकने िसट (आसन) 
(शीषर्क ९४.०२ बाहेक) र ितनका 
पाटर्पूजार्ह  ।  

 ९४०१.२०.०० -मोटरगाडीह मा ूयोग हनु े
आसनह  १० 

 ९४०१.३०.०० -उचाइ घटीबढी गनर् सिकने घमु्ने 
आसन १० 
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 ९४०१.४०.०० -वगचाको आसन वा क्यािम्पङ 
उपकरण बाहेकका आसनह ; 
िव ौनाको पमा पिरवतर्न हनु े
समेत १० 

  -वेत, ओिजयर, बासँ वा यःतै 
पदाथर्का आसनह ः  

 ९४०१.५२.०० --बाँसको  १० 

 ९४०१.५३.०० --लहरेताड (र् याटन) को १० 

 ९४०१.५९.०० --अन्य  १० 
  -काठको ृेम भएको आसनः  
 ९४०१.६१.०० --ग ादार आवरणयकु्त आसन 

(अपहोलःटर) ह  १० 
 ९४०१.६९.०० --अन्य १० 
  -धातकुो ृेम सिहतको अन्य 

आसनह ः  
 ९४०१.७१.०० --ग ादार आवरणयकु्त आसनह  १० 
 

९४०१.७९.०० --अन्य १० 

  -अन्य आसनह ः  

 ९४०१.८०.९० ---अन्य १० 

९४.०३  अन्य फिनर्चर र ितनका 
पाटर्पूजार्ह  ।  

 ९४०३.१०.०० -कायार्लयमा ूयोग हनुे धातकुा 
फिनर्चर १० 

  -अन्य धातकुा फिनर्चरः  

 ९४०३.२०.९० ---अन्य १० 
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 ९४०३.३०.०० -कायार्लयमा ूयोग हनुे काठका 
फिनर्चर १० 

 ९४०३.४०.०० -भान्छामा ूयोग हनु े काठका 
फिनर्चर १० 

 ९४०३.५०.०० -सु  े कोठामा ूयोग हनुे काठका 
फिनर्चर १० 

 ९४०३.६०.०० -अन्य काठका फिनर्चर १० 

  -प्लाि कका फिनर्चरः  

 ९४०३.७०.२० ---वेवी वाकर १० 

 ९४०३.७०.९० ---अन्य १० 

  -अन्य पदाथर्का फिनर्चर, बेत, 
ओिसयर, बांस वा यःतै पदाथर्ह को 
समेतः  

 ९४०३.८२.०० --बाँसको  १० 

 ९४०३.८३.०० --लहरेताड (र् याटन) को १० 

 ९४०३.८९.०० --अन्य  १० 

९४.०६  पूवर् िनिमर्त भवन ।  

  -काठकोः  

 ९४०६.१०.९० ---अन्य १० 

  -अन्यः 
 ९४०६.९०.९० ---अन्य १० 
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95.03 9503.00.00 शाइसाइकल,  ःकुटर,  पेडल कार र 
यःतै पांमा भएका खेलौनाह ; 
पतुलीको कोबो (क्यारेज); पतुली; 
अन्य खेलौना; आकार घटाएको  
(“ःकेल”) नमूनाह  र यःतै 
मनोरञ्नात्मक नमूनाह , चल्ने वा 
नचल्ने; सवै ूकारका विु का 
खेलौनाह  (पजल्स) । 5 

95.04  िभिडयो गेमका कन्सोल र यन्ऽह ,  
खेलबाडको मेला (फन फेयर) का 
सामानह  िपनटेवलह ,  
िविलयाडर्ह , क्यािसनो खेलका 
िवशेष टेवलुह  र ःवचािलत 
वाउिलङ एली (खेल्ने ठाँउ र बाटो 
सम्बन्धी) उपकरणह  समेत भएका 
टेवलु वा वैठकका खेलह  । 

 9504.20.00 -सबै ूकारका िविलयाडर् खेलका 
सामानह  र सहायक सामानह  5 

 9504.30.00 -ःवचािलत बाउिल  एली उपकरण  
(इिक्वपमेण्ट) बाहेक, मिुा 
(क्वाइन) ह , कागजी मिुा 
(बै नोट) ह ,  बै  काडर्ह ,  
टोकन वा भकु्तानीका अन्य 
माध्यम ारा संचालन गिरने  
(अपरेटे ) अन्य खेलह  (गेम्स) 5 

 9504.40.00 -खेल्ने तासह  5 

 9504.50.00 -उपशीषर्क ९५०४.३० का 
बाहेकका िभिडयो गेमका कन्सोल र 
यन्ऽह ,  5 

 9504.90.00 -अन्य 5 
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९५.०५  आनन्दोत्सवका सामानह  वा अन्य 
मनोरंजनका सामानह , जादूिव ा 
(चटक) र असाधारण ठ ा 
(नोभेल्टी जोक) समेत ।  

 ९५०५.१०.०० -िबसमस उत्सवका सामानह  ५ 

 ९५०५.९०.०० -अन्य ५ 

ि व्य:- 

(१) मिदराको अन्त:शलु्क गणना गदार् ूित एल.िप. िलटर वा ूित 
िलटरमध्ये जनु बढी हनु्छ सोही दरमा गणना गरी असलु 
गिरनेछ।  

(२)  कुनै पिन मिदराको कक्टेल गरेमा उपशीषर्क २२०६.००.४० 
बमोिजमको दरबन्दी लाग्नछे। 

(३) एम्बलेुन्स, शव वाहन, अपा ता भएका व्यिक्तले ूयोग गनर् िमल्न े
गरी बनाइएका ःकूटर र ब्याशीबाट चल्न े टेम्पोको चेिससमा 
अन्त:शलु्क लाग्न े छैन।अपा ता भएका व्यिक्तले ूयोग गन 
ःकूटर पैठारी वा ःथानीय खिरद गदार् ितरेको अन्त:शलु्क त्यःतो 
ःकूटर यातायात व्यवःथा कायार्लयमा िनजको नाममा दतार् भएपिछ 
नेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा जे  नागिरक मन्ऽालय 
वा सम्बिन्धत िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीको िसफािरसमा 
पैठारी गदार् ितरेको अन्त:शलु्क सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयबाट र 
ःथानीय खिरद गदार् ितरेको अन्त:शलु्क िवभागबाट िफतार् गिरनेछ। 

(४) घरेल ुूिविधबाट उत्पादन गिरने िसन्के चाउचाउ (Ready to eat 
नभएको) मा अन्त:शलु्क लाग्न ेछैन। 

(५)  याऽलेु ल्याउन र लैजान पाउने िनजी ूयोगका मालवःतसुम्बन्धी 
सूचना वमोिजम ूा  सिुवधा अन्तगर्त भन्सार महसलु छुटमा पैठारी 
गिरएको व्यिक्तगत ूयोजनका वःतहु मा अन्त:शलु्क लाग्न ेछैन। 

(६)  चालीस वा सोभन्दा बढी सीट क्षमताका कम्तीमा पाचँ वटा बस 
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सावर्जिनक यातायातमा स ालन गन गरी दतार् भएका सहकारी 
संःथा वा संघ तथा कम्पनीले उिल्लिखत ूयोजनको लािग पैठारी 
गन उक्त क्षमताका तयारी बस एवं ितनका चेिससमा अन्त:शलु्क 
छुट हनुेछ । त्यसरी पैठारी गरेका सवारी साधनह  पैठारी गरेको 
िमितले दश वषर् नपगुी िबबी िवतरण, नामसारी वा कुनै िकिसमले 
हक हःतान्तरण गनर् पाइने छैन। दश वषर् नपगुी नामसारी, िबबी 
िवतरण वा कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण गनुर् परेमा ूचिलत 
कानूनबमोिजम लाग्ने पूरै अन्त:शलु्क लाग्नेछ। 

(७) नेपाल सरकार, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयको िसफािरसमा 
सामदुाियक िशक्षण संःथाले िव ाथीर् ओसारपसार गन ूयोजनको 
लािग ३० िसट वा सोभन्दा बढी क्षमताको एक थान बस आयात 
गदार् लाग्ने अन्त:शलु्क छुट हनुेछ। यसरी सिुवधामा आयात 
गिरएको सवारी साधन दश वषर् नपगुी िबबी िवतरण, नामसारी वा 
कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण गनर् पाइन ेछैन। दश वषर् नपगुी 
िबबी िवतरण‚ नामसारी वा कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण 
गनुर्परेमामा ूचिलत कानूनबमोिजम पूरै अन्त:शलु्क लाग्नेछ। 

(८)  औ ोिगक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनसूुची-१० मा उल्लेख 
भएका अित अिवकिसत क्षऽेमा ःथािपत ःथानीय फलफूलमा 
आधािरत उ ोगबाट उत्पािदत ॄाण्डी र वाइनको उत्पादनमा यस 
अन्त:शलु्क दरबन्दीअनसुार लाग्ने अन्त:शलु्कमा असी ूितशत छुट 
हनुेछ। 

(९)   ःवदेशमा उत्पादन हनु े शीषर्क २२.०४ र  २२.०५ मा पन 
वाइनमा लाग्ने अन्त:शलु्कमा पैितस ूितशत तथा शीषर्क २२.०६ 
मा पन साइडरमा लाग्ने अन्त:शलु्कमा चािलस ूितशत छुट 
हनुेछ। 

(१०)  एसेम्बल गरी सवारी साधन उत्पादन गन उ ोगले अनएसेम्बल्ड 
अवःथाका शीषर्क ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पन सवारी 
साधन पैठारी गदार् लाग्न ेअन्त:शलु्क र त्यःता उ ोगले उत्पादन 
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गरेको तयारी साधन िबबी गदार् लाग्न े अन्त:शलु्कमा शीषर्क 
८७.११ मा पन सवारी साधनको हकमा पच्चीस ूितशत र शीषर्क 
८७.०२ र ८७.०३ मा पन सवारी साधनका हकमा पचास 
ूितशत छुट हनुेछ। 

(११)  शीषर्क ०२.०१, ०२.०२, ०२.०३, ०२.०४, ०२.०५, ०२.०६, 
०२.०७, ०२.०८, ०२.०९, ०२.१०, ०३.०४, ०३.०५, 
०३.०६, ०३.०७, ०३.०८, ०८.०१, ०८.०२, ०८.०४, 
०८.०६, ०८.०९, ०८.१२, ०८.१३, ०९.०६, 16.०2, 
16.०३, 16.०४, १६.05, 20.01, 20.०2, 20.0३, 
20.०४, 20.०६, 20.0७, 20.०८, 2१.0५, २४.०१, 
२५.१५, २५.१६, ६८.०२, ९४.०१, ९४.०३, र ९४.०६ तथा 
उपिशषर्क १७०१.१३.१०, १७०१.१४.१०, १७०४.१०.००, 
१७०४.९०.००, २००५.10.00, २००५.२0.९0, 

२००५.४0.00, २००५.५१.00, २००५.५९.00, 

२००५.६0.00, २००५.७0.00, २००५.८0.00, 

२००५.९१.00, २००५.९९.00, २१०१.११.००, 
२१०१.१२.००, २१०१.२०.००, २१०१.३०.००, 
८५०७.१०.०० र ८५०७.२०.०० मा पन वःतकुो आन्तिरक 
उत्पादनमा अन्त:शलु्क लाग्न ेछैन । 

(१२) शीषर्क २१.०६ को उपशीषर्क २१०६.९०.२०‚ 
२१०६.९०.६० र भन्सार शीषर्क २४.०३ को उपशीषर्क 
२४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२० र २४०३.९९.३० का 
वःतमुा कुल तौल ूित िकलोमाममा अन्तःशलु्क लाग्नेछ। 

(१३) मिदरा, िवयर र चरुोटको पैठारीकतार् वा सोको िवबेताले त्यःतो 
वःतकुो िबबी गन खिुा मूल्य आिथर्क वषर्को सु मा र मूल्य 
पिरवतर्न भएको अवःथामा पिरवतर्न हनुासाथ सावर्जिनक सूचना 
ूकाशन गरी जानकारी गराउन ुपनछ। 

(१४) अन्त:शलु्क दरबन्दी ूयोजनको लािग िनधार्िरत आठ अंकको 
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भन्सार उपशीषर्कलाई तथ्या  ूयोजनको लािग महािनदशकले अ  
थप गनर् सक्नछे। 

(१५) अन्त:शलु्क लाग्न सक्ने वःतकुो व्याख्या तथा हाम नाइज्ड कोड 
तोक्ने काम आवँयकताअनसुार भन्सार िवभागसँग परामशर् िलई 
िवभागले गनर् सक्नेछ।  
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३५. आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधनः आयकर ऐन, २०५८ को,– 

(१) दफा १० को खण्ड (ञ) पिछ देहायको खण्ड (ट) 
थिपएको छः- 

"(ट) जलॐोत ऐन‚ २०४९ बमोिजम दतार् 
भएका खानपेानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 
संःथाले आफ्नो उ ेँय अनु प आजर्न गरेको 
रकम।" 

(२) दफा ११ को‚- 

(क) उपदफा (२) मा रहेका "िव ीय कारोबार गन" 
भ े शब्दह  िझिकएका छन।् 

(ख) उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा रहेका 
"अल्पिवकिसत" भ  ेशब्दको स ा "कमिवकिसत" 
भ े शब्दह  र "उ ोग स ालन भएको आय वषर् 
समेत दश आय वषर्का लािग" भ े शब्दह को 
स ा "उ ोगले व्यावसाियक उत्पादन वा कारोवार 
सु  गरेको िमितले दश वषर्सम्म" भ  े शब्दह  
रािखएका छन।् 

(ग) उपदफा (3) को खण्ड (ग) मा रहेका "िवशेष 
उ ोगलाई" भ े शब्दह को स ा "िवशेष उ ोग 
र पयर्टन उ ोग (क्यािसनो बाहेक) लाई" भ  े
शब्दह  र सोही खण्डको ूितबन्धात्मक 
वाक्यांशमा रहेका  "एक अबर् पैया ँ पूजँी परु् याई 
पाँच सयभन्दा बढीलाई" भ े शब्दह को स ा 
"दईु अबर् पैया ँ पुजँी परु् याई तीन सयभन्दा 
बढीलाई" भ  ेशब्दह  रािखएका छन।् 

(घ) उपदफा (3ख) मा रहेका "पेशोिलयम तथा 
ूाकृितक ग्याँस" भ  ेशब्दह को स ा "पेशोिलयम 
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पदाथर्‚ ूाकृितक ग्याँस तथा इन्धन" भ  ेशब्दह  
रािखएका छन।् 

(ङ) उपदफा (3ग) मा रहेका "टेक्नोलोजी पाकर् , 
वायोटेक पाकर् " भ े शब्दह को स ा "ूाणीशा  
सम्बन्धी (जलुोिजकल), भशूा  सम्बन्धी 
(िजयोलोिजकल), जीवूिविध (बायोटेक) सम्बन्धी 
पाकर्  स ालन, ूिविध पाकर् " भ े शब्दह  
रािखएका छन।् 

(च) उपदफा (3घ) मा रहेका "अनमुित ूा  व्यिक्त 
वा िनकायले" भ  े शब्दह  पिछ "जलिव तुको 
व्यापािरक उत्पादन शु  गरेको िमितले" भ  े
शब्दह  थिपएका छन।् 

(छ) उपदफा (3च) को स ा देहायको उपदफा (3च) 
रािखएको छः- 

"(3च) कुनै िनकायले देहाय 
बमोिजमको कायर् गरी सोबाट ूा  आयमा 
व्यापािरक कारोबार स ालन गरेको िमितले दश 
वषर्सम्म लाग्न ेकरमा देहाय बमोिजम छुट हनुेछः 
- 

(क) शाम वा शिल बस स ालन गरेमा 
चालीस ूितशत,  

(ख) रोपवे, केवलकार‚ आकासे पलु िनमार्ण 
गरी स ालन गरेमा चालीस ूितशत,  

(ग) सडक, पलु‚ सु  मागर्‚ टनले‚ रेल्वे‚ 
िवमानःथल िनमार्ण गरी स ालन 
गरेमा पचास ूितशत।" 

(ज) उपदफा (3ज) को स ा देहायको उपदफा (3ज) 
रािखएको छः- 



 

159 
 

  "(3ज) अित अिवकिसत क्षऽे र 
अिवकिसत क्षऽेमा ःथािपत फलफूलमा आधािरत 
ॄाण्डी‚ साइडर एवं वाइन उत्पादन गन उ ोगलाई 
कारोवार सु  गरेको िमितले दश बषर्सम्म बमशः 
चालीस र पच्चीस ूितशत आयकर छुट हनुेछ।" 

(झ) उपदफा (3ट) को ूितबन्धात्मक वाक्यांश 
िझिकएको छ। 

(ञ) उपदफा (३त) मा रहेका "पाँच वषर्सम्म" भ  े
शब्दह को स ा "सात वषर्सम्म" र सोही 
उपदफामा रहेका "दईु वषर्" भ  ेशब्दह को स ा 
"तीन वषर्" भ  ेशब्दह  रािखएका छन।् 

(ट) उपदफा (3थ) पिछ देहायको उपदफा (3द) 
थिपएको छः- 

  "(3द) औ ोिगक क्षेऽ वा औ ोिगक 
माममा ःथापना भई स ालन भएका िवशेष 
उ ोगलाई कारोबार शु  गरेको िमितले पाँच 
वषर्सम्म लाग्न ेआयकरमा पच्चीस ूितशत छुट 
हनुेछ।"  

(ठ) उपदफा (६) को ःप ीकरणको‚- 

(१) खण्ड (ख) मा रहेका "औ ोिगक 
व्यवसाय ऐन‚ २०७३" भ े शब्दह को 
स ा "औ ोिगक व्यवसाय ऐन‚ २०७६" 
भ े शब्दह  रािखएका छन।्                 

(२) खण्ड (ग) र (घ) मा रहेका "औ ोिगक 
व्यवसाय ऐन‚ २०७३ को दफा १५" 
भ  े शब्दह को स ा "औ ोिगक 
व्यवसाय ऐन‚ २०७६ को दफा १७" 
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भ े शब्दह  शब्दह  रािखएका छन।्           

(३)  दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ१) र (घ२) 
को स ा देहायका खण्ड (घ१) र (घ२) रािखएका छन:्- 

"(घ१)  पटके ूकृितको तीन हजार 
पैयाँसम्मको ज्याला भकु्तानी बाहेक 
ःथायी लेखा नम्बर निलएका कमर्चारी 
तथा कामदारलाई िवतरण गरेको 
पािरौिमक तथा ज्याला खचर्, 

"(घ२)  ःथायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको 
दईु हजार पैयाँभन्दा बढीको बीजक 
वापतको खचर्‚  

तर व्यावसाियक कारोबार 
नगन ूाकृितक व्यिक्तसँग सोझै गिरन े
कृिषजन्य‚ वनजन्य‚ पशजुन्य र अन्य 
घरायसी वःतकुो खिरदमा िबबेताले 
ःथायी लेखा नम्बर िलएको रहेनछ भन े
पिन त्यःतो खिरद खचर् मान्य हनुेछ।"  

 (४) दफा ४७क. को,- 

(क) उपदफा (६) मा रहेका "सम्वत ्२०७७ असार 
मसान्तिभऽ" भ े शब्दह को स ा "सम्वत ्
२०७८ असार मसान्तिभऽ" भ  े शब्दह  
रािखएका छन।् 

(ख) उपदफा (७) मा रहेका "सम्वत ्२०७८ असार 
मसान्तिभऽ" भ े शब्दह को स ा "सम्वत ्
२०७९ असार मसान्तिभऽ" भ  े शब्दह  
रािखएका छन।् 

(५) दफा ७८ पिछ देहायको दफा ७८क. रािखएको छः- 
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 "७८क. ःथायी लेखा नम्बर ःथगनः (१) िवभागले 
देहायको कुनै अवःथामा ःथायी लेखा नम्बर ःथगन गनर् 
सक्नेछः-  

(क)  कारोबार गनर् छाडेमा‚ 

(ख) िनकायको हकमा िनकाय बन्द, 
िबबी वा हःतान्तरण भएमा वा 
अन्य कुनै िकिसमबाट त्यःतो 
िनकायको अिःतत्व कायम नरहेमा, 

(ग)  व्यिक्तगत ःवािमत्व भए त्यःतो 
ःवािमत्व भएको व्यिक्तको मतृ्य ु
भएमा, 

(घ)  भलुवश दतार् भएकोमा। 

(२) ःथायी लेखा नम्बर ःथगन सम्बन्धी 
ूिबया तोिकएबमोिजम हनुेछ।" 

(६) दफा ७९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को स ा 
देहायको खण्ड (ख) रािखएको छः- 

  "(ख) व्यिक्तगत पमा जसलाई बझुाउन ुपन हो 
उसैलाई वा िनजको ूितिनिध वा कमर्चारीलाई बझुाएको 
तथा िनकायको हकमा िनकायको ूबन्धक  वा िनजले 
तोकेको ूितिनिध वा कमर्चारीलाई बझुाएको, वा" 

(७) दफा ८८ को उपदफा (१) को ूितबन्धात्मक 
वाक्यांशको‚- 

(क) खण्ड (५) को उपखण्ड (ग) िझिकएको छ। 

(ख) खण्ड (८) को स ा देहायको खण्ड (८) 
रािखएको छः- 

"(८) ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन 
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भाडामा िदए बापतको भकु्तानी रकममा दईु 
दशमलव पाँच ूितशतका दरले‚ 

तर मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भई 
ढुवानी सेवा ूदान गन वा ढुवानी साधन भाडामा 
िदने व्यवसाय गन व्यिक्तलाई भकु्तानी गन 
रकममा एक दशमलव पाचँ ूितशतले कर क ी 
गनुर् पनछ।" 

(ग) खण्ड (८) पिछ देहायका खण्ड (९)  र (१०) 
थिपएका छन-् 

"(९) बािसन्दा ब  तथा िब ीय 
संःथाले नेपाल रा  बै ले 
तोकेको क्षेऽमा लगानी गनर् 
िवदेशी बै बाट िवदेशी मिुामा 
िलएको ऋण बापतको ब्याज 
भकु्तानी गदार् दश ूितशतका 
दरले। 

(१०) उपभोक्ताले वःत ु तथा सेवा 
खिरद गदार् ूचिलत कानून 
बमोिजम भकु्तानी काडर्‚ इ-मनी 
(वालेट)‚ मोवाइल बिक  जःता 
िव तुीय भकु्तानीका 
उपकरणबाट भकु्तानी गरे बापत 
ूदान गिरन े ूोत्साहन रकममा 
कर क ी गनुर्पन छैन।" 

(८) दफा ८९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा रहेका 
"वाययुान ममर्त तथा अन्य" भ े शब्दह  िझिकएका 
छन।् 
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(९) दफा ९० को उपदफा (८) मा रहेका "दफा ११९ 
बमोिजमको ब्याज" भ  ेशब्दह  पिछ "तथा अिमम कर 
क ी गनुर्पन भकु्तानीमा कर क ी नगरेकोमा दफा १२० 
बमोिजमको शलु्क समेत" भ  ेशब्दह  रािखएका छन।् 

(१०) दफा ९५क. को उपदफा (६) पिछ देहायको उपदफा 
(६क) थिपएको छः- 

  "(६क) िवदेशमा अध्ययन गनर् जान ेिव ाथीर्लाई 
भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शलु्क बापत 
िवदेशी मिुाको सटही सिुवधा उपलब्ध गराउने बािसन्दा 
ब  वा िव ीय संःथाले त्यःतो परीक्षा शलु्क बापतको 
रकममा िवदेशी मिुाको सटही सिुवधा िदएको बखत पन्ी 
ूितशतका दरले अिमम कर असलु गनुर् पनछ।" 

(११) दफा ११७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेका 
"उपदफा (८)" भ े शब्दह को स ा "उपदफा (९)" 
भ े शब्दह  रािखएका छन।् 

(१२) अनसूुची १ मा संशोधनः अनसूुची १ को‚- 

(१) दफा १ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को 
ूितबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका "िनवृ भरण 
बापतको आय र योगदानमा आधािरत िनवृ भरण 
कोषमा" भ  े शब्दह को स ा "िनवृ भरण 
बापतको आय‚ िनवृ भरण कोष र योगदानमा 
आधािरत सामािजक सरुक्षा कोषमा" भ  ेशब्दह  
रािखएका छन।् 

(२) दफा १ को उपदफा (९) िझिकएको छ। 

(३) दफा २ को उपदफा (३) को स ा देहायको 
उपदफा (३) रािखएको छः- 

   "(३) सहकारी ऐन‚ २०७४ बमोिजम 
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दतार् भएको सहकारी संःथाले कर छुट हनु े
कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय 
बमोिजमका दरले कर लाग्नछेः- 

(क) नगरपािलका क्षऽेिभऽ 
स ालन भएकोमा पाचँ 
ूितशत‚ 

(ख) उपमहानगरपािलका 
क्षेऽिभऽ स ालन भएकोमा 
सात ूितशत‚ 

(ग)  महानगरपािलका क्षेऽिभऽ 
स ालन भएकोमा दश 
ूितशत।" 

(१३)  अनसूुची-२ मा संशोधनः अनसूुची-२ को दफा ३ को 
उपदफा (२) को स ा देहायको उपदफा (२) रािखएको 
छः- 

  "(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) 
मा उल्लेख गिरएका आयोजनाह ले र ऐनको दफा ११ 
को उपदफा (२ख)‚ (३च)‚ (३थ) र अनसूुची-१ को दफा 
२ को उपदफा (३) मा उल्लेख गिरएका िनकायले यस 
अनसूुचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वगर् "क", 
"ख", "ग" र "घ" मा उिल्लिखत ॑ासयोग्य सम्पि का 
लािग लागू हनुे ॑ासकटृीको दरमा एक ितहाइले थप 
पाउनेछन।्  

३६. दूरस ार ऐन, २०५३ मा संशोधनः दूरस ार ऐन, २०५३ को 
दफा ४४ को उपदफा (३) पिछ देहायको उपदफा (४) थिपएको 
छः- 
"(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये 
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ूािधकरणको ःवीकृत वािषर्क कायर्बमको लािग छु ाइएको रकम 
र सो को पचास ूितशतले हनु आउने रकम बाहेकको अन्य रकम 
ूािधकरणले ूत्येक वषर् असार २५ गतेिभऽ संघीय सि त कोषमा 
दािखल गनुर् पनछ। 

३७. बहाल रहने अविधः यस ऐनको दफा २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, 
११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१‚ २२‚ 
२३‚ २४‚ २५‚ २६‚ २७‚ २८‚ २९‚ ३०‚ ३१‚ ३२‚ 
बमोिजमका व्यवःथाह  संघीय ऐनबाट अन्यथा व्यवःथा भएकोमा 
बाहेक सम्वत ्२०७८ असार मसान्तसम्म बहाल रहनेछन।् 

३८. ऐन संशोधन भएको मािननेः यस ऐनको दफा ३३, ३४, ३५ र 
३६ बमोिजम भएको संशोधनलाई सम्बिन्धत ऐनमा संशोधन भएको 
मािननेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

१. भन्सार महसलुः (१) िवदेशबाट नेपालिभऽ पैठारी हनुे मालवःतमुा आिथर्क 
ऐन, २०७६ को अनसूुची-१ मा उिल्लिखत शीषर्क, उपशीषर्क, 
मालवःतकुा िववरणह  र अन्य व्यवःथाह मा समेत देहाय बमोिजम 
संशोधन र थप गरी भन्सार महसलु दर लगाइएको छ । यसमा उिल्लिखत 
संशोधन र थप बाहेकका पिरच्छेद र भागका ि व्यह , शीषर्क, 
उपशीषर्कह , मालवःतकुा िववरणह  र मालवःतकुो पैठारीका दरह  
समेत आिथर्क ऐन, २०७६ बमोिजम नै हनुेछन ्। 

शीषर्क उपशीषर्क मालवःतकुो िववरण 

पैठारी 
भन्सार 

महसलु दर 
अन्यथा 
उल्लेख 
भएकोमा 
बाहेक 
मोल 

ूितशतमा
१ २ ३ ४ 

०४.०२  गाढा पािरएको वा िचनी वा अन्य 
गिुलयो पदाथर् हािलएको दूध र 
तर ।  

  -तौलमा नौनीको माऽा १.५ 
ूितशत भन्दा कम भएको धूलो, 
दाना वा अन्य ठोस पमाः   

 ०४०२.१०.१० ---िचल्लो हटाइएको दधु 
(ःकीम्ड िमल्क) ४० 

 ०४०२.१०.२० ---बच्चाह लाई खानाको पमा ४० 



 

167 
 

खवुाउन िमल्न ेदधु 

 ०४०२.१०.९० ---अन्य ४० 

  -तौलमा नौनीको माऽा १.५ 
ूितशत भन्दा बढी भएको धूलो, 
दाना वा अन्य ठोस पमाः  

  --अन्यः  

 ०४०२.२९.1० ---बच्चाह लाई खानाको पमा 
खवुाउन िमल्न ेदधु  ४० 

 ०४०२.२९.९० ---अन्य ४० 

०४.०५  दूधबाट िनकािलएका नौनी तथा 
अन्य ःनेह (फ्याट वा िचल्लो 
पदाथर्ह ) र तेलह -आयल्स); 
दगु्ध िवःतरण (डेरी ःूडे्स) ।  

  -अन्यः  

 ०४०५.९०.१० ---घ्यू ४० 

 ०४०५.९०.९० ---अन्य ४० 

०७.०१  ताजा वा िचसो पारेको आल ु।  

 ०७०१.९०.०० -अन्य १५ 

०७.१३  कोसा छोडाएको सखु्खा कोसे 
तरकारी, बोबा छोडाएको वा 
नछोडाएको वा दलेको वा  
नदलेको ।  

  -अन्यः  
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 ०७१३.९०.१० ---दलेकोः १० 
 ०७१३.९०.९० ---अन्य १० 

०८.१०  अन्य फल, ताजा ।  

  -अन्यः  

 ०८१०.९०.१० ---अनार १० 

 ०८१०.९०.२० ---िलची १० 

 ०८१०.९०.९० ---अन्य १० 

०९.०४  सकेुको वा िपंधेको खसुार्नी र 
मिरच ।  

  --नधलु्याएकोः  

 ०९०४.११.१० ---िपपला २० 

 ०९०४.११.२० ---सेतो मिरच २० 

 ०९०४.११.३० ---कालो मिरच २० 

 ०९०४.११.९० ---अन्य २० 

  --धलु्याएकोः  

 ०९०४.१२.१० ---मिरच २० 

 ०९०४.१२.९० ---अन्य २० 

०९.१०  अदवुा, केशर, हलेदो (बेसार), 
तेजपात, पिुदना, तरकारीको (करी) 
र अन्य मसलाह  ।  

  -अन्य मसलाह ः  

 ०९१०.९१.०० --यो भागको ि व्य १(ख) संग १५ 
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सम्बिन्धत िमौणह  
१०.०६  धान ।  

  -धानः  

 १००६.१०.१० ---बीउ १० 

 १००६.१०.९० ---अन्य १० 

  -पािलस वा चम्कन े गरेको वा 
नगरेको कुटेर तयार गरेको 
चामलः  

 १००६.३०.१० ---बासमती चामल 10 

 १००६.३०.९० ---अन्य 10 

११.०३  अ को कुटेको वःत,ु िपठो वा 
डल्ला (पेलेट) ।  

  -कुटेको अ  र िपठोः  

  --गहुँकोः  

 ११०३.११.१० ---सजुी १० 

 ११०३.११.९० ---अन्य १० 

१२.०९  रोप्न हनु े फलफूल, बीऊ र 
िवजाण ु(ःपोसर्) ।  

  -अन्यः  

  --तरकारीका बीउः  

 १२०९.९१.१० ---काउलीको १० 

 १२०९.९१.२० ---बन्दागोवीको १० 
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 १२०९.९१.३० ---प्याजको १० 

 १२०९.९१.४० ---मूलाको १० 

 १२०९.९१.५० ---टमाटरको १० 

 १२०९.९१.९० ---अन्य १० 

१२.११  मखु्यतः सगुिन्धत वःत ु बनाउने, 
औषिध बनाउने वा कीटनाषक 
औषिध बनाउने वा यःतै 
ूयोजनका लािग ूयोग हनुे 
खालको, ताजा, िचःयाइएको, 
िहमीकृत वा सकेुको कािटएको वा 
नकािटएको, िपंधेको वा निपंधेको 
वा धूलो पािरएको वा नपािरएको 
िव वा र िव वाका अ ह  (बीया ं
र फलसमेत) । 

  -अन्यः 
 १२११.९०.१० ---याचार्गमु्वा १० 

 १२११.९०.९० ---अन्य १० 

१७.०२  अन्य िचनी, रासायिनक पले शु  
र ठोस पमा भएको ग्लकुोज, 
ल्याक्टोज, माल्टोज, ृुक्टोज समेत 
रंगाउन ेवा सवुास र ःवाद आउन े
पदाथर् नहािलएको िचनीको िसरप 
(बाक्लो पािरएको उखकुो रस वा 
खदुो); ूाकृितक मह िमसाएको वा 
निमसाएको कृिऽम मह; चाःनी । 
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  -ग्लकुोज र तरल ग्लकुोज, 
ृुक्टोज निमिसएको वा सखु्खा 
अवःथामा २० ूितशत भन्दा 
कम ृुक्टोज िमिसएकोः 

 १७०२.३०.१० ---ग्लकुोज तरल अवःथाको १० 

 १७०२.३०.२० ---ग्लकुोज ठोस अवःथाको १० 

 १७०२.३०.३० ---डेक्सशोज १० 

  -तौलको िहसावले सखु्खा 
अवःथामा कम्तीमा २० ूितशत 
तर ५० ूितशत भन्दा कम 
ृुक्टोज (फलशकर् रा) यकु्त 
ग्लकुोज (िाक्षाशकर् रा) र ग्लकुोज 
रस (ग्लकुोज िसरप), ूतीप 
शकर् रा (इनभटर् सगुर) बाहेकः 

 १७०२.४०.१० ---ग्लकुोज तरल अवःथाको १० 

 १७०२.४०.२० ---ग्लकुोज ठोस अवःथाको १० 

 १७०२.४०.३० ---डेक्सशोज १० 

  -अन्य, ूतीपशकर् रा (इनभटर् सगुर) 
तथा सखु्खा अवःथामा तौलको 
िहसावले ५० ूितशत 
फलशकर् रायकु्त अन्य चीनी र 
चीनी रस (सगुर िसरप) समेतः 

 १७०२.९०.१० ---रसायिनक पमा शु  पमा 
रहेको माल्टोज १० 

 १७०२.९०.२० ---ूाकृितक महसँग िमौण भए १० 
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वा नभएको कृिऽम मह 

 १७०२.९०.३० ---क्यारामल १० 

 १७०२.९०.९० ---अन्य १० 

१८.०६  चक्लेट र अ  कोको िमिसएका 
खा  पदाथर्ह  ।  

 १८०६.१०.०० -कोकोको धूलो, िचनी वा गिुलयो 
पदाथर् हालेको ३० 

 १८०६.२०.०० -२ केजी भन्दा बढी तौलको 
िढका (ब्लौक वा ःल्याव) वा 
डण्डी  (बार) को पमा रहेका 
अन्य पिरकार, तरल, मांडा, धूलो, 
दानादार वा अन्य थुू ो (बल्क) 
को पमा भाडंोमा हािलएको वा 
तु न्त वे न गिरएको (इिमिडयट 
प्यािक ) मा २ केजी भन्दा बढी 
भएको  ३० 

 
 -अन्य, िढका, चाका र डण्डीको

पमाः  

 १८०६.३१.०० --भिरएको ३० 

 १८०६.३२.०० --नभिरएको ३० 

  -अन्यः  

 १८०६.९०.१० ---पूणर्तः िनःःनेिहत (िडफ्याटेड) 
आधार (बेिसस) मा गणना गिरंदा 
तौलमा कोकोको माऽा ६ ूितशत 
भन्दा बढी भएको वा ६ ूितशत 
नभएपिन पूणर् पमा चकलेटले ३० 
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बािहरपि  लेिपत (कोटेड) 
गिरएको शीषर्क १९.०४ का 
उत्पादनह  

 १८०६.९०.९० ---अन्य ३० 

१९.०१  यब्यसार (माल्ट एक्ःशयाक्ट); 
अन्यऽ उल्लेख नगिरएको वा 
समािव  नभएको, पूणर्तः बोसो 
(िचल्लो) रिहत  आधारमा गणना 
गदार् तौलको आधारमा ४० 
ूितशत भन्दा कम कोको भएको 
वा कोको नभएको मैदा (फ्लाअर) 
छाटंा (दलेका अ का कण) 
(मोट्स), पीठो, ःवेतसार (ःटाचर्) 
वा यब्यसार (माल्ट एक्ःशयाक्ट) 
का खा  पिरकारह ; कोको 
नभएको वा कोको भएपिन पूणर्तः  
बोसो (िचल्लो) रिहत आधार  
(िडफ्याटे  बेिसस) मा तौलको 
िहसावले ५ ूितशत भन्दा कम 
रहेको, शीषर्कह  ०४.०१ देिख 
०४.०४ सम्मका वःतहु का 
खा  पिरकारह , अन्यऽ उल्लेख 
नगिरएको वा समािव  
नभएको ।  

  -अन्यः  

 १९०१.९०.१० ---यब्यसार (माल्ट एक्ःशयाक्ट) 15 

 १९०१.९०.९० ---अन्य 15 



 

174 
 

१९.०४  खा ा लाई फुलाएर (ःवैिल ) वा 
भटेुर तयार गरेको खा  साममी, 
खा ा को उत्पादनह  (जःतै 
कनर् फ्लेक); अन्यऽ उल्लेख 
नगिरएको वा समावेश नभएको, 
पकाइएको वा अन्य िकिसमबाट 
तयार गिरएको गेडा (मने) को 
पमा वा शल्क वा पाूा 

(फ्लेकको) पमा भएको 
खा ा ह  (सेिरयल्स) (मकै 
बाहेक) वा अन्य िकिसमबाट 
तयार गिरएको अ  (मैदा, छाटंा 
वा दलेको अ  मोट्स) र पीठो 
बाहेक) ।  

  -अ  वा अ  उत्पादनबाट 
उत्पािदत वःतलुाई फुलाएर 
(ःवेिल ) वा भटेुर बनाइएको 
तयारी खा  वःतःु  

 १९०४.१०.१० ---पूणर्तः िनःःनेिहत (िडफ्याटेड) 
आधार (बेिसस) मा गणना गिरंदा, 
तौलमा कोकोको माऽा ६ ूितशत 
भन्दा कम भएको वा चकलेटले 
बािहरपि  पूणर् पमा लेिपत 
(कोटेड) नगिरएको उत्पादनह  १५ 

  ---अन्यः  

 १९०४.१०.९१ ----कनर् फ्लेक्स १५ 

 १९०४.१०.९९ ----अन्य १५ 
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  -अन्यः  

 १९०४.९०.१० ---धानको भजूा १५ 

 १९०४.९०.२० ---िचउरा १५ 

 १९०४.९०.९० ---अन्य १५ 

१९.०५  कोको परेको वा नपरेको 
पाउरोटी, पे ी, केक, िबःकुट र 
अ  रोटी सम्बन्धी सामान;  
कम्यिुनयम, वेफसर् (पकाएको रोटी 
िबक को काम गन), औषिध भनर् 
हनुे खाली क्याप्सूल, (एम्टी 
क्यासे) िसिलङ वेफयसर् (टाल्ने 
रोटी), राइस पेपर (तोफु, ममचा 
बनाउन े िपठोको रोटी जःतो 
पदाथर्) र अन्य यःतै उत्पादन । 

  -अन्यः 
 १९०५.९०.२० ---कुरकुरे, कुरमरेु, लेज, िचजवल ४० 

 १९०५.९०.३० ---पापड ३० 

 १९०५.९०.४० ---औषिध भनर् हनु े खाली 
क्याप्सलु (एम्टी क्यासे) ४० 

 १९०५.९०.५० ---अन्यऽ उल्लेख नभएका 
िवःकुटह  ४० 

 १९०५.९०.६० ---केक, कुिकज र पे ी ४० 

 १९०५.९०.७० ---पाउरोटी ४० 

  ---कुरमरेु, चटपटे ूकृितका अन्य  
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िबःप सेभरी खा  उत्पादनह ः 

 १९०५.९०.८१ ----ृाई नगिरएका ३० 

 १९०५.९०.८९ ----अन्य  ४० 

२०.०४  िभनेगार वा एिसिटक एिसडबाट 
भन्दा िभन्दै िकिसमबाट सरुिक्षत 
गिरएको वा तयार गिरएको, 
शीषर्क २०.०६ का उत्पादनह  
बाहेक, िहमीकृत (ृोजेन) अन्य 
वनःपितह  । 

  -आलहु ः 

 २००४.१०.१० ---ृेन्च ृाई २0 

 २००४.१०.९० ---अन्य २० 

२०.०५  िभनेगार वा एिसिटक एिसडबाट 
भन्दा िभन्दै िकिसमबाट सरुिक्षत 
गिरएको वा तयार गिरएको, 
शीषर्क २०.०६ का उत्पादनह  
बाहेक, िहमीकृत नगिरएका (नट 
ृोजेन) अन्य वनःपितह  । 

  -आलहु ः 

 २००५.२०.१० ---आल ुिचप्स ४० 

२०.०८  ःूीट वा िचनी वा गिुलयो पदाथर् 
हाली सरुिक्षत गिरएको वा अन्य 
ूकारले तयार गिरएको अन्यऽ 
नपरेको फलफूल, का फल र 
अन्य बोट िव वाको खान हनुे  



 

177 
 

अंगह  । 

  -एकै ठाउंमा िमसाएको वा 
निमसाएको का फल, बदाम र 
अ  बीजः  

  --अन्य; िमौण समेतः  

 २००८.१९.१० ---भटेूको वा भटेुर नून रािखएको 
चना १५ 

 २००८.१९.२० ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
काज ु १५ 

 २००८.१९.३० ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
िपःता १५ 

 २००८.१९.४० ---भटेुको वा भटेुर नून रािखएको 
बदाम १५ 

 २००८.१९.९० ---अन्य १५ 

२०.०९  िचनी हालेको वा नहालेको, ःूीट 
नहालेको र नकुहाएको 
फलफूलको रस (अंगरुको काचंो 
रस समेत) र वनःपित रस ।  

  --अन्य  

 २००९.८९.१० ---आपँको रस ूित 
िलटर . 
६०।- 

 २००९.८९.९० ---अन्य ूित 
िलटर . 
६०।- 
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२१.०१  कफी, िचया वा मेटका सार, रस 
वा सान्ि (कन्सेन्शेट) र ितनै रस 
वा सान्िको आधार िलई वा 
कफी िचया र मेटको आधार िलई 
बनाइएको तयारी पदाथर्ह  
भिुटएको िचकोरी र अ  भिुटएका 
कफी ूितःथापक (सिव्ःटच्यूट) र 
ितनबाट ूा  सार, रस र
सान्िह  ।  

 २१०१.२०.०० -िचया वा मेटका सार, रस वा 
सान्ि (कन्सेन्शेट) र ितनका सार, 
रस वा सान्िको आधार िलई वा 
िचया र मेटलाई आधार िलई 
बनाइएको तयारी पदाथर्ह  ३० 

२१.०३  सस र ससको लािग चािहन े
पिरकार; िमिौत मसला र िमिौत 
ममर्सला; सःयुर्ँको िपठो, मैदा र 
तयारी सःयुर्ँ (म ाडर्) । 

  -अन्यः  

 २१०३.९०.१० --िमिौत मसला र िमिौत 
ममर्सला १५ 

 २१०३.९०.२० ---अचार २० 

२१.०६  अन्यऽ नपरेको खा  पदाथर् । 

  -अन्यः  

 २१०६.९०.१० ---दालमोठ, नमिकन, भिुजया र ३० 
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चमेना 
 २१०६.९०.६० --सूितर् रिहत सगुिन्धत सपुारी ूित िकलो 

५० 

  --अन्यः 
 २१०६.९०.९३ ---ननडेरी िबम  ३० 

22.04  ताजा अंगरुको वाइन र अल्कोहल 
हाली सरुिक्षत गिरएको 
(फोिटर्फाइड) वाइन समेत शीषर्क 
२०.०९ को वाहेक काचँो 
अंगरुको रस (मपे मःट) 

  -ःपािकर् ङ वाइन: 
 2204.10.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.10.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.10.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

  -अन्य वाइन; कांचो अंगरुको रस,  
अल्कोहल हालेर कुहनु रोकेको 
वा ढीलो गरेको:  

  --२ िलटर वा कम जान ेभाडंोमा 
रहेको: 

 2204.21.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.21.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ ूित िलटर 
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ूितशतसम्म अल्कोहल भएको .३००/- 

 2204.21.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

  --२ िलटर भन्दा बढी तर १० 
िलटर ननाघ्न ेभाँडोमा रहेकोः 

 2204.22.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.22.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.22.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

  --अन्य: 
 2204.29.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.29.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.29.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

  -कांचो अंगरुको अन्य रस (मपे 
मःट): 

 2204.30.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2204.30.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 
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 2204.30.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

22.05  भरमाउथ र वाःना आउन ेसार वा 
सगुिन्धत वोट िव वा िमिौत 
ताजा अंगरुको अन्य  वाइन ।  

  -२ िलटर वा कम जान ेभाडामा 
रहेको:  

 2205.10.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल
भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2205.10.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2205.10.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

  -अन्य:  

 2205.90.10 ---१२ ूितशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2205.90.२0 ---१२ ूितशत भन्दा बढी १७ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

 2205.90.30 ---१७ ूितशत भन्दा बढी 
अल्कोहल भएको 

ूित िलटर 
.३००/- 

22.06  अन्य कुहाएको (फमण्टेड) पेय 
पदाथर्ह  (उदाहरणत: ःयाउबाट 
बनेको साइडर,  नासपातीबाट 
बनेका पेरी, कुहाएको मह र पानी 
िमलाएको िमड, साके); अन्यऽ  
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नपरेका वा समावेश नभएका 
कुहाएको पेय पदाथर्ह  (फमण्टे  
िवभरेजेज) को िमौण र 
कुहाइएका पेय पदाथर्ह  
(फमण्टे  िवभरेजेज) तथा 
अमारक पेय पदाथर् 
(ननअल्कोहोिलक िवभरेजेज) 
ह को   िमौण । 

 2206.00.10 --- ा  (कन्शी िबयर) ४० 

 2206.00.20  ---सेम्पेन,  सेरी,  िमड,  पेरी, 
साइडर  ४० 

 2206.00.३0 ---साके ४० 

 2206.00.४0 ---१७ ूितशतभन्दा बढी 
अल्कोहल भएको जिडवटुी िमिौत 
मिदरा,  कक्टेल (अल्कोहिलक र 
अल्कोहिलक/ननअ्ल्कोहिलक 
िमौण) तथा अन्य फमण्टेड 
मिदराह   ४० 

 2206.00.90 ---अन्य ४० 

22.07  ८० ूितशत घनत्व अल्कोहल 
शिक्त वा सो भन्दा मािथ 
अल्कोहल शिक्त भएको 
अिन्डनचेडर् इथायल अल्कोहल र 
जनुसकैु अल्कोहल शिक्त भएको 
िडनेचडर् इथाइल अल्कोहल र 
अन्य िःूट  
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  -८० ूितशत घनत्व अल्कोहल 
शिक्त वा सो भन्दा मािथ 
अल्कोहल शिक्त भएको 
अिन्डनेचडर् इथायल अल्कोहलः  

 2207.10.10 ---अनिडनचेडर् इथायल अल्कोहल ूित िलटर 
.५०/- 

 2207.१०.२० ---आयतनमा ८० ूितशत वा सो 
भन्दा बढी अल्कोहल भएका 
मिदराको कच्चा पदाथर्को पमा 
ूयोग हनु ेरेिक्टफाइड िःूट 

ूित िलटर 
.५०/- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्ःशा न्यशुल 
अल्कोहल) 

ूित िलटर 
.५०/- 

 2207.10.४0 ---एनहाइसस इथानोल (९९ 
ूितशतभन्दा बढी अल्कोहल 
भएको) 

ूित िलटर 
.५०/- 

 2207.10.९0 ---अन्य ूित िलटर 
.५०/- 

  -जितसकैु अल्कोहल शिक्त भएको 
िडनचेडर् इथायल अल्कोहल र 
अन्य ःूीटः  

 2207.२०.१० ---िडनचेडर् िःूट (८० देिख ९९ 
ूितशतसम्म अल्कोहल भएको) 

ूित िलटर 
.५०/- 

 2207.२०.९० ---अन्य ूित िलटर 
.५०/- 

22.08  ८० ूितशत भन्दा कम घनत्व 
अल्कोहल शिक्त भएको अिवकृत  
(अनिडनचेडर्) एिथल अल्कोहल;  
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अरख (िःूट्स), मिदरा (िलकसर्) 
र अन्य मादक (िःपिरचअुस) 
पेयह  (बेभरेजेज) ।  

  -अंगरुको वाइन वा अंगरु 
माकर् बाट िनकािलएको िःूट 
(ोाण्डी)   

 2208.20.10 ---वाइन वा ॄाण्डीको कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग हनु े सवै 
ूकारका मादक िबह  (िःूट 
समेत) 

ूित िलटर 
.१५००/-

  ---अन्यः  

 2208.20.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.20.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.20.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.20.९९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  - ीःकीह ः  

 2208.30.10 --- ीःकीको कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग हनुे मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.१५००/- 
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  ---अन्य:  

 2208.30.९१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.30.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.30.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.30.९९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  -उखकुो उत्पादनह लाई  कुहाएर 
चलुाई गरी िनकािलएको रम र 
अन्य िःूट:  

 2208.40.10 ---रम र अन्य ःूीटह को कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग हनु ेउखकुो 
उत्पादनह लाई कुहाएर चलुाई 
गरी िनकािलएको िःूट समेतका 
मादक िबह  

ूित िलटर 
.१५००/-

  ---अन्य:  

 2208.40.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.40.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 

ूित िलटर 
.२०००/- 
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भएको) तयारी मिदरा 
 2208.40.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 

(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.40.९९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  -जीन र जेनेभा:  

 2208.50.10 ---िजन र जेनेभाको कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग मादक 
िबह  (िःूट समेत) 

ूित िलटर 
.१५००/- 

  ---अन्य:  

 2208.50.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.50.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.50.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.50.९९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  -भो काः  

 2208.60.10 ---भोड्काको कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.१५००/-
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  ---अन्य:  

 2208.60.९१  ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.60.९२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.60.९३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.60.९९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  -मिदरा (िलकसर्) तथा उ ीपक 
(किडर्यल्स):   

 2208.70.10 ---मिदरा (िलकसर्) तथा उ ीपक 
(किडर्यल्स) को कच्चा पदाथर्को 
पमा ूयोग हनुे मादक िबह  

(िःूट समेत) 
ूित िलटर 
.१५००/-

  ---अन्य:  

 2208.70.9१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/

-

 2208.70.92 ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/

-
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 2208.70.93 ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) तयारी मिदरा 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.70.9९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

  -अन्य:  

 2208.90.10 ---अन्य मिदराको कच्चा 
पदाथर्को पमा ूयोग हनु ेमादक 
िबह  (िःूट समेत) 

ूित िलटर 
.१५००/-

  ---अन्य:  

 2208.90.9१ ----१५ य.ुिप. शिक्तको (४८.५ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको)  

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.90.9२ ----२५ य.ुिप. शिक्तको (४२.८ 
ूितशत अल्कोहलको माऽा 
भएको) 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.90.9३ ----३० य.ुिप. शिक्तको 
(३९.९४ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.90.9४ ----४० य.ुिप. शिक्तको 
(३४.२३ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.90.9५ ----५० य.ुिप. शिक्तको 
(२८.५३ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.२०००/- 
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 2208.90.9६ ----७० य.ुिप. शिक्तको 
(१७.१२ ूितशत अल्कोहलको 
माऽा भएको) 

ूित िलटर 
.२०००/- 

 2208.90.9९ ----अन्य ूित िलटर 
.२०००/- 

24.02  सतुीर् वा सतुीर्को ूितःथापक  
(सिव्ःटच्यूट) बाट वनकेो िसगार,  
चरुोट (चे ट्स), सानो िसगार  
(िसगािरलस) र चरुोट 
(िसगरेट) ।  

  -सूतीर्को चरुोट (िसगरेट):  

 2402.20.10 ---िफल्टर नभएको ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

  ---िफल्टर भएको:  

 2402.20.21 ----७० िम.िम. सम्मको 
लम्वाईमा 

ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

 2402.20.22 ----७० भन्दा बढी ७५ िम.िम. 
सम्म लम्वाईको 

ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

 2402.20.23 ----७५ भन्दा बढी ८५ िम.िम. 
सम्म लम्वाईको 

ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

 2402.20.24 ----८५ िम.िम. भन्दा बढी 
लम्वाईको 

ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

  -अन्य:  

 2402.90.10 ---तयारी िबडी  ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 
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 2402.90.20 ---सवै ूकारका िसगार ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

 2402.90.९० ---अन्य ू.हजार  
िखल्ली 
.४५०० 

24.03  अन्य िनिमर्त (म्यानफु्याक्चडर्) 
सतुीर् र ूितःथापक सतुीर्; सम पी  
(होमोिजनाइज्ड) वा पनुिनर्िमर्त 
(िरकिन्ःटचएूटेड) सतुीर्; सतुीर्को 
रस र सार ।  

  -अन्य:  

  --अन्य:  

  ---अन्यः   

 २४०३.९९.९१ ----हकु्का फ्लेवर ४० 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य ४० 

25.16  कर ित ारा वा अन्य िकिसमले 
अिल अिल तािछएको, कािटएको 
वा टुबाइएको चारपाटे (वगार्कार 
समेत) िढक्का वा पाताको पमा 
रहेको मनेाइट (कडा पत्थर), 
पफार्इरी, रेशा नभएको आग्नेय 
च ान, वेसाल्ट, वलौटे ढंुगा र 
ःमारक एवं भवन बनाउने अन्य 
ढंुगा ।  

  -बलौट ढंुगाः  

 2516.20.10 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका २० 
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िग ी र बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स), २.५ इ सम्मका  

 2516.20.20 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
२.५ इ भन्दा बढीका ढु ाह  २० 

 2516.20.30 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
ढु ाह  र बालवुाको िमौण, छरार् २० 

25.17  साधारणतया कंिबट जोड्दा, 
सडकमा ढंुगाका टुबा 
ओ ाउँदा वा रेल्वे र अन्य यःतै 
ठाउंमा ढ बनाउन बोझको 
पमा लगाउन ूयोग गिरने 
तािपत वा अतािपत िग ी र 
टुबाइएका वा िपंिधएका ढंुगाह ; 
बाटुिलएका पत्थर  (िसंगल), 
अिग्नूःतर र यो शीषर्कको 
पिहलो भागमा उल्लेख भएका 
वःतहु  भएको वा नभएको 
ःल्याग (धात ु अवशेष), सस र 
यःतै औ ोिगक अवशेष; 
अलकऽायकु्त मेकाडम (रोडा); 
तािपत वा अतािपत शीषर्क 
२५.१५ वा २५.१६ का 
पत्थरका दाना, टुबाटुबी र 
धूलो ।  

  -साधारणतया कंिबट जोड्दा, 
सडकमा ढंुगा ओ ाउँदा वा 
रेल्वे र यःतै ठाउंमा ढ बनाउन  
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बोझ लगाउन े काममा ूयोग 
गिरन ेतािपत वा अतािपत िग ी र 
टुबाइएका वा िपंिधएका ढंुगाह , 
बाटुिलएका ूःतर, अिग्नूःतर 
(िफ्लण्ट): 

 2517.10.10 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
िग ी र बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स),२.५ इ सम्मका १० 

 2517.10.20 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
२.५ इ भन्दा बढीका ढु ाह  १० 

 2517.10.30 ---टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
ढु ाह  र बालवुाको िमौण, छरार् १० 

  -उपशीषर्क २५१७.१० मा 
उिल्लिखत वःत ुसमावेश भए वा 
नभएका सस र ःल्याग (धातकुा 
अवशेष) का वा यःतै औ ोिगक 
अवशेषका मेकाडम (रोडा) :  

 2517.20.10 --- टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
िग ी र बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स), २.५ इ सम्मका   १० 

 2517.20.२0 --- टुक्र्याइएका वा नटुक्र्याइएका 
२.५ इ भन्दा बढीका ढु ाह  १० 

  -शीषर्क २५.१५ वा २५.१६ 
को तािपत वा अतािपत दाना 
(मनेअुल), टुबाटाबी (िचिप ) र 
धलुो (पाउडर):  
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  --अन्यः  

  ---ढु ाको धूलोः  

 2517.49.1१ ----बसर उ ोगबाट उत्पािदत ३० 

 2517.49.1९ ----अन्य ३० 

  ---अन्यः   

 2517.49.९१ ----बसर उ ोगबाट उत्पािदत ३० 

 2517.49.९९ ----अन्य ३० 

२७.१०  कच्चा (बुड) बाहेक पेशोिलयम 
तेल र िबटुिमन खिनजबाट ूा  
तेल; तौलमा ७० ूितशत वा सो 
भन्दा बढी पेशोिलयम तेल वा  
िबटुिमन खिनजबाट ूा  तेल 
भएका, ियनै तेल नै मखु्य घटक 
(बेिसक किन्ःटच्यूएण्ट्स) भएका, 
अन्यऽ समावशे वा िनिदर्  
नगिरएका तयारी वःतहु  
(िूपरेसन्स); र ी तेलह (वे  
आयल्स)।  

  -पेशोिलयम तेलह  र िवटुिमन 
खिनजह बाट ूा  तेलह  ( 
कच्चा तेल बाहेक) तथा अन्यऽ 
िनिदर्  वा समावेश नभएका, 
तौलको िहसावले ७० ूितशत वा 
सो भन्दा बढी पेशोिलयम तेलह  
वा िवटुिमन खिनजबाट ूा  
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तेलह  भएको, ियनै तेलह  
मखु्य घटक  बेिसक 
किन्ःट्च्यूएण्ट) भएका तयारी 
वःतहु   िूपरेसन्स), जैिवक 
िडजेल भएका बाहेक र र ी तेल  
वे  आयल) ह  बाहेकः 

  --हल्का तेलह  र तयारी 
वःतहु  (िूपरेसन्स): 

 २७१०.१२.१० ---मोटर िःपिरट (पेशोल) ू.िक.िल. 
.२5200।- 

 २७१०.१२.२० ---हेक्जेन (फूड मडे) ू.िक.िल. 
.२5200।- 

 २७१०.१२.९० ---अन्य  ू.िक.िल. 
.२5200।- 

  --अन्यः 

 २७१०.१९.१० ---म ीतेल (सपेुिरअर िकरोिसन 
आयल) ू.िक.िल. 

.१२०00।- 

 २७१०.१९.३० ---हाइ ःपीड िडजेल  ू.िक.िल. 
.१२०00।- 

२७.११  पेशोिलयम ग्यासंह  र अन्य 
ग्यासंह का हाइसोकावर्नह  ।  

  --ूोपेनः  

 २७११.१२.१० ---रेिृजेरेन्टको लािग (आर-
२९०) १५ 

 २७११.१२.९० ---अन्य  १५ 

  -- व्यूटेन (Butane):  

 २७११.१३.१० ---रेिृजेरेन्टका लािग ूयोग हनुे 
व्यूटेन (आर-६००) र १५ 
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आइएसओ-व्यूटेन (आर-६००ए)  

 २७११.१३.९० ---रेिृजेरेन्ट  वाहेकका अन्य 
व्यूटेन र आईसो-व्यूटेन १५ 

  --अन्यः  

 २७११.१९.१० ---तरलीकृत पेशोिलयम ग्याँस 
(एल.िप. ग्याँस) ५ 

 २७११.१९.९० ---अन्य १५ 

२८.११  अन्य अूागंािरक अम्ल र गैर 
धातकुा अन्य अूागंािरक 
अिक्सजनयकु्त यौिगकह ।  

  -गै॑ धातकुा अन्य अूा ािरक 
अक्सीजन यौिगकह ः  

  --कावर्न डाइअक्साइडः  

 २८११.२१.१० ---रेिृजेरेन्टका लािग (आर-
७४४)  १५ 

 २८११.२१.९० ---अन्य १५ 

२८.१४  एमोिनया, एनहाइसस (जलिवहीन) 
वा जलीय घोल ।  

  -एनहाइसस एमोिनयाः  

 २८१४.१०.१० ---रेिृजेरेन्टका लािग १० 

 २८१४.१०.९० ---अन्य १० 

२९.०१  एसाइिक्लक हाइसोकावर्नह  ।  

  -संतृ  गरेको (ःयाचरेुटेड)   
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  --- व्यूटेन  

 २९०१.१०.११ ----रेिृजेरेन्टमा ूयोग हनु े९५ 
ूितशत वा सोभन्दा बढी शु ता 
भएको व्यूटेन (आर-६००) र 
आइसो (आर ६००ए)  १० 

 २९०१.१०.१९ ----अन्य  १० 

 २९०१.१०.90 ---अन्य १० 

२९.०३  हाइसोकावर्नका ालोजनीकृत 
ब्यूत्पि ह ।  

  --अन्यः  

  ---हाइसोकावर्नको सतृ  गरेको 
फ्लोरीनेटेड एसाइिक्लक 
व्यतु्पि ह ः   

 २९०३.३९.११ ----शाइफ्लोरोिमथेन (एच एफ 
सी-२३) १० 

 २९०३.३९.१२ ----डाइफ्लोरोिमथेन (एच एफ 
सी-३२) (१,१, डाईफ्लोरो 
िमथेन) १० 

 २९०३.३९.१३ ----पेन्टाफ्लोरोइथेन (एच एफ 
सी-१२५);१,१,१,-
शाइफ्लोरोइथेन (एच एफ सी-
१४३ए) र १,१,२- 
शाइफ्लोरोइथेन (एच एफ सी-
१४३) १० 

 २९०३.३९.१४ ----१,१,१,२,-टेशाफ्लोरोइथेन १० 



 

197 
 

(एच एफ सी-१३४ए) र 
१,१,२,२,-टेशाफ्लोरोइथेन (एच 
एफ सी-१३४) 

 २९०३.३९.१५ ----फ्लोरोिमथेन (एच एफ सी-
४१); १,२,- डाइफ्लोरोिमथेन 
(एच एफ सी-१५२) र 
डाइफ्लोरोिमथेन (एच एफ सी-
१५२ए) १० 

 २९०३.३९.१६ ----१,१,१,२,३,३,३,- 
हेप्टाफ्लोरोूोपेन (एच एफ सी-
२२७ इए), १,१,१,२,२,३,- 
हेक्साफ्लोरोूोपेन (एच एफ सी-
२३६सीबी), १,१,१,२,३,३,- 
हेक्साफ्लोरोूोपेन (एच एफ सी-
२३६ इए) र १,१,१,३,३,३,- 
हेक्साफ्लोरोूोपेन (एच एफ सी-
२३६ एफए) १० 

 २९०३.३९.१७ ----३,- पेन्टाफ्लोरोूोपेन (एच 
एफ िस-२४५ एफए) र  
१,१,२,२,३,- पेन्टाफ्लोरोूोपेन 
(एच एफ सी-२४५ िसए) १० 

 २९०३.३९.१८ ----१,१,१,३,- पेन्टाफ्लोरोवटेुन 
(एच एफ िस-३६५ वाईएफ) र  
१,१,१,२,२,३,४,५,५,५,- 
डेकाफ्लोरोपेन्टेन (एच एफ सी-
४३-१० एमईई) १० 

 २९०३.३९.१९ ----अन्य १० 
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  ---हाइसोकावर्नको संतृ  नगरेको 
फ्लोरीनेटेड एसाइिक्लक 
व्यतु्पि ह ः 

 २९०३.३९.२१ ----२,३,३,३,- टेशाफ्लोरोूोपेन 
(एच एफ ओ-१२३४ वाईएफ) 
१,३,३,३,- टेशाफ्लोरोूोपेन (एच 
एफ ओ-१२३४ जेडई) र  
(जेड) १,१,१,४,४,४,-
हेक्साफ्लोरो-२-व्यूटेन (एच एफ 
ओ-१३३६ एमजेडजेड) १० 

 २९०३.३९.२२ ----१,१,३,३,३,- पेन्टाफ्लोरो-
२-(शाइफ्लोरोिमथाइल)-ूोप-१-
इन १० 

 २९०३.३९.२९ ----अन्य १० 

  ---एसाईिक्लक हाइसोकावर्नका 
ोोिमनटेेड वा आयोिडनेटेड 
व्यूत्पि ह ः  

 २९०३.३९.३१ ----िमथाइल ोोमाइड १० 

 २९०३.३९.३२ ----अन्य ोोिमनेटेड व्यूत्पि ह  १० 

 २९०३.३९.३९ ----आयोिडनेटेड व्यूत्पि ह  १० 

 २९०३.३९.९० ---अन्य १० 

३०.०५  नरम  कपासको अःतर (वािडङ), 
जाली (गज), प ी (बैण्डेज)  र 
त्यःतै  सामानह  (उदाहरणको 
लािग प ी (सेिसङ), टािंसने  
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प्ला रह , लेपह    (पिुल्टस)), 
औषिध तत्वले संिसक्त  
(इिम्ूग्नेट) गिरएको वा 
बािहरपि  लेप लगाएको (कोटेड) 
वा औषिध, िचरफार, दन्त्यिचिकत्सा 
वा पशिुचिकत्साको उ ेँ यको 
लािग खिुा िबबीको  पिुलन्दा वा  
आकारमा  रािखएको  । 

  -टांिसने प ी (सेिसंग) र  टािंसने  
तह (लेयर) भएका अन्य 
वःतहु ः  

 ३००५.१०.१० ---टािँसन ेजाली (एड्हेिसभ  गज) १० 

 ३००५.१०.२० ---टािँसन ेप्ला र  १० 

 ३००५.१०.३० ---टािँसन ेटेप १० 

 ३००५.१०.९० ---अन्य १० 

  -अन्यः  

 ३००५.९०.१० ---औषिधयकु्त कपास (मेिडकेटेड 
कटन ऊल) १० 

 ३००५.९०.२० ---प ी (बैण्डेज) १० 

 ३००५.९०.३० ---सिजर्कल टेप १० 

 ३००५.९०.९० ---अन्य १० 

३१.०२  नाइशोजनयकु्त खिनज वा 
रासायिनक मलखादह  ।  

  -जलीय घोलमा भएको वा  
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नभएको यूरीयाः 

 ३१०२.१०.१० ---िडजेल एक्स हःट फ्लडु ५ 

  ---अन्यः  

 ३१०२.१०.९१ ----टेिक्नकल मडे ५ 

 ३१०२.१०.९९ ----अन्य माफी 

३२.०३  रासायिनक तवरले छु ाइएको 
वा नछु ाइएको वनःपित वा 
जीवजन्तजुन्य रंगाउन े पदाथर् 
(रंगाउन े सार समेत तर एिनमल 
ब्ल्याक (कालो रंग) बाहेक); यस 
भागको ि ब्य ३ मा उल्लेख 
गिरएका वनःपित वा 
जीवजन्तजुन्य रंगाउन े पदाथर्मा 
आधािरत तयारी वःतहु ।  

 ३२०३.००.१० ---कच्छको सार १५ 

 ३२०३.००.२० ---सं िेषत वाहेकका खा  रंगह  १५ 

 ३२०३.००.९० ---अन्य १५ 

३२.०४  रसायिनक तवरले छु ाइएको वा 
नछु ाइएको कृिऽम  (सं िेषत) 
ूांगािरक रंगाउन े पदाथर्; यस 
भागको ि ब्य ३ मा उल्लेख 
गिरएको सं िेषत  (कृिऽम) 
ूांगािरक रंगाउने पदाथर्मा 
आधािरत  तयारी वःतहु ; 
रसायिनक तवरले छु ाएको वा 
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नछु ाइएको फ्लोिरसेन्ट 
(ूितदीि शील) चमिकलोपनको 
कारक (एजेण्ट) को पमा ूयोग 
हनुे वा लिुमनोफोर (ज्योित 
उत्पादक) जःतो सामानको 
कृिऽम (सं िेषत) ूांगािरक 
उत्पादनह  । 

  -यस  भागको ि ब्य  ३ मा 
उल्लेिखत सं िेषत (िसन्थेिटक) 
ूांगािरक रंगाउने पदाथर् र ितनमा 
आधािरत तयारी वःतहु ः 

 ३२०४.११.०० --िवसजर्क रंजक (िडंपसर् डाइज) 
ह  र ितनमा आधािरत तयारी 
वःतहु  १० 

 ३२०४.१२.०० --पूवर्धाित्वकरण गिरएका वा 
नगिरएका अम्लीय रंजकह  
(डाइज) र त्यसमा आधािरत 
तयारी वःतहु  मोडन्ट (पीरो, 
तीतो पोल्ने) रंजकह  र त्यसमा 
आधािरत तयारी वःतहु  १० 

 ३२०४.१३.०० --आधारभतू रंजकह  (डाइज) र 
त्यसमा आधािरत तयारी वःतहु  १० 

 ३२०४.१४.०० --ूत्यक्ष रंजक (डाइरेक्ट डाइज) 
र त्यसमा आधािरत तयारी 
वःतहु  १० 

 ३२०४.१५.०० --भ्याट रंजकह  (त्यस िःथितमा  
वणर्क  (िपगमेन्ट) को पमा १० 
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ूयोग गनर् हनु ेसमेत) र ितनमा 
आधािरत तयारी वःतहु  

 ३२०४.१६.०० --ूितिबयात्मक (िरएक्टीभ) 
रंजकह  र ितनमा आधािरत 
तयारी वःतहु  १० 

 ३२०४.१७.०० --वणर्कह  (िपगमेन्ट) र ितनमा 
आधािरत उत्पादनह  १० 

 ३२०४.१९.०० --अन्य, उप शीषर्क. ३२०४.११ 
देिख ३२०४.१९ सम्मका दईु 
वा दईु भन्दा बढीका रंगाउन े
पदाथर्का िमौणह  समेत १० 

 ३२०४.२०.०० -ूितदीि शी (फ्लोरेसेन्ट) 
चमिकलोपनको कारक (ॄाइटेिन  
एजेन्ट) को  पमा  ूयोग  हनुे 
खालका सं िेषत (कृिऽम) 
ूांगािरक उत्पादनह  १० 

 ३२०४.९०.०० -अन्य १० 

३२.०९  जलीय माध्यममा िडंपःडर् 
(ूिक्ष ) वा िडजल्भ (घिुलत) 
गिरएको कृिऽम पोिलमरह  
(बहभुाग) वा रासायिनक तवरले 
पिरवतर्न गिरएको ूाकृितक 
पोिलमरह मा आधािरत र लेप 
(पेन्ट) र रोगन वािनर्स (इनामेल) 
र ूलाक्षारस (ल्याकसर्) समेत) ।  

  -एबेिलक वा िभनाइल पोिलमरमा  
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आधािरतः 

 ३२०९.१०.१० ---एबेिलक इमलु्सन ३० 

 ३२०९.१०.९० ---अन्य ३० 

३२.१०  अन्य रं लेप (पेन्ट) र रोगन 
(वािनर्स)  (इनामेल, ूलाक्षारस 
(ल्याकर) र िड ेम्पर समेत) र 
छाला तयारी गन (लेदर 
िफिनिश ) काममा ूयोग हनुे 
खालका तयारी वाटर िपगमेन्ट 
(जलीय वणर्क) ।  

 ३२१०.००.१० ---सडकमा िचन्ह लगाउन े
थम प्लाि क रं लेप 
(थम प्लाि क रोड मािकर्  
मेटेिरयल) ३० 

 ३२१०.००.९० ---अन्य ३० 

३३.०२  उ ोगमा कच्चा पदाथर्को पमा 
ूयोग गिरने खालका, सगुन्धयकु्त 
तत्वह  (ओडोिरफेरश 
सब्सटान्सेज) का िमौणह  
(िमक्सचसर्) र एक वा बढी 
त्यःता तत्वह को आधार 
(बेिसस) भएका िमौणह  
(म सारीय (अल्कोहोिलक) घोल 
(सोल्यूसन) ह  समेत); पेय 
पदाथर्ह  (बेभरेजेज) को उत्पादन  
(म्यानफु्याक्चर) िनिम  ूयोग 
हनुे खालका, सगुन्धयकु्त तत्वह   
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(ओडोिरफेरस सब्सटान्सेस) मा 
आधािरत अन्य तयारी बःतहु  
(िूपरेसन्स) । 

  -खा  वा पेय उ ोगमा ूयोग 
हनुे खालकोः  

 ३३०२.१०.१० ---म सारीय (अल्कोहोिलक) 
घोल (सोल्यूसन) ह मा ूयोग 
हनुे सगुन्धयकु्त तत्वह  
(ओडोिरफेरश सब्सटान्सेज) १५ 

 ३३०२.१०.९० ---अन्य १५ 

३३.०४  सौन्दयर् वा प-सज्जा (मेक-अप) 
का सामानह  (औषिध 
बाहेकको), छालाको सरुक्षाको 
लािग ूयोग गिरने वःतहु ; घाम 
छल्ने वा घाम ारा (छाला) 
रंगाउने (सन ान) सामानह  
समेत; हात र नङ ूशाधनह  
(मेिनक्योर) वा गोडाको उपचार 
सम्बन्धी (पेिडक्योर) सामानह ।  

  --अन्यः  

 ३३०४.९९.१० ---अनहुारमा लगाउने िबम १५ 

 ३३०४.९९.२० ---नङपोिलस १५ 

 ३३०४.९९.३० ---शरीरमा लगाउन ेलोसन १५ 

 ३३०४.९९.४० ---िसन्दरु १५ 

 ३३०४.९९.९० ---अन्य १५ 
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३३.०५  कपालमा ूयोग गिरने 
सामानह  ।  

  -अन्यः  

 ३३०५.९०.१० ---कपालमा लगाउने तेल १५ 

 ३३०५.९०.२० ---कपालमा लगाउने र  १५ 

 ३३०५.९०.३० ---कपालमा लगाउने िबम १५ 

 ३३०५.९०.४० ---कपालमा लगाउने किण्डसनर १५ 

 ३३०५.९०.९० ---अन्य १५ 

३४.०१  सावनु; सावनु भएका वा नभएका 
छड वा डण्डी (वार) िटिकया 
(केक), साचंोमा ढालेर (मोल्डेड) 
बनेका प वा आकृितका, बा  
भागमा असर पान (सफस 
एिक्टभ) ूागंािरक उत्पादन वा 
िवरचनह  (िूपरेसन्स) सावनु भए 
वा नभएका तरल लिक्वड) वा 
लेदो (बीम) पमा भएको र 
खिुा िबबीको लािग ूःततु 
गिरएका (पटु अप फर िरटेल 
सेल) नहुाउन (वािसङ द ःकीन) 
िनिम का बा  भागमा असर पान 
(सफस एिक्टभ) ूागंािरक 
उत्पादन वा िवरचन (िूपरेसन्स) 
ह ; सावनु (सोप) वा अपमाजर्क 
(िडटजण्ट) िब्य संिसक्त  
(इिम्ूग्नेटेड), िवलेिपत (कोटेड)  
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वा आवृ  (कभडर्) भएका कागत, 
ग ा (वािड ), जमोठ (फेल्ट) र 
वयनेतर वःत ु(नन्वभेुन्स) । 

  -अन्य पका सावनुः  

 ३४०१.२०.१० ---सोिडयम फ्या ी एसीड साल्ट 
(सोप नडुल्स) १५

 ३४०१.२०.९० ---अन्य २० 

३४.०२  ूांगािरक बा  भागमा असर पान 
कारकह  (एजेन्ट) (सावनु 
बाहेक); बा  भागमा असर पान 
तयारी वःतहु , धनुे (वािस ) 
उत्पादनह  (धनुे सहायक सामान 
समेत) र शीषर्क  ३४.०१ मा 
उल्लेख भएका बाहेक सावनु 
भएको वा नभएको सफा गन 
(िक्लिन ) सामानह ।  

  -खिुा िबबीको लािग रािखएका 
तयारी सामानह ः  

 ३४०२.२०.१० ---िडटरजेन्ट पाउडर २० 

 ३४०२.२०.९० ---अन्य २० 

३४.०७  नमूना बनाउन े लेदो (मोडेिलङ 
पे ), केटाकेटीको मनोरन्जनको 
लािग रािखएको समेत; दातं 
सम्बन्धी मैन (डेन्टल वैक्स)को 
पमा वा “डेण्टल इम्ूशेन 
कम्पाउण्ड” को पमा िचिन्हने,  
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समूह (सेट) मा, खिुा िबबीको 
लािग पिुलन्दामा, प्लेटमा वा 
घोडाको टाप (हसर् सू) को 
आकारमा, िःटकको वा त्यःतो 
पमा रािखएका तयारी 
सामानह ; प्ला रमा आधािरत 
दन्त्य-िचिकत्साको लािग ूयोग 
हनुे अन्य तयारी वःतहु  (भिंमत 
िजप्सम वा क्यालिसयम 
सल्फेट)। 

 ३४०७.००.१० ---नमूना बनाउने लेदो (मोडिलङ 
पे ), केटाकेटीको मनोरन्जनको 
लािग रािखएको समेत १५ 

 ३४०७.००.९० ---अन्य १५ 

३७.०७  छायािँचऽण (फोटोमािफक) को 
ूयोगको िनिम का रासायिनक 
तयारी वःतहु  रोगन (वािनर्स), 
सरेस (ग्लू), िलसो पदाथर्  
(एड्हेिसभ) र यःतै तयारी वःत ु
बाहेक); ूयोगको लािग तयारी 
वःतकुो पमा खिुा िबबीको 
लािग रािखएका वा पिरिमत अंश 
(मेजडर् पोसर्न) को पमा 
रािखएका छायािचऽणको ूयोगको 
अिमिौत उत्पादनह  ।  

  -अन्यः  

 ३७०७.९०.१० ---टोनर पाउडर ५ 
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 ३७०७.९०.९० ---अन्य ५ 

३८.०८  कीटनाशक, कृतकान्तक, 
ढुसीनाशक, झारपातनाशक, 
अंकुरणरोधी (ऐिन्टःूाउिट ), 
उत्पादनह  र वनःपित बिृ  
िनयामक (प्लान्ट मोथ रेगलेुटर), 
िवसंबामक र त्यःतै उत्पादनह , 
खिुा िबबीका लािग आकार वा 
पिुलन्दा (प्यािक ) मा रािखएको 
वा तयारी सामान (िूपेरेशन)  वा  
वःत ु  (आिटर्कल) को पमा 
रािखएको (जःतै, गन्धक उपचार 
गरेका धागो (ब्याण्ड), सलेदो 
(िवक्स) तथा मैनब ी, र िझ ा 
फसाउने कागज (फ्लाइपपेसर्) 
ह ) ।  

  --िबसंबामक 
(िडसइन्फेक् ान्टस)  

 ३८०८.९४.१० ---सेिनटाइजर ५ 

 ३८०८.९४.९० ---अन्य ५ 

३८.१९  पेशोिलयम तेल वा िबटुिमन 
खिनजबाट ूा  तेलको माऽा 
नभएको वा तौल मा ७० ूितशत 
भन्दा कम भएको हाइसोिलक 
ॄेकको तरल िब्य र हाइसोिलक 
शान्सिमशनको लािग अन्य तयारी 
तरल िब्यह  । 
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 ३८१९.००.१० ---हाइसोिलक ॄेकको तरल िब्य २० 

 ३८१९.००.९० ---अन्य २० 

३८.२४  ढलाइघर (फाउण्सी) को लािग 
ढलाइको साचंोह  (माउल्ड्स) वा 
आन्तिरक साचंोह  (कोसर्) 
िनिम का िवरिचत (िूपेयडर्) 
योजक िब्य (बाइण्डसर्) अन्यऽ 
उल्लेख वा समावेश नभएका, 
रासायिनक वा समवगीर् 
उ ोगह का रासायिनक 
उत्पादनह  तथा िवरचनह  
(िूपरेसन्स) (ूाकृितक 
उत्पादनका िमौण समावेश 
भएका त्यःता वःतहु  समेत) ।  

  --हाइसोक्लोरोफ्लोरोकाबर्न 
(एचसीएफएस)  समावशे भएका 
परफ्लोरोकाबर्न (पीएफसीएस) 
अथवा  हाइसोफलोरोकाबर्न 
(एचएफसीएस) भएको वा 
नभएका, तर क्लोरोफ्लोरोकाबर्न  
(सीएफसीएस) नभएकाः  

 ३८२४.७४.१० ---हाइसोक्लोरोफ्लोरोकाबर्नह  
माऽ भएका (एचसीएफसीएस)   १० 

 ३८२४.७४.२० ---हाइसोक्लोरोफलोरोकाबर्नह  
(एचसीएफसीएस)  र 
हाइसोफ्लोरोकाबर्नह  
(एचएफसीएस) १० 
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 ३८२४.७४.९० ---अन्य  १० 

  --परफ्लोरोकाबर्नह  
(पीएफसीएस) वा 
हाइसोफ्लोरोकाबर्नह  
(एचएफसीएस) भएका, तर 
क्लोरोफ्लोरोकाबर्नह  
(सीएफसीएस) वा  
हाइसोक्लोरोफ्लोरोकाबर्नह  
(एचसीएफसीएस) नभएकाः  

 ३८२४.७८.१० ---आर-४०४ए (आर १४३ए, 
आर १२५ र आर १३४ए को 
िमौण) १० 

 ३८२४.७८.२० ---आर-४०७ ए, आर ४०७बी 
र आर ४०७ सी (आर ३२ आर 
१२५ र आर १३४ए को 
िमौण) १० 

 ३८२४.७८.३० ---आर-४१० (आर ३२ र आर 
१२५ को िमौण) १० 

 ३८२४.७८.४० ---अन्य, हाइसोफ्लोरोकावर्न 
(एचएफसीएस) ह को िमौण 
माऽ समावेश भएका १० 

 ३८२४.७८.५० ---हाइसोफ्लोरोकावर्न 
(एचएफसीएस) ह  र 
परफ्लोरोकाबर्नह  (पीएफसीएस) 
माऽ समावेश भएका १० 

 ३८२४.७८.९० ---अन्य १० 
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  --अन्यः  

 ३८२४.९९.१० ---क्लोरोिनटेड प्यारािफन वाक्स १० 

 ३८२४.९९.९० ---अन्य १० 

३९.१८  टाइलह को पमा वा रोलमा 
आफै टािंसन े वा नटािंसने 
प्लाि कको भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभिरङ); यस भागको ि ब्य ९ 
मा  उिल्लिखत प्लाि कका िभ ो 
र िसिलङका ढाक्ने वःतहु  
(कभिर स) । 

  -िभनायल क्लोराइडका 
पोिलमरकोः 

 ३९१८.१०.१० ---टायलको पमा वा रोलमा 
रहेका भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभिरङ) ३० 

 ३९१८.१०.९० ---अन्य ३० 

  -अन्य प्लाि ककोः 
 ३९१८.९०.१० ---टायलको पमा वा रोलमा 

रहेका भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभिरङ) ३० 

 ३९१८.९०.९० ---अन्य ३० 

३९.२०  अकोशीय (नन्सेललु्यर) र असवल  
(निशइन्फोःड), अःतर नहािलएको 
वा पटिलत (लेिमनेट) नगिरएको, 
आधार (सपोटर्) नहािलएको वा 
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यःतै अ  सामानसगँ नजोिडएका 
प्लाि कका अन्य प्लेटह , 
िसटह , िफल्म, फ्वाईल र 
िःशपह  । 

  -इथाइिलनको पोिलमरको 
 ३९२०.१०.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.१०.९० ---अन्य १५ 

  -ूोिपिलनको पोिलमरकोः 
 ३९२०.२०.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.२०.९० ---अन्य १५ 

  -ःटाइिरनको पोिलमरकोः 
 ३९२०.३०.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.३०.९० ---अन्य १५ 

  -िभनायल क्लोराइडका 
पोिलमरह कोः 

  --तौलको िहसावले ६ 
ूितशतभन्दा घटी सघु कारी 
(प्लाि साइजसर्) नरहेकोः 

 ३९२०.४३.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.४३.९० ---अन्य १५ 

  --अन्यः 
 ३९२०.४९.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.४९.९० ---अन्य १५ 
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  -एबेिलक पोिलमरकोः 
  --पोिल (िमथाइल िमथािबलेट) 

कोः 
 ३९२०.५१.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.५१.९० ---अन्य १५ 

  --अन्यः 
 ३९२०.५९.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.५९.९० ---अन्य १५ 

  -पोिलकाव नटेह , अिल्कडरेिजन्स, 
पोिलएिलल इ रह  वा अन्य 
पोिल रह ः 

  --पोिलकाव नेटह कोः 
 ३९२०.६१.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.६१.९० ---अन्य १५ 

  --पोिल (इथाइिलन टेिरफ्थालेट) 
को 

 ३९२०.६२.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.६२.९० ---अन्य १५ 

  --असंतृ  पोिल रह कोः 
 ३९२०.६३.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.६३.९० ---अन्य १५ 

  --अन्य पोिल रह कोः 



 

214 
 

 ३९२०.६९.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.६९.९० ---अन्य १५ 

  -सेललुोज वा यसका रासायिनक 
ब्यूत्पि ह कोः 

  --पनुउर्त्पािदन सेललुोजकोः 
 ३९२०.७१.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.७१.९० ---अन्य १५ 

  --सेललुोज एिसटेटकोः 
 ३९२०.७३.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.७३.९० ---अन्य १५ 

  --अन्य सेललुोज ब्यूत्पि ह कोः 
 ३९२०.७९.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.७९.९० ---अन्य १५ 

  -अन्य प्लाि कह कोः 
  --पोिल (िभनायल वटुाईरन) कोः 
 ३९२०.९१.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.९१.९० ---अन्य १५ 

  --पोिलयामाइडकोः 
 ३९२०.९२.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.९२.९० ---अन्य १५ 

  --एिमनो-रेिजन्सकोः  
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 ३९२०.९३.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.९३.९० ---अन्य १५ 

  --फेनोिलक रेिजन्सकोः  

 ३९२०.९४.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२०.९४.९० ---अन्य १५ 

३९.२१  प्लाि कका अन्य प्लेटह , 
िसटह , िफल्म, फ्वाइलह  र 
ःशीपह  ।  

  -कोशमय (सेललुर):  

  --ःटाइिरनको पोिलमरकोः  

 ३९२१.११.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२१.११.९० ---अन्य १५ 

  --िभनायल क्लोराइड पोिलमरकोः  

 ३९२१.१२.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२१.१२.९० ---अन्य १५ 

  --पोिलयूरेथेनकोः  

 ३९२१.१३.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२१.१३.९० ---अन्य १५ 

  --पनुउर्त्पािदत (िरजेनरेटेड) कोष 
(सेललुोज) कोः  

 ३९२१.१४.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२१.१४.९० ---अन्य १५ 
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  --अन्य प्लाि कह कोः 

 ३९२१.१९.१० ---मिुण गिरएको २० 

 ३९२१.१९.९० ---अन्य १५ 

  -अन्यः  

  ---अन्यः  

 ३९२१.९०.९१ ----थमार्कोल १५ 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्य १५ 

३९.२३  मालसामानको ओसारपसार 
(कन्भेयेन्स) वा पिरवे न (प्याक) 
गन प्लाि कका मालवःत;ु 
प्लाि कका पौलो वा वजुो  
(ःटोपसर्) ढकनी (िलड्स), 
िबकार्ह  (क्याप्स) र अन्य बन्द 
गन  (क्लोजसर्) साममीह  ।  

  -बाकस (कन्तरु वा सन्दूस) ह , 
केस (व ा वा पेटी) ह , टोकरी 
वा डालो (बेटस) र यःतै 
सामामीह ः  

 ३९२३.१०.२० ---अण्डा राख्न ेबेट ३० 

  -अन्यः  

 ३९२३.९०.१० ---कम्पोिजट एल.पी.जी. ग्याँस 
िसिलण्डर ३० 

 ३९२३.९०.९० ---अन्य ३० 
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३९.२५  अन्यऽ नपरेको प्लाि कका 
िनमार्ण अवयवह  (िवल्डसर् 
वेयर) ।  

  -अन्यः  

 ३९२५.९०.१० --- िफ  िसट र िफ  टायल ३० 

 ३९२५.९०.२० ---पफ ःयाण्डवीच वाल एण्ड 
फ प्यानल ३० 

 ३९२५.९०.९० ---अन्य ३० 

३९.२६  प्लाि कका अन्य सामामीह  र 
शीषर्क  ३९.०१ देिख ३९.१४ 
सम्मका अन्य पदाथर्ह का 
सामानह  ।  

  -पिरधान साममीह  (लगुाफाटो र 
सहायक पिरधान साममीह  
(क्लोिदङ एक्सेसरीज) (पन्जा 
(ग्लोभ्स), िमटेन्स (बढुी औलंा 
एकाितर अ  चारवटा औला 
एकैठाउं अक ितर ढाक्ने गरी 
तयार गरेको प ाह ) र औलाह  
खलैु रहने खालका प ाह  
(िमट्स) समेतः  

  ---ग्लोभ्सः  

 ३९२६.२०.११ ----मेिडकल तथा सिजर्कल 
कायर्मा ूयोग हनुे (िडःपोजेवल) ५ 

 ३९२६.२०.१९ ----अन्य ३० 
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  ---गाउनः  

 ३९२६.२०.२१ ----मेिडकल तथा सिजर्कल 
कायर्मा ूयोग हनुे ५ 

 ३९२६.२०.२९ ----अन्य ३० 

  ---एूोनः  

 ३९२६.२०.३१ ----मेिडकल तथा सिजर्कल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ३९२६.२०.३९ ----अन्य ३० 

  ---फेस िशल्डः  

 ३९२६.२०.४१ ----मेिडकल तथा सिजर्कल 
कायर्मा ूयोग हनुे फेस िशल्ड ५ 

 ३९२६.२०.४९ ----अन्य ३० 

 ३९२६.२०.९० ---अन्य ३० 

  ---प्लाि कका ूयोगशालाका 
सामानह ः  

 ३९२६.९०.३१ ----यिुरन व्याग ५ 

 ३९२६.९०.३९ ----अन्य ३० 

  ---अन्यः 
 3926.90.9२ ----लेवल र ागह  ३० 

 3926.90.9३ ----कीरा मान ापह  ३० 

 3926.90.९४ ----कपडा झणु् ाउने ा रह  ३० 

४०.१२  पादन्यास फेिरएको (िरिशडे ) वा 
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ूयोग गिरएका (यजु्ड) हावादार 
(न्यूम्यािटक) रबरका पाङ्माह ; 
(रबरका ठोस (सोिलड) वा 
ग ादार (कुसन) पाङ्माह , 
पाङ्मा (टायर) का पदन्यास 
(िशड्स) ह , पाङ्माह का 
आवरक (फ्लैप्स)  ह  । 

  -अन्यः 
 ४०१२.९०.१० ---िशड रबर २० 

 ४०१२.९०.२० ---पाङ्माह का आवरक (फ्लैप्स) २० 

 ४०१२.९०.९० ---अन्य २० 

४०.१३  रबरको िभऽी नली (इनर 
बू) ।  

  -मोटर कार (ःटेशन वागेन्स र 
रेिसङ कारह  समेत), बसह  वा 
लरीह मा ूयोग हनुे खालकाः  

 ४०१३.१०.१० ---मोटर कार (ःटेशन वागेन्स र 
रेिसङ कारह  समेत) मा ूयोग 
हनुे खालका २० 

 ४०१३.१०.९० ---बसह  वा लरीह मा ूयोग 
हनुे खालका २० 

  -अन्यः  

 ४०१३.९०.१० ---कृिष ाक्टरको १५ 

 ४०१३.९०.२० ---पशलेु ता  ेगाडीको १० 
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 ४०१३.९०.३० ---हवाइजहाजको २० 

 ४०१३.९०.४० ---मोटरसाइकल र ःकुटरको २० 

 ४०१३.९०.९० ---अन्य २० 

४०.१६  कडा रबर बाहेक भल्कनाइज्ड 
रबरका अन्य सामानह  । 

  --जोनीर्मा चहुावट रोक्नलाई 
रािखने कलर  जःतो रबर 
(गाःकेट), वासरह  र अन्य 
सीलह ः 

 ४०१६.९३.१० ---भाग ८७ को मोटरगाडीमा 
ूयोग हनु े १५ 

 ४०१६.९३.९० ---अन्य १५ 

४२.०२  कन्तरु, सटुकेसह , भ्यािनटी 
केसह , एक्जकु्यूिटभ केसह , 
िॄफ केसह , िकताव राख्न ेझोला 
(ःकूल ःयाचेल), चँमाका 
खोलह  (ःपेक् ाकलस ् केस), 
बाइनाकुलरका केसह , 
क्यामराका केसह , बा  यन्ऽका 
केसह , बन्दूकका खोलह , काठी 
पेटीसाथ जोिडएको िपःतोलको 
खोल (होल्ःटर) ह  र त्यःतै 
कन्टेनर  (आधान पाऽ) ह ; 
याऽा (शाभेिलंग) मा ूयोग गिरने 
झोलाह , खा  वा पेय पदाथर् 
राख्न े तापावरोिधत थैलो 
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(इन्सलेुटे  फु  अर वभेरेज 
बैग्स), ट्वाइलेट (ौंृगारका वा 
सरसफाइका) झोलाह , 
कःयाक, हातेझोला (हैण्डब्याग), 
िकनमेलको झोला (शिप  ब्याग), 
वालेट्स, थैलीह  (पसस), नक्सा 
राख्न े केसह , िसगरेट केसह , 
सूितर्का थैलाह , औजार राख्न े
झोलाह , खेलकूदका झोलाह , 
बोतल केसह , गरगहनाका 
बाकसह , पाउडर बक्सह , 
कटलरी केसह  र त्यस ूकारको 
औजारका केसह  र त्यःतै 
कन्टेनर (आधानपाऽ) ह , 
छालाका वा संयोिजत छाला 
(कम्पोिजशन लेदर) का वा 
प्लाि क चादर (िसिट ) का, 
कपडा पदाथर्का, वल्कनीकृत 
रेशाका वा पेपरबोडर्का, वा पूणर्तः 
वा मखु्यतः त्यःता पदाथर्ले वा 
कागतले  ढािकएका । 

  -कांधमा झणु् ाउन े प ी 
(ःशयाप) भए वा  नभएको हाते 
झोला (हैण्ड ब्याग), हडल 
नभएको समेतः 

  --अन्यः 
 ४२०२.२९.१० --जमोठ (फेल्ट) को  २० 
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 ४२०२.२९.९० ---अन्य  २० 

  -सामान्यतः खल्ती (पोकेट) वा 
हातेझोला (हैण्डब्याग) मा राखेर 
बोिकने सामानह ः 

  --अन्यः 
 ४२०२.३९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  २० 

 ४२०२.३९.९० ---अन्य  २० 

  -अन्यः  

  --अन्यः  

 ४२०२.९९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  २० 

 ४२०२.९९.९० ---अन्य  २० 

४८.११  शीषर्क ४८.०३, ४८.०९ वा 
४८.१० मा उल्लेख भएका 
िकिसमका वःतहु  बाहेक, लेिपत 
(कोटे ), संिसक्त (इिम्ूग्नेटे ), 
आच्छािदत (कभडर्); सतह 
र ाएको (पृ रंिजत) (सफस 
कलडर्), सतह िस ािरएको 
(पृ ालंकृत) (सफस डेकोरेटे ) 
वा मिुित (िूण्टे ) मठुा वा ग ा 
(रौल्स) मा वा आयताकार 
(वगार्कार समेत) ताउह  
(िशट्स) मा भएका जितसकैु माप 
(लम्वाई-चौडाई) का कागत, 
कागतगाता कोिषय ग ा (सेललुोज  
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वािड ) तथा कोषीय रेशाका 
जालीह  (बेब्स अफ सेललुोज 
फाइबसर्) । 

 ४८११.१०.०० -अलकऽा लगाईएको (टाडर्), 
िवटुिमन लगाइएको 
(िवटुिमनाइज्ड) वा एःफाल्टीकृत 
(एःफाल्टेड)  कागत र 
कागतगाता २० 

  -गंूद वा टांिसन ेपदाथर् लगाइएका  
(गम्ड वा एड्हेिसभ) कागत र 
कागतबोडर्ः  

 ४८११.४१.०० --ःवतः टांिसन े(सेल्फ एड्हेिसभ) २० 

 ४८११.४९.०० --अन्य २० 

  -एड्हेिसभ बाहेकका प्लाि क ारा 
लेिपत (कोटेड), संिसक्त 
(इिम्ूग्नेटेड) वा आच्छािदत 
(कभडर्) कागत र कागतगाताः  

  --िवरंिजत (िब्लच्ड), १५० माम 
ूित वगर् मीटर भन्दा बढी तौल 
भएकोः  

 ४८११.५१.१० ---एसेिप्टक प्याकेिज  कागज २० 

 ४८११.५१.९० ---अन्य २० 

  --अन्यः  

 ४८११.५९.१० ---एसेिप्टक प्याकेिज  कागज २० 

 ४८११.५९.९० ---अन्य २० 
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 ४८११.९०.९० --अन्य २० 

४८.१९  कागतको, कागतगाताको, कोषीय 
ग ा  (सेल्यूलोज वािडङ) को वा 
कोषीय रेशाका जालीह  
(सेल्यूलोज फाइबर वेब्स) को 
डब्बा (काट न), बाकस (बक्स), 
कन्तरु  (केश), थैलो (ब्याग) र 
अन्य पिरवे न (प्यािक ) का 
आधानपाऽह  (कन्टेनसर्); 
कायार्लयह , पसलह  वा यःतै 
ठाउंमा ूयोग हनुे खालका, कागत 
वा कागतगाताका िडब्बा संिचका 
(बक्सफाइल), पऽ थाली (लेटर 
शे), र यःतै िकिसमका वःतहु  ।  

  -ककर् टीय (को गेटे ) कागत वा 
कागतगाताका डब्बा (काट न), 
बाकस (बक्स) र कन्तरु (केस) 
ह ः  

 ४८१९.१०.१० ---अण्डा राख्न ेबेट १५ 
 ४८१९.१०.९० ---अन्य २० 
 ४८१९.२०.०० -अककर् टीय (नन-्को गेटे ) 

कागत वा कागतगाताका मोड्न 
हनुे (फोिल्डङ) िडब्बा (काट न), 
बाकस (बक्स) र कन्तरुह  
(केसेस)  २० 

 ४८१९.३०.०० -४० से.मी. वा सोभन्दा बढी २० 



 

225 
 

चौडाईका आधार भएका बोरा 
(ःयाक्स) र थैलाह  (ब्याग्स) 

 ४८१९.४०.०० -अन्य बोरा (ःयाक्स) र थैलाह  
(ब्याग्स), शंकु वा सोली (कोन्स) 
समेत २० 

 ४८१९.५०.०० -अन्य पिरवे न आधानपाऽह  
(प्यािक  कन्टेनसर्), मामोफोनको 
िरकडर् राख्न ेब ा (िरकडर् िःलभ्स) 
समेत २० 

 ४८१९.६०.०० -िडब्बा संिचका (बक्सफाइल), 
पऽ थाली (लेटर शे), संचयन 
िडब्बा (ःटोरेजबक्स) र यःतै 
िकिसमका कायार्लयह , पसलह  
वा त्यःतै िकिसमका ठाउंह मा 
ूयोग हनु ेखालका सामानह   २० 

४८.२०  कागत र कागतगाता (पेपरबोडर्) 
का बहीह  (रिज सर्), 
लेखािकताब (एकाउण्ट बकु) ह , 
ःमरण पिुःतका (नोटबकु) ह , 
आदेश पिुःतका  (अडर्र बकु) 
ह , भरपाई पिुःतका (िरिसप्ट 
बकु) ह , पऽाली  (लेटर प्याड) 
ह , िटप्पणी-पऽ (मेमोरेण्डम 
प्याड) ह , दैनिन्दनी (डायरी) ह  
र यःतै वःतहु , अभ्यास पिुःतका 
(एक्सरसाइज बकु) ह , मसी 
शोषण प्याड (ब्लौिट  प्याड), 
गाताह  (बाइण्डसर्), (पाता  
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छुि एका वा अन्य), फो◌ेल्डर 
(खलुा कागतपऽ राख्न ेगाता) ह , 
फाइल कभरह , मेिनफोल्ड 
िबजनेस फमर्ह , इण्टरिलभ्ड 
कावर्न सेटह  (दईु खाली 
पानाका बीचमा कावर्नपपेर हाली 
तयार गरेको) र लेखन साममीका 
अन्य वःतहु ; कागत वा 
कागजगाताका, नमूना (ःयाम्पल) 
को िनिम को वा संकलन वा 
सङ्महण (कलेक्सन) को 
िनिम को वा पःुतक आवरण 
(बकु कभसर्) िनिम का 
अलबमह  ।  

 ४८२०.९०.०० -अन्य २० 

४८.२१  छािपएका वा नछािपएका 
(िून्टेड), कागत वा कागतगाता 
(पेपरबोडर्) का नामपऽ (लेबेल) 
ह  ।  

 ४८२१.१०.०० -छािपएका २० 

 ४८२१.९०.०० -अन्य २० 

४८.२३  नाप र आकारमा कािटएका (क  
टु साइज एण्ड शेप), अन्य कागत, 
कागतगाता, कोषीय ग ा 
(सेल्यूलोज वािडङ) र कोषीय 
रेशाका जालीह  (वेब्स अफ 
सेल्यूलोज फाइबसर्) कागत पल्प  
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(पेपर पल्प), कागत, कागतगाता  
(पेपरबोडर्), कोशीय ग ा 
(सेल्यूलोज वािडङ) वा कोषीय 
रेशाका जालीह  (वेब्स अफ 
सेल्यूलोज फाइबसर्) का अन्य 
सामानह  । 

 ४८२३.६१.०० --बाँसका   २० 

 ४८२३.६९.०० --अन्य २० 

 ४८२३.७०.०० -कागत पल्प (पेपर पल्प) का 
ढालेर (मौल्डे ) वा िनपीडन वा 
िथचेर (ूःेड) बनाइएका बःतहु  २० 

 ४८२३.९०.०० -अन्य २० 

४९.०७  अंि त मूल्य (फेस भ्याल)ु को 
मान्यता भएको (िरकोग्नाइज्ड) वा 
कुन े मलुकुिभऽ ूचलनमा रहेका 
वा नया ं ूकाशन (इःयू) का 
अूयकु्त (अनयूज्ड) हलुाक िटकट  
(पोःटेज ः ाम्प) वा राजःव 
िटकट (िरभेन्यू ः ाम्प) वा यःतै 
िकिसमका िटकटह  (ः ाम्प्स); 
िटकटको छाप भएका कागज 
(िलफा); बक नोटह ; चेक 
फमर्ह ; ःटक शेयर वा वण्ड 
ूमाणपऽह  र यःतै िकिसमका 
ःवत्वािधकारका कागजपऽह  ।  

 ४९०७.००.१० ---बक नोटह  माफी 
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 ४९०७.००.२० ---अंि त मूल्य (फेस भ्याल)ु को 
मान्यता भएको (िरकोग्नाइज्ड) वा 
कुनै मलुकुिभऽ ूचलनमा रहेका 
वा नया ं ूकाशन (इःयू) का 
अूयकु्त (अनयूज्ड) हलुाक िटकट १५ 

 ४९०७.००.३० ---हवाई पऽह  १५ 
 ४९०७.००.४० ---राहदानी १५ 
 ४९०७.००.५० ---अन्तःशलु्क िटकट १५ 

 ४९०७.००.६० ---चेक फमर्, चेकबकु १५ 

 ४९०७.००.७० ---ःटक शेयर वा वण्ड 
ूमाणपऽह  १५ 

 ४९०७.००.९० ---अन्य १५ 

४९.११  अन्य मिुित वःतहु , मिुित िचऽ 
र आलोक िचऽ (फोटोमाफ) 
समेत ।   

  --अन्यः  

 ४९११.९९.३० ---याऽा गन ूयोजनका 
िटकटह  २० 

५६.०७  रबर वा प्लाि क ारा संसेिचत 
(इिम्ूग्नेटे ), लेिपत (कोटेड), 
आच्छािदत (कभडर्) वा आवतृ 
(िशद्ड) भए वा नभएको, वेणी वा 
चलु्ठी (प्लेटे  वा ॄेडे ) पारी 
बािटएको वा नबािटएको डोरी 
(ट्वाइन), लखाकी (कडज), रःसा  
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(रोप) र लठारो (केबलु)। 

  -एगभे जाितका िससल (सहजात 
जाितको रेशा िनःकन े पात हनुे 
ख) वा एगभे जाितका  अन्य 
तान्तव (टेक्सटाइल):  

 ५६०७.२१.०० --रेशाह को बन्धन (बाइण्डर) वा 
गाँठ बाँध्न े(बेलर) डोरी  १५ 

 ५६०७.२९.०० --अन्य १५ 

  -पोिलइथाइिलन वा पोिलूोूाइ-
िलनकोः  

 ५६०७.४१.०० --बन्धन (वाइण्डर) वा बेलर 
(गाठँ बाँध्ने) डोरी (ट्वाइन) १५ 

 ५६०७.४९.०० --अन्य १५ 

 ५६०७.५०.०० -अन्य सं िेषत रेशाह को १५ 
 ५६०७.९०.०० -अन्य १५ 

५७.०२  तयार गिरएको (मेड अप) वा 
नगिरएको गचु्छादार नभएको 
(नौट टफ्टे  वा फ्लोक्ड) 
बिुनएका कापटह  र अन्य 
कपडा पदाथर्का  भइंु ढाक्न े
सामानह  (कृिऽम आच्छादन), 
“केलेम” “समु्याक” “कारमेनी” 
र यःतै हातले बिुनएका 
कम्वलह  समेत ।  

  -अन्य, तयारी, मखमली बनावटकोः  
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  --अन्य कपडा पदाथर्कोः  

 5702.४९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को ३० 

 5702.४९.९० ---अन्य ३० 

६२.०७  लोग्नमेान्छे वा केटाको िस लेट 
(बिनयान वा गंजी) ह  र अन्य 
भे  (बण्डी वा अन्तवर्सन) ह , 
अण्डरपैन्टह , िोफह , नाइट 
शटर्ह , पाइजामाह  बाथरोवह ), 
सेिस  गाउनह  र यःतै 
वःतहु  ।  

  --सूितकोः  

 ६२०७.९१.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे गाउन ५ 

 ६२०७.९१.९० ---अन्य २० 

  --अन्य कपडा पदाथर्ह कोः  

 ६२०७.९९.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे गाउन ५ 

 ६२०७.९९.९० ---अन्य २० 

६२.०८  ःवाःनीमान्छे वा केटीह को 
िस लेट  (बिनयान वा गंजी) ह  
र अन्य भे  (वण्डी वा 
अन्तवर्सन) ह , िःलपह , 
पेटीकोटह , िॄफह , पैन्टीह , 
नाइट सेसह , पाइजामाह , 
नेिग्लजीह , बाथरोवह , सेिस   
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गाउनह  र यःतै  वःतहु  । 

  --सूितकोः  

 ६२०८.९१.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे गाउन ५ 

 ६२०८.९१.९० ---अन्य २० 

  --मानव िनिमर्त रेशाह कोः  

 ६२०८.९२.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे गाउन ५ 

 ६२०८.९२.९० ---अन्य २० 

  --अन्य बयिनय (टेक्सटाइल) 
पदाथर्ह कोः  

 ६२०८.९९.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे गाउन ५ 

 ६२०८.९९.९० ---अन्य २० 

६२.१०  शीषर्क ५६.०२, ५६.०३, 
५९.०३, ५९.०६ वा ५९.०७ 
का कपडाह बाट तयार गिरएका 
लगुाफाटाह  (गामन्टस)।  

  -शीषर्क ५६.०२ वा ५६.०३ का 
कपडाह कोः  

 ६२१०.१०.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ६२१०.१०.९० ---अन्य २० 



 

232 
 

  -उपशीषर्क ६२०१.११ देिख 
६२०१.१९ सम्ममा उिल्लिखत 
ूकारका अन्य लगुाफाटाह  
(गामन्टस)  

 ६२१०.२०.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ६२१०.२०.९० ---अन्य २० 

  -उपशीषर्क ६२०२.११ देिख 
६२०२.१९ सम्ममा उिल्लिखत 
ूकारका अन्य लगुाफाटाह  
(गामण्टस)  

 ६२१०.३०.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ६२१०.३०.९० ---अन्य २० 

  -लोग्नमेान्छे वा केटाह का अन्य 
लगुाह   (पोशाक वा गामण्ट्स)  

 ६२१०.४०.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ६२१०.४०.९० ---अन्य २० 

  -ःवाःनीमान्छे वा केटीका अन्य 
लगुाह  (पोशाक वा गामण्ट्स)  

 ६२१०.५०.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे  ५ 

 ६२१०.५०.९० ---अन्य २० 
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६२.११  शयाक सटुह , ःकी सटुह  र 
पौिडंदा लगाउने लगुाह , अन्य 
पोशाकह  (लगुाफाटाह ) ।  

  -लोग्ने मान्छेको वा केटाह को 
अन्य लगुाफाटाह  (गामण्टस):  

  --सूितकोः  

 ६२११.३२.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे एूोन ५ 

 ६२११.३२.२० ---लु ी र धोती २० 

 ६२११.३२.९० ---अन्य २० 

  --मानव िनिमर्त रेशाह कोः  

 ६२११.३३.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे एूोन ५ 

 ६२११.३३.२० ---लु ी र धोती २० 

 ६२११.३३.९० ---अन्य २० 

  --अन्य कपडा पदाथर्ह कोः  

 ६२११.३९.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे एूोन ५ 

 ६२११.३९.९० ---अन्य २० 

  -ःवाःनीमान्छेको वा केटीह को 
अन्य लगुाफाटाह  (गामण्टस):  

  --सूितकोः  

 ६२११.४२.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल ५ 
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कायर्मा ूयोग हनुे एूोन 

 ६२११.४२.२० ---साडी, लु ी र धोती २० 

 ६२११.४२.९० ---अन्य २० 

  --मानव िनिमर्त रेशाह कोः  

 ६२११.४३.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे एूोन ५ 

 ६२११.४३.२० ---साडी, लु ी र धोती २० 

 ६२११.४३.९० ---अन्य २० 

  --अन्य बयिनय टेक्सटाइल 
पदाथर्ह कोः  

 ६२११.४९.१० ---सिजर्कल तथा मेिडकल 
कायर्मा ूयोग हनुे एूोन ५ 

 ६२११.४९.९० ---अन्य २० 

६२.१२  गाठंो पारी बनुकेो वा नबनुकेो वा 
एउटै हकुले बनुेको वा नबनुेको 
ॄेिसयरह  (िभऽी चोली), गडर्ल्स 
(पेटी, मेखला), कोसर्लेट्स 
(चोलीको पेटी), ॄेसेस (ॄेिसयर 
कःन े िफ ा), सःपेण्ड्स (इंजार 
पेटीह ), गाटर्सर् (इंजार बाध्ने) र 
यःतै वःतहु  र ितनका 
अंगह  ।  

  -अन्यः  

 ६२१२.९०.१० ---पेटमा बाँध्ने पेटी, िनक्याप, २० 
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ए लेट, िरःटवैण्ड, वेःटवैण्ड 
जःता वःतहु  

 ६२१२.९०.९० ---अन्य २० 

६३.०४  शीषर्क ९४.०४ बाहेकका अन्य 
सजाउन े(फिनर्िस ) सामानह  ।  

  -अन्यः  

  --सलाइले गाठंो पारी नबनुेको 
(नौट िनटे ) वा एउटै कु सको 
हकुले नबनुेको (नौट बोिश ) 
सूतीको (बोिश ):  

 ६३०४.९२.१० ---कुसन कभर १५ 

 ६३०४.९२.२० ---तिकयाको कभर १५ 

 ६३०४.९२.९० ---अन्य १५ 

  --सलाइले गांठो पारी नबनुेको वा 
एउटै कु सको हकुले नबनुकेो, 
सं िेषत रेशाह कोः  

 ६३०४.९३.१० ---कुसन कभर १५ 

 ६३०४.९३.२० ---तिकयाको कभर १५ 

 ६३०४.९३.९० ---अन्य १५ 

  --सलाइले गांठो पारी नबनुेको वा 
एउटै कु सको हकुले नबनुकेो, 
अन्य कपडा पदाथर्कोः  

 ६३०४.९३.१० ---कुसन कभर १५ 
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 ६३०४.९३.२० ---तिकयाको कभर १५ 

 ६३०४.९३.९० ---अन्य १५ 

६३.०७  अन्य िनिमर्त वःतहु , पोशाकका 
नमूनाह  (सेस प्याटनर्स)समेत ।  

  -अन्य  

 ६३०७.९०.१० ---िऽकोणात्मक पमा छाता 
ढाक्न ेआकारमा कािटएका कपडा १० 

 ६३०७.९०.२० ---फेस माःक १० 

 ६३०७.९०.९० ---अन्य १० 

६४.०५  अन्य पाउपोश ।  

  --अन्य कपडाबाट तयार गिरएकाः  

 ६४०५.२०.९१ ----जमोठ (फेल्ट) को ३० 

 ६४०५.२०.९९ ----अन्य ३० 

६५.०५  िभऽी (अःतर) हालेको वा 
नहालेको, शोभोकरण  (िशिम ) 
भएको वा नभएको टुबाको पमा 
(तर िःशप (पाता) को पमा 
होइन) गाठंो पारी बनुकेो वा 
एउटै हकुले बनुेको वा िफता, 
लेस, जमोठ वा अन्य कपडाबाट 
बनेका टोप र अन्य िशरपोश; 
िभऽी हालेको वा नहालेको, 
शोभोकरण (िशिम ) भएको वा 
नभएको कुनै पिन पदाथर्को  
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हेयरनेट्स (कपालमा लाउने  
जाली) । 

  ---टाउकोमा लगाउन े  हेयरनेट्स 
(कपालमा लाउने  जाली)  

 ६५०५.००.११ ----सिजर्कल वा मेिडकलमा 
ूयोग हनु े टाउकोमा लगाउन े
िडःपोजेवल हेयरनेट्स (कपालमा 
लाउने  जाली)  ५ 

 ६५०५.००.१९ ----अन्य  १५ 

  ---टोप ( ाट)  

 ६५०५.००.२१ ----जमोठ (फेल्ट) को १५ 

 ६५०५.००.२९ ----अन्य १५ 

 ६५०५.००.३० ---सन क्याप १५ 

 ६५०५.००.९० ---अन्य १५ 

६८.१०  मजबूत गिरएको वा नगिरएको 
िसमेण्ट कंिबट वा कृिऽम 
ढंुगाका सामानह  ।  

  -िझंगटीह , फ्ल्यागःटोनह , 
इटाह  यःतै सामानह ः  

 ६८१०.११.०० --िनमार्णका चौकोस (ब्लक) र 
इटाह  २० 

६९.१३  स-साना मूितर्ह  (ः ाच्यूट्स) र 
अन्य माटाका आलंकािरक 
सामानह  ।  
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 ६९१३.१०.०० -पोिसर्िलन वा िचिनयाँ माटोका १५ 

 ६९१३.९०.०० -अन्य १५ 

७०.१८  पोते, नक्कली मोती, बहमूुल्य वा 
अद्र्ध बहमूुल्य नक्कली पत्थर र 
यःतै काचंका साना सामानह  र 
नक्कली गहना बाहेक र त्यसबाट 
बनेका सामानह ; ूोंथेिटक 
(कृिऽम अंग ःथापन िवषयक) 
सामान बाहेक काचंका आंखाह ; 
नक्कली गहना बाहेक मूितर्ह  र 
अन्य आलंकािरक वि का 
सामानह ; १ िम.िम. ब्यास 
ननाघकेो काचंको सूआम पिरिध  
(माइबोःफेयर) ।  

  -पोते, नक्कली मोती, बहमूुल्य वा 
अ र् बहमूुल्य नक्कली पत्थर र 
यःतै काचंका साना सामानह ः 

 ७०१८.१०.२० ---पोते १५ 

  -अन्यः  

 ७०१८.९०.१० ---काँचका मूितर् र आलंकािरक 
सामानह  २० 

 ७०१८.९०.९० ---अन्य २० 

७१.०६  अूभािवत वा अधर् िनिमर्त पमा 
वा धूलोको पमा चांदी (सनु वा 
प्लािटनममा चाँदीको जलप  
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लगाईर्एको) । 

 ७१०६.१०.०० -धूलो ूित १० 
माम 

.८५।- 
 

 -अन्यः  

 ७१०६.९१.०० --अूभािवत ूित १० 
माम 

.८५।- 

 ७१०६.९२.०० --अधर् िनिमर्त ूित १० 
माम 

.८५।- 

७१.०८  अूभािवत वा अधर् िनिमर्त पका 
वा धूलो पका सनु (प्लािटनममा 
सनुको जलप लगाएको समेत) । 

  -मिुा बाहेककोः 
 ७१०८.११.०० --धूलो ूित १० 

माम 
.८५००।- 

 ७१०८.१२.०० --अन्य ूभािवत पका ूित १० 
माम 

.८५००।- 

 ७१०८.१३.०० --अन्य अधर् िनिमर्त पका ूित १० 
माम 

.८५००।- 

७३.२४  फलाम वा इःपातको सरसफाई 
सम्बन्धी सामान र ितनका 
पाटर्पूजार्ह । 

  -अन्य, पाटर्पूजार्ह  समेतः  

 ७३२४.९०.१० ---पाटर्पूजार्ह  १५ 

 ७३२४.९०.९० ---अन्य १५ 

८०.०७  टीनका अन्य सामानह   
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 ८००७.००.१० ---टीनको खाली िडव्वा र 
कन्टेनर २० 

 ८००७.००.९० ---अन्य २० 

८३.०६  आधारभतू धातकुो अिव तुीय 
घण्टी, ठूलो घण्टी (गो ) र यःतै; 
आधारभतू धातकुा लघुू ितमा 
(ः ाच्यूट्स) (घरमा राख्न े मूितर्) 
र अन्य अलंकारह ; आधारभतू 
धातकुो फोटोमाफको, तःवीरका 
वा  यःतै  ृेमह ;  आधारभतू  
धातकुा ऐनाह  ।  

  -लघुू ितमा (ः ाच्यूट्स) र अन्य 
अलंकारह ः  

  --वहमूुल्य धात ुको जलप (प्लेट) 
गरेकोः  

 ८३०६.२१.१० ---मूितर्ह  १५ 

 ८३०६.२१.२० ---शिफ र मेडलह  १५ 

 ८३०६.२१.९० ---अन्य १५ 

  --अन्यः  

 ८३०६.२९.१० ---मूितर्ह  १५ 

 ८३०६.२९.२० ---शिफ र मेडलह   

 ८३०६.२९.९० ---अन्य १५ 

८४.१३  मापक यन्ऽ जडेको वा नजडेको 
तरल पदाथर्को पम्प, तरल पदाथर्  
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मािथ ता  ेसाधन (एिलभेटसर्) । 
  -अन्य सेन्शीफुगल (अपकेन्िी) 

पम्पः 

  ---अन्यः 

 ८४१३.७०.९१ ----मोनोव्लक पम्प १५ 

 ८४१३.७०.९२ ----समरिसवल पम्प १५ 

 ८४१३.७०.९९ ----अन्य १५ 

८४.१५  आिर्तालाई अलग्गै िनयिमत 
(रेगलुर) गनर् नसिकन े यन्ऽह  
समेत मोटरचािलत पंखा र 
तापमान तथा आिर्ता पिरवतर्न 
गन तत्वह  (एिलमेण्ट्स) भएका 
वातानकूुलन यन्ऽह  (एयर-
किण्डशिन  मशीन्स) । 

  -अन्यः 

  --रेिृजरेिटङ इकाइ  समावेश 
नभएकाः 

 ८४१५.८३.१० ---एयर ाण्डिल  यूिनट ३० 

 ८४१५.८३.९० ---अन्य ३० 

८४.१८  रेिृजरेटर, िृजर, अन्य ूशीतक  
(रेिृजरेिटङ) वा िहमीकरण 
(िृिज ) उपकरणह , वै िुतक 
वा अन्य; शीषर्क  ८४.१५ को 
वातानकूुलन यन्ऽ (एयर-
किण्डशिन  मशीन) बाहेक ताप 
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पम्प (िहट पम्प) । 

 ८४१८.१०.०० -छु ै वािहरी ढोका (एक्ःटनर्ल 
डोर) जडान भएको संयकु्त 
रेिृजरेटर-िृजरह  २० 

  -घरायसी िकिसमको, 
रेिृजरेटरह ः 

 ८४१८.२१.०० --संपीडन िकिसमको (कम्ूशेन-
टाइप) २० 

 ८४१८.२९.०० --अन्य २० 

 ८४१८.३०.०० -८०० िलटर भन्दा कम 
क्षमताको, संदसु िकिसमको (चे  
टाइप) २० 

 ८४१८.४०.०० -९०० िलटर भन्दा कम 
क्षमताको, ठाडो िकिसमको 
(अपराइट टाइप) २० 

 ८४१८.५०.०० -संचय र ूदशर्नका लािग अन्य 
फिनर्चर सन्दकुह  (चेंट्स), 
िपटारीह  (क्यािवनेटस)्,  ूदशर्न 
फलकह  (िडःप्ले काउण्टसर्), 
ूदशर्न मंजषुा (शो-केसेस), र 
यःतै सामानह , ूशीतक 
(रेिृजरेिटङ) वा िहमीकरण 
(िृिज ) उपकरणह  समावेश 
भएका २० 

  -अन्य ूशीतक (रेिृजरेिट ) वा 
िहमीकरण (िृिज ) का  
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उपकरणह  (इिक्वपमेण्ट्स); ताप 
पम्पह  (िहटपम्प): 

  --अन्यः  

 ८४१८.६९.१० ---िचलर १५ 

 ८४१८.६९.९० ---अन्य १५ 

८४.१९  तताउने (िहिट ), पकाउने  
(कुिक ), पोल्ने (रोिःट ), 
आसवन गन (िडिःटिल ), 
पिरशोधन गन (रेिक्टफाइ ), 
रोगाणरुिहत गन (ःटेिरलाइिज ), 
पा रीकरण गन (पा राइिज ), 
बफाउने (िःटिम ), सकुाउने 
(साइ ), भापमा पिरणत गन 
(इभ्यापोरेिट ), बाफ बनाउने 
(भेपोराइिज ), ििवत गन  
(कण्डेिन्स ) वा िचःयाउने 
(कूिल ) जःता तापमान पिरवतर्न 
(चे  अफ टेम्परेचर) संग संव  
ूिबया ारा पदाथर्ह को उपचार 
िनिम का, िव ु ािपत भए वा 
नभएका भ ीह   (फनसस)्, 
चलु्हाह   (ओभेन्स) तथा शीषर्क 
८५.१४ का अन्य उपकरणह  
बाहेक, यन्ऽावली (मेिशनरी), 
संयन्ऽ (प्लान्ट) वा 
ूयोगशालाका उपकरणह , 
घरायसी ूयोजनमा ूयोग हनु े
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खालका यन्ऽावली वा संयन्ऽ 
बाहेक; तात्क्षिणक वा संचयन जल 
तािपऽह  (इन्ःटान्टेिनयस वा 
ःटोरेज वाटर िहटसर्), अवै िुतक 
(नन-्इलेिक्शक) । 

  -तात्क्षिणक वा संचयन जल 
तािपऽह  (इन्ःटान्टेिनयस वा 
ःटोरेज वाटर िहटसर्), अवै िुतकः 

  --अन्यः  

 ८४१९.१९.१० ---सौयर्शिक्तबाट चल्न े पानी 
तताउन ेिहटर १० 

 ८४१९.१९.९० ---अन्य १० 

  -औषिधय (मेिडकल), 
शल्यिचिकत्सा सम्बन्धी 
(सिजर्कल) वा ूयोगशाला 
सम्बन्धी (लेबोरेटरी) 
िवसंबामकह  (ःटेिरलाइजसर्)  

 ८४१९.२०.१० ---अटोक्लेभ्स ५ 

 ८४१९.२०.९० ---अन्य ५ 

  --अन्यः  

 ८४१९.८९.१० ---कुिल  टावर माफी 

 ८४१९.८९.९० ---अन्य माफी 
८४.२२  थाल, थाली, तँतरी सफा गन 

यन्ऽह  (िडस वािश  मिशन्स); 
बोटल वा अन्य आधानपाऽ  
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(कण्टेनरह ) सफा गन 
(िक्लिन ) वा सकुाउन े (साइ ) 
यन्ऽावली (मिशनरी); बोटलह , 
ब ाह  (क्यान्स) िडव्बाह  
(बौक्सेस), झोलाह  (ब्याग्स) वा 
अन्य आधान पाऽह  (कण्टेनसर्) 
भनर् (िफिल ), बन्द गनर् 
(क्लोिज ), मखुवन्द गनर् वा 
िसलवन्दी गनर्  (िसिल ) वा 
नामपऽ (लेवल) लगाउन 
(लेबेिल ) िनिम का यन्ऽावली; 
बोटलह , जारह , निलका ( बू) 
ह  र यःतै आधानपाऽ 
(कण्टेनर) ह  संपटुन 
(क्याप्सिुल ) गनर् िनिम  का 
यन्ऽावली; अन्य पिरवे न 
(प्यािक ) वा आवतृ (रयािप ) 
गन यन्ऽावली (ताप-आकंुचन 
आवनृ् न यन्ऽ (िहट िॐ  रयािप  
मिशनरी) समेत); पेय पदाथर् 
(िवभरेज) लाई बायिुमौण 
(एयरेिट ) गनर् िनिम का 
यन्ऽावली । 

 
 -पाटर्पजुार्ह ः  

 
८४२२.९०.१० ---घरायसी ूयोगमा आउने 

िकिसमको िडश वािश  मिशन्सको १० 

 ८४२२.९०.९० ---अन्य ५ 
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८४.२४  तरल (िलिक्वड) वा चणूर् 
(पाउडर) लाई ूक्षपेण गनर् 
(ूोजेिक्ट ), छनर् (िडःपिसर् ) वा 
फोहरा पानर् (ःपेर्इ ) को 
िनिम को, (हातले स ालन हनु ेवा 
नहनुे) यािन्ऽक सािधऽह  
(मेकािनकल अप्लायन्सेज); चाजर् 
(इन्धन) भएका वा नभएका 
अिग्नशामकह  
(फायरएक्सिटिङ्ग्वशसर्); िपचका 
(ःपेर्गन) ह  र त्यःतै साधनह ; 
वांप (िःटम) वा बालकुा 
(ःयाण्ड) िवःफोटन (ब्लािःट ) 
यन्ऽह  र त्यःतै जेट ूक्षेपण 
यन्ऽह ।  

  -कृिष वा बागवानी सम्बन्धी 
पचकाह  (ःूयेसर्):  

 ८४२४.४१.०० --पिरवहनीय (पोटवल) पचकाह  
(ःूयेसर्) १ 

 ८४२४.४९.०० --अन्य १ 

८४.४३  प्लेटह , िसिलण्डरह  र शीषर्क 
८४.४२ का छपाईका अन्य 
उपादानह ारा मिुण कायर्को 
लािग ूयोग हनुे छाप्न े (मिुण) 
यन्ऽावली; अन्य मिुण यन्ऽह , 
ूितिलिप उतान यन्ऽह , र 
फ्याक्स गन यन्ऽह , संयोिजत  
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भएका वा नभएका; ितनका 
पाटर्पजुार्ह  र सहायक वःतहु  
(पाटर्स एण्ड एसेसिरज) ।   

  -अन्य मिुकह , ूितिलिप उतान 
यन्ऽह  र फ्याक्स गन यन्ऽह ; 
संयोजन भएका वा नभएकाः  

 ८४४३.३१.०० --मिुण गन, ूितिलिप उतान वा 
फ्याक्स पठाउने  मध्ये दईु वा 
दईु भन्दा बढी कायर्ह  सम्प  
गनर् सक्ने यन्ऽह , ःवचािलत 
आकँडा ूशोधन यन्ऽ वा संजाल 
(नेटवकर् ) मा जोड्न  सिकने 
िकिसमका १० 

 ८४४३.३२.०० --अन्य, ःवचािलत आकँडा ूशोधन 
यन्ऽ वा संजाल (नेटवकर् ) मा 
जोड्न  सिकन ेिकिसमका १० 

 ८४४३.३९.०० --अन्य १० 

  -अ ह  (पाटर्स) र सहायक 
वःतहु ः 

  --अन्यः 

 ८४४३.९९.१० ---टोनर कािशर्ज ५ 

 ८४४३.९९.९० ---अन्य  माफी 

८४.४९ ८४४९.००.०० टुबा (थान) (इन द िपस) वा 
आकृितमा (इन शेप्स) भएका 
जमोठ (फेल्ट) वा ननउभेन्सको  
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िनमार्ण (म्यानफु्याक्चर) वा 
पिरंकरण (िफिनिश ) िनिम का 
यन्ऽावली (मिशनरी), फेल्ट 
ाट्स बनाउनको लािग चािहने 

यन्ऽावली समेत; ाटह  
बनाउनको लािग ब्लौकह  । 

 ८४४९.००.१० ---फेस माःक बनाउन ेमेिशन ५ 

 ८४४९.००.९० ---अन्य ५ 

८४.५१  वयनीय (टेक्सटाइल) धागोह  
(यान्सर्), कपडाह  (फ्यािॄक्स) वा 
कपडा पदाथर्का तयारी सामानह  
(मेड अप टेक्सटाइल आिटर्कल्स) 
धनु (वािश ), सफा गनर्  
(िक्लिन ), िनचोनर् (िर िग ), 
सकुाउन (साइ ), इःतरी गनर् 
(आइरिन ), ूिेस  (फ्यूिज  
ूसेह  समेत) गनर् अिवरंिजत गनर् 
(िब्लिच ), रंिजत गनर् (डाइ ), 
पिरंकरण गनर् (सेिस ) 
िफिनिश ), लेपन गनर् (कोिट ) 
वा संिसक्त गनर् (इिम्ूग्नेिट ) 
िनिम का यन्ऽावली मिशनरी) 
(शीषर्क ८४.५० का यन्ऽह  
बाहेक) र िलनोिलयम जःता 
कृि म आच्छादन (फ्लोर 
कभिर स) ह को िनमार्ण 
(म्यानफु्याक्चर) मा ूयकु्त 
तलव  (बेस फ्यािॄक) वा अन्य 
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आधार (सपोटर्) मा लेदो  (पेःट) 
को लेप गनर् िनिम का यन्ऽह ; 
तान्तव (टेक्सटाइल) कपडाह  
(फ्यािॄक) िरलमा बेन (िरिल ) 
िरलबाट फुकाउन े (अनिरिल ), 
प ाउने (फोिल्ड ), काट्न े
(किट ) वा िछिदार बु ा पान 
(िपङिक ) िनिम का यन्ऽह  । 

  -पाटर्पजुार्ह ः  

 ८४५१.९०.१० ---उपशीषर्क ८४५१.१०.०० र 
८४५१.२१.०० को  १० 

 ८४५१.९०.९० ---अन्य  ५ 

८४.७१  ःवयंचािलत आकंडा उपयोगी 
बनाउने यन्ऽह  (अटोम्यािटक 
डेटा ूोसेिस   मेिशन्स) र 
ितनका इकाइह  (यूिनट्स); 
म्याग्नेिटक (चमु्वकीय) वा चाक्षषु 
वा ूकाशीय (ओिप्टकल) 
िरडसर्ह , शीषर्कव  पमा 
(कोडेड फौमर्) आकंडा माध्यम 
(डेटा िमिडया) मा आकंडा (डेटा) 
लाई अनलेुखन गन 
(शान्सबाइिब ) िनिम का 
यन्ऽह  र त्यःता आकंडाह  
(डेटा) लाई उपयोगीकरण 
(ूोसेिस ) गन यन्ऽह , अन्यऽ 
उल्लेख नभएको वा समावेश  
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नगिरएको । 

  -कम से कम एक केन्िीय 
अिभसंःकरण इकाई (सेण्शल 
ूोसेिस  यूिनट), एक कंुजीपटल 
(कीबोडर्) र एक ूदशर्क  
(िडःप्ले) भएका, १० केजी भन्दा 
बढी तौल नभएका, संवहनीय 
(पोटबल) ःवचािलत (अटोमेिटक) 
आंकडा पन यन्ऽह  (डेटा 
ूोसेिस  मिसन्स)  

 ८४७१.३०.१० ---ल्यापटप र नोटवकु माफी 

 ८४७१.३०.२० --- ावलेट  माफी 

 ८४७१.३०.९० ---अन्य माफी 

  -एउटै ढांचा (हाउिज ) िभऽ 
संचय इकाइह  (ःटोरेज यूिनट्स) 
समािव  भए वा नभएका, िनवेश 
(इनपटु) वा उत्पादन  
(आउटपटु) इकाइह ः  

 ८४७१.६०.१० ---िक-बोडर् माफी 

 ८४७१.६०.२० ---ःक्यानर माफी 

 ८४७१.६०.३० ---माउस माफी 

 ८४७१.६०.९० ---अन्य माफी 

८४.७९  यस भागको अन्यऽ उल्लेख 
नभएका वा समावेश नभएका, 
ब्यिक्तगत कायर् (इनिडिभजअुल  
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फ सन्स) भएका यन्ऽह  र 
यािन्ऽक सािधऽह  (मेकािनकल 
अप्लायन्सेस) । 

  -अन्य यन्ऽह  र यािन्ऽक 
उपकरणह ः  

  --अन्यः  

 ८४७९.८९.४० ---गावज कम्प्याक्टर मेिशन ५ 

  --अन्यः  

 ८४७९.८९.७० ---जैिवक इन्धन उत्पादन गन 
मेिशनरी ५ 

 ८४७९.८९.८० ---जूट वा कपडाबाट झोला 
उत्पादन गन मेिशनरी ५ 

८५.०३  शीषर्क ८५.०१ वा ८५.०२ को 
मेिशनमा मखु्यतया वा सम्पूणर् 
पले ूयोग गनर् योग्य 
पाटर्पूजार्ह  ।  

 ८५०३.००.१० ---वाय ु शिक्तले स ालन हनुे 
मेिशनका ५ 

 ८५०३.००.९० ---अन्य ५ 

८५.०७  चारपाटे (वगार्कार समेत) भएको 
वा नभएको िव तु संिचत गन 
यन्ऽ (एकुमलेुटर); ितनका 
छु ाउन े यन्ऽ (सेपरेटर) 
समेत ।  

  -अन्य एकुमलेुटरः  
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 ८५०७.८०.१० ---पावर वै  (व्याशी प्याक) १५ 

 ८५०७.८०.९० ---अन्य १५ 

 ८५०७.९०.०० -पाटर्पजुार्ह  १० 

८५.१६  िव तु तत्काल तातेर आउने  
(इन्ःटान्टेिनयस) वा ःटोरेज र 
िनमज्जन िहटर (इमसर्न िहटर); 
कोठा तताउने उपकरणह  
(इलेिक्शक ःपेस िहिट  एपरेटस) 
र माटो तताउने उपकरणह ; 
िबजलुीले तातो पारेर कपाल 
सजाउन ेउपकरणह  (जःतै-हेयर 
सायर, हेयर कलर्र, किलर्  ट  
िहटर) र हात सकुाउने उपकरण; 
िबजलुीको िचल्लो पान इ ीह ; 
घर ब्यवहारमा ूयोग गिरने 
िबजलुीले तातो पान अन्य 
उपकरणह ; शीषर्क ८५.४५ 
बाहेकको िव तु ताप ूितरोधक 
उपकरणह  ।  

  -अन्य चलु्होह  (ओभन), पकाउने 
भांडा (कुकर), पकाउन े प्लेट 
(कुिकङ प्लेट), उमाल्ने िरङ 
(ब्वाइिलङ िरङ), िमलर र रो रः  

 ८५१६.६०.१० ---इन्डक्सन चलु्हो ५ 

 ८५१६.६०.२० ---राइसकुकर १५ 

 ८५१६.६०.३० ---केटली, जग जःता पानी १५ 
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तताउन ेभाँडा 

 ८५१६.६०.९० ---अन्य १५ 

  --अन्यः  

 ८५१६.७९.१० ---िकरा मान ाप १५ 

 ८५१६.७९.९० ---अन्य १५ 

 ८५१६.९०.०० -पाटर्पजुार्ह  ५ 

८५.१७  टेिलफोन सेटह , सेललुर 
संजालह  वा अन्य तारिविहन 
संजालह का लािग ूयोग हनुे 
टेिलफोनह  समेत; ध्वनी, छवी वा 
अन्य आकँडा ूसारण वा संमहण 
िनिम का उपकरणह , तारसिहत 
वा ताररिहत संजाल (जःतैः 
ःथानीय वा बहृत क्षऽे संजाल  
(लोकल अर वाइड एिरया 
नेटवकर् )) मा संचार गनर् ूयोग 
हनुे उपकरणह  समेत, शीषर्क 
८४.४३, ८५.२५, ८५.२७ वा 
८५.२८ का ूसारण वा संमहण 
उपकरणह  बाहेक ।  

  -ध्वनी, छवी वा अन्य आकँडा 
ूसारण वा संमहण िनिम का 
उपकरणह , तारसिहत वा 
ताररिहत संजाल (जःतैः ःथानीय 
वा बहृत क्षेऽ संजाल (लोकल 
अर वाइड एिरया नेटवकर् )) मा  
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संचार गनर् ूयोग हनु ेउपकरणह  
समेतः 

  --ध्वनी, छवी वा अन्य 
आकँडालाई संमहण गन पिरवतर्न 
गन र ूसारण वा पनु त्पादन 
गन यन्ऽह , ःवीची  र राउिट  
उपकरणह  समेतः  

 ८५१७.६२.१० ---ःमाटर् घडी माफी 

 ८५१७.६२.२० ---नटेवकीर्  ःवीच माफी 

 ८५१७.६२.३० ---राउटर माफी 

 ८५१७.६२.९० ---अन्य माफी 

८५.२३  िडःकह , टेपह , सगुिठत 
अवःथाका वांपीकरण नहनुे 
(सोिलड-ःटेट नन-्भोलाटाइल) 
संचय उपकरणह , “ःमाटर् 
काडर्ह ” र ध्वनी वा अन्य 
ूविृ लाई अिभलेखन गनर् 
िनिम का अन्य माध्यम, 
अिभलेखन गिरएका वा नगिरएका 
िडःक उत्पादनका लािग ूयोग 
हनुे म्यािशसह  र मा रह , तर 
भाग ३७ का उत्पादनह  
बाहेक ।  

  --ःमाटर् काडर्ह ः  

 ८५२३.५२.१० ---िसम काडर् माफी 
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 ८५२३.५२.२० ---मेमोरी काडर् माफी 

 ८५२३.५२.९० ---अन्य माफी 

८५.२८  रेिडयो ूसारण (ॄोडकाःट) 
माहकह   (िरिसभसर्) अथवा 
ध्विन वा िभिडयो अिभलेखन 
(िरकिडर् ) वा पनु त्पादन  
(िरूो िूस ) उपकरणह  
(ऐपरेटस) समािव  
(इनकरपोरेिट ) भएका वा 
नभएका, टेिलिभजन िनिम का 
संमहण (िरसेप्सन) उपकरण 
(ऐपरेटस); टेिलिभजन संमहण 
उपकरणह  समािव  नभएका 
मोिनटरह  (परीिवक्षकह ) र  
ूोजेक्टर (ूक्षिेपऽ) ह  ।  

  -अन्य मिनटरह ः 
  --शीषर्क ८४.७१ को ःवचािलत 

आकँडा ूशोधन यन्ऽमा सोझै 
जोड्न सिकन े वा सो यन्ऽका 
साथमा ूयोग गनर्का लािग 
अिभकिल्पतः  

 ८५२८.५२.१० ---डायगनल (िवकणर्) को 
लम्वाई २३ इ सम्म भएको ५ 

 ८५२८.५२.९० ---डायगनल (िवकणर्) को 
लम्वाई २३ इ  भन्दा बढी 
भएको २० 
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  --अन्य रि नः 
 ८५२८.७२.१० ---अनएसेम्वल अवःथाको २० 

 ८५२८.७२.९० ---अन्य २० 

८५.४३  यो भागको अन्यऽ नपरेको 
ब्यिक्तगत कामका िव तुीय 
औजार र   उपकरणह  ।  

  -अन्य यन्ऽह  र उपकरणह ः 
 ८५४३.७०.१० ---िव तुीय िसगरेट ५ 

 ८५४३.७०.९० ---अन्य ५ 

८७.०२  साइभर समेत १० वा सो भन्दा 
बढी याऽहु  बोक्ने मोटर 
गाडीह  ।  

  -कम्ूसेन-इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन (िडजेल 
वा अधर् िडजेल) माऽ भएकोः 

  ---जीप, कार र भ्यानह ः  

 ८७०२.१०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०२.१०.४९ ----अन्य ८० 

  -कम्ूसेन-इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन (िडजेल 
वा अधर् िडजेल) र धक्का िदने 
िव तुीय मोटर दवैु भएकाः 

  ---जीप, कार र भ्यानह ः  
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 ८७०२.२०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०२.२०.४९ ----अन्य ८० 

  -ःपाकर् -इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन रेिसूोकेिट  िप ोन 
इिन्जन र धक्का िदने िव तुीय 
मोटर दवैु भएको:  

  ---जीप, कार र भ्यानह ः  

 ८७०२.३०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०२.३०.४९ ----अन्य  ८० 

  -धक्का िदन े िव तुीय मोटर माऽ 
भएकाः  

  ---जीप, कार र भ्यानह   

 ८७०२.४०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०२.४०.४९ ----अन्य ८० 

  -अन्यः  

  ---जीप, कार र भ्यानह ः  

 ८७०२.९०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०२.९०.४९ ----अन्य ८० 

८७.०३  मूलतः मािनसको यातायातको 
लािग बनकेा मोटर कारह  र 
अन्य मोटर गाडीह  (शीषर्क 
८७.०२ बाहेकका), ःटेसन वागेन 
र रेसीङ कार समेत ।  
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  -अन्य गाडीह , ःपाकर् -इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन रेिसूोकेिट  
िप ोन इिन्जन माऽ भएकोः  

  --िसिलण्डर क्षमता १,००० 
सी.सी. ननाघेकोः  

  ---तीन पांम े गाडीह  
(अटोिरक्सा):  

 ८७०३.२१.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका ३० 

 ८७०३.२१.१९ ----अन्य ३० 

  ---अन्यः  

 ८७०३.२१.९१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२१.९९ ----अन्य ८० 

  --िसिलण्डर क्षमता १,००० 
सी.सी. नाघेको तर १,५०० 
सी.सी. ननाघेकोः  

 ८७०३.२२.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२२.९० ---अन्य ८० 

  --िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर ३,००० 
सी.सी. ननाघेकोः  

  ---िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर २,००० 
सी.सी. ननाघेकाः  
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 ८७०३.२३.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२३.१९ ----अन्य ८० 

  ---िसिलण्डर क्षमता २,००० 
सी.सी. नाघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननाघेका  

 ८७०३.२३.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२३.२९ ----अन्य ८० 

  ---िसिलण्डर क्षमता २,५०० 
सी.सी. नाघेको तर ३,००० 
सी.सी. ननाघेकाः  

 ८७०३.२३.३१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२३.३९ ----अन्य ८० 

  --िसिलण्डर क्षमता ३,००० 
सी.सी. नाघेकोः  

 ८७०३.२४.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.२४.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , कम्ूसेन-इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(िडजेल वा अधर् िडजेल) माऽ 
भएकाः  

  --िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. ननाघेकोः  

 ८७०३.३१.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 
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 ८७०३.३१.९० ---अन्य ८० 

  --िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननाघेकोः  

  ---िसिलण्डर क्षमता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तर २,००० 
सी.सी. ननाघेकोः  

 ८७०३.३२.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.३२.१९ ----अन्य ८० 

  ---िसिलण्डर क्षमता २,००० 
सी.सी. नाघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननाघेकोः  

 ८७०३.३२.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.३२.२९ ----अन्य ८० 

  --िसिलण्डर क्षमता २,५०० 
सी.सी. नाघेकोः  

 ८७०३.३३.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.३३.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , ःपाकर् -इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन रेिसूोकेिट  
िप ोन इिन्जन र धक्का िदने 
िव तुीय मोटर दवैु भएको, िव तु 
शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग 
जोडेर चाजर् हनु सक्न े िकिसमका  
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बाहेकः 
 ८७०३.४०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.४०.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , कम्ूसेन-इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(िडजेल वा अधर् िडजेल) र धक्का 
िदने िव तुीय मोटर दवैु भएको, 
िव तु शिक्तको वा  ॐोतमा 
प्लग जोडेर चाजर् हनु सक्न े
िकिसमका बाहेकः  

 ८७०३.५०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.५०.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , ःपाकर् -इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन रेिसूोकेिट  
िप ोन इिन्जन र धक्का िदने 
िव तुीय मोटर दवैु भएको, िव तु 
शिक्तको वा  ॐोतमा प्लग 
जोडेर चाजर् हनु सक्न ेिकिसमकाः  

 ८७०३.६०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.६०.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , कम्ूसेन-इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(िडजेल वा अधर् िडजेल) र धक्का 
िदने िव तुीय मोटर दवैु भएको, 
िव तु शिक्तको वा  ॐोतमा  
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प्लग जोडेर चाजर् हनु सक्न े
िकिसमकाः 

 ८७०३.७०.१० ---अनएसेम्वल अवःथाका ८० 

 ८७०३.७०.९० ---अन्य ८० 

  -अन्य गाडीह , धक्का िदने 
िव तुीय मोटर माऽ भएकोः  

  ---तीन पामं ेगाडीह ः  

 ८७०३.८०.११ ----अनएसेम्वल अवःथाका  ३० 

 ८७०३.८०.१९ ----अन्य ३० 

  ---मोटरको िपकपावर ५० 
िकलोवाट सम्मको कार, जीप र 
भ्यानः  

 ८७०३.८०.२१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.२९ ----अन्य ८० 

  ---मोटरको िपकपावर ५० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर 
१०० िकलोवाट ननाघेको कार, 
जीप र भ्यानः  

 ८७०३.८०.३१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.३९ ----अन्य ८० 

  ---मोटरको िपकपावर १०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर 
१५० िकलोवाट ननाघेको कार, 
जीप र भ्यानः  
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 ८७०३.८०.४१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.४९ ----अन्य ८० 

  ---मोटरको िपकपावर १५० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर 
२०० िकलोवाट ननाघेको कार, 
जीप र भ्यानः  

 ८७०३.८०.५१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.५९ ----अन्य ८० 

  ---मोटरको िपकपावर २०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको तर 
३०० िकलोवाट ननाघेको कार, 
जीप र भ्यानः  

 ८७०३.८०.६१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.६९ ----अन्य ८० 

  ---मोटरको िपकपावर ३०० 
िकलोवाट भन्दा बढीको कार, 
जीप र भ्यानः  

 ८७०३.८०.७१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.७९ ----अन्य ८० 

  ---अन्यः  

 ८७०३.८०.९१ ----अनएसेम्वल अवःथाको ८० 

 ८७०३.८०.९९ ----अन्य ८० 

  -अन्यः  
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 ८७०३.९०.10 ---अनएसेम्वल अवःथाको 80 

 ८७०३.९०.९० ---अन्य 80 

८७.०४  वःत ु वा सामानह  ढुवानीको 
ूयोगका अन्य मोटर गाडीह  ।  

  -अन्य, कम्ूसेन इिग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन िप ोन इिन्जन 
(डीजेल वा अधर् िडजेल) भएकाः  

  --बाहनको कूल तौल (जी.भी. 
डब्ल.ु) ५ टन   ननाघेकोः  

 8704.21.३० ---डेिलभरी भ्यान ३० 

 ८७०४.२१.४० ---तीनपाङं्म ेगाडी ३० 

  ---अन्यः  

 ८७०४.२२.९४ ----शक चेिससमा जडान भएको 
फोहर संकलन तथा ढुवानी गन 
गावज कम्प्याक्टर ३० 

 ८७०४.२२.९५ ----िसमेन्ट बल्कर ३० 

  -अन्य ःपाकर् -इिग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन िप ोन इिन्जन भएकोः  

  --बाहनको कूल तौल (जी. भी. 
डब्ल)ु ५ टन ननाघेकोः  

 ८७०४.३१.१० ---तीनपांङ्म ेगाडी ३० 

 ८७०४.३१.२० ---डेिलभरी भ्यान ३० 

 ८७०४.३१.९० ---अन्य ३० 
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  -अन्यः  

 ८७०४.९०.१० ---ूिशतक ूणाली (रेिृजरेिट  
िस म) जडान गिरएको  १ 

 ८७०४.९०.२० ---धक्का िदने िव तुीय मोटर माऽ 
भएको तीनपाङं्म ेगाडी  ३० 

 ८७०४.९०.३० ---धक्का िदने िव तुीय मोटर माऽ 
भएको चारपाङं्म ेगाडी  ३० 

 ८७०४.९०.९० ---अन्य ३० 

८७.०६  शीषर्क ८७.०१ देिख ८७.०५ 
सम्मको मोटर गाडीका लािग 
इिन्जनसंग जोिडएका चेिसस ।  

  ---िपकअप गाडीह काः  

 ८७०६.००.६१ ----डबल क्यावको ३० 

 ८७०६.००.६२ ----िस ल क्यावको ३० 

 ८७०६.००.६३ ----डेिलभरी भ्यानको ३० 

८७.०८  शीषर्क ८७.०१ देिख ८७.०५ 
का मोटर गाडीका पाटर्पूजार्ह  र 
सहायक साममीह ।  

 ८७०८.१०.०० -बम्परह  र ितनका पाटर्पजुार्ह  २० 

  -गाडीको मखु्य भाग (बडी) का 
अन्य पाटर्पूजार्ह  र सहायक 
साममीह  (क्याव समेत):  

 ८७०८.२१.०० --सीटको सरुक्षा पेटीह  (सेफ्टी २० 



 

266 
 

सीट वेल्ट) 
 ८७०८.२९.०० --अन्य २० 

 ८७०८.३०.०० -ॄेकह  (गितरोधक) र सहायक 
ॄेकह ; ितनका पाटर्पूजार्ह   २० 

 ८७०८.४०.०० -गयेर बाकसह  र ितनका 
पाटर्पूजार्ह  २० 

 ८७०८.५०.०० -अन्य शान्सिमसन कम्पोनेन्टसंग 
जोडेको वा नजोडेको 
िडफरेन्सीयलसंगको साइभ एक्सल 
र ननसाइिभ  एक्सेलह ; ितनका 
पाटर्पजुार्ह  २० 

 ८७०८.७०.०० -सडक पांमाह  (रोड िब्हल्स) र 
ितनका पाटर्पूजार्ह  र सहायक 
साममीह  २० 

 ८७०८.८०.०० -सःपेन्सन ूणालीह  र ितनका 
पाटर्पजुार्ह  (शक-एब्जोवर्रह  
समेत) २० 

  -अन्य पाटर्पूजार्ह  र सहायक 
साममीह ः  

 ८७०८.९१.०० रेिडएटर र ितनका पाटर्पजुार्ह   २० 

 ८७०८.९२.०० --साइलेन्सर (मफलसर्) र एक्ज  
पाइपह ; ितनका पाटर्पजुार्ह  २० 

 ८७०८.९३.०० --क्लच र ितनका पाटर्पजुार्ह  २० 

 ८७०८.९४.०० --ःटेिरङ पांमाह , ःटेिरङ कोलम 
(ःतंभ) र ःटेिरङ बाकसह ; २० 
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ितनका पाटर्पजुार्ह  

 ८७०८.९५.०० --इन्फ्ल्याटर ूणाली भएका 
सेफ्टी एयरब्यागह ; ितनका 
पाटर्पजुार्ह  २० 

 ८७०८.९९.०० --अन्य २० 

८७.११  मोटरसाइकलह  (मोपेड सिहत) 
र साइड कार रिहत वा सिहत 
साइकलमा सहायक मोटर जडान 
गरेको साइडकारह  ।  

  -धक्का िदने िव तुीय मोटर भएकोः  

 ८७११.६०.१० ---साइकल १० 

 ८७११.६०.९० ---अन्य १० 

८७.१२  बाइसाइकल र अन्य साइकलह  
(डेिलभरी शाइसाइकलह  समेत), 
मोटराइज नगरेको।  

 ८७१२.००.१० ---अपा ता भएका व्यिक्तह ले 
ूयोग गन िकिसमका माफी 

 ८७१२.००.९० ---अन्य ५ 

८७.१३  ूरेक यन्ऽयकु्त (मोटराइज्ड) वा 
अन्य िकिसमले यन्ऽ ारा 
(मेकािनकली) ूणोिदत  (ूोपले्ड) 
भए वा नभएको, अशक्त 
ब्यिक्तह का िनिम का  
पिरवहनह  ।   

  -अन्यः  
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 ८७१३.९०.१० ---इलेिक्शक ि ल िचयर माफी 

 ८७१३.९०.९० ---अन्य ५ 

८७.१४  शीषर्क ८७.११ देिख ८७.१३ 
सम्मको गाडीह को पाटर्पूजार्ह  
र सहायक  साममीह  ।  

 ८७१४.१०.०० -मोटर साइकल (मोपेड समेत) 
को  २० 

९०.१३  अन्य शीषर्कह मा िवशेष पमा 
उल्लेख नभएको तरल पारदशर्क 
साधन (िलक्वीइड िब ल 
िडभाइसेस); लेजर डायोड्स 
बाहेकको लेजर यो भागमा अन्यऽ 
नपरेको चाक्षषु उपकरण र  
औजारह  ।  

  -लेजर, लेजर डायोड्स बाहेकः  

 ९०१३.२०.१० ---लेजर प्वाइन्टसर् ५ 

 ९०१३.२०.९० ---अन्य ५ 

९०.२१  हाडजोनीर् (िवकृतागं) उपचार 
सम्बन्धी उपकरणह , वैशाखी 
समेत, शल्यिचिकत्सा सम्बन्धी पेटी 
र ग ादार पेटीह  (शस); काॆो 
र अन्य हाड भािंचएकोमा ूयोग 
हनुे उपकरणह ; शरीरका कृिऽम 
भागह , शरीरका असक्षमता वा 
दोषको क्षितपूितर्का लािग ूयोग  
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हनुे, कान सु  े र यःतै अन्य 
लगाउने, बोक्ने वा शरीरिभऽ रोप्ने 
उपकरणह  । 

  -अन्यः  

 ९०२१.९०.१० ---बैशाखीह  माफी 

 ९०२१.९०.२० ---सु  े सामानह  (िहयिर  
एड्स) को पाटर्पजुार्ह  माफी 

 ९०२१.९०.३० ---मटुुिभऽ ूत्यारोपण गिरने भल्भ 
र ःटेन्टह  माफी 

 ९०२१.९०.९० ---अन्य ५ 

९०.२५  िरकडर् गन वा नगन जलमापक 
(हाइसो-िमटर) र यःतै तैिरने 
औजारह , ज्वरोमापक  
(थमार्िमटर), अग्नीतापमापक 
(पाइरोिमटर), हावाको चापमापक 
(ब्यारोिमटर), आितामापक 
(हाइमोिमटर) र आिमापक 
(साइबोिमटर) र यी 
औजारह को कुनै संयोजन ।  

  --अन्यः  

 ९०२५.१९.१० ---िडिजटल इन्ृारेड थम िमटर 
(थमर्ल गन) ५ 

 ९०२५.१९.९० ---अन्य  ५ 

९०.२७  भौितक वा रासायिनक िव षेण 
(जःतै-ीवुीकरणमापक (पोलारी-  



 

270 
 

िमटर), परावतर्मापक 
(िरृर्याक्टोिमटर), बणर्बममापक 
(ःपेक्शो- िमटर), ग्यासं वा धवुा ं
िव षेण गन उपकरणह ) का 
ूयोगका औजारह  र 
उपकरणह ; च्यापच्याप लाग्ने  
(िभःकोिसटी), िछिता (पोरोिसटी), 
ूसारण (एक्सपान्सन) सतहको 
धारण-क्षमता (सफस टेन्सन) वा 
यःतै नाप्न े वा परीक्षण गन 
औजार र यन्ऽह ; तापको माऽा, 
ध्विन वा ूकाशको नाप वा 
परीक्षण गन औजारह  र 
उपकरणह   (एक्ःपोजर मीटर 
समेत); सूआमकतर्क 
(माइबोटोम्स) । 

  -माइबोटोम (सूआमकतर्क); 
पाटर्पूजार्ह  र सहायक 
साममीह ः  

 ९०२७.९०.१० ---माइबोटोम (सूआमकतर्क) ५ 

 ९०२७.९०.९० ---पाटर्पूजार्ह  र सहायक 
साममीह ः ५ 

९४.०१  िव ौनाको पमा पिरवतर्न गनर् 
सिकन ेवा नसिकन े िसट (आसन) 
(शीषर्क ९४.०२ बाहेक) र 
ितनका पाटर्पूजार्ह  ।  

  -अन्य आसनह ः  
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 ९४०१.८०.१० ---अपा ता भएका व्यिक्तले 
ूयोग गन कमोड िचयर  माफी 

 ९४०१.८०.९० ---अन्य ३० 

९४.०३  अन्य फिनर्चर र ितनका 
पाटर्पूजार्ह  ।  

  -अन्य धातकुा फिनर्चरः  

 ९४०३.२०.१० ---अपा ता भएका व्यिक्तले 
ूयोग गन वाकर माफी 

 ९४०३.२०.९० ---अन्य ३० 

  -प्लाि कका फिनर्चरः  

 ९४०३.७०.१० ---अपा ता भएका व्यिक्तले 
ूयोग गन वाकर माफी 

 ९४०३.७०.२० ---ववेी वाकर ३० 

 ९४०३.७०.९० ---अन्य ३० 

९४.०६  पूवर् िनिमर्त भवन ।  

  -काठकोः  

 ९४०६.१०.१० ---मीन हाउस ३० 

 ९४०६.१०.९० ---अन्य ३० 

  -अन्यः  

 ९४०६.९०.१० ---मीन हाउस ३० 

 ९४०६.९०.९० ---अन्य ३० 

९६.१९  जनुसकैु पदाथर्का ःयािनटरी  



 

272 
 

टावेल (प्याड) र टेम्पोनह , 
केटाकेटीह का न्यािप्कन र पछु्ने 
माल  (न्यापिकन लाइनर) ह  
तथा यःतै सामानह  ।  

 ९६१९.००.१० ---ःयािनटरी टावेल (प्याड) र 
टेम्पोनह  १५ 

 ९६१९.००.२० ---केटाकेटीह का न्यापिकन र 
पछु्ने माल (न्यापिकन लाइनर) १५ 

 ९६१९.००.३० ---डाइपर १५ 

 ९६१९.००.९० ---अन्य १५ 
   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भए तापिन 

यस अनसूुचीको दफा २ देिख २२ सम्म लेिखएका कुराको हकमा 
सोही बमोिजम हनुेछ । 

२.     याऽलेु ल्याउन ेमालवःत ुसम्बन्धमाः याऽलेु भन्सार महसलु छुटमा 
ल्याउन पाउन े मालवःत ु बाहेक याऽलेु ल्याउन र लैजान पाउने 
िनजी ूयोगका मालवःत ु सम्बन्धी सूचना अनसुार िवदेशबाट 
आफूसँग ल्याएको (एकम्पिनड) वा आफू आउनभुन्दा अिघ वा 
पिछ ल्याएको (अनएकम्पिनड) मालवःतमुा दरबन्दी अनसुार 
महसलु लाग्नेछ । 

तर 

(१)  िवदेशबाट फकका याऽलेु आफ्नो साथमा ल्याएको सनु 
तथा सनुका गहनामा देहाय बमोिजम महसलु लाग्नेछः 

(अ) सनुको हकमाः 

(क)  पिहलो पचास मामसम्म ूित दश माम 
नौ हजार पाचँ सय पैयाँ, 
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(ख)  पचास मामभन्दा बढी थप पचास 
मामसम्म ूित दश माम दश हजार 
पाँच सय पैया,ँ 

(आ) सनुको गहनाको हकमाः 

(क)  पचास मामसम्म सनुका गहनामा कुनै 
महसलु लाग्न ेछैन । 

(ख)  पचास मामभन्दा बढी थप सय 
मामसम्म सनुका गहनामा ूित दश 
माम दश हजार पाँच सय पैयाँ । 

(ग) उपखण्ड (ख) मा तोिकएको 
पिरमाणभन्दा बढी थप सय मामसम्म 
सनुका गहनामा ूित दश माम बा॑ 
हजार पैयाँ । 

(२) खण्ड (१) को उपखण्ड (अ) वा (आ) मा उल्लेख 
भएभन्दा बढी पिरमाणमा सनु तथा सनुका गहना पैठारी 
गरेमा बढी भएको पिरमाण जित जफत गिरनछे । 

(३) िवदेशी याऽलेु आफ्नो साथमा ल्याउन पाउन े पचास 
मामसम्म सनुको गहना र सय मामसम्म चादँीका गहना 
भन्दा बढी िनजी ूयोगका सनु तथा चाँदीका गहना पिछ 
िफतार् लैजान ेगरी भन्सार िबन्दमुा घोषणा गरेमा त्यःतो 
गहना परीक्षण गरी सो गहनाको मूल्यको बीस ूितशत 
रकम धरौटी राखी ल्याउन िदइनेछ । 

त्यसरी ल्याएको गहना िनज याऽ ु िफतार् जादँा 
भन्सार िबन्दमुा परीक्षण गराई त्यःतो गहना ल्याउँदा 
राखेको धरौटी रकम िफतार् लैजान सक्नछे । त्यसरी 
परीक्षण गदार् घोषणा गरे भन्दा फरक गणुःतर तथा 
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पिरमाण भएको ूमािणत भएमा भन्सार ऐन, २०६४ को 
दफा ५७ को उपदफा (१) बमोिजम कसूर गरेको मानी 
सजाय हनुेछ । 

(४) याऽलेु ल्याउन र लैजान पाउने िनजी ूयोगका मालवःत ु
सम्बन्धमा नेपाल राजपऽमा ूकािशत सूचनामा तोिकए 
बमोिजम नेपाली याऽलेु ल्याउन े टेिलिभजनमा दरबन्दी 
अनसुार महसलु लाग्नेछ ।  

तर वैदेिशक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार 
बा॑ मिहना काम गरी आउन ेनेपाली नागिरकलाई एक 
पटकको लािग अिभलेख गरी िनजले साथमा ल्याएको 
एउटा जनुसकैु ूकारको ब ीस इ सम्मको टेिलिभजनमा 
लाग्ने सम्पूणर् कर महसलु छुट िदइनेछ । सो भन्दा बढी 
इ को टेिलिभजन ल्याएमा उक्त छुट सिुवधा िदइन े 
छैन ।  

३. भारतबाट हनु े पैठारीमा महसलु छुट हनुेः भारतमा उत्पािदत 
मालवःत ुभारतबाटै नेपालिभऽ ूतीतपऽको माध्यम ारा पैठारी हुँदा 
मूल्यगत दर (पिरमाणगत दर बाहेक) अनसुार लाग्न े भन्सार 
महसलुमा पाचँदेिख तीस ूितशतसम्मको दरमा पाचँ ूितशत र 
सोभन्दा बढीका दरमा तीन ूितशत छुट िदइनेछ । 

४. चीनको ितब्बतबाट हनु े पैठारीमा महसलु छुट हनुेः जनवादी 
गणतन्ऽ चीनमा उत्पािदत मालवःत ु चीनको ःवशािसत क्षेऽ 
ितब्वतबाट ःथल मागर् हुँदै नेपालिभऽ ूतीतपऽको माध्यमबाट 
पैठारी हुँदा मूल्यगत दर (पिरमाणगत दर बाहेक) अनसुार लाग्न े
भन्सार महसलुमा पाँचदेिख तीस ूितशतसम्मको दरमा पाँच 
ूितशत र सोभन्दा बढीका दरमा तीन ूितशत छुट िदइनेछ । 

५. िवदेशी मिुा ूाि को कागजात पिछ पेश गनर् सिकनेः दश हजार 
अमेिरकी डलर मूल्यसम्मका नपेालमा उत्पादन भएका मालवःतहु  
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िनकासी गदार् िनकासीकतार्ले िवदेशी मिुा ूाि को कागजात 
तत्काल पेश गनर् नसक्न ेअवःथा भएमा उक्त कागजात पिछ पेश 
गन शतर्मा ूा  हनुपुन िवदेशी मिुा बापतको रकम बराबरको बै  
ग्यारेण्टी राखी िनकासी गनर् िदइनेछ । िनकासीकतार्ले िनकासी 
गरेको छ मिहनािभऽ िवदेशी मिुा भकु्तानी ूाि को कागजात वा  
िनकासी भएको मालवःत ुिफतार् आएको भए सोको ूमाण पेश गरी 
बै  ग्यारेण्टी फुकुवा गराउन ुपनछ । उक्त अविधिभऽ भकु्तानीको 
कागजात वा िनकासी भएको मालवःत ु िफतार् आएको ूमाण पेश 
गरी बै  ग्यारेण्टी फुकुवा नगराएमा सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयले 
बै  जमानत िदने बै सँग सो बापत राखेको बै  ग्यारेण्टीको रकम 
माग गनर् सक्नछे । यसरी माग गरेको अवःथामा उक्त रकम 
पन्ी िदनिभऽ बै ले सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयमा अिनवायर् पमा 
पठाउन ु पनछ । त्यसरी ूा  भएको रकम अिबलम्व राजःव 
खातामा दािखल गनुर्पनछ । 

६. साफ्टा सम्झैाता र संवेदनशील सूचीमा परेका मालवःत ुसम्बन्धमाः 
यस अनसूुचीको दफा १९ मा उिल्लिखत नपेाल सरकारको 
संवेदनशील सूचीमा परेका मालवःत ुर यस अनसूुचीको दफा २० 
मा उिल्लिखत मालवःत ु बाहेक साकर्  मलुकुमा उत्पािदत अन्य 
मालवःत ु सोही मलुकुमा ूतीतपऽ खोली सोही मलुकुबाट जारी 
भएको िबल बीजक सिहत सोही मलुकुबाटै साफ्टा सम्झौता 
बमोिजम साफ्टा उत्पि को ूमाणपऽ सिहत पैठारी भएमा सम्वत ्
२०६२ पसु १७ गते कायम रहेको देहाय अनसुारको भन्सार 
महसलु दरमा आंिशक छुट िदई देहाय बमोिजमको दरमा भन्सार 
महसलु असलु गिरनेछः- 

सम्वत ्२०६२ पसु १७ मा 
कायम रहेको  भन्सार महसलु दर 

साकर्  मलुकुह बाट पैठारी गदार् 
लाग्ने  भन्सार महसलु दर 

५% ५% 
१०% ६% 
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१५% ७.२५% 
२५% ९.५% 
३५% ११.२५% 
४०% ११.२५% 
८०% ११.२५% 

तर  

(१)  साकर्  मलुकुबाट पैठारी गदार् लाग्ने भनी मािथ उल्लेख 
भएकोभन्दा यस आिथर्क ऐन ारा तोिकएको भन्सार 
महसलु दर घटी भएमा सोही दर बमोिजम महसलु असलु 
गिरनेछ । 

(२)   यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस 
अनसूुचीको अन्य दफाबाट भन्सार महसलु पूणर् वा 
आंिशक छुट िदइएको कारणले यस दफा अनसुार लाग्न े
महसलुभन्दा घटी महसलु लाग्न े वा महसलु नलाग्न े
भएमा सोही बमोिजम हनुेछ । 

(३) सम्वत ् २०६२ पसु १७ मा कायम नरहेका तर यस 
अनसूुचीको दफा १ मा रहेका, यस अनसूुचीको दफा १९ 
वा दफा २० मा नपरेका उपशीषर्कह मा उिल्लिखत 
मालवःत ुयस दफा बमोिजम साकर्  मलुकुबाट पैठारी गदार् 
यसै दफामा उिल्लिखत साकर्  मलुकुबाट पैठारी गदार् 
लाग्ने भन्सार महसलु दर नै लाग्नेछ । 

(४) साफ्टा उत्पि को ूमाणपऽ, बीजक, ूतीतपऽ लगायतका 
कागजातमा उल्लेख भएको उपशीषर्क र भन्सार 
कायार्लयमा घोिषत वा भन्सार अिधकृतले यिकन गरेको 
उपशीषर्कको पिहलो ६ अ  फरक परेमा यस दफा 
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बमोिजम भन्सार महसलु दरमा आंिशक छुट िदइन े 
छैन ।  

७. साफ्टा सम्झैाता बमोिजमका मालवःतमुा महसलुः साकर्  मलुकुमा 
उत्पािदत यस अनसूुचीको दफा २० मा उिल्लिखत उपशीषर्कका 
मालवःत ु सोही मलुकुमा ूतीतपऽ खोली सोही मलुकुबाट जारी 
भएका िबल बीजक सिहत सोही मलुकुबाटै साफ्टा सम्झैाता 
बमेािजम साफ्टा उत्पि को ूमाणपऽ सिहत पैठारी भएमा सम्वत ्
२०६७ काि कमा कायम रहेको देहाय अनसुारको भन्सार महसलु 
दरमा आंिशक छुट िदई देहाय बमोिजमको दरमा भन्सार महसलु 
असलु गिरनेछ । सम्वत ्२०६७ काितर्कमा कायम नरहेका तर 
यस अनसूुचीको दफा १ मा रहेका, यस अनसूुचीको दफा १९ वा 
दफा २० मा नपरेका उपशीषर्कमा उिल्लिखत मालवःत ुयस दफा 
बमोिजम साकर्  मलुकुबाट पैठारी गदार् यसै दफामा उिल्लिखत साकर्  
मलुकुबाट पैठारी गदार् लाग्ने भन्सार महसलु दर नै लाग्नेछः- 

सम्वत ्२०६७ काि कमा 
कायम रहेको  भन्सार महसलु 

दर 

साकर्  मलुकुह बाट पैठारी गदार् 
लाग्ने  भन्सार  महसलु दर 

५% ५% 
१०% ९% 
१५% १४% 
२०% १८.५% 
२५% २२% 
३०% २७.५% 
८०% ३०% 

तर  
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(१)  साकर्  मलुकुबाट पैठारी गदार् लाग्ने भनी मािथ उल्लेख 
भएको भन्दा यस आिथर्क ऐन ारा तोिकएको भन्सार 
महसलु दर घटी भएमा सोही दरबमोिजम महसलु असलु 
गिरनेछ । 

(२)   यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस 
अनसूुचीको अन्य दफाबाट भन्सार महसलु पूणर् वा 
आंिशक छुट िदइएको कारणले यस दफा अनसुार लाग्न े
महसलु भन्दा घटी महसलु लाग्ने वा महसलु नलाग्ने 
भएमा सोही बमोिजम हनुेछ । 

(३) साफ्टा उत्पि को ूमाणपऽ, िबल बीजक, ूतीतपऽ 
लगायतका कागजातमा उल्लेख भएको उपशीषर्क र 
भन्सार कायार्लयमा घोिषत वा भन्सार अिधकृतले यिकन 
गरेको उपशीषर्कको पिहलो ६ अ  फरक परेमा यस 
दफा बमोिजम भन्सार महसलु दरमा आंिशक छुट िदइन े
छैन । 

८. दोहोरो छुट नपाइनेः यस अनसूुचीमा उल्लेख भए बमोिजम कुनै 
मालवःतमुा िदइएको छुट ूदान गदार् दोहोरो नपन गरी कुनै एक 
छुट माऽ ूदान गिरनेछ । 

९. परुाना सवारी  साधन र यन्ऽ उपकरणमा ॑ासक ी गरी मूल्य 
कायम गनः (१) कूटनीितक सिुवधा वा महसलु सिुवधामा पैठारी 
भएका वा आयोजना वा आयोजनाको ठेकेदार वा परामशर्दाताका 
नाममा पिछ िफतार् लैजाने शतर्मा पूणर् वा आंिशक महसलु सिुवधा 
वा बै  ग्यारेण्टी वा धरौटीमा पैठारी भएका वा अन्य संघ, 
संःथाको नाममा पूणर् वा आंिशक भन्सार महसलु छुटमा पैठारी 
भएका सवारी साधन एवं यन्ऽ उपकरण नेपालिभऽ कसैलाई 
उपहार िदएमा वा िबबी गरेमा वा पैठारी गनले आफ्नै ूयोजनको 
लािग राख्न े भएमा त्यःता सवारी साधन एवं यन्ऽ उपकरणको 
भन्सार महसलु िलन े ूयोजनको लािग भन्सार अिधकृतले पैठारी 
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हुँदाको अवःथामा कायम भएको मूल्यमा (ूत्येक वषर्को अविश  
मूल्यमा) वािषर्क दश ूितशतको दरबाट अिधकतम पाँच वषर्को 
॑ासकि  गरी मूल्य कायम गनछ । 

तर एक वषर्भन्दा कम हनु आउन ेअविधलाई ॑ासकि  
ूयोजनका लािग गणना गिरन ेछैन । 

 (२) उपदफा (१) बाहेक िनजी ूयोगका लािग आंिशक 
भन्सार महसलु छुटमा व्यिक्तगत पमा पैठारी भएका सवारी 
साधन अन्य व्यिक्तलाई िबबी गन वा हक हःतान्तरण गन भएमा 
भन्सार महसलु िलन े ूयोजनको लािग मूल्य कायम गदार् वािषर्क 
दश ूितशतका दरले अिधकतम पाचँ वषर्को (ूत्येक वषर्को 
अविश  मूल्यमा) ॑ासक ी गरी मूल्य कायम गिरनेछ । 

तर एक वषर्भन्दा कम हनु आउन ेअविधलाई ॑ासकि  
ूयोजनका लािग गणना गिरन ेछैन ।  

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम पैठारी भएको 
सवारी साधनको पैठारीका अवःथामा कायम भएको मूल्य अन्य 
त्यःतै सवारी साधनको मूल्यभन्दा धेरै कम भएको अवःथामा 
बाहेक सामान्यतः पैठारी गदार् कायम गरेको िवदेशी मिुालाई 
आधार मानी उपदफा (१) वा (२) बमोिजम मूल्य कायम  
गिरनेछ । 

 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम सवारी साधनमा 
॑ासक ी गदार् उक्त सवारी साधनको उत्पादन िमित देिख गणना 
गिरनेछ र पैठारी हनुपूुवर् िवदेशमा व्यितत भएको अविध कटाई 
बाँकी अविधको माऽ ॑ासक ी गिरनेछ । 

 (५)  यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कूटनीितक िनकायबाट गरेको सवारी साधनको िबबीलाई 
िललाम गरेसरह मािननेछ । 
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१०. मालवःतकुो हवाई भाडा सम्बन्धमाः (१) हवाईमागर्बाट व्यापािरक 
पमा पैठारी गिरने मालवःतकुो भन्सार ऐन, २०६४ को दफा 

१३ को उपदफा (३) बमोिजम भन्सार कायार्लयमा मूल्य घोषणा 
गदार् पैठारीकतार्ले मालवःतकुो मूल्य, भाडा तथा बीमा रकम 
छु ाछु ै घोषणा गनुर् पनछ । पैठारीकतार्ले घोषणा गरेको भाडा 
रकम र एयर व े िबलमा उिल्लिखत भाडा रकममध्ये जनु बढी 
हनु्छ सोही भाडा रकमलाई समावेश गरी मूल्य िनधार्रण  
गिरनेछ । एयर व े िबलमा भाडा रकम उल्लेख नभएको र 
पैठारीकतार्ले घोषणा गरेको भाडा रकम वाःतिवक भाडा रकम 
भन्दा कम भएमा भन्सार अिधकृतले उक्त मालवःत ुहवाईमागर्बाट 
पैठारी गदार् लाग्न सक्न ेअनमुािनत भाडा रकम समेत समायोजन 
गरी मूल्य िनधार्रण गनुर् पनछ । हवाईमागर्बाट मालवःत ु पैठारी 
गदार् लाग्ने भाडा रकमको जानकारी भन्सार अिधकृतले सम्बिन्धत 
हवाई सेवाबाट िलन सक्नछे । यसरी भन्सार अिधकृतले 
मालवःतमुा लागेको वा लाग्न सक्न े भाडा रकमको जानकारी 
मागेको बखत त्यःतो जानकारी वा िववरण उपलब्ध गराउन ु
सम्बिन्धत हवाई सेवा ूदायकको कतर्व्य हनुछे । 

तर एयर वे िबलमा उिल्लिखत भाडा रकम र सम्बिन्धत 
हवाई सेवा ूदायकले वाःतिवक पमा असलु गरेको भाडा रकम 
फरक भएमा सम्बिन्धत हवाई सेवाले वाःतिवक भाडा रकम असलु 
गरी जारी गरेको नगदी रसीदलाई मान्यता िदन सिकनेछ । 

      (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
महािनदशकले हवाई भाडा तोकेकोमा सोही बमोिजम हनुेछ ।  

११.  िनयार्त हनु े वःतकुो कच्चा पदाथर् नगद धरौटीमा पैठारी गनर् 
सिकनेः  बण्डेड वयेर हाउसको इजाजत निलएका उ ोगले आफ्नो 
उत्पादन ूतीतपऽको माध्यम ारा वा ूचिलत बैिक  कागजातको 
माध्यमबाट िनकासी गन वा पिरवत्यर् िवदेशी मिुामा ःवदेशमै 
िबबी गन भएमा त्यःतो मालवःत ुउत्पादन गनर् आवँयक कच्चा 
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पदाथर्, सहायक कच्चा पदाथर् (नेपालमा उत्पादन नहनु े प्यािक  
मेटेिरयल समेत) पैठारी गदार् लाग्न े भन्सार महसलु िनम्निलिखत 
शतर् र ूिबयाका अधीनमा रही नगद धरौटी राखी पैठारी गनर् 
पाउनेछ र नेपालमा उत्पादन नहनुे प्यािक  मेटेिरयलको हकमा 
उ ोग िवभागले नेपालमा उत्पादन नहनु ेभनी ूमािणत गरी सिुवधा 
िदन िसफािरस गरेको अवःथामा माऽ नगद धरौटी राखी पैठारी 
गनर् िदइनेछ । 

(क) उ ोगले यस दफा बमोिजम कच्चा पदाथर् वा सहायक 
कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) पैठारी गदार् 
तयारी वःत ु िनकासी गन व्यहोरा जनाई उक्त कच्चा 
पदाथर् वा सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल 
समेत) मा दरबन्दी अनसुार लाग्न े भन्सार महसलु 
धरौटीमा जाचँपास गन व्यवःथाको लािग तोिकएको 
ढाँचामा भन्सार अिधकृत समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ । 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम ूा  िनवेदनको आधारमा पैठारी 
भएको कच्चा पदाथर् वा सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  
मेटेिरयल समेत) मा लाग्न े भन्सार महसलु बापतको 
रकम धरौटी राखी जाँचपास गिरनेछ । कच्चा पदाथर् वा 
सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) पैठारी 
गदार् वा िनकासी ूिबया पूरा गरेपिछ सोको िववरण 
पैठारीकतार्लाई िदइने पासबकुमा ःप सँग उल्लेख गनुर् 
पनछ । 

(ग) यस दफा बमोिजम पैठारी भएको कच्चा पदाथर् वा 
सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) बाट 
उत्पािदत तयारी मालवःत ु बा॑ मिहनािभऽ िनकासी वा 
ःवदेशमै पिरवत्यर् िवदेशी मिुामा िबबी गिरसक्न ु 
पनछ । 
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(घ) उ ोगले आफ्नो उत्पादन पिरवत्यर् िवदेशी मिुामा 
ःवदेशमा िबबी गदार् नेपाल सरकारबाट आंिशक वा 
पूणर् पमा महसलु सिुवधा पाएको आयोजना वा 
िनकायलाई िबबी गन भएमा माऽ यस दफा बमोिजमको 
सिुवधा ूदान गिरनेछ । 

(ङ) उ ोगले िनकासी वा पिरवत्यर् िवदेशी मिुामा ःवदेशमै 
िबबी गरेमा सोको ूमाण, बै ारा ूमािणत िवदेशी मिुा 
आजर्न भएको कागजात वा वःत ु िविनमय अन्तगर्त 
मालवःत ु िनकासी भएको भए सो बापत मालवःत ु पैठारी 
भएको ूमाण र उ ोग िवभागको खपत अनपुातको ूमाण 
सिहत तोिकएको ढाँचामा उक्त धरौटी फुकुवा वा 
िफतार्को लािग खण्ड (ग) बमोिजमको अविधिभऽै 
सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयमा िनवेदन िदन ुपनछ । 

         तर बन्द, हड्ताल वा िवप  वा अन्य यःतै 
कावबुािहरको पिरिःथित परी खण्ड (ग) बमोिजमको 
अविधिभऽ तयारी मालवःत ु िनकासी गनर् वा ःवदेशमै 
पिरवत्यर् िवदेशी मिुामा िबबी गनर् वा िवदेशी मिुा आजर्न 
गरेको ूमाण पेश गनर् नसकेको व्यहोरा जनाई भन्सार 
कायार्लयका ूमखु समक्ष िनवेदन िदएमा र त्यसरी 
िदएको िनवेदनको व्यहोरा मनािसव देिखएमा भन्सार 
कायार्लयका ूमखुले बढीमा छ मिहनासम्मको म्याद थप 
गनर् सक्नेछ ।  

(च) खण्ड (ङ) बमोिजमको अविधिभऽ िदएको िनवेदनको 
व्यहोरा मनािसव देिखएमा भन्सार कायार्लयका ूमखुले 
कागजात पेश भएको एक मिहनािभऽ धरौटी िफतार् 
गनुर्पनछ। यसरी धरौटी िफतार् भएको िववरण पासबकुमा 
जनाइिदन ुपनछ । 
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(छ) उ ोगले यस दफा बमोिजम पैठारी गन कच्चा पदाथर् वा 
सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) मा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा फुकुवा भएको धरौटी रकम 
िमलान गरी पासबकुमा जनाइनेछ । 

  तर उ ोगले त्यःतो फुकुवा भएको धरौटी रकम 
िफतार् माग गरेमा फुकुवा भएजितको रकम तत्काल िफतार् 
िदइनेछ । 

(ज) यस दफा बमोिजम पैठारी भएको कच्चा पदाथर् वा 
सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) बाट 
तयारी वःत ु बनाई िनकासी गदार् पैठारीको अवःथाको 
कारोबार मूल्यमा कम्तीमा दश ूितशत मूल्य अिभविृ  
भएको हनु ुपनछ । 

(झ) यस दफा बमोिजम पैठारी भएको कच्चा पदाथर् वा 
सहायक कच्चा पदाथर् (प्यािक  मेटेिरयल समेत) बाट 
उत्पािदत मालवःत ु शतर् बमोिजम पूणर् वा आंिशक 
िनकासी नगरेमा वा ःवदेशमै खण्ड (ग) अनसुार पिरवत्यर् 
िवदेशी मिुामा िबबी नगरेमा ःथानीय िबबी मानी त्यःतो 
िबबी गरे जितको हकमा िनयम अनसुार लाग्ने महसलु  
धरौटी रहेको रकमबाट सदरःयाहा गरी लाग्न ेमहसलुको 
दश ूितशत जिरबाना समेत पैठारीकतार्बाट असलु 
गिरनेछ । 

१२. सवारी  साधन पैठारी सम्बन्धी  िवशेष व्यवःथाः (१) सवारी वा 
ढुवानीका साधन पैठारी गदार् देहायका शतर्ह  पालना गनुर् पनछः- 

(क) िनमार्ता कम्पनी वा िनजको आिधकािरक िबबेताबाट 
खिरद गिरएका नया ँ सवारी वा ढुवानीका साधन 
नेपालिःथत आिधकािरक िबबेताले माऽ पैठारी गनर् 
पाउनेछ। 
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(ख) िरकण्डीसन्ड, ूयोग भइसकेको वा नेपाल सवारी ूदूषण 
मापदण्ड, २०६९ िभऽ नपन सवारी वा ढुवानीका साधन 
पैठारी गनर् पाइने छैन । यःता साधन कसैले पैठारी 
गरेमा जफत हनुेछ । 

(ग) िबबी गन ूयोजनको लािग खण्ड (क) बमोिजम पैठारी 
गरेका सवारी वा ढुवानीका साधनको पैठारीकतार्ले एक 
वषर्मा तीन पटक (ूत्येक चार मिहनामा) त्यःता 
साधनको अिधकतम खिुा िबबी मूल्य (एम.आर.पी.) 
राि य ःतरको दैिनक पिऽकामा अिनवायर् पले ूकािशत 
गनुर् पनछ । 

(घ) खण्ड (ग) बमोिजम पैठारी भएका सवारी वा ढुवानीका 
साधनको अिधकतम खिुा िबबी मूल्य (एम.आर.पी.) 
ूकािशत नगन पैठारीकतार्को भन्सार िवभागले पैठारी 
तथा िबबी कारोबार रोक्का राखी छानिबन गनर् सक्नेछ । 

(ङ) खण्ड (क) मा उिल्लिखत शतर् उल्ल न गरी  सवारी वा 
ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यःता सवारी साधन तथा 
ढुवानी साधनको मूल्यको ितस ूितशत जिरवाना गरी 
जाँचपास गनर् सिकनेछ ।  

 तर  

(१) सरकारी िनकाय, कूटनीितक वा महसलु सिुवधा 
ूा  व्यिक्त वा िनकाय, ऋण तथा अनदुान 
सहयोगमा स ािलत सरकारी आयोजनाले पैठारी 
गन सवारी तथा ढुवानीका साधन तथा अपा ता 
भएका व्यिक्तले आफ्नो ूयोजनको लािग पैठारी 
गन ःकुटरमा खण्ड (क) लागू हनुेछैन । 

(२) दमकल (बा णयन्ऽ) पैठारी गदार् खण्ड (क) 
तथा (ख) को व्यवःथा लागू हनुे छैन । 
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(३) एक वषर्भन्दा बढी िवदेशिःथत नेपालको 
कूटनीितक िनयोगमा काम गरेको नपेाली 
नागिरक आफ्नो कायर्काल समा  भई नेपाल 
फकर्ं दा िनजले िवदेशमा आफ्नो नाममा दतार् गरी 
आफले ूयोग गरेको सवारी साधन वन तथा 
वातावरण मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी गनर् 
सक्नेछ । 

(४)  ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयले तोकेको 
मापदण्ड बमोिजमको एम्बलेुन्स; शीषर्क 
८७.०१ अन्तगर्त पन ाक्टर र शीषर्क 
८७.०५ मा पन खास उ ेँ यका मोटरगाडी 
पैठारी गदार् यस उपदफाको खण्ड (क) को 
व्यवःथा लागू हनुे छैन ।  

 (५)  नेपालले आयोजना गन अन्तरार्ि य वा क्षेऽीय 
महत्वको सभा सम्मेलनको ूयोजनको लािग 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्ले िनणर्य गरी पैठारी 
गन नेपाल सवारी ूदूषण मापदण्ड, २०६९ 
िभऽ पन सवारी साधनको हकमा खण्ड (क) 
को व्यवःथा लागू हनुे छैन । 

(६)   नेपालिःथत िवदेशी कूटनीितक िनयोगमा कायर्रत 
कुटनीितक पदािधकारीले ूयोग भइसकेका 
सवारी साधन पैठारी गनर् चाहेमा 
पारःपािरकताको आधारमा पैठारी गनर् िदन 
पररा  मन्ऽालयले िसफािरस गरेको अवःथामा 
नेपाल सवारी ूदूषण मापदण्ड, २०६९ िभऽ 
पन सवारी साधन पिछ आफ्नो कायर् अविध 
समा  भएपिछ िफतार् लैजान ेशतर्मा पैठारी गनर् 
िदन सिकनेछ । 
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(७)  यस अनसूुची बमोिजम वा नेपाल सरकारको 
िनणर्य ारा पूणर् वा आंिशक भन्सार महसलु छुट 
िदइएको व्यिक्त वा संःथा वा िनकायले सवारी 
साधन िनमार्ता कम्पनी वा िनजको आिधकािरक 
िबबेताबाट खरीद गरी पैठारी गदार् खण्ड (क) 
को व्यवःथा लागू हनुे छैन । 

 (२) कानट अन्तगर्त पयर्टकले ल्याएका व्यिक्तगत 
ूयोगका सवारी साधन  र त्यःतो साधनसगँ सम्व  मालवःत ु
नेपालिभऽ अःथायी पमा ूथम पटक ूवशे गरेको िमितले एक 
वषर्को अविधमा लगातार वा पटक पटक गरी जम्मा छ मिहनाको 
अविधसम्म नपेालिभऽ राख्न पाउनेछ । त्यसरी नेपालमा  राखेको 
अविधभर कुनै महसलु लाग्नछैेन । दघुर्टना भई ूहरी कब्जामा 
रहेको वा ममर्तको लािग वकर् शपमा रहेको भनी ूहरी कायार्लयले 
िसफािरस गरेको अवःथामा भन े त्यःतो अविध कानटमा 
तोिकिदएको अविधमा गणना हनुे छैन । यसरी कानट अन्तगर्त 
पैठारी भएका सवारी साधनह  दान, दातव्य वा उपहार िदन वा 
िबबी गनर् पाइने छैन । कानटमा जनाई नपेाल ूवेश गराइएको 
सवारी साधन  ६ मिहनािभऽ िफतार् नलगेमा ःवतः जफत हनुछे । 

 (३) कानट बाहेक अःथायी तवरबाट पैठारी भएका 
मोटरकार, ःटेशन वाइगन, जीप, बस, शक, शयाक्टर र ितनका 
शेलर, लहरी, भ्यान, तीन पाङ्म ेसाधन र मोटरसाइकल  जःता 
साधन समेतमा भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क तथा मूल्य अिभविृ  
करको स ा देहाय बमोिजम एकमु  समदरमा भन्सार महसलु 
लगाई असलु गिरनेछः- 

(क)  शयाक्टरमा ूितिदन चार सय पैया,ँ शेलर िफट भएको 
शयाक्टरमा वा शेलर माऽमा ूित िदन सात सय    
पैया ँ।  
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  तर मालवःत ु बोकी ल्याएका शेलर सिहतको 
शयाक्टर अठ्चालीस घण्टािभऽ िर ै फकीर् गएमा सो 
शयाक्टरको महसलु िलइन े छैन । यसरी पैठारी गरी 
ल्याएको शयाक्टर, शेलर वा शेलरसिहतको शयाक्टर तीस 
िदनभन्दा बढी नेपालमा राख्न पाइन ेछैन । 

(ख)  कानट नभएका सवारी साधनमध्ये कार, जीप र भ्यानमा 
दैिनक पाचँ सय पैयाँ, बस, िमिनबस लगायतका टुिर  
गाडीमा दैिनक पाँच सय पैयाँ, मोटरसाइकल तथा 
ःकुटरमा दैिनक एक सय पचास पैया ँ र तीन पाङ्म े
सवारी साधनमा दैिनक चार सय पैया ँ महसलु ितरी 
अःथायी पैठारी भएका सवारी साधन एक वषर्मा तीस 
िदनभन्दा बढी नेपालमा राख्न पाइन ेछैन । 

 तर  

(१)  यसरी पैठारी भएका सवारी साधन निजकको 
बजारसम्म पगुी ूवेश गरेकै िदन फकर् न ेभएमा 
कुनै महसलु लाग्ने छैन । 

(२) नेपालसँग भएको ि पक्षीय वा बहपुक्षीय सम्झैाता 
बमोिजम अःथायी पैठारी हनु े सवारी साधनको 
सम्बन्धमा सोही सम्झैातामा उल्लेख भए 
बमोिजम हनुेछ । 

(३) चलिचऽ छाया न, शैिक्षक ूदशर्नी तथा 
सामािजक जनचेतना अिभविृ का िनिम  संयन्ऽ 
जिडत भई आउन े िवशेष ूकारका सवारी 
साधनको लािग यस खण्डमा उिल्लिखत 
समयाविधले नपगु हनुे भई सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुको राय सिहत लेखी आएमा महािनदशकले 
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िनयम अनसुारको महसलु िलई बढीमा तीन 
मिहनासम्मको म्याद थप गिरिदन सक्नेछ । 

(ग) मालवःतकुो पिरवहनको लािग अःथायी पैठारी हनुे शेक्टर 
बाहेकका शेलर, शक र अन्य गाडीलाई एकपटकमा सात 
िदनसम्म ूित िदन एक हजार सात सय पैया ँ। 

(घ) अःथायी पैठारी गरी ल्याएका सवारी र ढुवानीका साधन 
अिनवायर् पमा िफतार् लैजान ुपनछ । खण्ड (क), (ख) र 
(ग) मा उिल्लिखत साधन ू ापनपऽमा घोषणा गरेको 
अविधभन्दा बढी बसेको फेला परेमा वा झु ा िववरण िदई 
नेपालिभऽ बसेको ठहरेमा जफत गनर् सिकनेछ । िफतार् 
लैजाने बममा मनािसव कारण भई बढी अविध बसेको 
त्यःतो साधनको मूल्यमा नबढ्ने गरी बढी बसेको 
अविधको मोटरसाइकल र ःकुटरमा दैिनक एक हजार 
दईु सय पयाँका दरले र अन्य साधनमा दैिनक दईु 
हजार पाँच सय पैयाँका दरले महसलु असलु गरी िफतार् 
लैजान िदन सिकनेछ । 

(ङ) िवदेशबाट एल.पी. ग्याँस बोकी ल्याउन े मालवाहक 
कन्टेनर (बलेुट) लाई गन्तव्यःथलमा अनलोड गनर्का 
िनिम  छयानब्बे घण्टासम्म अःथायी पैठारी महसलु 
लाग्ने छैन । 

(च) िवदेशबाट एल.पी. ग्याँस बाहेक अन्य मालवःत ु ढुवानी 
गरी ल्याएको शक र मालवःतसुिहतको कन्टेनर बोकी 
ल्याएको शेलरलाई सो मालवःत ुगन्तव्यःथलमा अनलोड 
गनर्को लािग र िर ो कन्टेनर िलई आएको शेलरलाई 
भन्सार क्षेऽिभऽ रहेको मालवःत ु लोड गनर्का िनिम  
बह र घण्टासम्म अःथायी पैठारी महसलु लाग्ने छैन । 
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(छ) िवदेशबाट मालवःत ुढुवानी गरी नेपाल ूवेश गरेका शक 
र मालवःत ु सिहतको कन्टेनर बोकी आएको शेलर र 
िर ो शक वा िर ो कन्टेनर सिहत आएको शेलरले 
भन्सार क्षेऽबािहरबाट मालवःत ु लोड गरी अठ्चालीस 
घण्टािभऽ फकमा एक िदनको माऽ अःथायी पैठारी 
महसलु लाग्नेछ । त्यःतो साधन अठ्चालीस घण्टा पिछ 
भन्सार क्षेऽ बािहरबाट मालवःत ुलोड गरी फकमा ूित 
िदन दईु हजार तीन सय पैयाँका दरले अःथायी पैठारी 
महसलु लाग्नेछ । 

(ज) खण्ड (ङ), (च) र (छ) मा उिल्लिखत ढुवानीसगँ 
सम्बिन्धत साधनह  तत ् तत ् खण्डमा उिल्लिखत 
समयाविधिभऽ बन्द, हड्ताल, िवप , दघुर्टना जःता 
कारणले िफतार् हनु नसकी अःथायी महसलु लाग्न े
अवःथा भएमा भन्सार कायार्लयको ूमखुले बढीमा अक  
तीन िदनसम्मको म्याद थप्न सक्नेछ र यसरी थिपएको 
अविधको महसलु लाग्न ेछैन । 

 (४) भाग ८७ को गाडी र ितनका चेिसस पैठारी 
भएकोमा जनु िकिसमको सवारी साधनको चेिसस वा जनु िकिसमको 
गाडी भनी महसलु बझुाएको छ सोही िकिसमको सवारी साधनमा 
दतार् गनुर् पनछ । अक  िकिसमको सवारी साधनमा दतार् गरी 
ूयोग गनुर् परेमा भन्सार कायार्लयले महसलु अपगु हनु े भए सो 
रकम असलु गरी ःवीकृित िदएको अवःथामा माऽ अक  िकिसमको 
सवारी साधनमा दतार् गरी ूयोग गनर् सिकनछे र ःवीकृित निलई 
दतार् गरेको वा ूयोगमा ल्याएको सवारी साधन जफत गिरनछे । 

 (५) शीषर्क ८७.०२ को ूयोजनका लािग सीट संख्या 
गणना गनुर् पदार् िनयिमत सीट र साइभर सीट गणना गिरनेछ ।  
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 तर कण्डक्टर सीट एवं अन्य अितिरक्त सीट तथा 
फोल्डी  सीटलाई गणना गिरन ेछैन । 

 (६) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार, ःथानीय तह वा 
नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहेका संःथाह ले महसलु 
सिुवधामा पैठारी गरेका पाचँ वषर्भन्दा परुाना गाडी र यन्ऽ 
उपकरण िललाम िबबी गदार् त्यसमा भन्सार महसलु लाग्न ेछैन ।  

      तर भन्सार ऐन, २०६४ बमोिजम जफत भई नेपाल 
सरकारको िनणर्य अनसुार नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा रहेका 
सवारी साधन िललाम गदार् पाचँ वषर्को बन्देज लागू हनुेछैन । 

 (७) अःथायी पैठारी भएका सवारी तथा ढुवानीका साधन 
दघुर्टना भई वा अन्य अनसुन्धानको िसलिसलामा कव्जामा रहेको 
व्यहोरा सम्बिन्धत ूहरी वा राजःव अनसुन्धान िवभाग वा सो 
अन्तगर्त कायार्लयबाट ूमािणत भएमा सो अविधको लाग्न ेमहसलु 
मूल भन्सार कायार्लयको ूमखुले िमन्हा िदन सक्नेछ । 

 (८)  कुनै िवदेशी याऽलेु सवारी साधन सिहत नेपाल 
ूवेश गदार् यस दफा बमोिजम महसलु बझुाउन छुट भएको र 
िनजले पिछ कुनै भन्सार कायार्लयमा ःवयं उपिःथत भई महसलु 
बझुाउन िनवेदन िदएमा भन्सार अिधकृतले जाँचबझु गदार् व्यहोरा 
मनािसब देिखएमा पच्चीस हजार पैया ँजिरबाना र लाग्न ेमहसलु 
िलई त्यःतो सवारी साधन िवदेश िफतार् लैजान िदन सक्नेछ । 

तर  

(क)  यःतो सवारी साधन नेपाल ूवशे गरेको िमितले 
सात िदनिभऽको हनु ुपनछ । 

(ख)  कुनै पिन व्यिक्त वा िनकायबाट पबाउ गरी 
भन्सार कायार्लयमा मु ाको पमा पेश भएको 
हनुहुुँदैन । 
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 (९) नेपालमा खानेपानी एवं िसँचाइ कायर्को लािग 
भिूमगत पानी िनकाल्न पैठारी गिरने बोिरङ मेिशन जिडत ढुवानीका 
साधन अःथायी पैठारी गदार् भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क तथा मूल्य 
अिभविृ  करको स ा एकमु  समदरमा भन्सार महसलु ूित िदन 
एक हजार दईु सय पैया ँलाग्नेछ । यसरी पैठारी गरेको वोिरङ 
मेिशन जिडत त्यःता ढुवानीका साधन एक वषर्भन्दा बढी नपेालमा 
राख्न पाइन े छैन ।सो अविधभन्दा बढी बसेको फेला परेमा वा 
नेपालिभऽ झु ा िववरण िदई वसेको ठहरेमा जफत गनर्  
सिकनेछ । िफतार् लैजान ेबममा मनािसब कारण भई बढी अविध 
बसेको त्यःतो साधनको मूल्यमा नबढ्न ेगरी बढी बसेको अविधको 
दैिनक पाँच हजार  पैयाँका दरले महसलु असलु गरी िफतार् 
लैजान िदन सिकनेछ । 

१३. भन्सार महसलु सिुवधामा पैठारी भएका मालवःत ुसम्बन्धी िवशेष 
व्यवःथाः- (१) कूटनीितक सिुवधा ूा  व्यिक्त वा िनकायले 
कूटनीितक वा महसलु सिुवधामा पैठारी गरेका सवारी साधन, यन्ऽ 
उपकरण एवं मालवःत ु पैठारी गरेको िमितले पाँच वषर् पगुेपिछ 
िबबी गरेमा वा उपहार िदएमा यस अनसूुची बमोिजम लाग्न ेकुल 
भन्सार महसलुको साठी ूितशत छुट हनुेछ । कूटनीितक सिुवधा 
वा महसलु सिुवधामा पैठारी भएका यःता सवारी साधन, यन्ऽ 
उपकरण एवं मालवःतकुो हकमा सो सिुवधा कुनै व्यिक्तको हकमा 
उपलब्ध गराउँदा िनजको नपेालमा पदािधकार रहेको अविधभर 
एक पटक माऽ िदइनेछ ।       

 (२) नपेालिभऽका आयोजना स ालनाथर् ती आयोजना वा 
ठेकेदारको नाममा पैठारी हनुे मालवःतकुा सम्बन्धमा देहाय 
वमोिजम हनुेछः 

(क) सवारी र ढुवानीका साधन, िनमार्ण यन्ऽ तथा उपकरण 
समेतको सम्बन्धमाः-  
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(अ)   नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता वा नेपाल 
सरकारको िनणर्यको अधीनमा रही सरकारी वा 
िनजी क्षेऽबाट स ािलत आयोजना वा सम्बिन्धत 
ठेकेदारको नाममा पैठारी हनु ेिनमार्ण यन्ऽ तथा 
उपकरण तथा सरकारी आयोजना वा सोसँग 
सम्बिन्धत िवदेशी ठेकेदार वा िवदेशी ठेकेदार र 
नेपाली ठेकेदारको संयकु्त उपबमका नाममा 
पैठारी हनु ेसवारी तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने 
महसलु बापतको रकम बै  ग्यारेण्टी िलई 
अःथाई पैठारी गनर् िदइनछे ।त्यसरी बै  
ग्यारेण्टी िलई अःथाई पैठारी गनर् िदइन े
आयोजनाको लािग नभई नहनु े मालवःतकुो 
िववरण भएको मा र िल  सम्बिन्धत िनकायको 
राजपऽांिकत िविश  ौेणीको अिधकृत वा 
लगानी बोडर्को ूमखु कायर्कारी अिधकृतबाट 
ःवीकृत भएको हनु ुपनछ।  

तर वैदेिशक अनदुानमा स ािलत 
आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उिल्लिखत 
शतर्को अिधनमा रिह सम्बिन्धत मन्ऽालयको 
सिचव वा िवकास साझेदारबाट भएको 
िसफािरसका आधारमा आयोजनाको लािग 
आवँयक िनमार्ण उपकरण, यन्ऽ र सवारी तथा 
ढुवानी साधन आयोजनाको समाि  पिछ अिनवायर् 
पमा िफतार् लैजान ेगरी लगतमा राखी अःथायी 
पैठारी गनर् अनमुित िदन सिकनेछ।यसरी पैठारी 
भएको मालवःत ु नेपालमा कसैलाई िबबी वा 
दान गनर् वा हःतान्तरण गनर् पाइने छैन।  



 

293 
 

 (आ)  उपखण्ड (अ) बमोिजम पैठारी हनु े सवारी र 
ढुवानी साधन, िनमार्ण यन्ऽ तथा उपकरण 
पैठारी गदार् ू ापनपऽमा नेपालिभऽ रहन ेअविध 
उल्लेख गरी जाँचपास गनुर् पनछ । िनधार्िरत 
अविधमा आयोजना सम्प  नभएको कारणले 
ू ापनपऽमा उिल्लिखत अविधभन्दा बढी 
अविधसम्म नेपालिभऽ राख्न ुपन भएमा सम्बिन्धत 
िनकायबाट ःवीकृित िलई आयोजनाको अविध 
थप भएको जानकारी भन्सार िवभागलाई िदन ु
पनछ । सो आधारमा भन्सार िवभागले 
सम्बिन्धत भन्सार कायार्लय एवं अन्य 
िनकायलाई जानकारी गराउनछे । 

(इ)  उपखण्ड (अ) बमोिजम पैठारी हनु े सवारी र 
ढुवानी साधनको दतार् गदार् छु ै पिहचान हनु े
िकिसमले दतार् गनुर् पनछ र पिरयोजना अविध 
समा  भएपिछ यःता साधनको नवीकरण गिरने 
छैन । पैठारीकतार्ले यसरी दतार् भएको सवारी 
तथा ढुवानी साधनको सवारी दतार् ूमाणपऽको 
ूितिलिप सिहतको जानकारी दतार् भएको िमितले 
पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयलाई 
िदन ुपनछ ।  

(ई)  नेपाल सरकारले म्याद थप िदएकोमा बाहेक 
आयोजना सम्प  भएको िमितले वा करार 
सम्झौता (ठेक्का सम्झौता) र  भएको िमितले 
तीन मिहनािभऽ उपरोक्त अनसुारका मालवःत ु
िफतार् लिगसक्न ुपनछ । 

         ःपि करणः यस दफाको ूयोजनको 
लािग "आयोजना सम्प  भएको िमित" भ ाले 
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सम्झैातामा उल्लेख भए अनसुारको िडफेक्ट 
लायािविलिट िपिरयड वा ममर्त अविध 
(मेिन्टनेन्स िपिरयड) समेत सम्झन ुपदर्छ । 

 (उ) उपखण्ड (ई) बमोिजम मालवःत ु िफतार् नलगी 
आफैले उपयोग गरेमा, कसैलाई उपहार िदएमा 
वा िबबी गरेमा उिल्लिखत अविधिभऽै ूचिलत 
कानून बमोिजम लाग्न े महसलु बझुाउन ु 
पनछ । यसरी तोिकएको अविधिभऽ िफतार् 
नलगेका वा महसलु नबझुाएका सवारी र ढुवानी 
साधन, िनमार्ण यन्ऽ तथा उपकरण जफत 
गिरनेछ र अःथायी पैठारी गदार् राखेको बै  
जमानतबाट लाग्न े महसलु बराबरको रकम 
समेत राजःवमा आम्दानी बाँिधनेछ ।    

(ऊ) सम्बिन्धत ठेकेदारले एउटा पिरयोजनाको नाममा 
पैठारी गरेको मालवःत ुिफतार् नलगी वा महसलु 
नितरेसम्म त्यःतो ठेकेदारले अक  पिरयोजनाका 
लािग सवारी साधन, यन्ऽ उपकरण एवं 
मालवःतहु  पैठारी गनर् पाउन ेछैन । 

(ख) आयोजनामा ूयोग हनुे खपत हनुे मालवःतकुा 
सम्बन्धमाः- वैदेिशक ऋण वा अनदुानमा स ािलत 
आयोजनामा खपत हनुे मालवःतमुा लाग्ने महसलु छुटका 
लािग अथर् मन्ऽालयमा िसफािरस गदार् देहायका िवषय 
सिहत त्यःता मालवःतकुो िववरण भएको मा र िल  
सम्बिन्धत िनकायको राजपऽांिकत िविश  ौेणीको 
अिधकृत वा लगानी बोडर्को ूमखु कायर्कारी अिधकृतले 
ःवीकृत गरेको हनुपुनछ।  
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(१) वैदेिशक ऋण वा अनदुान सम्बन्धी सम्झौतामा 
भएको कर छुटको ूावधान ःप  खलेुको हनु ु
पन, 

२)   आयोजनाको दर िव षेण तथा लागत अनमुानमा 
मा र िल मा समावेश भएको वःतकुो कर 
बाहेकको मूल्य खलेुको  हनुपुन, 

(३)    सम्झौता अंकको कित मूल्यको मालवःत ु पैठारी 
हनुे हो सो खलेुको हनु ुपन, 

(४)   मा र िल मा उिल्लिखत मालवःतहु  मध्ये कुन 
नेपालमा खिरद गन हो र कुन पैठारी गन हो 
सो ःप  पमा खलुाउन ुपन, 

(५) ःवीकृत मा र िल  संशोधन भए संशोधन गनुर् 
पनार्को आधार र कारण खलुाउन ुपन।  

(ग)   खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत मा र िल मा 
मालवःतकुो नाम, इकाई, ूित इकाई मूल्य, जम्मा मूल्य (CIF, CIP, FOB, EXW वा अन्य), मिुा, वःत ु
वगीर्करणको उपशीषर्क, उत्पि को मलुकु, आयोजना एवं 
पैठारीकतार्को नाम र आयोजना सम्प  हनु े िमित समेत 
ःप  पमा खलुाइएको हनुपुनछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम सिुवधामा पैठारी भएको 
मालवःत ु जनु आयोजनाको लािग पैठारी भएको हो सोही 
आयोजनामा माऽ ूयोग गनर् पाईनेछ । नेपाल सरकारले ःवीकृित 
िदएको अवःथामा वाहेक तोकेको आयोजनाभन्दा अन्यऽ ूयोग 
भएको पाइएमा खपत हनुे मालवःतकुो हकमा त्यःतो मालवःतमुा 
लाग्ने महसलु र सो महसलु बराबर जिरबाना हनुेछ । खपत नहनु े
सवारी साधन, मेिशनरी यन्ऽ, उपकरण लगायतका मालवःतकुो 
हकमा त्यःता मालवःत ु जफत गिरन ेछ र महसलु बापत बै  
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ग्यारेण्टी राखेको भए त्यःतो वै  ग्यारेण्टीबाट लाग्ने महसलु 
वरावरको  रकम राजःवमा आम्दानी बाँिधनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम महसलु नबझुाएका वा सो 
उपदफामा उिल्लिखत म्यादिभऽ िफतार् नलगेका  सवारी  र 
ढुवानीका साधन, िनमार्ण उपकरण तथा यन्ऽको यथाथर् सूचना िदई 
कब्जा गनर् सहयोग गन व्यिक्तलाई त्यःतो मालवःत ु िललाम गरी 
ूा  हनु ेरकमको दश ूितशत रकम परुःकार ःव प िदइनेछ । 

 (५)  यस अनसूुचीको दफा १२ को उपदफा (१) को 
खण्ड (ङ) को (६)  बमोिजम पैठारी भई िफतार् लैजान ुपन सवारी 
साधन िविभ  ्कारणबाट िफतार् लैजान नसकेमा नेपाल सरकार, 
पररा  मन्ऽालयको िसफािरसमा २०७७ साल पौष मसान्तसम्म 
त्यःता सवारी साधनको ःवािमत्व हःतान्तरण गनर् सिकनेछ । 
यसरी ःवािमत्व हःतान्तरण गदार् कूटनैितक सिुवधा ूा  गन 
व्यिक्तलाई ःवािमत्व हःतान्तरण गरेमा कुनै महसलु लाग्न ेछैन ।  

१४. देहायका मालवःतमुा देहाय बमोिजम भन्सार महसलु छुट हनुेछः  

(१) भन्सार महसलु पूणर् छुट हनुेः  

   (क) आंिशक चहिकलो पािरएको धागो (पी.ओ.वाई.) उत्पादन 
गन उ ोगले उ ोग िवभागले तोकेको हदसम्मका कच्चा 
पदाथर्को खपत अनपुात, ःवदेशमा हनु े उपभोग एवं 
िवदेशमा हनु े िनकासीको आधारमा उ ोगले पैठारी गन 
उपशीषर्क ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.०० मा पन 
Pet chips,  

(ख) जटु उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क ५३०३.१०.०० र 
५३०३.९०.०० मा पन कच्चा जटु, 

(ग) नेपाल सरकारले पैठारी गन उपशीषर्क ४९०७.००.२० 
को हलुाक िटकट, उपशीषर्क ४९०७.००.३० को 
हवाईपऽ, उपशीषर्क ४९०७.००.४०  को राहदानी, 
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उपशीषर्क ४९०७.००.५० अन्तःशलु्क िटकट र 
उपशीषर्क ४९०९.००.०० को पो काडर्, 

(घ) िनजी ूयोगको लािग आंिशक भन्सार महसलु सिुवधामा 
पैठारी भई सवारी साधनका धनीको मतृ्य ुभएको कारणले 
िनजको हकवाला पित वा प ीको नाममा नामसारी हनु े
सवारी साधन, 

(ङ) भारतमा उत्पादन भई भारतबाटै पैठारी भएको उपशीषर्क 
२७०९.००.०० को कच्चा पेशोिलयम तेल र िवटुिमन 
खिनजबाट ूा  कच्चा तेल, 

(च) भारतमा उत्पादन भई भारतबाटै पैठारी हनु े िनम्न 
उपशीषर्कका मालवःतःु  
भाग २५      
2502.00.00 2504.10.00 2504.90.00 2510.10.00 2511.10.00

2511.20.00 2513.10.00 2513.20.00 2519.90.00 2521.00.00

2525.10.00 2528.00.00    

भाग २६      
2601.11.00 2601.1२.00 2601.20.00 2602.00.00 2603.00.00

2604.00.00 2605.00.00 2606.00.00 2607.00.00 2608.00.00

2609.00.00 2610.00.00 2611.00.00 2612.10.00 2612.20.00

2613.10.00 2613.90.00 2614.00.00 2615.10.00 2615.90.00

2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00  

भाग ४४      
4401.11.00 4401.19.00 4401.21.00 4401.22.00 4401.31.00

4401.39.00 4402.10.00 4402.90.०0 4403.11.00 4403.12.00

4403.21.00 4403.22.00 4403.23.00 4403.24.00 4403.25.00

4403.26.00 4403.41.00 4403.49.00 4403.91.00 4403.93.00

4403.94.00 4403.95.00 4403.96.00 4403.97.00 4403.98.00

4403.9९.10 4403.99.90 4404.10.00 4404.20.00 4406.11.00
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4406.12.00 4406.91.00 4406.92.00 4407.11.00 4407.12.00

4407.19.00 4407.21.00 4407.22.00 4407.25.00 4407.26.00

4407.27.00 4407.28.00 4407.29.00 4407.91.00 4407.92.00

4407.9३.00 4407.94.00 4407.95.00 4407.99.00  

(छ) मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका धागो उ ोगले पैठारी 
गन उपशीषर्क ५४०२.४६.०० को आंिशक चहिकलो 
पािरएको धागो (िप.ओ.वाई) र उपशीषर्क 
5503.11.00, 5503.19.00, 5503.20.00, 
5503.30.00, 5503.40.00, 5503.90.00, 
5504.10.00, 5504.90.00, 5506.10.00, 
5506.20.00, 5506.30.00, 5506.40.00, 
5506.90.00 र उपशीषर्क ५५०७.००.०० मा पन 
मानव िनिमर्त ःटेपलु फाइवर, 

(ज) िव तु सोलार वा ब्याशीबाट माऽ चल्ने तीन पांम ेवा चार 
पांम े सवारी वा ढुवानी साधन उत्पादन गन गरी दतार् 
भएका उ ोगले आफूले उत्पादन गन सवारी वा ढुवानी 
साधनको उत्पादनमा ूयोग गन उपशीषर्क 
८७०६.००.४० र ८७०६.००.५० मा पन चेिसस, 
उपशीषर्क ८५०१.१०.००, ८५०१.२०.००, 
८५०१.३१.००, ८५०१.३२.००, ८५०१.३३.००, 
८५०१.३४.००, ८५०१.४०.००, ८५०१.५१.००, 
८५०१.५२.००, ८५०१.५३.०० ८५०१.६१.००, 
८५०१.६२.००, ८५०१.६३.००, ८५०१.६४.०० मा 
पन मोटर र उपशीषर्क ८५०४.४०.१० मा पन व्याशी 
चाजर्र, 

(झ) रक्त स ार सेवाको लािग आवँयक पन उपशीषर्क 
९०१८.९०.०० मा पन रगत राख्न े प्लाि कका थैला 
तथा सोही ूयोजनका लािग नेपाल रेडबस सोसाइटीले 
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पैठारी गन उपशीषर्क ९०१८.९०.०० मा पन 
शान्सफ्यूजन सेट, उपशीषर्क ३००२.९०.१० मा पन 
टेिःट  िकट्स र उपशीषर्क ३८२२.००.०० मा पन 
िरएजेण्ट, 

(ञ) ि िवहीनह ले ूयोग गन उपशीषर्क ८४४३.३१.००,  
८४४३.३२.०० र ८४४३.३९.०० मा पन ॄेलो (ॄेल 
िून्टर), उपशीषर्क  ८५३१.८०.०० मा पन र सूचक, 
पानीसूचक र ूकाशसूचक यन्ऽह , उपशीषर्क  
९०२५.१९.९० मा पन आवाज िदने थमार्िमटर, 
उपशीषर्क  ९१०२.९९.०० मा पन ॄेल घडी, 
उपशीषर्क  ९०१३.८०.०० मा पन मेग्नीफाइ  ग्लास, 
उपशीषर्क  ९०१४.१०.०० मा पन ॄेल कम्पास, 
उपशीषर्क  ४९०१.९१.०० र ४९०१.९९.०० मा पन 
ॄेल पःुतक, उपशीषर्क  ८४४३.३९.०० मा पन ॄेल 
इम्वोसर, उपशीषर्क  ८४७२.१०.०० मा पन ॄेल 
ःटेनिसल मेिशन,   

(ट)  नेपाल रा  बै को नाममा पैठारी हनु ेभाग २८, २९, र 
३८ मा पन रसायन, भाग ४८ मा पन टकमरीको 
िनिम  आवँयक पन कागज, उपशीषर्क 
४९०७.००.६० मा पन चेक फमर् तथा चेकवकु, भाग 
७१ मा पन िसक्का, शीषर्क ७१.०६, ७१.०८ र 
७१.१३ मा पन चाँदी, सनु तथा सोका गहना, भाग ७४ 
को धात,ु भन्सार शीषर्क ८४.७२ अन्तगर्त पन भन्सार 
महसलु माफी बाहेकका कायार्लय यन्ऽह  एवं यःतै 
ूकृितका अन्य मालवःत ु। 
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(२) भन्सार महसलु एक ूितशत माऽ लाग्नेः  

(क) हवाई सेवा ूदायक संःथाले वा नागिरक उ यन 
ूािधकरणबाट इजाजत ूा  गरेका कम्पनीले पैठारी गन 
उपशीषर्क ८८०२.२०.००, ८८०२.३०.०० र 
८८०२.४०.०० मा पन हवाइजहाज; उपशीषर्क 
८८०२.११.०० र ८८०२.१२.०० मा पन 
हेिलकोप्टर; उपशीषर्क  ८४८३.४०.०० मा पन  गयेर 
बक्स; उपशीषर्क ८४०७.१०.०० मा पन इि न; 
उपशीषर्क ८४११.11.००, ८४११.१२.००, 
८४११.२१.०० र ८४११.२२.०० मा पन टव  जेट 
इिन्जन र टव  ूोपेलसर्; उपशीषर्क ४०११.३०.०० मा 
पन टायर; उपशीषर्क ४०१३.९०.३० मा पन वू; 
उपशीषर्क  ८५०७.१०.०० मा पन व्याशी; उपशीषर्क 
७३१८.१६.००, ७३१८.१९.०० र ७३१८.२३.०० 
मा पन नट, वोल्ट र िरभेट; उपशीषर्क  
८८०३.१०.०० मा पन ूोपेलर, रोटर र व्लेड; 
उपशीषर्क ८४०९.१०.०० मा पन िप न; उपशीषर्क 
८८०३.३०.०० मा पन हव, एक्यटुर, िव्हल, ॄेक, 
ए.पी.य.ु, फ्यलु कन्शोल यिुनट, िव , ःटेिर  सेलेक्टर 
भल्भ, भाइॄेसन आइसोलेटर र अन्य पाटर्पजुार्; उपशीषर्क 
८८०५.१०.०० मा पन ल्यािण्ड  गेयर; उपशीषर्क 
७००७.११.०० र ७००७.२१.०० मा पन िवण्डिसल्ड, 

तर िलजमा पैठारी भएका हवाइजहाज, 
हेिलकोप्टर वा ितनका इि न पैठारी गरेको िमितले तीन 
वषर्िभऽ िफतार् गरेमा वा नेपालमा दघुर्टना भई पनुः 
स ालन गनर् नसक्न ेभएमा एवं सोही कारण िफतार् लैजान 
समेत नसकेमा पैठारी हुँदा ितरेको भन्सार महसलु िफतार् 
िदइन ेछ । 
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(ख) दाना तथा पशपंुक्षी उ ोगले ःवदेशमा ूयोग गन गरी 
पैठारी गन उपशीषर्क ०५११.९१.०० मा पन माछाका 
टुबाटाबी वा धलुो र िसपीको टुबा; उपशीषर्क 
२३०१.१०.०० र २३०१.२०.०० मा पन िफड 
सिप्लमेन्टको कच्चा पदाथर्, उपशीषर्क २३०३.१०.०० 
मा पन मकैको ग्लटेुन र उपशीषर्क २५२१.००.०० मा 
पन चनु ढंुगाको धलुो र उपशीषर्क ३५०७.९०.०० मा 
पन ईन्जाइम, 

(ग) कपडा तथा कापट उ ोगले पैठारी गन शीषर्क ५२.०५ 
र उपशीषर्क ५२०७.१०.०० मा पन धागो,  

(घ) उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क ९०२७.१०.००, 
९०२७.३०.०० र ९०२७.९०.१० मा पन यन्ऽ 
उपकरण तथा ९०२७.९०.९० मा पन ितनका पाटर्पूजार्, 

(ङ) टायर उत्पादन गन उ ोगले आफ्नो उत्पादनको 
ूयोजनको लािग पैठारी गन सम्पूणर् कच्चा पदाथर् एवं 
सहायक कच्चापदाथर्, 

(च) यातायात व्यवःथा कायार्लयमा दतार् भइसकेका िडजेल वा 
पेशोलबाट चल्न े सवारी साधनलाई िव तुीय मोटरबाट 
स ालन हनुे गरी बनाउन ेूयोजनका लािग यःता उ ोग 
वा सवारी धनीले पैठारी गन यन्ऽ तथा उपकरण, 

(छ) सवारी ूदूषण कम गन उ ेँयले सवारी साधनमा ूयोग 
गन गरी पैठारी गन उपशीषर्क ८४२१.३९.०० मा पन 
क्याटिलक कन्भटर्र र म्याग्नटेाइजर, 

(ज) धागो तथा कपडा उ ोगले आफ्नो उत्पादन ूयोजनका 
लािग पैठारी गन शीषर्क ८४.०२,  ८४.२०, ८४.४४, 
८४.४५, ८४.४६, ८४.४७, ८४.४८, उपशीषर्क 
८४२१.१२.००, ८४५१.२९.००, ८४५१.३०.००, 
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८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० का मेिशनरी तथा 
उपकरण, सोका ःपेयसर् पाट्सर्, शीषर्क २८.१५, 
२८.३०, २८.३६, २८.४७, २९.१५, ३२.०४, 
३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६, मा पन{ 
केिमकल, डाइज र पोिलमर,  

(झ) तयारी पोशाक िनयार्त गन उ ोगह ले पैठारी गन 
उपशीषर्क ९४०३.२०.९० र ९४०३.६०.०० मा पन 
भ्याकुम आइरिनङ टेवलु र उपशीषर्क ८५१६.४०.०० 
मा पन ःटीम आइरन, 

(ञ) कृिष तथा पशजुन्य उ ोगमा ूयोग हनु े उपशीषर्क 
८४२१.११.०० मा पन सेपरेटर; उपशीषर्क 
७३०९.००.०० र ७६११.००.०० मा पन िमल्क 
िचिलङ भ्याट; उपशीषर्क २८०४.३०.०० मा पन 
िलिक्वड नाइशोजन; उपशीषर्क ८४१८.१०.०० मा पन 
औ ोिगक रेृीजरेटर; उपशीषर्क ७६१३.००.०० मा 
पन िलिक्वड नाइशोजन राख्न े कन्टेनर । यःता यन्ऽ 
उपकरणह  िस.के.डी. वा एस.के.डी. पमा पैठारी हुँदा 
ि िवधा पनर् गएमा पैठारी गदार्कै अवःथामा एक ूितशत 
भन्सार महसलु िलई बाँकी महसलु बापतको बै  ग्यारेण्टी 
िलने र उक्त यन्ऽ, उपकरण जडान भइसकेपिछ मेिशन 
ठहिरएमा उक्त बै  ग्यारेण्टी फुकुवा गिरनेछ । 

(ट) मगृौला रोगीको उपचारमा ूयोग गन उपशीषर्क 
३८२४.९९.९० मा पन डाइलािसस वाथ कन्सन्शेट 
(ठोस वा तरल), 

(ठ) िचया उ ोगले पैठारी गन शीषर्क ६०.०५ मा पन 
वेदिर  नेट, उपशीषर्क ८४३८.८०.९० मा पन टी 
ूोसेिस  मेिशन; रोिल  टेवलु, टी व्लेिण्ड  मेिशन, 
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प्लिक  मेिशन, शीषर्क ८४.82 मा पन िवयिर , 
उपशीषर्क ८४३८.९०.०० मा पन पाटर्पजुार्ह ; िचया 
प्यािक को लािग उ ोगको नाम छपाई गरी पैठारी गन 
शीषर्क ४८.१९ अन्तगर्तका सबै उपशीषर्कह  र 
उपशीषर्क ३९२३.१०.९०, ३९२३.२१.००, 
३९२३.२९.०० र ३९२३.९०.९० मा पन प्यािक  
मेटेिरयल, 

(ड) दतार् भएका मत्ःय फामर्ले पैठारी गन उपशीषर्क 
५६०८.११.०० मा पन तयारी जालह ; उपशीषर्क 
५६०७.५०.०० मा पन जाल बनाउन ूयोग गिरन े
नाइलन धागो र उपशीषर्क ७३१४.४९.०० मा पन 
माछा पाल्न ेतयारी केजह ; उपशीषर्क ८४१३.८१.०० 
मा पन पम्प सेट, उपशीषर्क ८४१४.५९.०० मा पन 
एरेटर; उपशीषर्क ३८०८.९१.९० मा पन मत्ःय िवष 
एवं मत्ःय ूजननक्ा लािग आवँयक उपशीषर्क 
२९३७.१९.०० र २९३७.२९.०० मा पन हाम न, 

(ढ) धागो उ ोगले पैठारी गन शीषर्क ५२.०१, ५२.०२ र 
५२.०३ मा पन कपास, 

(ण) मौरी पालन उ ोगले पैठारी गन मौरी पालनको लािग 
आवँयक पन उपशीषर्क ७३१०.१०.०० र 
७३१०.२९.०० मा पन मेटल व्यारल; उपशीषर्क 
७३२६.९०.०० मा पन आधार चाका रोलर, व्हील 
प्लेट र रानी छेक्न ेपाता; उपशीषर्क  ८४१३.८१.0० 
मा पन िगयर पम्प, उपशीषर्क  ९०३१.८०.०० मा पन 
महको गणुःतर परीक्षण गन उपकरण र उपशीषर्क 
९६०३.९०.०० मा पन मौरी ॄसु; 
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(त) तयारी गहना बनाई िवदेश िनकासी गन उ ोगले पैठारी 
गन उपशीषर्क २५३०.९०.०० मा पन कच्चा एम्बर 
(Raw Amber), 

(थ) नपेालमा ूयोग भइसकेका परुाना व्याशी तथा िव तु स य 
गन एकुमलेुटरको पनुःूशोधन गन उ ेँयले दतार् भएका 
उ ोगले ःवीकृत िःकम बमोिजम पैठारी गन उपशीषर्क 
८४७४.८०.०० मा पन िमल मेिशनरी तथा उपकरण, 

(द) ूयोग भइसकेका झऽुा प्लाि क तथा प्लाि कका पऽलुाई 
पनुः ूशोधन गन उ ेँयले दतार् भएका उ ोगले उ ोग 
िवभागबाट ःवीकृत िःकम बमोिजम पैठारी गन शीषर्क 
८४.७७ अन्तगर्त पन  दरबन्दीमा माफी भए बाहेकका 
िमल मेिशनरी तथा उपकरण, 

(ध)  औषिध उत्पादन गन उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
९०१६.००.०० मा पन तराजहु , 

(न)  प्लाि कको झोला उत्पादन गिररहेका उ ोगले सोको 
िवकल्पमा जटु, कागज वा कपडाबाट झोला बनाउन ेगरी 
उ ोगको ःव पमा पिरवतर्न गनर् चाहेमा सोको लािग 
आवँयक पन सोही उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
८४४१.२०.०० र  उपशीषर्क ८४79.८9.80 मा पन 
मेिशन तथा यन्ऽ उपकरण, 

(प) बालीनालीमा ूयोग हनु े जैिवक िवषािद उत्पादन गन 
उ ोगले जैिवक िवषािद उत्पादन गनर्का लािग पैठारी गन 
भाग ८४ मा पन भन्सार महसलु माफी भए बाहेकका 
मेिशनरी तथा यन्ऽ उपकरण, 

(फ) नेपाली ूकाशक एवं सम्पादक िमली स ालन गन गरी 
दतार् भएका सहकारी संःथाले पैठारी गन उपशीषर्क 
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८४४३.१२.०० वा ८४४३.१३.०० मा पन अफसेट 
मिुण यन्ऽावली (अफसेट िूिट  मेिशन), 

(ब) ग्याँस िसिलण्डरको भल्भ बनाउन े उ ोगले आफ्नो 
उत्पादन ूयोजनको िनिम  पैठारी गन उपशीषर्क 
७४०७.२१.०० मा पन िप लको डण्डी । 

(भ)  कृिष कायर्मा ूयोग हनुे उपशीषर्क ३९२६.९०.९३  र 
८५१६.७९.१० मा पन कीरा मान शर् याप (Insect 

traps), 
(म)  पिँमना उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क ५१०८.१०.९० 

र ५१०८.२०.९० मा पन Blended protein fiber 
yarn,   

(य)  रेशम खेती गन फामर्ले रेशम खेतीका लािग पैठारी गन 
उपशीषर्क ८४१९.३१.०० मा पन कोकन सायर, 
उपशीषर्क  ८४४५.४०.०० मा पन  िरलीग मेिशन, 

(३)    भन्सार महसलु आंिशक पमा छुट हनुेः 

(क) कापट उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क  5503.11.00, 
5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 
5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00, 
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00, 
5507.00.00 मा पन ःटेपलु फाइवरमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा नब्बे ूितशत छुट िदइनेछ । 

(ख) भाग ३० मा पन (उपशीषर्क ३००२.११.००, 
३००२.१२.००, ३००२.१३.००, ३००२.१४.००, 
३००२.१५.००, ३००२.१९००, ३००२.२०.००, 
३००२.३०.००, ३००३.९०.४०, ३००४.९०.४१, 
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३००४.९०.४९  र ३००४.९०.५० तथा मानव पोषण 
र ःवाःथ्यवधर्क िभटािमन बाहेक) औषिधमा पाँच ूितशत 
भन्सार महसलु लाग्नेछ । 

(ग) भाग ८४ को पाँच ूितशत भन्सार महसलु लाग्न े
घरायसी ूयोग हनु सक्न ेबाहेकका मेिशनरी एवं यन्ऽ, 
उपकरण र उ ोग िवभागको ःवीकृत िःकम बमोिजम 
सी.के.डी. वा एस.के.डी. अवःथामा पटक पटक पैठारी 
हनुे मेिशनरीका मखु्य अवयव एवं तीनका पिहचानयोग्य 
अंगह  एवं सहायक साममीमा चार ूितशत माऽ भन्सार 
महसलु लाग्नेछ । भाग ७३ मा पन मेकािनकल संयन्ऽ 
जडान नगिरएका भण्डारण टंकीह  (ःटोरेज ा ), 
माइिण्डङ वल (पेषण गिुटका), फलाम वा ःपातका पाइप 
तथा भाग ६९ मा पन ताप सहन गनर् सक्न ेर इटा एवं 
िव तुीय ूसारण लाइनमा जडान गिरने शान्सफरमर 
जःता मालवःतमुा यो सिुवधा ूदान नगरी दरबन्दी 
बमोिजम नै महसलु असलु गिरनेछ । जगडेा वा 
ूितःथापनको लािग पैठारी हनुे िमल, मेिशनरी, यन्ऽ, 
उपकरणका पाटर्पजुार् एवं सहायक साममीमा पिन यो 
सिुवधा निदई दरबन्दी बमोिजमको महसलु लाग्नेछ । 

      तर, परुाना वा ूयोग भइसकेका िमल, मेिशनरी 
यन्ऽ, उपकरणमा यस खण्ड बमोिजमको छुट िदइन े 
छैन । 

(घ) कनर् फ्लेक्स, ओट्स, मःुली, पोिरज, िवट फ्लेक्स जःता 
ॄेक फाःट सेिरयल्स उत्पादन गन उ ोगले पैठारी गन 
उपशीषर्क १००४.९०.०० मा पन भसू सिहतको ओट्स 
पैठारी गरेमा पाचँ ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ। 
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(ङ) मूल्य अिभविृ  करमा दतार् भएका पोिलकोिट  पेपर र 
िून्टेड लेिमनशेन िफल्म उत्पादन गन उ ोगले 
पोिलकोिट  पेपर वा िून्टेड लेिमनशेन िफल्म उत्पादन 
गनर् आवँयक पन पिरमाणसम्मको उपशीषर्क 
३९१९.९०.०० तथा शीषर्क ३९.२० र ३९.२१ का 
सबै उपशीषर्कमा पन पोिल र िफल्म, िव.ओ.पी.पी. 
िफल्म, एक्ः टेड पोिलिफल्म मेटालाइज्ड सी.पी.पी. 
िफल्म र िमल्की सी.पी.पी. िफल्म पैठारी गदार् दश 
ूितशत भन्सार महसलु लाग्नछे । 

(च) कुखरुापालन व्यवसायको लािग आवँयक पन उपशीषर्क 
०४०७.११.०० र ०४०७.१९.०० मा पन चल्ला 
कोरल्नका लािग िनषेिचत फुलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ । 

(छ) उपशीषर्क ६२११.३२.२०, ६२११.३३.२०,  
६२११.४३.२०, ६२११.४९.००, ६२११.४२.२० मा 
पन साडी, लुंगी, धोती र उपशीषर्क ६२१४.९०.०० मा 
पन सतुीको गम्छामा दश ूितशत भन्सार महसलु 
लाग्नेछ । 

(ज) वािणज्य बै ले सवर्साधारण जनतालाई िवबी गनर् आफ्नो 
लोगो अि त स-साना पिरमाणका उपशीषर्क 
७११३.१९.१० र ७११३.१९.९० मा पन िसक्काह  
पैठारी गरेमा सो िसक्कामा शीषर्क ७१.०८ बमोिजमको 
दरमा भन्सार महसलु लाग्नेछ ।  

(झ) नेपालमा केवलु कार स ालन गनर् उ ोगले पैठारी गन 
उपशीषर्क ७३१२.१०.०० मा पन केवलु (ल ा) र 
उपशीषर्क ८४३१.३९.०० मा पन तयारी क्याव वा 
क्याव िनमार्ण गनर् आवँयक पन उपशीषर्क 
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७२१०.९०.०० मा पन ःटील पाता लगायत उ ोग 
िवभागको ःवीकृत ःकीमिभऽ पन केवलु कारका लािग 
आवँयक पन सम्पूणर् िमल मेिशनरी तथा उपकरणह  
पैठारी गदार् चार ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ञ) शीषर्क ३९.२० अन्तगर्तका सबै उपशीषर्कमा पन िफलर 
माःटर ब्याचमा दश ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ । 

(ट)  लघ,ु घरेल ुतथा साना उ ोगले पैठारी गन भन्सार महसलु 
माफी भए बाहेकका भाग ८४ मा पन मेिशनरीमा लाग्न े
भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ ।  

(ठ) मालवःत ु िचःयानमा राखी ढुवानी गनर् ूयोग हनुे गरी 
रेृीिजरेिट  ूणाली जडान गनर् आवँयक पन शीषर्क 
८७.०६ अन्तगर्तका चेिसस र उक्त चेिससमा जडान हनु े
बक्स र सोसगँ सम्बिन्धत मेिशनरी उपकरण सिहतको 
चेिसस (रेृीिजरेसन िस म) पैठारी गरेमा िनयमअनसुार 
लाग्ने पूरै भन्सार महसलु धरौटीमा राखी पिछ मालवःत ु
िचःयानमा राखी ढुवानी गनर् ूयोग हनु े गरी पूणर् पले 
रेृीिजरेसन जडान भएको ढुवानीको साधन बनाई 
यातायात व्यवःथा कायार्लयमा दतार् गरेको ूमाण भन्सार 
कायार्लयमा पेश गरे पिछ एक ूितशत भन्सार महसलु 
बापतको रकम असलु गरी बाँकी धरौटी रकम िफतार् 
गिरनेछ। 

  तर यसरी सिुवधा ूा  गनर्का लािग यःतो 
ढुवानी साधन अ  ूयोजनमा ूयोग हनु नसक्न,े 
चालकले ासबोडर्बाट नै सबै कुराको िनयन्ऽण 
गनर्सक्ने गरी ःथायी िकिसमबाट आवँयक संयन्ऽ जडान 
गरी तयार भएको हनु ुपनछ । सामान्य ढुवानी साधनमा 
अःथायी तवरबाट अन्य संयन्ऽ जडान गिरएको अवःथामा 
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यःतो सिुवधा ूदान गिरने छैन । उपशीषर्क 
८७०४.९०.१० को ूिशतक ूणाली (रेृीजरेिट  
िस म) जडान गिरएको तयारी ढुवानी साधनको हकमा 
समेत यःतो व्यवःथा लागू हनुछे । 

(ड) िःपिलिट  एवं िडिःटलेशन प्लान्ट राखी िडिःटल्ड फे ी 
एिसड उत्पादन गन उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
१५०३.००.०० मा पन टेलो आयल, उपशीषर्क 
३८२३.११.०० र ३८२३.१२.०० मा पन पाम एिसड 
आयल र एिसड आयल तथा उपशीषर्क ३८२३.१३.०० 
मा पन पाम फे ी एिसडमा लाग्न े भन्सार महसलुमा 
पचह र ूितशत छुट हनुेछ । 

(ढ) हाडर्वेयरमा पिहले नै लोड भई आएका (िू-लोडेड वा 
इनिवल्ट) सफ्टवेयर पैठारी हुँदा जनु हाडर्वेयरमा लोड 
भई आएको हो सोही हाडर्वेयरमै वगीर्करण गरी महसलु 
िलइनछे र सफ्टवेयरको छु ै वगीर्करण गनुर्पन छैन । 

(ण) र  (पेन्ट) उत्पादन गन उ ोगले कच्चा पदाथर्को पमा 
पेठारी गन उपशीषर्क ३२०९.१०.१० मा पन एबेिलक 
इमलु्सनमा बीस ूितशत  र उपशीषर्क २८२१.१०.०० 
मा पन आइरन अक्साइड र उपशीषर्क २८२३.००.०० 
मा पन  िटटािनयम डाइअक्साइडमा पाँच ूितशत भन्सार 
महसलु लाग्नेछ । 

(त) कम्तीमा एक हेक्टर क्षेऽफलमा माछा पालन गरेका 
मत्ःय फमर्ले जीिवत माछा एवं माछाका भरुा ढुवानी गन 
गरी तयार गरेका अिक्सजन संयन्ऽ जिडत शीषर्क 
८७.०४ अन्तगर्त सबै उपशीषर्कमा पन ढुवानी साधनमा 
दश ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ । 
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  तर यसरी सिुवधा ूा  गनर्का लािग यःतो 
ढुवानी साधन उत्पादक कम्पनीबाट नै अ  ूयोजनमा 
ूयोग हनु नसक्ने, चालकले ासबोडर्बाट नै सबै 
कुराको िनयन्ऽण गनर्सक्न े गरी ःथायी िकिसमबाट 
आवँयक संयन्ऽ जडान गरी तयार भएको हनु ुपनछ । 
सामान्य ढुवानी साधनमा अःथायी तबरबाट अन्य संयन्ऽ 
जडान गरी ल्याएको अवःथामा यःतो सिुवधा ूदान गिरने 
छैन । 

(थ) चालीस वा सोभन्दा बढी सीट क्षमताका कम्तीमा पाँच 
वटा बस सावर्जिनक यातायातमा स ालन गन गरी दतार् 
भएका सहकारी संःथा तथा कम्पनीले उिल्लिखत 
ूयोजनको लािग पैठारी गन उक्त क्षमताका उपशीषर्क 
८७०२.१०.१० मा पन तयारी बस एवं उपशीषर्क 
८७०६.००.८० मा पन चेिससमा पाचँ ूितशत भन्सार 
महसलु लाग्नछे । त्यसरी पैठारी गरेका सवारी साधन 
पैठारी गरेको िमितले दश वषर् नपगुी सावर्जिनक यातायात 
स ालन गन उ ेँयले दतार् भएका सहकारी संःथा वा 
कम्पनी वाहेक अ लाई िबबी िवतरण, नामसारी वा कुनै 
िकिसमले हक हःतान्तरण गनर् पाइने छैन । दश वषर् 
नपगुी नामसारी, िबबी वा कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण 
गरेमा ूचिलत कानून बमोिजम पूरै महसलु लाग्नेछ । 

(द) पूवर्िनिमर्त भवन (िूफेिॄकेटेड िविल्डङ) िनमार्ण गनर् 
आवँयक पन मालवःत ु उत्पादन गनर् दतार् भएका 
उ ोगले त्यःता भवन िनमार्ण गनर् आवँयक पन 
मालवःत ु उत्पादन गनर्का लािग पैठारी गन शीषर्क 
७२.१० वा ७२.१२ अन्तगर्तका  ३० ूितशत भन्सार 
महसलु लाग्न े सबै उपशीषर्कमा पन िःलट ःटील 
क्वाइलमा बीस ूितशत भन्सार महसलु  लाग्नेछ । 
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(ध) िमज र लिुोकेिट  आयल उत्पादन गन उ ेँयले दतार् 
भएका उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क २७१०.१९.६० 
मा पन बेस आयलमा पन्ी ूितशत भन्सार महसलु 
लाग्नेछ । 

(न) िप.एस.िट.एन. (ल्याण्ड लाइन) टेिलफोन स ालमा ूयोग 
हनुे उपशीषर्क ९४०३.२०.९० मा पन बस कनेक्सन 
क्यािवनेट बक्समा पन्ी ूितशत भन्सार महसलु  
लाग्नेछ । 

(प) िव तुीय िरक्सा उत्पादन गन उ ोगले आफ्नो उत्पादन 
ूयोजनका िनिम  पैठारी गन िव तुीय िरक्सामा ूयोग 
हनुे शीषर्क ८७.०८ अन्तगर्त पन पाटर्पजुार् र सहायक 
साममीह  पैठारी गदार् लाग्न े भन्सार महसलुमा पचास 
ूितशत छुट हनुेछ । 

(फ) उ ोगले आफ्नो उत्पादनको ूयोजनका लािग पैठारी गन 
उपशीषर्क २७१३.२०.०० को पेशोिलयम बल्क 
िवटुिमनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा पच्चीस ूितशत छुट 
हनुेछ । 

(ब) उ ोगले सूयर्मखुी तेल उत्पादन गनर् उपशीषर्क 
१२०६.००.०० मा पन सूयर्मखुीको गडेा पैठारी गदार् 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ । 

(भ) भटमासको गडेाबाट ूशोिधत तेल तथा िपना उत्पादन 
गन उ ोगले उपशीषर्क १२०१.९०.०० मा पन 
भटमासको गडेा पैठारी गदार् लाग्न े भन्सार महसलुमा 
पचास ूितशत छुट हनुेछ । 

(म) दाना तथा पशपंुक्षी उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
२३०४.००.०० मा पन भटमासको िपनामा लाग्न े
भन्सार महसलुमा दश ूितशत छुट हनुेछ ।  
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(य) खाने तेल उत्पादन गन उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
१२०५.१०.०० मा पन तोरी, रायो र क्यानोला 
(रेप्सीड) को गडेा र उपशीषर्क १२०७.५०.०० मा पन 
सःयुर्ँको गडेामा लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत 
छुट हनुेछ । 

(र) िडःपोजेवल डाइपर र सेनटेरी प्याड उत्पादन गन 
उ ोगले त्यःता वःत ुउत्पादन गनर् पैठारी गन उपशीषर्क 
3506.91.00 मा पन ग्ल ु (हटमेल्ट), उपशीषर्क  
3906.90.00 मा पन सपुर एव्जरवेन्ट पोिलमर, 
उपशीषर्क 3920.49.१0, 3920.49.९0 मा पन 
पी.ई. िफल्म, उपशीषर्क  3921.19.१0 र 
3921.19.९0   मा पन पी.पी.ई. िफल्म, उपशीषर्क 
4803.00.00 मा पन िटःय ु पेपर, उपशीषर्क 
4811.90.90 मा पन िरिलज पेपर र उपशीषर्क 
5603.91.00 मा पन  नन ओभन फेिोक पैठारी गदार् 
५ ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ल)  एडेिसभ उत्पादन गन उ ोगले उपशीषर्क 
२९०५.१३.०० मा नमर्ल वटुाइल अल्कोहल, उपशीषर्क 
२९१५.३१.०० मा पन इथायल एसेटेट,  उपशीषर्क 
२९१५.३२.०० मा पन िभनायल एसेटेट मोनोमर र   
उपशीषर्क ३९०५.३०.०० मा पन पोिलिभनाइल 
अल्कोहल पैठारी गदार् पाचँ ूितशत भन्सार महसलु 
लाग्नेछ ।   

(व) औषिध उत्पादन गन उ ोगले औषिध उत्पादन एवं 
गणुःतर कायम गनर् आवँयक पन उपशीषर्क 
८४१५.८३.१० मा पन एयर ाण्डिल  यिुनट पैठारी 
गदार् पाँच ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ  ।  
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(श) शीषर्क ८७.०2, ८७.०३ र ८७.०४ मा पन धक्का िदन े
िव तुीय मोटर माऽ भएका सवारी तथा ढुवानी साधन 
पैठारी गदार् दरबन्दी बमोिजम लाग्न े भन्सार महसलुमा 
पचास ूितशत छुट हनुेछ । 

(ष) अगरव ी उत्पादन गन उ ोगले उपशीषर्क 
२९१७.३४.०० मा पन डी.ई.पी. र उपशीषर्क 
३३०२.९०.०० मा पन अगरब ी कम्पाउण्ड पैठारी 
गदार् पाँच ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ । 

(स) फेस माःक बनाउन े उ ोगले पैठारी गन उपशीषर्क 
८४४९.००.१० मा पन फेस माःक बनाउन े मेिशनमा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ । 

१५. नेपाल सरकारको सम्बिन्धत िनकायको िसफािरसमा महसलु छुट 
हनुेः  

(१) भन्सार महसलु  पूणर् छुट हनुेः 

(क)  कूटनीितक िनयोग, पिरयोजना, व्यिक्त र अन्य 
िनकाय (सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संःथा) ले 
महसलु सिुवधामा पैठारी गरेका शु  उत्पादन 
वषर्ले पन्ी वषर् नाघेका परुाना सवारी साधन 
नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयको ःवीकृित िलई 
पनुः ूयोग हनु नसक्न े गरी ःब्याप गरी 
रिज ेशन र  गनर् चाहेमा त्यःतो सवारी साधन, 

(ख) नेपाल सरकार, रक्षा मन्ऽालयको िसफािरसमा 
नेपाली सेनाका नाममा पैठारी हनुे देहाय 
बमोिजमका मालवःतःु 

(अ) सैिनक ूयोगका खरखजाना, 
हातहितयार, गोली ग ा, बा द र 
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ितनका ःपेयर पाटर्स, िवशेष ूकारको 
तेल र टल्लीह , एक्सेसिरज, 
िवंफोटक पदाथर्, सैिनक साममी 
उत्पादन गनर् आवँयक पन कच्चा 
पदाथर् तथा सरुक्षाको िनिम  ूयोग गन 
मेिशनरी औजार र पाटर्पजुार्, 

(आ) सैिनक जवान तथा घोडा खच्चडको 
ःवाःथ्य उपचारको लािग आवँयक 
पन औजार, उपकरण, औषिध र 
तत्सम्बन्धी मालवःत,ु 

(इ) नेपाली सेनाले उपयोग गन स ारका 
उपकरण र सोको स ालनको लािग 
आवँयक मालवःत,ु 

(ई) इि िनयिर  सभ र िनमार्ण कायर्मा 
ूयोग हनु े हेभी अथर्मिुभ  प्लाण्ट, 
औजार र सोसम्बन्धी पाटर्स, अिप्टकल 
इिक्वपमेण्ट तथा नेपाल सरकार, रक्षा 
मन्ऽालय ारा तोिकए बमोिजमको 
िडफेन्स ःटोरका मालवःत,ु 

(उ) क्यािम्प  इिक्वपमेण्टस तथा ःपेशल 
फोसर् र प्यारा परलाई आवँयक पन 
मालवःत,ु 

(ऊ) सैिनक अःपतालको लािग आवँयक 
पन फिनर्चर तथा मालवःत,ु औषिध, 
मेिडकल औजार र उपकरण, 

(ए)  नेपाली सेनाको नाममा पैठारी हनु े
हवाइजहाज, हेिलकोप्टर र ितनका 
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पाटर्पजुार्, प्यारासटु (व्याग समेत) 
टुल्स, तथा माउण्ड इिक्वपमेण्ट, 

(ऐ) िवप  उ ार कायर्मा ूयोग हनु े
मालवःत,ु 

(ओ)  संयकु्त रा  संघको अनरुोधमा शािन्त 
ःथापनाथर् खिटने सैिनक डफ्फाको 
ूयोगका लािग पैठारी गन एवं लगतमा 
राखी लगेका आम ड पसर्नल क्यािरयर, 
सवारी साधन, हात हितयार लगायत 
सबै ूकारका मालवःत ु। 

(ग) नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालयको िसफािरसमा 
सश  ूहरी ूधान कायार्लयको नाममा पैठारी 
हनुे देहाय बमोिजमका मालवःतःु- 

(अ) शािन्त सरुक्षा कायम गनर् आवँयक 
पन मेिशनरी औजार, 

(आ) हातहितयार, 

(इ) भीड िनयन्ऽणका मालवःत ु

(ई) अःपताल स ालनका लािग आवँयक 
पन उपकरण तथा औजार, 

(उ) सश  ूहरीले ूयोग गन स ार 
सम्बन्धी मालवःत ु (स ार तथा सूचना 
ूिविध मन्ऽालयको िसफािरस 
बमोिजम), 

(ऊ) अपराध अनसुन्धानको लािग आवँयक 
उपकरण तथा अन्य मालवःत,ु 

(ए) िवंफोटक सम्बन्धी सश  ूहरीलाई 
आवँयक पन मालवःत,ु 
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(ऐ) वै ािनक ूयोगशालाको लािग चािहन े
मालवःत,ु 

(ओ) िवप  उ ार कायर्मा ूयोग हनु े
मालवःत,ु 

(औ) संयकु्त रा  संघको अनरुोधमा शािन्त 
ःथापनाथर् खिटने सश  ूहरीको 
ूयोगका लािग पैठारी गन एवं लगतमा 
राखी लगेका आम ड पसर्नल क्यािरयर, 
सवारी साधन, हात हितयार लगायत 
सबै ूकारका मालवःत ु। 

(घ) नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालयको िसफािरसमा 
नेपाल ूहरीको नाममा पैठारी हनुे देहायका 
मालवःतःु- 

(अ) शािन्त सरुक्षा कायम राख्न आवँयक 
मेिशनरी तथा औजार, 

(आ) हातहितयार, 

(इ) भीड िनयन्ऽणको लािग आवँयक 
मालवःत,ु 

(ई) अःपताल स ालनको लािग आवँयक 
पन उपकरण तथा औजार, 

(उ) ूहरीले ूयोग गन स ार सम्बन्धी 
मालवःत ु (स ार तथा सूचना ूिविध 
मन्ऽालयको िसफािरस बमोिजम), 

(ऊ) शािफक सम्बन्धी मालवःत,ु 

(ए) िफ र िून्ट्स र सो सम्बन्धी 
आवँयक मालवःत,ु 
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(ऐ) अपराध अनसुन्धानको लािग चािहन े
उपकरण तथा अन्य मालवःत,ु 

(ओ) िवंफोटक सम्बन्धी ूहरीलाई 
आवँयक पन मालवःत,ु 

(औ) वै ािनक ूयोगशालाको लािग चािहन े
मालवःत,ु 

(अं) िवप  उ ार कायर्मा ूयोग हनु े
मालवःत,ु 

(अः)  संयकु्त रा  संघको अनरुोधमा शािन्त 
ःथापनाथर् खिटन े नेपाल ूहरीको 
ूयोगका लािग पैठारी गन एवं लगतमा 
राखी लगेका आम ड पसर्नल क्यािरयर, 
सवारी साधन, हात हितयार लगायत 
सबै ूकारका मालवःत ु। 

(ङ) वािणज्य, आपूितर् तथा उपभोक्ता िहत संरक्षण  
िवभागको िसफािरसमा पवर्तारोहण दलले 
शािन्जटको पमा नपेालको बाटो गरी िनकासी 
वा पैठारी गन मालवःत ु। 

(च)   नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी हनु े देहाय 
बमोिजमका मालवःतःु 

(अ) राि य िचिकत्सा िव ान ूित ान वीर 
अःपताल, िऽ.िव.िशक्षण अःपताल, 
वी.पी. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर 
अःपताल, वी.पी. कोइराला ःवाःथ्य 
िव ान ूित ान, शहीद गंगालाल 
राि य दय केन्ि र मनमोहन 
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कािडर्योथोरािसक भाःकुलर तथा 
शान्सप्लान्ट सेण्टरको नाममा पैठारी 
हनुे िनमार्ण तथा अःपताल स ालनको 
लािग आवँयक िनमार्ण साममी एवं 
िचिकत्सा सम्बन्धी उपकरण एवं 
औजार, 

(आ) क्यान्सरका िवरामीलाई िनःशलु्क 
िवतरण गन ूयोजनको लािग सरकारी 
वा सामदुाियक अःपतालले पैठारी गन 
क्यान्सर िनरोधक िग्लभेक एचजीसी र 
यःतै औषिध, 

(इ) मन्ऽालयको नाममा वा मन्ऽालयले 
तोकेको ःवाःथ्य संःथा वा िनकायलाई 
सहयोग ःव प हःतान्तरण गन शतर्मा 
िबिभ  संघ संःथा िनकाय वा व्यिक्तले 
पैठारी गन कोिवड-१९ संबमणको 
रोकथाम, िनयन्ऽण र उपचारका लािग 
आवँयक भाग ३० मा पन औषिध, 
शीषर्क ३९.२६, ६२.०७, ६२.०८, 
६२.१० र ६२.११ मा पन मेिडकल 
तथा सिजर्कल काममा ूयोग हनुे वःत ु
(पी.पी.ई.) उपशीषर्क ३८२१.००.०० 
मा पन भाइरल शान्सपोटर् िमिडया, 
उपशीषर्क ३८२२.००.०० मा पन 
िप.िस.आर. टे  िकट, आर.िड.टी. टे  
िकट, िप.िस.आर. िरएजेन्ट र 
एक्सशाक्सन िकट्स, उपशीषर्क 
४०१५.११.०० मा पन सिजर्कल 
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ग्लोभ्स, उपशीषर्क ६३०७.९०.२० 
मा पन फेस माःक, भन्सार उपशीषर्क 
८४१९.२०.१० मा पन अटोक्लेभ 
मेिशन, उपशीषर्क ९०२५.११.०० र 
९०२५.१९.१० मा पन िडिजटल 
इन्ृारेड थम िमटर (थमर्ल गन), 
उपशीषर्क ९०१९.२०.०० मा पन 
भेिन्टलेटर, उपशीषर्क ९०१८.९०.०० 
मा पन पोटवल िप.िस.आर. मेिशन र 
उपशीषर्क ९००४.९०.०० मा पन 
ूोटेिक्टभ गगल्स"। 

(छ) उ ोग िवभागको िसफािरसमा जटु उ ोगले 
आफ्नो उ ोगको स ालनको लािग पैठारी गन 
शीषर्क ८४.४८ मा पन ःपेयर पाटर्स ।  

(२) भन्सार महसलु एक ूितशत माऽ लाग्नेः- 

(क) ःवीकृित ूा  िनजी वा सामदुाियक अःपताल 
तथा ःथानीय तहले नेपाल सरकार, ःवाःथ्य 
तथा जनसंख्या मन्ऽालयको िसफािरसमा सो 
मन्ऽालयले तोकेको मापदण्ड अनसुारको देहाय 
बमोिजमको शतर् अनसुार पैठारी गन देहाय 
बमोिजमको पिरमाणसम्मको एम्बलेुन्स तथा यस 
अनसूुचीको दफा १२ को खण्ड (क) को 
अधीनमा रही पैठारी गन देहाय बमोिजमको 
पिरमाणसम्मको शवबाहनः- 

(अ) एक सयभन्दा कम शैया भएको िनजी 
वा सामदुाियक अःपतालको लािग 
एउटा एम्बलेुन्स र एउटा शवबाहन 
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तथा एक सय वा सोभन्दा बढी शैया 
भएको अःपतालको लािग दईुवटासम्म 
एम्बलेुन्स र एउटा शवबाहन; 
गाउँपािलकाको लािग दईु वटा, 
नगरपािलकाको लािग तीन वटा र 
उपमहानगरपािलका तथा 
महानगरपािलकाको लािग चार वटा 
एम्बलेुन्स । यस उपखण्ड बमोिजम 
ःथानीय तहले पैठारी गन एम्बलेुन्सको 
मूल्य  अिधकतम  सो॑ लाख 
पैयाँसम्मको हनुपुनछ।  

 यस उपखण्ड बमोिजम िसफािरस गदार् 
नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयले उक्त संःथा वा िनकायले 
त्यसभन्दा अिघ यःतो सिुवधा उपभोग 
नगरेको व्यहोरा उक्त िसफािरसपऽमा 
खलुाउन ुपनछ । 

  यसरी सिुवधामा पैठारी भएको 
एम्बलेुन्स र शवबाहन दश वषर् परुानो 
भई वा दघुर्टना वा अन्य कुनै कारणले 
ूयोग गनर् नसक्ने भएमा सम्बिन्धत 
यातायात व्यवःथा कायार्लयबाट 
त्यसलाई पऽ ु (ःबयाप) गरी दतार् 
खारेज गराई सोको ूमाण भन्सार 
कायार्लयमा पेश गरेपिछ सोको स ा 
अक  एम्बलेुन्स र शवबाहन पैठारी 
गदार् यःतो सिुवधा िदइनेछ । 
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(आ) खण्ड (ख) वा यस खण्डको उपखण्ड 
(अ) बमोिजम एम्बलेुन्स वा शवबाहन 
पैठारी गदार् िनम्न बमोिजमको शतर् 
समेत पालना गनुर् पनछः 

(१) एम्बलेुन्स वा शवबाहन पैठारी 
गदार् पैठारीकै अवःथामा 
त्यःतो एम्बलेुन्स वा 
शवबाहनको अगािड पछािड 
टाढैबाट देिखने गरी ठूला-
ठूला अक्षरमा एम्बलेुन्स 
(Ambulance) वा शवबाहन 
भनी लेिखएको हनु ुपनछ । 

(२) एम्बलेुन्समा साइरन, 
इमजन्सी ब ी, ःशेचरका 
साथै अन्य आवँयक 
औजारह  िफट गिरएको हनु ु
पनछ । 

(३) एम्बलेुन्स वा शवबाहनमा 
चालकको पछािडपि  कुनै 
पिन सीट रािखएको हनु ु     
हुँदैन । 

(४) एम्बलेुन्स िबरामीको सेवा 
बाहेक अन्यऽ ूयोग गनर् र 
शवबाहन शवको ओसारपसार 
गनर् बाहेक अन्य ूयोजनमा 
ूयोग गनर् पाइने छैन । 
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(५) एम्बलेुन्स वा शवबाहन नेपाल 
सरकारको सवारी ूदूषण 
मापदण्डिभऽ रहेर स ालन 
गनुर् पनछ । 

(६) पैठारी भएको एम्बलेुन्स वा 
शवबाहनको सवारी दतार् गदार् 
एम्बलेुन्स वा शवबाहन भनी 
सवारी दतार् ूमाणपऽमा ःप  
उल्लेख गनुर् पनछ । 

(७) एम्बलेुन्समा टाढैबाट देिखन े
गरी ठूला ठूला अक्षरमा 
"नेपाल सरकारबाट राजःव 
छुट सिुवधा ूा " भ े 
लेिखएको हनु ुपनछ । 

(८) एम्बलेुन्सले िबरामी 
ओसारपसार लगायतका सेवा 
ूदान गरेबापत िलने भाडा 
दर नेपाल सरकार, ःवाःथ्य 
तथा जनसंख्या मन्ऽालयले 
िनधार्रण गरेबमोिजम हनुछे । 

(इ) उपखण्ड (आ) मा उिल्लिखत शतर् 
उल्ल न गरेको पाइएमा त्यःतो 
एम्बलेुन्स वा शवबाहन जफत गरी 
िबगो बमोिजम जिरबाना गिरनछे । 

(ख) सरकारी, सामदुाियक तथा िनजी क्षेऽका 
अःपताल बाहेक कानून बमोिजम दतार् भएका 
अन्य संघ, संःथा, कम्पनी वा उ ोगले नेपाल 
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सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयको 
िसफािरसमा सो मन्ऽालयले तोकेको मापदण्ड 
अनसुारको खण्ड (क) को उपखण्ड (आ) 
बमोिजमको शतर्का अधीनमा रही पैठारी गन 
एम्बलेुन्स र शवबाहन एक एक थान । 

 यसरी सिुवधामा पैठारी भएको एम्बलेुन्स र 
शवबाहन दश वषर् परुानो भई वा दघुर्टना वा 
अन्य कुनै कारणले ूयोग गनर् नसक्न े भएमा 
सम्बिन्धत यातायात व्यवःथा कायार्लयबाट 
त्यसलाई पऽ ु (ःक्र्याप) गरी दतार् खारेज गराई 
सोको ूमाण पेश गरेमा सोको स ा अक  
एम्बलेुन्स र शवबाहन पैठारी गदार् समेत यो 
सिुवधा िदइनछे । 

   यस खण्ड बमोिजम िसफािरस गदार् 
नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयले उक्त संःथाले त्यसभन्दा अिघ यःतो 
सिुवधा उपभोग नगरेको वा गरेको भए सो 
सिुवधामा पैठारी गरेको एम्बलेुन्स र शवबाहन 
पऽ ु (ःक्र्याप) गरी दतार् खारेज गरेको व्यहोरा 
उक्त िसफािरसपऽमा खलुाउन ुपनछ । 

(ग) सरकारी अःपतालले नेपाल सरकार, ःवाःथ्य 
तथा जनसंख्या मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी 
गन सो मन्ऽालयले तोकेको मापदण्ड अनसुारका 
एम्बलेुन्स र शवबाहन । 

(घ) औ ोिगक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन देशको आन्तिरक 
तथा बा  कारणले राॆोसँग चल्न नसकी ठूलो 
नोक्सानी व्यहोनुर् परेका उ ोगको ूव र्न तथा 
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सधुारको लािग नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी कुनै उ ोगलाई 
ग्ण उ ोग घोषणा गरी त्यःता उ ोगलाई 

सोही सूचनामा तोिकएको िनकायको िसफािरसमा 
त्यःता ग्ण उ ोगको पनुःथार्पनाको लािग 
पैठारी गन भाग ८४ अन्तगर्त पन औ ोिगक 
मेिशनरी र पाटर्पूजार् ।  

(ङ) पश ु सेवा िवभागको िसफािरसमा देहाय 
बमोिजमका मालवःतःु 

(अ)    दाना तथा पशपुक्षी उ ोग एवं िफड 
सिप्लमेन्ट उत्पादन गन उ ोगले 
पैठारी गन भाग २८ र २९ मा पन 
कच्चा पदाथर् तथा सहायक कच्चा 
पदाथर् एवं शीषर्क ३९.२३,  
४८.१९, ६३.०५ र उपशीषर्क 
८३०९.९०.९० मा पन प्यािक  
मेटेिरयल, 

  यसरी िसफािरस गदार् एक 
आिथर्क वषर्मा खपत हनु सक्न े
पिरमाण एकैपटक िसफािरस गनर् 
सक्नेछ । यःतो सिुवधा अनसुार 
पैठारी गन कच्चा पदाथर्, सहायक 
कच्चा पदाथर् एवं उ ोगको शेडमाकर्  
अि त प्यािक  मेटेिरयलको िसफािरस 
गदार् पश ुसेवा िवभागले खपत अनपुात 
र िबबी एवं िवदेश िनकासी भएको 
पिरमाणको आधारमा गनुर् पनछ ।  
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 (आ) न  सधुारको लािग िवदेशबाट पैठारी 
गिरन े उपशीषर्क ०५११.१०.०० मा 
पन उ त जातका चौपायाको वीयर् 
(िसमेन) र पशकुो ॅणु । 

(च) नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको 
िसफािरसमा उ ोगले ूदूषण िनयन्ऽणका लािग 
पैठारी गन उपशीषर्क ८४२१.३९.०० मा पन 
मेिशन र उपकरण, 

(छ) वैकिल्पक उजार् ूव र्न केन्िको िसफािरसमा 
देहाय बमोिजमका मालवःतःु- 

(अ) वैकिल्पक उजार्को ॐोत, जःतै 
हावाबाट िव तु उत्पादन गन 
उपशीषर्क ८५०२.३१.०० मा पन 
हावा मील र उपशीषर्क 
८५०३.००.०० मा पन हावा िमलका 
एसेसिरज र पाटर्पूजार्, 

(आ) दरबन्दीमा माफी जिनए बाहेकका सौयर् 
शिक्तबाट िव तु उत्पादन गनर् ूयोग 
हनुे िनम्न उपकरणः- 

(१) उपशीषर्क ८५०४.४०.९० 
मा पन सोलार चाजर् 
कन्शोलर, 

(२) उपशीषर्क ७८०१.९१.०० 
मा पन एिण्टमोिनयल िलड 
एल्वाय इन्गट, उपशीषर्क 
७८०१.१०.०० र 
७८०१.९९.०० मा पन 
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िलड; उपशीषर्क 
८५०७.९०.०० मा पन 
व्याशी वक्स, सेपरेटर र 
ूवलर व्याग, 

(३) उपशीषर्क ८४१३.७०.९९ 
मा पन व्याशीबाट चल्न ेपानी 
ता े पम्प (डी.सी. पम्प), 

(४) असी ूितशतभन्दा बढी 
क्षमता भएको उपशीषर्क 
८५०४.४०.९० मा पन 
सोलार इन्भर्टर, 

(५) सौयर् टुकीमा ूयोग हनुे १२ 
भन्दा कम भोल्ट र १० 
भन्दा कम एम्पीयर क्षमताका 
उपशीषर्क ८५०७.६०.०० 
मा पन िलिथयम आयन 
व्याशी । 

(इ) गोबर ग्याँस लगायत बायोग्याँसका 
लािग आवँयक पन उपशीषर्क 
८४८१.१०.०० मा पन मेन ग्याँस 
भल्भ तथा बायो ग्याँसमा ूयोग हनु े
अन्य भल्भ र  उपशीषर्क 
७३०७.२३.०० मा पन ितनका 
िफिट , उपशीषर्क  ७३०७.९९.०० 
मा पन एल्वो, उपशीषर्क 
३९१७.३९.०० मा पन ग्यासँ पाइप, 
उपशीषर्क  ९०२८.१०.०० मा पन 
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ग्याँस गेज, उपशीषर्क 
५९०८.००.०० मा पन गोबर ग्याँस 
ब ी, उपशीषर्क  ८३०७.९०.०० मा 
पन ग्यासँ टेप (ॄास), उपशीषर्क 
७३२१.११.०० मा पन गोबर ग्याँस 
चलु्हो र उपशीषर्क ७३२१.९०.०० 
मा पन ितनका पाटर्पजुार्, उपशीषर्क  
७३०७.९२.०० मा पन िरडक्सन 
एल्वो र उपशीषर्क  ४००९.३१.०० 
मा पन रवर होज पाइप, 

(ई)  गोबरबाट िव तु उत्पादन गनर्का लािग 
ब्याशी बनाउने उ ोगले पैठारी गन सो 
ब्याशी बनाउन चािहने आवँयक 
कच्चा पदाथर् भनी उ ोग िवभाग वा 
घरेल ु तथा साना उ ोग िवभागबाट 
िसफािरस भई आएका उ ोगको 
वािषर्क क्षमता र ःवीकृत ःकीममा 
तोिकएको पिरमाणसम्मका कच्चा 
पदाथर्, 

(उ) बायो उजार्मा आधािरत उपशीषर्क 
७३२१.१९.०० मा पन बायो ःटोभ 
(राइस हःक ःटोभ), उपशीषर्क  
७३२१.९०.०० मा पन वेकेलाइट 
हेन्डल र  उपशीषर्क  ८४१४.५९.०० 
मा पन हाईःपीड डी.सी. पंखा,  

(ऊ)  जैिवक इन्धन (ठोस, तरल तथा ग्याँस) 
उत्पादनको ूयोजनको लािग पैठारी 
हनुे उपशीषर्क  ८४१९.३९.०० मा 
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पन सायर, उपशीषर्क  ८४१७.८०.०० 
मा पन काव नाइजेशन फनश, 

उपशीषर्क ८४७९.८९.७० मा पन 
िॄकेट मेिसन  लगायतका जैिवक 
इन्धन उत्पादन गन मेिशनरी, 
उपशीषर्क ८४७९.८२.०० मा पन 
िमक्सर मेिशन, उपशीषर्क 
८४१६.२०.०० मा पन उड पेलेट 
बनर्र, उपशीषर्क ८४१९.११.०० मा 
पन  बायोमास ग्यािसफायर तथा 
ितनका पाटर्पजुार् र भाग २८, २९ र 
३८ मा पन रसायन । 

(ए) सौयर् ऊजार्बाट माऽ स ालन हनुे तथा 
सौयर् ताप उजार् उत्पादनमा ूयोग हनु े
िनम्न उपशीषर्कमा पन मालवःतःु  

 ७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००, 
८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००, 
८४१२.८०.००,   ८४१९.३१.०० 
र  ८५१६.६०.०० 

(ज) नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयको िसफािरसमा सरकारी, सामदुाियक 
तथा मनुाफा िवतरण नगन  अःपतालले पैठारी 
गन मगृौला उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क  
९०१८.९०.०० मा पन हेमो डायलाइिसस 
मेिशन, डाइलािसस िरूोसेसर,  डायलाइजर र 
यसको ूिव ; उपशीषर्क  ९४०२.९०.०० 
मा पन डाइलािसस बेड तथा कुसीर्, मटुुको रोग 
िनदान तथा उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क 
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९०१८.१२.०० मा पन इकोकािडर्योमाफ; 
उपशीषर्क  ९०१८.९०.०० मा पन िभिडयो 
ःकोप, क्याथल्याव, हटर् ल  मेिशन र 
िडृीिॄलेटर, क्यान्सर रोगको िनदान तथा 
उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क  
९०२२.१२.०० मा पन पोिजशोन इिमशन 
टोमोमाफी (पेट) ःक्यान मेिशन, कम्प्यूटेड 
टोमोमाफी (िस.टी.) ःक्यान मेिशन, मेमोमाफी; 
उपशीषर्क  ९०२२.२१.०० मा पन ॄेसीथेरापी 
र िलिनयर एिक्सलरेटर; रोग िनदानमा ूयोग 
हनुे उपशीषर्क  ९०१८.१९.०० मा पन फ्लो 
साइटोिमटर, नके्ःट जेनेरेशन िसक्वेन्सर, ूोिटन 
माइबोएरी प्लेटफर् म र मिल्टप्लेक्स िरयल 
टाइम िप.सी.आर., हेमाटोलोजी एनालाइजर, 
ब्लड केमे ी एनालाइजर, िक्लिनकल केमे ी 
एनालाइजर र इम्यूनोकेमे ी एनालाइजर; 
उपशीषर्क  ९०१८.१३.०० मा पन म्याग्नेिटक 
िरजोनेन्स इमेिज  (एम.आर.आई.) मेिशन, 

(झ) नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 
मन्ऽालयको िसफािरसमा पशपंुक्षी पालन उ ोग, 
कृिष फमर् तथा कम्पनी  एवं कृिष सहकारी 
संःथाले पैठारी गन कृिषजन्य उत्पादन, सरुिक्षत 
गनर् िनमार्ण गिरन े शीत भण्डारको लािग 
आवँयक पन उपशीषर्क ८४१४.३०.०० मा 
पन कम्ूसेर, उपशीषर्क ८४१५.८३.१० मा 
एयर ाण्डिल  यूिनट, उपशीषर्क 
८४१८.६९.1० मा पन िचलर, उपशीषर्क 
८४१९.५०.०० मा पन ताप िविनमय 
इकाईहर, उपशीषर्क ८४८१.८०.९० मा पन 
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भल्भ, एवं उपशीषर्क ३९२१.९०.९० मा पन 
थम कोल,  शीषर्क ३९.२० र ३९.२१ मा पन 
कुखरुा पालनको लािग आवँयक पन िवशेष 
ूकारको प्लाि क िसट र उपशीषर्क 
४८१९.१०.१० र ३९२३.१०.२० मा पन 
अण्डा राख्न े बेट र च्याउको बीउ उत्पादनमा 
ूयोग हनु ेउपशीषर्क ९४०३.२०.०० मा पन 
बीउ राख्न े एस एस वाल टेबलु,  

 (ञ) प्लाण्ट क्वारेिन्टन एवं िवषादी व्यवःथापन 
केन्िको िसफािरसमा पैठारी हनुे बालीनालीको 
लािग माऽ ूयोग हनु े उपशीषर्क 
३८०८.९१.९० मा पन कीटनाशक, उपशीषर्क 
३८०८.९२.०० मा पन ढुसीनाशक, उपशीषर्क 
३८०८.९३.१० मा पन झारपातनाशक, 
उपशीषर्क ३८०८.९९.०० मा पन मसुानाशक 
औषिध र पशपुन्छीको जैिवक सरुक्षाका लािग 
आवँयक उपशीषर्क ३८०८.९४.९० मा पन  
िनसंबामक (िडसई्न्फेक्टेन्ट), पानी सफा गन 
(वाटर सेिनटाइजर), पानी अिम्लकरण गन 
(वाटर एिसडीफायर) तथा उिल्लिखत मालवःत ु
उत्पादन गन उ ोगले उक्त केन्िको पिरमाण र 
अविध खोिलएको िसफािरसका आधारमा पैठारी 
गन कच्चापदाथर्, 

(ट) नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी हनु े देहाय 
बमोिजमका मालवःतःु- 

(अ) सरकारी, सरकारी अनदुान ूा  तथा 
सामदुाियक अःपतालले पैठारी गन 
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भाग ८४ र ९० का औषिधय एवं 
शल्यिचिकत्सा सम्बन्धी यन्ऽ उपकरण 
तथा औजार, मटुुिभऽ ूत्यारोपण गिरन े
उपशीषर्क ९०२१.९०.३० मा पन 
भल्भ र ःटेण्टह , उपशीषर्क 
९०२१.५०.०० मा पन पेस  मेकर, 

  तर यसरी पैठारी गरेका 
मालवःत ु वारेण्टी वा ग्यारेण्टीको 
अविधमा पैठारी गरेको िमितले एक 
वषर्िभऽ ममर्त गनर् लैजाँदा वा ममर्त 
गरी ल्याउँदा वा सोको स ा सोही 
ूकारको अक  मालवःत ु पैठारी गदार् 
त्यसमा भन्सार महसलु पूणर् छुट  
हनुेछ ।   

(आ) सरकारी, सरकारी अनदुान ूा , 
सामदुाियक तथा गैरसरकारी 
अःपतालले पैठारी गन आखँा 
उपचारको ूयोगमा आउने 
इण्शाओकुलर लेन्स उत्पादन गनर् 
आवँयक पन उपशीषर्क 
३९२६.९०.३९, ३९२६.९०.९९ 
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० र  
९००१.९०.०० मा पन कच्चा पदाथर् 
र ितनका सहायक साममी; यन्ऽ 
उपकरण र ितनका पाटर्पजुार्।  

(ठ) गाउँपािलकाको हकमा सम्बिन्धत गाउँपािलका र 
नगरपािलकाको हकमा सम्बिन्धत 
नगरपािलकाको िसफािरसमा उपशीषर्क 
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८४२१.२१.०० मा पन ढलको फोहोर पानी 
ूशोधनको लािग पैठारी हनु े िशटमेण्ट प्लान्ट, 
मेिशनरी र संयन्ऽ, 

 (ड) सम्बिन्धत ःथानीय तहको िसफािरसमा फोहरमैला 
स लन गरी पनुः उत्पादन गन उ ोगले पैठारी गन 
उपशीषर्क ८४७९.८९.४० मा पन गावज 
कम्प्याक्टर मेिशन, उपशीषर्क ७३०९.००.०० 
मा पन गावज कन्टेनर, तथा उपशीषर्क 
८४७९.८९.३० मा पन फोहर मैला ूशोधन गरी 
पनुः उत्पादन गन मेिशनरी, 

 (ढ) िवदेशी िनयोग तथा दात ृ संःथाले कूटनीितक 
सिुवधा वा महसलु सिुवधामा पैठारी गरी कुनै 
आयोजनाको ःवीकृत वािषर्क कायर्बम अनु प 
आयोजनालाई नै हःतान्तरण गरी सरकारी 
नम्बर प्लेटमा पिरवतर्न गन वा कुनै 
आयोजनाको नाममा पूणर् वा आंिशक महसलु 
सिुवधामा (लगत वा बै  ग्यारेण्टीमा पैठारी 
भएको बाहेक) पैठारी भएका र आयोजना 
समा ीपिछ नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालयको 
ःवीकृित िलई सरकारी नम्बर प्लेटमा पिरवतर्न 
गन गरी सरकारी िनकायलाई हःतान्तरण गन 
वा ःवीकृित ूा  कम्तीमा १५ शैयाभन्दा बढी 
क्षमताका गैरनाफामखुी सामदुाियक 
अःपताललाई हःतान्तरण गन सवारी साधन, 

 तर उत्पादन िमितले १० वषर् नाघेका 
सवारी साधनलाई यो सिुवधा िदइने छैन । 

(ण) औषिध व्यवःथा िवभागको िसफािरसमा औषिध 
उ ोगले पैठारी गन भाग २८, २९ र ३८ मा 
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पन कच्चा पदाथर्, सहायक कच्चा पदाथर् र 
रासायिनक पदाथर्; शीषर्क ११.०८ का सबै 
उपशीषर्कमा पन माड (ःवेतसार), उपशीषर्क  
१३०२.१९.०० मा पन जिडबटुीका सार, 
शीषर्क १५.२१ मा पन मौरीको बनःपित तथा 
अन्य मैन, उपशीषर्क  १७०१.१४.९० मा पन 
उखकुो अन्य िचनी, उपशीषर्क १७०२.११.०० 
मा पन ल्याक्टोज, उपशीषर्क १७०२.३०.१०  
र १७०२.३०.२० मा पन ग्लकुोज,  
उपशीषर्क १७०२.३०.३० मा पन  डेक्ःशोज 
र उपशीषर्क  १७०२.९०.९० मा पन ृुक्टोज 
वा अन्य िचनी, उपशीषर्क १९०५.९०.४० मा 
पन औषिध भनर् हनु े खाली क्याप्सलु (एम्टी 
क्यासे), उपशीषर्क २२०७.१०.१० र 
२२०७.२०.९० मा पन इथानोल, उपशीषर्क 
२२०७.१०.२० र २२०७.२०.१० मा पन 
रेिक्टफाइड िःूट, उपशीषर्क २५१९.९०.०० 
मा पन म्याग्नेिसयम अक्साइड, शीषर्क २७.१२ 
मा पन ाइट सफ्ट प्यारािफन र पेशोिलयम 
जेली, शीषर्क ३२.०३ र ३२.०४ का सबै 
उपशीषर्कमा पन र , शीषर्क ३२.०५ मा पन  
कोिट  मेटेिरयल्स, उपशीषर्क  ३३०१.९०.०० 
मा पन एसेिन्सयल आयल, उपशीषर्क 
३३०२.९०.०० मा पन सगुन्धयकु्त तत्व, 
शीषर्क ३४.०२ मा पन िटवइन ८० सोिडयम 
लौरेल सल्फेट, उपशीषर्क ३४०४.२०.०० र 
३४०४.९०.०० मा पन मैन, उपशीषर्क 
३५०१.९०.०० मा पन  सोिडयम केिसनेट, 
उपशीषर्क ३५०७.९०.०० मा पन इन्जाइम, 
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उपशीषर्क ३९०५.९९.०० मा पन 
पोिलिभनायल िपरालोडोन (िभनायल एिसटेड) 
एिसटेड, उपशीषर्क ३९०६.९०.०० मा पन 
कारबोमसर्, उपशीषर्क ३९१०.००.०० मा पन 
ूाथिमक पका िसिलकनह , शीषर्क ३९.१२ 
मा पन माइबोिबिःटलाइन सेललुोज, शीषर्क 
३९.१४ मा पन को-पोिलमर टे  मेिक , 
उपशीषर्क ४०१४.९०.०० मा पन रबर 
ःटोपर, उपशीषर्क ४८२१.१०.०० मा पन 
लेबल, उपशीषर्क ७०१०.१०.०० मा पन 
एम्पलु, उपशीषर्क  ७६१२.१०.०० मा पन 
आल्मोिनयमका लचकदार वु, तथा उपशीषर्क 
८३०९.९०.1० मा पन पी.पी.क्याप; शीषर्क 
३९.२०, ३९.२१ र ४८.१९ का सबै 
उपशीषर्क एवं उपशीषर्क ३९२३.१०.१०, 
३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, 
३९२३.५०.००, ७०१०.९०.००, 
७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, 
७६०७.२०.०० र ९६०२.००.०० मा पन 
प्यािकङ मेटेिरयल तथा उपशीषर्क 
३९२६.९०.९९ मा पन १५ एम.एल. सम्म 
क्षमताका मेजिर  कपह ,      

यःतो िसफािरस गदार् औषिध व्यवःथा 
िवभागले कच्चा पदाथर्को खपत अनपुात, 
ःवदेशमा हनु े उपभोग एवं िवदेशमा भएको 
िनकासीको आधारमा एक आिथर्क वषर्को लािग 
चािहन े पिरमाण एकैपटक िसफािरस गनर्  
सक्नेछ । 



 

335 
 

 (त) लगानी बोडर्बाट ःवीकृत हनुे जलिव तु 
आयोजनाको हकमा सो बोडर्को र अन्य 
जलिव तु आयोजनाको हकमा िव तु िवकास 
िवभागको िसफािरसमा सम्विन्धत जलिव तु 
आयोजना वा सोको ठेकेदारले पैठारी गन 
जलिव तु उत्पादन, ूसारण, िवतरण, स ालन 
वा सम्भारका लािग आवँयक पन िनमार्ण 
उपकरण, मेिशनरी औजार र सोको सम्बिन्धत 
पाटर्पजुार् र वैकिल्पक ऊजार् ूव र्न केन्िको 
िसफािरसमा सौयर् तथा वाय ु उजार्बाट िव तु 
उत्पादन, ूसारण, िवतरण, स ालन वा 
सम्भारको लािग आवँयक पन िनमार्ण 
उपकरण, मेिशनरी औजार र सोको सम्बिन्धत 
पाटर्पजुार्ह , 

(थ) बीउ बीजन गणुःतर िनयन्ऽण केन्िको 
िसफािरसमा पैठारी हनु े उपशीषर्क 
१००१.११.०० मा पन गहुँको बीउ, 
उपशीषर्क १००५.१०.०० मा पन मकैको 
बीउ, उपशीषर्क १००६.१०.१० मा पन 
धानको बीउ, उपशीषर्क १२०९.९१.१०, 
१२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, 
१२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  र 
१२०९.९१.९० मा पन तरकारीको बीउ तथा 
उपशीषर्क १२०९.२१.००, १२०९.२२.००, 
१२०९.२३.००, १२०९.२४.००, 
१२०९.२५.०० र १२०९.२९.०० मा पन 
िविभ  उ त जातका घाँसका बीउ, 

(द) नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको 
िसफािरसमा पैठारी हनु े सफा टेम्पोमा ूयोग 
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गिरन ेउपशीषर्क ८५०७.२0.00 मा पन िडप 
साइकल िलड एिसड व्याशी र काठमाण्डौ 
उपत्यकामा स ािलत सफा टेम्पोमा ूयोग हनु े
उपशीषर्क ८५०७.60.00 मा पन िलिथयन 
आयन व्याशी, 

(ध) पऽ-पिऽका ूकाशन गनर् ःवीकृित ूा  स ार 
गहृले नेपाल सरकार, स ार तथा सूचना ूिविध 
मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी गन उपशीषर्क 
४८०१.००.०० मा पन अखवारी कागज, 

(न) नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 
मन्ऽालयको िसफािरसमा कृिष, वागवानी तथा 
पुं प फामर्ले पैठारी गन उपशीषर्क 
९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मा पन 
िमन हाउस र िसँचाइमा ूयोग हनु े शीषर्क 
३९.१७ र ७३.०६ मा पन पाइप, शीषर्क 
39.17 र ७३.०७  मा पन पाइप जडान, 
उपशीषर्क ८४१३.७०.१९, ८४१३.७०.९१,  
८४१३.७०.९२ र ८४१३.७०.९९  तथा 
८४१३.८१.०० मा पन पानी ता  ेपम्प ।  

(प)  सम्बिन्धत ःथानीय तहको िसफािरसमा फलफूल, 
पुं प तथा तरकारी सम्बन्धी नसर्री फमर्ह ले 
पैठारी गन शीषर्क ३९.२० र ३९.२१ मा पन 
यूभीप्लाि क िफल्म,  उपशीषर्क ३९२६.९०.९९ 
र ६३०७.९०.९० मा पन ईन्सेक्ट नेट, 

उपशीषर्क ६००५.३५.०० मा पन थमर्लिःबन 
सेट, मीनहाउसमा ूयोग हनुे शीषर्क ६०.०५ मा 
पन एमोनेट र उपशीषर्क ९४०६.१०.१० र 
९४०६.९०.१० मा पन िमन हाउस । 
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(फ)  आयवुद तथा वैकिल्पक िचिकत्सा िवभागको 
िसफािरसमा आयवुिदक औषिध उत्पादन गन 
उ ोगले आयवुिदक औषिध उत्पादन गनर् पैठारी 
गन कच्चा पदाथर् । 

 (३) भन्सार महसलु आंिशक छुट हनुेः- 

(क) मसी बनाउन े उ ोगले उ ोग िवभागको 
िसफािरसमा पैठारी गन उपशीषर्क 
२८२१.१०.०० मा पन  आइरन अक्साइड, 
उपशीषर्क २९०५.३२.०० मा पन ूोिपिलन 
ग्लाइकोल, शीषर्क ३२.०४ र ३२.०६ मा पन 
वणर्क (िपगमेण्ट), उपशीषर्क ३८१४.००.०० 
मा पन सोलभेन्ट,  शीषर्क ३८.२४ मा पन 
रसायन, भाग ३९ मा पन पोिलमरमा लाग्न े
भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ ।  

(ख) नेपाल सरकार, स ार तथा सूचना ूिविध 
मन्ऽालयको िसफािरसमा ःवदेशी मिुण (ूसे) 
उ ोगले आफ्नो उ ोगको ूयोगको लािग पैठारी 
गन उपशीषर्क ३२१५.१९.०० मा पन मसीमा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट 
हनुेछ । 

(ग) पयर्टन िवभागको िसफािरसमा शेिक  एजेन्सीले 
आफ्नो ूयोजनको लािग पैठारी गन उपशीषर्क 
६३०६.२२.०० र ६३०६.२९.०० मा पन 
पाल, उपशीषर्क  ५६०७.५०.०० मा पन 
क्लाइिम्व  रोप, क्लाइिम्ब मा माऽ ूयोग हनु े
मालवःत,ु िवशेष ूकारका क्यािम्पङ बोकरी 
तथा उपशीषर्क ८२१५.२०.०० र 
८२१५.९९.०० मा पन कटलरी र उपशीषर्क 
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४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,  
४२०२.९९.१० र ४२०२.९९.९०   मा पन 
कःयाक, क्याम्पन र िपटन, पिहलो पटक 

पैठारी गदार् पाचँ ूितशतमाऽ भन्सार महसलु 
लाग्नेछ ।  

 यःता एजेन्सीले नेपाल सरकार, स ार तथा 
सूचना ूिविध मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी 
गन स ार उपकरणमा समेत लाग्न े भन्सार 
महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ । यसरी 
पैठारी हनुे मालवःतमुध्ये क्यािम्पङ बोकरी र 
कटलरीमा शेिक  एजेन्सीको नाम र िचन्ह 
अि त भएको हनु ुपनछ । 

 (घ) पयर्टन िवभागको िसफािरसमा जलयाऽाको 
व्यवसाय गन रािफ्ट  सेवा स ालन गन 
व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय स ालनको लािग 
उपशीषर्क ६५०६.१०.०० मा पन हेलमेट 
एकसय थान र उपशीषर्क ३९२३.१०.९० मा 
पन वाटर ूफु क्यामरा कण्टेनर दश थान 
पिहलो पटक पैठारी गदार् भन्सार महसलु पाँच 
ूितशत लाग्नेछ । 

(ङ) नेपालमा छाया न गिरएको शीषर्क ३७.०६ मा 
पन िफल्म डेभलप गनर् वा ूशोधन गनर् वा 
ूदशर्न गनर् अःथायी िनकासी गनुर् परेमा 
चलिचऽ िवकास बोडर्को िसफािरसमा भन्सार 
महसलु निलई लगतमा राखी िनकासी गनर् 
िदइनेछ । यःतो िसनेमा पनुः पैठारी गदार् ूित 
िसनेमा पाँच हजार पया भन्सार महसलु 
लाग्नेछ । िवदेशमा ूदशर्नका लािग लिगएको 
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िसनेमा िफतार् ल्याउँदा भन ेभन्सार महसलु लाग्न े
छैन । 

             तर िवदेशी चलिचऽ नेपालमा ूदशर्नको 
लािग पैठारी गदार् ूित चलिचऽ बीस हजार 
पैयाँ भन्सार महसलु लाग्नेछ । नेपालमा 

चलिचऽ छाया न गनर्को लािग िवदेशी 
नागिरकले आफूसँग ल्याउन े तथा नेपाली 
नागिरकले िवदेशमा चलिचऽ छाया न गनर्को 
लािग आफूसँग लैजान े चलिचऽ सम्बन्धी यन्ऽ 
उपकरण र सोसँग सम्बिन्धत मालवःत ुचलिचऽ 
िवकास बोडर्को िसफािरसमा पिछ िफतार् लैजान े
वा िफतार् ल्याउने शतर्मा भन्सार महसलु निलई 
लगतमा राखी पैठारी वा िनकासी गनर् िदन 
सिकनेछ । 

(च) ःथायी ःवीकृत ूा  शाभल एजेन्सी, शेिक  
एजेन्सी, रािफ्ट  एजेन्सी र तारे तथा िरसोटर् 
होटलले नेपाल सरकार, संःकृित, पयर्टन तथा 
नागिरक उ यन मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी 
गन उपशीषर्क ८७०२.१०.१०, 
८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० र 
८७०२.९०.१० मा पन लक्जरी कोच; 
उपशीषर्क ८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, 
८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा पन 
माइबोबस; र उपशीषर्क ८७०२.१०.२०, 
८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२०  र 
८७०२.९०.२० मा पन िमिनबसमध्ये जम्मा 
दईु थानमा लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास 
ूितशत छुट हनुेछ । 
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  तर यसरी पैठारी हनु े सवारी साधन 
पैठारी भएको आठ वषर्सम्म िनजी सवारीको 
पमा दतार् गनर् वा नामसारी गनर् नपाइन े र 

सवारी साधनमा बािहरपि  त्यःता एजेन्सी वा 
होटलको नाम लेिखएको हनु ु पनछ । यःता 
सवारी साधन आठ वषर् नपगुी नामसारी गरेमा 
िनयमानसुार पूरै भन्सार महसलु लाग्नछे र आठ 
वषर्पिछ नामसारी भएमा भन्सार महसलु लाग्न े
छैन । एकपटक यःतो सिुवधा उपभोग 
गिरसकेको आठ वषर् व्यितत गिरसकेपिछ माऽ 
पनुः यःतो सिुवधा ूदान गिरनछे । 

(छ) तारे होटल वा िरसोटर्ले ःवीकृत योजना अनसुार 
होटेलको िनमार्णका लािग पयर्टन िवभागको 
िसफािरसमा पिहलो पटक पैठारी गदार् िनम्न 
उपशीषर्कमा पन मालवःतमुा लाग्न े भन्सार 
महसलुको पचास ूितशत छुट  िदइनेछ ।  

       उपशीषर्क ९४०३.१०.००, ९४०३.२०.९०,  
९४०३.४०.००, ९४०३.५०.००, 
९४०३.६०.००, ९४०३.७०.९०, 
९४०३.८२.००, ९४०३.८३.००, 
९४०३.८९.००, ९४०४.१०.०० मा पन 
फिनर्चर एवं िफक्चसर्; शीषर्क ३२.०८, 
३२.०९ र ३२.१० अन्तगर्तका सबै 
उपशीषर्कह मा पन रंगह ; उपशीषर्क 
5702.32.00, 5702.39.00, 
5702.42.00, 5702.49.00, 
5702.50.00, 5702.92.00, 
5702.99.00, 5703.20.00, 
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5703.30.00, 5703.90.10 र 
5703.90.90 मा पन कापट; उपशीषर्क 
8536.10.00, 8536.20.00, 
8536.30.00, 8536.49.00, 
8536.61.00, 8539.10.00, 
8539.21.00, 8539.22.00, 
8539.29.0,0 8539.31.00, 
8539.32.00, 8539.39.00, 
8539.41.00, 8539.49.00, 
8539.90.00 मा पन इलेिक्शक इन्ःटलेशन; 
उपशीषर्क ८४५१.१०.०० मा पन साइिक्लिन  
मेिशन, उपशीषर्क  6302.31.00, 
6302.32.00, 6302.39.00, 
6302.91.00, 6302.93.00, 
6302.99.00 मा पन हाउसिकिप का 
मालवःत;ु उपशीषर्क 8414.30.00, 
8414.40.00 मा पन कम्ूशेर; उपशीषर्क  
८४१४.१०.०० मा पन पम्प, उपशीषर्क   
८३०१.४०.०० मा पन डोर लक्स; उपशीषर्क  
८५०४.३३.०० मा पन टान्सफमर्र; उपशीषर्क 
8502.12.00, 8502.13.00, 
8502.20.00 मा पन जेनेरेटसर्; उपशीषर्क 
८२१४.९०.००, 8215.10.00, 
8215.20.00, 8215.91.00, 
8215.99.00 पन बकरी एवं कटलरी; 
उपशीषर्क  7013.10.00, 7013.22.00, 
7013.28.00, 7013.33.00, 
7013.37.00, 7013.41.00, 
7013.42.00, 7013.49.00, 
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7013.91.00 7013.99.00 मा पन 
ग्लासवेयर; उपशीषर्क  ७३२३.९३.०० मा 
पन टेवलुवेयर; उपशीषर्क  ६९१०.१०.०० र 
८४८१.८०.९० मा पन सेिनटरी िफिट  । 

  मािथ उिल्लिखत मालवःतमुध्ये बकरी, 
ग्लासवेयर, कटलरी, टेवलुवेयर, सेिनटरी िफिट  
र िलनेन्समा होटेलको नाम र िचन्ह अि त 
भएको हनु ुपनछ । 

(ज) नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयको िसफािरसमा सरकारी, सामदुाियक 
वा मनुाफा िवतरण नगन  अःपतालले पैठारी 
गन उपशीषर्क ८७०२.१०.३०, 
८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र 
८७०२.९०.३० मा पन माइबोबस तथा 
उपशीषर्क ८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, 
८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मा पन 
िमिनबसमा देहाय बमोिजम भन्सार महसलु छुट 
िदइनेछः  

(अ) न्यूनतम पन्ी शैयादेिख पचास 
शैयासम्म भएको अःपतालको लािग 
माइबोबस वा िमिनबसमध्ये एउटा र 
पचास शैयाभन्दा बढी भएको 
अःपतालको लािग माइबोबस वा 
िमिनबसमध्ये जम्मा दईुवटा सवारी 
साधनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा 
पचास ूितशत छुट िदइनेछ । 

(आ) उपखण्ड (अ) बमोिजम सिुवधामा 
पैठारी भएको माइबोबस वा िमिनबस 
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परुानो भई ूयोग गनर् नसिकने भएमा 
त्यसलाई ःक्र्याप गरी सोको ूमाण 
भन्सार कायार्लयमा पेश गरेपिछ सोही 
ूकारको अक  सवारी साधन पैठारी 
गदार् समेत यो सिुवधा िदइनछे । 

(झ) चलिचऽ धलुाई गन वा ध्वनी भन उ ेँयले दतार् 
भएका उ ोग वा कम्पनीले चलिचऽ िवकास 
बोडर्को िसफािरसमा पैठारी गन  उपशीषर्क 
९०१०.१०.०० मा पन नेगेिटभ ूोसेिस  
मेिशन र फाइनल नेगिेटभ अल्शािक्लिनङ मेिशन; 
उपशीषर्क ९०१०.५०.०० मा पन 
कम्प्यूटराइज्ड िूभ्यूएवल, िभिडयो एिस सिहत 
कलर एनालाइिज  (करेक्सन) मेिशन सेट, 
फाइनल िूिन्ट  तथा फाइनल ूोसेिस  मेिशन, 
ूोसेसर एवं िून्टर, एनालाइजर, ःटेनवके, 
साउण्ड िरडर, िसबोमीटर, डवर, िमक्सचर, 
अिडयो िमिक्स  कन्सोल, ःपालाइजर, 
िरवाइण्डर, कलर करेक्सन समेतको टेिलिसन े
मेिशन, साउण्ड अिप्टकल शान्सफिर  मेिशन 
सेट, िरफ्लेक्टर, वेवी, सपुर मल्टी-१०, मल्टी-
२० सोलार, एच.एम.आई, रेिक्टफाइर्स, ूोजेक्ट 
कन्सोल, िडिजटल िफल्म सवर्र, सवउफसर्, 
िफल्म प्लाटरस्, िफल्म अटोमेशन 
इिक्वपमेण्ट्स, टेिलिसन े सम्बन्धी उपकरण; 
उपशीषर्क ८५२८.४९.०० मा पन मिनटर, 
उपशीषर्क  ९००७.२०.०० मा पन ूोजेक्टर 
र उपशीषर्क ९००२.११.०० मा पन ूोजेक्टर 
लेन्स,  साउण्ड अिप्टकल क्यामराको लेन्स र 
लेन्स;  उपशीषर्क ८४४१.१०.०० मा पन 
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नेगेिटभ किटङ मेिशन सेट र उपशीषर्क  
८५२१.१०.०० र ८५२१.९०.०० मा पन 
एच.डी. टेप रेकडर्र, वेटा-एस.पी. िभिडयो रेकडर्र 
र पी२ रेकडर्र; उपशीषर्क  ८५२८.५९.०० 
मा पन एच.डी. मोिनटर; उपशीषर्क 
८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० मा पन 
एिम्प्लफायर; उपशीषर्क  ८५१८.२१.०० र 
८५१८.२२.०० मा पन ःपीकर; र उपशीषर्क  
८५२८.६९.०० मा पन िून्ट िूभ्यू ूोजेक्टर, 
उपशीषर्क  ९००६.५१.०० र 
९००६.५३.०० मा पन क्यामराह , उपशीषर्क  
९००२.२०.०० मा पन िफल्टर; उपशीषर्क  
९००७.९१.०० मा पन क्यामेरा ःटैण्ड, 
उपशीषर्क  ८५०४.४०.९० मा पन ब्याशी  
चाजर्र, उपशीषर्क  ८७१६.८०.०० मा पन 
शली, उपशीषर्क ८४२६.११.०० मा पन बेन 
पिहलो पटक पैठारी गदार् दईु दशमलव पाँच 
ूितशत भन्सार महसलु िलई बाँकी भन्सार 
महसलु छुट हनुेछ ।  

 यसरी िसफािरस गदार् चलिचऽ िवकास बोडर्ले 
सम्बिन्धत उ ोग वा कम्पनीको क्षमता र 
ूयोगको आधारमा पिरमाण िकटान गरी 
िसफािरस गनुर् पनछ । 

(ञ) नेपाल सरकार, संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक 
उ यन मन्ऽालयको िसफािरसमा पवर्तारोहण 
दलले नेपालका िहमाल आरोहण गनर्को िनिम  
पैठारी गन नपेालमा खपत हनु े मिदरा तथा 
चरुोट बाहेकका मालवःतहु मा दश 
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ूितशतभन्दा बढी भन्सार महसलु लाग्न ेभएमा 
दश ूितशत माऽ भन्सार महसलु लाग्नेछ ।  

 यःता दलले पैठारी गन नेपालमा खपत नहनुे 
मालवःतकुो हकमा दरबन्दी बमोिजम लाग्न े
महसलु धरौटीमा िलई मालवःत ु िफतार् गरेपिछ 
धरौटी रकम िफतार् िदइनेछ । 

(ट) नेपाल सरकार, स ार तथा सूचना ूिविध 
मन्ऽालयको िसफािरसमा मामीण क्षऽेमा सेवा 
परु् याउन े दूरस ार सेवा ूदायक वा दूरस ार 
सेवा ःथापना गरी स ालन गन सरकारी वा 
िनजी क्षेऽका िनकायले एक्सचेन्ज ःथापना तथा 
नेटवकर्  िवःतारका लािग पैठारी गन उपशीषर्क 
८५४४.२०.०० मा पन केवलु तथा उपशीषर्क 
८५०७.२०.०० मा पन ब्याशीमा सात ूितशत  
भन्सार महसलु लाग्नेछ ।   

(ठ) उपशीषर्क ९०१८.३१.०० मा पन िसिरन्ज 
उत्पादन गन उ ोग र प्लाि क दाना ूयोग 
गरी सोझै ःलाइन पानी उत्पादन गन उ ोगले 
आवँयक पन पिरमाणसम्मको प्लाि क दानामा 
उ ोग िवभागको िसफािरसमा पैठारी गदार् दईु 
दशमलव पाचँ ूितशत भन्सार महसलु  
लाग्नेछ । उ ोग िवभागले यसरी िसफािरस 
गदार् उ ोगले उत्पादन तथा िबबी गरेको 
िसिरन्ज वा ःलाइन बोतलको पिरमाण, त्यःतो 
वःत ु उत्पादन गदार् लाग्न े प्लाि क दानाको 
पिरमाण एवं खपत अनपुात समेतका आधारमा 
एक आिथर्क वषर्को लािग आवँयक पन 
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प्लाि क दानाको पिरमाण एकैपटक िसफािरस 
गनुर् पनछ । 

(ड) मटुुको शल्यिबया गदार् ूयोग हनु े उपशीषर्क 
९०१८.९०.०० मा पन क म ूिव  प्याक 
(सी.िट.पी.) उत्पादन गन उ ोगले आफ्नो 
उत्पादनको लािग आवँयक पन पिरमाणसम्मको 
उपशीषर्क ३९१७.३९.०० मा पन मेिडकल 
पी.िभ.सी. ूव र सोको सहायक साममी उ ोग 
िवभागको िसफािरसमा पैठारी गदार् दश ूितशत  
भन्सार महसलु लाग्नेछ । 

(ढ) एक सय वटा भन्दा बढी दधुाल ुगाई वा भसी 
पाल्ने पश ु फामर् र कृिष सहकारीले आफ्नो 
ूयोजनको िनिम  नेपाल सरकार, कृिष तथा 
पशपुन्छी िवकास मन्ऽालयको िसफािरसमा 
पैठारी गन शीषर्क ८७.०४ अन्तगर्त पन 
जनुसकैु एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्न ेभन्सार 
महसलुमा पचास ूितशत छुट हनुेछ । त्यःतो 
ढुवानीका साधन पैठारी गरेका िमितले सात 
वषर्सम्म िबबी िवतरण वा नामसारी गनर् 
पाइनेछैन । 

(ण) िचया उ ोगले िचया ढुवानी गन ूयोजनको 
िनिम  उपशीषर्क ८७०४.२१.२० मा पन 
िपकअप वा उपशीषर्क ८७०४.३२.०० मा पन 
िमिन शक नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी 
िवकास मन्ऽालयको िसफािरसमा पैठारी गरेमा 
सात वषर्सम्म िबबी िवतरण वा नामसारी गनर् 
नपाउने गरी एक पटकका लािग देहाय 
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बमोिजमको संख्यामा भन्सार महसलुमा पचास 
ूितशत छुट हनुेछः-  

(अ)    दश िवगाहादेिख तीस िवगाहासम्म 
क्षेऽफलमा िचया खेती गरी िचया 
उत्पादन गन उ ोगलाई एउटा, 

(आ)   तीस िवगाहाभन्दा बढी क्षऽेफलमा 
िचया खेती गरी िचया उत्पादन गन 
उ ोगलाई दईु  वटा । 

(त) नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 
मन्ऽालयको िसफािरसमा पशपुन्छी पालन 
उ ोग, कृिष फमर् तथा कम्पनी एवं कृिष 
सहकारी संःथाले पैठारी गन कृिषजन्य उत्पादन 
सरुिक्षत गनर् िनमार्ण गिरने शीत भण्डारको लािग 
आवँयक पन उपशीषर्क ३९२५.९०.२० मा 
पन पफ ःयाण्डिवच वाल एण्ड फ 
प्यानलह मा दश ूितशत भन्सार महसलु 
लाग्नेछ । 

(थ) नेपाल सरकार, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध 
मन्ऽालयको िसफािरसमा सामदुाियक िशक्षण 
संःथाले िव ाथीर् ल्याउने लैजान ेूयोजनका लािग 
तीस सीटभन्दा बढी क्षमताको उपशीषर्क 
८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, 
८७०२.३०.१०, ८७०२.४०.१०, 
८७०२.९०.१० मा पन एउटा बस पैठारी गदार् 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचह र ूितशत छुट 
िदइनेछ ।  
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 यसरी पैठारी गरेको बस पैठारी गरेको िमितले 
दश वषर्सम्म अ  कसैलाई िबबी िवतरण वा 
नामसारी वा कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण गनर्  
पाइने छैन । दश वषर् नपगुी िबबी िवतरण वा 
नामसारी वा कुनै िकिसमले हक हःतान्तरण 
गरेमा ूचिलत कानून बमोिजम पूरै महसलु 
लाग्नेछ । 

(द) नेपाल सरकार, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालयको िसफािरसमा नपेाल सरकारबाट 
ःवीकृित ूा  िनजी ःवाःथ्य संःथाले पैठारी गन 
मगृौला उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क  
९०१८.९०.०० मा पन हेमो डायलाइिसस 
मेिशन, डाइलािसस िरूोसेसर,  डायलाइजर र 
यसको ूिव ; उपशीषर्क  ९४०२.९०.०० 
मा पन डाइलािसस बेड तथा कुसीर्, मटुुको रोग 
िनदान तथा उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क 
९०१८.१२.०० मा पन इकोकािडर्योमाफ; 
उपशीषर्क  ९०१८.९०.०० मा पन िभिडयो 
ःकोप, क्याथल्याव, हटर् ल  मेिशन र 
िडृीिॄलेटर, क्यान्सर रोगको िनदान तथा 
उपचारमा ूयोग हनु े उपशीषर्क  
९०२२.१२.०० मा पन पोिजशोन इिमशन 
टोमोमाफी (पेट) ःक्यान मेिशन, कम्प्यूटेड 
टोमोमाफी (िस.टी.) ःक्यान मेिशन, मेमोमाफी; 
उपशीषर्क  ९०२२.२१.०० मा पन ॄेसीथेरापी 
र िलिनयर एिक्सलरेटर; रोग िनदानमा ूयोग 
हनुे उपशीषर्क  ९०१८.१९.०० मा पन फ्लो 
साइटोिमटर, नके्ःट जेनेरेशन िसक्वेन्सर, ूोिटन 
माइबोएरी प्लेटफर् म र मिल्टप्लेक्स िरयल 
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टाइम िप.सी.आर., हेमाटोलोजी एनालाइजर, 
ब्लड केमे ी एनालाइजर, िक्लिनकल केमे ी 
एनालाइजर र इम्यूनोकेमे ी एनालाइजर; 
उपशीषर्क  ९०१८.१३.०० मा पन म्याग्नेिटक 
िरजोनेन्स इमेिज  (एम.आर.आई.) मेिशनमा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट 
हनुेछ । 

(ध)  पश ु सेवा िवभागको िसफािरसमा भेटेिरनरी 
अःपतालले पैठारी गन उपशीषर्क 
८५४३.७०.०० मा पन मेटल िडटेक्टर, 
उपशीषर्क ९०१८.१२.०० मा पन पोटबल 
अल्शासाउण्ड, उपशीषर्क  ९०१८.९०.०० मा 
पन ग्यास एनेःथेिसया सेट,  उपशीषर्क  
९०२२.१४.०० मा पन एक्स रे मेिसनमा 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट 
हनुेछ । 

(न)  नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 
मन्ऽालयको िसफािरशमा मोबाइल भेटेिरनरी 
सेवा ूदान गन संःथाले मोबाइल भेटेिरनरी सेवा 
स ालनका लािग आवँयक पन ूयोगशाला 
तथा डायोनोि क सिुवधा जिडत उपशीषर्क 
८७०५.९०.९० मा पन मोटरगाडी पैठारी गदार् 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास ूितशत छुट 
हनुेछ । 

(प) उ ोग  िवभागको  िसफािरसमा माःक बनाउन े
उ ोगले सिजर्कल माःक बनाउनका लािग 
कच्चा पदाथर्को पमा पैठारी गन उपशीषर्क 
५६०३.११.०० र  ५६०३.९१.०० मा पन 
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नबिुनएका कपडा, उपशीषर्क ५६०४.१०.०० 
मा पन इलाि क डोरी र शीषर्क ७२.२६ मा 
पन िखया नलाग्न े ःपातको ःशीप पैठारी गदार् 
पाँच ूितशत भन्सार महसलु लाग्नेछ । 

१६. कृिष सधुार शलु्क लाग्नेः देहायका मालवःतहु  भारत र जनवादी 
गणतन्ऽ चीनको ःवशािसत क्षेऽ ितब्बतबाट पैठारी हुँदा भन्सार 
महसलु पूणर् पले छुट हनुेछ र देहाय बमोिजमको दरमा कृिष 
सधुार शलु्क लाग्नेछः-  

(१)  देहायका उपशीषर्कमा पन मालवःतमुा पाचँ ूितशतका 
दरले कृिष सधुार शलु्क लाग्नछेः 

भाग ०१     

0101.21.00 0101.29.00 0101.30.00 0101.90.00 0102.21.00 

0102.29.00 0102.31.00 0102.39.00 0102.90.00 0103.10.00 

0103.91.00 0103.92.00 0104.10.00 0105.11.00 0105.12.00 

0105.13.00 0105.14.00 0105.15.00 0106.11.00 0106.12.00 

0106.13.00 0106.14.00 0106.19.00 0106.20.00 0106.31.00 

0106.32.00 0106.33.00 0106.39.00 0106.41.00 0106.49.00 

0106.90.00     

भाग ०३     

0302.13.00 0302.14.00 0302.19.00 0302.21.00 0302.22.00 

0302.23.00 0302.24.00 0302.29.00 0302.31.00 0302.32.00 

0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00 

0302.81.00 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00 0303.19.00 

0303.23.00 0303.24.00 0303.25.00 0303.29.00 0303.32.00 

0303.41.00 0303.42.00 0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00 

0303.46.00 0303.49.00 0303.51.00 0303.53.00 0303.54.00 

0303.55.00 0303.56.00 0303.57.00 0303.59.00 0303.63.00 

0303.64.00 0303.65.00 0303.66.00 0303.67.00 0303.68.00 
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0303.69.00 0303.81.00 0303.82.00 0303.83.00 0303.84.00 

0303.89.00     

भाग ०५     

0506.10.00 0506.90.00    

भाग ०६     

0601.10.00 0601.20.00 0602.10.00 0602.20.00 0602.30.00 

0602.40.00 0602.90.00 0604.20.00 0604.90.00  

भाग ०७     

0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0710.40.00 

0711.20.00 0712.33.00    

भाग ०८     

0801.12.00 0801.19.00 0804.20.10 0806.10.00 0809.10.00 

0809.21.00 0809.29.00 0810.20.00 0810.40.00 0810.50.00 

0810.60.00     

भाग १०     

1001.11.00 1001.19.00 1002.10.00 1002.90.00 1003.10.00 

1003.90.00 1004.10.00 1004.90.00 1005.10.00 1005.90.00 

1006.10.10 1006.10.90 1007.10.00 1007.90.00 1008.10.00 

1008.21.00 1008.29.00 1008.30.00 1008.40.00 1008.50.00 

1008.60.00 1008.90.00    

भाग १२     

1207.21.00 1207.29.00 1208.10.00 1208.90.00 1209.10.00 

1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.24.00 1209.25.00 

1209.29.00 1209.30.00 1209.91.10 1209.91.20 1209.91.30 

1209.91.40 1909.91.50 1209.91.90 1209.99.00 1210.10.00 

1210.20.00 1211.20.00 1211.30.00 1211.40.00 1211.50.00 

1211.90.10 1211.90.90 1213.00.00 1214.10.00 1214.90.00 

भाग १४     

1401.10.00 1401.20.00 1401.90.00 1404.20.00 1404.90.40 
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1404.90.90     

भाग १५     

1521.90.00     

 ि व्यः 

 मािथ उिल्लिखत उपशीषर्क १००१.११.०० मा पन 
गहुँको बीउ, उपशीषर्क १००५.१०.०० मा पन मकैको 
बीउ, उपशीषर्क १००६.१०.१० मा पन धानको बीउ 
तथा उपशीषर्क १२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, 
१२०९.९१.३०, १२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  र 
१२०९.९१.९० मा पन तरकारीको बीउमा बीउ बीजन 
गणुःतर िनयन्ऽण केन्िको िसफािरसमा पैठारी हुँदा एक 
ूितशत कृिष सधुार शलु्क लाग्नेछ । 

 (२)  देहायका उपशीषर्कमा पन मालवःतमुा नौ ूितशतका 
दरले कृिष सधुार शलु्क लाग्नछेः- 
भाग ०१     

0104.20.00 0105.94.00 0105.99.00   

भाग ०३     

0301.11.00 0301.19.00 0301.91.00 0301.92.00 0301.93.00 

0301.94.00 0301.95.00 0301.99.00 0302.11.00 0302.41.00 

0302.42.00 0302.43.00 0302.44.00 0302.45.00 0302.46.00 

0302.47.00 0302.49.00 0302.51.00 0302.52.00 0302.53.00 

0302.54.00 0302.55.00 0302.56.00 0302.59.00 0302.71.00 

0302.72.00 0302.73.00 0302.74.00 0302.79.00 0302.82.00 

0302.83.00 0302.84.00 0302.85.00 0302.89.00 0302.91.00 

0302.92.00 0302.99.00 0303.14.00 0303.26.00 0303.31.00 

0303.33.00 0303.34.00 0303.39.00 0303.91.00 0303.92.00 

0303.99.00 0304.31.00 0304.32.00 0304.33.00 0304.39.00 

0304.41.00 0304.42.00 0304.43.00 0304.44.00 0304.45.00 
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0304.46.00 0304.47.00 0304.48.00 0304.49.00 0304.51.00 

0304.52.00 0304.53.00 0304.54.00 0304.55.00 0304.56.00 

0304.57.00 0304.59.00 0304.61.00 0304.62.00 0304.63.00 

0304.69.00 0304.71.00 0304.72.00 0304.73.00 0304.74.00 

0304.75.00 0304.79.00 0304.81.00 0304.82.00 0304.83.00 

0304.84.00 0304.85.00 0304.86.00 0304.87.00 0304.88.00 

0304.89.00 0304.91.00 0304.92.00 0304.93.00 0304.94.00 

0304.95.00 0304.96.00 0304.97.00 0304.99.00  

भाग ०४     

0401.10.00 0401.20.00 0401.40.00 0401.50.00 0407.11.00 

0407.19.00 0407.21.00 0407.29.00 0407.90.00 0409.00.10 

भाग ०६     

0603.11.00 0603.12.00 0603.13.00 0603.14.00 0603.15.00 

0603.19.00 0603.90.00    

भाग ०७     

0701.10.00 0701.90.00 0702.00.00 0703.10.00 0703.20.00 

0703.90.00 0704.10.00 0704.20.00 0704.90.00 0706.10.00 

0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.00 0708.90.00 

0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.00 

0709.60.00 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00 0709.93.00 

0709.99.00 0710.10.00 0710.21.00 0710.22.00 0710.29.00 

0710.30.00 0710.80.00 0710.90.00 0711.40.00 0711.51.00 

0711.59.00 0711.90.00 0712.20.00 0712.31.00 0712.32.00 

0712.39.00 0712.90.90 0713.39.00 0713.40.10 0713.40.90 

0713.50.00 0713.90.10 0713.90.90   

भाग ०8     

0803.10.00 0803.90.00 0804.30.00 0804.40.00 0804.50.00 

0805.10.00     

0805.21.00 0805.22.00 0805.29.00 0805.40.00 0805.50.00 
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0805.90.00 0807.11.00 0807.19.00 0807.20.00 0808.10.00 

0808.30.00 0808.40.00 0809.30.00 0809.40.00 0810.10.00 

0810.30.00 0810.70.00 0810.90.10 0810.90.20 0810.90.90 

भाग ०९     

0910.11.10 0910.30.10    

भाग १0     

1001.91.00 1001.99.00 1006.20.00 1006.30.10 1006.30.90 

1006.40.00     

भाग ११     

1101.00.00 1102.20.00 1102.90.00 1103.11.10 1103.11.90 

1103.13.00 1103.19.00 1103.20.00 1104.12.00 1104.19.00 

1104.22.00 1104.23.00 1104.29.00 1104.30.00  

भाग १२     

1201.10.00 1201.90.00 1202.30.00 1202.41.00 1202.42.00 

1206.00.00 1207.40.00 1207.99.00 1212.91.00 1212.92.00 

1212.93.00 1212.94.00 1212.99.00   

भाग १७     

1701.13.10 1701.14.10    

भाग २३     

2304.00.00 2305.00.00 2306.10.00 2306.20.00 2306.30.00 

2306.41.00 2306.49.00 2306.50.00 2306.60.00 2306.90.00 

१७. भन्सार महसलु तथा कृिष सधुार शलु्क पूणर् छुट हनुेः देहायका 
मालवःत ुपैठारी गदार् भन्सार महसलु तथा कृिष सधुार शलु्क पूणर् 
पमा छुट हनुछेः-   

(क) उपशीषर्क ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, 
०१०५.१३.००, ०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, 
०१०५.९४.००, ०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० 
मा पन ूजननक्ा लािग पैठारी हनु े (प्यारेन्ट ःटक) 
चल्लाह  । 
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(ख) उपशीषर्क ०६०१.१०.००, ०६०१.२०.००, 
०६०२.१०.००, ०६०२.२०.००, ०६०२.३०.००, 
०६०२.४०.०० र ०६०२.९०.०० मा पन फलफूल 
तथा फूलका गाना तथा जराह , फलफूल तथा फूलका 
िब वा र कलमी िब वाह  र उपशीषर्क 
१२०९.३०.०० मा पन फूलको बीउ िबजन ।  

(ग) कुखरुाको दाना उत्पादन गन उ ोग वा ाचरी फमर्ह ले 
पैठारी गन कुखरुाको दानामा ूयोग हनुे उपशीषर्क 
०५०६.१०.०० र ०५०६.९०.०० मा पन हाडको 
धलुो र अवशेष । 

(घ)  नेपालमा जैिवक मल उत्पादन गन गरी दतार् भएका 
उ ोगले जैिवक मलको उत्पादनका लािग पैठारी गन 
उपशीषर्क २३०६.९०.०० मा पन िनमखली र 
अण्डीखली । 

(ङ) जैिवक इन्धन उत्पादनको लािग पैठारी गिरन ेउपशीषर्क 
१४०४.९०.९० मा पन सिजवन (Jatropha) को दाना 
तथा बीउ (िसड्स)् । 

(च) पश ु सेवा िवभागको िसफािरसमा न  सधुारको लािग 
पैठारी गिरने भाग १ मा पन जीिवत चौपाया पश ु। 

(छ) नेपाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालयको  
िसफािरसमा पैठारी गिरन े उ त जातका फलफूलका 
िब वा । 

१८. मालवःतकुो पैठारी सम्बन्धी िवशेष ब्यवःथाः (१) व्यावसाियक 
ूयोजनका लािग मालवःत ु पैठारी गदार् एक पटकमा एउटा 
कन्साईनमेन्टबाट तोकेका वःत ु वगीर्करण भागमा पन उःतै 
ूकृितका मालवःत ु माऽ पैठारी गनर् पाइन े गरी नेपाल सरकार, 
अथर् मन्ऽालयले तोक्न सक्नेछ । यसरी तोकेको भन्दा फरक 
िकिसमका मालवःत ु पैठारी भएको पाइएमा फरक पाएजित 
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मालवःतमुा लाग्न े महसलु र सोको शतूितशत जिरबाना गरी 
भन्सार अिधकृतले जाचँपास गनर् सक्नछे ।   
 (२) व्यावसाियक ूयोजनका लािग पैठारी हनुे खा  
साममी वा सोको प्यािक मा मालवःतकुो ॄाण्ड, लेवल, लेवलमा 
कच्चा पदाथर्को िमौण एव ँ उपभोग्य िमित तथा खा  साममी 
बाहेकका अन्य तयारी मालवःतकुो हकमा सो मालवःत ुवा सोको 
प्यािक मा मालवःतकुो ॄाण्ड र लेवल समेत खलुाएको हनु ु        
पनछ । यःतो िववरण नखलेुको मालवःत ुर नक् कली मालवःत ु
पैठारी गरेको वा गनर् खोजेको पाइएमा त्यःतो मालवःत ुभन्सार 
अिधकृतले जफत गनछ । यसरी जफत गिरएको मालवःत ु 
सडाउन लाग्न ेखचर् समेत पैठारीकतार्बाट असलु गनछ । 
 (३) नेपालिभऽ ूतीतपऽ ारा पैठारी हनुे मालवःतकुो 
हकमा ूतीतपऽ खोल्दाकै अवःथामा र अन्य बैि  ूणाली माफर् त 
भकु्तानी हनु े गरी पैठारी भएको मालवःतहु को हकमा ूोफमार् 
इन्भ्वाइस तथा ितनका बीजकमा मालवःतकुो िकटानी (ःपेिसिफक) 
िववरण, वःत ुवगीर्करण शीषर्क, ूत्येक वःतकुो ूित इकाई मूल्य 
र पिरमाण, उत्पि को मलुकु एवं यथासम्भव मालवःतकुो ूकृित 
अनसुार मोडेल नम्बर र कम्पनी समेत खलुाउन ु पनछ । 
मालवःत ुधनी वा भन्सार एजेन्टले पैठारी गन मालवःतकुो घोषणा 
गदार् बीजकमा उिल्लिखत मालवःतलुाई ू ापनपऽमा अलग अलग 
घोषणा (िस ल इन्शी) गनुर् पनछ । मालवःतलुाई अलग अलग 
घोषणा (िस ल इण्शी) गरेको नपाइएमा वा ूतीतपऽ, ूोफमार् 
इन्भ्वाइस तथा ितनका बीजकमा मालवःतकुो िकटानी (ःपेिसिफक) 
िववरण, वःत ु वगीर्करण  शीषर्क, ूत्येक वःतकुो ूित इकाई 
मूल्य, पिरमाण, उत्पि को मलुकु, मालवःतकुो ूकृित अनसुारको 
मोडेल नं. र कम्पनी जःता िववरण उल्लेख गरेको नपाइएमा 
भन्सार अिधकृतले सो बमोिजम घोषणा गनर् लगाई त्यःता 
मालवःतमुा भन्सारले िनधार्रण गरेको मूल्यको दईु ूितशत र 
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महसलु नलाग्न ेमालवःत ुभएमा मूल्यको एक ूितशत थप रकम 
असलु गरी जाचँपास गनर् सक्नेछ । 
   (४) तयारी मालवःत ुपैठारी गरेपिछ प्यािक मा  अिनवायर् 
पमा आयातकतार् र बजार िवतरकको पूरा िववरण भएको लेवल 
लगाएर माऽ बजारमा िबबीको लािग पठाउन ु पनछ ।तोके 
बमोिजमको मापदण्ड पूरा नगरी बजारमा पठाएको पाइएमा 
अनगुमन गन अिधकारीले यःतो मालवःत ुजफत गनर् सक्नछे । 

 १९. संवेदनशील सूचीका मालवःतमुा महसलु छुट नहनुेः साफ्टा 
सम्झैाता अन्तगर्त नपेाल सरकारको संवेदनशील सूचीमा परेका 
देहायका उपशीषर्कका मालवःतमुा अनसूुचीको दफा ६ बमोिजम 
छुट ूदान गिरने छैन ।  

 तर यस अनसूुचीका अन्य दफाह बाट लाग्ने भन्सार 
महसलु पूणर् वा आंिशक छुट िदइएकोमा सोही बमोिजम हनुेछ । 

(१) साकर्  मलुकुमध्ये गैरकमिवकिसत मलुकुको लािग लागू हनुे 
संवेदनशील मालवःतकुो उपशीषर्कको सूचीः- 
 

भाग-४     

0402.10 0402.21 0402.29 0402.91 0402.99 

0405.10 0405.20 0405.90   

भाग-७     

0712.90 0713.10 0713.20 0713.31 0713.32 

भाग-८     

0801.32 0८02.70 0802.80 0802.90 0805.10 

भाग-९     

0901.11 0901.12 0901.21 0901.22 0901.90 

0902.10 0902.20 0902.30 0902.40 0908.31 

0908.32 0910.91 0910.99   
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भाग-११     

1107.10 1107.20    

भाग-१५     

1507.90 1511.90 1512.19 1514.11 1514.19 

1514.91 1514.99 1515.29 1516.20 1517.10 

भाग-१७     

1701.13 1701.14 1701.91 1701.99 1703.10 

1703.90 1704.10 1704.90   

भाग-१८     

1806.10 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90 

भाग-१९     

1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1905.10 

1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

भाग-२०     

2007.99 2008.19 2008.93 2008.99 2009.11 

2009.12 2009.1९ 2009.21 2009.29 2009.31 

200939 2009.41 2009.49 2009.50 2009.61 

2009.69 2009.७1 2009.79 2009.81 2009.89 

2009.90     

भाग-२१     

2103.10 2103.20 2103.90 2104.10 2104.20 

2106.10 2106.90    

भाग-२२     

2201.10 2201.90 2202.10 2202.91 2202.99 

2203.00 2204.10 2204.21 2204.22 2204.29 

2204.30 2205.10 2205.90 2206.00 2207.10 

2207.20 2208.20 2208.30 2208.40 2208.50 
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2208.60 2208.70 2208.90   

भाग-२४     

2401.10 2401.20 2401.30 2402.10 2402.20 

2402.90 2403.11 2403.19 2403.91 2403.99 

भाग-२५     

2515.12 2515.20 2516.12 2516.20 2516.90 

2517.41 2517.49 2523.10 2523.21 2523.29 

2523.30 2523.90    

भाग-२७     

2710.12 2710.19 2710.20   

भाग-३२     

3206.11 3206.19 3206.20 3206.41 3206.42 

3206.49 3206.50 3208.10 3208.20 3208.90 

3209.10 3209.90 3210.00   

भाग-३३     
3304.10 3304.20 3304.30 3304.91 3304.99 
3305.10 3305.20 3305.30 3305.90 3307.10 
3307.20 3307.30 3307.49 3307.90  
भाग-३४     

3401.11 3401.19 3401.20 3401.30 3402.11 
3402.12 3402.13 3402.19 3402.20 3402.90 
3405.10 3405.20 3405.30 3405.40 3405.90 

भाग-३६     

3605.00     

भाग-३८     

3814.00 3819.00    

भाग-३९     

3916.10 3916.20 3916.90 3917.10 3917.21 
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3917.22 3917.23 3917.29 3917.31 3917.32 

3917.33 3917.39 3917.40 3918.10 3918.90 

3919.10 3919.90 3920.10 3920.20 3920.30 

3920.43 3920.49 3920.51 3920.59 3920.61 

3920.62 3920.63 3920.69 3920.71 3920.73 

3920.79 3920.91 3920.92 3920.93 3920.94 

3920.9९ 3921.11 3921.12 3921.13 3921.14 

3921.19 3921.90 3922.10 3922.20 3922.90 

3923.10 3923.21 3923.29 3923.30 3923.50 

3923.90 3924.10 3924.90 3925.10 3925.20 

3925.30 3925.90 3926.10 3926.20 3926.30 

3926.40 3926.90    

भाग-४०     

4011.10 4011.20 4011.40 4011.70 4011.80 

4011.90 4012.11 4012.12 4012.19 4012.20 

4012.90 4013.10 4013.90 4016.10  

भाग-४२     

4202.11 4202.12 4202.19 4202.21 4202.22 

4202.29 4202.31 4202.32 4202.39 4202.91 

4202.92 4202.9९ 4205.00   

भाग-४८     

4802.10. 4802.20 4802.40 4802.54 4802.55 

4802.56 4802.57 4802.58 4802.61 4802.62 

4802.69 4810.13 4810.14 4810.19 4810.22 

1810.29 4810.31 4810.32 4810.39 4810.92 

4810.99 4811.10 4811.41 4811.49 4811.51 

4811.59 4811.60 4811.90 4816.20 4816.90 



 

361 
 

4817.10 4817.20 4817.30 4818.10 4818.20 

4818.30 4818.50 4818.90 4819.10 4819.20 

4819.30 4819.40 4819.50 4819.60 4820.10 

4820.20 4820.30 4820.40 4820.50 4820.90 

4821.10 4821.90    

भाग-४९     

4909.00 4910.00 4911.10 4911.91 4911.99 

भाग-५२     

5210.11 5210.19 5210.21 5210.29 5210.31 

5210.32 5210.39 5210.41 5210.49 5210.51 

5210.59 5211.11 5211.12 5211.19 5211.20 

5211.31 5211.32 5211.39 5211.41 5211.42 

5211.43 5211.49 5211.51 5211.52 5211.59 

भाग-५३     

5310.10 5310.90    

भाग-५४     

5407.10 5407.20 5407.30 5407.41 5407.42 

5407.43 5407.44 5407.51 5407.52 5407.53 

5407.54 5407.61 5407.69 5407.71 5407.72 

5407.73 5407.74 5407.81 5407.82 5407.83 

5407.84 5407.91 5407.92 5407.93 5407.94 

5408.10 5408.21 5408.22 5408.23 5408.24 

5408.31 5408.32 5408.33 5408.34  

भाग-५५     

5512.11 5512.19 5512.21 5512.29 5512.९1 

5512.99 5513.11 5513.12 5513.13 5513.19 

5513.21 5513.23 5513.29 5513.31 5513.39 
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5513.41 5513.49 5514.11 5514.12 5514.19 

5514.21 5514.22 5514.23 5514.29 5514.30 

5514.41 5514.42 5514.43 5514.49 5515.11 

5515.12 5515.13 5515.19 5515.21 5515.22 

5515.29 5515.91 5515.99 5516.11 5516.12 

5516.13 5516.14 5516.21 5516.22 5516.23 

5516.24 5516.31 5516.32 5516.33 5516.34 

5516.41 5516.42 5516.43 5516.44 5516.91 

5516.92 5516.93 5516.94   

भाग-५६     

5601.21 5601.22 5601.29 5601.30  

भाग-५७     

5701.10 5701.90 5702.10 5702.20 5702.31 

5702.32 5702.39 5702.41 5702.42 5702.49 

5702.50 5702.91 5702.92 5702.99 5703.10 

5703.20 5703.30 5703.90 5704.10 5704.20 

5704.90 5705.00    

भाग-५९     

5903.10 5903.20 5903.90 5904.10 5904.90 

5906.10 5906.91 5906.99   

भाग-६०     

6001.10 6001.21 6001.22 6001.29 6001.91 

6001.92 9001.99 6002.40 6002.90 6003.10 

6003.20 6003.30 6003.40 6003.90 6004.10 

6004.90 6005.21 6005.22 6005.23 6005.24 

6005.35 6005.36 6005.37 6005.38 600५.39 

6005.41 6005.42 6005.43 6005.44 6005.90 
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6006.10 6006.21 6006.22 6006.23 6006.24 

6006.31 6006.32 6006.33 6006.34 6006.41 

6006.42 6006.43 6006.44 6006.90  

भाग-६१     

6101.20 6101.30 6101.90 6102.10 6102.20 

6102.30 6102.90 6103.10 6103.22 6103.23 

6103.29 6103.31 6103.32 6103.33 6103.39 

6103.41 6103.42 6103.43 6103.49 6104.13 

6104.19 6104.22 6104.23 6104.29 6104.31 

6104.32 6104.33 6104.39 6104.41 6104.42 

6104.43 6104.44 6104.49 6104.51 6104.52 

6104.53 6104.59 6104.61 6104.62 6104.63 

6104.69 6105.10 6105.20 6105.90 6106.10 

6106.20 6106.90 6107.11 6107.12 6107.19 

6107.21 6107.22 6107.29 6107.91 6107.99 

6108.11 6108.19 6108.21 6108.22 6108.29 

6108.31 6108.32 6108.39 6108.91 6108.92 

6108.99 6109.10 6109.90 6110.11 6110.12 

6110.19 6110.20 6110.30 6110.90 6111.20 

6111.30 6111.90 6112.11 6112.12 6112.19 

6112.20 6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 

6113.00 6114.20 6114.30 6114.90 6115.10 

6115.21 6115.22 6115.29 6115.30 6115.94 

6115.95 6115.96 6115.99 6116.10 6116.91 

6116.92 6116.93 6116.99 6117.10 6117.80 

भाग-६२     

6201.11 6201.12 6201.13 6201.19 6201.91 
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6201.92 6201.93 6201.99 6202.11 6202.12 

6202.13 6202.19 6202.91 6202.92 6202.93 

6202.99 6203.11 6203.12 6203.19 6203.22 

6203.23 6203.29 6203.31 6203.32 6203.33 

6203.39 6203.41 6203.42 6203.43 6203.49 

6204.11 6204.12 6204.13 6204.19 6204.21 

6204.22 6204.23 6204.29 6204.31 6204.32 

3204.33 6204.39 6204.41 6204.42 6204.43 

6204.44 6204.49 6204.51 6204.52 6204.53 

6204.59 6204.61 6204.62 6204.63 6204.69 

6205.20 6205.30 6205.90 6206.10 6206.20 

6206.30 6206.40 6206.90 6207.11 6207.19 

6207.21 6207.22 6207.29 6207.91 6207.99 

6208.11 6208.19 6208.21 6208.22 6208.29 

6208.91 6208.92 6208.99 6209.20 6209.30 

6209.90 6210.10 6210.20 6210.30 6210.40 

6210.50 6211.11 6211.12 6211.20 6211.32 

6211.33 6211.39 6211.42 6211.43 6211.49 

6212.10 6212.20 6212.30 6212.90 6213.20 

6213.90 6214.10 6214.20 6214.30 6214.40 

6214.90 6215.10 6215.20 6215.90 6216.00 

भाग-६३     

6301.10 6301.20 6301.30 6301.40 6301.90 

6302.10 6302.21 6302.22 6302.29 6302.31 

6302.32 6302.39 6302.40 6302.51 6302.53 

6302.59 6302.60 6302.91 6302.93 6302.99 

6303.12 6303.19 6303.91 6303.92 6303.99 

6305.10 6305.20 6305.32 6305.33 6305.39 

6305.90 6306.12 6306.19 6306.22 6306.29 

6306.30 6306.40 6306.90   

भाग-६४     

6401.10 6401.92 6401.99 6402.12 6402.19 
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6402.20 6402.91 6402.99 6403.12 6403.19 

6403.20 6403.40 6403.51 6403.59 6403.91 

6403.99 6404.11 6404.19 6404.20 6405.10 

6405.20 6405.90    

भाग-६५     

6506.10     

भाग-६८     

6802.10 6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 

6802.92 6802.93 6802.99   

भाग-६९     

6904.10 6904.90 6907.21 6907.22 6907.23 

6907.30 6907.40 6910.10 6910.90 6911.10 

6911.90     

भाग-७०     

7003.12 7003.19 7003.20 7003.30 7004.20 

7004.90 7005.10 7005.21 7005.29 7005.30 

7006.00 7007.11 7007.19 7007.21 7007.29 

7008.00 7009.10 7009.91 7009.92 7013.10 

7013.22 7013.28 7013.33 7013.37 7013.41 

7013.42 7013.49 7013.91 7013.99 7020.00 

भाग-७२     

7210.20 7210.30 7210.41 7210.49 7210.50 

7210.61 7210.69 7210.70 7210.90 7212.20 

7212.30 7212.40 7212.50 7212.60 7213.10 

7213.20 7213.91 7213.99 7214.10 7214.20 

7214.30 7214.91 7217.99 7215.10 7215.50 

7215.90     

भाग-७३     

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 ७305.90 
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7306.11 7306.19 7306.21 7306.29 ७306.30 

7306.40 7306.50 7306.61 7306.69 7306.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

7313.00     

भाग-८०     

8007.00     

भाग-८३     

8302.10 8302.20 302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60 8309.10  

भाग-८४     

8415.10 8515.20 8415.81 8415.82 8415.83 

8415.90 8418.10 8418.21 8418.29 8418.30 

8418.40 8418.50 8418.61 8418.69 8450.11 

8450.12 8450.19 8450.20 8450.90 8451.10 

8451.२१ 8451.90    

भाग-८५     

8504.10 840४.21 8504.31 8504.32 8504.33 

8504.40 8504.50 8506.10 8506.30 8506.40 

8506.50 8506.60 8506.80 8506.90 8507.10 

8507.20 8507.30 8507.40 8507.50 8507.60 

8507.80 8507.90 8510.10 8510.20 8510.30 

8510.90 8528.49 8528.५9 8528.६9 8528.71 

8528.72 8528.73 8536.10 8536.२0 8536.३0 

8536.41 8536.49 8536.61 8536.70 8539.10 

8539.21 8539.22 8539.29 8539.31 8539.32 

8539.39 8539.41 8539.49 8539.50 8539.90 

8540.11 8544.11 8544.19 8544.20 8544.30 

8544.60     

भाग-८७     

8702.10 8702.20 8702.30 8702.40 8702.90 

8703.10 8703.21 8703.22 8703.23 8703.24 

8703.31 8703.32 8703.33 8703.40 8703.50 
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8703.60 8703.70 8703.80 8703.90 8704.10 

8704.21 8704.22 8704.23 8704.31 8704.32 

8704.90 8706.00 8708.10 8708.21 8708.29 

8708.30 8708.40 8708.50 8708.70 8708.80 

8708.91 8708.92 8708.93 8708.94 8708.95 

8708.99 8711.10 8711.20 8711.30 8711.40 

8711.50 8711.60 8711.90 8714.10  

भाग-९६     

9603.21 9608.10 9619.00    

भाग-९७     

9702.00 9703.00 9705.00   

(२)  साकर्  मलुकुमध्ये कमिवकिसत मलुकुको िनिम  लागू हनु े
संवेदनशील मालवःतकुो उपशीषर्कको सूचीः- 

देहायका उपशीषर्क बाहेकका उपदफा (१) मा उिल्लिखत अन्य 
उपशीषर्कः- 
 

भाग-७२     

7213.10 7213.20 7213.91 7213.99  

भाग-७३      

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 7305.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

भाग-८३     

8302.10 8302.20 8302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60   
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भाग-८४      

8451.90     

२०. देहायका उपशीषर्कमा उिल्लिखत मालवःत ु दफा ७ बमोिजम  
पैठारी गरेमा सोही दफा बमोिजम दर अनसुार भन्सार महसलु 
लाग्नेछः- 

भाग -१      

0104.20 0105.94 0105.99   

भाग -२      

0204.10 0204.21 0204.22 0204.23 0204.30 

0204.41 0204.42 0204.43 0204.50 0207.11 

0207.12 0207.13 0207.14 0207.24 0207.25 

0207.26 0207.27 0207.41 0207.42 0207.43 

0207.44 0207.45 0207.51 0207.52 0207.53 

0207.54 0207.55 0207.60   

भाग -३     

0301.11 0301.19 0301.91 0301.92 0301.93 

0301.94 0301.95 0301.99 0302.11 0302.41 

0302.42 0302.43 0302.44 0302.45 0302.46 

0302.4७ 0302.49 0302.51 0302.52 0302.53 

0302.54 0302.55 0302.56 0302.59 0302.71 

0302.72 0302.73 0302.74 0302.79 0302.82 

0302.83 0302.84 0302.85 0302.89 0302.91 

0302.92 0302.99 0303.14 0303.26 0303.31 

0303.33 0303.34 0303.39 0303.91 0303.92 
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0303.99 0304.31 0304.32 0304.33 0304.39 

0304.41 0304.42 0304.43 0304.44 0304.45 

0304.46 0304.47 0304.48 0304.49 0304.51 

0304.52 0304.53 0304.54 0304.55 0304.56 

0304.57 0304.59 0304.61 0304.62 0304.63 

0304.69 0304.71 0304.72 0304.73 0304.74 

0304.75 0304.79 0304.81 0304.82 0304.83 

0304.84 0304.85 0304.86 0304.87 0304.88 

0304.89 0304.91 0304.92 0304.93 0304.94 

0304.95 0304.96 0304.97 0304.99 0305.10 

0305.20 0305.31 0305.32 0305.39 0305.42 

0305.43 0305.44 0305.49 0305.51 0305.52 

0305.53 0305.54 0305.59 0305.61 0305.62 

0305.63 0305.64 0305.69 0305.71 0305.72 
0305.७9     
भाग -४     
0401.10 0401.20 0401.40 0401.50 0403.10 
0403.90 0404.10 0404.90 0406.10 0406.20 
0406.30 0406.40 0406.90 0407.11 0407.19 
0407.21 0407.29 0407.90 0409.00  
भाग -६     
0603.11 0603.12 0603.13 0603.14 0603.15 
0603.19 0603.90    

भाग -७     

0701.10 0701.90 0702.00 0703.10 0703.20 

0703.90 0704.10 0704.20 0704.90 0706.10 
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0706.90 0707.00 0708.10 0708.20 0708.90 

0709.20 0709.30 0709.40 0709.51 0709.59 

0709.60 0709.70 0709.91 0709.92 0709.93 

0709.99 0710.10 0710.21 0710.22 0710.29 

0710.30 0710.80 0710.90 0711.40 0711.51 

0711.59 0711.90 0712.20 0712.31 0712.32 

0712.39 0713.33 0713.34 0713.35 0713.39 

0713.40 0713.50 0713.60 0713.90  

भाग -८      

0801.31 0802.11 0802.12 0802.31 0802.32 

0802.41 0802.42 0802.61 0802.62 0803.10 

0803.90 0804.30 0804.40 0804.50 0805.21 

0805.22 0805.29 0805.40 0805.50 0805.90 

0807.11 0807.19 0807.20 0808.10 0808.30 

0808.40 0809.30 0809.40 0810.10 0810.30 

0810.70 0810.90 0811.10 0811.90 0813.10 

0813.20 0813.30 0813.40 0813.50  

भाग -९     

0910.11 0910.12 0910.30   

भाग -१०     

1001.91 1001.99 1005.10 1005.90 1006.10 

1006.20 1006.30 1006.40   

भाग -११     

1101.00 1102.20 1102.90 1103.11 1103.13 
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1103.19 1103.20 1104.12 1104.19 1104.22 

1104.23 1104.29 1104.30 1105.10 1105.20 

1106.10 1106.20 1106.30   

भाग -१२     

1201.10 1201.90 1202.30 1202.41 1202.42 

1204.00 1205.10 1205.90 1206.00 1207.10 

1207.30 1207.40 1207.50 1207.60 1207.70 

1207.99 1212.91 1212.92 1212.93 1212.94 

1212.99     

भाग -१५     

1507.10 1512.11 1512.21 1512.29 1515.21 

1515.50 1515.90    

भाग -२०     

2001.10 2001.90 2002.10 2002.90 2003.10 

2003.90 2004.10 2004.90 2005.10 2005.20 

2005.40 2005.51 2005.59 2005.80 2005.91 

2005.99 2006.00 2007.10 2007.91 2008.11 

2008.20 2008.30 2008.40 2008.70 2008.91 

2008.97     

भाग -२१     

2103.30     

भाग -२७     

2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 

2711.21 2711.29    

भाग -३०     

3003.10 3003.20 3003.41 3003.42 3003.43 



 

372 
 

3003.49 3003.90 3004.10 3004.20 3004.32 

3004.41 3004.42 3004.43 3004.49 3004.90 

भाग -३९     

3923.40     

भाग -६३     

6310.10 6310.90    

२१.  िनजी क्षऽेबाट स ािलत कुिरयरबाट हनु े िनकासी पैठारी सम्बन्धी 
व्यवःथाः िनजी क्षेऽबाट स ािलत कुिरयरमाफर् त हनु े िनकासी 
पैठारीका सम्बन्धमा देहायका व्यवःथा लागू हनुेछः- 

(१) देहायका मालवःत ुकुिरयरबाट पैठारी गनर् पाइने छैनः- 

(क) एक पोकामा स री िकलोमामभन्दा बढी तौल 
भएको, 

(ख) जनावर तथा ितनका अ , 

(ग) वनःपित र ितनका अ , 

(घ) जनुसकैु ःव पका सनु, चाँदी तथा गरगहना, 

(ङ) बहमूुल्य तथा अधर् बहमूुल्य पत्थर, 

(च)  ूचिलत कानून बमोिजम पैठारीको लािग 
ूितबन्ध लगाइएका अन्य मालवःत ु। 

(२) देहायका मालवःत ुकुिरयरबाट िनकासी गनर् पाइने छैनः- 

(क) िनकासी महसलु लाग्ने मालवःत,ु 

(ख) वण्डेड वेयरहाउस तथा पासबकु सिुवधा उपभोग 
गरेका उ ोगह ले िनकासी गन मालवःत,ु 
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(ग) ूचिलत कानून बमोिजम िनकासीको लािग 
ूितबन्ध लगाइएका अन्य मालवःत ु। 

(३) कुिरयर कम्पनीले आफ्नो कुिरयरमाफर् त हनु े पैठारी वा 
िनकासीको कन्सोिलडेटेड मेिनफेःट अिमम पमा भन्सार 
कायार्लयमा ूःततु गनुर्पनछ । भन्सार कायार्लयले 
मालवःत ु जाँचपास गदार् ू ापनपऽका साथ त्यःतो 
मेिनफे को ूितिलिप अिनवायर् पमा संलग्न गनुर् पनछ ।  

(४) नमूना (ःयाम्पल) वा िनःशलु्क उपहारको पमा एक 
कन्साइन्मेन्टमा पाँचसय अमेिरकी डलर मूल्यसम्मको 
मालवःत ु भकु्तानी ूिबयािवना पैठारी गनर् सिकनेछ । 
व्यापािरक ूयोजनका हकमा अिधकतम एकहजार 
अमेिरकी डलर  मूल्यसम्मको मालवःत ु ःवीकृत बि  
ूणाली अन्तगर्त भकु्तानी हनु ेगरी पैठारी गनर् सिकनेछ र 
यसरी हनु े पैठारीका हकमा सामान्य भन्सार ूिबया 
अवलम्बन गनुर् पनछ । 

(५) नमूना (ःयाम्पल) वा िनःशलु्क उपहारको पमा एक 
कन्साइन्मेन्टमा एकहजार अमेिरकी डलर मूल्यसम्मको 
मालवःत ु भकु्तानी ूिबयािवना िनकासी गनर् सिकनेछ । 
व्यापािरक ूयोजनका हकमा अिधकतम दशहजार 
अमेिरकी डलर  मूल्यसम्मको मालवःत ु ःवीकृत बैि  
ूणाली अन्तगर्त भकु्तानी हनु ेगरी िनकासी गनर् सिकनेछ र 
यसरी हनु े िनकासीका हकमा सामान्य भन्सार ूिबया 
अवलम्बन गनुर् पनछ । 

(६) िनकासी वा पैठारी गदार् ूषेकले ूत्येक पोकामा रहेको 
मालवःतकुो तौल समेतको िववरण र मूल्य खलेुको फाराम 
वा कन्सोिलडेटेड मेिनफे  ूत्येक पोकासँगै पठाउन ु 
पनछ । 
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(७) िनकासी पैठारी हनु ेमालवःत ुजाँचपास गदार् ू ापनपऽका 
साथ उपदफा (६) बमोिजमको फाराम वा मेिनफे को 
ूितिलिप संलग्न गनुर् पनछ । 

(८) नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई िनकासी वा पैठारी हनु े
मालवःत ु तथा डाक्टरको ूिेःबप्सनका आधारमा पैठारी 
हनु ेऔषिधको हकमा उपदफा (४) र (५) बमोिजमको 
मूल्यको बन्देज लागू हनु ेछैन । 

(९) उपदफा (४) र (५) बमोिजम िनकासी वा पैठारी हनु े
नमूना वा उपहारका हकमा अन्य आवँयक कागजातका 
अितिरक्त उपदफा (६) बमोिजमको फाराम वा मेिनफेःट 
संलग्न गरी सम्बिन्धत कुिरयर कम्पनीकै नाममा 
ू ापनपऽ भरी जाँचपास गनर् सिकनेछ ।   

(१०) यस दफा बमोिजमको व्यवःथा जनुसकैु मलुकुबाट हनु े
पैठारी वा जनुसकैु मलुकुमा हनु े िनकासीका हकमा लागू 
हनुेछ ।  

(११) उपदफा (४) र (५) मा तोिकएको मूल्यको सीमा नपेाल 
सरकार, उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयले नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी हेरफेर गरेमा सोही 
बमोिजम हनुेछ । 

(१२) यस दफाको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा 
भन्सार िवभागको महािनदशकले त्यःतो बाधा अडकाउ 
फुकाउन वा यस दफामा उिल्लिखत ूिबयालाई 
आवँयकता अनसुार सरलीकरण गनर् सक्नेछ ।  

२२. िविवधः  

(१) देहायमा उल्लेख भए बाहेक परुाना तथा ूयोग भएका 
मालवःतहु  पैठारी गनर् पाइन ेछैनः- 
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(क)  कुनै उ ोगले आफ्नो उ ोगको स ालनको लािग 
पैठारी गन भाग ८४ मा पन उत्पादन िमितले 
पाँच वषर् ननाघेका मेिशनरी एवं यन्ऽ 
उपकरणह  । 

  तर मिुण उ ोगले आफ्नो उ ोगको 
ूयोजनको लािग उत्पादनको िमितले १० वषर् 
ननाघेको मिुण यन्ऽावली (िूिन्ट  मेिशन) 
पैठारी गनर् सक्नेछन ्। 

(ख) उ ोगले आफ्नो ूयोजनको लािग पैठारी गन 
धातकुा पऽ ु (मेटल ःबयाप), उपशीषर्क 
४०१२.२०.०० मा पन ूयोग गिरएका 
(यजु्ड/ःक्र्याप) टायर । 

(ग)  हवाई सेवा कम्पनीह ले हवाई सेवा स ालनको 
लािग नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणको 
िसफािरसमा परुाना वा ूयोग भएका हवाइजहाज, 
हेिलकोप्टर र ितनका इि न एवं फेडरल 
एिभएशन एिड्मन्सशेशन (एफ.ए.ए.), यूरोिपयन 
एिभएशन सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) वा 
सम्बिन्धत देशका नागिरक उ यन ूािधकरण 
(सी.ए.ए.) बाट ःवीकृत ूा  मेन्टीनेन्स िरिपयर 
ओभरहल (एम.आर.ओ.) कम्पनीले मेिन्टनेन्स 
ममर्त सम्भार वा ओभरहल गरी एयरओिदर्नेस 
ःटाण्डडर् ूमाणीकरण गरेका वा नेपाल नागिरक 
उ यन ूािधकरणबाट ःवीकृत ूा  कम्पनीले 
ममर्त सम्भार वा ओभरहल गरेका हवाइजहाज र 
हेिलकोप्टरका अन्य पाटर्पजुार् । 
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(घ)  याऽलेु ल्याउन र लैजान पाउन े िनजी ूयोगका 
मालवःत ु सम्बन्धी सूचना अन्तगर्त पैठारी गनर् 
पाइन ेिनजी ूयोगका मालवःत ु। 

(ङ)  नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई राहत तथा 
उ ार कायर्का लािग अन्तराि य संघ संःथाबाट 
सहयोग ःव प पैठारी हनु ेमालवःत ु। 

(च)  नेपालमा स ािलत आयोजनाको लािग आयोजना 
तथा ठेकेदारले पिछ िफतार् लैजान ेशतर्मा पैठारी 
गन परुाना िमल मेिशनरी तथा यन्ऽ उपकरण र 
पिछ िफतार् लैजान ेशतर्मा नेपाल आयल िनगमले 
भारतीय आयल िनगमबाट पैठारी गन परुाना 
िरफ्यूलर ा र ।  

(छ) यस उपदफामा उल्लेख गिरएदेिख बाहेकका 
परुाना वा ूयोग भएका मालवःत ु र उत्पादन 
िमित नखलेुका िमल मेिशनरी एवं यन्ऽ 
उपकरण पैठारी गरेको पाइएमा जफत 
गिरनेछ । 

(२) चीनको ःवशािसत क्षेऽ ितब्बतबाट मालवःत ु पैठारी गदार् 
देहायमा उिल्लिखत मालवःत ु वःत ु िविनमय वा बैि  
ूणाली अनसुार र अन्य सबै मालवःत ु बैि  ूणाली 
अनसुार गनुर् पनछः 

(क)   कच्चा ऊन, 

(ख)   जीिवत भेडा च्याङ्मा, 

(ग)   नून, 

(घ)   च री गाई र च री गाईको पचु्छर, 

(ङ)   गलचा, 
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(च)  जडीबटुी । 

 तर िनकासी गदार् र सो॑ हजार पयासम्मको 
मालवःत ुपैठारी गदार् बैि  ूणाली अिनवायर् हनुे छैन । 

(३) ॄअुरी कम्पनीले बाउनककर्  पैठारी गदार् आन्तिरक 
राजःव कायार्लयको िसफािरसमा माऽ पैठारी गनुर्         
पनछ । 

(४) तेॐो मलुकु तथा चीनको ःवशािसत क्षऽे ितब्बतमा 
िनकासी हनु े मालवःत ु कुनै िनकासीकतार्ले 
काठमाण्डौिःथत िऽभवुन िवमानःथल भन्सार कायार्लयमा 
जाँचपास गराई बन्द कन्टेनरमा भन्सारको सीलछाप 
लगाई दिक्षण सीमािःथत भन्सार कायार्लय तथा उ री 
सीमामा अविःथत तातोपानी तथा रसवुा भन्सार 
कायार्लयबाट िनकासी गनर् चाहेमा भन्सार िवभागले 
ूिबया तोकी उक्त सिुवधा ूदान गनछ । 

(५) कुनै सरकारी िनकाय, उ ोग, व्यिक्त, संःथा वा िवदेशी 
नागिरकले कुनै खास कायर् ूयोजनको लािग (व्यापािरक 
ूयोजन बाहेक) पिछ िफतार् लैजान े शतर्मा पैठारी गन 
मालवःत ुसम्बिन्धत मन्ऽालय वा दूतावासको िसफािरसमा 
बढीमा तीन मिहनासम्मको लािग लगतमा राखी पैठारी 
गनर् िदन सिकनछे । यसरी िसफािरस नभएको अवःथामा 
भन्सार कायार्लयले औिचत्य हेरी पिछ िफतार् गन शतर्मा 
बढीमा एकवषर्को अविध तोकी लाग्न ेकर, महसलु तथा 
शलु्कह  बापत नगद धरौटी वा बै  ग्यारेण्टी िलई 
जाँचपास गनर् ःवीकृित िदन सक्नेछ । तोकेको अविधमा 
मालवःत ु िफतार् गरेमा सो मालवःत ुपैठारी हुँदाका बखत 
नगद धरौटी वा बै  ग्यारेण्टीमा राखेको महसलु रकमको 
एक ूितशत रकम असलु गरी नगद धरौटी िफतार् वा बै  
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ग्यारेण्टी फुकुवा गिरनेछ । तोिकएको अविधमा मालवःत ु
िफतार् नगरेमा त्यःतो मालवःत ुजफत गरी बै  ग्यारेण्टी 
वा नगद धरौटीबाट महसलु वरावरको रकम राजःवमा 
आम्दानी बाँिधनछे ।  

 तर 

(क)  िनमार्ण कायर्मा ूयोग हनु े एक्साभेटर, डोजर, 
लोडर, रोलर लेभलर तथा बेन जःता हेिभ 
इिक्वपमेण्ट पिछ िफतार् लैजाने गरी अःथायी 
पैठारी गदार् भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क तथा 
मूल्य अिभविृ  करको स ा एकमु  समदरमा 
ूित िदन एक हजार पाचँ सय पैयाँका दरले 
भन्सार महसलु िलई बढीमा एक वषर्सम्मको 
लािग अःथायी पैठारी गनर् िदइनेछ । 

(ख) कृिष कायर्मा ूयोग हनु ेवेलर वा ःश कलेक्टर 
सिहतको कम्वाइन्ड हाभ र पिछ िफतार् लैजान े
गरी अःथायी पैठारी गदार् भन्सार महसलु, 
अन्तःशलु्क तथा मूल्य अिभविृ  करको स ा 
एकमु  समदरमा ूितिदन एक हजार सात सय 
पैयाँका दरले भन्सार महसलु िलई बढीमा तीन 
मिहनासम्मको लािग अःथायी पैठारी गनर्  
िदइनेछ । 

  खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत 
उपकरण महसलु नबझुाई बसेको अवःथामा 
पबाउ परी कारबाहीका लािग भन्सार 
कायार्लयमा पेश भएमा चोरी पैठारी भएको मानी 
भन्सार ऐन बमोिजम कारबाही हनुेछ । महसलु 
ितरेको समय व्यितत भएपिछ िफतार् लैजाने 
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बममा मनािसब कारण भएमा त्यःतो 
उपकरणको मूल्यमा नबढ्ने गरी बढी बसेको 
अविधको ूित िदनको पाँचहजार पयाँका दरले 
महसलु असलु गरी िफतार् लैजान िदन सक्नेछ ।   

(ग) िवपद्को अवःथामा उ ार तथा राहत कायर्मा 
ूयोग हनु े तथा उ ार तथा राहतका लािग 
आउन े िवदेशी व्यिक्तका लािग आवँयक पन 
देहाय बमोिजमका मालवःत ु पिछ िफतार् लैजान े
गरी लगतमा राखी अःथायी पैठारी गनर् िदन 
सिकनेछः 

(अ)   सूचना तथा स ार सम्बन्धी उपकरण, 

(आ)  पानी शु ीकरण तथा पानी भण्डारण 
सम्बन्धी उपकरण तथा वःत ु

(इ) डाक्टर, इिन्जिनयर, स ारकमीर्, 
लिजि िसयन, सामदुाियक कामदार 
आिदको कामको लािग आवँयक पन 
सबै िकिसमका यन्ऽ, उपकरण, मेिशन, 
तथा िव तुीय उपकरण, 

(ई)  राहतको लािग ूत्यक्ष पमा ूयोग 
नहनु े तर िवपद् बाट भएको असरलाई 
हटाउन र सोको सामना गनर् ूयोग हनु े
उपकरणह  जःतैः सबै ूकारका 
ूदूषण हटाउन,े िबिमएका, भित्कएका 
घर, भवन तथा संरचना सफा गन वा 
हटाउने, औ ोिगक संरचना िनरीक्षण 
गन आिद कायर्मा ूयोग हनु े मेिशनरी 
तथा उपकरण, 
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(उ)  कायार्लय उपकरण जःता ूशासिनक 
सहयोगी मालवःत,ु जःतैः कम्प्यूटर, 
फोटोकिप तथा िून्टर, खचर् भएर जान े
ूकृितका मालवःत,ु कमर्चारी सरुक्षा 
सम्बन्धी उपकरण, ूशासिनक 
म्यानअुल तथा कागजात, 

(ऊ)  िवप को समयमा उ ार कायर्मा खिटन े
कमर्चारीका लािग ःथानान्तरण गनर् 
सिकने बासःथान तथा यसका सहायक 
साममी, जःतैः खाना पकाउने तथा 
खान े उपकरण तथा साममीह , 
ःनानागार सम्बन्धी साममी, सरुक्षा 
सम्बन्धी साममी,  

(ए)   सवारी साधन, ितनका ःपेयर पाटर्स 
तथा ममर्तका लािग आवँयक 
उपकरण, 

(ऐ)  उ ार कायर्का लािग आवँयक 
जनावर, जःतैः तािलम ूा  कुकुर, 

(ओ)  िवप को समयमा उ ारमा संलग्न 
व्यिक्त बःन तथा िनजको 
कायर्सम्पादनको लािग आवँयक पन 
मालवःत,ु 

(औ)  नेपाल सरकारले राहत ूयोजनको लािग 
तोके बमोिजमका अन्य मालवःत ु। 

(६) चीनको ःवशािसत क्षेऽ ितब्बतबाट बेिडट सिुवधा अन्तगर्त 
मालवःत ुपैठारी गदार् राखेको धरौटी रकम िफतार् पाउनको 
लािग उक्त मालवःत ुपैठारी गरेको िमितले तीन मिहनािभऽ 
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बैि  ूणालीबाट भकु्तानी पठाएको ूमाण पेश गरी धरौटी 
िफतार् िलइसक्न ुपनछ । मालवःत ु पैठारी भएको िमितले 
तीन मिहनािभऽ उपरोक्त बमोिजम िफतार् नभएको धरौटी 
रकम सदरःयाहा गिरनेछ र त्यसमा पैठारीकतार्को दाबी 
लाग्ने छैन । 

(७) नेपालको अन्य रा ह सँग भएका ि पक्षीय तथा बहपुक्षीय 
सम्झौता वा सिन्धको ूितकूल नहनु ेगरी नेपालमा पैठारी 
भएका मालवःत ुदेहाय बमोिजम िनकासी गनर् िदइनेछः 

(क)   मालवःत ु पैठारी भएको िमितले छ मिहनािभऽ 
पनुः अक  मलुकुमा िनकासी गन गरी पैठारी गनर् 
चाहेमा पैठारीकतार्को अनरुोधमा उक्त 
मालवःतमुा पैठारी गदार् लाग्ने महसलु तथा 
सोको थप दश ूितशतले हनुे रकम नगद 
धरौटी वा बै  ग्यारेण्टी राखी पैठारी गनर् 
िदइनेछ । यःता वःतहु  िनकासी गदार् पैठारी 
गदार्को अवःथामा भकु्तानी गरेको िवदेशी मिुामा 
नघट्ने गरी आजर्न गरेको ूमाण र िनकासी 
भएको ूमाण पेश गरेको एक मिहनािभऽ धरौटी 
रहेको रकम वा बै  ग्यारेण्टीबाट लाग्ने भन्सार 
महसलुको दश ूितशत रकम असलु गरी बाँकी 
धरौटी रकम िफतार् वा बै  ग्यारेण्टी फुकुवा 
गिरनेछ । यसरी छ मिहनािभऽ िनकासी गनर् 
नसकेमा महसलु बापतको रकम नगद धरौटीमा 
रहेको रकम वा बै  ग्यारेण्टीबाट असलु 
गिरनेछ । 

(ख)   कुनै व्यिक्तले नेपालमा पैठारी भएको मालवःत ु
बैि  ूिबया माफर् त भकु्तानी हनु ेगरी िनकासी 
गनर् चाहेमा पैठारी मूल्यमा कम्तीमा दश ूितशत 
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मूल्य अिभविृ  गरी िनकासी बापतको िवदेशी 
मिुा अिमम पमा ूा  भइसकेको वा सो बापत 
खोिलएको ूतीतपऽको आधारमा िवदेशी मिुा 
ूा  हनु े ूमाण पेश गरेमा िनकासी गनर्  
िदइनेछ । 

  तर पैठारी भएको िमितले दईु वषर् 
नाघेका र नेपालमा िबबी हनु नसकेका िव तुीय 
उपकरण (इलेिक्शक वा इलेक्शोिनक)  
पैठारीकतार् ःवयंले िनकासी गनर् चाहेमा 
िनकासीकतार् र त्यःतो पैठारीकतार्का बीचमा 
भएको खिरद िबबी सम्झौता पेश गरेमा िनकासी 
गनर् िदइनेछ र यस खण्डमा उिल्लिखत मूल्य 
अिभविृ को शतर् लागू हनु ेछैन । 

(८) नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा नै उत्पादन भई ूयोग 
भइसकेका वा भाग ८४, ८५ र ९० मा पन परुाना 
मालवःत ु तथा नेपालिभऽबाट स िलत जनुसकैु पदाथर्का 
र ी तथा पऽ ुिनकासी बापतको िवदेशी मिुा अिमम पमा 
ूा  भइसकेको वा सो बापत खोिलएको ूतीतपऽको 
आधारमा दईु पक्षीय सिन्ध िवपरीत नहनु ेगरी िनकासी गनर् 
िदइनेछ । 

(९) महसलु, मूल्या न, तथ्या  वा यःतै अन्य ूयोजनको लािग 
भन्सार िवभागको महािनदशकले वःत ु वगीर्करणको 
उपशीषर्कमा आवँयक अ  थप गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याउन सक्नेछ । 

(१०) अपा ता भएका व्यिक्तले ूयोग गनर् िमल्ने गरी बनाइएका 
ःकुटर, नेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा जे  
नागिरक मन्ऽालय वा सम्बिन्धत िजल्लाको ूमखु िजल्ला 
अिधकारीको िसफािरसमा अपा ता भएको व्यिक्तको नाममा 
पैठारी गदार् भन्सार महसलु लाग्ने छैन । पैठारीको 
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अवःथामा अपा ता भएको व्यिक्तले  ूयोग गनर् िमल्न े
नभएका र पैठारी गिरसकेपिछ अपा ता भएको व्यिक्तले 
ूयोग गनर् िमल्ने बनाई दतार् गन भएमा उक्त मन्ऽालय वा 
सम्बिन्धत िजल्लाको ूमखु िजल्ला अिधकारीको 
िसफािरसमा पैठारी गदार् लाग्ने भन्सार महसलु धरौटी 
िलइनेछ । अपा ता भएका व्यिक्तको नाममा उपयुर्क्त 
बमोिजम दतार् भएको ूमाण भन्सार कायार्लयमा पेश 
गरेपिछ धरौटी रहेको भन्सार महसलु िफतार् िदइनेछ । 
यसरी पैठारी गरेको ःकुटर नेपाल अपा  संघको 
िसफािरसमा अपा ता भएको व्यिक्तलाई नै िबबी वा 
नामसारी गदार् भन्सार महसलु लाग्ने छैन । 

(११) बण्डेड वेयरहाउस र नगद धरौटी (पासबकु) को सिुवधा 
निलएका उ ोगले आफूले िनकासी गन मालवःत ु
उत्पादनको लािग आवँयक पन कच्चा पदाथर्, सहायक 
कच्चा पदाथर् (नेपालमा उत्पादन नहनु े प्यािक  मेटेिरयल 
समेत) पैठारी गरी सोबाट उत्पािदत तयारी मालवःत ु
तोिकएको अविधिभऽ तोिकएको ूिबया अनसुार िनकासी 
गरेमा त्यःता कच्चा पदाथर्, सहायक कच्चा पदाथर् 
(नेपालमा उत्पादन नहनु ेप्यािक  मेटेिरयल समेत) पैठारी 
गदार् भन्सार िबन्दमुा लागकेो कर, महसलु नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी सोही सूचनामा तोिकए 
बमोिजमका मालवःतमुा तोिकए बमोिजमको िमितदेिख 
तोिकए बमोिजमको समदरमा भन्सार िबन्दबुाट िफतार् 
िदइनेछ । 

(१२) भन्सार महसलु दरबन्दीको िविभ  शीषर्क र उपशीषर्कमा 
पन मालवःतकुो ूित इकाईको मापन (Unit of 

Measurement) भन्सार िवभागले तोकेबमोिजम हनुेछ । 
(13) चलिचऽ िवकास बोडर्को िसफािरसमा नेपाली चलिचऽको 

छायाँकनको लािग आवँयक यन्ऽ तथा उपकरण पिछ 
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िफतार् गन शतर्मा बढीमा एक वषर्को अविध तोकी लाग्न े
महसलु बापतको रकम बै  ग्यारेण्टी िलइ पैठारी गनर् 
िदन सिकनछे। यसरी पैठारी गिरएका यन्ऽ तथा 
उपकरण िफतार् गरेपिछ राखेको बै  ग्यारेण्टी फुकुवा 
गिरनेछ । तोकेको अविधमा िफतार् नगरेमा लाग्न ेमहसलु 
बै  ग्यारेण्टीबाट असलु गरी त्यःता यन्ऽ तथा उपकरण 
जफत गिरनेछ । 

(१४) पैठारीकतार्ले नेपालमा िबबी गिरन ेअिधकतम खिुा िबबी 
मूल्य पैठारीकै अवःथामा सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयमा 
अिनवायर् घोषणा गनुर् पन गरी नेपाल सरकारले मालवःत ु
तोक्न सक्नेछ । 

(१५)  परुाना शकलाई िवदेश लगी कन्टेनर शक वा कन्टेनर 
राख्न े शेलर शक बनाई िफतार् ल्याएमा सोमा लागेको खचर् 
रकममा लाग्ने भन्सार महसलु पूणर् पमा छुट िदइनेछ ।  

(१६)  शीषर्क ८७.०४ अन्तगर्त पन कुनै ढुवानी साधनको 
इि नसँग जोिडएको शीषर्क ८७.०६ अन्तगर्त पन 
चेिससमा पैठारी भन्सार महसलु दर बढी भएको र सोही 
चेिससमा बनेको तयारी साधनमा पैठारी भन्सार महसलु दर 
कम भएको अवःथामा कुनै पैठारीकतार्ले त्यःतो तयारी 
साधन पैठारी नगरी सोको इि नसँग जोिडएको चेिसस 
पैठारी गरी सो चेिसस नेपालिभऽै वा िवदेशमा लगी तयारी 
साधन बनाउन चाहेमा देहाय बमोिजम सिुवधा ूदान 
गिरनेछः- 
(क) इि नसँग जोिडएको चेिसस पैठारी गरी नेपालिभऽै 

तयारी साधन बनाउन चाहेमा सो चेिसस पैठारी 
गदार् पैठारीकतार्को अनरुोधमा चेिससमा लाग्न ेपूरै 
महसलु धरौटीमा राखी छ मिहनािभऽ तयारी 
साधन बनाई सम्बिन्धत िनकायमा दतार् गरी 
सोको ूमाण तथा तयारी साधन सम्बिन्धत 
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भन्सार कायार्लयमा पेश गरेपिछ त्यःतो तयारी 
साधन पैठारी गदार् लाग्ने महसलु दर बमोिजमको 
महसलु रकम धरौटीबाट क ा गरी बाँकी धरौटी 
रकम पैठारीकतार्लाई िफतार् िदइनेछ । 

(ख) इि नसँग जोिडएको चेिसस पैठारी गरी पनुः उक्त 
चेिसस िवदेशमा लगी तयारी साधन बनाई 
ल्याउन चाहेमा पैठारीकतार्को अनरुोधमा सो 
चेिसस पैठारी गदार् लाग्ने पूरै महसलु धरौटीमा 
रािखनेछ र पैठारी भएको िमितले तीन मिहनािभऽ 
पैठारीकतार्को अनरुोधमा कुनै ूकारको महसलु 
निलई सो चेिसस िवदेश िनकासी गनर् अनमुित 
िदइनेछ । यसरी िनकासी भएको चेिससमा 
िनकासी भएको िमितले छ मिहनािभऽ तयारी 
साधन बनाई पैठारी गरेमा त्यःतो तयारी साधन 
बनाउन लागेको खचर् एवं पिहले पैठारी भएको 
चेिसस समेतको मूल्यमा त्यःतो तयारी साधन 
पैठारी हुँदा दरबन्दी बमोिजम लाग्ने दर 
बमोिजमको महसलु चेिसस पैठारी गदार् राखेको 
धरौटीबाट असलु गरी बाँकी धरौटी रकम िफतार् 
िदइनेछ र धरौटीबाट अपगु भएमा 
पैठारीकतार्बाट असलु गिरनेछ ।  

(ग) नेपालिःथत आिधकािरक िबबेता वा एजेन्सीको 
नाममा धरौटी राखी पैठारी भएको चेिसस अन्य 
व्यिक्तले खिरद गरी खण्ड (क) र (ख) बमोिजम 
तयारी साधन बनाउन चाहेमा त्यःतो व्यिक्तलाई 
समेत खण्ड (क) र (ख) बमोिजमको सिुवधा 
ूदान गिरनेछ । 

(घ) उिल्लिखत सिुवधाको कायार्न्वयनका बममा कुनै 
ूिबयागत किठनाईह  िसजर्ना भएमा वा 
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उिल्लिखत समय सीमा अपयार्  भएमा भन्सार 
िवभागका महािनदशकले छ मिहनासम्म म्याद 
थप गनर् र आवँयक िनदशन िदई सरलीकरण 
गनर् सक्नेछ ।  

(ङ)  उिल्लिखत ढुवानी साधनको ूकृित फरक गरी 
वा अन्य ूयोजनको लािग िबबी गन भएमा वा 
आफैले अन्य ूयोगमा ल्याउन चाहेमा कानून 
बमोिजम लाग्न े पूरै महसलु ितरी िबबी गनर् वा 
अन्य ूयोजनमा ल्याउन पाइनछे । सो बमोिजम 
ूिबया पूरा नगरी ढुवानी साधनको ूकृित फरक 
पारेको वा घोिषत बाहेक अन्य ूयोगमा ल्याएको 
पाइएमा त्यःतो साधन जफत गिरनेछ । 

(१७) बन्द कन्टेनरमा लगाउने सील भन्सार िवभागले तोकेको 
मूल्य भकु्तानी गरी सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयबाट ूा  
गनर् सिकनेछ । 

(१८) कुनै भन्सार कायार्लयबाट मालवःत ु पैठारी गन गरी 
ूतीतपऽ खोलेको तर कारणबस सो भन्सार कायार्लयको 
स ा अन्य भन्सार कायार्लयबाट पैठारी गनुर्पन अवःथा 
परेमा ूतीतपऽ खोलेको बै ले पैठारी हनु े भन्सार 
कायार्लय संशोधन गरेको ूमाण पैठारी हनु े भन्सार 
कायार्लयमा पेश भएमा सम्बिन्धत भन्सार कायार्लयले 
मालवःत ुजाचँपास गनर्सक्नछे । यसरी पैठारी हनु ेभन्सार 
िबन्द ु पिरवतर्नका लािग अन्य िनकायको अनमुित वा 
िसफािरस आवँयक पन छैन । 

(१९)  नेपाल सरकारबाट ःवीकृित ूा  ःवाःथ्य संःथाले 
िबरामीको शरीरबाट िलइएको कुनै नमूना परीक्षणको लािग 
िवदेशमा पठाउँदा वा ल्याउँदा महसलु निलई लैजान वा 
ल्याउन िदइनछे । 
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(२०) नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणको िसफािरसमा ःवदेशी 
वायसेुवा कम्पनीका ःवािमत्वमा रहेका हवाइजहाज तथा 
हेिलकोप्टर िवदेशमा िलजमा िदने गरी लगतमा राखी 
अःथायी िनकासी गनर् िदन सिकनेछ ।  

(२१) वण्डेड वयेर हाउसको इजाजत ूा  उ ोगले बै  
ग्यारेण्टी सिुवधामा र वण्डेड वयेर हाउसको इजाजत ूा  
नगरेका उ ोगले पासबकु सिुवधामा पैठारी गरेका कच्चा 
पदाथर्बाट तयारी वःत ुबनाई तोकेको म्यादिभऽ िनकासी 
गनर् कोिभड-१९ को महामारीको कारण नसकी बै  
ग्यारेण्टी वा धरौटी फुकुवा हनु नसकेको भए त्यःता 
उ ोगले २०७७ साल चैऽ मसान्तिभऽ तयारी वःत ु
बनाई िनकासी गरेको कागजात सिहत बै  ग्यारेण्टी वा 
धरौटी फुकुवाका लािग िनवेदन िदएमा त्यःता बै  
ग्यारेण्टी वा धरौटी फुकुवा गिरनेछ । 

(२२) यस अनसूुचीमा उल्लेख भएका मालवःत ु तथा ती 
मालवःतकुो वःत ु वगीर्करण शीषर्क वा उपशीषर्कमा 
फरक परी कायार्न्वयनमा ि िवधा भएमा वा मालवःतकुो 
िववरण र सोको शीषर्क वा उपशीषर्कमा कुनै ऽिुट फेला 
परेमा भन्सार िवभागको महािनदशकले व्याख्या गरी तोक्न 
वा त्यःतो ऽिुट सच्याउन सक्नेछ । 
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अनसूुची-२ 
(दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

 

१. नेपालबाट िवदेशमा िनकासी हनु े मालवःतमुा देहाय बमोिजम 
िनकासी भन्सार महसलु लाग्नछे । यस दफामा उल्लेख भएका 
बाहेक अन्य मालवःतमुा िनकासी भन्सार महसलु लाग्नेछैन । 

शीषर्क उपशीषर्क मालवःतकुो िववरण 

िनकासी भन्सार
महसलु दर 

अन्यथा उल्लेख
भएकोमा बाहेक
मोल ूितशतमा

07.13 कोसा छोडाएको सखु्खा 
कोसे तरकारी, बोबा 
छोडाएको वा नछोडाएको 
वा दलेको वा नदलेको  

 -मसुरुोः  

 0713.40.90 --मसुरुोको दाल (Split 
Red Lentils) 

ू.के.िज. 
.१।- 

१०.०१ गहुं र मेसिलन ।  

 -दु म गहःु  

 1001.11.00 --बीऊ ू.के.िज. 
.१।- 

 1001.19.00 --अन्य   ू.के.िज. 
.१।- 

 -अन्यः  



 

389 
 

 1001.91.00 --बीऊ  ू.के.िज. 
.१।- 

 1001.99.00 --अन्य ू.के.िज. 
.१।- 

10.05 मक ।   

 1005.10.00 -बीऊ (गेडा)  ू.के.िज. 
.१।- 

 1005.90.00 -अन्य          ू.के.िज. 
.१।- 

१०.०६  धान ।  

  -धानः  

 १००६.१०.१० ---िबउ ू.के.िज. 
.१।- 

 १००६.१०.९० ---अन्य ू.के.िज. 
.१।- 

 1006.20.00 -कुटेको (तर राॆो 
नफलेको)  

ू.के.िज. 
.१।- 

 1006.30.00 -पािलस वा चम्कन े
गरेको वा नगरेको कुटेर 
तयार गरेको चामल 

ू.के.िज. 
.१।- 

 1006.40.00 -किनका  ू.के.िज. 
.१।- 
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12.11 मखु्यतः सगुिन्धत वःत ु
बनाउने, औषिध बनाउन े
वा कीटनाषक औषिध 
बनाउन े वा यःतै 
ूयोजनका लािग ूयोग 
हनुे खालको, ताजा, 
िचःयाइएको, िहमीकृत 
वा सकेुको कािटएको वा 
नकािटएको, िपंधेको वा 
निपंधेको वा धूलो 
पािरएको वा नपािरएको 
िव वा र िव वाका 
अ ह  (बीया ं र 
फलसमेत) ।  

 -अन्यः  

 1211.90.10 --याचार्गमु्वा  ू.के.िज.  
.५०००।- 

 1211.90.90 --अन्य  ू.के.िज. 
.१।- 

14.04 अन्यऽ नपरेको वनःपित 
उत्पादन ।   

 1404.90.10 --अधर् तयारी खयरकत्था 
(कत्था रस)  

ू.के.िज. 
.७।- 

 1404.90.20 --खयर कत्था  ू.के.िज. 
.५।- 
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 1404.90.50 -- िाक्षका दानाह  ू.के.िज. 
.१।- 

 1404.90.60 --अगिलको वोबा  ू.के.िज. 
.१।- 

 1404.90.70 --िर ा (सोपनट) ू.के.िज. 
.१।- 

 1404.90.90 --अन्य  ू.के.िज. 
.५।- 

21.06 अन्यऽ नपरेको खा  
पदाथर् ।  

 -अन्यः  

 2106.90.20 --पान मसला (सतुीर् 
रिहत)  

ू.के.िज. 
.४०।- 

 2106.90.६0 --सतुीर् रिहत सगुिन्धत 
सपुारी 

ू.के.िज. 
.२५।- 

23.04 2304.00.00 भटमासको तेल िनकाल्दा 
ूा  हनु े िपना र अन्य 
ठोस अवशेष, िपंधेको वा 
निपंधेको वा पेलेटको 
पमा भएको वा 
नभएको । 

ू.के.िज.   
.-।५० 

23.05 2305.00.00 बदामको तेल पेल्दा 
िनःकेको, िपंधेको वा 
निपंधेको, पेलेटको पमा 
भएको वा नभएको िपना 
र अन्य ठोस अवशेष । 

ू.के.िज.   
.-।५० 
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23.06 वनःपितको वोसो वा तेल 
िनकाल्दा ूा  हनु े
शीषर्क २३.०४ वा 
२३.०५ मा परेको 
बाहेक िपंधेको वा 
निपंधेको, पेलेटको पमा 
भएको वा नभएको िपना 
र अन्य ठोस अवशेष।  

 2306.20.00 -आलसको बीयाँको
   

ू.के.िज. 
.१।- 

 -तोरी वा रायो (रेप और 
कोल्जा) दानाः  

 2306.41.00 --न्यून इ िसक अम्ल 
तोरी वा रायो (रेप अर 
कोल्जा) दानाह  
(िसड्स) 

ू.के.िज. 
.।५० 

 2306.90.00 -अन्य   ू.के.िज. 
.१।- 

24.03 अन्य उत्पादनमा ूयोग 
भएको सतुीर्  र 
ूितःथापक सतुीर्; 
सम पी (होमोिजनाइज्ड) 
वा पनुिनर्िमर्त 
(िरकिन्ःटचएूटेड) सतुीर्; 
सतुीर्को रस र सार ।  

 -अन्य:  
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 --अन्य:  

 ---अन्यः  

 २४०३.९९.९१ ----हकु्का फ्लेवर ू.के.िज. 
.५०।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य ू.के.िज. 
.५०।- 

25.05 भाग २६ को 
मेटलिवयिर  (धातयुकु्त) 
बालवुा बाहेक र ीन वा 
र हीन सवै ूकारको 
ूाकृितक बालवुा ।  

 2505.10.00 -िसिलका बालवुा र 
क्वाजर्  

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 

 2505.90.00 -अन्य बालवुा  ू.घ.िम. 
.१,२००।- 

 

25.14 2514.00.00 अिल अिल टुबाएको वा 
नटुबाएको वा 
कर ित ारा काटेको वा 
नकाटेको वा अ  
िकिसमले काटेको 
चारपाटे (वगार्कार समेत) 
िढक्का वा पाता, ःलेट  

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 
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25.16 कर ित ारा वा अन्य 
िकिसमले अिल अिल 
तािछएको, कािटएको वा 
टुबाइएको चारपाटे 
(वगार्कार समेत) िढक्का 
वा पाताको पमा रहेको 
मनेाइट (कडा पत्थर), 
पफार्इरी, रेशा नभएको 
आग्नये च ान, वेसाल्ट, 
वलौटे ढंुगा र ःमारक 
एवं भवन बनाउने अन्य 
ढंुगा ।  

 -बलौट ढंुगाः  

 2516.20.10 --टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका  िग ी र 
बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स), २.५ 
इ सम्मका  

ू.घ.िम.  
.६००।- 

 2516.20.20 --टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका  २.५ 
इ भन्दा बढीका ढु ाह  

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 

 2516.20.30 --टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका  ढु ाह  
र बालवुाको िमौण, छरार् 

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 
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25.17 साधारणतया कंिबट 
जोड्दा, सडकमा ढंुगाका 
टुबा ओ ाउँदा वा 
रेल्वे र अन्य यःतै 
ठाउंमा ढ बनाउन 
बोझको पमा लगाउन 
ूयोग गिरने तािपत वा 
अतािपत िग ी र 
टुबाइएका वा िपंिधएका 
ढंुगाह ; बाटुिलएका 
पत्थर  (िसंगल), 
अिग्नूःतर र यो 
शीषर्कको पिहलो भागमा 
उल्लेख भएका वःतहु  
भएको वा नभएको 
ःल्याग (धात ु अवशेष), 
सस र यःतै औ ोिगक 
अवशेष; अलकऽायकु्त 
मेकाडम (रोडा); तािपत 
वा अतािपत शीषर्क 
२५.१५ वा २५.१६ 
का पत्थरका दाना, 
टुबाटुबी र धूलो ।  
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 -साधारणतया कंिबट 
जोड्दा, सडकमा ढंुगा 
ओ ाउँदा वा रेल्वे र 
यःतै ठाउंमा ढ बनाउन 
बोझ लगाउन े काममा 
ूयोग गिरन े तािपत वा 
अतािपत िग ी र 
टुबाइएका वा िपंिधएका 
ढंुगाह , बाटुिलएका 
ूःतर, अिग्नूःतर 
(िफ्लण्ट):  

 2517.10.10 ---टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका िग ी र 
बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स),२.५ 
इ सम्मका 

ू.घ.िम.  
.६००।- 

 2517.10.20 ---टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका २.५ 
इ भन्दा बढीका ढु ाह  

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 

 2517.10.30 --45 टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका ढु ाह  र 
बालवुाको िमौण, छरार् 

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 
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 -उप शीषर्क २५१७.१० 
मा उिल्लिखत वःत ु
समावेश भए वा नभएका 
सस र ःल्याग (धातकुा 
अवशेष) का वा यःतै 
औ ोिगक अवशेषका 
मेकाडम (रोडा) :  

 2517.20.10 ---टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका िग ी र 
बाटुिलएका ढु ाह  
(पेवल्स), २.५ 
इ सम्मका   

ू.घ.िम.  
.६००।- 

 2517.20.20 ---टुक्र्याइएका वा 
नटुक्र्याइएका २.५ 
इ भन्दा बढीका ढु ाह  

ू.घ.िम. 
.१,२००।- 

 -शीषर्क २५.१५ वा 
२५.१६ को तािपत वा 
अतािपत दाना (मनेअुल), 
टुबाटाबी (िचिप ) र 
धलुो (पाउडर):  

 --अन्यः  

 ---ढु ाको धूलोः  

 2517.49.1१ ----बसर उ ोगबाट 
उत्पािदत 

ू.घ.िम. 
.६००।- 

 ---अन्यः   
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 2517.49.९१ ----बसर उ ोगबाट 
उत्पािदत 

ू.घ.िम. 
.६००।- 

25.19 ूाकृितक म्याग्नेिसयम 
काव नटे (म्याग्नेसाइट); 
गािलएका म्याग्नेिसया; 
पणुर् पले बदिलएको 
(डेडर्वनर् वा िसन्टडर्) 
म्याग्नेिसया, बाल्नभुन्दा 
पिहले थोरै माऽामा अन्य 
अक्साइडह  िमलाइएको 
वा निमलाइएको; अन्य 
म्याग्नेिसयम अक्साइड, 
शु  वा  अशु  ।  

 2519.10.00 -ूाकृितक म्याग्नेिसयम 
काव नेट  (म्याग्नेसाइट) 

ू.घ.िम.  
.६००।- 

 2519.90.00 -अन्य ू.घ.िम.  
.६००।- 

25.26 कर ित ारा वा अन्य 
ूकारले अिल अिल 
टुबाइएको वा 
नटुबाइएको, तािछएको 
वा नतािछएको चारपाटे  
(बगार्कार समेत) िढक्का 
वा पाता समेत र 
ूाकृितक िःटयटाइट 
(सावनु ढंुगा); टाल्क 
(खरी) ।   
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 2526.10.00 -निपधेको धूलो 
नबनाएको  

ू.के.िज 
.१।५० 

३९.१५ प्लाि कको अवशेष, 
पेिरङस (कतरन) र 
र ी ।  

 ३९१५.१०.०० -इथाइिलनको पोिलमरको ू.के.िज  
.२/- 

 ३९१५.२०.०० -ःटाइिरनको पोिलमरको ू.के.िज  
.२/- 

 ३९१५.३०.०० -िभनायल क्लोराइडको 
पोिलमरको 

ू.के.िज  
.२/- 

 ३९१५.९०.०० -अन्य प्लाि कको ू.के.िज .२/-
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44.01 बाल्ने  दाउरा,  मढुा,  
िचरेको  मोटो टुबा  
(िबलेट), हागंा िबंगा वा 
दाउराको बाधेको िबटो, 
वा यःतै पमा; काठका 
चोइटाचोइटी वा मिसना 
टुबाटाबी  (पािटर्कल); 
काठ िचरेको धूलो, 
काठको अवशेष, र ी 
वःत,ु मढुो, िॄकेट  
(िथचेर बनाइएको चक्का), 
पेलेट म ाङ्मा) वा 
यःतै पमा एकिऽत 
गिरएको वा 
नगिरएको ।  

 -बाल्न े दाउरा, मढुा, 
िचरेको मोटो टुबा 
(िबलेट), हागंा िबगां, 
दाउराको िबटो वा यःतै 
पमाः  

 4401.11.00 --कोणधारी (कोिनफेरस) २००% 

 4401.19.00 --गैर कोणधारी (नन-
कोिनफेरस) २००% 

 (काठको चोइटा चोइटी 
वा मिसना टुबाटाबी  
पािटर्कर् ल) :  
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 4401.21.00 --कोणधारी (कोिनफेरस) २००% 

 4401.22.00 --गैर कोणधारी (नन-
कोिनफेरस) २००% 

 -काठको धूलो, काठको 
अवशेष र र ी वःत,ु 
मढुा, चक्का (िोकेट), 
गिुटका  (पेलेट) ह  वा 
यःतै पमा एकिऽत 
गिरएकोः         

 4401.31.00 --काठका गिुटका 
(उडपेलेट) ह  २००% 

 4401.39.00 --अन्य  २००% 

44.03 बोबा वा काठको बािहरी 
नरम भाग ताछेको वा 
नताछेको वा मोटा मोटी 
ढंगले चारपाटे पारेको 
अपिरमािजर्त  काठ ।  

 -रंगलेप (पेन्ट) वणर्क 
रङ्ग  (ःटेन), िबओसोट 
वा अन्य संरिक्षत  
(िूजभिटभ) ह ारा 
उपचार गिरएकोः  

 4403.11.00 --कोणधारी (कोिनफेरस) २००% 

 4403.12.00 --गै॑ कोणधारी (नन-
कोिनफेरस) २००% 
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 -अन्य, कोणधारी 
(कोिनफेरस):  

 4403.21.00 --सल्ला (पाइनस 
जातह ) को, कुनै पिन 
ितयर्क-छेदन आयाम 
(बस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.िम. 
वा सोभन्दा वढी भएको २००% 

 4403.22.00 --सल्ला (पाइनस 
जातह ) को, अन्य २००% 

 4403.23.00 --देवदा  (एिबएस 
जातह ) र ःूसु 
(िपिसया जातह ) को, 
कुनै पिन ितयर्क-छेदन 
आयाम (बस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.िम. 
वा सोभन्दा वढी भएको २००% 

 4403.24.00 --देवदा  (एिबएस 
जातह ) र ःूसु  
(िपिसया जातह ) को, 
अन्य २००% 

 4403.25.00 --अन्य, कुनै पिन 
ितयर्क-छेदन आयाम 
(बस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.िम. 
वा सोभन्दा वढी भएको २००% 
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 4403.26.00 --अन्य  २००% 

 -अन्य, उंणूदेशीय 
(शिपकल) काठकोः  

 4403.41.00 --गाढा रातो मेरान्ती, 
हलकुा रातो मेरान्ती र 
मेरान्ती बकाउ २००% 

 4403.49.00 --अन्य  २००% 

 -अन्य:  

 4403.91.00 --ओकको   २००% 

 4403.93.00 --बीच (फागस जातह ) 
को, कुनै पिन ितयर्क-
छेदन आयाम (बस 
सेक्सनल डाइमेन्सन) 
१५ से.िम. वा सोभन्दा 
वढी भएको २००% 

 4403.94.00 --बीच (फागस जातह ) 
को, अन्य २००% 

 4403.95.00 --भोजपऽ (बचर्) (बेटुला 
जातह ) को, कुनै पिन 
ितयर्क-छेदन आयाम 
(बस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.िम. 
वा सोभन्दा वढी भएको २००% 

 4403.96.00 --भोजपऽ (बचर्) (बेटुला 
जातह ) को, अन्य २००% 
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 4403.97.00 --लहरे िपपल (पप्लर) र 
आःपेन  (पोपलुस 
जातह ) को २००% 

 4403.98.00 --मसला (यकुिलप्टस 
जातह ) को २००% 

 --अन्यः   

 4403.99.10 ---५ इ  वा सो भन्दा 
कम मोटाइमा लम्वाइमा 
िचरेको २००% 

 4403.99.90 ---अन्य  २००% 



 

405 
 

44.04 हपुको काठ; काठको 
िचरेको खावंा  (पोल); 
ितखारेको तर लम्बाइमा  
निचरेको काठको घोचा 
(पाइल), िकलो  
(िपकेट) र एकाप ी 
ितखािरएको घोचो  
(ःटेक); साधारण पले 
काटंछाटं गरेको तर 
नदोब्ेाएको, नबंग्याएको, 
अ थोक नबनाएको 
टेक्न े लठृी, छाताको 
डण्डी, औजारको डण्डी 
वा त्यःतै सामान बनाउन 
उपयकु्त हनु े खालको 
काठको छडी,  
चोइटाचोइटी काठ 
(िचपउड) र यःतै ।  

 4404.10.00 -देवदार जाितको 
(कोिनफेरस) २००% 

 4404.20.00 -देवदार जाितको बाहेक 
(नन्कोिनफेरस)  २००% 

44.05 4405.00.00 काठको ऊन; काठको 
िपठो । २००% 

44.06 रेल वा शामको काठका 
पटरीह  (िःलपर) 
(बस-टाइज) ।  
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 -असंिसक्त (नट 
इिम्ूग्नटेेडः  

 4406.11.00 --कोणधारी (कोिनफेरस) २००% 

 4406.12.00 --गैर कोणधारी (नन-
कोिनफेरस) २००% 

 -अन्यः   

 4406.91.00 --कोणधारी (कोिनफेरस) २००% 

 4406.92.00 --गैर कोणधारी (नन-
कोिनफेरस) २००% 

44.07 लम्बाइमा िचरेको वा 
काटेको (िचप्ड), ताछेको 
(ःलाइःड) वा बोबा 
हटाएको  (िपल्ड) रण्डा 
लगाएको वा नलगाएको, 
अपघर्षक लगाई 
िचल्याएको वा 
निचल्याएको वा छेउमा 
जोड  (इन्ड ज्वाइन्टेड) 
गिरएको वा नगिरएको ६ 
एम.एम. भन्दा बढी 
मोटाइको काठ ।  

 -कोणधारी (कोिनफेरस):  

 4407.11.00 --सल्ला (पाइनस 
जातह ) को २००% 
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 4407.12.00 --देवदा  (एिबएस 
जातह ) र ःूसु िपिसया 
जातह ) को  २००% 

 4407.19.00 --अन्य  २००% 

 -उंणूदेशीय (शिपकल) 
काठकोः  

 4407.21.00 --महोगनी ःवीटेिनया 
(एसपीपी) २००% 

 4407.22.00 --िभरोला, इम्बइुया र 
वाल्सा २००% 

 4407.25.00 --गाढा रातो मेरान्ती, 
हलकुा रातो मेरान्ती र 
मेरान्ती बकाउ २००% 

 4407.26.00 --सेतो लौआन, सेतो 
मेरान्ती, सेतो सेराया, 
पहलो मेरान्ती र एलान २००% 

 4407.29.00 --अन्य  २००% 

 -अन्यः   

 4407.91.00 --ओकको   २००% 

 4407.92.00 --बीचको  २००% 

 4407.96.00 --भोजपऽ (बचर्) (बेटुला 
जातह ) को २००% 
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 4407.97.00 --लहरे िपपल (पप्लर) र 
आःपेन  (पोपलुस 
जातह ) को २००% 

 4407.99.00 --अन्य  २००% 

44.08 पृ ावरण वा बािहरी पऽ 
चढाउने  (भेिनयिर ) 
िनिम का चादर  
(िशट्स) ह  (पटिलत 
का   (ल्यािमनेटे  उड) 
ताछेर (ःलाइिसङ्) ूा  
हनुे वःत ु समेत), 
प्लाइउड  (ःतर का ) 
वा यःतै पटिलत का  
िनिम का चादरह  
(िशट्स) तथा रण्डा 
(प्लेन) लगाएको वा 
नलगाएको अपघर्षक 
लगाएको वा नलगाएको, 
दइु टुप्पा जोिडएका  
(ःलाइःड) वा 
नजोिडएको वा छेउको 
जोड (इण्ड ज्वाइण्टे ) 
गिरएको वा नगिरएको, 
६ िम. िम मा नबढ्न े
मोटाइ  (िथकनेस) 
भएका अन्य काठ ।  
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 4408.10.00 -कोणधारी  ूित िकलो 
.६।- 

 -उंणूदेशीय (शिपकल) 
काठकोः  

 4408.31.00 --गाढा रातो मेरान्ती, 
हलकुा रातो मेरान्ती र 
मेरान्ती बकाउ 

ूित िकलो 
.६।- 

 4408.39.00 --अन्य ूित िकलो 
.६।- 

 4408.90.00 -अन्य ूित िकलो 
.६।- 

४७.07 ूितलब्ध (िरकभडर्) (र ी 
र टुबाटाबी) कागत वा 
कागतको गाता 
(पेपरबोडर्)  ।    

  ४७०७.10.०० -अिवरंिजत (अनिब्लज्ड) 
ढ कागत (बाफ्ट 
पेपर) वा कागतगाता 
(पेपर बोडर्) वा 
खोल्सीदार कागत 
(को गेटेड पेपर) वा 
कागतगाता  (पेपर बोडर्) ू.के.िज .५/-
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  ४७०७.20.०० -संपूणर्तः रंगीन  
नगरेको,  मखु्यतया  
िवरंिजत  रासायिनक 
गभुो (पल्प) बाट 
बनाइएको अन्य कागत 
र कागत गाता (पेपर 
बोडर्)    ू.के.िज .५/-

  ४७०७.30.०० -मखु्यतः यािन्ऽक गभुो 
(मेकािनकल पल्प) बाट 
बनाइएको कागत वा 
कागतगाता (पेपरबोडर्) 
(जःतै समाचारपऽ, 
पिऽका (जनर्ल्स) र 
त्यःतै मिुण साममीह )  ू.के.िज .५/-

 ४७०७.90.०० -अन्य, नकेलाइएको  वा  
नछु ाइएको  र ी र 
टुबाटाबीह  (अवशेष) 
(वे  एण्ड ःबाप) ू.के.िज .५/-

७२.04 र ी फलाम र पऽ;ु पनु 
पगािलने फलाम वा 
इःपातको ईट आकारको 
(इन्गोट) पऽ ु।  

  ७२०४.10.०० -र ी ढालेको (काःट) 
फलामको र ी र पऽ ू.के.िज .५/-
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  -िमिौत ःपात 
(एल्वायिःटल) का र ी 
र पऽःु   

  ७२०४.21.०० --िखया नलाग्न े
इःपातको ू.के.िज .५/-

  ७२०४.29.०० --अन्य  ू.के.िज .५/-
  ७२०४.30.०० -िटनयकु्त फलाम वा 

इःपातका र ी वा पऽ ु ू.के.िज .५/-
  -अन्य र ी र पऽःु   

  ७२०४.41.०० --ग ा (वण्डल) मा भए 
वा नभएका,(कारखानाको 
काम पिछ िनःकेका) 
टर्िनर् , शेिभ , िचप्स, 
िमिल  वे , स-डःट, 
िफिल स, िशिम स र 
ःटैिम्प  जःता ांकन, 
टुबाटाबी र धूलो 
पका पऽ ु ू.के.िज .५/-

  ७२०४.49.०० --अन्य ू.के.िज .५/-
  ७२०४.50.०० इर्ट आकारको (इनगट) 

पनु पगािलने पऽ ु ू.के.िज .५/-

७४ ०४ ७४०४.00.०० तामा अवशेष र पऽ ु।  ू.के.िज .५/-

७६ ०२ ७६०२.००.०० अलिुमिनयम अवशेष र 
पऽ ु। ू.के.िज .५/-
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७९ ०२ ७९०२.००.०० जःता अवशेष र पऽहु  
।  ू.के.िज .५/-

८० ०३ ८००३.००.०० िटनको लाप्सा, डण्डी, 
ूोफायल र तार । ू.के.िज .५/- 

२. िनकासी हनु ेमालवःतकुो वगीर्करणका लािग भन्सार कायार्लयह ले 
अनसूुची-१ को पिरच्छेद १ देिख २१ सम्म पन भाग १ देिख ९७ 
सम्ममा उिल्लिखत उपशीषर्कको ूयोग गनुर् पनछ । 

३. िजल्ला वन कायार्लयको इजाजत िलई उ ोगले धूप वा हवनमा 
ूयोग हनुे गरी सल्लाबाट बनाएको स-साना टुबाह  (Chips) 

(उपशीषर्क ४४०१.३१.०० र ४४०१.३९.००) िनकासी गदार् 
दश ूितशतमाऽ भन्सार महसलु लाग्नेछ ।  

४. संयकु्त रा  संघको अनरुोधमा शािन्त ःथापनाथर् खिटन े नपेाली 
सेना, सश  ूहरी र नेपाल ूहरीको ूयोगका लािग रक्षा 
मन्ऽालय वा गहृ मन्ऽालयको िसफािरसमा लैजान ेआम ड पसर्नल 
क्यािरयर, सवारी साधन, हात हितयार लगायत सबै ूकारका 
मालवःत ुलगतमा राखी िनकासी गनर् िदइनेछ ।   
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अनसूुची -३ 

(दफा १० सँग सम्बिन्धत) 
सडक िनमार्ण दःतरु 

(१) देहायका सवारी तथा ढुवानीका साधन पैठारी हुँदाका बखत भन्सार 
िवन्दमुा र ःवदेशमा उत्पादन हनुे सवारी तथा ढुवानीका साधनमा दतार्का 
बखत देहाय बमोिजमको सडक िनमार्ण दःतरु लाग्नेछ :- 
सवारी तथा ढुवानीका साधनको िकिसम दःतरु 
(क) शीषर्क ८७.०२ मा पन बस, 

िमनीबस, माइबोबस, शीषर्क 
८७.०४ मा पन शक, िशपर, 
डम्पर, लरी, शकलरी,  िमनीशक, 
िमनीिशपर, बन्द कन्टेनर सिहतको 
शक, ग्याँस वोक्ने बलेुट, ा र, 
शक चेिससमा जडान भएको गावज 
कम्प्याक्टर, िसमेन्ट बल्कर । 

मूल्यको सात ूितशत

(ख) २००० िस.िस. सम्मका शीषर्क 
८७.०२  र ८७.०३ मा पन 
कार, जीप, भ्यानह , शीषर्क 
८७.०४ मा पन िस ल र डबल 
क्याव िपकअप गाडी तथा डेिलभरी 
भ्यान  

मूल्यको आठ ूितशत

(ग) २००० िस.िस. भन्दा मािथका 
शीषर्क ८७.०२  र ८७.०३ मा 
पन कार, जीप,  भ्यानह , शीषर्क 
८७.०४ मा पन िस ल र डबल 
क्याव िपकअप गाडी तथा डेिलभरी 
भ्यान 

मूल्यको दश ूितशत 

(घ) िव िुतय कार, जीप,  भ्यान मूल्यको पाँच ूितशत
(ङ) मोटरसाइकल र ःकुटर: 
  (अ) १५५ िस.िस. सम्मको ूित गोटा . १५,०००।–

  (आ) १५६ देिख २५० िस.िस. ूित गोटा . १८,०००।–
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सम्मको 
  (इ) २५१ देिख ४०० िस.िस. सम्मको ूित गोटा . ५०,०००।–

  (ई) ४०१ िस.िस. र सोदेिख मािथ  ूित गोटा .२,००,०००।–

(ऊ) िव िुतय मोटरसाइकल र ःकुटर ूित गोटा . १२,०००।– 
(च) िव तुीय तीनूाँमे सवारी र ढुवानी 
साधन 

ूित गोटा . १३,०००।– 

(छ) शीषर्क ८७.०३ र ८७.०४ मा 
पन अन्य तीनपाङ्म े  सवारी तथा 
ढुवानीका साधनह   

ूित गोटा .१५,०००।– 

 

(ज) मािथ उल्लेख गिरएवमोिजम 
वाहेकका शीषर्क ८७.०२, ८७.०३ र 
८७.०४ मा पन अन्य सवारी र 
ढुवानीका साधन 

मूल्यको दश ूितशत 

(झ) शीषर्क ८७.०६ मा पन चेिसस मूल्यको नौ ूितशत 
(ञ) जनुसकैु ूिबयाबाट शु  दतार् हनु 
आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनमा 
यस दफामा उल्लेख भएअनसुार नै सडक 
िनमार्ण दःतरु लाग्नेछ । 

 

 

(२) मािथ दफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएतापिन तल उिल्लिखत 
िवषयमा सोहीबमोिजम हनुेछ । 

(क) कूटनीितक िनयोग तथा कूटनीितक सिुवधा ूा  व्यिक्तले पैठारी गन 
मोटरगाडी, अपा ता भएका व्यिक्तले ूयोग गनर् िमल्ने गरी 
बनाइएका १५५ सी.सी. सम्मका ःकूटर,  दमकल, एम्बलेुन्स, 
शवबाहन र शीषर्क ८७.०५ मा पन िवशेष उ ेँय भएका साधनमा 
सडक िनमार्ण दःतरु लाग्नेछैन । 

(ख) चालीस वा सोभन्दा बढी सीट क्षमताका कम्तीमा पाँच वटा बस 
सावर्जिनक यातायातमा स ालन गन गरी दतार् भएका सहकारी संःथा 
तथा कम्पनीले उिल्लिखत ूयोजनको लािग पैठारी गन उक्त 
क्षमताका तयारी बस तथा ितनका चेिससमा सडक िनमार्ण दःतरु 
लाग्ने छैन। 

(ग) संयकु्त रा  संघको अनरुोधमा शािन्त ःथापनाथर् खिटन े नपेाली सेना, 
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सश  ूहरी र नेपाल ूहरीको ूयोगका लािग रक्षा मन्ऽालय वा गहृ 
मन्ऽालयको िसफािरसमा नेपालमा दतार् नहनुे गरी अःथायी पैठारी 
हनुे सवारी तथा ढुवानीका साधनमा सडक िनमार्ण दःतरु लाग्नेछैन। 

(घ) िवमानःथलिभऽ याऽ ु टिमर्नलदेखी वाययुानसम्म याऽ ु ल्याउने र 
लैजाने गरी माऽ चल्ने शतर्मा नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणको 
िसफािरसमा पैठारी हनुे बसमा सडक िनमार्ण दःतरु लाग्नेछैन । 

(ङ)  नपेाल सरकारबाट भन्सार सिुवधा (कुटनीितक सिुवधा) वा पूणर् वा 
आंिशक महसलु सिुवधा पाई वा नेपाल सरकारको िनणर्यबाट एक 

ूितशत भन्सार महसलु िलई वा लगत वा बै  ग्यारेण्टीमा अःथायी 
पैठारी भएका सवारी तथा ढुवानीका साधन िबबी गरेमा वा उपहार 
िदएमा वा आफैले उपयोग गरी ःथायी पैठारीमा पान्तरण गनर् 
चाहेमा एकपटक सडक िनमार्ण दःतरु ितरीसकेको भए पनुः सडक 
िनमार्ण दःतरु लाग्नेछैन । सडक िनमार्ण दःतरु नितरेको भए 
ःथायी पैठारीमा पान्तरण गदार्का बखत सडक िनमार्ण दःतरु 
लाग्नेछ । 

(३) सडक िनमार्ण दःतरु ितरेको सिुनि तता गरेर माऽ सम्बिन्धत 
यातायात ब्यवःथा कायार्लयले सवारी तथा ढुवानी साधन दतार् गनुर् 
पनछ ।भन्सार कायार्लयबाट जाचँपास हुँदा सडक िनमार्ण दःतरु 
असलु गनर् छुट भएको देिखएमा छुट भएको दःतरु असलु गरेको 
ूमाण भन्सार कायार्लयबाट ूा  भएपिछ माऽ दतार् गनुर् पनछ। 

ःप ीकरण : यस अनसूुचीको ूयोजनको लािग, - 
(१) “मूल्य” भ ाले आन्तिरक उत्पादन वा खिरदको हकमा सवारी तथा 

ढुवानी साधनको िबबी िबजकमा उिल्लिखत मूल्य अिभविृ  कर 
सिहतको बीजक मूल्य, पैठारीको हकमा भन्सार महसलु, अन्तःशलु्क, 
मूल्य अिभविृ  कर तथा भन्सार िबन्दमुा लाग्ने सबै ूकारका दःतरु 
र शलु्क समावेश भएको मूल्य सम्झन ुपछर् । 

(२) “जनुसकैु ूिबयाबाट” भ ाले िललाम, जफत, हःतान्तरण, खिरद वा 
िबबीबाट दतार् हनु आउने सवारी साधन सम्झन ुपछर् । 
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अनसूुची–४ 

 (दफा १२ सँग सम्बिन्धत) 
 चलिचऽ िवकास शलु्क 

1. आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा नेपालमा चलिचऽको ूदशर्नमा 
चलिचऽ घरले ूदशर्न गन िवदेशी चलिचऽको सबै ौेणीको ूवेश 
शलु्कमा पन्ी ूितशत चलिचऽ िवकास शलु्क असलु गिरनछे। 

२. चलिचऽ घरले क्यािबन स ालन गनर् पाउन ेछ। िवदेशी चलिचऽ 
ूदशर्न गरे बापत त्यःतो क्यािबनको सबै ौेणीको िटकट 
िबबीबाट असलु गन चलिचऽ िवकास शलु्कको दर ूवेश 
शलु्कको बीस ूितशत हनुेछ। 

३.  चलिचऽ घरले आफूले ूदशर्न गरेको चलिचऽको दैिनक िटकट 
िबबीको िववरण अिभलेख िबबी खातामा दैिनक पमा अ ाविधक 
गनुर् पनछ। चलिचऽ घरले चलिचऽ ूदशर्न सम्बन्धी िववरण 
सा ािहक पमा काठमाड  उपत्यकाको हकमा चलिचऽ िवकास 
बोडर् र सम्बिन्धत आन्तिरक राजःव कायार्लयमा तथा अन्य क्षेऽको 
हकमा आन्तिरक राजःव कायार्लय भएको िजल्लामा सो 
कायार्लयमा र आन्तिरक राजःव कायार्लय नभएको िजल्लामा कोष 
तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा बझुाउन ुपनछ। 

४. चलिचऽ घरले िव तुीय ूणाली (ई िटकेिट  िस म) बाट िटकट 
जारी गरी 207७ पौष मसान्तिभऽ केन्िीय चलिचऽ व्यवःथापन 
ूणाली (सेन्शल िसनमेा म्यानेजमेन्ट) को सभर्रसगँ िल  गनुर् 
पनछ। 

५. ूकरण ४ बमोिजम तोिकएको समयमा िव तुीय ूणाली जडान 
तथा केन्िीय सभर्रसँग िल  नगरी िटकट जारी गरेको पाइएमा 
त्यसरी जारी गिरएको िटकटबाट ूा  रकमको पिहलो पटकका 
लािग शतूितशत एक पटकभन्दा बढीको लािग दईु सय ूितशत 
जिरबाना लगाई असलु गिरनेछ। 

6. ूकरण १ र २ बमोिजमको शलु्क चलिचऽ घरले असलु गरी 
ूत्येक मिहनाको शलु्क अक  मिहनाको पच्चीस गतेिभऽ ूकरण ५ 
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को अधीनमा रही िववरण सिहत सम्बिन्धत आन्तिरक राजःव 
कायार्लय वा करदाता सेवा कायार्लय वा सो कायार्लयह  नभएको 
िजल्लामा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा दािखल गनुर् 
पनछ। तोकेको समयमा शलु्क नबझुाउनेलाई ूत्येक मिहनाको 
बझुाउन ु पन शलु्कको पच्चीस ूितशत जिरबाना लाग्नेछ। 
चलिचऽ िवकास शलु्कको मािसक िववरण उिल्लिखत अविधिभऽ 
चलिचऽ िवकास बोडर्मा समेत बझुाउन ु पनछ। चलिचऽ िवकास 
बोडर्मा बझुाउन ु पन िववरण बक्स अिफस ूणालीबाट समेत 
पठाउन ुपनछ। 

7. चलिचऽ घरले चलिचऽ ूदशर्न गरी चलिचऽ ूदशर्न नगरेको भनी 
वा िवदेशी चलिचऽ ूदशर्न गरी नपेाली चलिचऽ ूदशर्न गरेको हो 
भनी वा वाःतिवक िटकट िबबीभन्दा कम िटकट िबबी दैिनक 
िबबी खातामा जनाई झु ा िववरण िदएमा िनम्न बमोिजमको 
जिरबाना लगाई त्यसरी छिलएको चलिचऽ िवकास शलु्क सिहत 
असलु गिरनेछ:- 
(क) पिहलो पटक भए छिलएको चलिचऽ िवकास शलु्कको 

शत ूितशत। 

(ख) दोॐो पटक वा सोभन्दा बढी जितसकैु पटक भए पिन 
छिलएको चलिचऽ िवकास शलु्कको दईु सय ूितशत।  

8. ूकरण ४ र ५ बमोिजम तोिकएको म्याद व्यितत भएको दईु 
मिहनािभऽ जिरबानासिहत शलु्क नबझुाउने चलिचऽ घर बन्द गरी 
लागेको शलु्क तथा जिरबाना समेत सम्बिन्धत अिधकृतले असलु 
गनछ। समयमा िववरण पेश नगरेमा ूित मिहना एक हजार 
पैयाँ जिरबाना लाग्नेछ। 

9.  दैवी ूकोप, उपकरणीय ममर्त सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात 
िदन वा सोभन्दा बढी िदन चलिचऽ घर बन्द भएको व्यहोरा 
ूकरण ११ मा उिल्लिखत कायार्लयले ूमािणत गरेको अवःथामा 
बन्द भएको िदनको चलिचऽ िवकास शलु्क लाग्ने छैन। 

10.  िव ाथीर्वगर्को सहिुलयतको लािग शिनबार िबहान ८ बजेको र 
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सावर्जिनक िबदा परेका िदनको िबहान ८ बजेको चलिचऽ 
ूदशर्नमा चलिचऽ िवकास शलु्कमा पचास ूितशत छुट िदइनेछ।  

11.  यस अनसूुची बमोिजम गरेको िनणर्य उपर पैतीस िदनिभऽ राजःव 
न्यायािधकरणमा पनुरावदेन लाग्नेछ।  

12. चलिचऽ िवकास शलु्क सम्बन्धी ूशासन आन्तिरक राजःव 
कायार्लय वा करदाता सेवा कायार्लय भएको िजल्लामा सो 
कायार्लयले र आन्तिरक राजःव कायार्लय वा करदाता सेवा 
कायार्लय नभएको िजल्लामा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
गनछ।  

१3. चलिचऽ िवकास शलु्कको अनगुमन चलिचऽ िवकास बोडर्ले समेत 
गनछ। चलिचऽ िवकास शलु्कको ःथलगत िनरीक्षणका लािग 
बोडर्बाट खिटई आएका कमर्चारीलाई चलिचऽ सम्बन्धी अिभलेख, 
िबबी खाता तथा दशर्क संख्या सम्बन्धी अिभलेख चलिचऽ घरले 
उपलब्ध गराउन ु पनछ। सम्बिन्धत आन्तिरक राजःव कायार्लय 
वा करदाता सेवा कायार्लय वा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयले आवँयकता अनसुार अनगुमन तथा िनरीक्षण गनछन।्  

१4. चलिचऽ घरका स ालकले चलिचऽ ूदशर्न गनुर्भन्दा एक िदन 
अगावै आफूले ूयोग गन िटकटको िसलिसलेवार नम्बर, 
चलिचऽको नाम र ूदशर्न गिरने िमित चलिचऽ िवकास बोडर् र 
आन्तिरक राजःव कायार्लय वा करदाता सेवा कायार्लय वा कोष 
तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा जानकारी गराउन ुपनछ र सोको 
अिभलेख चलिचऽ घरले राख्न ुपनछ।  

१5.  यस अनसूुची बमोिजम असलु भएको चलिचऽ िवकास शलु्कको 
नब्बे ूितशत रकम चलिचऽ िवकास बोडर्लाई र बाकँी दश 
ूितशत रकम आन्तिरक राजःव िवभागले तोकेको ूिबया 
बमोिजम चलिचऽ िवकास शलु्कको ूशासन गन कायार्लयको 
ूशासिनक तथा भौितक सधुार कायर्मा खचर् गनर् सिकनछे। 
चलिचऽ िवकास बोडर्ले आफूले ूा  गरेको चलिचऽ िवकास शलु्क 
रकमको पच्चीस ूितशतभन्दा बढी रकम ूशासिनक कायर्मा खचर् 
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गनर् पाउन ेछैन। 

१6. चलिचऽ िवकास शलु्क सम्बन्धी अन्य ूिबयागत कुरा चलिचऽ 
िवकास बोडर्को िसफािरसमा आन्तिरक राजःव िवभागले तोके 
बमोिजम हनुेछ। 

१7. चलिचऽ िवकास शलु्कको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट 
हनुेछ।  


