सम्वत् २०७८ सालको ऐन नं . 2
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क
प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्र्थक वर्थ २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई
कार्ाथन्वर्न गनथ राजस्व सङ्कलन गने, कर घटाउने, बढाउने, छु ट दिने तर्ा राजस्व
प्रशासन सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनलाई सं शोधन गनथ वाञ्छनीर् भएकोले,
सं घीर् सं सिले र्ो ऐन बनाएको छ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम "आर्र्थक ऐन, २०७८" रहे को
छ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने%।

२.

भन्सार महसुल: (१) पैठारी हुने मालवस्तुमा अनुसूची-१ बमोक्षजम भन्सार
महसुल लगाइने र असुल गररनेछ।

(२) र्नकासी हुने मालवस्तुमा अनुसूची-२ बमोक्षजम भन्सार महसुल

लगाइने र असुल गररनेछ।
३.

भन्सार सेवा िस्तुर: र्नकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको प्रर्त प्रज्ञापनपत्रमा

र्नकासी बापत एक सर् रुपैर्ााँ र पैठारी बापत पााँच सर् रुपैर्ााँ भन्सार सेवा
िस्तुर लगाइने र असुल गररनेछ।
तर र्नकासी महसुल लाग्ने मालवस्तु,

कूटनीर्तक तर्ा महसुल

सुववधामा र्नकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु तर्ा महसुल र्तरी अस्र्ार्ी पैठारी
हुने मालवस्तु, हवाईमागथबाट र्ात्रुले आफूसाँगै लै जाने मालवस्तु र पााँच हजार

रुपैर्ााँसम्म मूल्र्को र्नकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुमा भन्सार सेवा िस्तुर
लाग्ने छै न।
४.

कृवर् सुधार शुल्क: अनुसूची-१ को िफा १६ मा उल्लेख भएका मालवस्तु
पैठारी हुाँिा पैठारी मूल्र्मा सोही िफामा उक्षल्लक्षखत िरले कृवर् सुधार शुल्क
लगाइने र असुल गररनेछ।
तर त्र्स्ता मालवस्तुको पैठारी हुाँिा भन्सार महसुल लाग्ने रहेछ भने

त्र्स्तो पैठारीमा कृवर् सुधार शुल्क लाग्ने छै न।
५=

अन्तःशुल्क: नेपालर्भत्रको कारखानाबाट उत्पािन वा तर्ार भएका मालवस्तु वा
पिार्थ, पैठारी भएका मालवस्तु वा पिार्थ वा सेवामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
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बमोक्षजम अन्तःशुल्क लगाइने र असुल गररनेछ।
६.

मूल्र् अर्भवृवि कर: मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२ बमोक्षजम मूल्र् अर्भवृवि
कर लगाइने र असुल गररनेछ।

७.

स्वास््र् जोक्षखम कर: (१) वविे शबाट पैठारी हुने र स्विे शमा उत्पादित र्बाँडीमा
प्रर्त क्षखल्ली तीस पैसा‚ च ुरोट र र्सगारमा प्रर्त क्षखल्ली साठी पैसा र तर्ारी खाने
सुती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रर्त वकलोग्राम साठी रुपैर्ााँका िरले समिरमा
स्वास््र् जोक्षखम कर लगाई असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको कर पैठारीका बखत भन्सार र्बन्िुमा र
स्विे शी उत्पािनका हकमा प्रर्तष्ठानबाट र्नष्कासनका बखत असुल गररनेछ।
(३) स्वास््र् जोक्षखम करको र्नर्मन र प्रशासन आन्तररक राजस्व
ववभागले र्नधाथरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।

८.

क्षशिा सेवा शुल्क: (१) वविे शमा अध्र्र्न गनथ जाने ववद्यार्ीलाई क्षशिण शुल्क
बापत वविे शी मुद्राको सटही सुववधा दिाँ िा त्र्स्तो सटही रकममा िुई प्रर्तशत
क्षशिा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजम वविे शी मुद्राको सटही सुववधा उपलब्ध
गराउने बैङ्क वा ववत्तीर् सं स्र्ाले क्षशिा सेवा शुल्क बापत सङ्कलन गरे को रकम
अको मवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको वववरण
सवहतको जानकारी सम्बक्षन्धत राजस्व कार्ाथलर्मा पठाउनु पनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको म्र्ािर्भत्र कुनै बैङ्क वा ववत्तीर् सं स्र्ाले
क्षशिा सेवा शुल्कको रकम िाक्षखल नगरे मा वावर्थक पन्र प्रर्तशतका िरले ब्र्ाज
बुझाउनु पनेछ।
(४) उपिफा (१) बमोक्षजम सटही सुववधा र्लई क्षशिा सेवा शुल्क
बुझाएका तर वविे शमा अध्र्र्न गनथ जान नपाएका ववद्यार्ीले वविे शी मुद्रा वफताथ
गरी क्षशिा सेवा शुल्क वफताथ माग गरे मा आन्तररक राजस्व ववभागले तोकेको
प्रविर्ा बमोक्षजम सम्बक्षन्धत बैङ्क माफथत वफताथ दिइनेछ।

(5) क्षशिा सेवा शुल्कको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले र्नधाथरण
गरे बमोक्षजम हुनेछ।
९.

पूवाथधार ववकास कर: नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र र्डजेलमा प्रर्त र्लटर िश
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रुपैर्ााँको िरले पूवाथधार ववकास कर भन्सार र्बन्िुमा लगाई असुल गररनेछ।
१०.

सडक र्नमाथण िस्तुर: (१) नेपालर्भत्र पैठारी वा उत्पािन हुने सवारी साधनमा
अनुसूची-३ बमोक्षजम सडक र्नमाथण िस्तुर लगाई असुल गररनेछ।

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको िस्तुर र्ो ऐन प्रारम्भ भएपर्छ पैठारी
हुने सवारी साधनमा भन्सार र्बन्िुमा भन्सार कार्ाथलर्ले र र्ो ऐन प्रारम्भ
ु न्िा पवहले पैठारी भई िताथ हुन बााँकी रहेका तर्ा स्विे शमा उत्पािन भई
हुनभ

उपभोगमा आउने सवारी साधनको हकमा त्र्स्ता सवारी साधन िताथ गने
कार्ाथलर्ले िताथ गिाथको बखत असुल गनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको सडक र्नमाथण िस्तुर सङघीर् सक्षञ्चत
कोर्मा िाक्षखल गनुथ पनेछ।
(४) उपिफा (२) बमोक्षजम सङ्कलन भएको िस्तुरको वववरण मार्सक
रुपमा नेपाल सरकार‚ अर्थ मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ।
११.

सडक ममथत तर्ा सुधार िस्तुर: सडक ममथत तर्ा सुधार गनथ वविे शबाट
नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोलमा प्रर्त र्लटर चार रुपैर्ााँ र र्डजेलमा प्रर्त र्लटर िुई
रुपैर्ााँ सडक ममथत तर्ा सुधार िस्तुर भन्सार र्बन्िुमा लगाई असुल गररनेछ।

१२.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क: नेपालमा चलक्षचत्र घरले प्रिशथन गने वविे शी चलक्षचत्रको

प्रवेश शुल्कमा अनुसूची-४ बमोक्षजम चलक्षचत्र ववकास शुल्क लगाई असुल
गररनेछ।

१३.

प्रिूर्ण र्नर्न्त्रण शुल्क: (१) नेपालर्भत्र र्बिी ववतरण हुने पेट्रोल तर्ा
र्डजेलमा प्रर्त र्लटर एक रुपैर्ााँ पचास पैसाका िरले प्रिूर्ण र्नर्न्त्रण शुल्क
लगाई असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको शुल्क पैठारीकताथले असुल गरी प्रत्र्ेक

मवहनाको शुल्क अको मवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र राजस्व खातामा िाक्षखल गनुथ
पनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र शुल्क िाक्षखल नगरे मा
सम्बक्षन्धत पैठारीकताथबाट वावर्थक पन्र प्रर्तशत ब्र्ाजसवहत असुल गररनेछ।
(४) प्रिूर्ण र्नर्न्त्रण शुल्कको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।
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१४.

टे र्लफोन स्वार्मत्व शुल्क: (१) टे र्लफोन जडान गने ग्राहकबाट टे र्लफोन
स्वार्मत्व शुल्क बापत पााँचसर् रुपैर्ााँ असुल गररनेछ। टे र्लफोनको स्वार्मत्व
पररवतथन भएको अवस्र्ामा टे र्लफोनको स्वार्मत्व प्राप्त गने व्र्क्षिबाट समेत
त्र्स्तो शुल्क असुल गररनेछ।
तर मोबाइल टे र्लफोनको हकमा प्रत्र्ेक र्समकाडथ र ररचाजथ शुल्कको
िुई प्रर्तशतका िरले टे र्लफोन स्वार्मत्व शुल्क लाग्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको शुल्क िूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने
र्नकार्ले असुल गरी प्रत्र्ेक मवहनाको शुल्क अको मवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र
राजस्व खातामा िाक्षखल गनुथ पनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र शुल्क िाक्षखल नगरे मा
सम्बक्षन्धत र्नकार्बाट वावर्थक पन्र प्रर्तशत ब्र्ाजसवहत असुल गररनेछ।
(४) टे र्लफोन स्वार्मत्व शुल्कको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।

१५.

िू रसञ्चार से वा िस्तुर: (१) टे र्लफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता िूरसञ्चार सेवा
उपलब्ध गराउने र्नकार्ले ग्राहकबाट र्लने महसुलको तेह्र प्रर्तशत रकम
िूरसञ्चार सेवा िस्तुर बापत असुल गनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न िूरसञ्चार
सेवा उपलब्ध गराउने अनुमर्त प्राप्त र्नकार्बीच एकले अकोको नेटवकथ प्रर्ोग
गरे बापत र्तनुप
थ ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चाजथ) र वफक्स ब्रोडब्र्ाण्ड सेवा

शुल्कको पचास प्रर्तशतसम्मको ममथत सम्भार शुल्कमा त्र्स्तो िस्तुर लाग्ने
छै न।
(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको िस्तुर िूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने
अनुमर्त प्राप्त व्र्क्षि वा र्नकार्ले असुल गरी प्रत्र्ेक मवहनाको शुल्क अको
मवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र मूल्र् अर्भवृवि कर सवहत राजस्व खातामा िाक्षखल
गनुथ पनेछ।
(4) उपिफा (३) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र िस्तुर िाक्षखल नगरे मा
सम्बक्षन्धत व्र्क्षि वा र्नकार्बाट त्र्स्तो बााँकी रकममा मार्सक पााँच प्रर्तशतका
िरले र्प िस्तुर असुल गररनेछ।
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(5) िूरसञ्चार सेवा िस्तुरको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।
१६.

क्र्ार्सनो रोर्ल्टी: (१) नेपालमा रहे का क्र्ार्सनो सञ्चालन गनथ इजाजतपत्र प्राप्त
व्र्क्षि वा सं स्र्ाले क्र्ार्सनो सञ्चालन गरे बापत वावर्थक चार करोड रुपैर्ााँ र
आधुर्नक मेक्षशन वा उपकरणको माध्र्मबाट मात्र खेलाइने खेलको लार्ग
वावर्थक एक करोड रुपैर्ााँ रोर्ल्टी र्तनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) को प्रर्ोजनको लार्ग एउटा इजाजतपत्रबाट एक
स्र्ानमा मात्र त्र्स्तो खेल सञ्चालन गनथ पाइनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको रोर्ल्टी बापतको रकम सम्बक्षन्धत
क्र्ार्सनो सञ्चालन गनथ इजाजतपत्र प्राप्त व्र्क्षि वा सं स्र्ाले आर्र्थक वर्थ प्रारम्भ

भएको र्मर्तले छ मवहनार्भत्र नेपाल सरकार‚ सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक
उड्डर्न मन्त्रालर्मा िाक्षखल गनुथ पनेछ।
(४) उपिफा (३) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र रोर्ल्टी रकम िाक्षखल नगने
व्र्क्षि वा सं स्र्ाबाट सो अवर्ध नाघेको तीन मवहनासम्मको लार्ग उि रोर्ल्टी
रकमको पन्र प्रर्तशतका िरले र्प शुल्क र सो अवर्ध पर्छ त्र्स्तो बााँकी
रोर्ल्टी रकममा तीस प्रर्तशतका िरले वावर्थक र्प शुल्क लगाई त्र्स्तो रकम
असुल गररनेछ।
(५) क्र्ार्सनो रोर्ल्टीको र्नर्मन र प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणथ कार्थ

नेपाल सरकार‚ सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्बाट हुनेछ।

(६) प्रचर्लत कानून बमोक्षजम क्र्ार्सनो सञ्चालन गनथ वा आधुर्नक
मेक्षशन वा उपकरणको माध्र्मबाट खेलाइने खेलको लार्ग इजाजतपत्र प्राप्त
व्र्क्षि वा सं स्र्ाले क्र्ार्सनो सञ्चालन गरे बापत आर्र्थक वर्थ २०७६/७७
सम्मको बक्र्ौता रोर्ल्टी पूरै र सोमा लागेको र्प शुल्क तर्ा वावर्थक र्प
शुल्कको पचास प्रर्तशत रकम सं वत् २०७८ साल चैत मसान्तर्भत्र बुझाएमा
आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ सम्मको बााँकी र्प शुल्क र वावर्थक र्प शुल्क छु ट
दिइनेछ।
(७) प्रचर्लत कानून बमोक्षजम क्र्ार्सनो सञ्चालन गनथ वा आधुर्नक
मेक्षशन वा उपकरणको माध्र्मबाट खेलाइने खेलको लार्ग र्स अक्षघ इजाजतपत्र
प्राप्त व्र्क्षि वा सं स्र्ालाई आर्र्थक ऐन, २०७७ को िफा १६ को उपिफा
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(१) बमोक्षजम आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ मा लाग्ने रोर्ल्टी रकम पूणथ रुपमा
छु ट हुनेछ।
(८) उपिफा (७) बमोक्षजमको छु ट सुववधा उपभोग गनथ आर्र्थक वर्थ
२०७६/७७ सम्म र्नर्र्मत रुपमा रोर्ल्टी बुझाई नवीकरण भएको वा उपिफा
(६) बमोक्षजम आर्र्थक वर्थ २०७६/७७ सम्मको बक्र्ौता रोर्ल्टी रकम पूणथ
रुपमा च ुिा गरे को हुन ु पनेछ।
१७.

सामाक्षजक सुरिा कोर् सम्बन्धी व्र्वस्र्ा: (१) आर्कर ऐन, २०५८ को

अनुसूची–१ को िफा १ बमोक्षजम एकल प्राकृर्तक व्र्क्षिको वावर्थक चार लाख
रुपैर्ााँसम्म रोजगारीको आर् भएमा सो आर्मा एक प्रर्तशतका िरले र
िम्पक्षत्तको हकमा वावर्थक चार लाख पचास हजार रुपैर्ााँसम्म रोजगारी आर्
भएमा एक प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको कर रकम भुिानीका बखत स्रोतमा
कट्टी गरी असुल गररनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजम असुल गररएको रकम छु ट्टै राजस्व
खातामा जम्मा गररनेछ।
(४) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न र्नवृत्तभरण
बापतको आर्‚ र्नवृत्तभरण कोर् र र्ोगिानमा आधाररत सामाक्षजक सुरिा

कोर्मा र्ोगिान गने प्राकृर्तक व्र्क्षिको आर्मा र्स िफा बमोक्षजमको कर
लाग्ने छै न।
१८.

िर घटाउन, बढाउन वा छु ट दिन सक्ने: (१) प्रचर्लत कानूनमा जुनसुकै कुरा
लेक्षखएको भए तापर्न नेपाल सरकारले आवश्र्कता अनुसार र्ो ऐन र प्रचर्लत
अन्र् कानून बमोक्षजम लगाइएका िस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको िर घटाउन,
बढाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंक्षशक वा पूणथ रुपमा छु ट
दिन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न नेपाल
सरकार‚ अर्थ मन्त्रालर्ले मुनाफारवहत सावथजर्नक तर्ा सामुिावर्क सं स्र्ा, नेपाल
सरकार‚ प्रिे श सरकार‚ स्र्ानीर् तहका र्नकार् वा नेपाल सरकारको स्वार्मत्व
भएका सङ्गदठत सं स्र्ालाई र्स ऐन बमोक्षजम लाग्ने िस्तुर, शुल्क, महसुल वा
करको िर घटाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंक्षशक वा पूणथ
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रुपमा छु ट दिन सक्नेछ।
(3) उपिफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न नेपाल
सरकार, अर्थ मन्त्रालर्ले वैिेक्षशक ऋण वा अनुिान सहर्ोगमा सञ्चालन गररने
आर्ोजनाका लार्ग वा नेपाल सरकार वा लगानी बोडथसाँग भएको आर्ोजना
ववकास सम्झौता बमोक्षजम पररर्ोजना ववकासका लार्ग आर्ोजना वा आर्ोजनाले
र्नर्ुि गरे का ठे केिारको नाममा पैठारी हुने मालवस्तुको पैठारीमा उक्षल्लक्षखत
शतथको अधीनमा रही र्स ऐन बमोक्षजम लाग्ने िस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको

िर घटाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंक्षशक वा पूणथ रुपमा
छु ट दिन सक्नेछ।
(4) उपिफा (१), (२) र (3) बमोक्षजम दिइएको छु ट सुववधाको

कसैले िुरुपर्ोग गरे मा वा कुनै खास प्रर्ोजनको लार्ग छु ट सुववधामा प्राप्त
गरे को मालवस्तु अन्र् कार्थमा प्रर्ोग गरे मा त्र्सरी छु ट दिइएको िस्तुर, शुल्क,

महसुल वा कर रकम असुल गरी सो रकम बराबर जररबाना गरी असुल
गररनेछ।
(5) र्स िफा बमोक्षजम करको िर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै
िस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंक्षशक वा पूणथ रुपमा छु ट दिइएको वववरण
प्रत्र्ेक वर्थ नेपाल सरकार‚ अर्थ मन्त्रालर्ले सङघीर् सं सिमा पेश गनुथ पनेछ।
(६) र्स िफा बमोक्षजम िर घटाइएको, बढाइएको वा छु ट दिइएको
सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुथ पनेछ।
१९.

प्रविर्ा सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्ने: (१) मूल्र् अर्भवृवि
कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आर्कर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन,
२०६४ वा र्स ऐनको कार्ाथन्वर्नको िममा सावथजर्नक शाक्षन्त र व्र्वस्र्ामा
गम्भीर खलल पुगेको वा सावथजर्नक आवागमनमा अवरोध भएको वा ववपद्को

कारणले उक्षल्लक्षखत ऐनले प्रिान गरे को कुनै सुववधा उपभोग गनथ नपाउने
अवस्र्ा र्सजथना भएमा, कुनै जवटलता िे क्षखएमा वा उक्षल्लक्षखत ऐन वा र्स ऐनको
कार्ाथन्वर्नमा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएमा नेपाल सरकार‚ अर्थ मन्त्रालर्ले

आवश्र्कता अनुसार अवर्ध र्प गनथ, प्रविर्ा सरलीकरण गनथ वा कार्ाथन्वर्नमा
िे क्षखएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम बाधा अड्काउ फुकुवा गरे को सूचना
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नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुथ पनेछ।
२०.

प्रशासकीर् पुनरावलोकन वा पुनरावेिनमा र्बचाराधीन रहे का मुद्दा वफताथ र्लई
कर र्तरे मा शुल्क, र्प िस्तुर तर्ा जररबाना र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः
मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन‚ 2052‚ अन्तःशुल्क ऐन‚ 2058 र आर्कर ऐन‚
2058 बमोक्षजम सं वत् २०७७ साल असार मसान्तर्भत्र भएको कर र्नधाथरण
वा अन्त:शुल्क र्नधाथरण वा सं शोर्धत कर र्नधाथरणउपर क्षचत्त नबुझाई आन्तररक
राजस्व ववभाग समि प्रशासकीर् पुनरावलोकनको लार्ग र्नवेिन दिई ववचाराधीन
रहेका वा ववभागको र्नणथर्मा क्षचत्त नबुझाई राजस्व न्र्ार्ार्धकरण वा अिालतमा
पुनरावेिनमा

गई

ववचाराधीन

रहेका

मुद्दामध्र्े

झुट्टा

तर्ा

नक्कली

बीजक

सम्बन्धमा भएको कर र्नधाथरण वा सं शोर्धत कर र्नधाथरण बाहेकका मुद्दा
सम्बक्षन्धत करिाताले वफताथ र्लई त्र्स्तो र्नधाथरणबाट कार्म भएको मूल्र्
अर्भवृवि कर, अन्तःशुल्क र आर्कर बापतको कर वा अन्तःशुल्क रकम र र्स
िफाको सुववधा उपभोग गनथ र्नवेिन दिएको र्मर्तसम्मको ब्र्ाज वा ववलम्ब
शुल्कको पचास प्रर्तशत रकम सं वत् २०७८ साल मङर्सर मसान्तर्भत्र बुझाएमा
सो मा लागेको शुल्क‚ र्प िस्तुर, जररबाना तर्ा बााँकी ब्र्ाज वा ववलम्ब शुल्क
र्मन्हा हुनेछ।
२१.

बक्र्ौता र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) अन्तःशुल्क ऐन, २०1५
बमोक्षजम लगत कार्म भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्र्ौता रकम‚
आर्कर ऐन, २०३१ बमोक्षजम लगत कार्म भई हालसम्म असुल हुन नसकेको

बक्र्ौता रकम र मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन‚ २०५२ ले प्रर्तस्र्ापन गरे का होटल
कर, मनोरञ्जन कर, ठे क्का कर र र्बिीकर ऐन बमोक्षजम लगत कार्म भई
हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्र्ौता रकममध्र्े अन्तःशुल्क वा कर रकमको

पचहत्तर प्रर्तशत रकम सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा
लागेको जररबाना‚ शुल्क, ब्र्ाज र बााँकी अन्तःशुल्क वा कर र्मन्हा हुनेछ।
(२) मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२‚ अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र
आर्कर ऐन, २०५८ बमोक्षजम सं वत् २०७६ साल असार मसान्तसम्म कर
र्नधाथरण वा अन्तःशुल्क र्नधाथरण वा सं शोर्धत कर र्नधाथरण भई बक्र्ौता रहेको
रकममध्र्े झुट्टा तर्ा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर र्नधाथरणबाट कार्म
भएको बक्र्ौता बाहेक अन्र् बक्र्ौताको हकमा कर वा अन्तःशुल्क रकम र
र्स उपिफाको सुववधा उपभोग गनथ र्नवेिन दिएको र्मर्तसम्मको ब्र्ाज वा
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ववलम्ब शुल्क सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको
शुल्क, र्प िस्तुर र जररबाना र्मन्हा हुनेछ।
(३) गैर नाफामूलक सामुिावर्क अस्पताल वा स्वास््र् सं स्र्ा तर्ा
ववद्युतीर्

सञ्जालमा

आधाररत

सवारी

सेवा

उपलब्ध

गराउने

सञ्चालकलाई

आन्तररक राजस्व कार्ाथलर्बाट सं वत् २०७८ साल जेठ १५ गतेभन्िा अक्षघ
मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२, आर्कर ऐन, २०५८ र सालवसाली आर्र्थक
ऐन बमोक्षजमको स्वास््र् सेवा करको कर र्नधाथरण वा सं शोर्धत कर र्नधाथरण
भई न्र्ावर्क प्रविर्ामा नरहे का त्र्स्ता करिाताले सं वत् २०७८ साल पुस
मसान्तर्भत्र बक्र्ौता र्मन्हाको लार्ग र्नवेिन दिएमा त्र्स्तो बक्र्ौता र्मन्हा
हुनेछ।
२२.

उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र जारी गरे बापतको कर, र्प िस्तुर, ब्र्ाज र जररबाना
र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः र्नकासी प्रर्ोजनको लार्ग उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र
जारी गने र्नकार् वा सं स्र्ाले सं वत् २०७८ साल जेठ १४ गतेसम्म त्र्स्तो
प्रमाणपत्र जारी गरे बापत बुझाउन बााँकी मूल्र् अर्भवृवि कर वा सो र्मर्तसम्म
आन्तररक राजस्व कार्ाथलर्बाट कर र्नधाथरण भई बुझाउन बााँकी रहेको मूल्र्
अर्भवृवि कर र सोमा लागेको ब्र्ाज, र्प िस्तुर र जररबाना र्मन्हा हुनेछ।

२३.

ट्रेवकङ्ग तर्ा टु र प्र्ाकेजमा लाग्ने र्प िस्तुर, ब्र्ाज र जररबाना र्मन्हा सम्बन्धी
ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) ट्राभल तर्ा ट्रेवकङ्ग एजेन्सीको कारोबार गने व्र्क्षिले

ववगतमा ट्रेवकङ्ग तर्ा टुर प्र्ाकेजमा मूल्र् अर्भवृवि कर लाग्ने कारोबारलाई

कर छु टको र्बिी अन्तगथत िे खाई मूल्र् अर्भवृवि कर सं कलन र िाक्षखल
नगरे कोमा सं वत् २०७८ साल जेठ १४ गतेसम्मको कारोबारको स्वर्ं घोर्णा
गरी त्र्स्तो कारोबारमा लाग्ने मूल्र् अर्भवृवि कर सं वत् २०७८ साल पुस
मसान्तर्भत्र िाक्षखल गरे मा सोमा लाग्ने र्प िस्तुर, ब्र्ाज र जररबाना र्मन्हा
हुनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजम कर छु टको र्बिी अन्तगथतको कारोबारमा
आन्तररक राजस्व कार्ाथलर्बाट कर र्नधाथरण भई र्तनथ बााँकी रहे को बक्र्ौता
करमध्र्े र्नधाथररत कर रकम सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र िाक्षखल गरे मा
सोमा लागेको र्प िस्तुर, ब्र्ाज र जररबाना र्मन्हा हुनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजम भएको कर र्नधाथरण उपर प्रशासकीर्
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पुनरावलोकनको लार्ग आन्तररक राजस्व ववभाग वा राजस्व न्र्ार्ार्धकरणमा
र्नवेिन दिई मुद्दा ववचाराधीन रहेको व्र्क्षिले त्र्स्तो मुद्दा वफताथ र्लई र्नधाथररत
कर रकम सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र िाक्षखल गरे मा सोमा लागेको
र्प िस्तुर, ब्र्ाज र जररबाना र्मन्हा हुनेछ।
२४.

स्वास््र् सेवा प्रिार्क सं स्र्ालाई र्प िस्तुर र ब्र्ाज र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर्
व्र्वस्र्ाः स्वास््र् सेवा प्रिार्क सं स्र्ाले मूल्र् अर्भवृवि कर लाग्ने वस्तु वा
सेवा खररि गिाथ र्तरे को मूल्र् अर्भवृवि कर र्बिीमा सं कलन गरे को मूल्र्
अर्भवृवि करमा र्मलान हुन नसकेको बााँकी रकम स्वास््र् सेवामा लाग्िै

आएको मूल्र् अर्भवृवि कर खारे ज भई कर वववरणमा डेववट समार्ोजन गिाथ
र्तनथ बुझाउन बााँकी रहेको रकममध्र्े त्र्सरी समार्ोजन गरे को कर रकम सं वत्
२०७९ साल असार मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको र्प िस्तुर र ब्र्ाज
र्मन्हा हुनेछ।
२५.

ढु वानी साधनको भाडा बापतको खचथ कट्टी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः ढु वानी
सेवा प्रिार्क व्र्वसार्ीले आफ्नो व्र्वसार् सञ्चालनको लार्ग आर्र्थक वर्थ
२०७६/७७ मा स्र्ार्ी लेखा नम्बर नभएका प्राकृर्तक व्र्क्षिबाट ढु वानीका
साधन भाडामा र्लई त्र्स्तो भाडा बापतको रकम भुिानी गिाथ आर्कर ऐन,
२०५८ को िफा ८८ को उपिफा (१) को प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांशको खण्ड
(८) बमोक्षजम अर्ग्रम कर कट्टी गरी भुिानी गरे कोमा सो ऐनको िफा २१ को
उपिफा (१) को खण्ड (घ२) बमोक्षजमको बीजक नभए पर्न त्र्सरी भुिानी
गररएको भाडा बापतको रकम सो आर् वर्थको करर्ोग्र् आर् गणना गिाथ खचथ
कट्टी गनथ पाउनेछ।

२६.

अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) अन्तःशुल्क
ऐन, २०५८ बमोक्षजम इजाजतपत्र र्लई तोवकएको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउने
इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गराई कारोबारलाई र्नरन्तरता दिन
चाहेमा सं वत् २०७८ साल साउन मसान्तर्भत्र प्रत्र्ेक वर्थको लार्ग नवीकरण
बापत लाग्ने िस्तुर बुझाई नवीकरण गरे मा लाग्ने जररबाना र्मन्हा हुनेछ।
(२) उपिफा (१) मा तोवकएको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउने
इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र स्वतः खारे ज हुनेछ।

२७.

क्षजएसएम मोafइल सेवा इजाजतपत्रको िोस्रो नवीकरण िस्तुरको खचथ कट्टी
10

तर्ा

आर्

लेखाङ्कन

सम्बन्धी

ववशेर्

व्र्वस्र्ाः

(१)

नेपाल

सरकार,

मक्षन्त्रपररर्द्को र्मर्त 2076/02/10 को र्नणथर् अनुसार नेपाल िूरसञ्चार
कम्पनी र्लर्मटे डको क्षजएसएम मोafइल सेवा इजाजतपत्रको िोस्रो नवीकरण
बापत आर्र्थक वर्थ 2070/71 िे क्षख आर्र्थक वर्थ 2075/76 सम्मको
बुझाउनु पने िस्तुर आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ िे क्षख पााँच वकस्तामा भुिानी गने
सुववधा प्रिान भए बमोक्षजम प्रत्र्ेक वर्थ भुिानी गनुथ पने वकस्ता बापतको रकम
नेपाल िूरसञ्चार कम्पनी र्लर्मटे डले भुिानी गरे को आर् वर्थमा आर्कर ऐन,
२०५८ बमोक्षजम करर्ोग्र् आर् गणना गिाथ खचथ कट्टी गनथ पाउनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजम नेपाल िूरसञ्चार कम्पनी र्लर्मटे डले
वकस्ताबन्िी रुपमा भुिानी गरे को नवीकरण िस्तुर बापतको रकम नेपाल
िूरसञ्चार प्रार्धकरणले त्र्सरी भुिानी प्राप्त भएको आर् वर्थमा आर्कर ऐन,
२०५८ बमोक्षजम करर्ोग्र् आर् गणना गिाथ आर्मा समावेश गरी कर िावर्त्व
भुिानी गनुथ पनेछ।
२८.

कोर्भड-१९

को

सङ्किमणबाट

प्रभाववत

कारोबारमा

कर

छु ट

सहुर्लर्त

सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) बीस लाख रुपैर्ााँसम्मको कारोबार वा िुई लाख
रुपैर्ााँसम्म आर् भई आर्कर ऐन, २०५८ को िफा ४ को उपिफा (४)
बमोक्षजम कर लाग्ने करिातालाई आर् वर्थ २०७७/७८ मा लाग्ने करमा नब्बे
प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(२) आर्कर ऐन, २०५८ को िफा ४ को उपिफा (४क) बमोक्षजम

कारोबारको

आधारमा

कर

बुझाउने

बीस

लाख

रुपैर्ााँिेक्षख

पचास

लाख

रुपैर्ााँसम्मको कारोबार भएका करिातालाई आर् वर्थ २०७७/७८ मा लाग्ने
करमा पचहत्तर प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(३)

एक

करोड

रुपैर्ााँसम्मको

व्र्ावसावर्क

कारोबार

भएका

व्र्क्षिलाई आर् वर्थ २०७७/७८ मा आर्कर ऐन, २०५८ बमोक्षजम लाग्ने
करमा पचास प्रर्तशतले छु ट हुनेछ।

(४) होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ चलक्षचत्र व्र्वसार् (र्नमाथण, ववतरण तर्ा

प्रिशथन), पाटी प्र्ालेस‚ सञ्चार गृह (र्मर्डर्ा हाउस), र्ातार्ात वा हवाई सेवाको
एक करोड रुपैर्ााँभन्िा बढी कारोबार गने व्र्क्षिलाई आर् वर्थ २०७७/७८
मा आर्कर ऐन, २०५८ बमोक्षजमको करर्ोग्र् आर्मा एक प्रर्तशत मात्र कर
लाग्नेछ।
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(५) उपिफा (४) बमोक्षजमको व्र्वसार्मा आर् वर्थ २०७६/७७ र
२०७७/७८ मा नोक्सानी भएको रहेछ भने आर्कर ऐन, २०५८ को िफा
२० को उपिफा (१) बमोक्षजम त्र्स्तो नोक्सानी कट्टी गनथ पाउने अवर्धमा तीन
वर्थ र्प हुनेछ।
२९.

कोरोना सङ्किमण रोकर्ाम‚ र्नर्न्त्रण तर्ा उपचार कोर्मा र्ोगिान गरे को
खचथ सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः कुनै व्र्क्षिले आर्र्थक वर्थ २०७७/७८ मा
नेपाल सरकार‚ प्रिे श सरकार वा स्र्ानीर् तहले स्र्ापना गरे को कोरोना
सङ्किमण रोकर्ाम‚ र्नर्न्त्रण तर्ा उपचार कोर्मा र्ोगिान गरे को रकम उि
वर्थको करर्ोग्र् आर् गणना गिाथ खचथ कट्टी गनथ पाउनेछ।

३०.

कोर्भड-१९ बाट सङ्किर्मत र्बरामीको उपचार व्र्वस्र्ापनका लार्ग आवश्र्क
पने स्वास््र् सामग्रीमा कर छु ट सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः कोर्भड-१९ बाट
सङ्किर्मत र्बरामीको उपचार व्र्वस्र्ापनका लार्ग आवश्र्क पने भन्सार
उपशीर्थक 2804.40.१0 मा पने मेर्डकल ग्रेड अक्षक्सजन (र्लक्षक्वड एण्ड
ग्र्ाक्षस्र्स अक्षक्सजन), उपशीर्थक 9019.20.९0 मा पने हेल्मेटस् फर नन्इनभेर्सभ भेक्षन्टलेटसथ, उपशीर्थक 7311.00.10 मा पने अक्षक्सजन र्सर्लन्डर,
र्लक्षक्वड अक्षक्सजन कन्टे नर, र्लक्षक्वड अक्षक्सजन ट्याङ्क, अक्षक्सजन क्र्ार्नस्टर,
आई एस ओ कन्टे नस्थ फर र्सवपङ्ग अक्षक्सजन र िोजेर्नक रोड ट्रान्सपोटथ ट्याङ्क
फर अक्षक्सजन, उपशीर्थक 8421.39.10 मा पने भ्र्ाक्र्ुम प्रेसर क्षस्वङ्ग
एडजोप्सथन

(र्भ.वप.एस.ए.),

प्रेसर

क्षस्वङ्ग

एडजोप्सथन

(वप.एस.ए.)

अक्षक्सजन

प्लान्ट्स् र िोजेर्नक अक्षक्सजन एर्र सेपेरेसन र्ुर्नट्स (ए.एस.र्ु.), उपशीर्थक
8481.80.२0 मा पने अक्षक्सजन र्सर्लन्डर भल्भ, उपशीर्थक 9018.31.00
मा पने र्सररन्ज पम्प, इन्फ्र्ुजन पम्प, उपशीर्थक 9018.39.00 मा पने हाइ
फ्लो नेसल क्र्ानुला र उपशीर्थक 9018.19.२0 मा पने आइ.र्स.र्ु मर्नटर,
उपशीर्थक

9019.20.10

मा

पने

अक्षक्सजन

कन्सन्ट्रेटर;

उपशीर्थक

9019.20.20 मा पने भेन्ट्युरी मास्क, ररजभ्वाथर्र मास्क, भेक्षन्टलेटर मास्क
र नन्

इन्भेर्सभ

भेक्षन्टलेटर

मास्क; उपशीर्थक

9019.20.90

मा

पने

भेक्षन्टलेटर सवकथट, अक्षक्सजन कनेक्टसथ एण्ड ट्युर्बङ्ग, ह्युर्मर्डफार्स्थ एण्ड
भाइरल वफल्टस्थ फर भेक्षन्टलेटसथ, ओरो-नेसल मास्क एण्ड नेसल मास्क फर
नन् इन्भेर्सभ भेक्षन्टलेटस्;थ उपशीर्थक 8422.30.00 मा पने अक्षक्सजन
वफर्लङ्ग र्सस्टम; उपशीर्थक 8405.10.00 मा पने अक्षक्सजन जेनेरेटर
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कम्प्रेसर, ट्युर्बङ्ग, उपशीर्थक 9026.80.१0 मा पने अक्षक्सजन फ्लोर्मटर र
ु ेटसथ, र उपशीर्थक 9402.90.१0 मा पने आइ.र्स.र्ु.बेड,
अक्षक्सजन रे गल
उपशीर्थक

९०२७.८०.१०

मा

पने

ब्लड

ग्र्ााँस

एनालाइजर

र

3004.90.90 मा पने रे म्डेर्सर्भरको पैठारी‚ उत्पािन र र्बिी ववतरणमा
लाग्ने भन्सार महसुल‚ अन्तःशुल्क तर्ा मूल्र् अर्भवृवि कर सं वत् 2078 साल
पुस मसान्तसम्म छु ट हुनेछ।
३१.

व्र्ावसावर्क सामाक्षजक क्षजम्मेवारी बापतको रकम स्वास््र् िेत्रमा खचथ गरे मा
खचथ कट्टी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः आर्र्थक वर्थ 2077/78 मा व्र्ावसावर्क
सामाक्षजक क्षजम्मेवारी बहन गने प्रर्ोजनका लार्ग छु ट्याइएको रकममध्र्े नेपाल
सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्ले तोकेको ववक्षशष्टीकृत अस्पताल
र्नमाथण तर्ा कोर्भड- 19 को उपचारसाँग सम्बक्षन्धत स्वास््र् उपकरण तर्ा
सामग्रीमा भएको खचथ आर्कर प्रर्ोजनका लार्ग कट्टी गनथ पाउनेछ।

३२.

सामाक्षजक सुरिा कोर्मा र्ोगिान बापतको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी ववशेर्
व्र्वस्र्ाः र्ोगिानमा आधाररत सामाक्षजक सुरिा कोर् ऐन‚ २०७४ बमोक्षजम

स्र्ापना भएको सामाक्षजक सुरिा कोर्मा सहभागी भएको वा हुन चाहने कुनै
र्ोगिानकताथले स्वीकृत अवकाश कोर्मा जम्मा गरे को रकम सं वत् २०७८
साल चैत मसान्तर्भत्र सामाक्षजक सुरिा कोर्मा हस्तान्तरण गरे मा त्र्सरी

हस्तान्तरण गररएको रकममा आर्कर ऐन, २०५८ को िफा ८८ बमोक्षजम
अवकाश भुिानी बापत कर कट्टी गनुथ पने छै न।
३३.

प्राइभेट फमथ तर्ा कम्पनी नवीकरण शुल्क र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः
प्राइभेट फमथ रक्षजष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तर्ा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोक्षजम िताथ

भएका आर्र्थक वर्थ २०७५/७६ सम्मको वावर्थक वववरण नबुझाएका तर्ा
नवीकरण नगरे का फमथ तर्ा कम्पनीले सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र
वववरण र जररबाना तर्ा शुल्कको पााँच प्रर्तशत रकम बुझाएमा बााँकी जररबाना
तर्ा शुल्क र्मन्हा हुनेछ।
34.

करको िार्रामा आउनेलाई कर, शुल्क तर्ा व्र्ाज र्मन्हा हुनेः (१) क्षचवकत्सक,
कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इक्षन्जर्नर्र, कानून व्र्वसार्ी, लेखापरीिक, लेखापढी
व्र्वसार्ी, परामशथिाता, अर्भकताथ तर्ा मध्र्स्र्कताथ सेवा प्रिार्क लगार्तका
प्राकृर्तक व्र्क्षिले आर्र्थक वर्थ २०७५/७६‚ २०७६/७७ र २०७७/७८
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को आफ्नो करर्ोग्र् आर्मा आर्कर ऐन‚ २०५८ बमोक्षजम लाग्ने कर सं वत्
२०७८ साल फागुन मसान्तर्भत्र बुझाई स्र्ार्ी लेखा नम्बर र्लएमा सो मा
लाग्ने शुल्क तर्ा ब्र्ाज र्मन्हा हुनेछ।
(२)

उपिफा

(१)

बमोक्षजमको

कर

बुझाएमा

आर्र्थक

वर्थ

२०७५/७६ भन्िा अगार्डको आर्मा आर्कर ऐन, 2058 बमोक्षजम लाग्ने
कर‚ शुल्क तर्ा ब्र्ाज र आर्र्थक बर्थ 2077/78 सम्मको कारोबारमा मूल्र्
अर्भबृवि कर ऐन, 2052 बमोक्षजम लाग्ने कर, र्प िस्तुर, तर्ा ब्र्ाज र्मन्हा
हुनेछ।
35.

ु ार्नत तर्ा कारोबारमा आधाररत आर् वववरण पेश गने करिाताको लार्ग
पूवाथनम
ववशेर् व्र्वस्र्ा: (१) आर्कर ऐन, २०५८ को िफा ४ को उपिफा (४) तर्ा
(४क) बमोक्षजम आर् वववरण र कर िाक्षखला गरे का करिाताहरुले आर्र्थक वर्थ
२०73/74 िे क्षख २०७6/७7 सम्मको

आफ्नो

कारोबार

घोर्णा

गिाथ

वास्तववक कारोबार अंक फरक परे को भएमा त्र्स्ता करिाताले सं वत् २०७८
साल चैत मसान्तर्भत्र प्रत्र्ेक आर्र्थक वर्थको वास्तववक कारोबार घोर्णा गरी
फरक परे को र्बिी रकमको एक िशमलब पााँच प्रर्तशत कर िाक्षखला गरे मा
करिाताले घोर्णा गरे को हिसम्मको कर अक्षन्तम हुनेछ। र्सरी कर िाक्षखला
गने करिाताहरुको सो भन्िा अक्षघल्ला आर्र्थक बर्थहरुको आर्कर तर्ा मूल्र्

अर्भबृवि करको कारोबार अंक फरक परे को सम्बन्धमा कुनै छानववन,
अनुसन्धान तर्ा कर र्नधाथरण गररने छै न।
(२) आर्कर ऐन, २०५८ को िफा ४ को उपिफा (४) बमोक्षजमको
आर् वववरण तर्ा उपिफा (४क) बमोक्षजम कारोबारमा आधाररत कर वववरण
र

कर

िाक्षखला

गरे का

करिाताहरुको

आर्र्थक

बर्थ २०७३/७४

िे क्षख

२०७६/७७ सम्मको वास्तववक कारोबार अंक फरक परे को आधारमा र्मर्त
२०७८ असार मसान्तसम्म आर्करतफथ सं शोर्धत कर र्नधाथरण र मूल्र्
अर्भबृवि करतफथ कर र्नधाथरण भई वक्र्ौता रहे का करिाताले कर र्नधाथरण
गिाथ कार्म भएको र्प वविी रकमको एक िशमलब पााँच प्रर्तशत कर सं वत्
२०७८ साल चैतमसान्तसम्म िाक्षखला गरे मा वा र्स्तो कर र्नधाथरण उपर क्षचत्त
नबुझाई कानुन बमोक्षजम प्रशासकीर् पुनरावलोकन वा अन्र् न्र्ावर्क र्नकार्मा
पुनरावेिन गरे को करिाताले मुद्दा वफताथ र्लई कर र्नधाथरण गिाथ कार्म भएको
र्प र्बिी रकमको एक िशमलब पााँच प्रर्तशत कर िाक्षखला गरे मा बााँवक कर,
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र्प िस्तुर, जररवाना र शुल्क र्मन्हा हुनेछ। र्सरी कर िाक्षखला गने

करिाताहरुको सो भन्िा अक्षघल्ला आर्र्थक वर्थहरुको आर्कर तर्ा मूल्र्

अर्भबृवि करको कारोबार अंक फरक परे को सम्बन्धमा कुनै छानर्बन,
अनुसन्धान तर्ा कर र्नधाथरण गररने छै न।
36.

मूल्र् अर्भबृवि कर र्मनाहा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (1) ववद्युत ववतरण वा
प्रशारणको कारोबार गने करिाताले र्स ऐन प्रारम्भ भएको दिनसम्म त्र्स्तो
सेवा बापत बुझाउन बांवक मूल्र् अर्भवृवि कर वा सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व
कार्ाथलर्बाट सो दिनसम्ममा कर र्नधाथरण भई बुझाउन बााँवक रहे को मूल्र्
अर्भवृवि कर र सोमा लागेको जररवाना, र्प िस्तुर र व्र्ाज र्मन्हा हुनेछ।
(2) मूल्र् अर्भबृवि करमा िताथ भई कारोबार गनुप
थ ने ढु वानी सेवाको
कारोबार गने करिाताले मूल्र् अर्भवृवि करमा िताथ नभएको कारण िाक्षखला
गनुप
थ ने मूल्र् अर्भबृवि कर िाक्षखला नगरे को भए मूल्र् अर्भबृवि कर लाग्ने
अवर्धको कारोबारको स्वर्ं घोर्णा गरी सोको तेह्र प्रर्तशतले हुने मूल्र् अर्भबृवि

कर सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तसम्म िाक्षखला गरे मा सोमा लाग्ने र्प
िस्तुर, ब्र्ाज र जररवाना र्मन्हा हुनेछ। सार्ै र्स्तो कारोबारमा आन्तररक
राजस्व कार्ाथलर्बाट कर र्नधाथरण भई वक्र्ौता रहेका वा सो उपर प्रशासकीर्

पुनरावलोकनको लार्ग आन्तररक राजस्व ववभागमा र्नवेिन गरे को वा राजस्व
न्र्ार्ार्धकरणमा पुनरावेिन गरे को मुद्दा ववचाराधीन रहेकोमा त्र्स्ता करिाताले
मुद्दा वफताथ र्लई र्नधाथररत कर रकम िाक्षखला गरे मा सोमा लागेको र्प िस्तुर,
ब्र्ाज र जररवाना र्मन्हा हुनेछ।
३7.

घर

जग्गा

रक्षजष्ट्रेशन

शुल्कको

अन्तररम

प्रशासनः

अन्तर–सरकारी

ववत्त

व्र्वस्र्ापन ऐन, २०७४ बमोक्षजमको घर जग्गा रक्षजष्ट्रेशन शुल्क उठाउन प्रिे श
तर्ा गाउाँ पार्लका वा नगरपार्लकामा साधन, स्रोत, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ा
कार्ाथलर्

व्र्वस्र्ापन

नभएसम्म

नेपाल

सरकारको

सम्बक्षन्धत

कार्ाथलर्ले

प्रिे शले र्नधाथरण गरे बमोक्षजमको िर अनुसारको शुल्क उठाई सोही ऐनले
व्र्वस्र्ा गरे बमोक्षजमको सम्बक्षन्धत प्रिे श तर्ा स्र्ानीर् सक्षञ्चत कोर्मा िाक्षखल
गनेछ।
३8.

मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२ मा सं शोधनः मूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२
को,–
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(१)

िफा १० को उपिफा (२) को सट्टा िे हार्को उपिफा (२) राक्षखएको
छः"(२) कुनै व्र्क्षिले कारोबार गरे को वस्तु वा सेवामा कर
लाग्ने भएमा त्र्सरी कर लागेको वा कारोबार सञ्चालन गरे को र्मर्तले
तीस दिनर्भत्र त्र्स्तो कारोबार िताथको लार्ग तोवकएको ढााँचामा कर
अर्धकृतसमि िरखास्त दिनु पनेछ।"

(२)

िफा

१०ग.

मा

रहे का

"तोवकएको

अवर्धर्भत्र"

भन्ने

शब्िहरु

क्षझवकएका छन्।
(३)

िफा १६ को,(क) उपिफा (३) को सट्टा िे हार्को उपिफा (३) राक्षखएको छः"(३) कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गने
िताथ भएको वा नभएको व्र्क्षिले प्रत्र्ेक आर्र्थक वर्थको लार्ग
आफैंले

प्रमाक्षणत

गरे को

खररि

र्बिी

खाता

लेखा

राख्ने

प्रर्ोजनको र्नर्मत्त प्रर्ोग गनुथ पनेछ। त्र्स्तो खाता कर
अर्धकृतले जुनसुकै बखत जााँच गनथ सक्नेछ।"
(ख)
(४)

उपिफा (३क) क्षझवकएको छ।

िफा १६ख. मा रहेका "हार्न नोक्सानी भएको" भन्ने शब्िहरु पर्छ
"वा उपर्ोग गने म्र्ाि सवकएको" भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।

(५)

िफा २० को उपिफा (४क) पर्छ िे हार्को उपिफा (४ख) र्वपएको
छः-

"(४ख) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न

राजस्व न्र्ार्ार्धकरण वा अन्र् अर्धकार प्राप्त अिालतबाट कर
र्नधाथरण सं शोधन गररएको वा र्नधाथररत कर घटाइएको अवस्र्ामा सो

हिसम्म कर अर्धकृतले त्र्स्तो कर र्नधाथरणमा सं शोधन गनथ सक्ने
छै न।
तर त्र्स्तो र्नकार्ले पुन: छानर्बन गने आिे श दिएमा कर
र्नधाथरण गनथ बाधा पुगेको मार्नने छै न।"
(६)

िफा २१ को उपिफा (१) को खण्ड (ज) पर्छ िे हार्को खण्ड (झ)
र्वपएको छः16

"(झ) म्र्ािर्भत्र बुझाउनु पने कर नबुझाउने करिाताको नाम प्रकाशन
वा प्रसारण वा ववभागको वेबसाइटमा सावथजर्नक गरे र।"
(७)

िफा २९ को उपिफा (१) को खण्ड (छ१) क्षझवकएको छ।

(८)

िफा ३२ख. को उपिफा (२) मा रहेका "रावष्ट्रर्स्तरको पत्रपर्त्रकामा"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "रावष्ट्रर्स्तरको पत्रपर्त्रका वा अन्र् ववद्युतीर्
माध्र्मबाट" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(९)

िफा ३३ को सट्टा िे हार्को िफा ३३ राक्षखएको छः"३३.

धरौटी

राख्नु

पनेः

न्र्ार्ार्धकरणमा
वववािरवहत

(१)

पुनरावेिन

कर

रकम

र्स

ऐन

बमोक्षजम

राजस्व

दिाँ िा

र्नधाथररत

कर

रकममध्र्े

बुझाई

वववादित

कर

रकम

र

जररबानाको पचास प्रर्तशत रकम धरौटी राख्नु पने वा त्र्स्तो
रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको धरौटी वा बैङ्क जमानतको
रकम गणना गिाथ आन्तररक राजस्व ववभागमा प्रशासकीर्
पुनरावलोकनको लार्ग िाक्षखल गरे को पच्चीस प्रर्तशत कर
रकमलाई समेत गणना गनुथ पनेछ।"
(१०)

अनुसूची-१ मा सं शोधनः मूल ऐनको अनुसूची-१ को‚(१)

समूह १ को‚(क)

"उपशीर्थक

1904.90.00

क्षचउरा)"

भन्ने

1904.90.10

शब्िहरुको
(---धानको

(--धानको
सट्टा
भुजा)

भुजा

तर्ा

"उपशीर्थक
र

"उपशीर्थक

1904.90.20 (--- क्षचउरा)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका
छन्।
(ख)

शीर्थक 19.04 पर्छ "शीर्थक २१.०6 को उपशीर्थक
2106.90.94 (----सोर्ाबडी मस्र्ौरा)" भन्ने शब्िहरु
र्वपएका छन्।

(ग)
(२)

ाँ ा नं. (१क) क्षझवकएको छ।
द्रष्टव्र्को बुि

समूह २ को शीर्थक २७.१६ को उपशीर्थक २७१६.००.००
17

मा रहेका "ववद्युत शक्षि" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "ववद्युत
उत्पािन‚ ववतरण र प्रसारण" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(३)

समूह ३ को शीर्थक 03.05 अन्तगथत रहे का "उपशीर्थक
0305.59.00 (---अन्र्)" भन्ने शब्िहरु क्षझवकएका छन्।

(४)

समूह ४ को‚(क)

"उपशीर्थक 3923.10.90 (---अण्डा राख्ने िेट)"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक 3923.10.20 (--अण्डा राख्ने िेट)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

"उपशीर्थक 3808.99.00 (--मुसानासक उत्पािन)"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक 3808.99.11 (--मुसानासक उत्पािन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(ग)

"उपशीर्थक 4819.10.00 (--अण्डा राख्ने िेट)" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक 4819.10.10 (---अण्डा
राख्ने िेट)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(घ)

ाँ ा नं. (1) मा रहेको “उप शीर्थक
"द्रष्टब्र् अन्तगथतको बुि
4879.89.90”

भन्ने

शब्िहरुको

सट्टा

“उपशीर्थक

4879.89.99” भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(५)

समूह ५ को‚(क)

"उपशीर्थक 2804.40.00 (-अक्षक्सजन ग्र्ााँस)" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"उपशीर्थक

2804.40.10

(---

मेर्डकल ग्रेड ) र उपशीर्थक 2804.40.90 (--अन्र्)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ख)

"उपशीर्थक 3824.99.90 (--- डाइलाइर्ससमा प्रर्ोग
हुने बार् कन्सेन्ट्रेट (ठोस वा तरल))" भन्ने शब्िहरुको
सट्टा

"उपशीर्थक

र्बरामीको

3824.99.20

उपचारमा

प्रर्ोग

हुने

(---

मृगौलाका

ठोस

वा

तरल

डाइलाइर्सस बार् कन्सेन्ट्रेट)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका
छन्।
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(ग)

"उपशीर्थक

8711.20.90

(---

अपाङ्गता

भएका

व्र्क्षिले प्रर्ोग गने गरी बनाइएको स्कुटर)" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक 8711.20.91 (---50
र्स.र्स. नाघेको तर 155 र्स.र्स. ननाघेको अपाङ्गता

भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने गरी बनाइएको स्कुटर) र
"उपशीर्थक 8711.20.99 (---155 र्स.र्स. नाघेको
तर 250 र्स.र्स. ननाघेको अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले

प्रर्ोग गने गरी बनाइएको स्कुटर)" भन्ने शब्िहरु
राक्षखएका छन्।
(घ)

द्रष्टव्र्को‚ाँ ा नं. (२) को सट्टा िे हार्को बुि
ाँ ा नं. (२)
(अ) बुि
राक्षखएको छः"(२) रि सञ्चार सेवाको लार्ग आवश्र्क पने
नेपाल रे डिस सोसाइटीले पैठारी गने रगत
राख्ने प्लावष्टकका र्ैला (9018.90.20),
ट्रान्सफ्र्ुजन
ररएजेन्ट

सेट

(9018.90.90),

(3822.00.00)

तर्ा

रि

परीिण ररएजेण्ट र्नमाथणको लार्ग आवश्र्क
पने

ववर्भन्न

औजार

उपकरणहरु

एवं

रसार्नहरू।"
ाँ ा
(आ) बुि

नं.

(४)

मा

रहेका

"ब्रे ल

नोट

टे कर

(8471.30.00)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "ब्रे ल
नोट टे कर (8471.30.90)" भन्ने शब्िहरु,
"आवाज दिने र्मोर्मटर (9025.19.00)" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"आवाज

दिने

र्मोर्मटर

(9025.19.90)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएको, “ब्रे ल
टाइपराइटर (8472.90.00)” भन्ने शब्िहरुको
सट्टा “ब्रे ल टाइपराइटर (8472.90.90)” भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन् र "ब्रे लो (ब्रे ल वप्रन्टर)"
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भन्ने शब्िहरु पर्छ उपशीर्थक (8443.31.00)"
भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।
(इ)

ाँ ा नं. (५) को सट्टा िे हार्को बुि
ाँ ा नं. (५)
बुि
राक्षखएको छः"(५) और्र्ध व्र्वस्र्ा ववभागको र्सफाररसमा
और्र्ध उद्योगले पैठारी गने भाग २८, २९ र

३८ मा पने कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ
र रासार्र्नक पिार्थ; शीर्थक ११.०८ का सबै
उपशीर्थकमा

पने

माड

(स्वेतसार), उपशीर्थक

१३०२.१९.०० मा पने जर्डबुटीका सार, शीर्थक
१५.२१ मा पने मौरीको वनस्पर्त तर्ा अन्र्
मैन, उपशीर्थक १७०१.१४.९० मा पने उखुको
अन्र् क्षचनी, उपशीर्थक १७०२.११.०० मा पने
ल्र्ाक्टोज,

उपशीर्थक

१७०२.३०.२०

मा

१७०२.३०.१०
पने

र

ग्लुकोज, उपशीर्थक

१७०२.३०.३० मा पने डेक्स्ट्रोज र उपशीर्थक
१७०२.९०.९० मा पने फ्रुक्टोज वा अन्र् क्षचनी,

उपशीर्थक १९०५.९०.४० मा पने और्र्ध भनथ
हुने खाली क्र्ाप्सुल (एम्टी क्र्ासे), उपशीर्थक
२२०७.१०.१० र २२०७.२०.९० मा पने
इर्ानोल,

उपशीर्थक

२२०७.२०.१०

मा

२२०७.१०.२०
पने

रे क्षक्टफाइड

र
क्षस्प्रट,

उपशीर्थक २५१९.९०.०० मा पने म्र्ाग्नेर्सर्म
अक्साइड, शीर्थक २७.१२ मा पने ह्वाइट सफ्ट
प्र्ारावफन र पेट्रोर्लर्म जेली, शीर्थक ३२.०३ र
३२.०४ का सबै उपशीर्थकमा पने रङ्ग, शीर्थक
३२.०५ मा पने कोवटङ्ग मेटेररर्ल्स, उपशीर्थक
३३०१.९०.००

मा

पने

एसेक्षन्सर्ल

आर्ल,

उपशीर्थक ३३०२.९०.०० मा पने सुगन्धर्ुि
तत्व, शीर्थक ३४.०२ मा पने वटवइन ८०
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सोर्डर्म

लौरे ल

सल्फेट,

उपशीर्थक

३४०४.२०.०० र ३४०४.९०.०० मा पने
मैन, उपशीर्थक ३५०१.९०.०० मा पने सोर्डर्म
केर्सनेट, उपशीर्थक

३५०७.९०.००

मा

पने

इन्जाइम, उपशीर्थक ३९०५.९९.०० मा पने
पोर्लर्भनार्ल

वपरालोडोन

एर्सटे ड, उपशीर्थक

(र्भनार्ल

एर्सटे ड)

३९०६.९०.००

मा

पने

कारबोमसथ, उपशीर्थक ३९१०.००.०० मा पने
प्रार्र्मक रुपका र्सर्लकनहरु, शीर्थक ३९.१२ मा
पने

माइिोविक्षस्टलाइन

३९.१४

मा

पने

ु ोज,
सेलल

को-पोर्लमर

शीर्थक

टे ष्ट

मेवकङ्ग,

उपशीर्थक ४०१४.९०.०० मा पने रबर स्टोपर,
उपशीर्थक

४८२१.१०.००

मा

पने

लेबल,

उपशीर्थक

७०१०.१०.००

मा

पने

एम्पुल,

मा

पने

उपशीर्थक

७६१२.१०.००

आल्मोर्नर्मका लचकिार ट्युव तर्ा उपशीर्थक
८३०९.९०.1०

मा

पने

पी.पी.क्र्ाप; शीर्थक

३९.२०, ३९.२१ र ४८.१९ का सबै उपशीर्थक
एवं उपशीर्थक 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 पने
प्र्ावकङ

मेटेररर्ल

तर्ा

उपशीर्थक

३९२६.९०.९९ मा पने १५ एम.एल. सम्म

िमताका मेजररङ्ग कपहरू तर्ा इन्ट्रा ओकुलर
लेन्स

(आइ.ओ.एल.)

उत्पािनमा

प्रर्ोग

गने

कच्चा पिार्थ‚ सहार्क कच्चा पिार्थ र रासार्र्नक
पिार्थ।
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(ई)

ाँ ा नं. (१०) मा "उपशीर्थक ९०१८.९०.००
बुि
मा पने हेमो डार्लाइर्सस मेक्षशन, डाइलार्सस
ररप्रोसेसर, डार्लाइजर र र्सको ट्यूववङ्गस" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक ९०१८.९०.90 मा
पने

हेमो

डार्लाइर्सस

मेक्षशन,

डाइलार्सस

ररप्रोसेसर, डार्लाइजर र र्सको ट्यूववङ्ग;" भन्ने
शब्िहरु‚ "उपशीर्थक ९४०२.९०.०० मा पने

डाइलार्सस बेड तर्ा कुसी" भन्ने शब्िहरुको सट्टा
"उपशीर्थक ९४०२.९०.20 मा पने डाइलार्सस
बेड तर्ा उपशीर्थक ९४०२.९०.90 मा पने
कुसी;"

भन्ने

शब्िहरु,

९०१८.९०.००

मा

पने

"उपशीर्थक
र्भर्डर्ो

स्कोप,

क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग मेक्षशन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक ९०१८.९०.90 मा
पने र्भर्डर्ो स्कोप, क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग मेक्षशन
र

र्डफ्रीर्ब्रलेटर;"

९०१८.१९.००

भन्ने
मा

शब्िहरु,
पने

फ्लो

"उपशीर्थक
साइटोर्मटर,

नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइिोएरी
प्लेटफथम

र

मक्षल्टप्लेक्स

ररर्ल

टाइम

वप.सी.आर." भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक
९०१८.१९.90

मा

पने

फ्लो

साइटोर्मटर,

नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइिोएरी
प्लेटफमथ

वप.सी.आर."
"हेमाटोलोजी

र

मक्षल्टप्लेक्स

भन्ने

ररर्ल

शब्िहरु

एनालाइजर,

टाइम

राक्षखएका
ब्लड

र

केमेष्ट्री

एनालाइजर, क्षक्लर्नकल केमेष्ट्री एनालाइजर र
इम्र्ूनोकेमेष्ट्री एनालाइजर" भन्ने शब्िहरु अक्षघ
"उपशीर्थक

९०27.80.10

मा

पने"

भन्ने

शब्िहरु र्वपएका छन्।
(उ)

ाँ ा
बुि
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नं.

(१1)

मा

रहेका

"उपशीर्थक

9019.20.00

मा

पने

भेक्षन्टलेटर”

भन्ने

शब्िहरुको सट्टा “उपशीर्थक 9019.20.30 मा
पने

मेर्डकल

भेक्षन्टलेटर"

भन्ने

शब्िहरु,

"उपशीर्थक 9018.90.00 मा पने पोटे बेल
वप.र्स.आर.

मेक्षशन”

भन्ने

शब्िहरुको

सट्टा

“उपशीर्थक 9018.90.30 मा पने वप.र्स.आर.

ाँ ा नं. (१1)
मेक्षशन" भन्ने शब्िहरु राक्षखएको, बुि
को अन्त्र्मा रहेका "उपशीर्थक 9004.90.00
मा पने प्रोटे क्षक्टभ गगल्स" भन्ने शब्िहरु पर्छ
"उपशीर्थक 2804.40.१0 मा पने मेर्डकल
ग्रेड

अक्षक्सजन

(र्लक्षक्वड

एण्ड

ग्र्ाक्षस्र्स

अक्षक्सजन), उपशीर्थक 9019.20.९0 मा पने
हेल्मेटस् फर नन्-इनभेर्सभ भेक्षन्टलेटसथ, उपशीर्थक
7311.00.10 मा पने अक्षक्सजन र्सर्लन्डर,
र्लक्षक्वड अक्षक्सजन कन्टे नर, र्लक्षक्वड अक्षक्सजन
ट्याङ्क,

अक्षक्सजन

क्र्ार्नस्टर,

आई

एस

ओ

कन्टे नस्थ फर र्सवपङ्ग अक्षक्सजन र िोजेर्नक रोड
ट्रान्सपोटथ

ट्याङ्क

फर

अक्षक्सजन,

उपशीर्थक

8421.39.10 मा पने भ्र्ाक्र्ुम प्रेसर क्षस्वङ्ग

एडजोप्सथन (र्भ.वप.एस.ए.), प्रेसर क्षस्वङ्ग एडजोप्सथन
(वप.एस.ए.)

अक्षक्सजन

प्लान्ट्स्,

र

िोजेर्नक

अक्षक्सजन एर्र सेपेरेसन र्ुर्नट्स (ए.एस.र्ु.),
उपशीर्थक 8481.80.२0 मा पने अक्षक्सजन
र्सर्लन्डर भल्भ, उपशीर्थक 9018.31.00 मा
पने र्सररन्ज पम्प, इन्फ्र्ुजन पम्प, उपशीर्थक
9018.39.00

मा

पने

हाइ

फ्लो

नेसल

क्र्ानुला, र उपशीर्थक 9018.19.२0 मा पने
आइ.र्स.र्ु मर्नटर, उपशीर्थक 9019.20.10
मा

पने

अक्षक्सजन

9019.20.20
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मा

कन्सन्ट्रेटर;
पने

भेन्ट्युरी

उपशीर्थक
मास्क,

ररजभ्वाथर्र

मास्क,

इन्भेर्सभ

भेक्षन्टलेटर

भेक्षन्टलेटर

9019.20.90

मा

मास्क

मास्क;
पने

र नन्

उपशीर्थक

भेक्षन्टलेटर

सवकथट,

अक्षक्सजन कनेक्टसथ एण्ड ट्युर्बङ्ग, ह्युर्मर्डफार्स्थ
एण्ड भाइरल वफल्टस्थ फर भेक्षन्टलेटसथ, ओरोनेसल

मास्क

एण्ड

नेसल

मास्क

फर

नन्

इन्भेर्सभ भेक्षन्टलेटस्;थ उपशीर्थक 8422.30.00
मा पने अक्षक्सजन वफर्लङ्ग र्सस्टम; उपशीर्थक
8405.10.00

मा

पने

अक्षक्सजन

जेनेरेटर

कम्प्रेसर, ट्युर्बङ्ग, उपशीर्थक 9026.80.१0 मा

ु ेटसथ, र
पने अक्षक्सजन फ्लोर्मटर र अक्षक्सजन रे गल
उपशीर्थक

9402.90.१0

मा

पने

आइ.र्स.र्ु.बेड, उपशीर्थक ९०२७.८०.१० मा
पने

ब्लड

ग्र्ााँस

एनालाइजर"

भन्ने

शब्िहरु

र्वपएका छन्।
ाँ ा नं. (११) पर्छ िे हार्को बुि
ाँ ा नं. (१२)
(ऊ) बुि
र्वपएको छः"(१२)

आर्ुवेि

तर्ा

ववभागको
और्र्ध

वैकक्षल्पक

र्सफाररसमा
उत्पािन

गने

क्षचवकत्सा
आर्ुवेदिक
उद्योगले

आर्ुवेदिक और्र्ध उत्पािन गनथ पैठारी
गने कच्चा पिार्थ।"
(६)

ाँ ा नं. (१) पर्छ िे हार्को बुि
ाँ ा नं.
समूह 7 को द्रष्टव्र्को बुि
(२) र्वपएको छः"(२) ई-बुक तर्ा ई-पर्त्रका शुल्क।"

(७)

समूह ९ मा रहेका "तर्ा र्नर्ाथतको प्रर्ोजनका लार्ग भएको
कागो सेवा" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "ढु वानी साधनको भाडा,
ढु वानी सेवा (आपूर्तथसाँग सम्बक्षन्धत ढु वानी बाहेक) तर्ा कागो
सेवा" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
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(८)

समूह ११ को खण्ड (अ) को‚(क) "उपशीर्थक ८४१३.७०.९० (--ब्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी
तान्ने

पम्प

(र्ड.सी.

पम्प))"

भन्ने

शब्िहरुको

सट्टा

"उपशीर्थक ८४१३.७०.९९ (----ब्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी
तान्ने पम्प (र्ड.सी. पम्प))" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका
छन्।
(ख)

"उपशीर्थक

८४१९.२०.००

शल्र्क्षचवकत्सा

सम्बन्धी

(-और्धीर्

(सक्षजक
थ ल)

वा

(मेर्डकल),
प्रर्ोगशाला

सम्बन्धी (लेबोरे टरी) ववसं िामकहरु (स्टे ररलाइजसथ))"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक ८४१९.२०.१० (--अटोक्लेभ्स) र उपशीर्थक ८४१९.२०.९० (---अन्र्
और्धीर् (मेर्डकल), शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी (सक्षजक
थ ल)
वा

प्रर्ोगशाला

सम्बन्धी

(लेबोरे टरी)

ववसं िामकहरु

(स्टे ररलाइजसथ))" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ग)

"उपशीर्थक

८४१९.८९.००

(--अन्र्)"

भन्ने

शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक ८४१९.८९.१०(---कुर्लङ्ग

टावर) र उपशीर्थक ८४१९.८९.९० (---अन्र्)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(घ) "उपशीर्थक ८५१४.१०.३० (---शविाह मेक्षशन)" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक ८५१४.30.10 (-शविाह
मेक्षशन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ङ)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०२.१०.४०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०२.१०.४९ (---- एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(च)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०२.२०.४०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०२.२०.४९ (---- एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
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(छ)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०२.३०.४०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०२.३०.४९ (---- एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ज)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०२.४०.४०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०२.४०.४९ (---- एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(झ)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०२.९०.४०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०२.९०.४९ (---- एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ञ)

"उपशीर्थक
वाहन)"

८७०३.२१.९०
भन्ने

शब्िहरुको

(--एम्बुलेन्स
सट्टा

र

शव

"उपशीर्थक

८७०३.२१.९९ (----एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ट)

"उपशीर्थक

८७०३.२२.००

(--र्सर्लण्डर

िमता

१००० सी.सी नाघेको तर १५०० सी.सी ननाघेको
एम्बुलेन्स

र

शव

"उपशीर्थक

वाहन)"

८७०३.२२.९०

भन्ने

शब्िहरुको

(---र्सर्लण्डर

सट्टा
िमता

१००० सी.सी. नाघेको तर १५०० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ठ)

"उपशीर्थक

८७०३.२३.००

(--र्सर्लण्डर

िमता

१५०० सी.सी. नाघेको तर ३००० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स

र

"उपशीर्थक

शव

वाहन)"

८७०३.२३.१९

भन्ने

शब्िहरुको

(----र्सर्लण्डर

सट्टा
िमता

१५०० सी.सी. नाघेको तर २००० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स र शव वाहन)", "उपशीर्थक ८७०३.२३.२९
(----र्सर्लण्डर
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िमता

२०००

सी.सी.

नाघेको

तर

२५०० सी.सी. ननाघेको एम्बुलेन्स र शव वाहन)" र
"उपशीर्थक

८७०३.२३.३९

(----र्सर्लण्डर

िमता

२५०० सी.सी. नाघेको तर ३००० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ड)

"उपशीर्थक

८७०३.२४.००

(--र्सर्लण्डर

िमता

३००० सी.सी. नाघेको एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"उपशीर्थक

८७०३.२४.९०

(---

र्सर्लण्डर िमता ३००० सी.सी. नाघेको एम्बुलेन्स र
शव वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ढ)

"उपशीर्थक

८७०३.३१.००

(--र्सर्लण्डर

िमता

१५०० सी.सी. ननाघेको एम्बुलेन्स र शव वाहन)" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"उपशीर्थक

८७०३.३१.९०

(---

र्सर्लण्डर िमता १५०० सी.सी. ननाघेको एम्बुलेन्स र
शव वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ण)

"उपशीर्थक

८७०३.३२.००

(--र्सर्लण्डर

िमता

१५०० सी.सी. नाघेको तर २५०० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स

र

शव

"उपशीर्थक

वाहन)"

भन्ने

८७०३.३२.१९

शब्िहरुको

(----र्सर्लण्डर

सट्टा
िमता

१५०० सी.सी. नाघेको तर २००० सी.सी. ननाघेको
एम्बुलेन्स

र

शव

वाहन)"

र

"उपशीर्थक

८७०३.३२.२९ (----र्सर्लण्डर िमता २००० सी.सी.
नाघेको तर २५०० सी.सी. ननाघेको एम्बुलेन्स र शव
वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(त) "उपशीर्थक ८७०३.३३.०० (--र्सर्लण्डर िमता २५००
सी.सी.

नाघेको

शब्िहरुको

सट्टा

एम्बुलेन्स

"उपशीर्थक

र

शव

वाहन)"

भन्ने

८७०३.३३.९०

(---

र्सर्लण्डर िमता २५०० सी.सी. नाघेको एम्बुलेन्स र
शव वाहन)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(र्)

"उपशीर्थक
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8449.00.90

(---

अन्र्)"

भन्ने

शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक 8449.00.20 (---अन्र्
मेर्सन)

र

8419.00.90

ु ाथ)"
पाटथपज

भन्ने

अन्र्)"

भन्ने

8421.39.10

(---

(---

शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ि)

"उपशीर्थक

8421.39.00

शब्िहरुको

सट्टा

"उपशीर्थक

(--

मेर्डकल ग्रेड अक्षक्सजनका लार्ग प्रेशर स्वीङ्ग एडसोप्स्न
अक्षक्सजन प्लान्ट र िोजेर्नक अक्षक्सजन एर्र सेपरे सन
प्लान्ट) तर्ा उपशीर्थक 8421.39.90 (--- अन्र्)”
भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(९)

समूह ११ को खण्ड (आ) को‚(क)

ाँ ा नं. (१) पर्छ िे हार्को बुि
ाँ ा नं. (१क) र्वपएको
बुि
छः"(१क) उपशीर्थक 8479.89.60 मा पने साइलो
र साइलोमा गररने कृवर् पैिावार भण्डारण
बापतको सेवा।"

(ख)

ाँ ा
बुि

नं. ४

मा

रहे का

"मुद्रा

हस्तान्तरण

(मर्न

ट्रान्सफर)‚" भन्ने शब्िहरु पर्छ "मुद्रा सटही (मर्न
एक्सचेञ्ज)‚ स्वीफ्ट सेवा‚ हार्र पचेज कारोबार‚ र्निेप
तर्ा कजाथ सुरिण सेवा," भन्ने शब्िहरु र्वपएका
छन्।
(ग)

ाँ ा
बुि

नं.

६

को

(क)

मा

"उपशीर्थक

8516.60.00" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपशीर्थक
8516.60.11,

8516.60.1२

र

8516.60.19" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(घ)

ाँ ा नं. १२ मा रहेका "सोसाँग सम्बक्षन्धत पाटथपज
ु ाथ"
बुि
भन्ने शब्िहरु पर्छ "तर्ा त्र्स्ता उपकरण र्नमाथण गनथ
आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ (स्टील र्सट)" भन्ने
शब्िहरु र्वपएका छन्।
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(ङ)

ाँ ा नं. 1२ पर्छ िे हार्का बुि
ाँ ा नं. 1२क र्वपएको
बुि
छः“12क. सं वत् 2082 साल चैत मवहनासम्म ववत्तीर्
व्र्वस्र्ापन (फाइनाक्षन्सर्ल क्लोजर) सम्पन्न भएका
िुईसर् मेगावाट भन्िा बढी िमताका जलाशर् तर्ा
अधथजलाशर्र्ुि जलववद्युत आर्ोजनाको लार्ग लगानी

बोडथबाट स्वीकृत हुनेको हकमा सो बोडथको र अन्र्को
हकमा ववद्युत ववकास ववभागको र्सफाररसमा सम्बक्षन्धत

आर्ोजना वा सोको ठे केिारले पैठारी गने र्नमाथण
उपकरण,

प्लाण्ट,

मेक्षशनरी

औजार

एवं

सोको

सम्बक्षन्धत पाटथपूजाथ, ववष्फोटक पिार्थ, पेनस्टक पाइप
तर्ा स्टील प्लेटहरुमा मूल्र् अर्भबृवि कर छु ट
दिइनेछ।

तर र्स बुाँिा बमोक्षजम र्सफाररस गिाथ

जलववद्युत आर्ोजनाको ववस्तृत इक्षन्जर्नर्ररङ्ग र्डजाइन
प्रर्तवेिनमा

उक्षल्लक्षखत

पररमाण

अनुसार

र्सफाररस

गनुप
थ नेछ।"

ाँ ा नं. २० पर्छ िे हार्का बुि
ाँ ा नं. २१ र २२
(च) बुि
र्वपएका छन्:"२१. र्नर्ाथत प्रर्ोजनको लार्ग उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र
जारी गने सेवा।
२२. ट्रेवकङ्ग तर्ा टुर प्र्ाकेज सम्बन्धी सेवा।"
(११)

अनुसूची-२ मा सं शोधनः मूल ऐनको अनुसूची-२ को‚(१)

ाँ ा नं. ७ क्षझवकएको छ।
बुि

(२)

ाँ ा नं. ११ पर्छ िे हार्को बुि
ाँ ा नं. १२ र्वपएको छःबुि
"१२. वन तर्ा वातावरण मन्त्रालर्को र्सफाररसमा स्विे शी
उद्योगबाट उत्पािन हुने ववद्युतीर् सवारीमा प्रर्ोग हुने

उपशीर्थक ८५०७.२०.०० मा पने र्डप साइकल र्लड
एर्सड व्र्ाट्री।"
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39.

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा सं शोधनः अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को,–
(१)

िफा ४घ. को उपिफा (२) को सट्टा िे हार्को उपिफा (२) राक्षखएको
छः"(२) होटल, रे ष्टुरेन्ट तर्ा पाटी प्र्ालेस व्र्वसार्ी बाहे क

मदिराको कारोबार गने व्र्वसार्ीले मदिरा र सुतीजन्र् पिार्थको मात्र
कारोबार गनथ पाउनेछ।"
(२)

िफा ९

को उपिफा (६क)

मा

रहे को

प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांश

क्षझवकएको छ।
(3)

िफा ९ को उपिफा (६क) पर्छ िे हार्को (६ख) र्वपएको छः"(६ख) उपिफा (5) वा (6) बमोक्षजम तोवकएको अवर्धर्भत्र
नवीकरण

(4)

नगराउने

इजाजतपत्रवालाको

इजाजतपत्र

स्वतः

खारे ज

हुनेछ।"

िफा १६ को‚(क) उपिफा (2) को खण्ड (ग) पर्छ िे हार्को खण्ड (ग1) र्वपएको
छः"(ग1)

अकाथको नामको ब्राण्ड प्रर्ोग गरी वा ब्राण्ड नखोली
उत्पािन, र्नष्कासन, भण्डारण वा र्बिी ववतरण गरे मा,"

(ख) उपिफा (3) मा रहे का "अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको" भन्ने शब्िहरु
पर्छ "वा ब्राण्ड नखुलेको हकमा 70 र्ु.वप. शक्षिको मदिराको"
भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।

(ग) उपिफा (६) मा रहेका "उपिफा (४)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा
"उपिफा (५)" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(५)

िफा १९ को उपिफा (६) पर्छ िे हार्का उपिफा (६क) र (६ख)
र्वपएका छन्:"(६क)

उपिफा

(६)

बमोक्षजम

राजस्व

न्र्ार्ार्धकरणमा

पुनरावेिन दिाँ िा र्नधाथररत अन्तःशुल्क रकममध्र्े वववािरवहत अन्तःशुल्क
रकम बुझाई वववादित अन्तःशुल्क रकम र जररबानाको पचास प्रर्तशत रकम
धरौटी राख्नु पने वा त्र्स्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पनेछ।
(६ख) उपिफा (६क) बमोक्षजम धरौटी वा बैङ्क जमानतको गणना
गिाथ आन्तररक राजस्व ववभागमा प्रशासकीर् पुनरावलोकनको लार्ग िाक्षखल
गरे को पच्चीस प्रर्तशत अन्तःशुल्क रकमलाई समेत गणना गनुथ पनेछ।"
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अनुसूची

(िफा ३ साँग सम्बक्षन्धत)
अन्त:शुल्क िरबन्िी
अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

02.01

चौपार्ा (वोभाइन जार्तको) ताजा वा क्षचसो पारे को
(फ्रेस वा क्षचल्ड) मासु।
0201.10.00

-र्सङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

0201.20.00

-हाड सवहतको अन्र् टुिाहरु

५

0201.30.00

-हाड नभएको

५

चौपार्ा (बोभाइन जार्तको) वहमीकृत (फ्रोजेन) मासु।

02.02
0202.10.00

-र्सङ्गो र आधा शरीर (करकास र हाफ करकास)

५

0202.20.00

-हाड सवहतको अन्र् टुिाहरु

५

0202.30.00

-हाड नभएको

५

सुाँगरु को मासु ताजा, क्षचसो पारे को वा वहमीकृत (फ्रेस,

02.03

क्षचल्ड वा फ्रोजेन)।

-ताजा वा क्षचसो पारे को :
0203.11.00

--र्सङ्गो

र

आधा

शरीरहरु

(करकास

र

हाफ

करकास)
0203.12.00
0203.19.00

५

--हाडसवहतको

अगार्ड

र

पछार्डका

सााँप्राहरु

र

सााँप्राबाट कावटएका अन्र् टुिाहरु

५

--अन्र्

५

-वहमीकृत (फ्रोजेन) :
0203.21.00

--र्सङ्गो

र

आधा

शरीरहरु

(करकास

र

हाफ

करकास)
0203.22.00
0203.29.00

--हाडसवहतको

५

अगार्ड

र

पछार्डका

सााँप्राहरु

र

सााँप्राबाट कावटएका अन्र् टुिाहरु

५

--अन्र्

५
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02.04

भेडा वा खसी बोकाको ताजा, क्षचसो पारे को वा
वहमीकृत मासु।
0204.10.00

-भेडा (पाठो) को ताजा वा क्षचसो पारे को र्सङ्गो र
आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

-भेडाको ताजा वा क्षचसो अन्र् मासु:
0204.21.00

--र्सङ्गो

र

आधा

शरीरहरु

(करकास

र

हाफ

करकास)

५

0204.22.00

--हाडसवहतको अन्र् टुिा

५

0204.23.00

--हाड नभएको

५

0204.30.00

-भेडा (पाठो) को वहमीकृत (फ्रोजेन) र्सङ्गो र आधा
शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

-वहमीकृत (फ्रोजेन) गररएका भेडाका अन्र् मासु:

0205

0204.41.00

--र्सङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफकरकास)

५

0204.42.00

--हाडसवहतको अन्र् टुिाहरु

५

0204.43.00

--हाड नभएको

५

0204.50.00

-खसी बोकाको मासु

५

0205.00.00

घोडा, गधा, खच्चर र वहर्नजहरुको ताजा, क्षचसो, वा
वहमीकृत (फ्रोजेन) मासु।

५

चौपार्ा जीवजन्तु, (बोभाइन), सुाँगरु , भेडा, खसी बाख्रा,

02.06

घोडा, गधा, खच्चर वा वहर्नजहरुको ताजा, क्षचसो

पारे को वा वहमीकृत (फ्रोजेन) खान हुने कमसल मासु,
(इर्डबुल अफल)।
0206.10.00

-चौपार्ा (बोभाइन) जीवजन्तुको ताजा र क्षचसो

५

-चौपार्ा जीवजन्तु (बोभाइन) को वहमीकृत (फ्रोजेन):
0206.21.00

--जीब्रो

५

0206.22.00

--कलेजो

५

0206.29.00

--अन्र्

५

32

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

वस्तु वा सेवाको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

0206.30.00

-सुाँगरु को ताजा र क्षचसो पारे को

५

-सुाँगरु को वहमीकृत (फ्रोजेन):
0206.41.00

--कलेजो

५

0206.49.00

--अन्र्

५

0206.80.00

-अन्र् ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0206.90.00

-अन्र् वहमीकृत (फ्रोजेन)

५

सं केत ०१.०५ को कुखुराको ताजा, क्षचसो पारे को वा

02.07

वहमीकृत मासु र खान हुने अफल।

-ग्र्ालुस डोमेवष्टकस जातका चराहरु (फाउल) कोः
0207.11.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), ताजा वा क्षचसो पाररएका
(फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

0207.12.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), वहमीकृत (फ्रोजेन)

५

0207.13.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका (फ्रेस वा क्षचल्ड) टुिा र

0207.14.00

अवशेर् (कट्स एण्ड ओफाल)

५

--वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिा र अवशेर् (ओफाल)

५

-टकीहरुको :
0207.24.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको
(फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

0207.25.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), वहमीकृत (फ्रोजेन)

५

0207.26.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका टुिा र अवशेर् (कट्स एण्ड
ओफाल)

0207.27.00

५

--वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिा र अवशेर् (कट्स एण्ड
ओफाल)

५

-हााँस (डक) हरुको:
0207.41.00
0207.42.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको
(फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), वहमीकृत (फ्रोजन)

५
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0207.43.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्ुि कलेजो (फ्र्ाटी
र्लभर) हरु

५

0207.44.00

--अन्र्, ताजा वा क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

0207.45.00

--अन्र्, वहमीकृत (फ्रोजन)

५

-हााँस (गीज) हरुकोः
0207.51.00

--टुिा नपाररएको (र्सङ्गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको
(फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

0207.52.00

--टुिा नपाररएको र्सङ्गो), वहमीकृत फ्रोजन)

५

0207.53.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्ुि कलेजो (फ्र्ाटी
र्लभर) हरु

५

0207.54.00

--अन्र्, ताजा वा क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा क्षचल्ड)

५

0207.55.00

--अन्र्, वहमीकृत (फ्रोजन)

५

0207.60.00

-र्गनी जातका चराहरुको

५

ताजा, क्षचसो पारे को वा वहमीकृत अन्र् मासु र खान

02.08

हुने अफल मासु।
0208.10.00

-खरार्ोको

५

0208.30.00

-प्रधान स्तनी (नर बानर) हरु (प्राइमेट) को

५

0208.40.00

ाँ डक्षल्फन) हरू र
-र्तर्मङ्गल (ह्वे ल) हरू, सौंस वा गुज

ु (परपस) हरू (र्तर्मगण श्रे णीका स्तनपार्ीहरू)
क्षशंशक
को; समुद्रीगाई (मैनेटी) र हक्षस्तमकर (डुगङ्ग) हरू,
जलीर् स्तनधारी (र्सरे र्नर्ा) श्रे णीका स्तनपार्ीहरूको;
र्सलहरु, सी लार्नहरु र वालरसहरु (पाइर्नपेर्डर्ा
उपश्रे णीका स्तनपार्ीहरु) को

५

0208.50.00

-सरीसृपहरु (सपथ र कछु वा समेत) को

५

0208.60.00

-ऊाँट र अन्र् ऊाँटजातीर् जन्तुहरु (क्र्ामेर्लडाई) को

५

0208.90.00

-अन्र्

५
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02.09

नखाररएको वा अन्र् प्रकारले र्नस्सारण नगररएको,

ताजा, क्षचस्र्ाइएको, वहमीकृत, लवक्षणत, नून पानीमा

डुबाएको, सुकाएको वा धू र्मत मासु नभएको सुाँगरु को
बोसो

(वपग

फ्र्ाट)।

फ्र्ाट) र

कुखुराको

बोसो

(पौल्ट्री

0209.10.00

-सुाँगरु (वपग) हरुको

५

0209.90.00

-अन्र्

५

02.10

मासु र खान हुने अफल मासु (नून हालेको, नून

पानीमा डुबाएको, सुकाएको वा धू र्मत (स्मोक्ड) र
खान हुने (इर्डबुल) धू लो मासु (फ्लोअसथ एण्ड र्मल्स)
समेत।

-सुाँगरु को मासु :
0210.11.00

--हाड सवहतका अगार्ड र पछार्डका सााँप्राहरु र
सााँप्राबाट कावटएका अन्र् टुिाहरु

५

0210.12.00

--भुाँडी र भुाँडीका टुिाहरु

५

0210.19.00

--अन्र्

५

0210.20.00

-चौपार्ा (बोभाइन) को मासु

५

-अन्र्, मासु वा मांसावशेर् (अफल) का खान हुने
धुलो र पीठोसमेत :
0210.91.00

--प्रधान स्तनी (नर बानर) (प्राइमेट) को

0210.92.00

ाँ (डक्षल्फन) हरु,
--र्तर्मङ्गल (ह्वे ल) हरु, सोंस वा गुज

५

ु
तर्ा क्षशंशक
(परपस) हरु (र्तर्मगण र्सटार्सर्ा)

श्रे णीका स्तनपार्ीहरू) को; समुद्रीगाई (मैनेटी) तर्ा
हक्षस्तमकर (डुगंग) हरू, जलीर् स्तनधारी (र्सरे र्नर्ा)

श्रे णीका स्तनपार्ीहरूको; र्सलहरु, सी लार्नहरु र
वालरसहरु (पाइर्नपेर्डर्ा उपश्रे णीका स्तनपार्ीहरु) को

५

0210.93.00

--सरीसृप (सपथ र कछु वासमेत) को

५

0210.99.00

--अन्र्

५
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ताजा, क्षचसो पारे को र वहमीकृत माछाको वफलेट र

03.04

अरु

माछा,

मर्सनो

पारी

टुिाएको

र

नटुिाएकोसमेत।
-र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस
जातहरू,

जातहरू), कापथ

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस जातहरू,
माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

क्र्ाट्ला,

लाबेओ जातहरू, ओस्टे क्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबथस
होवेनी, मेगालोब्रामा
जातहरू), नाइल
स्नेकहेड्हरू

जातहरू), इलहरू
पचथ

(चान्ना

(ल्र्ाटे स
जातहरू)

(एङ्गुइला

र्नलोवटकस) र
का

ताजा

र

क्षचस्र्ाइएका वफलेटहरू :
0304.31.00

--र्तलावपर्ाहरु (ओरे ओिोर्मस जातहरु) का

0304.32.00

--क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जातहरु, र्सलुरस जातहरु,

५

क्लाररअस जातहरु, इक्टालुरस जातहरु) का

५

0304.33.00

--नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) का

५

0304.39.00

--अन्र्

५

-अन्र् माछाका ताजा वा क्षचसो पारे को वफलेटहरु:
0304.41.00

--प्र्ार्सवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस नेकाथ, अङ्कोररङ्कस
गोबुस
थ ा,

अङ्कोररङ्कस

केटा,

अङ्कोररङ्कस

शाववत्चा,

अङ्कोररङ्कस वकसुच, अङ्कोररङ्कस मासोउ तर्ा अङ्कोररङ्कस
रोडुरस), एटलाक्षन्टक साल्मोन (साल्मो सालार) र
ड्यान्र्ुब साल्मोन (हू चो हुचो) का
0304.42.00

५

--ट्राउट साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस
क्लाकी, अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाइ,
अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) का
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0304.43.00

--च्र्ाप्टो
बोर्र्डाइ,

माछा

(फ्लाट

साइनो

वफस)

(ल्र्ूरोनेक्षक्टडाइ,

ग्लोसीडाइ,

सोलेइडाइ,

स्कोपर्ाक्षल्मडाइ तर्ा र्सर्ारीडाइ) का
0304.44.00

--ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,

५

र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
र मुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.45.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) का

५

0304.46.00

--टुर्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरु) का

५

0304.47.00

---डगवफस र अन्र् साकथहरु

५

0304.48.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

५

0304.49.00

--अन्र्

५

-अन्र्, ताजा वा क्षचसो पारे को :
0304.51.00

--र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस

जातहरू), कापथ

जातहरू,

क्र्ारार्सअस

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू,

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

जातहरू, ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

क्र्ाट्ला, लाबेओ

जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन
र्सवहथनस

लेप्टोबाबथस होवेनी, मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू) :

५

0304.52.00

--साल्मोनीडाइका

५

0304.53.00

--ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,

क्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
र मुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.54.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) का

५

0304.55.00

--टुर्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरु) का

५
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0304.56.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरु

५

0304.57.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

५

0304.59.00

--अन्र्

५

-र्तलावपर्ा (ओरे ओिोर्मस जातहरू), क्र्ाटवफस
(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस

जातहरू,

क्लाररअस जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापथ
(साइवप्रनस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

क्र्ारार्सअस

इडेलस,

जातहरू, र्सवहथनस

जातहरू,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू, माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस), क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

मेगालोब्रामा

जातहरू),

इलहरू

होवेनी,
(एङ्गुइला

जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र
स्नेकहेड्हरू

(चान्ना

जातहरू)

का

वहमीकृत

वफलेटहरू :
0304.61.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओिोर्मस जातहरु) का

0304.62.00

--क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जातहरु, र्सलुरस जातहरु,

५

क्लाररअस जातहरु, इक्टालुरस जातहरु) का

५

0304.63.00

--नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) का

५

0304.69.00

--अन्र्

५

-ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,

र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
र मुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका माछाका वहमीकृत
वफलेटहरु:
0304.71.00
0304.72.00

--कड (ग्र्ाडुस मरहुआ, ग्र्ाडुस ओग्र्ाक, ग्र्ाडुस
म्र्ािोर्सफालस) का

५

--ह्याड्डक(मेलानोग्रामस एग्लेवफनस) का

५
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0304.73.00

--कोलवफस (पोलावकअस र्भरे न्स) का

५

0304.74.00

--हेक (मलुर्थ सअस जातहरु, र्ूरोवफर्सस जातहरु) का

५

0304.75.00

--अलास्का पोलाक (र्र्रे ग्रा काल्कोग्रामा) का

५

0304.79.00

--अन्र्

५

-अन्र् माछाका वहमीकृत वफलेटहरु:
0304.81.00

--प्र्ार्सवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस नेकाथ, अङ्कोररङ्कस
गोबुस
थ ा, अङ्कोररङ्कस केटा,अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस

वकसुच, अङ्कोररङ्कस मासोउ तर्ा अङ्कोररङ्कस रोडुरस),
एटलाक्षन्टक साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्र्ुब
साल्मोन (हू चो हुचो) का
0304.82.00

५

--ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस
क्लाकी, अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाइ,
अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) का

0304.83.00

--च्र्ाप्टो

माछा

(फ्लाट

बोर्र्डाइ, साइनो

वफस)

ग्लोसीडाइ,

५

(ल्र्ूरोनेक्षक्टडाइ,

सोलेइडाइ, स्कोप-

र्ाक्षल्मडाइ तर्ा र्सर्ारीडाइ) का

५

0304.84.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) का

५

0304.85.00

--टुर्वफस र्डसोक्षस्टकस जातहरु)का

५

0304.86.00

--हेररङ (क्लुवपर्ा हेरेङ्गस, क्लुवपर्ा पलासी) का

५

0304.87.00

ु जातका) क्षस्कप ज्र्ाक वा क्षस्ट्रप--टुनाहरु (र्ुनस
वेर्लड वोर्नतो (र्ुर्र्नस (कासुवनस) पेलार्मस) का

0304.88.00

--डगवफस, अन्र्

साकथहरु, रे इहरु

(राक्षजडाइ)
0304.89.00

र

५

स्केटहरु
५

--अन्र्

५

-अन्र् वहर्मकृत:
0304.91.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस)

५

0304.92.00

--टुर्वफस (र्डसोक्षस्टकस एसपीपी)

५
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0304.93.00

--र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू), क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू), कापथ
जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू,

र्सवहथनस

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

जातहरू, ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

क्र्ाट्ला, लाबेओ

लेप्टोबाबथस होवेनी, मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)

५

0304.94.00

--अलास्का पोलाक (र्र्रे ग्रा काल्कोग्रामा) का

५

0304.95.00

--अलास्का पोलाक (र्र्रे ग्रा काल्कोग्रामा) बाहेक,
ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,

र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
र मुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.96.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरु

५

0304.97.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

५

0304.99.00

--अन्र्

५

03.05

सुकाएको, नुर्नलो पारे को वा नून पानीमा हालेको,
माछा; धू र्मत पारे को, धू र्मत गनुथ अक्षघ वा धू र्मत गिाथ
पाकेको वा नपाकेको; माछाको खान हुने धू लो, वपठो र
प्र्ालेट
0305.10.00

-माछाको खान हुने धुलो, वपठो र प्र्ालेट

0305.20.00

-सुकाएको, धू र्मत पारे को, नुर्नलो पारे को वा नून

५

पानीमा हालेको माछाको कलेजो, फुल र प्रजननग्रन्र्ी

५

-सुकाएको, नुर्नलो पारे को वा नून पानीमा हालेको तर
धू र्मत नगरे का माछाको वफलेटहरु:
0305.31.00

--र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
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जातहरू, इक्टालुरस

जातहरू), कापथ

जातहरू,

क्र्ारार्सअस

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू,

र्सवहथनस

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

जातहरू, ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

क्र्ाट्ला, लाबेओ

जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन

लेप्टोबाबथस होवेनी, मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
0305.32.00

--ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
0305.39.00

र मुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका माछाका

५

--अन्र्

५

माछाको

खानर्ोग्र्

कमसल

मासु बाहेक, धू र्मत

माछा, वफलेटहरु समेत:
0305.41.00

--प्र्ार्सवफक सालमोन (अङ्कोररङ्कस नेकाथ, अङ्कोररङ्कस
गोबुश
थ ा,

अङ्कोर्ररङ्कस

केटा,

अङ्कोररङ्कस

क्षववत्शा,

अङ्कोररङ्कस वकसुच, अङ्कोररङ्कस मसोउ र अङ्कोररङ्कस
रोडुरस), एटलाक्षण्टक सालमोन (साल्मो सालार) र
डान्र्ूब सालमोन (हू चो हुचो)।

५

0305.42.00

--हेररङ्कस् (वहलसा)

५

0305.43.00

--ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस
क्लाकी, अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाइ,
अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) को

0305.44.00

--र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

५

जातहरू), क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू), कापथ
जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनसजातहरू,
माइलोफाररङ्गोडोन
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५
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लाबेओ जातहरू, ओस्टे क्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबथस
होवेनी, मेगालोब्रामा
जातहरू), नाइल

जातहरू), इलहरू
पचथ

(ल्र्ाटे स

(एङ्गुइला

र्नलोवटकस)

र

स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
0305.49.00

--अन्र्

५

-माछाको खानर्ोग्र् कमसल मासु बाहेक, सुकाएको
माछा, नून हालेको वा नहालेको तर धू र्मत नगरे को:
0305.51.00

--कड्

0305.52.00

--र्तलावपर्ा

५

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू), क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस

जातहरू), कापथ

जातहरू,

क्र्ारार्सअस

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू,

र्सवहथनस

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

जातहरू, ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

क्र्ाट्ला, लाबेओ

जातहरू,

(साइवप्रनस

सेनोफाररङ्गोडोन

लेप्टोबाबथस होवेनी, मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
0305.53.00

--ब्रे ग्मार्सरोटाइडाइ,

५

र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,

गार्डडाइ,

म्र्ािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुक्षथ स्सडाइ, मोररडाइ
र

मुराइनोलेवपर्डडाइ

(ग्र्ाडस

मोरुवा,

पररवारहरूका
ग्र्ाडस

माछा,

ओगाक,

कड

ग्र्ाडस

म्र्ािोसेफालस) बाहेक:
0305.54.00

--हेररङ्गहरू

(क्लुवपर्ा

५

हरे ङ्गस, क्लुवपर्ा

पल्लासी),

एङ्कोर्भज (इन्ग्राउर्लस जातहरू), सार्डथनहरू (सार्डथना

वपल्काडथस,् सार्डथनोप जातहरू), सार्डथनेला (सार्डथनेला
जातहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू (स्प्राटस स्प्राटस),
म्र्ाकरे ल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर अस्ट्रेलार्सकस,
स्कम्बर

जापोर्नकस),
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(रस्ट्रेर्लगर जातहरू), र्सरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस
जातहरू), ज्र्ाक

तर्ा

हर्थ

म्र्ाकेरे ल

(ट्राच ुरस

जातहरू), ज्र्ाकहरू, िेभेलहरू (क्र्ारान्क्स जातहरू),

कोर्बर्ा (रार्ससेन्ट्रोन क्र्ानाडम), र्सल्भर पम्फ्रेस्ट

(पम्पस जातहरू), प्र्ार्सवफक साउरी (कोलोलार्बस
साइरा), स्काड्स (र्डक्र्ाप्टे रस जातहरू), क्र्ापेर्लन
(मालोटस्

ववलोसस्),

सोडथवफस

(र्सवफर्ास

ग्लार्डअस),

कावाकावा

(र्ुर्ाइनस

एवफर्नस),

बोर्नतोहरू (साडाथ जातहरू), मार्लथनहरू, सेइलवफसहरू,
स्पेरवफस (इस्टोपेररडाइ)
0305.59.00

--अन्र्

५

-माछाको खानर्ोग्र् कमसल मासु बाहेक, नून हालेको
तर नसुकाइएको वा धू र्मत नगरे को र नूनपानीमा
राखेको माछा :
0305.61.00

--हेररङ्कस् (वहलसा)

५

0305.62.00

--कड्

५

0305.63.00

--एन्कोर्भज

५

0305.64.00

--र्तलावपर्ा

(ओरे ओिोर्मस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

जातहरू), कापथ

(साइवप्रनस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस
जातहरू, इक्टालुरस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्मक्षच्र्स

जातहरू,

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस),

क्र्ाट्ला

जातहरू, ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

क्र्ाट्ला, लाबेओ

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन
र्सवहथनस

लेप्टोबाबथस होवेनी, मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला जातहरू), नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
0305.69.00

र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)

५

--अन्र्

५

-माछाको पखेटा, टाउकाहरु, पुच्छरहरु, भुाँडीहरु र
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माछाको अन्र् खानर्ोग्र् कमसल मासु:
0305.71.00

--साकथका पखेटाहरु

५

0305.72.00

--माछाको टाउका, पुच्छर र भुाँडीहरु

५

0305.79.00

--अन्र्

५

03.06

खबटार्भत्र भएको वा नभएको जीववत, ताजा, क्षचसो

पारे को, वहमीकृत, सुकेको, नूर्नलो गरे को वा नून
पानीमा हालेको कुरष्टार्सर्न; खबटार्भत्र भएको वा

नभएको, धू र्मत गने प्रविर्ामा वा धू र्मत गनुअ
थ क्षघ
पकाएको वा नपकाएको धू र्मत िुष्टार्सर्न; खबटार्भत्र

भएको पानीमा उमालेर वा बफाएर पकाएको, क्षचसो,
वहमीकृत, सुख्खा र नूर्नलो पाररएको वा नपाररएको,
नून पानीमा हालेको वा नहालेको िुष्टार्सर्नहरु;

िुष्टार्सर्नहरुको मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्ुि
खान हुने धुलो, वपठो र गुवटका (पेलेट) हरु।
-वहमीकृत (फ्रोजेन):
0306.11.00

--रक लब्स्टार र अन्र् सामुक्षन्द्रक माछा (िौवफस)

५

0306.12.00

--लब्स्टार

५

0306.14.00

--िर्ाब्स (गाँगटो)

५

0306.15.00

--नवे लब्स्टरहरु (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

५

0306.16.00

--क्षचसो पानीका र्स्रम्पहरु र प्राउनहरु (पाण्डालस
जातहरु, िाङ्गन िाङ्गन)

५

0306.17.00

--अन्र् र्स्रम्पहरु र प्राउनहरु

५

0306.19.00

--अन्र्, िुष्टार्सर्न्सको
प्र्ालेटसमेत

खान हुने

वपठो, धू लो

र
५

-जीववत, ताजा वा क्षचस्र्ाइएका :
0306.31.00
0306.32.00

--रक लोब्स्टर र अन्र् सामुन्द्री िवफस (पार्लनुरस
जातहरू, पानुर्लरस जातहरू, जसस् जातहरू)

५

--लोब्स्टरहरू (होमारस जातहरू)

५
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0306.33.00

-- गाँगटाहरू

५

0306.34.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

५

0306.35.00

--चीसो पानीका र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू (पन्डालस
जातहरू, िान्गोन िान्गोन)

५

0306.36.00

--अन्र् र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू

५

0306.39.00

--अन्र्, िुस्टार्सर्नका मानव उपभोग्र् धुलो, मैिा र
गुवटका (पेलेट) हरू समेत

५

-अन्र् :
0306.91.00

--रक लोब्स्टर र अन्र् सामुन्द्री िवफस (पार्लनुरस
जातहरू, पानुर्लरस जातहरू, जसस् जातहरू)

५

0306.92.00

--लोब्स्टरहरू (होमारस जातहरू)

५

0306.93.00

--गाँगटाहरू

५

0306.94.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

५

0306.95.00

--र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू

५

0306.99.00

--अन्र्, िुस्टार्सर्नका मानव उपभोग्र् धुलो, मैिा र
गुवटका (पेलेट) हरू समेत

03.07

५

खबटार्भत्र भएको वा नभएको, जीववत, ताजा, क्षचसो

पाररएको, वहमीकृत, सुकाएको, नुर्नलो पाररएको वा नून
पानी

हालेको

मोलस्कहरु; खबटार्भत्र

भएको

वा

नभएको, धू र्मत गने िममा वा गनुअ
थ क्षघ पकाएको वा
नपकाएको धू र्मत मोलस्कहरु; मोलस्कहरुका मानवीर्
उपभोगका लार्ग उपर्ुि खान हुने पीठो, धू लो र
गुवटका (पेलेट) हरु।

-सीपी (ओइस्टर) हरु :
0307.11.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पाररएको

५

0307.12.00

--वहमीकृत

५

0307.19.00

--अन्र्

५
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-पेक्टे न, क्लार्मस

वा

प्लाकोपेक्टे न

जातीहरुको

स्क्र्ालोप (एक वकसीमको सीपी), क्वीन स्क्र्ालोप
(रानी स्क्र्ालोप) समेत :
0307.21.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0307.22.00

--वहमीकृत

५

0307.29.00

--अन्र्

५

-शम्बुक (मुसेल्स) :
0307.31.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0307.32.00

--वहमीकृत

५

0307.39.00

--अन्र्

५

-कटल वफस र क्षस्क्वड
0307.42.00

--जीववत, ताजा र क्षचस्र्ाइएको

५

0307.43.00

--वहमीकृत

५

0307.49.00

--अन्र्

५

-अक्टोपस (अष्टभुजी जल जन्तु) :
0307.51.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0307.52.00

--वहमीकृत

५

0307.59.00

--अन्र्

५

0307.60.00

-सामुदद्रक क्षचप्लेकीरा बाहेकका अन्र् क्षचप्लेकीराहरु

५

-क्लामहरु, काकलहरु र आकथ सेलहरु (आर्सथडाइ,
आकथवटर्सडाइ,

कार्डथडाइ,

डोनार्सडाइ,

वहटे लीडाइ,

म्र्ाक्षक्ट्रडाइ, मेसोडेसम्र्ावटडाइ, माइडाइ, सेर्मर्लडाइ,
सोल्कवटथडाइ, सोलेर्नडाइ, वट्रडाक्षक्नडाइ, र वेनेररडाइ
पररवारहरु) :
0307.71.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0307.72.00

--वहमीकृत

५

0307.79.00

--अन्र्

५
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-एब्र्ालोन

(हार्लओवटस

जातहरू)

र

स्ट्रोम्बोइड

क्षचस्र्ाइएको

एब्र्ालोन

कोन्च (स्ट्रोम्बस जातहरू) :
0307.81.00

--जीववत,

ताजा

वा

(हार्लओवटस जातहरू)
0307.82.00

५

--जीववत, ताजा वा क्षचस्र्ाइएको स्ट्रोम्बोइड कोन्च
(स्ट्रोम्बस जातहरू)

५

0307.83.00

--वहमीकृत एब्र्ालोन (हार्लओवटस जातहरू)

५

0307.84.00

--वहमीकृत स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जातहरू)

५

0307.87.00

--अन्र् एब्र्ालोन (हार्लओवटस जातहरू)

५

0307.88.00

--अन्र् स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जातहरू)

५

-अन्र्, मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्ुि खान हुने
पीठो, धू लो र प्र्ालेट समेत :
0307.91.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0307.92.00

--वहमीकृत

५

0307.99.00

--अन्र्

५

03.08

िुष्टार्सर्न र मोलस्कहरु बाहेकका, जीववत, ताजा,

क्षचस्र्ाएका, वहमीकृत, सुकाइएका, नूर्नलो पाररएका वा
नूर्नलो

पानीमा

राक्षखएका

ढाडमा

हाड

नहुने

जलचरहरु; धू मीत गने िममा वा धू र्मत गनुअ
थ क्षघ
पकाइएका वा नपकाइएका िुष्टार्सर्न र मोलस्कहरु
बाहेकका

ढाडमा

हाड

नहुने

धू मीत

जलचरहरु;

िुष्टार्सर्न र मोलस्कहरु वाहेकका ढाडमा हाड नहुने
जलचरका मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्ुि पीठो,
मैिा र गुवटका (पेलेट) हरु।
-समुद्री-क्र्ुकम्बरहरु

(क्षस्टकोपस

जापोर्नकस,

होलोर्ुररओइर्डर्ा) :
0308.11.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0308.12.00

--वहमीकृत

५
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0308.19.00

--अन्र्

५

-समुद्री

अक्षचन
थ हरू

(स्ट्रोङर्गलोसेन्ट्रोटस

जातहरू,

प्र्ारासेन्ट्रोटस र्लर्भडस, लोजेक्षचनस अल्बस, इक्षचनस
एस्कुलेन्टस) :
0308.21.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

५

0308.22.00

--वहमीकृत

५

0308.29.00

--अन्र्

५

0308.30.00

-जेलीवफस (रोवपलेमा जातहरु)

५

0308.90.00

-अन्र्

५

08.0१

नररवल, ब्राक्षजलनट, काजु, ताजा वा सुकेको, खबटा
फुटाएको

नफुटाएको,

वा

बोिा

ताछे को

वा

नताछे को।
-नररवलः
080१.१1.00
08.02

--सुकेको]
अन्र्

५

काष्ठफलहरु, ताजा

फुटाएको

नफुटाएको,

वा

वा

सुकाएको, खवटा

बोिा

ताछे को

वा

नताछे को।
--बिाम (अलमण्ड):
०८०२.११.००

--खवटा सवहत

५

०८०२.१२.००

--खवटा फुटाएको

५

-ह्याजेलनट वा वफलवटथ :
0802.21.00

--खवटा सवहत

५

0802.22.00

--खवटा फुटाएको

५

-ओखर (वालनट) :
0802.31.00

--खवटा सवहत

५

0802.32.00

--खवटा फुटाएको

५

-कटुस (चेस्टनट) हरु (कास्टार्नर्ा जातहरु):
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0802.41.00

--खवटा सवहत

५

0802.42.00

--खवटा फुटाएको

५

-वपस्ता (वपष्टार्सर्ो) हरु:
0802.51.00

--खवटा सवहत

५

0802.52.00

--खवटा फुटाएको

५

-म्र्ाकाडार्मर्ा नटहरु :
0802.61.00

--खवटा सवहत

५

0802.62.00

--खवटा फुटाएको

५

0802.70.00

-कोलानट (कोला जातहरु)

0802.80.00

-सुपारी (अररका नट) हरु

प्रर्त वक.ग्रा.

0802.90.00

-अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा.

५
रु.२५।रु.२५।-

खजूर (छोहोडा), अाँजीर, भुाँइकटहर, एभोकेडा (नास्पाती

08.04

जस्तो

फल), अम्बा, आाँप, म्र्ाङ्गोष्टीन, ताजा

वा

सुकेको।
-खजूर (छोहोडा):
०८०४.१०.१०

---ताजा

५

०८०४.१०.२०

---सुकेको

५

-अाँजीर:
0804.20.90

--अन्र्

५

ताजा अर्वा सुख्खा अंगरु ।

08.06
0806.20.00

-सुकाएको

५

ु ल), आरु (नेक्टाररन
खुपाथनी (एवप्रकोट), चेरी (पैर्ंफ

08.09

आरुसमेत), आलुबखरा (प्लम) र च ुत्रो (स्लो), ताजा।
0809.10.00
08.12

-खुपाथनी (एवप्रकोट)
सल्फरडाइअक्साइड

५

ग्र्ााँसमा

(नून

पानी,

गन्धक

पानीमा वा र्स्तै अन्र् सुरक्षित राख्ने तरल पिार्थमा
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राखी) अस्र्ार्ी रुपमा सुरक्षित गररएको, तर त्र्स
क्षस्र्र्तमा

तुरुन्त

खान

उपर्ुि

फलफूल र काष्ठफलहरु।

नहुने

खालका

0812.10.00

-पैर्ूाँ (चेररज)

५

0812.90.00

-अन्र्

५

08.13

शीर्थक

०८.०१

िे क्षख

०८.०६

सम्मको

बाहेक

सुकाएको फलफूल; र्स भागका काष्ठफल वा सुख्खा
फलफूलहरुको र्मश्रणहरु।
0813.10.00

-खुपाथनी (एप्रीकोट्स)

५

0813.20.00

-सुकाएको आरु बखडा (प्र ुन्स)

५

0813.40.00

-अन्र् फलफुल

५

0813.50.00

-र्ो भागको काष्ठफलहरु वा सुख्खा फलफूलहरुको
र्मश्रण

५

िालक्षचनी र िालक्षचनीको रुखको फूलहरु।

09.06

-नधुल्र्ाइएको र टुिा नपाररएको:
0906.11.00

--िालक्षचनी

५

0906.19.00

--अन्र्

५

0906.20.00

-धुल्र्ाइएको र टुिा पारे को

५

14.04

अन्र्त्र नपरे को वनस्पर्त उत्पािन।
-अन्र्:

16.01

1404.90.10

---अधथतर्ारी खर्र कत्र्ा (कत्र्ा रस)

1404.90.20

---खर्र कत्र्ा

१४०४.९०.३०

---ववाँडी बेने पातहरु

1601.00.00

ससेज र मासु, अफल र रगतबाट वनेको र्स्तै

रु.१७।प्रर्त वकलो
रु.1५५।-

उत्पािन; र्ी उत्पािनहरुमा आधाररत खाद्य पिार्थ।
16.02

प्रर्त वकलो

तर्ारी वा सुरक्षित मासु, अफल वा रगत।
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1602.10.00

-समरुपी पररकार

१०

1602.20.00

-कुनै जनावरको कलेजोको

१०

-शीर्थक ०१.०५ को चरा च ुरुङ्गीको:
1602.31.00

--टकीको

१०

1602.32.00

--ग्र्ालुस डोमेवष्टक जातका चराहरु (फाउल्स) को

१०

1602.39.00

--अन्र्

१०

-सुगरु कोः

16.03

1602.41.00

--वफला र वफलको टुिा

१०

1602.42.00

--अगाडीको वफला र त्र्सको टुिा

१०

1602.49.00

--अन्र्, र्मश्रण समेतको

१०

1602.50.00

-चौपार्ा (बोभाइन) क्षजवजन्तुको

१०

1602.90.00

-अन्र्, कुनै जनावरको रगतको पररकार समेत

१०

1603.00.00

मासु, माछा, िुष्टार्सर्न, मोलस्क वा अन्र् जलीर्
इनभवटथब्रेटको सार र रस।

१०

तर्ारी र सुरक्षित माछा; क्र्ार्भर (माछाको फुल) र

16.04

माछाको

फुल

(क्र्ार्भर)

को

प्रर्तस्र्ापक

(सब्स्टीच्र्ूट)
-र्सङ्गै वा टुिा माछा तर केस्रा नपारे को:
1604.11.00

--साल्मोन

1604.12.00

--हेरङ्गस्

१०

1604.13.00

--स्प्राट माछाको सार्डथन्स, सार्डथनेला र र्ब्रसर्लङ

१०

1604.14.00

--टुनाज, स्कीपज्र्ाक र वोर्नतो (साडाथ एस पी पी)

१०

1604.15.00

--म्र्ाकारल

१०

1604.16.00

--एन्कोर्भज

१०

1604.17.00

--बाम (ईल) हरु

१०

1604.18.00

--साकथको पखेटाहरु

१०

१०
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1604.19.00

--अन्र्

१०

1604.20.00

--अन्र् तर्ारी वा सुरक्षित माछा

१०

-क्र्ार्भर्र र क्र्ार्भर्रका प्रर्तस्र्ापकहरु:
1604.31.00

--क्र्ार्भर्र

१०

1604.32.00

--क्र्ार्भर्रका प्रर्तस्र्ापकहरु

१०

16.05

तर्ारी वा सुरक्षित िुष्टार्सर्न्स, मोलस्क र अन्र्
ढाडको हाड नभएको (इनभवटथब्रेट) जलचरहरु।
1605.10.00

-गाँगटो

१०

-क्षझाँगे माछा (स्रीम्प र प्राउन) हरु:
1605.२१.00

--हावा नर्छने भााँडोमा नराक्षखएको

१०

1605.29.00

--अन्र्

१०

1605.30.00

-लोव्स्टर

१०

1605.40.00

-अन्र् कुष्टार्सर्न्स

१०

-बावहरी खबटा हुने जीव (मोलस्क) हरु:
1605.51.00

--र्सपी (ओइस्टर) हरु

1605.52.00

ाँ ी (स्कालोप) हरु रानी घुग
ाँ ी (क्वीन स्कालोप)
--घुग

१०

हरु समेत

१०

1605.53.00

--मसलहरु

१०

1605.54.00

--कटल माछा र क्षस्क्वड्

१०

1605.55.00

--अक्टोपस

१०

1605.56.00

--क्लाम, कोकल र आकथ सेलहरु

१०

1605.57.00

--एबालोन

१०

1605.58.00

--शङ्खेवकरा (स्नेल) हरु, समुन्द्री शङ्खेवकरा (सी स्नेल)

1605.59.00

हरु वाहेक

१०

--अन्र्

१०

-अन्र् ढाडमा हाड नहुने जलचरहरु:
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1605.61.00

--समुद्री क्र्ुकम्वरहरु

१०

1605.62.00

--समुद्री अक्षचन
थ हरु

१०

1605.63.00

--जेर्ल माछा

१०

1605.69.00

--अन्र्

१०

ठोस रुपमा उखु वा च ुकन्िर र रासार्र्नक तवरबाट

17.01

शुि गररएको सुिोज (उखुको क्षचनी)
-रङ्गाउने र सुवास स्वाि आउने पिार्थ नर्मसाएको
कच्चा क्षचनी:
--र्स भागको उपशीर्थक द्रष्टव्र् २ मा उल्लेख
गररएको उखुको क्षचनी:
1701.13.10

ाँ र भेलीसमेत), गुड
ाँ गट्टा
---सख्खर (गुड

प्रर्त क्वीन्टल.
रु.१३८।–

--उखुको अन्र् क्षचनी:
1701.14.10

ाँ र भेलीसमेत), गुड
ाँ गट्टा
---सख्खर (गुड

प्रर्त क्वीन्टल.
रु.१३८।–

क्षचनी वनाउिा र्नस्कने क्षशरा वा उखुको रस (टे मा

17.03

छु वा खुिो समेत)
1703.10.00

-उखुको खुाँिो (मोलासेस)

प्रर्त क्वीन्टल.

1703.90.00

-अन्र्

प्रर्त क्वीन्टल.

कोका

17.04

रु.९६।–
रु.९६।–

नभएको

क्षचनीको

र्मठाई

(सेतो

चक्लेट

सवहत)।
1704.10.00

18.05

-क्षचनीले छोपेको वा नछोपेको वा मीठो लेप लगाएको
वा नलगाएको च ुइं गम

१०

1704.90.00

-अन्र्

५

1८05.00.00

कोकोको धू लो, क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ नहालेको।

५

चक्लेट र अरु कोको र्मर्सएका खाद्य पिार्थहरु।

18.06
1806.10.00

-कोकोको धू लो, क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ हालेको

५

1806.20.00

-२ केजी भन्िा बढी तौलको वढका (ब्लौक वा

५
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स्ल्र्ाव) वा डण्डी (बार) को रुपमा रहेका अन्र्
पररकार, तरल, मांडा, धू लो, िानािार वा अन्र् र्ुप्रो
(बल्क) को रुपमा भांडोमा हार्लएको वा तुरुन्त वेष्ठन
गररएको (इर्मर्डर्ट प्र्ावकङ्ग) मा २ केजी भन्िा बढी
भएको

-अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको रुपमा:
1806.31.00

--भररएको

५

1806.32.00

--नभररएको

५

-अन्र्ः
१८०६.९०.१०

---पूणत
थ ः र्नःस्नेवहत (र्डफ्र्ाटे ड) आधार (बेर्सस) मा
गणना गररं िा, तौलमा कोकोको मात्रा ६ प्रर्तशत
भन्िा बढी भएको वा ६ प्रर्तशत नभएपर्न पूणरु
थ पमा
चकलेटले बावहरपवट्ट लेवपत (कोटे ड) गररएको शीर्थक

१८०६.९०.९०
१९.०२

१९.०४ का उत्पािनहरु

५

---अन्र्

५

स्पेगेटी, म्र्ाकारोनी, नूडल्स, लसान्र्ा, नोकी, रार्भओली,
कुकुहरु

क्र्ानेलोनी

जस्ता

पकाइएका

वा

नपकाइएका, (मासु वा अन्र् पिार्थ) भररएका वा
नभररएका

वा

अन्र्

वकर्समबाट

तर्ार

पाररएका

पाष्ताका पररकारहरु; तर्ार गररएको वा नगररएको
कुकुहरु।

-नपकाएको

पस्ता

(मुछेको

वपठो), नभरे को

(नट

स्टफ्ड) वा अन्र् प्रकारको तर्ारीः
1902.11.00

--फुल हालेको

प्रर्त वकलो

1902.19.00

--अन्र्

प्रर्त वकलो

1902.20.00

-पकाएको वा नपकाएको वा अन्र् प्रकारले तर्ार

रु.१७।रु.१७।-

गरे को भरे को पास्टा (मुछेको वपठो)
1902.30.00

-अन्र् पास्टा (मुछेको वपठो)
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रु.१७।-

1902.40.00

-कुकु (उत्तरी अवफ्रकी खाद्य पिार्थ)

प्रर्त वकलो
रु.१७।-

कोको परे को वा नपरे को पाउरोटी, पेष्ट्री, केक, र्बस्कुट

१९.०५

र अरु रोटी सम्बन्धी सामान; कम्र्ुर्नर्म, वेफसथ

(पकाएको रोटी र्बकोको काम गने), और्धी भनथ हुने
खाली

क्र्ाप्सूल, (एम्टी

क्र्ासे)

र्सर्लङ

वेफर्सथ

(टाल्ने रोटी), राइस पेपर (तोफु, ममचा बनाउने
वपठोको रोटी जस्तो पिार्थ) र अन्र् र्स्तै उत्पािन।
-अन्र्ः
१९०५.९०.२०

---कुरकुरे , कुरमुरे, लेज, क्षचजवल

१९०५.९०.३०

---पापड

प्रर्त वकलो
रु.१७।५

---कुरमुरे, चटपटे प्रकृर्तका अन्र् विस्प सेभरी खाद्य
उत्पािनहरुः
१९०५.९०.८१

----फ्राई नगररएका

प्रर्त वकलो

१९०५.९०.८९

----अन्र्

प्रर्त वकलो

२०.०१

र्भनेगार

रु.१७।रु.१७।-

(र्सरका)

वा

एर्सवटक

एसीडद्वारा

तर्ार

गररएको वा सुरक्षित गररएको वनस्पर्त, फलफूल,
काष्ठ

फल

र

अन्र्

खान

अङ्गहरु।

हुने

बोट

ववरुवाका

२००१.१०.००

-कााँिो (क्र्ूकम्बर र घेरवकन्)

१०

२००१.९०.००

-अन्र्

१०

२०.०२

र्सरका (र्भनेगार) वा एर्सवटक एसीडबाहेक अन्र्
तररकाबाट तर्ार वा सुरक्षित गररएको गोलभेडा।

२०.०३

२००२.१०.००

-र्सङ्गो वा टुिा गोलभेडा

१०

२००२.९०.००

-अन्र्

१०

र्सरका (र्भनेगार) वा एर्सवटक एसीड बाहेक अन्र्
तररकाबाट तर्ार वा सुरक्षित गररएको च्र्ाउ र
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जमीनमूर्न फल्ने च्र्ाउ।
२००३.१०.००

-छत्रक (ऐगाररकस) जार्तका च्र्ाउहरु

१०

२००३.९०.००

-अन्र्

१०

२०.०४

र्भनेगार

वा

एर्सवटक

एर्सडबाट

भन्िा

र्भन्िै

वकर्समबाट सुरक्षित गररएको वा तर्ार गररएको,
शीर्थक २०.०६ का उत्पािनहरु बाहेक, वहमीकृत
(फ्रोजेन) अन्र् वनस्पर्तहरु।
-आलुहरुः
२००४.१०.१०

---फ्रेन्च फ्राई

१०

२००४.१०.९०

---अन्र्

१०

२००४.९०.००

-अन्र् वनस्पर्त र वनस्पर्तका र्मश्रणहरु

१०

२०.०५

र्भनेगार

वा

एर्सवटक

एर्सडबाट

भन्िा

र्भन्िै

वकर्समबाट सुरक्षित गररएको वा तर्ार गररएको,
शीर्थक २०.०६ का उत्पािनहरु बाहेक, वहमीकृत
नगररएका (नट फ्रोजेन) अन्र् वनस्पर्तहरु।
२००५.१०.००

-समरुपी वनस्पर्त

१०

-आलुहरुः
२००५.२०.१०

---आलु क्षचप्स

२००५.२०.९०

---अन्र्

१०

२००५.४०.००

-केराउ

१०

प्रर्त के.क्षज.
रु.१७

-बोडी, र्समीः
२००५.५१.००

--छोडाएको बोडी, र्समी

१०

२००५.५९.००

--अन्र्

१०

२००५.६०.००

-कुररलो

१०

२००५.७०.००

ु
-जैतन

१०

२००५.८०.००

-गुर्लर्ो मकै

१०

-अन्र् वनस्पर्त र वनस्पर्तका र्मश्रणः
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२०.०६

२००५.९१.००

--बााँसको तामा

१०

२००५.९९.००

--अन्र्

१०

२००६.००.००

क्षचनीबाट सुरक्षित (वप्रजभ्डथ, पानी क्षझवकएको (ड्रेण्ड),
क्षचनीको

आच्छादित

पाप्रा

जमाइएको

गररएको

(ग्लेस)

(विस्टालाइज्ड)

वा

क्षचनीले

वनस्पर्तहरु

(भेक्षजटे वल्स), फल, काष्ठफल (नट्स), फलको बोिा
र बोट ववरुवाका अन्र् अङ्गहरु।
२०.०७

१०

क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ हाली वा नहाली, पाक
प्राप्त

(अब्टे ण्ड

बाइ

कुवकङ्ग)

गररएका

जाम,

फलफूलको जेली, मामाथलेडस्, फलफूल वा काष्ट
फल (नट) को सुरुवा (प्र्ूरी) वा फलफूल वा काष्ट
फलको माडा (पेष्ट)।
२००७.१०.००

-समरुपी पररकारहरु

१०

-अन्र्ः
२००७.९१.००

--अर्मलो फलफूल

१०

२००७.९९.००

--अन्र्

१०

20.08

क्षस्प्रट वा क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ हाली सुरक्षित
गररएको वा अन्र् प्रकारले तर्ार गररएको अन्र्त्र
नपरे को फलफूल, काष्ठफल र अन्र् बोट ववरुवाको
खान हुने अङ्गहरु।
-एकै ठाउाँ मा र्मसाएको वा नर्मसाएको काष्टफल,
बिाम र अरु बीज :
2008.11.00

--बिाम (मम्फली)

५

--अन्र्; र्मश्रण समेतः
२००८.१९.१०

---भुटेको वा भूटेर नून राक्षखएको चना

५

२००८.१९.२०

---भुटेको वा भुटेर नून राक्षखएको काजु

५

२००८.१९.३०

---भुटेको वा भुटेर नून राक्षखएको वपस्ता

५

२००८.१९.४०

---भुटेको वा भुटेर नून राक्षखएको बिाम

५
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२००८.१९.९०

---अन्र्

५

2008.20.00

---भुईँकटहर

५

2008.30.00

-अर्मलो फलफूलहरु

५

2008.40.00

-नास्पाती

५

2008.50.00

-खुपाथनी

५

2008.60.00

-पैर्ूाँ

५

2008.70.00

-आरु, नेक्टाररन जार्तको आरु समेत

५

2008.80.00

-स्ट्रबेरी (भुाँई ऐसेल,ु काफल)

५

-उपशीर्थक २००८.१९ बाहेकको र्मश्रण सवहतको
अन्र् :
2008.91.00

--ताडीको रुखको मार्र्ल्लो टुप्पो (पाम हाटथस)

2008.93.00

--क्र्र्ानबेरी
भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

2008.97.00

(भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

५

म्र्ािोकापोन,

अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

र्भवटस-

इर्डर्ा)

५

-- र्मश्रणहरु

५

--अन्र्:
2008.99.90
20.09

---अन्र्
क्षचनी

हालेको

५

वा

नहालेको, क्षस्प्रट

नहालेको

र

नकुहाएको फलफूलको रस (अंगरु को कााँचो रस
समेत) र वनस्पर्त रस।
-सुन्तलाको रस (ओरे न्ज जुस):
2009.11.00

--वहमीकृत (फ्रोजेन)

प्रर्त र्लटर

2009.12.00

--वहमीकृत नगररएको, वृिमूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर

2009.19.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.११।रु.११।रु.११।-
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-भोगटे (पोमेलो समेत) को रस (ग्रेपफ्रुट इन्क्लुर्डङ्ग
पोमेलो जूस):
2009.21.00

--वृि मूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर

2009.29.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

-अन्र्

रु.११।रु.११।-

कुनै

जक्षम्वर

जार्त

(र्सटरस)

को

एकल

फलको रस:
2009.31.00

--वृि मूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर

2009.39.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.११।रु.११।-

-भुईकटहरको रस (पाइनेपल जूस):
2009.41.00

--वृि मूल्र् २० भन्िा बढी नभएको

प्रर्त र्लटर

2009.49.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

2009.50.00

-गोलभेडाको रस (टमाटो जूस)

प्रर्त र्लटर

रु.११।रु.११।रु.११।-

-अंगरु को रस (ग्रेप जूस) (अंगरु को कााँचो रस) (ग्रेप
मष्ट) समेत:
2009.61.00

--वृि मूल्र् ३० ननाघेको

प्रर्त र्लटर

2009.69.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.११।रु.११।-

-स्र्ाउको रस (एप्पल जुस):
2009.71.00

--वृि मूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर

2009.79.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.११।रु.११।-

-अन्र् कुनै एउटै फलफूल वा वनस्पर्तको रस:
2009.81.00

--क्र्र्ानबेरी
भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

(भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

म्र्ािोकापोन,

अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म

इर्डर्ा) को रस (जुस)
--अन्र्ः
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२००९.८९.१०

---आाँपको रस

प्रर्त र्लटर

२००९.८९.९०

---अन्र्

प्रर्त र्लटर

-रसको र्मश्रण

प्रर्त र्लटर

2009.90.00
२१.०१

रु.११।रु.११।रु.११।-

कफी, क्षचर्ा वा मेटका सार, रस वा सान्द्र (कन्सेन्ट्रेट)
र र्तनै रस वा सान्द्रको आधार र्लई वा कफी क्षचर्ा

र मेटको आधार र्लई बनाइएको तर्ारी पिार्थहरु
भुवटएको क्षचकोरी र अरु भुवटएका कफी प्रर्तस्र्ापक
(सक्षव्स्टच्र्ूट)

र

र्तनबाट

प्राप्त

सार,

रस

र

सान्द्रहरु।
-कफीको सत्व, सार र सान्द्र (एक्स्ट्राक्ट्स, एसेन्स र
कन्सेन्ट्रेट), र

कफीलाई अंश

र्ी

सत्व, सार

(बेर्सस)

वा

वनाइ

सान्द्रलाई
तर्ार

वा

गररएका

पररकारहरुः
२१०१.११.००

--सत्व, सार र सान्द्रहरु

२१०१.१२.००

--सत्व, सार वा सान्द्रलाई अंश (बेर्सस) बनाई वा
कफीलाई अंश वनाइ तर्ार गररएका पररकारहरु

२१०१.२०.००

१०

१०

-क्षचर्ा वा मेटका सार, रस वा सान्द्र (कन्सेन्ट्रेट) र
र्तनका सार, रस वा सान्द्रको आधार र्लई वा क्षचर्ा र
मेटलाई आधार र्लई बनाइएको तर्ारी पिार्थहरु

२१०१.३०.००

१०

-भुवटएको क्षचकोरी र भुवटएका कफी प्रर्तस्र्ापक
(सक्षव्स्टच्र्ूट) र र्तनीहरुका सार तत्व र सान्द्र
(कन्सेन्ट्रेट) हरु

२१.०५

२१०५.००.००

१०

कोको र्मर्सएको वा नर्मर्सएको आइसविम र अन्र्
खान र्ोग्र् आइस।

21.06

१०

अन्र्त्र नपरे को खाद्य पिार्थ।
-अन्र्:
2106.90.10

--िालमोठ, नमवकन, भुक्षजर्ा र चमेना
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2106.90.20

सुतीरवहत पान मसला

2106.90.६0

सुती रवहत सुगक्षन्धत सुपारी

22.02

प्रर्त वकलो
रु.८१२।प्रर्त वकलो
रु.2८१।-

क्षचनी हालेको वा गुर्लर्ो गरे को र वास्ना आउने

सुरुक्षचकर पानी, प्राकृर्तक र कृर्त्रम खर्नज पानी र
वार्ु

प्रवावहत

पानी

(एररटे ड)

समेत

र

शीर्थक

२०.०९ को फलफूल र वनस्पर्तको रस समावेश
नभएको अल्कोहल रवहत पेर् पिार्थ।
-अन्र्:
2202.91.00

--अल्कोहल रवहत ववर्र

प्रर्त र्लटर
रु.२०।-

--अन्र्:

22.03

2202.99.10

---ईनजी र्ड्रंक्स

प्रर्त र्लटर

2202.99.90

---अन्र्

प्रर्त र्लटर

2203.00.00

जौबाट वनेको र्बर्र।

प्रर्त र्लटर

रु.३६।रु.१४।रु.१९८।-

ताजा अंगरु को वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित

22.04

गररएको (फोवटथफाइड) वाइन समेत शीर्थक २०.०९
को वाहेक कााँचो अंगरु को रस (ग्रेप मस्ट)
-स्पावकथङ वाइन:
2204.10.10

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको

2204.10.२0

---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2204.10.३0

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

-अन्र् वाइन; कााँचो अंगरु को रस, अल्कोहल हालेर
कुहुन रोकेको वा ढीलो गरे को:

--२ र्लटर वा कम जाने भांडोमा रहेको:
2204.21.10

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको
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2204.21.२0

---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2204.21.30

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

-- २ र्लटर भन्िा बढी तर १० र्लटर ननाघ्ने
भााँडोमा रहेको
2204.22.10

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको

2204.22.२0

---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2204.22.30

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

--अन्र्:
2204.29.10

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको

2204.29.२0

---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2204.29.30

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

-अन्र् कााँचो अंगरु को रस (ग्रेप मस्ट):
2204.30.10
2204.30.२0

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको
---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2204.30.30
22.05

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

भरमाउर् र वास्ना आउने सार वा सुगक्षन्धत वोट
ववरुवा र्मक्षश्रत ताजा अंगरु को अन्र् वाइन।
-२ र्लटर वा कम जाने भाडामा रहेको:
2205.10.10

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको

2205.10.२0

---१२

प्रर्तशत

भन्िा
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१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म
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रु.४४४।-
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अल्कोहल भएको
2205.10.30

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

-अन्र्:
2205.90.10
2205.90.२0

---१२ प्रर्तशतसम्म अल्कोहल भएको
---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको
2205.90.30

प्रर्त र्लटर
रु.४४४।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल भएको

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

अन्र् कुहाएको (फमेण्टे ड) पेर् पिार्थहरु (उिाहरणत:

22.06

स्र्ाउबाट बनेको साइडर, नासपातीबाट बनेका पेरी,

कुहाएको मह र पानी र्मलाएको र्मड, साके); अन्र्त्र

नपरे का वा समावेश नभएका कुहाएको पेर् पिार्थहरु
(फमेण्टे ड् ववभरे जेज) को र्मश्रण क्षस्प्रटर कुहाइएका

पेर् पिार्थहरु (फमेण्टे ड् ववभरे जेज) तर्ा अमारक पेर्
पिार्थ (ननअल्कोहोर्लक ववभरे जेज) हरुको र्मश्रण।
2206.00.10

---छ्याङ्ग (कन्ट्री र्बर्र)

2206.00.20

---सेम्पेन, सेरी, र्मड, पेरी, साइडर

2206.00.३0

---साके

2206.00.४0

---१७ प्रर्तशतभन्िा बढी अल्कोहल भएको जर्डवुटी
र्मक्षश्रत

प्रर्त र्लटर
रु.४3।प्रर्त र्लटर
रु.५१६।प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

मदिरा,

कक्टे ल

अल्कोहर्लक/नन्अल्कोहर्लक

(अल्कोहर्लक

र्मश्रण)

तर्ा

र

अन्र्

फमेण्टे ड मदिराहरू
2206.00.90
22.07

---अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.५१६।प्रर्त र्लटर
रु.५१६।-

८० प्रर्तशत घनत्व अल्कोहल शक्षि वा सो भन्िा
मार्र् अल्कोहल शक्षि भएको अक्षन्डनेचडथ इर्ार्ल
अल्कोहल र जुनसुकै अल्कोहल शक्षि भएको र्डनेचडथ
इर्ाइल अल्कोहल र अन्र् क्षस्प्रट
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-८० प्रर्तशत घनत्व अल्कोहल शक्षि वा सो भन्िा
मार्र् अल्कोहल शक्षि भएको अक्षन्डनेचडथ इर्ार्ल
अल्कोहलः
2207.10.10

---अनर्डनेचडथ इर्ार्ल अल्कोहल

2207.१०.२०

---आर्तनमा

८०

प्रर्तशत

प्रर्त र्लटर
रु.७०।-

वा

सो

भन्िा

बढी

अल्कोहल भएका मदिराको कच्चा पिार्थको रुपमा
प्रर्ोग हुने रे क्षक्टफाइड क्षस्प्रट

रु.७०।-

2207.10.३0

---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्र्ुट्रल अल्कोहल)

2207.10.४0

---एनहाइड्रस

इर्ानोल

(९९

प्रर्त र्लटर
रु.७६।-

प्रर्तशतभन्िा

बढी

अल्कोहल भएको)
2207.10.९0

प्रर्त र्लटर

प्रर्त र्लटर
रु.९।-

---अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.७६।-

-जर्तसुकै अल्कोहल शक्षि भएको र्डनेचडथ इर्ार्ल
अल्कोहल र अन्र् क्षस्प्रटः
2207.२०.१०

---र्डनेचडथ

क्षस्प्रट

(८०

िे क्षख

९९

प्रर्तशतसम्म

अल्कोहल भएको)
2207.२०.९०
22.08

प्रर्त र्लटर
रु.२०।-

---अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.७६।-

८० प्रर्तशत भन्िा कम घनत्व अल्कोहल शक्षि
भएको अववकृत (अनर्डनेचडथ) एर्र्ल अल्कोहल; अरख
(क्षस्पररट्स),

मदिरा

(र्लकसथ)

(क्षस्पररच ुअस) पेर्हरु (बेभरे जेज)।

र

अन्र्

मािक

-अंगरु को वाइन वा अंगरु माकथबाट र्नकार्लएको
क्षस्प्रट (व्राण्डी)
2208.20.10

---वाइन वा ब्राण्डीको कच्चा पिार्थको रुपमा प्रर्ोग
हुने सवै प्रकारका मािक द्रबहरु (क्षस्प्रट समेत)

प्रर्त र्लटर
रु.१९८।-

---अन्र्ः
2208.20.९१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा
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रु.१५९२।प्रर्त एल.वप.

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा
र्लटर
रु.१८७२।-

2208.20.९२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।-

2208.20.९३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-

2208.20.९९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-ह्वीस्कीहरुः
2208.30.10

---ह्वीस्कीको

कच्चा

पिार्थको

रुपमा

मािक द्रबहरु (क्षस्प्रट समेत)

प्रर्ोग

हुने

प्रर्त र्लटर
रु.1९८।-

---अन्र्:
2208.30.९१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।-

2208.30.९२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।-

2208.30.९३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्तशत

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-
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2208.30.९९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-उखुको

उत्पािनहरुलाई

कुहाएर

च ुलाई

गरी

र्नकार्लएको रम र अन्र् क्षस्प्रट:
2208.40.10

---रम र अन्र् क्षस्प्रटहरुको कच्चा पिार्थको रुपमा

प्रर्ोग हुने उखुको उत्पािनहरुलाई कुहाएर च ुलाई
गरी र्नकार्लएको क्षस्प्रट समेतका मािक द्रबहरु

प्रर्त र्लटर
रु.1९८।-

---अन्र्:
2208.40.९१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

2208.40.९२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।–

2208.40.९३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-

2208.40.९९

प्रर्त र्लटर

----अन्र्

रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-जीन र जेनभ
े ा:
2208.50.10

---क्षजन र जेनेभाको कच्चा पिार्थको रुपमा प्रर्ोग
मािक द्रबहरु (क्षस्प्रट समेत)

प्रर्त र्लटर
रु.1९८।-

---अन्र्:
2208.50.९१

----१५

र्ु.वप.
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अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

2208.50.९२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।–

2208.50.९३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-

2208.50.९९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-भोड्काः
2208.60.10

---भोड्काको कच्चा पिार्थको रुपमा प्रर्ोग मािक
द्रबहरु (क्षस्प्रट समेत)

प्रर्त र्लटर
रु.1९८।-

---अन्र्:
2208.60.९१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

2208.60.९२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।–

2208.60.९३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्तशत

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर

रु.१५७८।-
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2208.60.९९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-मदिरा (र्लकसथ) तर्ा उद्दीपक (कर्डथर्ल्स):
2208.70.10

---मदिरा (र्लकसथ) तर्ा उद्दीपक (कर्डथर्ल्स) को
कच्चा पिार्थको रुपमा प्रर्ोग हुने मािक द्रबहरु
(क्षस्प्रट समेत)

प्रर्त र्लटर
रु.1९८।-

---अन्र्:
2208.70.9१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

2208.70.92

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।–

2208.70.93

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको) तर्ारी मदिरा

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-

2208.70.9९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

-अन्र्:
2208.90.10

---अन्र् मदिराको कच्चा पिार्थको रुपमा प्रर्ोग हुने
मािक द्रबहरु (क्षस्प्रट समेत)
---अन्र्:

68

प्रर्त र्लटर
रु.१९८।-

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

2208.90.9१

----१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

2208.90.9२

----२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.११८८।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५८४।–

2208.90.9३

----३०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.११०५।प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१५७८।-

2208.90.9४

----४०

र्ु.वप.

शक्षिको

(३४.२३

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.५५५।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.९२४।–

2208.90.9५

----५०

र्ु.वप.

शक्षिको

(२८.५३

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.४५०।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.९००।–

2208.90.9६

----७०

र्ु.वप.

शक्षिको

(१७.१२

प्रर्तशत

अल्कोहलको मात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर
रु.४२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१३८।–

2208.90.9९

----अन्र्

प्रर्त र्लटर
रु.१५९२।–
प्रर्त एल.वप.
र्लटर
रु.१८७२।–

द्रष्टव्र्

तर

आर्ार्तत

िरबन्िीमा

मदिराको

तोवकएको

हकमा

मार्र्

अल्कोहलको

उक्षल्लक्षखत

मात्रामा

एक

प्रर्तशत सम्म फरक भएमा सोही िरबन्िी लाग्नेछ र
एक प्रर्तशत भन्िा बढी फरक भएमा नक्षजकको
उच्चिरको िरवन्िी अनुसार अन्त:शुल्क लगाई असुल
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उपर गररनेछ।
२३.०९

जीवजन्तुको

आहारको

रुपमा

प्रर्ोग

वस्तु।
२३०९.१०.००

हुने

तर्ारी

-खुद्रा र्बिीको लार्ग राक्षखएको कुकुर वा ववरालाको
खाना

24.01

१०

अर्नर्मथत (अन्म्र्ानुफ्र्ाक्चडथ) सुती; सुतीको अवशेर्
2401.10.00

-डााँठबाट नछु ट्याइएको वा नर्नकार्लएको सुती (नट
स्टे म्ड/ स्ट्रीप्ड)

2401.20.00

रु.११८।-

-आंक्षशक वा पूणरु
थ पमा डााँठबाट छु ट्याइएको वा
र्नकार्लएको सुती (स्टे म्ड/ स्ट्रीप्ड)

2401.30.00
24.02

वा

वनेको

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.११८।-

सुतीको
र्सगार,

प्रर्तस्र्ापक

च ुरोट

(सक्षव्स्टच्र्ूट)

(चेरुट्स),

(र्सगाररलस) र च ुरोट (र्सगरे ट)।
2402.10.00

-सुतीको

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.११८।-

-सुतीको अवशेर्
सुती

प्रर्त वक.ग्रा.

र्सगार, च ुरोट

(चेरुट)

र

सानो
सानो

बाट
र्सगार
र्सगार

(र्सगारीलस)

प्रर्त क्षखल्ली
रु.२१।-

-सुतीको च ुरोट (र्सगरे ट):
2402.20.10

---वफल्टर नभएको

प्रर्त एम
रु.६१८।–

---वफल्टर भएको:
2402.20.21

----७० र्म.र्म. सम्म लम्बाइको

2402.20.22

----७० भन्िा बढी ७५ र्म.र्म. सम्म लम्बाइको

2402.20.23

----७५ भन्िा बढी ८५ र्म.र्म. सम्म लम्बाइको

2402.20.24

----८५ र्म.र्म. भन्िा बढी लम्बाइको

प्रर्त एम
रु.1४१८।प्रर्त एम
रु.1८४३।प्रर्त एम
रु.२४००।प्रर्त एम
रु.३३९३-

-अन्र्:
2402.90.10

---तर्ारी र्बडी

प्रर्त एम
रु.9४।-
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2402.90.20

---सवै प्रकारका र्सगार

प्रर्त क्षखल्ली

2402.90.९०

---अन्र्

प्रर्त क्षखल्ली

24.03

रु.२१।रु.२१।-

अन्र् र्नर्मथत (म्र्ानुफ्र्ाक्चडथ) सुती र प्रर्तस्र्ापक
सुती;

समरुपी

(होमोक्षजनाइज्ड)

वा

पुनर्नथर्मथत

(ररकक्षन्स्टचूएटे ड) सुती; सुतीको रस र सार।
-कुनै

पर्न

अनुपातमा

सुतीको

प्रर्तस्र्ापक

(सक्षव्स्टच्र्ूट) भएको वा नभएको धू मपान गने सुती :
२४०३.११.००

--र्स भागको उपशीर्थक द्रष्टव्र् १ मा उक्षल्लक्षखत
वाटर पाइप टोब्र्ाको (तमाखु)

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.१६६८।-

--अन्र्:
2403.19.10

---पाइप टोबाको

2403.19.20

--च ुरोट तर्ा र्बडीको लार्ग प्रशोर्धत सुती

प्रर्त वक.ग्रा.

2403.19.90

---अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा.

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.१६६८।रु.३४३।रु.३४३।-

-अन्र्:
2403.91.00

--समरुपी

(होमोक्षजनाइज्ड)

वा

पुनर्नर्मथत

(ररकक्षन्स्टचूएटे ड) सुती

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.४१८।-

--अन्र्:
2403.99.10

---जिाथ, खैनी, नस (स्नफ) र गुट्खा र र्नकोटीनर्ुि
पान

मसलाहरु

तर्ा

र्स्तै

सुती

र्मक्षश्रत

तर्ारी

वस्तुहरु
2403.99.20

रु.८१२।-

---चूना र्मलाई खाने खुद्रा र्बिीको लार्ग प्र्ावकङ्ग
गररएको सुती

2403.99.30

प्रर्त वक.ग्रा.

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.४१८।-

---खुद्रा र्बिीको लार्ग नराक्षखएको कावटएको सुती
(कट् टोबाको); धुलो सुती (डस्ट टोबाको)
--अन्र्:
---अन्र्ः
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२४०३.९९.९१

----हुक्का फ्लेवर

२४०३.९९.९९

----अन्र्

25.15

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.१२००।प्रर्त वक.ग्रा.
रु.४१८।-

अर्ल अर्ल टुिाएको वा करौतीद्वारा काटे को वा अरु
वकर्समले काटे को ववक्षशष्ट गुरुत्व २.५ वा बढी
भएको चरपाटे
मावथल

(बगाथकार समेत) वढक्का वा पाता

(र्सं गममंर), ट्राभरवटन, इकोक्षजन

र

अन्र्

चूनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउने ढुं गा र एलावाष्टर
(स्फवटक ढुं गा)।
-मावथल सं गममथर र ट्राभरवटन:
2515.12.00

--करौंतीद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा अरु वकर्समले
काटे को चारपाटे (वगाथकार समेत) वढक्का वा पाता

2515.20.00

५

–इकोक्षजन वा अन्र् चून र्मक्षश्रत स्मारक वा भवन
बनाउने ढुं गा र एलावाष्टर (स्फवटक ढुं गा)

25.16

५

करौंतीद्वारा वा अन्र् वकर्समले अर्ल अर्ल तार्छएको,
कावटएको वा टुिाइएको चारपाटे (बगाथकार समेत)
वढक्का

वा

पाताको

रुपमा

रहेको

ग्रेनाइट

(कडा

पत्र्र), पफाथइरी, रे शा नभएको आग्नेर् चट्टान, वेसाल्ट,
बलौटे ढं ु गा र स्मारक एवं भवन बनाउने अन्र् ढुं गा।
-कडा पत्र्र (ग्रेनाइट) :
2516.12.00

--करौंतीद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा अन्र् प्रकारले
काटे को चारपाटे (वगाथकार समेत) वढक्का वा पाता

1५

-बलौट ढुं गाः
2516.20.10

---टुक्र्र्ाइएका वा नटुक्र्र्ाइएका र्गट्टी र बाटुर्लएका
ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका

2516.20.20

---टुक्र्र्ाइएका

वा

नटुक्र्र्ाइएका

1५

२.५

इञ्चभन्िा

बढीका ढु ङ्गाहरू
2516.20.30

---टुक्र्र्ाइएका

1५

वा

बालुवाको र्मश्रण, छराथ
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2516.90.00

-अन्र् स्मारक वा भवन बनाउने ढुं गा

1५

पोटथलेण्ड र्समेण्ट (च ुन ढुं गा र िुमट माटोलाई भट्टीमा

२५.२३

पोल्िा बर्नने र्समेण्ट), एलुर्मनस र्समेण्ट (एलुर्मर्नर्म
अक्साइड र्ुि र्समेण्ट), स्लाग र्समेण्ट, सुपर सल्फेट

र्समेण्ट र अन्र् र्स्तै हाइड्रोर्लक र्समेण्टहरु (पानीमा
कडा हुने र्समेण्ट), रङ्गीन वा रङ्गहीन अर्वा क्षक्लन्कर
(धातुमल) को रुपमा।
-पोटथल्र्ाण्ड र्समेण्ट :
2523.21.00

--कृर्त्रम रुपले रङ्गाएको वा नरङ्गाएको सेतो र्समेण्ट

2523.29.00

--अन्र् (पोटथल्र्ाण्ड र्समेण्ट खैरो)

2523.30.00

-आलुर्मनस र्समेण्ट

2523.90.00

-अन्र् हाइड्रोर्लक र्समेण्ट

32.08

अजलीर्

प्र.मे.टन
रु.२२०।प्र.मे.टन
रु.२२०।-

माध्र्ममा

(र्डजोल्भ्ड)

प्र.मे.टन
रु.२२०।-

प्र.मे.टन
रु.२२०।-

प्रक्षिप्त (र्डस्पस्डथ)

सं श्लवे र्त

पोर्लमरहरु

वा

घुर्लत

(बहुभाव)

वा

रासार्र्नक ढं गबाट पररवर्तथत (मोर्डफाइड) सं श्लवे र्त

पोर्लमरहरुमा आधाररत रङ्गलेप (पेन्टस) र रोगन
(वार्नथस)हरु

(इनामेल

र

प्रलािारस

समेत); र्स

भागको द्रष्टब्र्मा पररभार्ा गरे अनुसारका घोलहरु
(सोल्र्ूशन)।

32.09

3208.10.00

-पोर्लष्टरमा आधाररत

७

3208.20.00

-एिेर्लक वा र्भनाइन पोर्लमरहरुमा आधाररत

७

3208.90.00

-अन्र्

७

जलीर्

माध्र्ममा

र्डष्पस्डथ

(प्रक्षिप्त)

वा

र्डजल्भ

(घुर्लत) गररएको कृर्त्रम पोर्लमरहरु (बहुभाग) वा
रासार्र्नक
पोर्लमरहरुमा

तवरले

पररवतथन

आधाररत

रङ्गलेप

गररएको
(पेन्ट)

प्राकृर्तक

र

रोगन

वार्नथस) इनामेल र प्रलािारस (ल्र्ाकसथ) समेत)।
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-एिेर्लक वा र्भनाइल पोर्लमरमा आधाररतः
३२०९.१०.१०

---एिेर्लक इमुल्सन

७

३२०९.१०.९०

---अन्र्

७

3209.90.00

-अन्र्

७

32.10

अन्र् रङ्ग लेप (पेन्ट) र रोगन (बार्नथस) (इनामेल,
प्रलािारस ल्र्ाकर र र्डस्टे म्पर समेत) छाला तर्ारी
गने (लेिर वफर्नर्सं ग) काममा प्रर्ोग हुने खालका
तर्ारी वाटर वपगमेन्ट (जलीर् बणथक)
३२१०.००.१०
३२१०.००.९०

३२.१४

---सडकमा

क्षचन्ह

लगाउने

र्मोप्लावष्टक

रङ्गलेप

(र्मोप्लावष्टक रोड मावकथङ्ग मेटेररर्ल)

७

---अन्र्

७

र्ससाकार (ग्लेक्षजर्र) को पुट्टी, ग्राफ्टीङ्ग पुट्टी, रे क्षजन
र्समेन्ट, कौक

(सं र्धबन्धक) र्ौर्गकहरु

र अन्र्

मावष्टक (खोटो) हरु; क्षचत्रकारको भरौट (वफर्लङ्ग)
हरु, गृहमुख (फ्र्ासाड), र्भत्री र्भत्तो, भुई र तल्लो
छत (र्सर्लङ्ग) र र्स्तै ठाउं को लार्ग सतहको वकरण
परावतथन र्नरोधक उत्पािनहरु।
३२१४.१०.००

-काचनकताथ

(र्सशाको

काम

गने

ग्लेक्षजर्र)

को

पोटीन (पुट्टी), रोपण वा कलम बााँध्ने (ग्राफ्टीङ्ग)
पोटीन

(पुट्टी),

(कौवकङ्ग)

रे क्षजन

र्ौर्गकहरु

र्समेण्टहरु,

सक्षन्धबन्धक

(कम्पाउण्डस)

र

अन्र्

माक्षस्टक्स (खोटाहरु); क्षचत्रकार (पेण्टर) को भरौट
३२१४.९०.००
३३.०२

(वफर्लङ्गस)

५

-अन्र्

५

उद्योगमा

कच्चा

खालका,

पिार्थको

सुगन्धर्ुि

रुपमा

तत्वहरु

प्रर्ोग

गररने

(ओडोररफेरश

सब्सटान्सेज) का र्मश्रणहरु (र्मक्सचसथ) र एक वा
बढी

त्र्स्ता

र्मश्रणहरु

तत्वहरुको
(मद्यसारीर्
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(सोल्र्ूसन) हरु समेत); पेर् पिार्थहरु (बेभरे जेज) को

उत्पािन (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्मत्त प्रर्ोग हुने खालका,
सुगन्धर्ुि तत्वहरु (ओडोररफेरस सब्सटान्सेस) मा
आधाररत अन्र् तर्ारी वस्तुहरु (वप्रपरे सन्स)।
-खाद्य वा पेर् उद्योगमा प्रर्ोग हुने खालकोः
३३०२.१०.१०

---मद्यसारीर् (अल्कोहोर्लक) घोल (सोल्र्ूसन) हरुमा
प्रर्ोग

हुने

सुगन्धर्ुि

तत्वहरु

सब्सटान्सेज)
33.03

3303.00.00

33.04

(ओडोररफेरश
५

सुगक्षन्धत वा शरीर सफाई सम्बन्धी पानी।

७

सौन्िर्थ वा रुप–सज्जा (मेक–अप) का सामानहरु
(और्धी बाहेकको), छालाको सुरिाको लार्ग प्रर्ोग
गररने वस्तुहरु; घाम छल्ने वा घामद्वारा (छाला)
रङ्गाउने (सनट्यान) सामानहरु समेत; हात र नङ
प्रशाधनहरु (मेर्नक्र्ोर) वा गोडाको उपचार सम्बन्धी
(पेर्डक्र्ोर) सामानहरु।
3304.10.00

-ओठ सज्जा (र्लप मेकअप) का सामानहरु

5

3304.20.00

-आाँखा सजाउने (आइ मेकअप) का सामानहरु

5

-हात गोडाका नङ उपचार सम्बन्धी प्रशाधनहरुः
३३०४.३०.१०

---नङपोर्लस

5

३३०४.३०.९०

---अन्र्

5

3304.91.00

--सं पीर्डत (कम्प्रेस्ड) गरे को वा नगरे को पाउडर

5

--अन्र्ः
३३०४.९९.१०

---अनुहारमा लगाउने विम

5

३३०४.९९.३०

---शरीरमा लगाउने लोसन

5

३३०४.९९.५०

---छालाको सुरिाको लार्ग प्रर्ोग गररने खुद्रा र्बिी

३३०४.९९.९०
33.05

प्र्ाकमा रहेको पेट्रोर्लर्म जेली

5

---अन्र्

5

कपालमा प्रर्ोग गररने सामानहरु।
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3305.10.00

-स्र्ाम्पूहरु

3305.20.00

-स्र्ार्ी रुपमा कपाल र्सधा गने वा घुमाउरो बनाउने

3305.30.00

5

साधनहरु

5

-कपाल रङ्गाउने प्रलािारस

5

-अन्र्ः
३३०५.९०.१०

---कपालमा लगाउने तेल

१०

३३०५.९०.२०

---कपालमा लगाउने रङ्ग

१०

३३०५.९०.३०

---कपालमा लगाउने विम

१०

३३०५.९०.४०

---कपालमा लगाउने कक्षण्डसनर

१०

३३०५.९०.९०

---अन्र्

१०

33.06

मुख सम्बन्धी (ओरल) वा िााँत सम्बन्धी (डेण्टल)
स्वास््र्

(हाइक्षजन)

(वप्रपरे सन्स), िन्त

र्नर्मत्तका
क्षस्र्रक

लेिो

तर्ारी
र

वस्तुहरु

चूणथ

(डेञ्चर

वफक्सेवटभ पेष्टस र पाउडसथ) समेत; अलग अलग
(इनर्डर्भजुअल) खुद्रा र्बिीको प्र्ाकेजमा भएको िााँत

हरुको चेप (बीचको भाग) सफा गनथ प्रर्ोग गररने
तन्तु (र्ानथ) (डेण्टल ल्फौस वा िााँत वा िााँतको चेप
सफा गनथ बनाइएको मुलार्म खालको धागो)।
3306.10.00

-िन्त मञ्जनहरु (डेक्षण्टफ्रीसेस)

3306.20.00

-िााँतहरुको चेप सफा गनथ प्रर्ोग गररने तन्तु (डेण्टल

3306.90.00
33.07

5

फ्लस)

5

-अन्र्

5

िाह्री

बनाउने

(वप्रशेभ,

सामानहरु, गन्ध
खुइल्र्ाउने

शेर्भङ्ग

हटाउने, नुहाउने

सामानहरु

र

अन्र्त्र

र

आफ्टरशेभ)
सामानहरु, रौं
नपरे का, अन्र्

सुगक्षन्धत श्रृंगाररक वा सर सफाइका सामानहरु;
ववसं िामक तत्वहरु भएको वा नभएको, सुगक्षन्धत
भएको वा नभएको कोठा गन्धहारक (र्डओडोराइजर)
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सामानहरु।
3307.10.00

-िाह्री

बनाउने

(वप्रशेभ, शेर्भङ्ग

र

आफ्टरशेभ)

सामानहरु

5

3307.20.00

-ब्र्क्षिगत गन्ध हटाउने र पसीना रोक्ने सामानहरु

3307.30.00

-सुगक्षन्धत नुहाउने लवण र स्नानका सामानहरु

१०
5

-कोठा सुगक्षन्धत पाने वा कोठाको िुगन्थ ध हटाउने
सामग्रीहरु

धार्मथक

काममा

सामानहरु समेतः
३३०७.४९.००

--अन्र्

3307.90.00

-अन्र्

34.01

प्रर्ोग

हुने

सुगक्षन्धत

१०
5

साबुन; साबुन भएका वा नभएका छड वा डण्डी (वार)

वटवकर्ा (केक), सााँचोमा ढालेर (मोल्डेड) बनेका रुप वा

आकृर्तका, बाह्य भागमा असर पाने (सफेस एक्षक्टभ)
प्रांगाररक उत्पािन वा ववरचनहरु (वप्रपरे सन्स) साबुन भए

वा नभएका तरल (र्लक्षक्वड) वा लेिो (िीम) रुपमा
भएको र खुद्रा र्बिीको लार्ग प्रस्तुत गररएका (पुट अप

फर ररटे ल सेल) नुहाउन (वार्सङ ि स्कीन) र्नर्मत्तका

बाह्य भागमा असर पाने (सफेस एक्षक्टभ) प्रांगाररक
उत्पािन वा ववरचन (वप्रपरे सन्स) हरु; साबुन (सोप) वा
अपमाजथक

(र्डटजेण्ट)

द्रब्र्

सं र्सि (इक्षम्प्रग्नेटेड),

ववलेवपत (कोटे ड) वा आवृत्त (कभडथ) भएका कागत, गद्दा
(वार्डङ्ग), जमोठ (फेल्ट) र वर्नेतरवस्तु (ननवुभेन्स)।
3401.11.00
3401.19.00

--ट्वाइलेट (शारीररक सफाई) को प्रर्ोगको लार्ग
(और्र्धमूलक उत्पािन समेत

5

--अन्र्

5

-अन्र् रुपका सावुनः
३४०१.२०.१०

---सोर्डर्म फ्र्ाट्टी एसीड साल्ट (सोप नुडल्स)

5

३४०१.२०.९०

---अन्र्

5

3401.30.00

-छाला सफा गने (नुहाउने) कार्थ र्नर्मत्तका बाह्य

5
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भागमा असर पाने, तरल (र्लक्षक्वड) वा लेिो (िीम)
रुपमा भएका खुद्रा र्बिीको लार्ग प्रस्तुत भएका
प्रांगाररक

उत्पािन

(प्रोडक्ट्स)

तर्ा

ववरचनहरु

पाने

कारकहरु

(वप्रपरे सन्स)
34.02

प्रांगाररक

बाह्य

भागमा

असर

(एजेन्ट)(साबुन बाहेक); बाह्य भागमा असर पाने
तर्ारी
सहार्क

वस्तुहरु, धुने
सामान

(वार्सङ्ग)

समेत)

र

उत्पािनहरु

शीर्थक

३४.०१

(धुने
मा

उल्लेख भएका बाहेक साबुन भएको वा नभएको सफा
गने (क्षक्लर्नङ्ग) सामानहरु।
-खुद्रा

र्बिीको

प्रांगाररक

रुपमा

बाह्य

भागमा

राक्षखएको

वा

नराक्षखएको

असर

पाने

कारकहरु

(एजेन्ट):
3402.11.00

--एर्नर्ोर्नक

5

3402.12.00

--क्र्ावटर्ोर्नक

5

3402.13.00

--नन-आर्ोर्नक

5

3402.19.00

--अन्र्

5

-खुद्रा र्बिीको लार्ग राक्षखएका तर्ारी सामानहरुः
३४०२.२०.१०

---र्डटरजेन्ट पाउडर

5

३४०२.२०.९०

---अन्र्

5

-अन्र्:
38.14

3402.90.90

--अन्र्

3814.00.00

ु
प्रांगाररक सं र्ि
द्रवक (सोल्भेन्ट) र पातलो पाने

5

(र्र्नर) पिार्थ, अन्र्त्र नपरे को; प्रलेप (पेन्ट) र रोगन
(वार्नथस) हटाउने वा मेट्ने तर्ारी सामानहरु।
३९.१७

प्लावष्टकका, नलीहरु, पाइपहरु र होजहरु
लचकिार

नलीहरु)

र

र्तनका

जडानहरु

(लामो
जस्तै

जोनीहरु, इल्वोज (कुहुनो), प्लान्जहरु (वावहर र्नस्कने
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भाग)।
३९१७.१०.००

-वफाँज नउड्ने प्रोवटन वा कोर्ीर् वस्तुहरुका कृर्त्रम
आन्द्राभुाँडी (ससेज केर्सङस)
-नलीहरु, पाइपहरु

र

नलीहरु), िह्रोः

५

होजेज

(लामो

लचकिार

३९१७.२१.००

-इर्ाइर्लनको पोर्लमरको

५

३९१७.२२.००

--प्रोवपर्लनको पोर्लमरको

५

३९१७.२३.००

--र्भनार्ल क्लोराइडको पोर्लमरको

५

३९१७.२९.००

--अन्र् प्लावष्टकको

५

-अन्र् नलीहरु, पाइपहरु र होजहरु (लामो लचकिार
नलीहरु):
३९१७.३१.००

--न्र्ूनतम

धड्काको

चाप

(बस्टथ

प्रेसर)

२७.६

एमपीए भएको लचकिार नलीहरु, पाइपहरु र होजहरु
(लामो लचकिार नलीहरु)
३९१७.३२.००

५

--अन्र्, सवल (ररइन्फोस्डथ) नगराइएका वा अरु
वकर्समबाट
वफवटङ

अन्र्

पिार्थहरुका सार्

(उपकरण

ु ाथ
पाटथपज

नर्मसाइएका,

जस्ता

सामानहरु)

बाहेकका
३९१७.३३.००

--अन्र्, सवल

५

नगराइएका

नर्मसाइएका, वफवटङ

३९.२०

वा

अन्र्

पिार्थहरु

ु ाथ
(उपकरण, पाटथपज

जस्ता

सामानहरु) सवहतका

५

३९१७.३९.००

--अन्र्

५

३९१७.४०.००

ु ाथ जस्ता सामानहरु)
-वफवटङहरु (उपकरण, पाटथपज

५

अकोशीर् (नन्सेलल्ु र्र) र असवल (नवट्रइन्फोस्ड),
अस्तर नहार्लएको वा पटर्लत (लेर्मनेट) नगररएको,
आधार (सपोटथ) नहार्लएको वा र्स्तै अरु सामानसाँग
नजोर्डएका प्लावष्टकका अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, वफल्म,
फ्वाईल र क्षस्ट्रपहरु।
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-इर्ाइर्लनको पोर्लमरकोः
३९२०.१०.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.१०.९०

---अन्र्

5

-प्रोवपर्लनको पोर्लमरकोः
३९२०.२०.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.२०.९०

---अन्र्

5

-स्टाइररनको पोर्लमरकोः
३९२०.३०.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.३०.९०

---अन्र्

5

-र्भनार्ल क्लोराइडका पोर्लमरहरुकोः
--तौलको वहसावले ६ प्रर्तशतभन्िा घटी सुघट्यकारी
(प्लावष्टसाइजसथ) नरहेकोः
३९२०.४३.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.४३.९०

---अन्र्

5

--अन्र्ः
३९२०.४९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.४९.९०

---अन्र्

5

-एिेर्लक पोर्लमरकोः
--पोर्ल (र्मर्ाइल र्मर्ाविलेट) कोः
३९२०.५१.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.५१.९०

---अन्र्

5

--अन्र्ः
३९२०.५९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.५९.९०

---अन्र्

5

-पोर्लकावोनेटहरु, अक्षल्कडरे क्षजन्स, पोर्लएर्लल इष्टरहरु
वा अन्र् पोर्लष्टरहरुः
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--पोर्लकावोनेटहरुकोः
३९२०.६१.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.६१.९०

---अन्र्

5

--पोर्ल (इर्ाइर्लन टे ररफ्र्ालेट) को
३९२०.६२.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.६२.९०

---अन्र्

5

ृ पोर्लष्टरहरुकोः
--असं तप्त
३९२०.६३.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.६३.९०

---अन्र्

5

--अन्र् पोर्लष्टरहरुकोः
३९२०.६९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.६९.९०

---अन्र्

5

ु ोज वा र्सका रासार्र्नक ब्र्ूत्पक्षत्तहरुकोः
-सेलल
ु ोजकोः
--पुनउथत्पादिन सेलल
३९२०.७१.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.७१.९०

---अन्र्

5

ु ोज एर्सटे टकोः
--सेलल
३९२०.७३.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.७३.९०

---अन्र्

5

ु ोज ब्र्ूत्पक्षत्तहरुकोः
--अन्र् सेलल
३९२०.७९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.७९.९०

---अन्र्

5

-अन्र् प्लावष्टकहरुकोः
--पोर्ल (र्भनार्ल वुटाईरन) कोः
३९२०.९१.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.९१.९०

---अन्र्

5
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--पोर्लर्ामाइडकोः
३९२०.९२.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.९२.९०

---अन्र्

5

--एर्मनो-रे क्षजन्सकोः
३९२०.९३.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.९३.९०

---अन्र्

5

--फेनोर्लक रे क्षजन्सकोः
३९२०.९४.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.९४.९०

---अन्र्

5

--अन्र् प्लावष्टककोः
३९२०.९९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२०.९९.९०

---अन्र्

5

३९.२१

प्लावष्टकका अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, वफल्म, फ्वाइलहरु
र स्ट्रीपहरु।
ु र):
-कोशमर् (सेलल
--स्टाइररनको पोर्लमरकोः
३९२१.११.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२१.११.९०

---अन्र्

5

--र्भनार्ल क्लोराइड पोर्लमरकोः
३९२१.१२.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२१.१२.९०

---अन्र्

5

--पोर्लर्ूरेर्ेनकोः
३९२१.१३.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२१.१३.९०

---अन्र्

5

ु ोज) कोः
--पुनउथत्पादित (ररजेनरे टेड) कोर् (सेलल
३९२१.१४.१०

---मुद्रण गररएको

82

5

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

३९२१.१४.९०

---अन्र्

5

--अन्र् प्लावष्टकहरुकोः
३९२१.१९.१०

---मुद्रण गररएको

5

३९२१.१९.९०

---अन्र्

5

-अन्र्ः
--अन्र्ः
---मुद्रण गररएकोः
३९२१.९०.११
३९२१.९०.१९

----सनमाइका

र

फरमाइका

जस्ता

डेकोरे वटभ

लेर्मनेट र्सट्स

5

----अन्र्

5

---अन्र्ः
३९२१.९०.९१

----र्माथकोल

३९२१.९०.९२

----सनमाइका

३९२१.९०.९९
39.22

5

र

फरमाइका

जस्ता

डेकोरे वटभ

लेर्मनेट र्सट्स

5

----अन्र्

5

प्लावष्टकका स्नानगार (वा्स)हरु, वहुधार स्नानागार
(सावर वा्स्) हरु, पानी आउने र र्नस्कने व्र्वस्र्ा
सवहतको डुाँड (र्सङ्क) हरु, प्रिालनाधार (वाश-बेर्सन),

सबडेट हरु, ल्र्ाभोटरी प्र्ानहरु, आसनहरु (र्सट्स) र
ढकनीहरु

(कभसथ),

र्सस्टन्सथ) हरु

र

प्रिालन
र्स्तै

जलाधार(फ्लर्सङ्ग

सरसफाइका

समानहरु

(स्र्ानीटरी वेर्र)
3922.10.00

-स्नानागार (वा्स) हरु, वहुधार स्नानागार (शावर
वा्स) हरु डुाँड (र्सङ्कस) हरु तर्ा प्रिालनाधार (वास
वेर्सन्स हरु)

3922.20.00
3922.90.00

-ल्र्ाभोटरी

5

र्सटहर

(आसनहरु)

र

ढकनीहरु

(कभरहरु)

5

-अन्र्

5
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39.23

मालसामानको ओसारपसार (कन्भेर्ेन्स) वा पररवेष्टन

(प्र्ाक) गने प्लावष्टकका सामानहरु; प्लावष्टकका पौलो
वा वुजो (स्टोपसथ) ढकनी (र्लड्स), र्बकाथहरु(क्र्ाप्स)
र अन्र् बन्ि गने (क्लोजसथ) सामग्रीहरु।
-बाकस (कन्तुर वा सन्िूस) हरु, केस (वट्टा वा पेटी)
हरु, टोकरी वा डालो (िेटस) र र्स्तै सामग्रीहरु:
3923.10.10

---प्लावष्टकका पररवेष्टन (प्र्ाक) गने ट्यूवहरु

5

३९२३.१०.२०

---अण्डा राख्ने िेट

5

3923.10.90

---अन्र्

5

-बोरा वा र्ैलो (स्र्ाक्स) र झोलाहरु (ब्र्ागहरु)
कोन्स (डोको, सोली जस्ता सामानहरु) समेत) :
3923.21.00

--इर्ाइर्लनका पोर्लमरहरुका

5

3923.29.00

--अन्र् प्लावष्टकहरुको

5

-कावाथइज (चोर्ा इत्र्ादि बुनी मोह्रे को ठू लो बोतल),
बोतलहरु फ्लास्कहरु र त्र्स्तै सामानहरु:
3923.30.10

---पेट बोतल (बोतल वप्रफमथ)

5

3923.30.90

---अन्र्

5

3923.50.00

-पौलो वा वुजोहरु (स्टोपसथ), ढकनीहरु (र्लड्स),
र्बकाथहरु (क्र्ाप्स) र अन्र् बन्ि गने सामग्रीहरु
(क्लोजसथ)

5

-अन्र्ः

39.24

३९२३.९०.१०

---कम्पोक्षजट एल.वप.जी. ग्र्ााँस र्सर्लण्डर

5

३९२३.९०.९०

---अन्र्

5

ु - वेर्र), भान्साका
प्लावष्टकका भोजनपात्रहरु (टे बल
पाक उपकरणहरु (वकचेन वेर्र), अन्र् घरार्ासी
सामानहरु र सरसफाई सम्वन्धी (हाइजेर्नक) वा
शौच र श्रृङ्गार (ट्वाइलेट) का समानहरु
ु का भोजनपात्रहरु (टे वल
ु वेर्र), भान्साका पाक
-टे वल
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उपकरणहरु (वकचेनवेर्र):
3924.10.10

---बच्चालाई िूध खुवाउने बोतल

5

3924.10.20

---मेलामाइनका भााँडा

5

3924.10.90

---अन्र्

5

3924.90.९0

---अन्र्

5

39.25

अन्र्त्र

नपरे को

कमीका

प्लावष्टकका

ज्र्ावलहरु

(ववल्डसथ वेर्र)
3925.10.00

-३०० र्ल. भन्िा वढी िमताका ररजभ्वाथर्सथ ट्याङ्कस,
तरल पिार्थ राख्ने बडाबडा भाडा (भ्र्ाट्स) र त्र्स्तै
कन्टे नरहरु

3925.20.00

5

-ढोकाहरु, झ्र्ालहरु र र्तनका फ्रेम (चौकोसहरु) र
ढोकाका सं घारहरु

3925.30.00

5

-सटर (कपाट) हरु, झ्र्ालका क्षझलर्मल पिाथहरु
(भेनेर्सर्न ब्ल्र्ाण्डससमेत) र त्र्स्तै सामानहरु र
र्तनका अवर्व (पाटथस) हरु

5

-अन्र्ः
३९२५.९०.२०

---पफ स्र्ाण्डवीच वाल एण्ड रुफ प्र्ानल

5

३९२५.९०.३०

---अलुर्मर्नर्म कम्पोक्षजट प्र्ानल

5

३९२५.९०.९०

---अन्र्

5

39.26

प्लावष्टकका अन्र् सामग्रीहरु र शीर्थक ३९.०१ िे क्षख
३९.१ सम्मका अन्र् पिार्थहरुका सामानहरु।
3926.10.00

-कार्ाथलर् वा ववद्यालर्का आपूर्तथहरु (सप्लाइज)

5

-पररधान सामग्रीहरु (लुगाफाटो र सहार्क पररधान
सामग्रीहरु (क्लोदिङ एक्सेसरीज) (पन्जा (ग्लोभ्स),
र्मटे न्स (बुढी औ ंला एकार्तर अरु चारवटा औला
एकैठाउं अकोर्तर ढाक्ने गरी तर्ार गरे को पञ्जाहरु)
र औलाहरु खुलै रहने खालका पञ्जाहरु (र्मट्स)
समेतः

5
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---ग्लोभ्सः
३९२६.२०.१९

----अन्र्

5

---गाउनः
३९२६.२०.२९

----अन्र्

5

---एप्रोनः
३९२६.२०.३९

----अन्र्

5

३९२६.२०.९०

---अन्र्

5

3926.30.00

-फर्नथचरका

3926.40.00

काउचहरुका

वफवटङ्गहरु,

उपकरण,

ु ाथ जस्ता सामानहरु वा र्स्तै सामानहरु
पाटथपज

5

-लघु प्रर्तमाहरु (स्ट्याट्यूट्स)

5

-अन्र्ः
---अन्र्ः
3926.90.9१

----र्त्रपाल र पालहरु

5

3926.90.9२

----लेवल र ट्यागहरु

5

3926.90.९४

----कपडा झुण्ड्याउने ह्याङ्गरहरु

5

3926.90.9५

----प्लावष्टकको कृर्त्रम घााँसको टफथ

5

3926.90.९९

----अन्र्

5

४४.१२

प्लाइउड, भेर्नर्डथ पवट्टका (प्लानेल) र त्र्स्तै पत्र पत्र
गरी अस्तर हालेर बनाएको काठ।
४४१२.१०.००

-बााँसको

५

-अन्र् प्लाइउड, पूणरु
थ पमा काठका पाताहरु भएको
(बााँस

बाहेक), प्रत्र्ेक

प्लाई

६

र्म.र्म.

मोटाई

(आउटर

प्लाई)

ननाघेकाः
४४१२.३१.००

--कम्तीमा

एउटा

बाह्य

पत्र

उष्णप्रिे शीर् काठको भएको
४४१२.३३.००

५

--अन्र्, एल्डर (एल्नस् जातहरू), आश (फ्राक्षक्सनस्
जातहरू)), बीच (फागस जातहरू), भोजपत्र (बचथ)
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(बेटुला

जातहरू), चेरी

(चेस्टनट)

(च्र्ास्टार्नर्ा

जातहरू), मसला

(प्र ुनस्

जातहरू), कटुश

जातहरू), एल्म

(र्ुकर्लप्टस

(अल्मस्

जातहरू), वहकोरी

(क्र्ार्ाथ जातहरू), हर्थ चेस्टनट (एस्कुलस् जातहरू),

लाइम (तीर्लर्ा जातहरू), म्र्ापल (एसर जातहरू)
ओक्

एसपीपी),

(क्र्ुकथस्

जातहरू),

प्लेनट्री

(प्लाटानसजातहरू), लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन
(पोपुलस्
टुर्लपउड

जातहरू), रोर्बर्नर्ा (रोर्बर्नर्ा
(र्लररओडेन्ड्रन

जातहरू)

जातहरू),
वा

ओखर

(जुग्लान्स जातहरू) प्रजार्तका गैरशंकुधारी काठको
कम्तीमा एउटा बाह्य पत्र (आउटर प्लाई) भएको
४४१२.३४.००

--अन्र्, कम्तीमा एउटा बाह्य पत्र (आउटर प्लाई)
उपशीर्थक

४४१२.३३.००

मा

उल्लेख

नभएका

प्रजार्तका गैर कोणधारी काठको भएको
४४१२.३९.००

५

--अन्र्, िुवै बाह्य पत्र (आउटर प्लाई) कोणधारी
काठको भएको

५

-अन्र्ः
४४१२.९४.००

--ब्लकबोडथ, लेर्मनबोडथ र बाटे नबोडथ

५

४४१२.९९.००

--अन्र्

५

ु न (प्र्ावकङ्ग) गनथ प्रर्ोग हुने खालको
वस्तुहरु सं पट

६३.०५

(सामान भने) बोरा र झोला।
र्नर्मथत

-मानव

तान्तव

पिार्थहरु

(टे क्सटाइल

म्र्ाटे ररर्ल्स) काः
६३०५.३३.००

--अन्र्, पोर्लइर्ाइर्लन वा पोर्लप्रोपर्लनका पट्टी वा
र्स्तै वस्तु

६४.०४

५

रबर, प्लावष्टक, छाला वा र्मक्षश्रत छालाको बावहरी
तलुवा भएका र कपडाका सामानहरुको मार्र्ल्लो
भाग भएका पाउपोश।
-रबर वा प्लावष्टकको बावहरी तलुवा भएका पाउपोशः
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--खेलकुिका पाउपोशस टे र्नस जुत्ताहरु, बस्केटबल
जुत्ताहरु, क्षजम (ब्र्ार्ाम शालाका) जुत्ताहरु, तालीमका
जुत्ताहरु र र्स्तैः
६४०४.११.१०
६४.०५

---सुतीको मार्र्ल्लो भाग भएको क्र्ानभास जुत्ता

१०

अन्र् पाउपोश।
-कपडाका सामानहरुको मार्र्ल्लो भाग भएकाः
६४०५.२०.१०

---सुती कपडाबाट तर्ार गररएको (सुतीको क्र्ानभास
जुत्ता)

१०

कृर्त्रम फूलहरु, पल्लव (फोर्लएज) र फल र र्तनका

६७.०२

भागहरु (पाटथस); कृर्त्रम फूलहरु, पल्लव र फलबाट
बनेका वस्तुहरु।
६७०२.१०.००

-प्लावष्टकको

१०

-अन्र् पिार्थकोः
६७०२.९०.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

१०

६७०२.९०.९०

---अन्र्

१०

68.02

शीर्थक ६८.०१ का वस्तुहरु वाहेकका स्मारक वा
र्नमाथणको लार्ग तर्ार गरे का ढुं गा (स्लेट वाहेक) र
र्तनका समानहरु, वप्रष्ठ सामग्री (व्र्ावकङ्ग) भएको वा
नभएको प्राकृर्तक ढुं गा (स्लेटसवहत) का सं गममथरका
ठोस

िाना

प्राकृर्तक

(मोज्र्ाक
ढु ङ्गा

क्र्ुव्स)

(स्लेटसवहत)

र
का

र्स्तै

कृर्तम

समाना
रुपले

रङ्गाइएका िानाहरु रोडा, र्गखाथ, टुिाहरु र धुलो
(स्लेट सवहत)
-चेप्टो

वा समतल

सतह

भएको

सामान्र्

रुपले

कावटएको वा क्षचरे को अन्र् स्मारक वा र्नमाथणको
लार्ग तर्ार गररएको ढुं गा र र्तनका वस्तुहरु:
6802.21.00

--सं गममथर, सरन्ध पत्र्र (ट्राभरटाइन) र पत्र्ररलो
पिार्थ (अलावाष्टर)

88

5

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

6802.23.00

--पत्र्र वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.29.00

--अन्र् ढु ङ्गाहरु

१5
5

-अन्र्:
6802.91.00

--सं गममथर, सरन्र पत्र्र (ट्राभरटाइन) र पत्र्ररलो
पिार्थ (अलावाष्टर)

5

6802.92.00

--अन्र् च ुनिार ढुं गा

5

6802.93.00

--पत्र्र वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.99.00

--अन्र् पत्र्रहरु

68.13

अश्मतन्तु

15
5

(एसवेष्टस), अन्र्

खर्नज

तत्वहरु

वा

सेल्र्ुलोजका आधारका, कपडा वा अन्र् पिार्थका सार्
समार्ोजन (कम्वाइन) भए वा नभएको ब्रे क, क्लच र
र्स्तै

समानहरुका

लार्ग, जडान

नभएका

(नौट

माउन्टे न्ट) घर्थण पिार्थ वा र्तनका सामानहरु (जस्तै,
चााँिर

रौल, पाटा

(क्षस्ट्रप), खण्ड(सेग्मेण्ट), चक्का

(र्डस्क), वाससथ, प्र्ाडहरु)।
-अश्मतन्तु (एसवेस्टस) भएकाः
६८१३.२०.१०

---ब्रे क लाइर्नङ्ग र प्र्ाडहरु

5

६८१३.२०.९०

---अन्र्

5

- अश्मतन्तु (एसवेस्टस) नभएका:

69.07

6813.81.00

--ब्रे क लाइर्नङ्ग र प्र्ाडहरु

5

6813.89.00

--अन्र्

5

माटोका फ्लेगहरू र पेर्भङहरू (पत्र्रहरू नक्षजकै

रहेको जडान), अगेनो वा च ुलो (हर्थ) वा र्भत्ताका
टार्लहरू; अस्तर

(ब्र्ावकङ्ग) भएको

वा

नभएको

सं गममथर गने ठोस िाना पिार्थ र र्स्तै सामानहरू;
वफर्नर्सङ्ग सेरार्मक्स।
-फ्लेगहरू र पेर्भङहरू (पत्र्रहरू नक्षजकै रहेको
जडान), अगेनो वा च ुलो (हर्थ) वा र्भत्ताका टार्लहरू,
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उपशीर्थक ६९०७.३० र ६९०७.४० का बाहेकः
6907.21.00

--तौलका

वहसाबमा

जल

प्रशोचन

कोवफर्सर्न्ट

०.५% ननाघेको
6907.22.00

--तौलका

5

वहसाबमा

जल

प्रशोचन

०.५% नाघेको तर १०% ननाघेको
6907.23.00

कोवफर्सर्न्ट
5

--तौलका वहसाबमा जल प्रशोचन कोवफर्सर्न्ट १०%
नाघेको

6907.30.00
6907.40.00
70.03

5

-सं गममथर गने ठोस िाना पिार्थहरू (मोज्र्ाक क्र्ुब्स)
र र्स्तै, उपशीर्थक ६९०७.४० का बाहेक

5

-वफर्नर्सङ्ग सेरार्मक्स

5

अवशोर्क, प्रर्तववम्वीर् वा अप्रर्तववम्वीर् तह (पत्र वा
लेर्र) भएको वा नभएको, पाता (र्सट्स) वा प्रोफाइल
को

रुपमा

भएको, अरु

कुनै

वकर्समको

काम

नगररएको, ढालेको कााँच (काष्ट ग्लास) र वेक्षल्लत
कााँच (रोल्ड ग्लास)।
-तारवववहन पाता :
7003.12.00

--सम्पूणथ रुपमा रङ्गाएको (बडी वटण्टे ड्), अपारिशी
पाररएको (ओपार्सफाइड्), रङ्ग चढाइएको (फ्ल्र्ास्ड)
वा

70.04

अवशोर्क, प्रर्तववम्वीर्

वा

अप्रर्तववम्वीर्

तह

(लेर्र) भएको

5

7003.19.00

--अन्र्

5

7003.20.00

-तार भएको पाता

5

7003.30.00

-प्रोफाइल

5

अवशोर्क, प्रर्तववम्वीर् वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र)

भएको वा नभएको, तर अन्र् कुनै काम नगररएको,
पाता (र्सट्स) को रुपमा भएको तन्क्र्ाएर बनाइएको
(ड्रन) कााँच वा हावाफुकेर वा ग्र्ााँस भरे र बनाइएको
(ब्लोन) कााँच।
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7004.20.00

-सम्पूणथ रुपमा रङ्गाएको (बडी वटन्टे ड्), अपारिशी
पाररएको (ओपार्सफाइड), रङ्ग चढाएको (फ्ल्र्ास्ड) वा
अबशोर्क, प्रर्तववम्वीर् वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र)

7004.90.00
70.05

भएको

5

-अन्र्

5

अवशोर्क, प्रर्तववम्वीर् वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र)

भएको वा नभएको, तर अन्र् वकर्समबाट कुनै काम
नभएको, पाता (र्सट्स) मा भएको फ्लोट ग्लास
(कााँच) र सतह घवर्थत (ग्राउण्ड) वा चमकाइएको
(पोर्लस्ड) कााँच।
7005.10.00

-अवशोर्क, प्रर्तववम्वीर् वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र)
भएको, तार–वववहन (नन-वार्डथ) कााँच।

5

-अन्र् तार वववहन कााँच :
7005.21.00

70.06

--सम्पूणत
थ : रङ्गाएको (वडी वटण्टे ड) ओपार्सफाइड,
फ्ल्र्ास्ड वा मेरेली सर ्फेस ग्राउण्ड

5

7005.29.00

--अन्र्

5

7005.30.00

-तार भएको कााँच

5

7006.00.00

शीर्थक ७०.०३, ७०.०४ वा ७०.०५ का कााँचहरु,
र्नहुरेको (बेन्ट), वकनाराको काम गरे को (एज वक्डथ),

खोपेको (इनग्रेभ्ड), प्वाल पारे को (र्ड्रल्ड), इनामेल
लगाएको

वा

अन्र्

प्रकारले

बनाएको

तर

अन्र्

पिार्थसाँग जोडी आकार नदिएको वा जडान नगरे को।
70.07

5

कडा बनाएको वा पटर्लत कााँच भएको सुरक्षित
कााँच।
-कडा बनाएको (तावपत) सुरक्षित कााँच:
7007.11.00
7007.19.00

--गाडी, जहाज, अन्तरीिर्ान वा सवारीका साधनमा
समाववष्ट गनथ र्ोग्र् आकार र नापका

5

--अन्र्

5
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-पटर्लत सुरक्षित कााँच :
7007.21.00

70.08

--गाडी, जहाज, अन्तरीिर्ान वा सवारीका साधनमा
समाववष्ट गनथ र्ोग्र् आकार र नापको

5

7007.29.00

--अन्र्

5

7008.00.00

कााँचको बहुर्भत्तीर् अवरोधक इकाइ (मक्षल्टपल वाल्ड
इन्सुलेवटङ र्ूर्नट)।

70.09

5

फ्रेम भएको वा नभएको कााँचको ऐना, पछार्डको दृश्र्
िे क्षखने ऐना समेत।
7009.10.00

-गाडीको पृष्ठदृश्र् िे क्षखने ऐना

5

-अन्र्:
7009.91.00

--फ्रेम नहालेको

5

7009.92.00

--फ्रेम हालेको

5

७२.०७

फलाम वा अर्मक्षश्रत इस्पात (नन्एल्वार् स्टील) का
अधथ तर्ारी उत्पािनहरु।
-वजनमा ०.२५ प्रर्तशत भन्िा कम कावथन भएकोः
७२०७.११.००

--नापमा मोटाईको िुइ गुना भन्िा कम चौडाई भएको,
आर्ताकार (वगाथकार समेत) र्तर्थक्च्छे िन भएको

७२०७.१२.००

--अन्र्, चारपाटे

(आर्ताकार)

(वगाथकार

बाहेक)

िससेक्सन (र्तर्थक्च्छे िन) भएको
७२०७.१९.००

--अन्र्

७२०७.२०.००

-वजनमा ०.२५ प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी कावथन
६००

प्र.मे.टन

र्म.र्म.वा

आच्छादित
(कोटे ड्)

प्र.मे.टन

रु.2500।
रु.2500।

भएको
७२.०९

प्र.मे.टन

रु.2500।

सो

भन्िा

(क्ल्र्ाड्), जलप

नगररएको,

बढी

चौडाई भएको,

(प्लेटेड्)

शीतबेर्लत

वा

लेवपत

(कोल्डरोल्ड)

(कोल्डररड्यूस्ड) फलाम वा अर्मक्षश्रत (नन-एल्वार्)
इस्पातका फ्ल्र्ाटरोल्ड उत्पािनहरु।

92

प्र.मे.टन

रु.2500।

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

-कुण्डली (क्वार्ल) मा भएको क्षशत-बेलन (कोल्डरोल्ड

वा

कोल्ड

ररडर्ूस्ड)

बाहेक

अन्र्

काम

नभएकाः
७२०९.१५.००

--३ र्म.र्म. वा बढी मोटाईका

७२०९.१६.००

--१ र्म.र्म. भन्िा बढी तर ३ र्म.र्म. भन्िा कम

प्र.मे.टन

रु.2200।

मोटाईका
७२०९.१७.००

--०.५ र्म.र्म. वा बढी तर १ र्म.र्म. ननाघ्ने
मोटाईका

७२०९.१८.००

--०.५ र्म.र्म. भन्िा कम मोटाईका

प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।

-कुण्डली (क्वार्ल) मा नभएका, क्षशत-बेलन (कोल्डरोल्ड

वा

कोल्ड

ररडर्ूस्ड)

बाहेक

अन्र्

काम

नभएकाः
७२०९.२५.००

--३ र्म.र्म. वा बढी मोटाईका

७२०९.२६.००

--१ र्म.र्म. भन्िा बढी तर ३ र्म.र्म. भन्िा कम

प्र.मे.टन

रु.2200।

मोटाईका
७२०९.२७.००

र्म.र्म.

--०.५

वा

बढी

तर

१

र्म.र्म.ननाध्ने

मोटाईका
७२०९.२८.००

--०.५ र्म.र्म. भन्िा कम मोटाईका

७२०९.९०.००

-अन्र्

७२.११

६००

प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।

र्म.र्म.

भन्िा

कम

चौडाईको, आच्छादित

(क्ल्र्ाड्), जलप (प्लेटेड्) वा लेपन (कोटे ड्) नभएको
फलामका वा अर्मक्षश्रत (नन्-एल्वार्) स्पातका फ्ल्र्ाट
रोल्ड उत्पािनहरु।
-ताप-बेलन (हट-रोल्ड) बाहेक अन्र् काम नभएकोः
७२११.१३.००

--चारै तफथ (औन फोर फेसेज) वा क्लोज्ड बक्स
पासमा बेर्लएको (रोल्ड), १५० र्म.र्म. भन्िा बढी
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चौडाईको र ४ र्म.र्म.मा नघटने गरी मोटाई भएको,

कुण्डली (क्वार्ल) मा नभएको र उच्चाबच बुट्टा
(प्र्ाटनथ इन ररलीफ) नभएको।
७२११.१४.००

--अन्र्, ४.७५ र्म.र्म. वा बढी मोटाईको

७२११.१९.००

--अन्र्

प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।

-क्षशत बेलन (कोल्ड-रोल्ड) (कोल्ड ररड्यूस्ड) बाहेक
अन्र् काम नभएकोः
७२११.२३.००

--तौलको वहसावले काबथनको मात्रा ०.२५% भन्िा
कम भएको

७२११.२९.००

--अन्र्

७२११.९०.००

-अन्र्

72.13

प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।
प्र.मे.टन

रु.2200।

फलाम वा अर्मक्षश्रत स्पातका (नन् एल्वार्) का
लाप्सा र डण्डीहरु (बासथ एण्ड रौड्स), तापवेर्लत
(हटरौल्ड),

असमर्मत

रुपले

बेवह्रएको

कुण्डली

(क्वार्ल) हरु।
7213.10.00

-वेलन प्रविर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै समर्मा उत्पन्न

भंगरु ीकरण (इण्डेण्टे सन), धसाथहरु (ररब्स), खााँचहरु
(ग्र ुभ्स) वा अन्र् ववकृर्तहरु (र्डफोमेसन) हरु भएका
7213.20.00

-अन्र्, वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको मात्रा बढी
प्रर्तशतमा भएको इस्पात ववशेर्) को

प्र.मे.टन
रु.250०।प्र.मे.टन
रु.250०।-

--१ र्म.र्म. भन्िा कम नापको ब्र्ास भएको बृत्ताकार
र्तर्थकच्छे ि (िस सेक्सन) को:
7213.91.10

---८ र्म.र्म. ननाघेको

7213.91.90

---अन्र्

7213.99.00

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
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72.14

गढे को (फोज्डथ), तापवेर्लत (हटरोल्ड), ताप कवर्थत (हट

ड्रन) वा ताप ववहष्कृत (हट एक्स्ुडेड्) बाहेक अन्र्
काम नगररएको फलाम वा अर्मक्षश्रत (नन् एल्वार्)
इस्पातका अन्र् लाप्सा (बासथ) डण्डी (रौड) हरु,
वेलनविर्ा पर्छ बटाररएका (क्षट्वस्टे ड्) र्स्ता वस्तुहरु
समेत।
7214.10.00

-गढे को (फोज्डथ) (तातो पारी वपटे र बनाएको )

7214.20.00

-वेलन प्रविर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै समर्मा उत्पन्न

प्र.मे.टन
रु.250०।

भएका भंगरु ीकरण (इण्डेण्टे सन), धसाथहरु (ररब्स),

खााँचहरु (ग्र ुभ्स) वा अन्र् र्बकृर्तहरु (र्डफोमेसन्स)

भएका वा वेलन विर्ा (रोर्लङ्ग) पर्छ बटाररएका
(वट्रवस्टे ड):
7214.30.00

प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र्, वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको मात्रा बढी
प्रर्तशतमा भएको इस्पात ववशेर्) को

प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र् :
7214.91.00

--चतुभज
थ ु ाकृर्त (वगाथकार बाहेक) को र्तर्थक पररच्छे ि
(िस-सेक्सन) को

प्र.मे.टन
रु.250०।-

--अन्र् :
7214.99.10

---पुनवेलन

र्ोग्र्

(रररोलेवल)

लाप्सा

र

डण्डी

अर्धकतम लम्बाइ १८०० र्म.र्म. चौडाई ६००
र्म.र्म. र मोटाई ५ र्म.र्म. र सो भन्िा बढी भएको
7214.99.90
72.15

---अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

फलाम वा अर्मक्षश्रत स्पात (नन् एल्वार् स्टील) का
अन्र् लाप्सा डण्डीहरु।
7215.10.00

-शीत

र्नर्मथत

(कोल्ड

फोम्डथ)

वा

शीत-पररष्कृत

(कोल्ड-वफर्नस्ड) बाहेक अन्र् काम नभएको, वफ्र
कवटङ्ग स्टील (सल्फरको मात्रा बढी प्रर्तशतमा भएको
इस्पात ववशेर्) को
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प्र.मे.टन
रु.250०।

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

7215.50.00

-अन्र्, शीत र्नर्मथत (कोल्ड फोम्डथ) वा शीत-पररष्कृत
कोल्ड वफर्नस्ड) बाहेक अन्र् काम नभएका

7215.90.00
72.16

प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।

फलाम वा अर्मक्षश्रत (नन्-एल्वार् स्टील) स्पातका
ऐङ्गल

(कोण)

शेप्स

(आकार)

र

सेक्सनहरु

(भागहरु)।
7216.10.00

-तापबेर्लत (हट रोल्ड), तापकवर्थत (हटड्रन) वा ताप
ववहष्कृत

(हट

एक्सुडेड्)

बाहेक

नगररएको, ८०

र्म.र्म.भन्िा

कम

अन्र्
उचाइ

कार्थ
भएको

र्ू.आइ. वा एच भागहरु (सेक्सन्स)

प्र.मे.टन
रु.250०।-

-तापबेर्लत, ताप कवर्थत वा ताप ववहष्कृतबाहेक अन्र्
कार्थ नगररएको, ८० र्म.र्म.भन्िा कम उचाइ भएको
एल वा टी भागहरु (सेक्सन्स):
7216.21.00

--एल सेक्सनहरु

7216.22.00

--वट सेक्सनहरु

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

-तापबेर्लत, तापकवर्थत वा ताप बवहष्कृतबाहेक अन्र्
कार्थ नगररएको, ८० र्म.र्म. वा सोभन्िा बढी उचाइ
भएको र्ू. आइ. वा एच ् भागहरु (सेक्सन्स):
7216.31.00

--र्ू सेक्सनहरु

7216.32.00

--आई सेक्सनहरु

7216.33.00

--एच सेक्सनहरु

7216.40.00

-तापबेर्लत तापकवर्थत वा ताप ववहष्कृतबाहेक अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।

कुनै काम नगररएको, ८० र्म.र्म. वा सोभन्िा बढी
उचाइ भएको, एल वा टी भागहरु (सेक्सन्स)
7216.50.00

-तापबेर्लत, तापकवर्थत वा ताप बवहष्कृतबाहेक अन्र्
कार्थ नगररएको, कोणहरु (एंगल) आकार (शेप्स) र
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प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

भागहरु (सेक्सन्स)
-शीत र्नर्मथत (कोल्ड फोम्डथ) वा शीत पररष्कृत
(कोल्ड

वफर्नस्ड)

बाहेक

अन्र्

काम

नभएका,

कोणहरु (एंगल्स), आकारहरु (शेप्स) र खण्डहरु
(सेक्सन्स) :
7216.61.00

--समतल

वेलन

(फल्र्ाट रोल्ड) उत्पािनहरुबाट

उपलब्ध
7216.69.00

प्र.मे.टन
रु.250०।

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र् :
7216.91.00

--समतल-बेलन

(फ्ल्र्ाट-रोल्ड)

उत्पािनहरुबाट

शीत-र्नर्मथत (कोल्ड-फोम्डथ) वा शीत पररष्कृत (कोल्ड
वफर्नस्ड) गररएका
7216.99.00
७२.१७

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।

फलाम वा अर्मक्षश्रत स्पातका तारहरु (वार्र)।
७२१७.१०.००

-जलप वा लेप नलगाइएको, चमकिार (पोर्लस्ड)
बनाइएको वा नबनाइएको

७२१७.२०.००

-जस्ता (क्षजङ्क) को जलप वा लेप लगाइएको

७२१७.३०.००

-अन्र् अपधातु (बेस मेटल) को जलप वा लेप

प्र.मे.टन
रु.250०।

73.07

प्र.मे.टन
रु.250०।

७२१७.९०.००

-अन्र्

७२२३.००.००

क्षखर्ा नलाग्ने ईस्पातका तार (वार्र)।

७२.२९

प्र.मे.टन
रु.250०।

लगाइएको

७२.२३

प्र.मे.टन
रु.250०।

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

अन्र् र्मक्षश्रत स्पातका तार (वार्र)।
७२२९.२०.००

-र्सर्लको-म्र्ांगर्नज इस्पातको

७२२९.९०.००

-अन्र्
फलाम

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

वा

इस्पातको
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नली

वा

पाइप

जडानहरु

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

(जस्तै-कक्षप्लङ, एल्वोज, स्लीभ)।
-काष्ट वफवटङ्ग (ढालेर जडान गरे को):
7307.11.00

--अनम्र् (नन्-म्र्ार्लएबल) काष्ट आइरनको

7307.19.00

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र्, स्टे नलेस स्टीलको:
7307.21.00

--फ्लान्जेज

7307.22.00

--र्िडेड (चूडीिार) एल्वोज, वेण्डस र स्लीभ्स

7307.23.00

--वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग

7307.29.00

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र्:
7307.91.00

--फ्लेन्जेज

7307.92.00

--र्िडेड (चूडीिार) एल्वोज, वेण्डस र स्लीभ्स

7307.93.00

--वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग

7307.99.00

--अन्र्

73.08

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

फलाम वा इस्पातको सं रचनाहरु (स्ट्रक्चसथ) (शीर्थक
नं ९४.०६ को पूवथ ववरक्षचत भवनहरु बाहेक) र
सं रचनाका अङ्गहरु (जस्तै, पुल, पुल-खण्डहरु, लकगेट, टावसथ, लेवटस मास्ट, छतहरु, छतका सं रचनाहरु,
ढोकाहरु

र

झ्र्ालहरु

र

र्तनका

सं रचनाहरु

र

ढोकाका सं गारहरु, सटरहरु, वेदिका (ब्र्ालुस्ट्रेड्),
खम्बाहरु र स्तम्भहरु); फलाम र इस्पातका पाता,

डण्डी, ऐंगल, आकार, सेक्सन, ट्यूव र र्स्तै सं रचनाका
प्रर्ोगको र्नक्षम्त तर्ार गररएका सामानहरु।
7308.10.00

-पुल र पुलका खण्डहरु
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प्र.मे.टन
रु.250०।

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

7308.20.00

-टावर र ल्र्ावटस माष्ट

7308.30.00

-ढोका, झ्र्ाल र र्तनका चौकोसहरु र ढोकाका

प्र.मे.टन
रु.250०।

सं घारहरु
7308.40.00

-खट बााँध्ने (स्क्र्ाफोक्षल्डङ्ग), सटररङ, (फमाथ) प्रोवपङ
वा वपट प्रोवपङ (टे वा दिने) का र्स्तै उपकरणहरु

73.09

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

7308.90.00

-अन्र्

7309.00.00

जुनसुकै पिार्थ (सं पीर्डत वा तरलीकृत ग्र्ााँस बाहेक)

प्र.मे.टन
रु.250०।

को लार्ग, र्ाक्षन्त्रक वा ताप सम्बन्धी उपकरण जडान
नभएको, अस्तर हालेको वा नहालेको, ताप र्नरोध
गररएको वा नगररएको ३०० लीटर भन्िा बढी
िमताको फलाम वा इस्पातबाट बनेका ररजभ्वाथर्र
(पानीपोखरी),

टं की,

वपपा

र

र्स्तै

आधानपात्र

(कन्टे नर) हरु।

प्र.मे.टन
रु.250०।-

फलाम वा इस्पातको सं पीर्डत वा तरलीकृत (कम्प्रेस्ड

73.11

वा र्लक्वीफाइड्) ग्र्ााँस हाल्ने घरार्सी, व्र्ापाररक
(औद्योर्गक

बाहेक)

प्रर्ोजनका

एल.

वप.

क्षज.

र्सर्लण्डरहरु।
७३११.००.२०

---एल.वप. ग्र्ााँस र्सर्लण्डर

5

७३११.००.९०

---अन्र्

5

७३.१२

ववद्युतीर् अवरोधक नभएको, फलाम वा इस्पातको
बावटएको
(प्लेटेड्)

(स्ट्राण्डेड्), तार, डोरी, केवुल, सं ग्रर्र्त

वफत्ताहरु

(बैण्डस्)

घुएत्रो

हान्ने

डोरी

(क्षस्लङ्ग) र र्स्तै।

७३.१३

७३१२.१०.००

-बावटएको (स्ट्राण्डेड्) तार (वार्र), डोरी र केवुल

७३१२.९०.००

-अन्र्

७३१३.००.००

फलाम

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

वा

इस्पातको

कााँटा-तार

(बाब्डथ

वार्र);

बटारे को (क्षट्वस्टे ड्) हुप वा एक्लो च्र्ाप्टो तार, कांडा
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प्र.मे.टन
रु.250०।-

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

भएको वा नभएको र खुकुलो गरी बाटे को फलाम वा
इस्पातको वार बाने काममा आउने िोहोरो तार
(डबल वार्र)।
७३.१४

फलाम वा इस्पात तारको कपडा, (अन्तहीन वफत्ता
समेत) र्ग्रल, जाली र फेक्षन्सङ्ग (घेरा); फलाम वा
इस्पातको एक्सप्र्ाण्डेड् मेटल।

-बुर्नएको कपडा (बुभेन कल्र्):
७३१४.१२.००

--र्न्त्रावली (मेर्सनरी) को लार्ग अन्त्र्हीन वफत्ताहरु
(एण्डलेस बैण्ड्स), स्टे नलेस स्टीलका

प्र.मे.टन
रु.250०।

७३१४.१४.००

--अन्र् बुर्नएको कपडा, स्टे नलेस स्टीलकोः

७३१४.१९.००

--अन्र्

७३१४.२०.००

-अर्धकतम

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

र्तर्थक्च्छे िन

(िस-सेक्सनल)

माप

(डार्मेन्सन) ३ र्म.र्म. वा बढी भएको तारको र
जालीको नाप (मेश साइज) १०० वगथ से.र्म. वा
बढी भएको, प्रर्तच्छे िन (इण्टरसेक्सन) मा रसार्न
गररएको

(वेल्डेड्)

र्ग्रल, जाली

(नेवटङ्ग)

र

घेरा

(फेक्षन्सङ्ग)
-अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।

र्ग्रल, जाली

(नेवटङ्ग)

र

घेरा

प्रर्तच्छे िनमा रसार्न गररएकोः
७३१४.३१.००

--जस्ता (क्षजङ्क) को जलप वा लेप गररएको

७३१४.३९.००

-- अन्र्

(फेर्सङ्ग),
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र् कपडा, र्ग्रल, जाली (नेवटङ्ग) र घेरा (फेंक्षन्सङ्ग):
७३१४.४१.००

--जस्ताको जलप वा लेप गररएको

७३१४.४२.००

--प्लावष्टक लेपन (कोट) गररएको

७३१४.४९.००

--अन्र्

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
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७३१४.५०.००
73.15

-वरफी जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)
फलाम

वा

इस्पातका

र्सिी

प्र.मे.टन
रु.250०।

(चेन)

र

र्तनका

अङ्गहरु।
-सं र्धत ग्रक्षन्र्र्ुि(आवटथकुलेटेडर्लङ्क) र्सिी र र्तनका
अङ्गहरु:
7315.11.00

--रोलर र्सिी

7315.12.00

--अन्र् र्सिी

7315.19.00

--अङ्गहरु

7315.20.00

-स्कीड चेन (र्सिी)

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

-अन्र् र्सिी:

७३.१७

7315.81.00

--स्ट्ड र्लङक

7315.82.00

--अन्र् वेल्डेड् र्लङक

7315.89.00

--अन्र्

7315.90.00

-अन्र् अङ्गहरु

७३१७.००.००

फलाम वा इस्पातको कीला, मसीना कीला, रे खण वपन
(ड्रइङ

प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।
प्र.मे.टन
रु.250०।

वपन), कोरुगेटेड

नेल, स्ट्यापल

(शीर्थक

८३.०५ बाहेकका) र र्स्तै सामानहरु, अरु पिार्थको
टाउको भएका वा नभएका तर तामाको टाउको
भएका सामान बाहेक।
७३.२०

प्र.मे.टन
रु.250०।-

फलाम वा इस्पातको कमानी र कमानीमा प्रर्ोग हुने
पत्ती (र्लभ्स)।

-पत्तीिार कमानी र र्तनका पत्तीहरुः
७३२०.१०.९०
७३.२४

--अन्र्

5

फलाम वा इस्पातको सरसफाइ सम्बन्धी सामान र
ु ाथहरु।
र्तनका पाटथपज

101

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

७३२४.१०.००

-स्टे नलेस स्टीलको र्सन्क र वास वेर्सन

5

-स्नानागारः
७३२४.२१.००

--इनामेल गरे को वा नगरे को काष्ट आइरनका

5

७३२४.२९.००

--अन्र्

5

-अन्र्, पाटथपूजाथहरु समेतः
७३२४.९०.१०

---पाटथपूजाथहरु

5

७३२४.९०.९०

---अन्र्

5

८३.०१

आधारभूत धातुबाट बनेको ताल्चा (प्र्ाडलक) र
ताल्चाहरु

(लक्स)

हरु

(सााँचोले

सञ्चालन

हुन,े

सं र्ोजन (कक्षम्बनेशन) ले सञ्चालन हुने वा ववद्युतले

सञ्चालन हुन)े ; ताल्चा सवहतका अपधातुका अन्तराप र

अन्तराप सवहतका फ्रेमहरु; मार्र् उल्लेख भएका कुनै
पर्न वस्तुहरुको लार्ग अपधातुका सााँचोहरु।
८३०१.२०.००
८३.०२

-मोटर गाडीमा प्रर्ोग हुने खालका ताल्चाहरु (लक्स)
फर्नथचर,

ढोका,

ब्लाइण्ड,

कोच,

कास्केट

र र्स्तै

भर्र्ाङ्गको
कांठी,

खुडवकला,

कन्तुर,

सामानमा

चेष्ट

प्रर्ोग

5

झ्र्ाल,
(वाकस)

गनथ उपर्ुि

अपधातुका जडान सामग्रीहरु (माउण्टीङ्ग, वफवटङ्ग) र
र्स्तै सामग्रीहरु; आधारभूत धातुको टोप राख्ने (र्र्ाक,
टोप झुण्ड्याउने र्सं गौरा, ब्राकेट र र्स्तै जडानहरु;
आधारभूत

धातुको

माउक्षण्टङ्ग

भएको

गुलावपाश

(क्र्ास्टोसथ); आधारभूत धातुको स्वचार्लत ढोका वन्ि
गने सामान (अटोमेवटक डोर क्लोजसथ)।
८३०२.३०.००

-मोटर गाडीको लार्ग उपर्ुि अन्र् जडान सामग्रीहरु
(माउक्षण्टङ्गस, वफवटङ्गस) र र्स्तै सामग्रीहरु

८४.०९

शीर्थक
पूणत
थ र्ा

८४.०७
वा

ु ाथहरु।
पाटथपज

वा

मुख्र्तर्ा
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-अन्र्ः
--पूणत
थ र्ा वा मुख्र्तर्ा स्पाकथ इक्षग्नसन इन्टरनल
कम्वशन वपष्टन इक्षन्जनमा प्रर्ोगका लार्ग उपर्ुि M
8409.91.१0

---मोटर गाडीको

5

--अन्र्ः
8409.9९.१0
८४.१३

---मोटर गाडीको

5

मापक र्न्त्र जडेको वा नजडेको तरल पिार्थको पम्प,
तरल पिार्थ मार्र् तान्ने साधन (एर्लभेटसथ)
८४१३.३०.००

-इन्टरनल कम्वशन वपष्टोन इक्षन्जनको लार्ग इन्धन,
लुवव्रकेवटङ वा कुर्लङ र्मर्डर्म पम्प

84.21

अपकेक्षन्द्रत

(सेक्षन्ट्रफ्र्ुजज
े ),

5

अपकेन्द्रण

शोर्

(सेक्षन्ट्रफ्र्ुगल ड्रार्सथ) समेत, तरल र ग्र्ााँस र्नक्षत्तका
र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन (प्र्ुररफाइङ्ग)
र्न्त्रावली (मक्षशनरी) र उपकरणहरु (एपरे टस)
-तरल पिार्थको लार्ग र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) वा
पररशोधन (प्र्ुररफाइङ्ग) का र्न्त्रावली उपकरणहरु
(मेक्षशनरी एण्ड एपरे ट्स):
8421.23.00

--ईन्टरनल कम्बशन इक्षन्जनको लार्ग लेत पेट्रोल
र्नस्र्न्िकहरु (वफल्टसथ)

5

-ग्र्ााँसको लार्ग र्नस्पन्िन वा पररशोधन र्न्त्रावली
(मक्षशनरी) वा उपकरणहरु (एपरे टस):
8421.31.00

--इन्टरनल

कम्वस्शन

इक्षन्जनको

वार्ु अन्तग्रहण

र्नस्पन्िकहरु (इनटे क एर्र वफल्टसथ)
84.72

5

अन्र् कार्ाथलर् र्न्त्रहरु (अवफस मक्षशन्स) (उिाहणत:
हेक्टोग्राफ

वा

एड्रेर्सङ्ग

मक्षशनहरु,

स्टे क्षन्सल

डुक्षप्लकेवटङ्ग

अटोम्र्ावटक

मक्षशनहरु,
ब्र्ाङ्कनोट

र्डस्पेन्सरहरु, क्वाइन सौवटथङ्ग मक्षशनहरु (मुद्रा छांट्ने
र्न्त्र), क्वाइन

काउक्षण्टङ्ग
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पेक्षन्सल शापेर्नङ्ग मक्षशनहरु, परफोरे वटङ्ग वा स्ट्याक्षप्लङ्ग
मक्षशनहरु)।
-अन्र्ः
८४७२.९०.१०

---अटोमेवटक टे लर मेक्षशन

15

८४७२.९०.२०

---अटोम्र्ावटक ब्र्ाङ्क नोट र्डस्पेन्सरहरु

15

८४७२.९०.३०

---परफोरे वटङ्ग मेर्सनहरु

15

८४७२.९०.४०

---स्ट्याक्षप्लङ्ग मेर्सनहरु

15

८४७२.९०.९०

---अन्र्

15

८४.७७

र्स भागका अन्र्त्र उल्लेख नभएका वा समावेश
नभएका, रबर वा प्लावष्टकको काम गनथ (ववकथङ्ग)
र्नर्मत्तका वा र्ी पिार्थहरुका उत्पािनहरु (प्रोडक्ट्स)
को

र्नमाथण

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर)

र्नर्मत्तका

र्न्त्रावली

(मक्षशनरी)।
८४७७.१०.००
84.79

-इन्जेक्सन-मौक्षल्डङ्ग मक्षशनहरु

5

र्स भागको अन्र्त्र उल्लेख नभएका वा समावेश
नभएका, व्र्क्षिगत कार्थ (इनर्डर्भजुअल फङसन्स)
भएका र्न्त्रहरु र र्ाक्षन्त्रक सार्धत्रहरु (मेकार्नकल
अप्लार्न्सेस)।
-अन्र् र्न्त्रहरु र र्ाक्षन्त्रक उपकरणहरुः
--अन्र्ः
---अन्र्ःः

८४.८०

८४७९.८९.९१

----एर्र ह्युर्मर्डफार्र र र्डह्युर्मर्डफार्र

८४७९.८९.९९

----अन्र्

५
10

धातु ढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइका
बक्साहरु (मोक्षल्डङ्ग बौक्सेस); मोल्ड बेसहरु; ढलाइ
नमूनाहरु (मौक्षल्डङ्ग प्र्ाटसथ); धातु, मेटल कारबाइड्,
कााँच, खर्नज पिार्थहरु, रबर वा प्लावष्टक ढाल्ने
सााँचोहरु (मोल्ड्स) (धातुको र्सर्लका (इनगौट) ढाल्ने
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सााँचो बाहेक)।
-रबर

वा

प्लावष्टक

र्नर्मत्तको

ढलाइको

सााँचो

(मोल्ड्स) :
८४८०.७१.००
84.81

--इन्जेक्सन वा कम्प्रेसन टाइप्स

5

नल (पाइप) हरु, वाक्षष्पत्र वा ब्वार्लरको वाह्यावरण
(ब्वार्लर शेल), जलाशर् (टै ङ्कस), भ्र्ाटहरु वा र्स्तै
वस्तुहरुको लार्ग टुटीहरु (ट्याप्स, कौक्स), भल्भहरु
र र्स्तै उपकरणहरु, प्रेसर ररड्युर्सङ्ग भल्भ र ताप
स्र्ैतकीर् ढं गले र्नर्क्षन्त्रत (र्मोस्टावटकली कन्ट्रोल्ड)
भल्भहरु समेत
8481.10.00

-प्रेसर ररड्युर्सङ्ग भल्भहरु

8481.20.00

-ओर्लर्ो

हाइड्रोर्लक

वा

5

न्र्ुम्र्ावटक

ट्रान्सर्मसन

र्नर्मत्तका भल्भहरु

5

8481.30.00

-चेक (ननररटनथ) भल्भहरु

5

8481.40.00

-सेक्षफ्ट वा ररर्लफ भल्भहरु

5

-अन्र् उपकरणहरु (अप्लार्न्सेस):
8481.80.90
85.07

--अन्र्

5

चारपाटे (वगाथकार समेत) भएको वा नभएको ववद्युत

सं क्षचत गने र्न्त्र (एकुमुलेटर); र्तनका छु ट्याउने र्न्त्र
(सेपरे टर) समेत।
8507.10.00

-वपष्टन इक्षन्जन जगाउन प्रर्ोग हुने प्रकारको सीसा
अम्ल (लीड-एसीड)

10

8507.20.00

-अन्र् लीड एसीड एकुमुलेटर

10

८५०७.३०.००

-र्नकल क्र्ाडर्मर्म

5

८५०७.४०.००

-र्नकल फलाम

5

८५०७.५०.००

-र्नकल-धातु हाइड्राइड

5

-अन्र् एकुमुलेटरः
८५०७.८०.१०

---पावर बैङ्क (व्र्ाट्री प्र्ाक)

105

10

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

८५०७.८०.९०

---अन्र्

10

र्नवाथत माजथनीहरु (भ्र्ाकुम क्षक्लनसथ)

85.08

-स्वचार्लत ववद्युतीर् मोटरर्ुि:
8508.11.00

--१५०० वाट भन्िा बढी शक्षि नभएको र धुलो
जम्मा गने र्ैली (डष्ट ब्र्ाग) वा अन्र् ग्रहण िमता
(ररसेप्टे कल क्र्ापार्सटी) २० र्लटर ननाघेको

5

8508.19.00

--अन्र्

5

8508.60.00

-अन्र् र्नवाथत माजथनीहरु (भ्र्ाकुम क्षक्लनसथ)

5

8508.70.00

-अङ्गहरु (पाटथस)

5

85.11

ववद्युत इक्षग्नसन वा स्पाकथ इक्षग्नसन वा कम्प्रेसन
इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वसन इक्षन्जनको लार्ग स्टावटथङ्ग
उपकरणहरु

(जस्तै-इक्षग्नसन

म्र्ाग्नेटोस्, म्र्ाग्नेटो

डाइनामोज (च ुम्वकीर् डाइनामो), इक्षग्नसन क्वार्ल,

स्पावकथङ्ग प्लग र ग्लो प्लग, स्टाटर मोटर); जेनेरेटर
(जस्तै–डाइनामा, अल्टरनेटसथ)

र

र्स्तो

इक्षन्जनमा

जोड्ने कट आउटहरु।
8511.10.00

-स्पावकथङ प्लग

5

८५११.३०.००

-र्डवष्ट्रव्र्ूटसथ; इक्षग्नसन क्वार्ल

5

८५११.४०.००

-स्टाटथर मोटर र िोहोरो काम हुने स्टाटथर जेनेरेटर

5

८५११.५०.००

-अन्र् जेनेरेटर

5

८५११.८०.००

-अन्र् उपकरणहरु

5

85.12

ववद्युतको प्रकाश दिने वा सूचना दिने उपकरणहरु
(शीर्थक ८५.३९ का सामान बाहेक), साइकल वा
मोटर साइकलमा प्रर्ोग हुने ववण्ड क्षस्िन, वाइपर,
र्डफ्रोष्टर र डेर्मष्टर।
8512.10.00

-साइकलमा

प्रर्ोग

औजारहरु

हुने

प्रकाश

वा

दृवष्टसूचक
5
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8512.20.00

-अन्र् प्रकाश वा दृवष्टसूचक (र्भजुअल र्सग्नर्लङ्ग)
औजारहरु

5

8512.30.00

-ध्वर्नसूचक (साउण्ड र्सग्नर्लङ्ग) औजारहरु

5

8512.40.00

-ववण्ड क्षस्िन ववपर, र्डफ्रोष्टर र डेर्मष्टर

5

8512.90.00

ु ाथहरु
-पाटथपज

5

८५.१३

आफ्नै श्रोतबाट शक्षि सञ्चालन गरी बल्ने बोक्न हुने

ु ट
ववद्युतको वक्षत्त (जस्तै डाइब्र्ावट्रज, एक्र्ुमल
े र र
म्र्ाग्नटोज),

शीर्थक

८५.१२

को

उपकरणहरु

बाहेक।
८५१३.१०.००
85.17

-बक्षत्तहरु
टे र्लफोन

5

ु र
सेटहरु, सेलल

सञ्जालहरु

वा

अन्र्

तारवववहन सञ्जालहरुका लार्ग प्रर्ोग हुने टे र्लफोनहरु

समेत; ध्वनी, छवव वा अन्र् आाँकडा प्रसारण वा
सं ग्रहण र्नर्मत्तका उपकरणहरु, तारसवहत वा ताररवहत
सञ्जाल (जस्तै: स्र्ानीर् वा बृहत िेत्र सञ्जाल (लोकल
अर वाइड एररर्ा नेटवकथ) मा सञ्चार गनथ प्रर्ोग हुने
उपकरणहरु
८५.२७

समेत,

वा

शीर्थक

८५.२८

का

८४.४३,

प्रसारण

८५.२५,

वा

सं ग्रहण

उपकरणहरु बाहेक।
-टे र्लफोन

ु र
सेटहरु; सेलल

सञ्जालहरु

वा

अन्र्

तारवववहन सञ्जालहरुका लार्ग प्रर्ोग हुने समेत:
8517.12.00

ु र सञ्जालहरु वा अन्र् तारवववहन सञ्जालहरुका
--सेलल
लार्ग प्रर्ोग हुने टे र्लफोनहरु

२.5

-ध्वनी, छवी वा अन्र् आाँकडा प्रसारण वा सं ग्रहण
र्नर्मत्तका उपकरणहरु, तारसवहत वा ताररवहत सञ्जाल

(जस्तै: स्र्ानीर् वा बृहत् िेत्र सञ्जाल (लोकल अर
वाइड एररर्ा नेटवकथ) मा सञ्चार गनथ प्रर्ोग हुने
उपकरणहरु समेत।
8517.61.00

--आधार स्र्ानहरु (बेस स्टे शन्स)
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--ध्वनी, छवी वा अन्र् आाँकडालाई सं ग्रहण गने
पररवतथन गने र प्रसारण वा पुनरुत्पािन गने र्न्त्रहरु,
स्वीक्षचङ्ग र राउवटङ्ग उपकरणहरु समेतः
८५१७.६२.१०

---स्माटथ घडी

१5

८५१७.६२.२०

---नेटववकथङ्ग स्वीच

5

८५१७.६२.३०

---राउटर

5

८५१७.६२.९०

---अन्र्

5

8517.69.00

--अन्र्

5

8517.70.00

-अङ्गहरु (पाटथस)्

85.18

सूक्ष्म

१०

ध्वर्नवाहक

र्नर्मत्तका

(माइिोफोन)

धारकहरु

(इनक्लोजर)

मा

हरु

र

(स्ट्याण्डस);

आरोवपत

त्र्स

सं लग्नक

(माउण्टे ड्)

भए

वा

नभएका ध्वर्न ववस्तारक र्न्त्रहरु (लाउड् स्पीकसथ);
सुक्ष्मध्वर्न

वाहक

(माइिोफोन)

सक्षम्मर्लत

(कम्वाइण्ड) भएको वा नभएको कणथ श्रवणर्न्त्र (हेड
फोन) हरु तर्ा कणथ श्रवणर्न्त्र (इर्र फोन) हरु, र
एक सूक्ष्मध्वर्नवाहक (माइिोफोन) तर्ा एक वा
एक भन्िा बढी ध्वर्न ववस्तारक र्न्त्र (लाउडस्पीकर)
हरु भएका समुच्चर् (सेट) हरु; श्रब्र्ावृक्षत्त वैद्यर्ु तक

ववस्तारक (अर्डर्ो वफ्रक्वेन्सी इलेक्षक्ट्रक एक्षम्प्लफार्र)

हरु; वैद्यर्ु तक ध्वर्न प्रविथक र्न्त्र (इलेक्षक्ट्रक साउण्ड
एम्प्लीफार्र) का समुच्चर्हरु (सेट्स)
8518.10.00

-माइिोफोन र र्तनका अडेसाहरु
-बट्टार्भत्र

अड्याइएका

वा

१०

नअड्याइएका

लाउड

क्षस्पकरहरु:
८५१८.२१.००

--बट्टार्भत्र अड्याइएका र्सङ्गल लाउड क्षस्पकर

८५१८.२२.००

--एउटै

बट्टार्भत्र

अड्याइएका

क्षस्पकर

मक्षल्टपल

१०

लाउड
१०
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8518.29.00

--अन्र्

८५१८.३०.००

ु
-सूक्ष्म ध्वर्न वाहक (माइिोफोन) सं र्ि
भए वा

१५

नभएका शीर्थवणर्न्त्र (हेडफोन) हरु र कणथश्रवणहरु
(इर्र

फोन)

हरु,

र

एउटा

सूक्ष्म

ध्वर्नवाहक

(माइिोफोन) र्न्त्र र एक वा सो भन्िा बढी ध्वर्न
ववस्तारक

र्न्त्र

(लाउड्

स्पीकर)

हरु

भएका

समुच्चर्हरु (सेट्स)

१०

८५१८.४०.००

-अर्डर्ो वफ्रक्वेन्सी इलेक्षक्ट्रक एक्षम्प्लफार्र

१०

८५१८.५०.००

-ववद्युतको आवाज बढाउने सेटहरु (इलेक्षक्ट्रक साउण्ड
एक्षम्प्लफार्र सेट)

85.23

१०

र्डस्कहरु, टे पहरु, सुगदठत अवस्र्ाका वाष्पीकरण
नहुने

(सोर्लड-स्टे ट

नन्-भोलाटाइल)

सञ्चर्

उपकरणहरु, “स्माटथ काडथहरु” र ध्वनी वा अन्र्
प्रवृक्षत्तलाई अर्भलेखन गनथ र्नर्मत्तका अन्र् माध्र्म,
अर्भलेखन गररएका वा नगररएका र्डस्क उत्पािनका
लार्ग प्रर्ोग हुने म्र्ावट्रसहरु र माष्टरहरु, तर भाग
३७ का उत्पािनहरु बाहेक।
-च ुम्वकीर् माध्र्म:
8523.29.00

--अन्र्:

5

-चािुर्ीर् (अक्षप्टकल) माध्र्म:
8523.41.00

--रे कडथ नगररएको

5

--अन्र्ःः
8523.49.१0

---सफ्टवेर्र भएका

5

8523.49.९0

---अन्र्

5

-अधथसंवाहक (सेर्मकन्डक्टर) माध्र्म:
8523.51.00

--सुगदठत अवस्र्ाका वाष्पीकरण नहुने(सोर्लड-स्टे ट
नन्-भोलाटाइल) सञ्चर् उपकरणहरु

--स्माटथ काडथहरुः
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८५२३.५२.१०

---र्सम काडथ

5

८५२३.५२.२०

---मेमोरी काडथ

5

८५२३.५२.९०

---अन्र्

5

8523.59.00

--अन्र्

5

8523.80.०0

-अन्र्

5

85.25

सं ग्रहण

उपकरण

अर्भलेखन

(ररसेप्सन

(साउण्ड

ऐपरे टस)

ररकर्डथङ्ग)

वा

वा

ध्वर्न

पुनरुत्पािन

(ररप्रोड्यूर्सङ्ग) उपकरण (ऐपरे टस) समाववष्ट भए वा
नभएको, रे र्डर्ो

प्रसारण

(रे र्डर्ो-ब्रोडकाक्षस्टङ्ग)

वा

टे र्लर्भजन र्नर्मत्तका प्रसारण उपकरण (ट्रान्सर्मसन
एपरे टस);

टे र्लर्भजन

क्र्ामराहरु;

र्डक्षजटल

क्र्ामराहरु र र्भर्डर्ो क्र्ामरा–ररकडथस।
थ
8525.60.00

-सं ग्रहण

उपकरण

(ररसेप्सन

एपरे टस्)

समाववष्ट

ट्रान्सर्मसन उपकरणहरु

5

-टे र्लर्भजन क्र्ामराहरु, र्डक्षजटल क्र्ामराहरु र
र्भर्डर्ो क्र्ामरा रे कडथरहरु (र्भर्डर्ो क्र्ामरा
रे कडथस)थ :

85.28

८५२५.८०.१०

---टे र्लर्भजन क्र्ामराहरु

5

८५२५.८०.२०

---र्डक्षजटल क्र्ामराहरु

5

८५२५.८०.३०

---र्भर्डर्ो क्र्ामरा रे कडथरहरु

5

८५२५.८०.९०

---अन्र्

5

रे र्डर्ो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) ग्राहकहरु (ररर्सभसथ) अर्वा
ध्वर्न वा र्भर्डर्ो अर्भलेखन (ररकर्डङ्ग
थ ) वा पुनरुत्पािन
ररप्रोड्यूर्सङ्ग)

उपकरणहरु

(ऐपरे टस)

समाववष्ट

(इनकरपोरे वटङ्ग) भएका वा नभएका, टे र्लर्भजन र्नर्मत्तका
सं ग्रहण
सं ग्रहण

(ररसेप्सन)

उपकरणहरु

उपकरण

समाववष्ट

(ऐपरे टस); टे र्लर्भजन
नभएका

(परीवविकहरु) र प्रोजेक्टर (प्रिेवपत्र) हरु।
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-प्रोजेक्टर (प्रिेवपत्र) हरु:
8528.62.00

--शीर्थक ८४.७१ को स्वचार्लत आाँकडा प्रशोधन
र्न्त्रमा सोझै जोडन सवकने वा सो र्न्त्रका सार्मा
प्रर्ोग गनथका लार्ग अवकक्षल्पत (र्डजाइन्ड)

८५.२८

रे र्डर्ो

प्रसारण

(ब्रोडकास्ट)

10

ग्राहकहरु (ररर्सभसथ)

अर्वा ध्वर्न वा र्भर्डर्ो अर्भलेखन (ररकर्डथङ्ग) वा
पुनरुत्पािन (ररप्रोड्यूर्सङ्ग)
समाववष्ट

उपकरणहरु

(इनकरपोरे वटङ्ग)

भएका

(ऐपरे टस)

वा

नभएका,

टे र्लर्भजन र्नर्मत्तका सं ग्रहण (ररसेप्सन) उपकरण
(ऐपरे टस); टे र्लर्भजन सं ग्रहण उपकरणहरु समाववष्ट
नभएका

मोर्नटरहरु

(परीवविकहरु)

र प्रोजेक्टर

(प्रिेवपत्र) हरु।
-रे र्डर्ो

ब्रोडकाष्ट ररर्सभरहरु वा ध्वनी वा दृष्र्

अर्भलेखन

वा

पुनरुत्पािन

उपकरणहरु

समावेश

भएका वा नभएका टे र्लर्भजन र्नर्मत्तका सं ग्रहण
उपकरणहरु:
--अन्र् रवङ्गनः
८५२८.७२.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाको

10

८५२८.७२.९०

---अन्र्

10

85.29

शीर्थक

८५.२५

उपकरणहरुको

लार्ग

िे क्षख

प्रर्ोगर्ोग्र् पाटथपूजाथहरु।

८५.२८

पूणत
थ र्ा

वा

सम्मका
मुख्र्तर्ा

-अन्र्:
8529.90.10
85.31

--टे र्लर्भजन ररर्सभरका
शीर्थक ८५.१२ वा ८५.३० बाहेकका ववद्युतीर्
ध्वर्न वा दृश्र् सूचक उपकरणहरु (जस्तै-घण्टी,
साइरन, इं र्डकेटर प्र्ानेल, चोर घण्टी (वगथलर एलामथ)
वा आगलागीको घण्टी (फार्र अलामथ)
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8531.20.00

-तरल स्फवटक सामग्री (एल. सी. डी.) वा प्रकाश
इर्मवटङ डार्ोड्स (एल.इ.डी.) समाववष्ट इक्षण्डकेटर

8531.90.00
85.32

प्र्ानेल

10

ु ाथहरु
-पाटथपज

10

क्षस्र्र भ्र्ाररएवल र र्मलाउन हुने ववद्युतीर् सन्धाररत्र
(क्र्ापार्सटर) (वप्र-सेट)।

8532.10.00

-५०/६०
गररएको
के.र्भ.

हजथ
क्षस्र्र

(पावर

सवकथटको
सन्धाररत्र

प्रर्ोगको

लार्ग

(क्र्ापार्सटर)

क्र्ापार्सटर)

भन्िा

तर्ार

र

कम

०.५
िमता

नभएको ररएक्टीभ शक्षि सञ्चालन गनथ सक्ने भएको

10

-अन्र् क्षस्र्र सन्धाररत्र (क्र्ापार्सटर):
8532.21.00

--ट्यान्टालम

10

8532.22.00

--आल्मुर्नर्म इलेक्ट्रोलाइवटक

10

8532.23.00

--सेरार्मक डाइईलेक्षक्ट्रक, र्सङ्गल लेर्र

10

8532.24.00

--सेरार्मक डाइईलेक्षक्ट्रक, मक्षल्टलेर्र

10

8532.25.00

--कागज वा प्लावष्टकको डाइईलेक्षक्ट्रक

10

8532.29.00

--अन्र्

10

8532.30.00

-भ्र्ाररएवल वा एडजष्टे वल (र्मलाउन हुने) (वप्र–सेट)

8532.90.00
85.33

क्र्ापार्सटर

10

ु ाथहरु
-पाटथपज

10

ववद्युत

प्रर्तरोधक

(रे र्सष्टर)

(ररर्ोस्ट्याट्

र

पोटे न्शीर्ोर्मटर समेत), ताप प्रर्तरोधक बाहेक।
8533.10.00

-क्षस्र्र काबथन प्रर्तरोधक, कम्पोक्षजसन वा वफल्म जस्ता

10

-अन्र् क्षस्र्र प्रर्तरोधक:
8533.21.00

--२० बाट सम्मको शक्षि सञ्चालन िमताका लार्ग

10

8533.29.00

--अन्र्

10
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-तार जोर्डएको घटबढ हुने (भ्र्ाररएवल) प्रर्तरोधक,
ररर्ोस्ट्याट्स र पोटे न्शीर्ोर्मटर:

85.34

8533.31.00

--२० बाट सम्मको शक्षि सञ्चालन िमताका लार्ग

8533.39.00

--अन्र्

8533.40.00

-अन्र्

10
10

घटबढ

हुने

प्रर्तरोधक, ररर्ोष्ट्याट्स

र

पोटे न्शीर्ोर्मटर समेत

10

8533.90.00

ु ाथहरु
-पाटथपज

10

8534.00.00

वप्रन्टे ड सवकथट (छावपएका पररपर्हरु)।

10

85.36

१००० भोल्टसम्मको भोल्टे ज भएको वाल्ने र्नभाउने
(स्वीक्षचङ) वा ववद्युतीर् पररपर्को लार्ग वा ववद्युत
पररपर्मा वा साँग जोड्नको लार्ग चावहने वैद्यर्ु तक

उपकरणहरु (जस्तै, स्वीच, ररले, फ्र्ूज, सजथ सप्रेसर,
प्लग, सकेट, ल्र्ाम्प-होल्डर र अन्र् सं र्ोजकहरु
(कनेक्टसथ)

जक्सन

बक्सेस);

चािुर्ीर्

तन्तुहरु

(अक्षप्टकल फाइवसथ), चािुर्ीर् तन्तुका मुठ्ठा वा मोटा
तारहरु र्नर्मत्तका सं र्ोजकहरु (कनेक्टसथ)
8536.50.00

-अन्र् स्वीचहरु

15

-ल्र्ाम्प होल्डर, प्लग र सकेटहरु :
8536.69.00

--अन्र्

15

8536.90.00

-अन्र् उपकरणहरु

15

85.40

तातो, चीसो क्र्ार्ोड वा फोटोक्र्ार्ोड भल्भस् र
ट्यूबस् (जस्तै-भ्र्ाकुम वा भेपोर वा ग्र्ााँस वफल्ड

भल्भ र ट्यूब, मकथरी आकथ रे क्टीफाइङ भल्भ र
ट्यूब, क्र्ार्ोड रे ट्यूब, टे र्लर्भजन क्र्ामरा ट्यूब)।
-क्र्ार्ोड-रे , टे र्लर्भजन वपक्चर ट्यूब, र्भर्डर्ो मर्नटर
क्र्ार्ोड-रे ट्यूब समेत:
8540.11.00

--रङ्गीन

5
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८५.४३

र्ो

भागको

अन्र्त्र

नपरे को

ब्र्क्षिगत

कामका

ववद्युतीर् औजार र उपकरणहरु।
-अन्र् र्न्त्रहरु र उपकरणहरुः
८५४३.७०.१०
85.44

---ववद्युतीर् र्सगरे ट
ववद्युतरुि

३०

(इन्सुलेटेड),

(इनामेल

लगाएको

वा

एनोडाइज समेत), तार(वार्र), केबुल (को–एक्सेल
केबुल

समेत)

नजोर्डएको

अन्र्

र

कनेक्टरसाँग

इन्सुलेटेड

जोर्डएको

वा

कन्डक्टर; अक्षप्टकल

फाइबर केबुल, तार, ववद्युत कण्डक्टर वा कनेक्टर
जोडेको

वा

नजोडेको

प्रत्र्ेक

ढावकएका

रे शाहरु

(क्षशद्ड फाइबर) बाट बनेको तार।
-१०००

भोल्टसम्मको

लार्ग

अन्र्

इलेक्षक्ट्रक

कण्डक्टरहरु:
8544.42.00

--कनेक्टरसाँग जोर्डएका

15

8544.49.00

--अन्र्

15

8544.70.00

-अक्षप्टकल फाइवर केवुल

10

87.02

ड्राइभर समेत १० वा सोभन्िा बढी र्ात्रुहरु बोक्ने
मोटर गाडीहरु।
-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन
(र्डजेल वा अिथ र्डजेल) भएको:
8702.10.10

--बसहरु (२५ भन्िा बढी र्सट भएको)

8702.10.20

--र्मर्नबसहरु (१५ िे क्षख २५ सम्म सीट भएको)

8702.10.30

--माइिो बसहरु (११ िे क्षख १४ सम्म सीट भएको)

5
35
55

---जीप, कार र भ्र्ानहरुः
८७०२.१०.४१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

60

८७०२.१०.४९

----अन्र्

60
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-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन
(र्डजेल वा अिथ र्डजेल) र धक्का दिने ववद्युर्तर् मोटर
िुवै भएको:
8702.20.10

--बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट भएको)

8702.20.20

--र्मर्नबसहरु (१५ िे क्षख २५ सम्म सीट भएको)

8702.20.30

--माइिो बसहरु (११ िे क्षख १४ सम्म सीट भएको)

5
35
40

---जीप, कार र भ्र्ानहरुः
८७०२.२०.४१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

40

८७०२.२०.४९

----अन्र्

40

-स्पाकथ इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वस्चन रे र्सप्रोकेवटं ग
वप्रष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युर्तर् मोटर िुवै
भएको:
8702.30.10

--बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट भएको)

8702.30.20

--र्मर्नबसहरु (१५ िे क्षख २५ सम्म सीट भएको)

8702.30.30

---माइिो

बसहरु

(११

िे क्षख

१४

5

सम्म

35

सीट

भएका)

40

---जीप, कार र भ्र्ानहरुः
८७०२.३०.४१
८७०२.३०.४९

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

40

----अन्र्

40

-अन्र्:
8702.90.10

---बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट भएको)

8702.90.20

---र्मर्नबसहरु (१५ िे क्षख २५ सम्म सीट भएको)

8702.90.30

---माइिो

बसहरु

(११

भएको)

िे क्षख

१४

5

सम्म

35

सीट
55

---जीप, कार र भ्र्ानहरुः
८७०२.९०.४१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

60

८७०२.९०.४९

----अन्र्

60
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87.03

मूलत: मार्नसको र्ातार्ातको लार्ग बनेका मोटर
कारहरु र अन्र् मोटर गाडीहरु (शीर्थक ८७.०२
बाहेकका), स्टे सन वागेन र रे सीङ कार समेत।
-मूलत: वहउाँ मा र्ात्रा गनथका लार्ग बनेका गाडीहरु
गल्फ कार र र्स्तै गाडीहरु:
8703.10.10

---मूलत: वहउाँ मा र्ात्रा गनथका लार्ग बनेका गाडीहरु

60

8703.10.90

---अन्र्

60

-अन्र् गाडीहरु, स्पाकथ इग्नीसन इन्टरनल कम्वसन
रे र्सप्रोकेवटङ वपस्टोन इक्षञ्जन भएका:
--र्सर्लण्डर िमता १००० सी.सी. ननाघेको:
---तीन पांग्रे गाडीहरु (अटोररक्सा)
८७०३.२१.११

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

55

८७०३.२१.१९

----अन्र्

55

---अन्र्ः
८७०३.२१.९१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

60

८७०३.२१.९९

----अन्र्

60

--र्सर्लण्डर

िमता

१,०००

सी.सी.

नाघेको

तर

१,५०० सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.२२.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

65

८७०३.२२.९०

---अन्र्

65

--र्सर्लण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर
३,००० सी.सी. ननाघेको
---र्सर्लण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर
२,००० सी.सी. ननाघेकाः
८७०३.२३.११

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

70

८७०३.२३.१९

----अन्र्

70
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---र्सर्लण्डर िमता २,००० सी.सी. नाघेको तर
२,५०० सी.सी. ननाघेकाः
८७०३.२३.२१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

80

८७०३.२३.२९

----अन्र्

80

---र्सर्लण्डर िमता २,५०० सी.सी. नाघेको तर
३,००० सी.सी. ननाघेकाः
८७०३.२३.३१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

90

८७०३.२३.३९

----अन्र्

90

--र्सर्लण्डर िमता ३,००० सी.सी. नाघेकोः
८७०३.२४.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

100

८७०३.२४.९०

---अन्र्

100

-अन्र् गाडीहरु, कम्प्रेशन इग्नीसन इन्टरनल कम्वसन
वपस्टोन इक्षञ्जन (र्डजेल वा अधथर्डजेल) मात्र भएका:
--र्सर्लण्डर िमता १,५०० सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.३१.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

60

८७०३.३१.९०

---अन्र्

60

--र्सर्लण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर
२,५०० सी.सी. ननाघेको:
---र्सर्लण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर
२,००० सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.३२.११

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

70

८७०३.३२.१९

----अन्र्

70

---र्सर्लण्डर िमता २,००० सी.सी. नाघेको तर
२,५०० सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.३२.२१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

85

८७०३.३२.२९

----अन्र्

85

--र्सर्लण्डर िमता २,५०० सी.सी. नाघेकोः
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८७०३.३३.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

100

८७०३.३३.९०

---अन्र्

100

-अन्र् गाडीहरू, स्पाकथ-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
रे र्सप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युतीर्

मोटर िुवै भएको, ववद्युत शक्षिको बाह्य स्रोतमा प्लग
जोडेर चाजथ हुन सक्ने वकर्समका बाहेकः
८७०३.४०.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

४०

८७०३.४०.९०

---अन्र्

४०

-अन्र् गाडीहरू, कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधथ र्डजेल) र धक्का दिने
ववद्युतीर् मोटर िुवै भएको, ववद्युत शक्षिको बाह्य
स्रोतमा

प्लग

जोडेर चाजथ हुन

सक्ने

वकर्समका

बाहेकः
८७०३.५०.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

४०

८७०३.५०.९०

---अन्र्

४०

-अन्र् गाडीहरू, स्पाकथ-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
रे र्सप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युतीर्

मोटर िुवै भएको, ववद्युत शक्षिको बाह्य स्रोतमा प्लग
जोडेर चाजथ हुन सक्ने वकर्समकाः
८७०३.६०.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

४०

८७०३.६०.९०

---अन्र्

४०

-अन्र् गाडीहरू, कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधथ र्डजेल) र धक्का दिने
ववद्युतीर् मोटर िुवै भएको, ववद्युत शक्षिको बाह्य
स्रोतमा प्लग जोडेर चाजथ हुन सक्ने वकर्समकाः
८७०३.७०.१०

---अनएसेम्वल अवस्र्ाका

४०

८७०३.७०.९०

---अन्र्

४०

-अन्र्ः
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८७०३.९०.10

---अनएसेम्वल अवस्र्ाको

60

८७०३.९०.९०

---अन्र्

60

87.04

वस्तु वा सामानहरु ढु वानीको प्रर्ोगका अन्र् मोटर
गाडीहरु।
8704.10.00

-राजमागथ बावहरको प्रर्ोगका लार्ग र्नर्मथत डम्परहरु

5

-अन्र्, कम्प्रेसन इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन
इक्षन्जन (र्डजेल वा अधथ र्डजेल) भएकाः
--बाहनको

कूल

तौल

(जी.भी.डब्लु.)

५

टन

ननाघेको।
8704.21.10

---मूलत: सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत
२ जना भन्िा बढी मार्नसको र्ातार्ातको लार्ग तर्ार
समेत भएका डबल क्र्ाब वपकअप गाडी

8704.21.2०

60

---मूलत: सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत
२ सीट भएको र्सं गल क्र्ाब वपकअप गाडी

50

8704.21.३०

---डेर्लभरी भ्र्ान

30

८७०४.२१.४०

---तीनपांङ्कग्रे गाडी

5

८७०४.२१.५०

---प्रक्षशतक

प्रणाली

(रे वफ्रजरे वटङ्ग

र्सष्टम)

जडान

गररएको
8704.21.90

5

---अन्र्

5

--बाहनको कूल तौल (जी. भी. डब्लु.) ५ टन
नाघेको:
8704.22.10

---मूलत सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत
२ जना भन्िा बढी मार्नसको र्ातार्ातको लार्ग
तर्ार समेत भएका डबल क्र्ाब वपकअप गाडी

60

---अन्र्:
8704.22.91
8704.22.92

----चेर्सससाँग जोर्डएको िूध ढु वानीका लार्ग ववशेर्
वकर्समले तर्ार गररएको ट्याङ्क

5

----चेर्सससाँग जोर्डएको कन्टे नर ट्रक

5
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8704.22.93

----चेर्सससाँग

जोर्डएको

तरल

प्टे र्लर्म

ग्र्ााँस

ढु वानीका लार्ग ववशेर् वकर्समले तर्ार गररएको बुलेट
८७०४.२२.९४

5

----ट्रक चेर्ससमा जडान भएको फोहर सं कलन तर्ा
ढु वानी गने गावेज कम्प्र्ाक्टर

5

८७०४.२२.९५

----र्समेन्ट बल्कर

5

८७०४.२२.९६

----प्रक्षशतक

प्रणाली

(रे वफ्रजरे वटङ्ग

र्सष्टम)

जडान

गररएको

5

8704.22.99

----अन्र्

5

8704.23.00

--बाहनको कूल तौल(जी.भी. डव्लु) २० टन नाघेको

5

-अन्र्, स्पाकथ-इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन

इक्षन्जन भएको:
--बाहनको

कूल

तौल

(जी. भी. डब्लु)

५

टन

ननाघेकोः
८७०४.३१.१०

---तीनपांङ्कग्रे गाडी

८७०४.३१.२०

---डेर्लभरी भ्र्ान

८७०४.३१.९०

---अन्र्

8704.32.00

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

30
30
30
5

-अन्र्:
8704.90.10

---प्रशीतक

प्रणाली

(रे वफ्रजरे वटं ग

र्सष्टम)

जडान

गररएको
8704.90.90
87.06

5

--अन्र्
शीर्थक

5

८७.०१

िे क्षख

८७.०५

सम्मको

मोटर

गाडीका लार्ग इक्षन्जनसाँग जोर्डएका चेर्सस।
8706.00.20

-र्मर्नबसहरु (१५ िे क्षख २५ सम्म र्सट भएको) का

8706.00.30

-माइिोबसहरु (११ िे क्षख १४ सम्म र्सट भएको)

8706.00.40

35

का

55

-जीप कार र भ्र्ानहरुका

60
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8706.00.50

-र्तन पांग्रे गाडीहरु(अटोररक्सा) का

55

---वपकअप गाडीहरुकाः
८७०६.००.६१

----डबल क्र्ावको

60

८७०६.००.६२

----र्सङ्गल क्र्ावको

50

८७०६.००.६३

----डेर्लभरी भ्र्ानको

30

8706.00.70

-राजमागथ बावहरको प्रर्ोगका लार्ग र्नर्मथत डम्परहरुका

5

8706.00.80

-बस, ट्रकहरुका

5

8706.00.90

-अन्र्

८७.०७

शीर्थक

5

८७.०१

िे क्षख

८७.०५

सम्मको

मोटर

गाडीका मुख्र् भाग (बडी) (क्र्ाब समेत)।
८७०७.१०.००

-शीर्थक ८७.०३ का गाडीका लार्ग

5

८७०७.९०.००

-अन्र्

5

87.11

मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहत) र साइड काररवहत
वा सवहत साइकलमा सहार्क मोटर जडान गरे को
साइडकारहरु।
8711.10.00

-र्सर्लण्डर िमता ५० सी.सी. ननाघेको रे र्सप्रोकेवटङ
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन

40

-र्सर्लण्डर िमता ५० सी.सी. नाघेको तर २५०
सी.सी. ननाघेको रे र्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन इक्षन्जन भएका:

--अनएसेम्वल्ड अवस्र्ाका:
८७११.२०.११

----५० सी.सी. नाघेको तर १२५ सी.सी. ननाघेको

४०

८७११.२०.१२

----१२५ सी.सी. नाघेको तर २०० सी.सी. ननाघेको

४०

८७११.२०.१९

----२०० सी.सी. नाघेको तर २५० सी.सी. ननाघेको

४०

---अन्र्ः
८७११.२०.९१

----५० सी.सी. नाघेको तर १२५ सी.सी. ननाघेको

40

८७११.२०.९२

----१२५ सी.सी. नाघेको तर २०० सी.सी. ननाघेको

50
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८७११.२०.९९

----२०० सी.सी. नाघेको तर २५० सी.सी. ननाघेको

60

-र्सर्लण्डर िमता २५० सी.सी. नाघेको तर ५००
सी.सी. ननाघेको रे र्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन इक्षन्जनः
८७११.३०.१०

---अनएसेम्वल्ड अवस्र्ाका

40

८७११.३०.९०

---अन्र्

80

८७११.४०.००

-र्सर्लण्डर िमता ५०० सी.सी. नाघेको तर ८००
सी.सी. ननाघेको रे र्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन इक्षन्जन

8711.50.00

100

-र्सर्लण्डर िमता ८०० सी.सी. नाघेको रे र्सप्रोकेवटङ
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन

8711.90.00
90.10

100

-अन्र्

40

र्ो भागको अन्र्त्र उल्लेख नभएको वा समावेश
नभएको तस्वीर सम्बन्धी (चलक्षचत्र सम्बन्धी समेत)
प्रर्ोगशालाहरुमा प्रर्ोग हुने उपकरण र औजारहरु;
नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्सन स्िीन (प्रिेपक पिाथ)।
9010.90.00

90.11

ु ाथ र सहार्क सामानहरु
-पाटथपज
सूक्ष्म

फोटोग्राफी

र्सनेफोटोमाइिोग्राफी

10

(फोटोमाइिोग्राफी),

वा

माइिोप्रोजेक्सन

(सूक्ष्म

ु
प्रिेपण) को लार्ग समेत सं र्ि
चािुर् सूक्ष्मिशी
र्न्त्रहरु (कम्पाउण्ड अक्षप्टकल माइिोस्कोप)।
9011.10.00

-स्टीररर्ोस्कोवपक माइिोसकोप्स

9011.20.00

-सूक्ष्म

फोटो

क्षखच्ने

5

(फोटोमाइिोग्राफी),

सूक्ष्म

चलक्षचत्र क्षखच्ने (र्सनेफोटोमाइिोग्राफी) वा सूक्ष्म
प्रिेपण (माइिो प्रोजेक्सन) का अन्र् सूक्ष्म िशथक
9011.90.00
90.12

र्न्त्रहरु (माइिोस्कोप्स)

5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सामानहरु

5

चािुर्

(अक्षप्टकल)
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(माइिोस्कोप्स)

बाहेकका

सूक्ष्मिशथक

र्न्त्रहरु;

वववर्तथत उपकरणहरु (र्डफ्र्र्ाक्सन एपरे टस)।
9012.10.00

-िुरवीिण

र्न्त्रहरु(माइिोस्कोप्स),

माइिोस्कोपहरु
9012.90.00
90.17

बाहेक;

वववतथन

अक्षप्टकल
उपकरणहरु

(र्डफ्र्ाक्सन एपरे टस्)

5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सामग्रीहरु

5

क्षखच्ने, क्षचनो

लगाउने, वा

गक्षणतीर्

वहसाव

गने

औजारहरु (जस्तै-क्षखंच्ने मेक्षशन, नक्सा उताने र्न्त्र,
प्रोटे क्टर, नक्साका सेटहरु, स्लाइड् रुलहरु, र्डस्क
क्र्ाल्कुलेटर); र्स भागमा अन्र्त्र नपरे को, हातले
लम्बाइ नाप्ने औजारहरु (जस्तै-नाप्ने डण्डी र वफत्ता
वा माइिोर्मटर, क्र्ार्लपसथ)।
9017.20.00
9017.90.00
90.26

-अन्र् क्षखच्ने, क्षचनो लगाउने र गक्षणतीर् वहसाव गने
औजारहरु

5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सामग्रीहरु

5

ग्र्ााँस वा अरु तरल पिार्थका प्रवाह, तह, िवाव वा
अन्र् ववववधता (भेररर्वल्स) नाप्ने वा परीिण गने
(जस्तै-प्रवाहमापक, सतहमापक, म्र्ानोमीटर (हावा वा

वाष्पको िवाव नाप्ने र्न्त्र) तापमापक) औजार र
उपकरणहरु, शीर्थक ९०.१४, ९०.१५, ९०.२८ वा
९०.३२ का औजार र उपकरणहरु बाहेक।
9026.10.00
9026.20.00

-तरलको प्रवाह वा सतह नाप्न वा परीिण गनथको
लार्ग

5

-िवाव नाप्न वा परीिण गनथको लार्ग

5

-अन्र् औजारहरु र उपकरणहरुःः
९०२६.८०.९०

---अन्र्

5

9026.90.00

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सामग्रीहरु

5
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90.30

ओसीलोस्कोप (िोलनिशी), स्पेक्ट्रम (वणथपट) ववश्लेर्क
र शीर्थक ९०.२८ का मापक (र्मटर) बाहेकका
ववद्युतको मात्रा नाप्ने वा परीिण गनथको लार्ग प्रर्ोग
हुने अन्र् औजारहरु र उपकरणहरु; अल्फा, र्बटा,
गामा,

एक्स-रे ,

कक्षस्मक

(अन्तररि)

वा

अन्र्

आर्ोनाइक्षजङ (ववद्युत अणु) ववकीरण (रे डीएसन) नाप्ने
वा पत्ता लगाउने औजार र उपकरणहरु।
9030.40.00

-ववशेर्त: िूरसञ्चारको लार्ग र्नर्मथत अन्र् औजारहरु र
उपकरणहरु (जस्तै-िस-टकमीटर, गेन र्मजररङ्ग गने

9030.90.00
९४.०१

औजारहरु, र्डस्टोसथन फ्र्ाक्टर र्मटर, सोफोर्मटर)

5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सामग्रीहरु

5

ववछ्यौनाको रुपमा पररवतथन गनथ सवकने वा नसवकने
र्सट (आसन) (शीर्थक ९४.०२ बाहेक) र र्तनका
पाटथपूजाथहरु।
९४०१.२०.००

-मोटरगाडीहरुमा प्रर्ोग हुने आसनहरु

१०

९४०१.३०.००

-उचाइ घटीबढी गनथ सवकने घुम्ने आसन

१०

९४०१.४०.००

-बगैंचाको आसन वा क्र्ाक्षम्पङ उपकरण बाहेकका
आसनहरु; ववछ्यौनाको रुपमा पररवतथन हुने समेत

१०

-वेत, ओक्षजर्र, बााँस वा र्स्तै पिार्थका आसनहरुः
९४०१.५२.००

--बााँसको

१०

९४०१.५३.००

--लहरे ताड (र्र्ाटन) को

१०

९४०१.५९.००

--अन्र्

१०

-काठको फ्रेम भएको आसनः
९४०१.६१.००

--गद्दािार आवरणर्ुि आसन (अपहोलस्टर) हरु

१०

९४०१.६९.००

--अन्र्

१०

-धातुको फ्रेमसवहतको अन्र् आसनहरुः
९४०१.७१.००

--गद्दािार आवरणर्ुि आसनहरु

१०

९४०१.७९.००

--अन्र्

१०
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अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

-अन्र् आसनहरुः
९४०१.८०.९०

---अन्र्

१०

अन्र् फर्नथचर र र्तनका पाटथपूजाथहरु।

९४.०३
९४०३.१०.००

-कार्ाथलर्मा प्रर्ोग हुने धातुका फर्नथचर

१०

-अन्र् धातुका फर्नथचरः
९४०३.२०.९०

---अन्र्

१०

९४०३.३०.००

-कार्ाथलर्मा प्रर्ोग हुने काठका फर्नथचर

१०

९४०३.४०.००

-भान्छामा प्रर्ोग हुने काठका फर्नथचर

१०

९४०३.५०.००

-सुत्ने कोठामा प्रर्ोग हुने काठका फर्नथचर

१०

९४०३.६०.००

-अन्र् काठका फर्नथचर

१०

-प्लावष्टकका फर्नथचरः
९४०३.७०.२०

---वेवी वाकर

१०

९४०३.७०.९०

---अन्र्

१०

-अन्र् पिार्थका फर्नथचर, बेत, ओर्सर्र, बााँस वा र्स्तै
पिार्थहरुको समेतः
९४०३.८२.००

--बााँसको

१०

९४०३.८३.००

--लहरे ताड (र्र्ाटन) को

१०

९४०३.८९.००

--अन्र्

१०

९४.०६

पूव थ र्नर्मथत भवन।
-काठकोः
९४०६.१०.९०

---अन्र्

१०

-अन्र्ः
95.03

९४०६.९०.९०

---अन्र्

9503.00.00

ट्राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार र र्स्तै पांग्रा भएका

१०

खेलौनाहरु; पुतलीको कोिो (क्र्ारे ज); पुतली; अन्र्
खेलौना; आकार घटाएको (“स्केल”) नमूनाहरु र र्स्तै
मनोरञ्नात्मक

नमूनाहरु, चल्ने

वा

नचल्ने; सवै

प्रकारका वुविका खेलौनाहरु (पजल्स)।
95.04

र्भर्डर्ो गेमका कन्सोल र र्न्त्रहरु, खेलबाडको मेला
(फन फेर्र) का सामानहरु वपनटे वलहरु, ववर्लर्ाडथहरु,
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5

अन्तुःशुल्क िर

शीर्थक

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेख

वस्तु वा सेवाको वववरण

भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

क्र्ार्सनो

खेलका

वाउर्लङ

एली

उपकरणहरु

ु हरु
टे वल

ववशेर्

(खेल्ने

समेत

ठाउाँ

भएका

र

ु
टे वल

र

स्वचार्लत

बाटो

सम्बन्धी)

वा

बैठकका

खेलहरु।
9504.20.00

-सबै

प्रकारका

ववर्लर्ाडथ

खेलका

सामानहरु

र

सहार्क सामानहरु
9504.30.00

-स्वचार्लत

बाउर्लङ्ग

5

एली

उपकरण

(इक्षक्वपमेण्ट)

बाहेक, मुद्रा (क्वाइन) हरु, कागजी मुद्रा (बैङ्कनोट) हरु,
ु ानीका अन्र् माध्र्मद्वारा
बैङ्क काडथहरु, टोकन वा भि
सञ्चालन गररने (अपरे टेड्) अन्र् खेलहरु (गेम्स)

5

9504.40.00

-खेल्ने तासहरु

5

9504.50.00

-उपशीर्थक ९५०४.३० का बाहेकका र्भर्डर्ो गेमका

9504.90.00

९५.०५

कन्सोल र र्न्त्रहरु,

5

-अन्र्

5

आनन्िोत्सवका

सामानहरु

सामानहरु, जािूववद्या

वा

(चटक)

अन्र्
र

मनोरं जनका

असाधारण

ठट्टा

(नोभेल्टी जोक) समेत।
-विसमस उत्सवका सामानहरु:
९५०५.१०.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

५

९५०५.१०.९०

---अन्र्

५

९५०५.९०.००

-अन्र्

५

द्रष्टव्र्:(१)

मदिराको अन्त:शुल्क गणना गिाथ प्रर्त एल.वप. र्लटर वा प्रर्त
र्लटरमध्र्े जुन बढी हुन्छ सोही िरमा गणना गरी असुल गररनेछ।

(२)

कुनै

पर्न

मदिराको

कक्टे ल

गरे मा

उपशीर्थक

२२०६.००.४०

बमोक्षजमको िरबन्िी लाग्नेछ।
(३)

एम्बुलेन्स, शव वाहन, अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने गरी

बनाइएका स्कूटर र ब्र्ाट्रीबाट चल्ने टे म्पोको चेर्ससमा अन्त:शुल्क
लाग्ने छै न।अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने स्कूटर पैठारी वा
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स्र्ानीर् खररि गिाथ र्तरे को अन्त:शुल्क त्र्स्तो स्कूटर र्ातार्ात
व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्मा र्नजको नाममा िताथ भएपर्छ नेपाल सरकार,
मवहला, बालबार्लका तर्ा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धत
क्षजल्लाको प्रमुख क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा पैठारी गिाथ र्तरे को
अन्त:शुल्क सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्बाट र स्र्ानीर् खररि गिाथ
र्तरे को अन्त:शुल्क ववभागबाट वफताथ गररनेछ।
(४)

घरे ल ु प्रववर्धबाट उत्पािन गररने र्सन्के चाउचाउ (रे डी टु इट
नभएको) मा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।

(५)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्तुसम्बन्धी

सूचना बमोक्षजम प्राप्त सुववधा अन्तगथत भन्सार महसुल छु टमा पैठारी
गररएको व्र्क्षिगत प्रर्ोजनका वस्तुहरूमा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।
(६)

चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमताका कम्तीमा पााँच वटा बस
सावथजर्नक र्ातार्ातमा सञ्चालन गने गरी िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा
वा सं घ तर्ा कम्पनीले उक्षल्लक्षखत प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि
िमताका तर्ारी बस एवं र्तनका चेर्ससमा अन्त:शुल्क छु ट हुनेछ।

त्र्सरी पैठारी गरे का सवारी साधनहरू पैठारी गरे को र्मर्तले िश वर्थ

नपुगी र्बिी ववतरण, नामसारी वा कुनै वकर्समले हक हस्तान्तरण गनथ
पाइने छै न। िश वर्थ नपुगी नामसारी, र्बिी ववतरण वा कुनै वकर्समले

हक हस्तान्तरण गनुथ परे मा प्रचर्लत कानून बमोक्षजम लाग्ने पूरै
अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
(७)

नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान तर्ा प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररसमा
सामुिावर्क क्षशिण सं स्र्ाले ववद्यार्ी ओसारपसार गने प्रर्ोजनको लार्ग
३० सीट वा सोभन्िा बढी िमताको एक र्ान बस आर्ात गिाथ लाग्ने
अन्त:शुल्क छु ट हुनेछ। र्सरी सुववधामा आर्ात गररएको सवारी
साधन िश वर्थ नपुगी र्बिी ववतरण, नामसारी वा कुनै वकर्समले हक

हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न। िश वर्थ नपुगी र्बिी ववतरण‚ नामसारी
वा कुनै वकर्समले हक हस्तान्तरण गनुथ परे मा प्रचर्लत कानून बमोक्षजम
पूरै अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
(८)

औद्योर्गक व्र्वसार् ऐन, २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्लेख भएका
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अर्त

अववकर्सत

िेत्रमा

स्र्ावपत

स्र्ानीर्

फलफूलमा

आधाररत

उद्योगबाट उत्पादित ब्राण्डी, वाइन र साइडरको उत्पािनमा र्स
अन्त:शुल्क िरबन्िी अनुसार लाग्ने अन्त:शुल्कमा असी प्रर्तशत छु ट
हुनेछ।
(९)

स्विे शमा उत्पािन हुने शीर्थक २२.०४ र २२.०५ मा पने वाइनमा

लाग्ने अन्त:शुल्कमा पैतीस प्रर्तशत, शीर्थक २२.०६ मा पने साइडर
र

अंगरु

बाहेकका

2206.00.90

मा

अन्र्
पने

फलफूलबाट

वाइनमा

उत्पािन

लाग्ने

हुने

उपशीर्थक

अन्त:शुल्कमा

चालीस

प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(१०)

एसेम्बल गरी सवारी साधन उत्पािन गने उद्योगले अनएसेम्बल्ड
अवस्र्ाका शीर्थक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पने सवारी
साधन पैठारी गिाथ लाग्ने अन्त:शुल्क र त्र्स्ता उद्योगले उत्पािन
गरे को तर्ारी साधन र्बिी गिाथ लाग्ने अन्त:शुल्कमा पचास प्रर्तशत
छु ट हुनेछ।

(११)

शीर्थक 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, ३९.१७, ४४.१२, ६८.०२,
72.07,

72.09,

72.११,

72.13,

७२.१४,

72.15,

७२.१६,

72.17,

72.23,

72.29,

73.07,

73.08,

73.09,

73.12,

73.13,

73.14,

73.15,

73.17,

73.24,

९४.०१,

९४.०३

र

९४.०६

तर्ा

उपशीर्थक

1404.90.30,

1601.00.00,

१७०१.१३.१०,

१७०१.१४.१०,

१७०४.१०.००,

१७०४.९०.००,

1905.90.30,

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,

128

२१०१.१२.००,

२१०१.२०.००,

२१०१.३०.००,

2106.90.10,

३९२१.९०.११,

३९२१.९०.९२,

3923.10.20

3924.10.10,

६४०४.११.१०,

६४०५.२०.१०,

7311.00.20,

7311.00.90,

7320.10.90,

८५०७.१०.००,

८५०७.२०.००,

८५४४.७०.००,

९४०६.१०.९०

र

९४०६.९०.९०

मा

पने

वस्तुको आन्तररक उत्पािनमा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।
(१२)

शीर्थक २१.०६ को उपशीर्थक २१०६.९०.२०‚ २१०६.९०.६० र
भन्सार

शीर्थक

२४.०३

को

उपशीर्थक

२४०३.९९.१०‚

२४०३.९९.२० र २४०३.९९.३० का वस्तुमा कुल तौल प्रर्त
वकलोग्राममा अन्तःशुल्क लाग्नेछ।
(१३)

मदिरा, ववर्र र च ुरोटको उत्पािक, पैठारीकताथ वा सोको र्बिेताले

त्र्स्तो वस्तुको र्बिी गने खुद्रा मूल्र् आर्र्थक वर्थको सुरुमा र मूल्र्
पररवतथन

भएको

अवस्र्ामा

पररवतथन

हुनासार्

सावथजर्नक

सूचना

प्रकाशन गरी जानकारी गराउनु पनेछ।
(१४)

अन्त:शुल्क िरबन्िी प्रर्ोजनको लार्ग र्नधाथररत आठ अङ्कको भन्सार
उपशीर्थकलाई त्र्ाङ्क प्रर्ोजनको लार्ग महार्निे शकले अङ्क र्प गनथ
सक्नेछ।

(१५)

अन्त:शुल्क लाग्न सक्ने वस्तुको व्र्ाख्र्ा तर्ा हामोनाइज्ड कोड तोक्ने
काम आवश्र्कता अनुसार भन्सार ववभागसाँग परामशथ र्लई ववभागले
गनथ सक्नेछ।

40.

आर्कर ऐन, २०५८ मा सं शोधनः आर्कर ऐन‚ २०५८ को‚–
(१)

िफा २ को‚(क)

खण्ड (ि) को उपखण्ड (२) को स्पष्टीकरण खण्डमा रहे का
"भवन र भवनले ओगटे को िेत्रफल बराबरको जग्गा" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "भवन, भवनले ओगटे को जग्गा र सो भवनले
ओगटे को

िेत्रफल

राक्षखएका छन्।
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बराबरको

र्प

जग्गा"

भन्ने

शब्िहरु

(ख) खण्ड (कम) मा रहेको "कर्मशन‚" भन्ने शब्ि क्षझवकएको छ।
(२)

िफा ४ को,(क)

उपिफा (४) को,(१) खण्ड (ख) को सट्टा िे हार्को खण्ड (ख) राक्षखएको छः"(ख)

व्र्वसार्बाट

प्राप्त करर्ोग्र्

आर् तीन

लाख

रूपैर्ााँसम्म र व्र्वसार्को कारोबार तीस लाख
रूपैर्ााँभन्िा बढी नभएको‚"
(२) खण्ड (ग) र (घ) क्षझवकएका छन्।
(ख)

उपिफा (४क) को,(१) खण्ड (ख) को सट्टा िे हार्को खण्ड (ख) राक्षखएको छः"(ख)

व्र्वसार्बाट

प्राप्त

करर्ोग्र्

आर्

िश

लाख

रुपैर्ााँसम्म र व्र्वसार्को कारोबार तीस लाख
रुपैर्ााँभन्िा बढी एक करोड रुपैर्ााँभन्िा घटी
भएको,"
(२) खण्ड (ग) क्षझवकएको छ।
(३)

िफा ५ मा रहेका िफा "१२, १२क., १२ख., ६३ वा" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "१२, १२क., १२ख., १२ग., ६३ वा" भन्ने शब्िहरु
राक्षखएका छन्।

(४)

िफा १० को खण्ड (ट) पर्छ िे हार्कf खण्ड (ठ) र (ड) र्वपएका
छन्:"(ठ) नेपाल र्धतोपत्र बोडथबाट स्वीकृत प्राप्त सामूवहक लगानी
कोर् (म्र्ुच्र्ुअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्र् अनुरुप
आजथन गरे को रकम‚
(ड)

नेपाल

सरकार

र्नकार्साँग

भएको

वा

नेपाल

सरकारको

समझिारीपत्रको

सम्बक्षन्धत

आधारमा

नाफा

नकमाउने वा ववतरण नगने उद्देश्र्ले स्र्ापना भई
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सञ्चालनमा

रहेको

शैक्षिक

सं स्र्ाले

आफ्नो

उद्देश्र्

अनुरुप आजथन गरे को रकम।"
(५)

िफा ११ को‚(क)

उपिफा (१) मा िे हार्को प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांश र्वपएको
छः"तर कुनै फमथ, कम्पनी, साझेिारी तर्ा सं गदठत सं स्र्ाको

रुपमा िताथ गरी कृवर् व्र्वसार् गरी प्राप्त गरे को आर्मा लाग्ने
करमा पचास प्रर्तशतले कर छु ट हुनछ
े ।"
(ख)

उपिफा (3) को खण्ड (ख) मा िे हार्को प्रर्तबन्धात्मक
वाक्र्ांश र्वपएको छः"तर कणाथली प्रिे शमा स्र्ावपत सर् भन्िा बढी नेपाली
नागररकलाई प्रत्र्ि रोजगारी दिने र्बशेर् उद्योगलाई कारोबार
शुरु गरे को र्मर्तले पन्र बर्थसम्म आर्कर छु ट हुनछ
े ।"

(ग)

उपिफा (3घ) को सट्टा िे हार्को उपिफा (3घ) राक्षखएको
छः“(3घ) ववद्युतको व्र्ापाररक कारोबार गने ब्र्क्षिलाई िे हार्
बमोक्षजम कर छु ट हुनेछ
(क) सं वत् २०८२ साल चैत मवहनासम्म जलववद्युत, सौर्थ, वार्ु
तर्ा जैववक पिार्थबाट उत्पािन हुने ववद्युतको व्र्ापाररक
रुपमा उत्पािन, प्रसारण वा ववतरण सुरु गने अनुमर्त
प्राप्त व्र्क्षिले व्र्ापाररक कारोबार सुरु गरे को र्मर्तले
पवहलो िश वर्थसम्म पूरै र त्र्सपर्छको पााँच वर्थसम्म
पचास प्रर्तशत आर्कर छु ट पाउनेछ।

तर सं वत् 2082 साल चैत मवहनासम्म ववत्तीर्

व्र्वस्र्ापन
िुईसर्

(फाइनाक्षन्सर्ल

मेगावाट

भन्िा

क्लोजर)

सम्पन्न

मार्र्का

जलाशर्

भएका

तर्ा

अधथजलाशर्र्ुि जलववद्युत्त आर्ोजनाको हकमा पवहलो
पन्र वर्थसम्म पूरै र त्र्सपर्छको छ वर्थसम्म पचास
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प्रर्तशत आर्कर छु ट पाउनेछ।
(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न र्ो
उपिफा प्रारम्भ हुाँिाका बखत व्र्ापाररक उत्पािन प्रारम्भ
गररसकेका अनुमर्तपत्र प्राप्त व्र्क्षिको हकमा अनुमर्तपत्र
प्राप्त गिाथको बखतको व्र्वस्र्ा कार्म रहनेछ।"
(घ)

उपिफा (3ट) को सट्टा िे हार्को उपिफा (3ट) राक्षखएको
छः(३ट) पर्थटन िेत्रसाँग सम्बक्षन्धत उद्योग वा अन्तराथवष्ट्रर् उडान
सञ्चालन गने हवाई कम्पनीलाई िे हार् अनुसार कर छु ट
हुनेछः(क)

ाँ ी लगानीमा स्र्ापना
एक अबथ रूपैर्ााँभन्िा बढीको पुज
भएकोलाई कारोबार सुरु गरे को र्मर्तले पााँच वर्थसम्म
पूणथ

(ख)

रूपमा

र

त्र्सपर्छको

तीन

वर्थसम्म

लाग्ने

आर्करको िरमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।

ाँ ी लगानीमा स्र्ापना
तीन अबथ रूपैर्ााँभन्िा बढीको पुज
भएकालाई कारोबार सुरु गरे को र्मर्तले िश वर्थसम्म
पूणथ

(ग)

रूपमा

र

त्र्सपर्छको

पााँच

वर्थसम्म

लाग्ने

आर्करको िरमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।

ाँ ी लगानीमा स्र्ापना
पााँच अबथ रूपैर्ााँभन्िा बढीको पुज
भएकालाई कारोबार सुरु गरे को र्मर्तले पन्र वर्थसम्म
पूणथ रूपमा छु ट हुनेछ।

(ङ)

उपिफा (3ङ) को खण्ड (ग) मा रहेका "पच्चीस प्रर्तशत"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "पैंतीस प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका
छन्।

(च)

उपिफा (3ि) को सट्टा िे हार्को उपिफा (3ि) राक्षखएको
छः"(3ि) औद्योर्गक िेत्र वा औद्योर्गक ग्राममा स्र्ापना वा
स्र्ानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको ववशेर् उद्योगलाई उत्पािन
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शुरू भएको र्मर्तले तीन वर्थसम्म लाग्ने करमा पचास प्रर्तशत
र त्र्सपर्छको पााँच वर्थसम्म पच्चीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ।"
(छ)

उपिफा (3ि) पर्छ िे हार्का उपिफा (3ध), (3न), (3प),
(3फ) र (3ब) र्वपएका छन्:"(3ध) स्विे शमा उत्पािन गरे को कच्चा पिार्थ वा
सहार्क कच्चा पिार्थ ववशेर् उद्योगलाई र्बिी गरी प्राप्त गरे को
आर्मा लाग्ने करमा बीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(3न)

नवप्रवतथनकारी

ज्ञान,

सोच,

सीप,

प्रववर्ध,

व्र्वहार र तररका प्रर्ोग गरी वावर्थक एक करोडसम्म कारोबार
गने ववभागले तोकेको स्टाटथ अप व्र्वसार्लाई कारोबार सुरु
गरे को र्मर्तले पााँच वर्थसम्म लाग्ने करमा शतप्रर्तशत छु ट
हुनेछ।
(3प) काठमाडौं उपत्र्कामा सञ्चालनमा रहेको कुनै
ववशेर् उद्योग काठमाडौं उपत्र्का बावहर स्र्ानान्तरण भई
सञ्चालन भएमा त्र्सरी स्र्ानान्तरण भई सञ्चालन भएको र्मर्तले
तीन वर्थसम्म लाग्ने करमा शतप्रर्तशत र त्र्सपर्छको िुई
वर्थसम्म पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(3फ)

वातावरणमा

प्रत्र्ि

असर

पाने

प्रर्ोग

भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पिार्थका रुपमा प्रर्ोग गरी नर्ााँ
वस्तु उत्पािन गने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरे को र्मर्तले
पवहलो तीन वर्थसम्म लाग्ने करको पचास प्रर्तशत र त्र्स
पर्छको िुई वर्थ पच्चीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(3ब) स्वास््र् खोप, अक्षक्सजन ग्र्ास तर्ा स्र्ार्नटरी
प्र्ाड उत्पािन गने उद्योगलाई उत्पािन सुरू भएको र्मर्तले
तीन वर्थसम्म लाग्ने करमा शतप्रर्तशत र त्र्सपर्छको िुई
वर्थसम्म पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।"
(6)

िफा िफा 11ख. पर्छ िे हार्को ११ग. र्वपएको छः133

11ग. रावष्ट्रर् महत्वका पूवाथधार ववकास आर्ोजना तर्ा उद्योगलाई
सहुर्लर्तः रावष्ट्रर् महत्वका जलववद्युत आर्ोजना, अन्तराथवष्ट्रर् ववमानस्र्ल,
भूर्मगतमागथ तर्ा सडकमागथ, रे लमागथ जस्ता पूवाथधार ववकास आर्ोजना,

र्समेन्ट उद्योग, क्षस्टल उद्योग, कृवर्मा आधाररत उद्योग, पर्थटन सेवासाँग
सम्बक्षन्धत उद्योग तर्ा तीन सर् भन्िा बढी नेपाली नागररकलाई
रोजगारी दिने र पचास प्रर्तशतभन्िा बढी स्विे शी कच्चा पिार्थ उपर्ोग

गने उत्पािनशील उद्योग (च ुरोट, र्बाँडी, र्सगार, खाने सुती, खैनी, गुट्का,
पान मसला, मदिरा र ववर्र उद्योग बाहे क) मा सवंत ् २०80 साल चैत
मसान्तसम्म गरे को लगानीको आर्स्रोत खोक्षजने छै न।”
(7)

िफा १२ख. पर्छ िे हार्को िफा १२ग. र्वपएको छःाँ ीः कुनै व्र्क्षिले
"१२ग. स्टाटथ अप व्र्वसार्लाई दिएको बीउ पुज
सम्बि

व्र्क्षि

बाहे कका

बढीमा

पााँच

वटा

स्टाटथ अप

व्र्वसार्लाई प्रर्त व्र्वसार् एक लाख रुपैर्ााँसम्मको बीउ
ाँ ी अनुिान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करर्ोग्र्
पुज
आर् गणना गिाथ खचथ कट्टी गनथ पाउनेछ।"
(8)

िफा ४७क. को,(क)

उपिफा (६) मा रहे का "र्नःसगथ हुन चाहने र्नकार्ले सं वत्
२०७८ असार मसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "र्नःसगथ
हुन चाहने एकै वगथका र्नकार्ले सं वत् २०७९ साल असार
मसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।

(ख)

उपिफा (७) मा रहेका "सं वत् २०७९ असार मसान्तर्भत्र"
भन्ने

शब्िहरुको

सट्टा

"सं वत्

२०८०

साल

असार

मसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(9)

िफा ७५ को उपिफा (२) मा रहेका "ववभागमा वा ववभागले

आवश्र्कतानुसार अन्र् कुनै स्र्ानमा वा कुनै माध्र्मद्वारा उपलब्ध
गराउनेछ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "ववभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा
रावष्ट्रर्स्तरको पत्रपर्त्रकामा वा अन्र् ववद्युतीर् माध्र्मबाट प्रकाशन
तर्ा प्रसारण गनथ सक्नेछ" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
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(10)

िफा ७९ को उपिफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका "टे र्लफ्र्ाक्स,
टे लेक्स," भन्ने शब्िहरुको सट्टा "ठे गानामा फ्र्ाक्स," भन्ने शब्िहरु
राक्षखएका छन्।

(१1)

िफा ८८ को,(क)

उपिफा (१) को प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांशको‚(१)

खण्ड (८) को प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांश क्षझवकएको
छ।

(२)

खण्ड

(९)

शब्िहरुको

मा
सट्टा

रहेका

"वविे शी

"वविे शी

बैङ्क

बैङ्कबाट"

वा

अन्र्

भन्ने
ववत्तीर्

सं स्र्ाबाट" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(३)

खण्ड (१०) पर्छ िे हार्का खण्ड (११) र (१२)
र्वपएका छन्:"(११)

वविे शी

ववद्यालर्

वा

ववश्वववद्यालर्लाई

रक्षजष्ट्रेशन शुल्क, क्षशिण शुल्क तर्ा परीिा
शुल्क बापतको रकम भुिानी गिाथ भुिानी
रकमको पााँच प्रर्तशतका िरले।
(१२)

बार्सन्िा बैङ्क तर्ा ववत्तीर् सं स्र्ाले जीवन
बीमा कम्पनीलाई र्निेप बापत भुिानी
गरे को ब्र्ाजमा पााँच प्रर्तशतका िरले।"

(ख)

उपिफा (४) को,(1) खण्ड (ख) पर्छ िे हार्को (ख१) र (ख2) र्वपएका
छन्"(ख१) सहकारी बैङ्क तर्ा सहकारी सं घ सं स्र्ाले एक
आपसमा ऋण लगानी बापत र्तरे को ब्र्ाज।
(ख2)

सं वत् 2082 साल चैत मवहनासम्म ववत्तीर्
व्र्वस्र्ापन (फाइनाक्षन्सर्ल क्लोजर) सम्पन्न
भएका
जलाशर्
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िुईसर्
तर्ा

मेगावाट

भन्िा

अधथजलाशर्र्ुि

मार्र्का
जलववद्युत्त

आर्ोजनाले

वविे शी बैङ्क

वा

अन्र्

वविे शी

ववत्तीर् सं स्र्ाबाट वविे शी मुद्रामा र्लएको ऋण
बापत र्तरे को ब्र्ाज।"
(2) खण्ड (ङ) क्षझवकएको छ।
(12)

िफा 89 को उपिफा (3) को अन्त्र्मा िे हार्को प्रर्तबन्धात्मक
बाक्र्ांश र्प गररएको छः"तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तर्ा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो
प्रर्ोजनका लार्ग खररि गने हातहर्तर्ार, गोली गठ्ठा तर्ा सञ्चार
उपकरणको खररि बापतको भुिानीमा र्ो उपिफा लागू हुने
छै न।"

(१3)

िफा ९२ को उपिफा (1) को खण्ड (ट) को सट्टा िे हार्को खण्ड
(ट) राक्षखएको छः"(ट) एकलौटी फमथ बाहेकका प्राकृर्तक व्र्क्षिको सवारी वा ढु वानी
साधनको भाडा वा ढु वानी सेवा बापतको भुिानी।"

(१4)

िफा ९५क. को,(क)

उपिफा (२) को खण्ड (क) मा रहेका "बार्सन्िा प्राकृर्तक
व्र्क्षिको हकमा लाभ रकमको पााँच प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरुको
सट्टा "बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिको हकमा तीनसर् पैंसठ्ठी

दिनभन्िा बढी अवर्ध स्वार्मत्वमा रहे को वहतको लाभ रकमको

पााँच प्रर्तशत र तीनसर् पैंसठ्ठी दिन वा सो भन्िा कम अवर्ध
स्वार्मत्वमा रहेको वहतको लाभ रकमको सात िशमलव पााँच
प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
(ख)

उपिफा (4) क्षझवकएको छ।

(ग)

उपिफा (6क) पर्छ िे हार्का उपिफा (6ख), (6ग) र (6घ)
र्वपएका छन्:"(6ख) व्र्वसार् सञ्चालनमा सं लग्न नरहेको कुनै

बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिले नेपाल बावहर सफ्टवेर्र वा र्स्तै

प्रकृर्तको अन्र् ववद्युतीर् सेवा उपलब्ध गराए बापत वविे शी
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मुद्रामा भुिानी प्राप्त गरे को भए सम्बक्षन्धत बैङ्क, ववत्तीर् सं स्र्ा
तर्ा मुद्रा हस्तान्तरण (मर्न ट्रान्सफर) गने सं स्र्ाले त्र्स्तो
भुिानी प्रिान गिाथ प्राप्त रकमको एक प्रर्तशतका िरले अर्ग्रम
कर असुल गनुथ पनेछ।
(6ग) व्र्वसार् सञ्चालनमा सं लग्न नरहेको कुनै

बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिले व्र्क्षिगत रुपमा नेपाल बावहर

परामशथ सेवा प्रिान गरे बापत वविे शी मुद्रामा कुनै भुिानी प्राप्त
गरे को

भएमा

सम्बक्षन्धत

बैं ङ्क,

ववत्तीर्

सं स्र्ा

तर्ा

मुद्रा

हस्तान्तरण (मर्न ट्रान्सफर) गने सं स्र्ाले त्र्स्तो भुिानी प्रिान
गिाथ प्राप्त रकमको एक प्रर्तशतका िरले अर्ग्रम कर असुल गनुथ
पनेछ।
प्राकृर्तक

(6घ) व्र्वसार् सञ्चालनमा सं लग्न नरहेको बार्सन्िा
व्र्क्षिले

सामाक्षजक

सञ्जालमा

श्रब्र्दृश्र्

सामग्री

अपलोड गरे बापत वविे शी मुद्रामा भुिानी प्राप्त गरे को भएमा
सम्बक्षन्धत बैं ङ्क, ववत्तीर् सं स्र्ा तर्ा मुद्रा हस्तान्तरण (मर्न
ट्रान्सफर) गने सं स्र्ाले

त्र्स्तो भुिानी प्रिान गिाथ प्राप्त

रकमको एक प्रर्तशतका िरले अर्ग्रम कर असुल गनुथ पने
(१5)

िफा ९६ को उपिफा (२) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (३)
क्षझवकएको छ।

(१6)

िफा 116 को उपिफा (४) पर्छ िे हार्का उपिफा (५) र (६)
र्वपएका छन्:"(५)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

राजस्व

न्र्ार्ार्धकरणमा

पुनरावेिन दिाँ िा र्नधाथररत कर रकममध्र्े वववािरवहत कर रकम बुझाई
वववादित कर रकम, शुल्क र जररबानाको पचास प्रर्तशत रकम धरौटी
वा त्र्स्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पनेछ।
(६) उपिफा (५) बमोक्षजम धरौटी रकम वा बैङ्क जमानतको
गणना गिाथ आन्तररक राजस्व ववभागमा प्रशासकीर् पुनरावलोकनको
लार्ग िाक्षखल गरे को पच्चीस प्रर्तशत कर रकमलाई समेत गणना गनुथ
पनेछ।"
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(१7)

अनुसूची -१ मा सं शोधनः अनुसूची -१ को िफा १ को‚(१)

उपिफा (४) को खण्ड (ख) को प्रर्तबन्धात्मक वाक्र्ांशको
उपखण्ड (३) को सट्टा िे हार्को उपखण्ड (३) राक्षखएको छः"(३) नेपाल र्धतोपत्र बोडथमा सूचीकरण भएको
र्नकार्मा तीन सर् पैसठ्ठी दिनभन्िा बढी अवर्ध स्वार्मत्वमा
रहेको वहतको र्न:सगथबाट प्राप्त लाभको हकमा पााँच प्रर्तशत र

तीन सर् पैसठ्ठी दिन वा सो भन्िा कम अवर्ध स्वार्मत्वमा
रहेको वहतको र्न:सगथबाट प्राप्त लाभको हकमा सात िशमलव
पााँच प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।"
(२)

उपिफा (९) पर्छ िे हार्को उपिफा (९क) र्वपएको छः"(९क)
लेक्षखएको

भए

र्स

तापर्न

िफामा

कुनै

अन्र्न्त्र

बार्सन्िा

जुनसुकै

प्राकृर्तक

कुरा

व्र्क्षिको

र्नवृत्तभरण आर् रहेछ भने प्राकृर्तक व्र्क्षिको लार्ग उपिफा

(१) को खण्ड (क) वा िम्पर्तको लार्ग उपिफा (२) को
खण्ड (क) मा उक्षल्लक्षखत रकमको पच्चीस प्रर्तशत रकम
करर्ोग्र् आर्बाट घटाई बााँकी रहने रकममा मात्र र्स िफा
बमोक्षजम करको गणना गररनेछ।
तर र्सरी घटाइने रकमको सीमा तोवकए बमोक्षजम
भन्िा बढी हुने छै न।"
(३)

उपिफा (१६) पर्छ िे हार्को उपिफा (१६क) र्वपएको छः"(१६क)
लेक्षखएको

भए

र्स

तापर्न

िफामा

कुनै

अन्र्त्र

बार्सन्िा

जुनसुकै

प्राकृर्तक

कुरा

व्र्क्षिले

बार्सन्िा बीमा कम्पनीसाँग आफ्नो स्वार्मत्वमा रहे को र्नजी
भवनको बीमा गरे को रहेछ भने त्र्स्तो बीमा बापत भुिानी
गरे को वावर्थक वप्रर्मर्म वा पााँच हजार रूपैर्ााँमा जुन घटी
हुन्छ त्र्स्तो रकम कर र्ोग्र् आर्बाट घटाई बााँकी रहने
रकममा मात्र र्स िफा बमोक्षजम करको गणना गररनेछ।"
(४)

उपिफा (१७) को सट्टा िे हार्को उपिफा (१७) राक्षखएको
छः138

"(१७) ऐनको िफा 4क. को उपिफा (४क) बमोक्षजम
कारोबार रकमको कर गणना गिाथ तीस लाख रुपैर्ााँसम्मको
कारोबारमा ऐनको िफा 4 को उपिफा (4) बमोक्षजमको कर
र सो भन्िा बढीको कारोबार रकममा िे हार् बमोक्षजमको िरले
कर लाग्नेछः(क) ग्र्ााँस, च ुरोट लगार्तका तीन प्रर्तशतसम्म कर्मशन वा
मूल्र् र्प गरी वस्तुको कारोबार गने व्र्क्षिलाई तीस
लाख रुपैर्ााँभन्िा बढी पचास लाख रुपैर्ााँसम्म कारोबार
रकमको शून्र् िशमलव िुई पााँच प्रर्तशत र पचास
लाख रुपैर्ााँभन्िा बढी एक करोड रुपैर्ााँसम्म कारोबार
रकमको शून्र् िशमलव तीन प्रर्तशत,
(ख) खण्ड (क) मा उक्षल्लक्षखत व्र्वसार् बाहेकको व्र्वसार्
गने व्र्क्षिलाई तीस लाख रुपैर्ााँभन्िा बढी पचास लाख
रुपैर्ााँसम्म कारोबार रकमको एक प्रर्तशत र पचास
लाख रुपैर्ााँभन्िा बढी एक करोड रुपैर्ााँसम्म कारोबार
रकमको शून्र् िशमलव आठ प्रर्तशत,
(ग) सेवा व्र्वसार् गने व्र्क्षिलाई कारोबार रकमको िुई
प्रर्तशत।"
41.

भन्सार ऐन, २०६४ मा सं शोधनः भन्सार ऐन, २०६४ को,(१)

िफा १८ को उपिफा (६) पर्छ िे हार्को उपिफा (७) र्वपएको
छः"(७) र्स िफा बमोक्षजम पैठारी हुने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र
भरी पेश गिाथ मालवस्तुको प्रकृर्त अनुसार ब्राण्ड, मोडेल, आकार,
नाप, एकाई, उत्पािक कम्पनी र मालवस्तुको पवहचान हुने र्स्तै अन्र्
वववरण समेत उल्लेख गरी घोर्णा गनुथ पनेछ।"

(२)

िफा ३४ को सट्टा िे हार्को िफा ३४ राक्षखएको छः139

"३४.

जााँचपासपर्छ परीिण गनथ सवकनेः (१) र्नकासी वा पैठारी

भएको मालवस्तुको सम्बन्धमा िे हार्का कुराहरु र्कीन गनथका
लार्ग महार्निे शक वा भन्सार परीिकले कुनै र्नकासीकताथ वा

पैठारीकताथको मालवस्तु खररि, र्बिी, र्नकासी वा पैठारी
सम्बन्धी खाता, स्रे स्ता अर्भलेख वा अन्र् र्स्तै कागजात, बैङ्क
अर्भलेख, कम्प्र्ूटर

प्रणाली

लगार्त

र्नजको

व्र्वसार्साँग

सम्बक्षन्धत सम्पूणथ अर्भलेख परीिण गनथ सक्नेछ:(क)

िफा

१८

को

उपिफा

(७)

बमोक्षजम

मालवस्तु घोर्णा गरे नगरे को,
(ख)

घोर्णा बमोक्षजम मालवस्तु भए नभएको,

(ग)

मालवस्तुको

भन्सार

मूल्र्

र्र्ार्थ

भए

नभएको,
(घ)

मालवस्तुको वगीकरण उपशीर्थक ठीक भए
नभएको,

(ङ)

मालवस्तु र्नकासी वा पैठारी गिाथका बखत
प्रचर्लत

कानून

बमोक्षजम

बुझाउनु

पने

महसुल बुझाए नबुझाएको,
(च)

र्स ऐन वा अन्र् प्रचर्लत ऐन बमोक्षजम पूणथ
वा आंक्षशक भन्सार महसुल छु ट वा सुववधामा
पैठारी

गरे का

मालवस्तु उद्देश्र्

बमोक्षजम

प्रर्ोग भए नभएको र सम्बक्षन्धत व्र्क्षिले
पैठारी गरे नगरे को,
(छ)

मालवस्तु पैठारी

गिाथ

प्रज्ञापनपत्र,

खररि

बीजक वा पैठारी सम्बन्धी अन्र् कागजातमा
उल्लेख

गरे का

नाप,

आकार,

एकाई

र

र्नजको खररि खाता, र्बिी खाता, र्बिी
बीजकमा उल्लेख गररएका नाप, आकार र
एकाईमा एकरुपता भए नभएको।
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(२)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

परीिण

गिाथ

मालवस्तुको भन्सार मूल्र् फरक परे को वा वस्तु वगीकरण
उपशीर्थक फरक परे को वा प्रचर्लत कानून बमोक्षजम लाग्ने
महसुल छु टे को कारणले कम महसुल असुल भएको िे क्षखएमा
महार्निे शक वा भन्सार परीिकले त्र्सरी कम असुल भएको
महसुल असुल गरी सोही महसुल बराबर जररबाना गनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोक्षजम परीिण गिाथ र्नकासी वा
पैठारी गरे को मालवस्तु घोर्णा गरे को भन्िा र्भन्न पाइएमा वा
पररमाण घटी घोर्णा गरे को पाइएमा र सो कारणले घटी
महसुल

असुल

भएको

िे क्षखएमा

महार्निे शक

वा

भन्सार

परीिकले त्र्सरी फरक घोर्णा वा पररमाण घटी गरे बापत
लाग्ने महसुल असुल गरी िफा ५७ बमोक्षजम जररबाना
गनेछ।
(४)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

परीिण

गिाथ

सो

उपिफाको खण्ड (क) बमोक्षजम घोर्णा नगरी पैठारी गरे को
पाइएमा महार्निे शक वा भन्सार परीिकले त्र्स्तो मालवस्तुको
भन्सार मूल्र्को पााँच प्रर्तशत जररबाना गनेछ।
तर मालवस्तुको प्रकृर्त अनुसार खुलाउन नसवकने
वकर्समका वववरण नखुलाएको आधारमा र्स उपिफा बमोक्षजम
जररबाना गररने छै न।
(५)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

परीिण

गिाथ

सो

उपिफाको खण्ड (च) बमोक्षजमको महसुल छु ट सुववधा उद्देश्र्
ववपरीत प्रर्ोग गरे को वा सम्बक्षन्धत व्र्क्षिले पैठारी नगरे को
पाइएमा महार्निे शक वा भन्सार परीिकले िफा ५७ को
उपिफा (२०) बमोक्षजम जररबाना गनेछ।
(६)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

परीिण

गिाथ

सो

उपिफाको खण्ड (छ) बमोक्षजम मालवस्तुको नाप, आकार र
एकाईमा एकरुपता नभएको पाइएमा महार्निे शक वा भन्सार
परीिकले त्र्स्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्र्को पााँच प्रर्तशत
जररबाना गनेछ।
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(७) र्स िफा बमोक्षजम परीिण गिाथ महसुल वा
जररबाना असुल गनुप
थ ने िे क्षखएमा महार्निे शक वा भन्सार
परीिकले

महसुल

र

जररबाना

र्नधाथरण

गरी

सम्बक्षन्धत

र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथलाई सोको जानकारी दिई सफाई
पेश गनथ पन्र दिनको म्र्ाि दिनु पनेछ।
(८) उपिफा (७) बमोक्षजम जानकारी प्राप्त गरे पर्छ
सम्बक्षन्धत व्र्क्षिले पन्र दिनर्भत्र सफाई पेश गनुथ पनेछ।
(९) उपिफा (८) बमोक्षजम सफाई पेश भएमा
सफाई पेश भएपर्छ वा सफाई पेश नभएमा सफाई पेश गने
म्र्ाि नाघेपर्छ महार्निे शक वा भन्सार परीिकले अक्षन्तम
महसुल र जररबाना र्नधाथरण गरी सम्बक्षन्धत र्नकासीकताथ वा
पैठारीकताथलाई सो बमोक्षजमको रकम िाक्षखला गने आिे श
दिनेछ। महसुल वा जररबाना र्नधाथरण गनुथ पने निे क्षखएमा
सोको जानकारी सम्बक्षन्धत र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथलाई
दिनु पनेछ।
(१०)

उपिफा (९) बमोक्षजम आिे श प्राप्त गरे को

र्मर्तले पैंतीस दिनर्भत्र त्र्स्तो आिे श प्राप्त गने व्र्क्षिले सोही
आिे शमा तोवकए बमोक्षजमको रकम िाक्षखला गनुथ पनेछ। उि
अवर्धर्भत्र

रकम

िाक्षखला

नगरे मा

त्र्स्तो

महसुल

तर्ा

जररबाना िाक्षखला गने आिे श दिएको र्मर्तिे क्षख वावर्थक पन्र
प्रर्तशतका िरले व्र्ाज समेत गणना गरी असुल गररनेछ।
(११)

उपिफा

(१०)

बमोक्षजम

बुझाउनु पने

रकम नबुझाएमा र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथको र्नकासी वा
पैठारी लगार्तका कारोबार तर्ा चल अचल सम्पक्षत्त रोक्का
गरी महार्निे शक वा भन्सार परीिकले सोही सम्पक्षत्तबाट
त्र्स्तो रकम असुल गनेछ।
(१२) उपिफा (११) बमोक्षजम रकम असुल हुन
नसकेमा त्र्स्तो रकम सरकारी बााँकी सरह असुल गररनेछ।
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(१३)

महार्निे शक

वा

भन्सार

परीिकले

र्स

िफाको प्रर्ोजनका लार्ग आवश्र्क िे खेमा बैङ्क वा ववत्तीर्
सं स्र्ा

एवं

सम्बक्षन्धत

र्नकासीकताथ

अन्र्

कुनै

वा

व्र्क्षि

पैठारीकताथको
वा

कारोबारसाँग

र्नकार्बाट

सम्बक्षन्धत

र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथ, र्नजको कारोबार वा मालवस्तुसाँग

सम्बक्षन्धत भुिानी, बैङ्क खाता, नाफा नोक्सानको वहसाब, कर
वववरण, बीजक र र्स्तै अन्र् कागजात माग गनथ सक्नेछ।
त्र्सरी माग गररएको वहसाब, कर वववरण, बीजक तर्ा
कागजात उपलव्ध गराउनु सम्बक्षन्धत व्र्क्षि वा र्नकार्को
कतथव्र् हुनेछ।
(१४)

उपिफा

(१)

बमोक्षजम

परीिण

गिाथ

महार्निे शक वा भन्सार परीिकले प्रमाण बुझ्न, सम्बक्षन्धत
व्र्क्षिलाई बर्ान गराउन तर्ा र्लखत, प्रमाण वा कागजात
पेश गनथ लगाउन सक्नेछ।
(१५)

उपिफा

(१४)

को

प्रर्ोजनका

लार्ग

महार्निे शक वा भन्सार परीिकले व्र्क्षिगत वा सावथजर्नक
रुपमा सूचना जारी गनथ सक्नेछ।
(१६)

उपिफा (१५) बमोक्षजम जारी गररएको

सूचनाको म्र्ािर्भत्र उपक्षस्र्त नहुने वा माग भएबमोक्षजम
र्लखत, प्रमाण वा कागजात पेश नगने र्नकासीकताथ वा
पैठारीकताथलाई महार्निे शक वा भन्सार परीिकले िफा ५७
को उपिफा (१५क) बमोक्षजम जररबाना गरी र्नजको र्नकासी
वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गरी उपलव्ध भएसम्मका
र्लखत, प्रमाण

वा

कागजातका

आधारमा

परीिण

गनथ

सक्नेछ।
(१७) उपिफा (१६) बमोक्षजम परीिण गररसकेपर्छ
सो र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथका सम्बन्धमा पर्छ र्प प्रमाण
कागजात प्राप्त भएमा त्र्स्ता प्रमाण कागजातका आधारमा र्स
िफा बमोक्षजम पुनः परीिण गनथ सवकनेछ।
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(१८)

र्स

िफा

बमोक्षजमको

परीिण मालवस्तु

जााँचपास भएको र्मर्तले चार वर्थसम्म गनथ सवकनेछ।

तर कुनै र्नकासीकताथ वा पैठारीकताथले झुट्ठा र्लखत

वा कागजात तर्ार गरी प्रचर्लत कानून बमोक्षजम लाग्ने भन्िा
कम महसुल िाक्षखला गरे को प्रमाक्षणत भएमा भन्सार परीिकले
महार्निे शकको अनुमर्त र्लई चार वर्थपर्छ समेत परीिण गनथ
सक्नेछ।
(१९)

र्स

िफा

बमोक्षजम

र्नकासीकताथ

वा

पैठारीकताथलाई महार्निे शक वा भन्सार परीिकले दिने सूचना
वा म्र्ाि वा सफाई पेश गने सूचना वा महसुल र जररबाना
िाक्षखला गने आिे श सम्बक्षन्धत व्र्क्षिको इमेल ठे गानामाफथत
पठाउन सक्नेछ। त्र्सरी इमेल ठे गानामा पठाइएको सूचना,
जानकारी वा आिे श र्नजले प्राप्त गरे को मार्ननेछ।"
(३)

िफा ६२ को उपिफा (१) मा रहेका "िण्ड सजार्को आिे श वा
गरे को

र्नणथर्

वा"

भन्ने

शब्िहरु

पर्छ

"िफा

३४

बमोक्षजम

महार्निे शक वा भन्सार परीिकले महसुल वा जररबानाको रकम
िाक्षखला गनथ दिएको आिे श वा" भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।
(४)

िफा ८९ख. को सट्टा िे हार्को िफा ८९ख. को,(क)

उपिफा (१) को सट्टा िे हार्को उपिफा (१) राक्षखएको छः"(१) कुनै पर्न व्र्क्षिले र्नकासी वा पैठारी सङ्केत
नम्बर नर्लई मालवस्तु र्नकासी वा पैठारी गनथ पाइने छै न।
तर तोवकए बमोक्षजमको व्र्क्षिले र्नकासी वा पैठारी
सङ्केत नम्बर नर्लई र्नकासी वा पैठारी गनथ सक्नेछ।"

(ख)

उपिफा (६) पर्छ िे हार्को उपिफा (७) र्वपएको छः"(७) र्नकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर सम्बन्धी
अन्र् व्र्वस्र्ा तोवकए बमोक्षजम हुनेछ।"

(५)

िफा ८९घ. पर्छ िे हार्का िफा ८९ङ. र ८९च. र्वपएका छन्:144

"८९ङ. रावष्ट्रर् एकद्वार प्रणालीबाट कार्थ गनथ सवकने: (१) नेपाल
सरकारले

अन्तराथवष्ट्रर्

व्र्ापारलाई

व्र्वक्षस्र्त

गनथ

रावष्ट्रर्

एकद्वार प्रणाली (नेशनल र्सङ्गल ववण्डो) को ववकास गरी
कार्ाथन्वर्नमा ल्र्ाउन कुनै र्नकार्लाई तोक्न सक्नेछ।
उपिफा

(२)

(१)

बमोक्षजमको

र्नकार्

नतोवकएसम्मको लार्ग रावष्ट्रर् एकद्वार प्रणालीको कार्ाथन्वर्न
ववभागले गनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोक्षजम नेपाल सरकारले ववकास
गरे को

रावष्ट्रर्

एकद्वार

प्रणालीमा

र्नकासी

वा

पैठारीसाँग

सम्बक्षन्धत र्नकार्लाई आबि गररनेछ।
(४) र्स ऐन वा अन्र् प्रचर्लत कानूनमा जुनसुकै

कुरा लेक्षखएको भए तापर्न रावष्ट्रर् एकद्वार प्रणालीमा आबि

र्नकासी वा पैठारीसाँग सम्बक्षन्धत र्नकार्ले उपिफा (१)
बमोक्षजमको प्रणालीमाफथत कार्थ गनुथ पनेछ।
(५) रावष्ट्रर् एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ा
तोवकए बमोक्षजम हुनेछ।
८९च. र्नकासी पैठारी गररने मालवस्तुको आन्तररक पररवहन: (१)
कुनै

भन्सार

कार्ाथलर्मा

आइपुगेको

मालवस्तु

सो

कार्ाथलर्बाट जााँचपास नगराई अको भन्सार कार्ाथलर्मा लगी

जााँचपास गराउन चाहेमा त्र्स्तो मालवस्तु अको कुनै भन्सार
कार्ाथलर्सम्म लै जान आन्तररक पररवहनको सुववधा दिन
सवकनेछ।
(२) आन्तररक पररवहन सम्वन्धी अन्र् व्र्वस्र्ा
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोके बमोक्षजम हुनेछ। "
(६)

िफा ९३ को खण्ड (छ) पर्छ िे हार्को खण्ड (छ१) र्वपएको छः"(छ१)

42.

रावष्ट्रर् एकद्वार प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी,"

िू रसञ्चार ऐन, २०५३ मा सं शोधनः िूरसञ्चार ऐन, २०५३ को िफा ४४ को
उपिफा (४) मा रहेका "स्वीकृत वावर्थक कार्थिमको लार्ग छु ट्याइएको
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रकम" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "स्वीकृत वावर्थक कार्थिम बमोक्षजम खचथ भएको
रकम" भन्ने शब्िहरु र "असार २५ गतेर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "साउन
२५ गतेर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षखएका छन्।
43.

बहाल रहने अवर्धः र्स ऐनको िफा 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, ३३, ३४, ३५, ३६ र ३७ बमोक्षजमका
व्र्वस्र्ाहरु सं घीर् ऐनबाट अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएकोमा बाहे क सं वत् २०७९
साल असार मसान्तसम्म बहाल रहनेछन्।

४४.

ऐन सं शोधन भएको मार्ननेः र्स ऐनको िफा ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२
बमोक्षजम भएको सं शोधनलाई सम्बक्षन्धत ऐनमा सं शोधन भएको मार्ननेछ।

४5.

आर्र्थक अध्र्ािे श, २०७८ र्नक्षष्िर् भएपर्छ त्र्सको पररणामः आर्र्थक अध्र्ािे श,
२०७८ र्नक्षष्िर् भएपर्छ अको अर्भप्रार् निे क्षखएमा सो र्नक्षष्िर्तालेः(क)

सो अध्र्ािे श र्नक्षष्िर् हुाँिाका बखत चल्ती नभएको वा कार्म
नरहेको कुनै कुरा पर्न जगाउने छै न,

(ख)

सो अध्र्ािे श बमोक्षजम चालू भएको कुरा वा सो बमोक्षजम रीत
पुर्र्ाई अक्षघ नै गररएको कुनै काम वा भोर्गसकेको कुनै कुरालाई
असर पाने छै न,

(ग)

सो अध्र्ािे श बमोक्षजम पाएको, हार्सल गरे को वा भोगेको कुनै हक,
सुववधा, कतथव्र् वा िावर्त्वमा असर पाने छै न,

(घ)

सो अध्र्ािे श बमोक्षजम गररएको कुनै िण्ड सजार् वा जफतलाई
असर पाने छै न,

(ङ)

मार्र् लेक्षखएको कुनै त्र्स्तो हक, सुववधा, कतथव्र्, िावर्त्व, िण्ड
सजार्का सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारबाही वा उपार्लाई

असर पाने छै न र सो अध्र्ािे श कार्म रहेसरह त्र्स्तो कुनै कानूनी
कारबाही वा उपार्लाई पर्न सुरु गनथ, चालू राख्न वा लागू गनथ
सवकनेछ।
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अनुसूची-१
(िफा २ को उपिफा (१) साँग सम्बक्षन्धत)
१.

भन्सार महसुलः (१) वविे शबाट नेपालर्भत्र पैठारी हुने मालवस्तुमा आर्र्थक ऐन, २०७७
को अनुसूची-१ मा उक्षल्लक्षखत शीर्थक, उपशीर्थक, मालवस्तुका वववरणहरू र अन्र्
व्र्वस्र्ाहरूमा समेत िे हार् बमोक्षजम सं शोधन र र्प गरी भन्सार महसुल िर लगाइएको
छ। र्समा उक्षल्लक्षखत सं शोधन र र्प बाहेकका पररच्छे ि र भागका द्रष्टव्र्हरू, शीर्थक,
उपशीर्थकहरू, मालवस्तुका वववरणहरू र मालवस्तुको पैठारीका िरहरू समेत आर्र्थक
ऐन, २०७७ बमोक्षजम नै हुनेछन्।
पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

१

२

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

०४.०२

३

४

गाढा पाररएको वा क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो
पिार्थ हार्लएको िू ध र तर।
-तौलमा नौनीको मात्रा १.५ प्रर्तशत भन्िा
कम भएको धुलो, िाना वा अन्र् ठोस
रुपमाः
०४०२.१०.२०

---बच्चाहरुलाई खानाको रुपमा खुवाउन
र्मल्ने िूध

20

-तौलमा नौनीको मात्रा १.५ प्रर्तशत भन्िा
बढी भएको धुलो, िाना वा अन्र् ठोस
रुपमाः
--अन्र्ः
०४०२.२९.१०

---बच्चाहरुलाई खानाको रुपमा खुवाउन
र्मल्ने िूध

०८.०४

खजूर

(छोहोडा),

अाँजीर,

20

भइुाँ कटहर,

एभोकाडो (नासपाती जस्तो फल), अम्बा,
ाँ , म्र्ाङ्गोष्टीन, ताजा वा सुकेको।
आप
-खजूर (छोहोडा):
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पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

०८०४.१०.१०

---ताजा

१०

०८०४.१०.२०

---सुकेको

१०

ाँ े को खुसाथनी र मररच।
सुकेको वा वपध

०९.०४

-मररचः
--नधुल्र्ाएकोः
०९०४.११.४०
१५.११

---वटमुर (र्सच ुवान वपपर)
रासार्र्नक

पररवतथन

२०

नगरे को,

प्रशोधन

गरे को वा नगरे को ताड (खजूर) को तेल
र तै लांश।
-अन्र्ः
१५११.९०.१०

---ररफाइन्ड क्षब्लच्ड र्डर्ोडोराइज्ड

पाम

आर्ल
१५११.९०.२०

१५

---ररफाइन्ड

क्षब्लच्ड

र्डर्ोडोराइज्ड

पामोर्लन
१५११.९०.३०

१५११.९०.९०
१८.०६

१५

---ररफाइन्ड क्षब्लच्ड र्डर्ोडोराइज्ड पाम
स्टे ररन

१५

---अन्र्

१५

चक्लेट र अरु कोको र्मर्सएका खाद्य
पिार्थहरु।
१८०६.१०.००

-कोकोको धुलो, क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ
हालेको

१८०६.२०.००

-२

४०

केजी

भन्िा

बढी

तौलको

वढका

(ब्लौक वा स्ल्र्ाव) वा डण्डी (बार) को
रुपमा रहेका अन्र् पररकार, तरल, मााँडा,
धुलो, िानािार वा अन्र् र्ुप्रो (बल्क) को
रुपमा भााँडोमा हार्लएको वा तुरुन्त वेष्ठन
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४०

पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

गररएको (इर्मर्डर्ट प्र्ावकङ्ग) मा २ केजी
भन्िा बढी भएको

-अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको रुपमाः
१८०६.३१.००

--भररएको

४०

१८०६.३२.००

--नभररएको

४०

-अन्र्ः
१८०६.९०.१०

---पूणत
थ ः र्नःस्नेवहत (र्डफ्र्ाटे ड) आधार
(बेर्सस) मा गणना गररं िा तौलमा कोकोको
मात्रा ६ प्रर्तशत भन्िा बढी भएको वा ६
प्रर्तशत

नभएपर्न

पूणरु
थ पमा

चकलेटले

बावहरपवट्ट लेवपत (कोटे ड) गररएको शीर्थक
१८०६.९०.९०
२१.०६

१९.०४ का उत्पािनहरु

४०

---अन्र्

४०

अन्र्त्र नपरे को खाद्य पिार्थ।
-अन्र्ः
--अन्र्ः
२१०६.९०.९4

----सोर्ाबडी मस्र्ौरा

३०

२१०६.९०.९५

----गम बेस

३०

२२.०१

क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ नहालेको वा
सुवास

आउने

वा

सुरुक्षचकारक

पिार्थ

नहालेको पानी, प्राकृर्तक र कृर्त्रम खर्नज

पानी र वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड वाटर)
समेत; वरफ एवं वहउाँ।

-खर्नज पानी (र्मनेरल वाटर) र वार्ु
प्रवावहत पानी (एररटे ड वाटर):
२२०१.१०.१०

---खर्नज पानी (र्मनेरल वाटर)
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40

पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

२२०१.१०.२०

---वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड वाटर)

40

२२०१.१०.90

---अन्र्

40

कच्चा (िुड) बाहेक पेट्रोर्लर्म तेल र

२७.१०

र्बटु र्मन खर्नजबाट प्राप्त तेल; तौलमा ७०
प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्म तेल
वा र्बटु र्मन खर्नजबाट प्राप्त तेल भएका,
वर्नै

तेल

नै

मुख्र्

घटक

(बेर्सक

कक्षन्स्टच्र्ूएण्ट्स) भएका, अन्र्त्र समावेश
वा

र्नदिथष्ट

नगररएका

तर्ारी

वस्तुहरु

(वप्रपरे सन्स); रद्दी तेलहरु (वेष्ट आर्ल्स)।
--अन्र्ः
---अन्र्ः
२७१०.१९.९६
२८.०४

----र्लक्षक्वड प्र्ारावफन आर्ल

30

हाइड्रोजन, िुलभ
थ
ग्र्ााँसहरु र अन्र् गैर
धातुहरु।
-अक्षक्सजनः

३३.०४

२८०४.४०.१०

---मेर्डकल ग्रेड

५

२८०४.४०.९०

---अन्र्

५

सौन्िर्थ वा

रुप-सज्जा

(मेक-अप)

का

सामानहरु (और्र्ध बाहेकको), छालाको
सुरिाको लार्ग प्रर्ोग गररने वस्तुहरु; घाम
छल्ने

वा

घामद्वारा

(छाला)

रङ्गाउने

(सनट्यान) सामानहरु समेत; हात र नङ
प्रशाधनहरु

(मेर्नक्र्ोर)

वा

गोडाको

उपचार सम्बन्धी (पेर्डक्र्ोर) सामानहरु।
-हात

गोडाका
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नङ

उपचार

सम्बन्धी

पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

प्रशाधनहरुः
३३०४.३०.१०

---नङपोर्लस

१५

३३०४.३०.९०

---अन्र्

१५

-अन्र्ः
--अन्र्ः
३३०४.९९.५०

---छालाको सुरिाको लार्ग प्रर्ोग गररने
खुद्रा

र्बिी

प्र्ाकमा

रहेको

पेट्रोर्लर्म

जेली
३८.०८

१५

कृतकान्तक,

कीटनाशक,
झारपातनाशक,

ढु सीनाशक,

अं कुरणरोधी

(ऐक्षन्टस्प्राउवटङ्ग), उत्पािनहरु र वनस्पर्त

ु ेटर),
बृवि र्नर्ामक (प्लान्ट ग्रोर् रे गल
ववसं िामक र त्र्स्तै उत्पािनहरु, खुद्रा
र्बिीका

लार्ग

आकार

वा

पुर्लन्िा

(प्र्ावकङ्ग) मा राक्षखएको वा तर्ारी सामान
(वप्रपेरेशन) वा वस्तु (आवटथ कल) को रुपमा
राक्षखएको (जस्तै, गन्धक उपचार गरे का
धागो

(ब्र्ाण्ड), सलेिो

मैनबत्ती,

र

क्षझङ्गा

(ववक्स)

फसाउने

तर्ा
कागज

(फ्लाइपेपसथ) हरु)।
--अन्र्ः
--- कृतकान्तकः

३८.२४

३८०८.९९.११

----मुसानाशक उत्पािन

५

३८०८.९९.१९

----अन्र्

५

३८०८.९९.९०

---अन्र्

५

ढलाइघर (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइको
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पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

सााँचोहरु

(माउल्ड्स)

सााँचोहरु

(कोसथ)

वा

आन्तररक

र्नर्मत्तका

ववरक्षचत

(वप्रपेर्डथ) र्ोजक द्रब्र् (बाइण्डसथ) अन्र्त्र
उल्ले ख वा समावेश नभएका, रासार्र्नक
वा

समवगी

उद्योगहरुका

रासार्र्नक

उत्पािनहरु तर्ा ववरचनहरु (वप्रपरे सन्स)
(प्राकृर्तक

उत्पािनका

र्मश्रण

समावेश

भएका त्र्स्ता वस्तुहरु समेत)।
-अन्र्ः
--अन्र्ः
३८२४.९९.२०

---मृगौला ववरामीको उपचारमा प्रर्ोग हुने
ठोस

वा

तरल

डार्लाइर्सस

वार्

कन्सन्ट्रेट
३९.२१

१

प्लावष्टकका अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, वफल्म,
फ्वाइलहरु र स्ट्रीपहरु।
-अन्र्ः
---मुद्रण गररएकोः
३९२१.९०.११

३९२१.९०.१९

----सनमाइका

र

फरमाइका

जस्ता

डेकोरे वटभ लेर्मनेट र्सट्स

२०

----अन्र्

२०

---अन्र्ः
३९२१.९०.९२

----सनमाइका

र

फरमाइका

जस्ता

डेकोरे वटभ लेर्मनेट र्सट्स
३९.२४

20

ु
प्लावष्टकका भोजनपात्रहरु (टे वल
वेर्र),
भान्साका
वेर्र),

पाक
अन्र्
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सरसफाई सम्बन्धी (हाइजेर्नक) वा शौच
र श्रृङ्गार (ट्वाइलेट) का सामानहरु।
-अन्र्ः
३९२४.९०.१०

३९२४.९०.९०
३९.२५

---कुखुरालाई िाना तर्ा पानी खुवाउने
ववशेर् प्रकारको भााँडा

३०

---अन्र्

३०

अन्र्त्र

नपरे को

प्लावष्टकका

र्नमाथण

अवर्वहरु (ववल्डसथ वेर्र)।
-अन्र्ः
३९२५.९०.३०
३९.२६

---अलुर्मर्नर्म कम्पोक्षजट प्र्ानल

३०

प्लावष्टकका अन्र् सामग्रीहरु र शीर्थक
३९.०१ िे क्षख ३९.१४ सम्मका अन्र्
पिार्थहरुका सामानहरु।
-अन्र्ः
---अन्र्ः
3926.90.9५

४०.१२

----प्लावष्टकको कृर्त्रम घााँसको टफथ

३०

पािन्र्ास फेररएको (ररवट्रडेड्) वा प्रर्ोग
गररएका (र्ुज्ड)

हावािार

(न्र्ू म्र्ावटक)

रबरका पाङ्कग्राहरु; (रबरका ठोस (सोर्लड)

वा गद्दािार (कुसन) पाङ्कग्राहरु, पाङ्कग्रा
(टार्र)

का

पिन्र्ास

(वट्रड्स)

हरु,

पाङ्कग्राहरुका आवरक (फ्लै प्स) हरु।
४०१२.२०.००

-प्रर्ोग

गररएका

(र्ूज्ड)

हावािार

(न्र्ूम्र्ावटक) पाङ्कग्रा (टार्र) हरु
५१.०८

खुद्रा

र्बिीको

लार्ग नराखेको जीवजन्तुको

मर्सनो रौं को धागो (फड्केको वा कोरे को)।
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-फड्केकोः
५१०८.१०.२०

---ब्लेण्डेड प्रोवटन फाईवर र्ानथ

१

-कोरे कोः
५१०८.२०.२०
६२.१२

---ब्लेण्डेड प्रोवटन फाईवर र्ानथ

१

गााँठो पारी बुनेको वा नबुनेको वा एउटै
हुकले

(र्भत्री

बुनेको

वा

नबुनेको

चोली), गडथल्स

ब्रे र्सर्रहरु

(पेटी, मेखला),

कोसथलेट्स (चोलीको पेटी), ब्रे सेस (ब्रे र्सर्र

कस्ने वफता), सस्पेण्ड्स (इं जार पेटीहरु),
गाटथसथ (इं जार बाध्ने) र र्स्तै वस्तुहरु र
र्तनका अङ्गहरु।
-अन्र्ः
६२१२.९०.१०

---पेटमा बााँध्ने पेटी, र्नक्र्ाप, एङ्कलेट,
ररस्टवैण्ड, वेस्टवैण्ड जस्ता वस्तुहरु

५

ु पोश, स्नानागारका
ओछ्याउने तन्ना, टे बल

६३.०२

कपडा (तौर्लर्ा) र भान्सामा प्रर्ोग हुने

ु र्लनेन, ट्वाइलेट
रुमाल (बेड र्लनेन, टे वल
र्लनेन र वकचेन र्लनेन)।
-गााँठो पारी बुनेको (र्नटे ड्) वा एउटै

हुकले बुनेको (िोक्षशड्) ओछ्याउने तन्ना
(बेड र्लनेन):
६३०२.१०.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.१०.९०

---अन्र्

१५

-छावपएको अन्र् ओछ्याउने तन्नाः
--सुतीकोः
६३०२.२१.१०

---तवकर्ाको कभर
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६३०२.२१.९०

---अन्र्

१५

--मानव र्नर्मथत रे शाहरुकोः
६३०२.२२.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.२२.90

---अन्र्

१५

--अन्र् कपडा पिार्थकोः
६३०२.२९.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.२९.९०

---अन्र्

१५

-अन्र् ओछ्याउने तन्नाः
--सुतीको
६३०२.३१.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.३१.९०

---अन्र्

१५

--मानव र्नर्मथत रे शाहरुकोः
६३०२.३२.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.३२.९०

---अन्र्

१५

--अन्र् कपडा पिार्थकोः
६३०२.३९.१०

---तवकर्ाको कभर

१५

६३०२.३९.९०

---अन्र्

१५

६३.०४

शीर्थक ९४.०४ बाहे कका अन्र् सजाउने
(फर्नथर्सङ्ग) सामानहरु।
-अन्र्ः
--सलाइले

गााँठो

पारी

नबुनेको

(नौट

र्नटे ड्) वा एउटै कुरुसको हुकले नबुनेको
(नौट िोक्षशड्) सूतीको (िोक्षशड्):
६३०४.९२.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९२.९०

---अन्र्

१५

--सलाइले गााँठो पारी नबुनेको वा एउटै
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कुरुसको

हुकले

नबुनेको,

रे शाहरुकोः

सं श्लवे र्त

६३०४.९३.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९३.९०

---अन्र्

१५

--सलाइले गााँठो पारी नबुनेको वा एउटै
कुरुसको

हुकले

पिार्थको:

नबुनेको, अन्र्

कपडा

६३०४.९९.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९९.९०

---अन्र्

१५

कृर्त्रम फूलहरु, पल्लव (फोर्लएज) र फल र

६७.०२

र्तनका भागहरु (पाटथस); कृर्त्रम फूलहरु,
पल्लव र फलबाट बनेका वस्तुहरु।
-अन्र् पिार्थकोः
६७०२.९०.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

२०

६७०२.९०.९०

---अन्र्

२०

६८.०८

र्समेण्टी, प्लाष्टर वा अन्र् जोड्ने खर्नज
पिार्थद्वारा एकर्त्रत भएका वनस्पर्त रे शा,

परालका रे शा, काठ रण्डा लगाउाँिा आउने
काठको धुलो र टु िा काठको अवशेर्
(काठको धुलो समेत) बाट बनेका सं घार,
फ्ल्र्ाक, क्षझंगटी, चौकोस र र्स्तै प्रकारका
सामानहरु।
६८०८.००.१०

---काठको

धुलो,

र्समेण्ट

र

ववर्भन्न

वाइक्षण्डङ केर्मकल्स र्मश्रण गरी बनेको
६८०८.००.९०

ववर्भन्न मोटाईका बोडथहरु

20

---अन्र्

20
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६८.१०

मजबू त गररएको वा नगररएको र्समेण्ट
कंविट वा कृर्त्रम ढु ङ्गाका सामानहरु।

-क्षझंगटीहरु, फ्ल्र्ागस्टोनहरु, ईँटाहरु र्स्तै
सामानहरुः
--र्नमाथणका चौकोस (ब्लक) र ईँटाहरुः
६८१०.११.१०

६८१०.११.९०

---अटोक्लेभ्ड एरे टेड कंविट चौकोस (ए.
ए. सी. ब्लक)

20

---अन्र्

20

--अन्र्ः
६८१०.१९.१०

---अनफार्डथ मोर्डफाइड
(एम.र्स.एम.)

६८१०.१९.९०
६८.१३

क्ले

ट्राभरवटन

र

मेटेररर्ल
र्स्तै

उत्पािनहरु

30

---अन्र्

१५

अश्मतन्तु

(एसवेस्टस),

अन्र्

खर्नज

तत्वहरु वा से ल्र्ूलोजका आधारका, कपडा
वा

अन्र्

पिार्थका

सार्

समार्ोजन

(कम्वाइन) भए वा नभएका ब्रे क, क्लच र
र्स्तै सामानहरुका लार्ग, जडान नभएका
(नौट माउण्टे ड) घर्थण पिार्थ वा र्तनका
सामानहरु

(जस्तै ,

चािर,

रौल,

पाटा

(क्षस्ट्रप), खण्ड (सेग्मेण्ट), चक्का (र्डस्क),
वाससथ, प्र्ाडहरु)।
-अश्मतन्तु (एसवेस्टस) भएकाः

७३.११

६८१३.२०.१०

---ब्रे क लाइर्नङ्ग र प्र्ाडहरु

१५

६८१३.२०.९०

---अन्र्

१५

फलाम

वा
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तरलीकृत

(कम्प्रेस्ड

वा

र्लक्वीफाइड्)

ग्र्ााँस हाल्ने आधानपात्रहरु।
७३११.००.१०

---अक्षक्सजन राख्ने र्सर्लण्डर, ट्याङ्क र
र्स्तै वस्तुहरु

१५

७३११.००.२०

---एल.वप. ग्र्ााँस र्सर्लण्डर

१५

७३११.००.९०

---अन्र्

१५

७६.१३

सं पीर्डत

तरलीकृत

वा

ग्र्ााँसको

लार्ग

अलुर्मर्नर्मका आधान-पात्रहरु।
७६१३.००.१०

---अक्षक्सजन राख्ने र्सर्लण्डर, ट्याङ्क र
र्स्तै वस्तुहरु

१५

७६१३.००.२०

---नाइट्रोजन राख्ने कन्टे नर

१५

७६१३.००.९०

---अन्र्

१५

हावािार पम्प वा भ्र्ाकुम पम्प, हावा वा

८४.१४

अन्र्

ग्र्ााँस

सं पीर्डत्रहरु

कम्प्रेसर)

र

पङ्खाहरु; वफल्टर जडेको वा नजडे को पङ्खा
समाववष्ट भएको भेक्षन्टलेवटङ्ग (बार्ु सञ्चार)
का वा ररसाइक्षक्लङ हुडहरु।
-पङ्खाहरुः
८४१४.५१.००

वाटसम्म

--१२५

उत्पािन

गने

ववद्युत्चालक (इलेक्षक्ट्रक मोटर) आफैमा

ु , भुईँ, र्भत्ता, झ्र्ाल, अन्तश्छि
भएको टे वल
(र्सर्लङ) वा छानाका पङ्खाहरु

१०

८४१४.५९.००

--अन्र्

१०

८४१४.९०.००

ु ाथहरु
-पाटथपज

१०
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८४.१८

रे वफ्रजरे टर,

वफ्रजर,

(रे वफ्रजरे वटङ)

वा

अन्र्

प्रशीतक

वहमीकरण

(वफ्रक्षजङ्ग)

उपकरणहरु, वैद्यर्ु तक वा अन्र्; शीर्थक
८४.१५ को वातानुकुलन र्न्त्र (एर्रकक्षण्डशर्नङ्ग

मशीन)

बाहे क

ताप

पम्प

(वहट पम्प)।
८४१८.१०.००

-छु ट्टै

बावहरी

ढोका

(एक्स्टनथल

डोर)

ु रे वफ्रजरे टर-वफ्रजरहरु
जडान भएको सं र्ि

१५

-घरार्सी वकर्समको, रे वफ्रजरे टरहरुः
८४१८.२१.००

--सं पीडन वकर्समको (कम्प्रेशन-टाइप)

१५

८४१८.२९.००

--अन्र्

१५

८४१८.३०.००

ु
-८०० र्लटर भन्िा कम िमताको, सं िस
वकर्समको (चेष्ट टाइप)

८४१८.४०.००

१५

-९०० र्लटर भन्िा कम िमताको, ठाडो
वकर्समको (अपराइट टाइप)

८४१८.५०.००

१५

-सञ्चर् र प्रिशथनका लार्ग अन्र् फर्नथचर
सन्िुकहरु

(चेष्ट्स),

वपटारीहरु

(क्र्ाववनेटस्), प्रिशथन फलकहरु (र्डस्प्ले
काउण्टसथ), प्रिशथन मञ्जुर्ा (शो-केसेस), र
र्स्तै सामानहरु, प्रशीतक (रे वफ्रजरे वटङ) वा

वहमीकरण (वफ्रक्षजङ्ग) उपकरणहरु समावेश
भएका
८४.२१

१५

अपकेक्षन्द्रत्र (सेक्षन्ट्रफ्र्ूजेज), अपकेन्द्रण शोर्क
(सेक्षण्ट्रफ्र्ूगल ड्रार्सथ) समेत; तरल र ग्र्ााँस
र्नर्मत्तका र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन
(प्र्ूररफाइङ्ग)

र्न्त्रावली

उपकरणहरु (एपरे टसथ)।

159

(मेर्सनरी)

र
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--अन्र्ः
८४२१.३९.१०

---मेर्डकल ग्रेड अक्षक्सजनका लार्ग प्रेसर
स्वीङ्ग

८४२१.३९.९०
८४.२२

एडसोप्स्नथ

अक्षक्सजन

प्लाण्ट

र

िोजेर्नक अक्षक्सजन एर्र सेपेरेसन प्लाण्ट

५

---अन्र्

५

र्ाल, र्ाली, तश्तरी सफा गने र्न्त्रहरु
(र्डस वाक्षशङ्ग मेक्षशन्स); बोटल वा अन्र्
आधानपात्र

(कण्टे नरहरु)

सफा

गने

(क्षक्लर्नङ्ग) वा सुकाउने (ड्राइङ्ग) र्न्त्रावली
(मेर्सनरी); बोटलहरु, बट्टाहरु

(क्र्ान्स)

र्डव्बाहरु (बौक्सेस), झोलाहरु (ब्र्ाग्स)
वा अन्र् आधान पात्रहरु (कण्टे नसथ) भनथ
(वफर्लङ्ग), बन्ि गनथ (क्लोक्षजङ्ग), मुखवन्ि
गनथ

वा

र्सलवन्िी

नामपत्र

(लेवल)

गनथ (र्सर्लङ्ग)
लगाउन

वा

(लेबेर्लङ्ग)

र्नर्मत्तका र्न्त्रावली; बोटलहरु, जारहरु,
नर्लका (ट्यूब) हरु र र्स्तै आधानपात्र

ु न (क्र्ाप्सुर्लङ्ग) गनथ
(कण्टे नर) हरु सं पट
र्नर्मत्त

का

(प्र्ावकङ्ग)

र्न्त्रावली; अन्र्
वा

आवृत

पररवेष्ठन

(रर्ावपङ्ग)

गने

र्न्त्रावली (ताप-आकं ु चन आवृन्त्तन र्न्त्र

(वहट र्स्रङ्क रर्ावपङ्ग मेर्सनरी) समेत); पेर्
पिार्थ

(ववभरे ज)

लाई

बार्ुर्मश्रण

(एर्रे वटङ्ग) गनथ र्नर्मत्तका र्न्त्रावली।
-र्ाल, र्ाली तश्तरी सफा गने र्न्त्रहरु
(र्डश वाक्षशङ्ग मक्षशन्स):
८४२२.११.००

--घरार्सी प्रर्ोगमा आउने वकर्समको
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टु िा (र्ान) (इन ि वपस) वा आकृर्तमा

८४.४९

(इन शेप्स) भएका जमोठ (फेल्ट) वा
ननवुभेन्सको र्नमाथण (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) वा
पररष्करण

(वफर्नक्षशङ्ग)

र्न्त्रावली

(मेर्सनरी),

र्नर्मत्तका

फेल्ट

ह्याट्स

बनाउनको लार्ग चावहने र्न्त्रावली समेत;
ह्याटहरु बनाउनको लार्ग ब्लौकहरु।
८४४९.००.२०

---अन्र् मेक्षशन

५

८४४९.००.९०

ु ाथ
---पाटथपज

५

८४.५०

घरार्सी

(हाउस

होल्ड)

वा

धोवीखाना

(लाउण्ड्री) वकर्सम (टाइप) को लुगा धुने
र्न्त्र (वाक्षशङ्ग

मेशीन), लुगा

धुने

र

सुकाउने िुवै र्री भएका र्न्त्रहरु समेत।
-प्रत्र्ेकको सुख्खा कपडा िमता (ड्राइ
र्लनेन क्र्ापार्सटी) १० के.जी. भन्िा बढी
नभएका र्न्त्रहरु (मक्षशन्स):
८४५०.११.००

--पूणत
थ ः

स्वर्ंचार्लत

र्न्त्रहरु

(अटोम्र्ावटक मक्षशन्स)
८४५०.१२.००

२०

--अपकेन्द्रीर् शोर्क समाववष्ट (ववर् र्बल्टइन सेण्ट्रीफ्र्ूगल ड्रार्र) अन्र् र्न्त्रहरु

२०

८४५०.१९.००

--अन्र्

२०

८४५०.२०.००

-प्रत्र्ेकको सुख्खा कपडा िमता (ड्राइ
र्लनेन क्र्ापार्सटी) १० के.जी. भन्िा बढी
भएका र्न्त्रहरु

८४.७२

२०

अन्र् कार्ाथलर् र्न्त्रहरु (अवफस मक्षशन्स)
(उिाहरणतः

हेक्टोग्राफ
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डुक्षप्लकेवटङ्ग मेर्सनहरु, एड्रेर्सङ्ग मेर्सनहरु,
अटोम्र्ावटक

ब्र्ाङ्क

नोट

र्डस्पेन्सरहरु,

क्वाइन सौवटथङ्ग मेर्सनहरु (मुद्रा छााँट्ने
र्न्त्र), क्वाइन

काउक्षण्टङ्ग

मेर्सनहरु, पेक्षन्सल

वा

शापेर्नङ्ग

र्र्ावपङ्ग
मेर्सनहरु,

परफोरे वटङ्ग वा स्ट्याक्षप्लङ्ग मेर्सनहरु)।
-अन्र्ः
८४७२.९०.१०

---अटोमेवटक टे लर मेक्षशन

माफी

८४७२.९०.२०

---अटोम्र्ावटक ब्र्ाङ्क नोट र्डस्पेन्सरहरु

माफी

८४७२.९०.३०

---परफोरे वटङ्ग मेर्सनहरु

माफी

८४७२.९०.४०

---स्ट्याक्षप्लङ्ग मेर्सनहरु

माफी

८४७२.९०.९०

---अन्र्

माफी

८४.७९

र्स भागको अन्र्त्र उल्ले ख नभएका वा
समावेश

नभएका,

ब्र्क्षिगत

कार्थ

इनर्डर्भजुअल फङ्कक्सन्स) भएका र्न्त्रहरु
र

र्ाक्षन्त्रक

सार्धत्रहरु

(मेकार्नकल

अप्लार्न्सेस)।
-अन्र् र्न्त्रहरु र र्ाक्षन्त्रक उपकरणहरुः
--अन्र्ः
---अन्र्ः

८४.८१

८४७९.८९.९१

----एर्र ह्युर्मर्डफार्र र र्डह्युर्मर्डफार्र

माफी

८४७९.८९.९९

----अन्र्

माफी

नल (पाइप) हरु, वाक्षष्पत्र वा ब्वार्लरको
वाह्यावरण

(ब्वार्लर

(टै ङ्कस्), भ्र्ाटहरु

शेल),

वा र्स्तै

जलाशर्
वस्तुहरुको

लार्ग टु टीहरु (ट्याप्स, कौक्स), भल्भहरु र
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र्स्तै उपकरणहरु, प्रेसर ररड्यूर्सङ्ग भल्भ र
ताप

स्र्ैर्तकीर्

ढं गले

(र्मोस्टावटकली

र्नर्क्षन्त्रत

कण्ट्रोल्ड)

भल्भहरु

समेत।
-अन्र् उपकरणहरु (अप्लार्न्सेस):
८४८१.८०.२०
८५.०४

---अक्षक्सजन र्सर्लण्डरको भल्भ
ववद्युतका

ट्रान्सफमथरहरु,

कन्भटथसथ

10

स्ट्यावटक

(जस्तै -रे क्टीफार्र)

र

इन्डक्टर।
-स्ट्यावटक कन्भटथरः
८५०४.४०.२०
८५.०९

---मोवाइल फोनको चाजथर
स्वचार्लत

ववद्युत

घरे ल ु

र्ाक्षन्त्रक

15

मोटरर्ुि

ववद्युत

उपकरणहरु,

शीर्थक

८५.०८ का र्नवाथत माजथनीहरु बाहे क।
८५०९.४०.००

-खानेकुरा

वपाँध्ने

ग्राइण्डर

र

र्मक्ससथ);

वनस्पर्तको

८५.१४

र

रस

(फुड

र्मसाउने

फलफूल

वा

क्षझक्ने

(जूस

एक्स्ट्रर्ाक्टर)

१०

८५०९.८०.००

-अन्र् उपकरणहरु

१०

८५०९.९०.००

ु ाथहरु
-पाटथपज

१०

उद्योगका
भट्टीहरु

ु
परावैद्यत

वा
तर्ा

प्रर्ोगशालाका

च ुल्हाहरु

सं िर्

वैद्यर्ु तक

(इण्डक्सन

(डाइइलेक्षक्ट्रक

वा

लौस)

द्वारा काम गने हरु समेत); इण्डक्सन (िुई
वस्तु वा पररपर् (सवकथट) बीच र्बना स्पशथ
ववद्युत वा च ुम्वकत्व सं िान्त (पास) गने
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वा

हुने

प्रविर्ा)

(डाइइलेक्षक्ट्रक

ु
परावैद्यत

वा

लौस)

द्वारा

सं िर्

वस्तुहरुको

तापोपचार (वहट वट्रटमेण्ट) गनथ र्नर्मत्तका
अन्र् औद्योर्गक वा प्रर्ोगशाला सम्बन्धी
(लेवोरे टरी) उपकरणहरु (इक्वीपमेण्ट्स)।
-अन्र् भट्टी र च ुलोहरुः
८५१४.३०.१०

---शविाह मेर्सन

माफी

८५१४.३०.९०

---अन्र्

माफी

८५.१६

ववद्युत

तत्काल

तातेर

आउने

(इन्स्टान्टे र्नर्स) वा स्टोरे ज र र्नमज्जन
वहटर

(इमसथन

उपकरणहरु

वहटर); कोठा

(इलेक्षक्ट्रक

तताउने

स्पेस

वहवटङ्ग

एपरे टस) र माटो तताउने उपकरणहरु;
र्बजुलीले

तातो

उपकरणहरु

पारे र

कपाल

(जस्तै -हेर्र

सजाउने

ड्रार्र,

हेर्र

कलथर, कर्लथङ्ग टङ्ग वहटर) र हात सुकाउने
उपकरण; र्बजुलीको क्षचल्लो पाने इस्त्रीहरु;
घर
तातो

ब्र्वहारमा
पाने

प्रर्ोग

अन्र्

गररने

र्बजुलीले

उपकरणहरु; शीर्थक

८५.४५ बाहे कको ववद्युत ताप प्रर्तरोधक
उपकरणहरु।
८५१६.१०.००

-इलेक्षक्ट्रक

इन्स्टान्टे र्नर्स

वा

स्टोरे ज

पानी तताउने वहटरहरु र इमसथन वहटरहरु

-इलेक्षक्ट्रक स्पेस वहवटङ्ग उपकरण (कोठा
तताउने ववद्युत उपकरणहरु) र ववद्युतको
माटो तताउने उपकरणहरुः
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८५१६.२१.००

--स्टोरे ज वहवटङ रे र्डएटर

१०

८५१६.२९.००

--अन्र्

१०

-तातो पारे र कपाल सजाउने ववजुलीको
उपकरणहरु र हातले तताएर चलाउने
उपकरणहरुः
८५१६.३१.००

--हेर्र ड्रार्र

१०

८५१६.३२.००

--अन्र् हेर्र ड्रेर्सङ्ग उपकरणहरु

१०

८५१६.३३.००

--हातले ड्राइ गने उपकरणहरु

१०

८५१६.४०.००

-क्षचल्लो पाने ववद्युतबाट चल्ने इस्त्री

१०

८५१६.५०.००

-माइिोवेभ ओभनहरु

१०

-अन्र् च ुल्होहरु (ओभन), पकाउने भााँडा
(कुकर), पकाउने प्लेट (कुवकङ प्लेट),

उमाल्ने ररङ (ब्वाइर्लङ ररङ), र्ग्रलर र
रोष्टरः
---ववद्युतीर् च ुल्होहरुः
८५१६.६०.११

----इन्डक्सन च ुल्हो

१

८५१६.६०.१२

----इन्फ्रारे ड च ुल्हो

१

८५१६.६०.१९

----अन्र्

5

८५१६.६०.२०

---राइसकुकर

१०

८५१६.६०.३०

---केटली, जग जस्ता पानी तताउने भााँडा

१०

८५१६.६०.९०

---अन्र्

१०

-अन्र्

ववद्युत

तापक (इलेक्ट्रो-र्र्मथक)

उपकरणहरुः
८५१६.७१.००

--कफी वा चीर्ा बनाउने

१०

८५१६.७२.००

--टोष्टरहरु

१०

--अन्र्ः
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अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

८५१६.७९.१०

---वकरा माने ट्रर्ाप

१०

८५१६.७९.९०

---अन्र्

१०

८५१६.८०.००

-इलेक्षक्ट्रक वहवटङ रे र्सष्टसथ

१०

८५.२३

र्डस्कहरु,

टे पहरु,

वाष्पीकरण

नहुने

सुगदठत

अवस्र्ाका

(सोर्लड-स्टे ट

नन्-

भोलाटाइल) सञ्चर् उपकरणहरु, “स्माटथ
काडथहरु” र ध्वर्न वा अन्र् प्रवृक्षत्तलाई
अर्भले खन गनथ र्नर्मत्तका अन्र् माध्र्म,
अर्भले खन गररएका वा नगररएका र्डस्क
उत्पािनका लार्ग प्रर्ोग हुने म्र्ावट्रसहरु र
माष्टरहरु, तर भाग ३७ का उत्पािनहरु
बाहेक।
-चािुर्ीर् (अक्षप्टकल) माध्र्मः
--अन्र्

८५.२५

८५२३.४९.१०

---सफ्टवेर्र भएका

माफी

८५२३.४९.९०

---अन्र्

माफी

८५२३.८०.००

-अन्र्

माफी

सं ग्रहण उपकरण (ररसेप्सन ऐपरे टस) वा
ध्वर्न अर्भलेखन (साउण्ड ररकर्डथङ्ग) वा
पुनरुत्पािन

(ररप्रोड्यूर्सङ्ग)

उपकरण

(ऐपरे टस) समाववष्ट भए वा नभएको, रे र्डर्ो
प्रसारण

(रे र्डर्ो-ब्रोडकाक्षस्टङ्ग)

टे र्लर्भजन

र्नर्मत्तका

(ट्रान्सर्मसन
क्र्ामराहरु;

प्रसारण

एपरे टस);
र्डक्षजटल

र्भर्डर्ो क्र्ामरा-ररकडथस।
थ
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-टे र्लर्भजन

क्र्ामराहरु,

र्डक्षजटल

क्र्ामराहरु र र्भर्डर्ो क्र्ामरा रे कडथरहरु
(र्भर्डर्ो क्र्ामरा रे कडथस)थ
८५२५.८०.१०

---टे र्लर्भजन क्र्ामराहरु

माफी

८५२५.८०.२०

---र्डक्षजटल क्र्ामराहरु

माफी

८५२५.८०.३०

---र्भर्डर्ो क्र्ामरा रे कडथरहरु

माफी

८५२५.८०.९०

---अन्र्

माफी

८७.०२

ड्राइभर समेत १० वा सो भन्िा बढी
र्ात्रुहरु बोक्ने मोटर गाडीहरु।
-धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएकाः
---जीप, कार र भ्र्ानहरुः
८७०२.४०.४१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

१०

८७०२.४०.४९

----अन्र्

१०

८७.०३

मूलतः मार्नसको र्ातार्ातको लार्ग बनेका
मोटर कारहरु र अन्र् मोटर गाडीहरु
(शीर्थक ८७.०२ बाहे कका), स्टे सन वागेन
र रे सीङ कार समेत।
-अन्र् गाडीहरू, धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर
मात्र भएकोः
---तीन पाङ्कग्रे गाडीहरुः
८७०३.८०.११

----अनएसेम्वल अवस्र्ाका

१०

८७०३.८०.१९

----अन्र्

१०

---मोटरको

वपकपावर

१००

वकलोवाट

सम्मको कार, जीप र भ्र्ानः
८७०३.८०.२१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाको

१०

८७०३.८०.२९

----अन्र्

१०
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---मोटरको
भन्िा

वपकपावर

बढीको

तर

१००
२००

वकलोवाट
वकलोवाट

ननाघेको कार, जीप र भ्र्ानः
८७०३.८०.५१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाको

१५

८७०३.८०.५९

----अन्र्

१५

---मोटरको
भन्िा

वपकपावर

बढीको

तर

२००
३००

वकलोवाट
वकलोवाट

ननाघेको कार, जीप र भ्र्ानः
८७०३.८०.६१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाको

३०

८७०३.८०.६९

----अन्र्

३०

---मोटरको

वपकपावर

३००

वकलोवाट

भन्िा बढीको कार, जीप र भ्र्ानः
८७०३.८०.७१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाको

४०

८७०३.८०.७९

----अन्र्

४०

---अन्र्ः
८७०३.८०.९१

----अनएसेम्वल अवस्र्ाको

४०

८७०३.८०.९९

----अन्र्

४०

८७.०४

वस्तु वा सामानहरु ढु वानीको प्रर्ोगका
अन्र् मोटर गाडीहरु।
-अन्र्,

कम्प्रेसन

इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (डीजेल वा अधथ
र्डजेल) भएकाः
--बाहनको कुल तौल (जी. भी. डब्लु.) ५
टन ननाघेकोः
८७०४.२१.५०

---प्रक्षशतक प्रणाली (रे वफ्रजरे वटङ्ग र्सष्टम)
जडान गररएको
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--बाहनको कुल तौल (जी. भी. डब्लु) ५
टन नाघेकोः
---अन्र्ः
८७०४.२२.९६

----प्रक्षशतक प्रणाली (रे वफ्रजरे वटङ्ग र्सष्टम)
जडान गररएको

१

-अन्र्ः
८७०४.९०.२०

---धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएको
तीन पाङ्कग्रे गाडी

८७०४.९०.३०

१०

---धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएको
चार पाङ्कग्रे गाडी

८७०४.९०.४०

१०

---धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएको
अन्र् गाडी

८७.११

१०

मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहत) र साइड
कार रवहत वा सवहत साइकलमा सहार्क
मोटर जडान गरे को साइडकारहरु।
-र्सर्लण्डर िमता ५० सी.सी. नाघेको तर
२५०

सी.सी.

ननाघेको

रे र्सप्रोकेवटङ

इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन भएकाः
---अनएसेम्वल्ड अवस्र्ाकाः
८७११.२०.११

----५० सी.सी. नाघेको तर १२५ सी.सी.
ननाघेको

८७११.२०.१२

----१२५

३०
सी.सी.

नाघेको

तर

२००

सी.सी.

नाघेको

तर

२५०

सी.सी. ननाघेको
८७११.२०.१९

----२००

सी.सी. ननाघेको
---अन्र्ः
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८७११.२०.९१

----५० सी.सी. नाघेको तर १२५ सी.सी.
ननाघेको

८७११.२०.९२

३०
सी.सी.

----१२५

नाघेको

तर

२००

सी.सी. ननाघेको
८७११.२०.९९

३०

सी.सी.

----२००

नाघेको

तर

२५०

सी.सी. ननाघेको
८७.१५

केटाकेटीको

३०
बाहन

ु ाथहरु।
पाटथ पज

र

त्र्सका

८७१५.००.१०

---स्ट्रोलर

५

८७१५.००.२०

---केटाकेटीको अन्र् वाहन

५

८७१५.००.९०

ु ाथहरु
---पाटथपज

५

९०.१८

और्धोपचार, शल्र्क्षचवकत्सा, िन्तोपचार वा
पशुववज्ञानमा
उपकरण,

प्रर्ोग

हुने

साइन्टीग्रावफक

औजार

र

उपकरणहरु,

अन्र् ववद्युतोपचारका उपकरणहरु र दृवष्ट
परीिणका औजारहरु।
--अन्र्ः
९०१८.१९.१०

---पल्स अक्षक्समीटर

५

९०१८.१९.२०

---आई.र्स.र्ु. मर्नटर

५

९०१८.१९.९०

---अन्र्

५

-अन्र् औजार र उपकरणहरुः

९०.१९

९०१८.९०.१०

---स्टे र्ोस्कोप

५

९०१८.९०.२०

---रगत राख्ने प्लावष्टकका र्ैला

५

९०१८.९०.३०

---वप.र्स.आर. मेर्सन

५

९०१८.९०.९०

---अन्र्

५

र्ाक्षन्त्रक

उपचार
170

(र्ेरापी)

का

पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

उपकरणहरु;

मसाजका

उपकरणहरु;

मनोवैज्ञार्नक अर्भरुचीमापक उपकरणहरु;
ओजोनको

उपचार, अक्षक्सजन

उपचार,

एरोसौल उपचार, कृर्त्रम स्वास प्रस्वास वा
अन्र्

क्षचवकत्सा

सम्बन्धी

(र्ेराप्र्ुवटक)

स्वास प्रस्वास उपचारका उपकरणहरु।
उपचार,

-ओजोन

अक्षक्सजन

उपचार,

एरोसौल उपचार, कृर्त्रम स्वास प्रस्वास वा
अन्र्

स्वास

प्रस्वास

उपचारका

उपकरणहरुः
९०१९.२०.१०

---अक्षक्सजन कन्सन्ट्रेटर

९०१९.२०.२०

---अक्षक्सजन

मास्क,

५

भेन्च ुरी

मास्क,

भेक्षन्टलेटर मास्क, ररजभ्वाथर्र मास्क

५

९०१९.२०.३०

---मेर्डकल भेक्षन्टलेटर

५

९०१९.२०.४०

---अक्षक्सजन

र्ेरापीमा

प्रर्ोग

अक्षक्सजन ह्युमीर्डफार्र
९०१९.२०.५०

९०१९.२०.९०
९०.२६

हुने
१

---अक्षक्सजन टे ण्ट, अक्षक्सजन हेड वक्स र
र्स्तै अक्षक्सजन ववतरण गने उपकरणहरु

५

---अन्र्

५

ग्र्ााँस वा अरु तरल पिार्थका प्रवाह, तह,
िवाव

वा

अन्र्

ववववधता

(भेररर्वल्स)

नाप्ने वा परीिण गने (जस्तै-प्रवाहमापक,
सतहमापक, म्र्ानोर्मटर (हावा वा वाष्पको
िवाव नाप्ने र्न्त्र) तापमापक) औजार र
उपकरणहरु, शीर्थक ९०.१४, ९०.१५,
९०.२८

वा
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उपकरणहरु बाहेक।
-अन्र् औजारहरु र उपकरणहरुः
९०२६.८०.१०

---अक्षक्सजन फ्लोर्मटर

माफी

९०२६.८०.९०

---अन्र्

माफी

९०.२७

भौर्तक वा रासार्र्नक ववश्लेर्ण (जस्तैरवीकरणमापक
ु

(पोलारी-र्मटर),

परावतथमापक

(ररफ्ररर्ाक्टोर्मटर),

बणथिममापक (स्पेक्ट्रो-र्मटर), ग्र्ााँस वा
धुवााँ

ववश्लेर्ण

प्रर्ोगका

गने

उपकरणहरु)

औजारहरु

च्र्ापच्र्ाप

र

का

उपकरणहरु;

लाग्ने (र्भस्कोर्सटी), र्छद्रता

(पोरोर्सटी), प्रसारण (एक्सपान्सन) सतहको
धारण-िमता (सफेस टे न्सन) वा र्स्तै
नाप्ने वा परीिण गने औजार र र्न्त्रहरु;
तापको मात्रा, ध्वर्न वा प्रकाशको नाप वा
परीिण गने औजारहरु र उपकरणहरु
(एक्स्पोजर

र्मटर

समेत); सू क्ष्मकतथक

(माइिोटोम्स)।
-अन्र् औजारहरु र उपकरणहरुः
९०२७.८०.१०

९०२७.८०.९०
९४.०२

---हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेष्ट्री
एनालाइजर,

क्षक्लर्नकल

एनालाइजर,

इम्र्ूनोकेमेष्ट्री

केमेष्ट्री

एनालाइजर

लगार्तका र्स्तै एनालाइजरहरु

माफी

---अन्र्

माफी

और्र्ध उपचारको, क्षचरफारको, िन्त वा
पशुक्षचवकत्सा

सम्बन्धी
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ु , परीिण गने टे वलहरु,
क्षचरफारको टे वल
अस्पतालको

र्ाक्षन्त्रक

उपकरण

जडान

भएको ओछ्यान, िन्तक्षचवकत्साको कुसी);
हजामको कुसी र र्स्तै घुम्नुका सार्ै
तलमार्र्को

गर्त

भएका

ु ाथहरु।
सामानहरुका पाटथपज

कुसीहरु; ती

-िन्तक्षचवकत्सा सम्बन्धी, हजामको वा र्स्तै
ु ाथहरुः
कुसीहरु र र्तनका पाटथपज
९४०२.१०.१०

---िन्तक्षचवकत्सा सम्बन्धी कुसी

5

९४०२.१०.२०

---हजामको वा र्स्तै कुसीहरु

5

९४०२.१०.९०

ु ाथहरु
---पाटथपज

5

-अन्र्ः
९४०२.९०.१०

---आई. र्स. र्ु. बेड

5

९४०२.९०.२०

---अस्पतालमा प्रर्ोग हुने अन्र् बेडहरु

5

९४०२.९०.९०

ु ाथ समेत
---अन्र्, पाटथपज

5

९५.०५

आनन्िोत्सवका

सामानहरु

वा

अन्र्

मनोरञ्जनका सामानहरु, जािूववद्या (चटक)
र असाधारण ठट्टा (नोभेल्टी जोक) समेत।
-विसमस उत्सवका सामानहरुः
९५०५.१०.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

१०

९५०५.१०.९०

---अन्र्

१०

भ्र्ाकुम फ्ल्र्ास्क र अन्र् भ्र्ाकुम भेसेल्स

९६.१७

ु ाथ,
(भााँडा), बट्टा सवहतको तर्ारी; त्र्सको पाटथपज
र्भत्री कााँच बाहेक।
९६१७.००.१०

---भ्र्ाकुम फ्ल्र्ास्क

९६१७.००.२०

---भ्र्ाकुम भेसेल्स (भााँडा), बट्टा सवहतको
तर्ारी

१५

१५
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पैठारी भन्सार

शीर्थक

उपशीर्थक

महसुल िर

मालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहे क
मोल प्रर्तशतमा

९६१७.००.९०
९६.१९

ु ाथहरु
---पाटथपज

१५

जुनसुकै पिार्थका स्र्ार्नटरी टावेल (प्र्ाड)
र टे म्पोनहरु, केटाकेटीहरुका न्र्ाक्षप्कन र
पुछ्ने

रुमाल

(न्र्ापवकन

लाइनर)

हरु

तर्ा र्स्तै सामानहरु।
९६१९.००.१०

---स्र्ार्नटरी टावेल (प्र्ाड)

१५

९६१९.००.४०

---टे म्पोनहरु र मेन्सुवल कप

१५

९६.२०

मोनोपोड्हरु, बाइपोड्हरु, ट्राइपोडहरु

र

र्स्तै सामग्रीहरु।
९६२०.००.१०

९६२०.००.९०

---स्माटथ फोनका लार्ग उपर्ुि सेल्फी
क्षस्टक

१५

---अन्र्

१५

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापर्न र्स

अनुसूचीको िफा २ िे क्षख २२ सम्म लेक्षखएका कुराको हकमा सोही बमोक्षजम
हुनेछ।
२.

र्ात्रुले ल्र्ाउने मालवस्तु सम्बन्धमाः र्ात्रुले भन्सार महसुल छु टमा ल्र्ाउन

पाउने मालवस्तु बाहेक र्ात्रुले ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्तु
सम्बन्धी सूचना अनुसार वविे शबाट आफूसाँग ल्र्ाएको (एकम्पर्नड) वा आफू
आउनुभन्िा अक्षघ वा पर्छ ल्र्ाएको (अनएकम्पर्नड) मालवस्तुमा िरबन्िी
अनुसार महसुल लाग्नेछ।
तर,
(१)

वविे शबाट फकेका र्ात्रुले आफ्नो सार्मा ल्र्ाएको सुन तर्ा सुनका
गहनामा िे हार् बमोक्षजम महसुल लाग्नेछः
(अ)

सुनको हकमाः-

174

(क)

पवहलो पचास ग्रामसम्म प्रर्त िश ग्राम नौ हजार
पााँच सर् रुपैर्ााँ।

(ख)

पचास ग्रामभन्िा बढी र्प पचास ग्रामसम्म प्रर्त िश
ग्राम िश हजार पााँच सर् रुपैर्ााँ।

(आ)

सुनको गहनाको हकमाः(क)

पचास ग्रामसम्म सुनका गहनामा कुनै महसुल लाग्ने

(ख)

पचास ग्रामभन्िा बढी र्प सर् ग्रामसम्म सुनका

छै न।

गहनामा प्रर्त िश

ग्राम

िश हजार पााँच सर्

रुपैर्ााँ।
(ग)

उपखण्ड (ख) मा तोवकएको पररमाणभन्िा बढी र्प
सर् ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रर्त िश ग्राम बाह्र
हजार रुपैर्ााँ।

(२)

खण्ड (१) को उपखण्ड (अ) वा (आ) मा उल्लेख भएभन्िा बढी
पररमाणमा सुन तर्ा सुनका गहना पैठारी गरे मा बढी भएको पररमाण
जर्त जफत गररनेछ।

(३)

वविे शी र्ात्रुले आफ्नो सार्मा ल्र्ाउन पाउने पचास ग्रामसम्म सुनको
गहना र सर् ग्रामसम्म चााँिीका गहना भन्िा बढी र्नजी प्रर्ोगका सुन

तर्ा चााँिीका गहना पर्छ वफताथ लैजाने गरी भन्सार र्बन्िुमा घोर्णा
गरे मा त्र्स्तो गहना परीिण गरी सो गहनाको मूल्र्को बीस प्रर्तशत
रकम धरौटी राखी ल्र्ाउन दिइनेछ।
त्र्सरी ल्र्ाएको गहना र्नज र्ात्रु वफताथ जााँिा भन्सार र्बन्िुमा
परीिण गराई त्र्स्तो गहना ल्र्ाउाँ िा राखेको धरौटी रकम वफताथ
लैजान सक्नेछ। त्र्सरी परीिण गिाथ घोर्णा गरे भन्िा फरक
गुणस्तर तर्ा पररमाण भएको प्रमाक्षणत भएमा भन्सार ऐन, २०६४ को
िफा ५७ को उपिफा (१) बमोक्षजम कसूर गरे को मानी सजार्
हुनेछ।
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(४)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्तु सम्बन्धमा

नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्षशत सूचनामा तोवकए बमोक्षजम नेपाली र्ात्रुले
ल्र्ाउने टे र्लर्भजनमा िरबन्िी अनुसार महसुल लाग्नेछ।

तर वैिेक्षशक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र मवहना

काम गरी आउने नेपाली नागररकलाई एक पटकको लार्ग अर्भलेख
राखी

र्नजले

सार्मा

ल्र्ाएको

एउटा

जुनसुकै

प्रकारको

बत्तीस

इञ्चसम्मको टे र्लर्भजनमा लाग्ने सम्पूणथ कर महसुल छु ट दिइनेछ। सो
भन्िा बढी इञ्चको टे र्लर्भजन ल्र्ाएमा उि छु ट सुववधा दिइने छै न।
३.

भारतबाट हुने पैठारीमा महसुल छु ट हुनेः भारतमा उत्पादित मालवस्तु भारतबाटै

नेपालर्भत्र प्रतीतपत्रको माध्र्मद्वारा पैठारी हुाँिा मूल्र्गत िर (पररमाणगत िर
बाहेक) अनुसार लाग्ने भन्सार महसुलमा पााँचिे क्षख तीस प्रर्तशतसम्मको िरमा
पााँच प्रर्तशत र सोभन्िा बढीका िरमा तीन प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।

४.

चीनको र्तब्बतबाट हुने पैठारीमा महसुल छु ट हुनेः जनवािी गणतन्त्र चीनमा
उत्पादित

मालवस्तु चीनको

स्वशार्सत

िेत्र

र्तब्वतबाट

स्र्ल

मागथ हुाँिै

नेपालर्भत्र प्रतीतपत्रको माध्र्मबाट पैठारी हुाँिा मूल्र्गत िर (पररमाणगत िर
बाहेक) अनुसार लाग्ने भन्सार महसुलमा पााँचिे क्षख तीस प्रर्तशतसम्मको िरमा
पााँच प्रर्तशत र सोभन्िा बढीका िरमा तीन प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।
५.

वविे शी मुद्रा प्रार्प्तको कागजात पर्छ पेश गनथ सवकनेः िश हजार अमेररकी डलर
मूल्र्सम्मका नेपालमा उत्पािन भएका मालवस्तुहरू र्नकासी गिाथ र्नकासीकताथले
वविे शी मुद्रा प्रार्प्तको कागजात तत्काल पेश गनथ नसक्ने अवस्र्ा भएमा उि

कागजात पर्छ पेश गने शतथमा प्राप्त हुनपु ने वविे शी मुद्रा बापतको रकम
बराबरको बैङ्क ग्र्ारे ण्टी राखी र्नकासी गनथ दिइनेछ। र्नकासीकताथले र्नकासी

गरे को छ मवहनार्भत्र वविे शी मुद्रा भुिानी प्रार्प्तको कागजात वा र्नकासी भएको
मालवस्तु वफताथ आएको भए सोको प्रमाण पेश गरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा

गराउनु पनेछ। उि अवर्धर्भत्र भुिानीको कागजात वा र्नकासी भएको
मालवस्तु वफताथ आएको प्रमाण पेश गरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा नगराएमा

सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले जमानत दिने बैङ्कसाँग सो बापत राखेको बैङ्क
ग्र्ारे ण्टीको रकम माग गनथ सक्नेछ। त्र्सरी माग गरे को अवस्र्ामा उि
रकम पन्र दिनर्भत्र बैङ्कले सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्मा अर्नवार्थ रूपमा
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पठाउनु पनेछ। त्र्सरी प्राप्त भएको रकम अर्बलम्व राजस्व खातामा िाक्षखल
गनुथ पनेछ।
६.

साफ्टा सम्झैाता र सं वि
े नशील सूचीमा परे का मालवस्तु सम्बन्धमाः र्स
अनुसूचीको िफा १९ मा उक्षल्लक्षखत नेपाल सरकारको सं वेिनशील सूचीमा
परे का मालवस्तु र र्स अनुसूचीको िफा २० मा उक्षल्लक्षखत मालवस्तु बाहेक
ु मा उत्पादित अन्र् मालवस्तु त्र्स्तो मुलक
ु मा प्रतीतपत्र खोली सोही
साकथ मुलक

ु बाट जारी भएको र्बल बीजक सवहत सोही मुलक
ु बाट साफ्टा सम्झौता
मुलक
बमोक्षजम साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र सवहत पैठारी भएमा सं वत् २०६२ साल
पुस १७ गते कार्म रहे को िे हार् अनुसारको भन्सार महसुल िरमा आंक्षशक
छु ट दिई िे हार् बमोक्षजमको िरमा भन्सार महसुल असुल गररनेछःसं वत् २०६२ साल पुस १७ गते

ु हरूबाट पैठारी गिाथ
साकथ मुलक

कार्म रहेको भन्सार महसुल िर

लाग्ने भन्सार महसुल िर

५%

५%

१०%

६%

१५%

७.२५%

२५%

९.५%

३५%

११.२५%

४०%

११.२५%

८०%

११.२५%

तर,
(१)

साकथ

ु बाट
मुलक

पैठारी

गिाथ

लाग्ने

भनी

र्स

िफामा

उल्लेख

भएकोभन्िा र्स ऐनद्वारा तोवकएको भन्सार महसुल िर घटी भएमा
सोही िर बमोक्षजम महसुल असुल गररनेछ।
(२)

र्स िफामा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापर्न र्स अनुसूचीको अन्र्
िफाबाट भन्सार महसुल पूणथ वा आंक्षशक छु ट दिइएको कारणले र्स
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िफा अनुसार लाग्ने महसुलभन्िा घटी महसुल लाग्ने वा महसुल
नलाग्ने भएमा सोही बमोक्षजम हुनेछ।
(३)

सं वत् २०६२ साल पुस १७ गते कार्म नरहेका तर र्स अनुसूचीको

िफा १ मा रहेका, र्स अनुसूचीको िफा १९ र िफा २० मा
नपरे का उपशीर्थकहरूमा उक्षल्लक्षखत मालवस्तु र्स िफा बमोक्षजम साकथ

ु बाट पैठारी गिाथ र्सै िफामा उक्षल्लक्षखत साकथ मुलक
ु बाट पैठारी
मुलक
गिाथ लाग्ने भन्सार महसुल िर लाग्नेछ।
(४)

साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र, बीजक, प्रतीतपत्र लगार्तका कागजातमा
उल्लेख भएको उपशीर्थक र भन्सार कार्ाथलर्मा घोवर्त वा भन्सार
अर्धकृतले र्कीन गरे को उपशीर्थकको पवहलो ६ अङ्क फरक परे मा
र्स िफा बमोक्षजम भन्सार महसुल िरमा आंक्षशक छु ट दिइने छै न।

७.

ु मा उत्पादित र्स
साफ्टा सम्झैाता बमोक्षजमका मालवस्तुमा महसुलः साकथ मुलक

ु मा
अनुसूचीको िफा २० मा उक्षल्लक्षखत उपशीर्थकका मालवस्तु त्र्स्तो मुलक
ु बाट जारी भएका र्बल बीजक सवहत सोही
प्रतीतपत्र खोली सोही मुलक
ु बाटै साफ्टा सम्झैाता बमेाक्षजम साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र सवहत पैठारी
मुलक

भएमा सं वत् २०६७ साल काक्षत्तकमा कार्म रहे को िे हार् अनुसारको भन्सार
महसुल िरमा आंक्षशक छु ट दिई िे हार् बमोक्षजमको िरमा भन्सार महसुल असुल

गररनेछ। सं वत् २०६७ साल कार्तथकमा कार्म नरहे का तर र्स अनुसूचीको
िफा १ मा रहेका, र्स अनुसूचीको िफा १९ र िफा २० मा नपरे का

ु बाट पैठारी
उपशीर्थकमा उक्षल्लक्षखत मालवस्तु र्स िफा बमोक्षजम साकथ मुलक

ु बाट पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार महसुल
गिाथ र्सै िफामा उक्षल्लक्षखत साकथ मुलक
िर लाग्नेछःसं वत् २०६७ साल काक्षत्तकमा

ु हरूबाट पैठारी गिाथ
साकथ मुलक

कार्म रहेको भन्सार महसुल िर

लाग्ने भन्सार महसुल िर

५%

५%

१०%

९%

१५%

१४%

२०%

१८.५%
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२५%

२२%

३०%

२७.५%

८०%

३०%

तर,
(१)

ु बाट पैठारी गिाथ लाग्ने भनी र्स िफामा उल्लेख भएको
साकथ मुलक
भन्िा र्स ऐनद्वारा तोवकएको भन्सार महसुल िर घटी भएमा सोही
िरबमोक्षजम महसुल असुल गररनेछ।

(२)

र्स

िफामा

अन्र्त्र

जुनसुकै

कुरा

लेक्षखएको

भए

तापर्न

र्स

अनुसूचीको अन्र् िफाबाट भन्सार महसुल पूणथ वा आंक्षशक छु ट
दिइएको कारणले र्स िफा अनुसार लाग्ने महसुल भन्िा घटी महसुल
लाग्ने वा महसुल नलाग्ने भएमा सोही बमोक्षजम हुनेछ।

(३)

साफ्टा

उत्पक्षत्तको

प्रमाणपत्र,

र्बल

बीजक,

प्रतीतपत्र

लगार्तका

कागजातमा उल्लेख भएको उपशीर्थक र भन्सार कार्ाथलर्मा घोवर्त वा

भन्सार अर्धकृतले र्कीन गरे को उपशीर्थकको पवहलो ६ अङ्क फरक
परे मा र्स िफा बमोक्षजम भन्सार महसुल िरमा आंक्षशक छु ट दिइने
छै न।
८.

िोहोरो छु ट नपाइनेः र्स अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोक्षजम कुनै मालवस्तुमा

९.

पुराना सवारी साधन र र्न्त्र उपकरणमा ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म गनेः (१)

दिइएको छु ट प्रिान गिाथ िोहोरो नपने गरी कुनै एक छु ट मात्र प्रिान गररनेछ।

कूटनीर्तक सुववधा वा महसुल सुववधामा पैठारी भएका वा आर्ोजना वा

आर्ोजनाको ठे केिार वा परामशथिाताका नाममा पर्छ वफताथ लैजाने शतथमा पूणथ
वा आंक्षशक महसुल सुववधा वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी वा धरौटीमा पैठारी भएका वा

अन्र् सं घ, सं स्र्ाको नाममा पूणथ वा आंक्षशक भन्सार महसुल छु टमा पैठारी
भएका सवारी साधन तर्ा र्न्त्र उपकरण नेपालर्भत्र कसैलाई उपहार दिएमा वा
र्बिी गरे मा वा पैठारी गनेले आफ्नै प्रर्ोजनको लार्ग राख्ने भएमा त्र्स्ता सवारी

साधन तर्ा र्न्त्र उपकरणको भन्सार महसुल र्लने प्रर्ोजनको लार्ग भन्सार

अर्धकृतले पैठारी हुाँिाको अवस्र्ामा कार्म भएको मूल्र्मा (प्रत्र्ेक वर्थको
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अवक्षशष्ट मूल्र्मा) वावर्थक िश प्रर्तशतको िरबाट अर्धकतम पााँच वर्थको
ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म गनेछ।
तर एक वर्थभन्िा कम हुन आउने अवर्धलाई ह्रासकट्टी प्रर्ोजनका
लार्ग गणना गररने छै न।
(२) उपिफा (१) बाहेक र्नजी प्रर्ोगका लार्ग आंक्षशक भन्सार
महसुल छु टमा व्र्क्षिगत रूपमा पैठारी भएका सवारी साधन अन्र् व्र्क्षिलाई
र्बिी गने वा हक हस्तान्तरण गने भएमा भन्सार महसुल र्लने प्रर्ोजनको लार्ग
मूल्र् कार्म गिाथ वावर्थक िश प्रर्तशतका िरले अर्धकतम पााँच वर्थको (प्रत्र्ेक
वर्थको अवक्षशष्ट मूल्र्मा) ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म गररनेछ।
तर एक वर्थभन्िा कम हुन आउने अवर्धलाई ह्रासकट्टी प्रर्ोजनका
लार्ग गणना गररने छै न।
(३) उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजम पैठारी भएको सवारी साधनको
पैठारीका

अवस्र्ामा

कार्म

भएको

मूल्र्

अन्र्

त्र्स्तै

सवारी

साधनको

मूल्र्भन्िा धेरै कम भएको अवस्र्ामा बाहे क सामान्र्तः पैठारी गिाथ कार्म
गरे को वविे शी मुद्रालाई आधार मानी उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजम मूल्र्
कार्म गररनेछ।
(४) उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजम सवारी साधनमा ह्रासकट्टी गिाथ

उि सवारी साधनको उत्पािन र्मर्तिे क्षख गणना गररनेछ र पैठारी हुनपु ूव थ
वविे शमा व्र्र्तत भएको अवर्ध कटाई बााँकी अवर्धको मात्र ह्रासकट्टी गररनेछ।
(५)

र्स

िफामा

अन्र्त्र

जुनसुकै

कुरा

लेक्षखएको

भए

तापर्न

कूटनीर्तक र्नकार्बाट गरे को सवारी साधनको र्बिीलाई र्ललाम गरे सरह
मार्ननेछ।
१०.

मालवस्तुको हवाई भाडा सम्बन्धमाः (१) हवाईमागथबाट व्र्ापाररक रूपमा
पैठारी गररने मालवस्तुको भन्सार ऐन, २०६४ को िफा १३ को उपिफा (३)
बमोक्षजम भन्सार कार्ाथलर्मा मूल्र् घोर्णा गिाथ पैठारीकताथले मालवस्तुको मूल्र्,

भाडा तर्ा बीमा रकम छु ट्टाछु ट्टै घोर्णा गनुथ पनेछ। पैठारीकताथले घोर्णा गरे को

भाडा रकम र एर्र वे र्बलमा उक्षल्लक्षखत भाडा रकममध्र्े जुन बढी हुन्छ सोही
भाडा रकमलाई समावेश गरी मूल्र् र्नधाथरण गररनेछ। एर्र वे र्बलमा भाडा
180

रकम उल्लेख नभएको र पैठारीकताथले घोर्णा गरे को भाडा रकम वास्तववक
भाडा रकम भन्िा कम भएमा भन्सार अर्धकृतले उि मालवस्तु हवाईमागथबाट

पैठारी गिाथ लाग्न सक्ने अनुमार्नत भाडा रकम समेत समार्ोजन गरी मूल्र्
र्नधाथरण गनुथ पनेछ। हवाईमागथबाट मालवस्तु पैठारी गिाथ लाग्ने भाडा रकमको

जानकारी भन्सार अर्धकृतले सम्बक्षन्धत हवाई सेवाबाट र्लन सक्नेछ। त्र्सरी
भन्सार अर्धकृतले मालवस्तुमा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा रकमको जानकारी

मागेको बखत त्र्स्तो जानकारी वा वववरण उपलब्ध गराउनु सम्बक्षन्धत हवाई
सेवा प्रिार्कको कतथव्र् हुनेछ।
तर एर्र वे र्बलमा उक्षल्लक्षखत भाडा रकम र सम्बक्षन्धत हवाई सेवा
प्रिार्कले वास्तववक रूपमा असुल गरे को भाडा रकम फरक भएमा सम्बक्षन्धत
हवाई सेवाले वास्तववक भाडा रकम असुल गरी जारी गरे को नगिी रसीिलाई
मान्र्ता दिन सवकनेछ।
(२)

उपिफा

(१)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेक्षखएको

भए

तापर्न

महार्निे शकले हवाई भाडा तोकेकोमा सोही बमोक्षजम हुनेछ।
११.

र्नर्ाथत हुने वस्तुको कच्चा पिार्थ नगि धरौटीमा पैठारी गनथ सवकनेः बण्डेड
वेर्र

हाउसको

इजाजत नर्लएका

उद्योगले

आफ्नो

उत्पािन

प्रतीतपत्रको

माध्र्मद्वारा वा प्रचर्लत बैक्षङ्ककङ्ग कागजातको माध्र्मबाट र्नकासी गने वा
पररवत्र्थ वविे शी मुद्रामा स्विे शमै र्बिी गने भएमा त्र्स्तो मालवस्तु उत्पािन
गनथ आवश्र्क कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालमा उत्पािन नहुने

प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार महसुल िे हार्का शतथ र

प्रविर्ाका अधीनमा रही नगि धरौटी राखी पैठारी गनथ पाउनेछ र नेपालमा
उत्पािन नहुने प्र्ावकङ्ग मेटेररर्लको हकमा उद्योग ववभागले नेपालमा उत्पािन

नहुने भनी प्रमाक्षणत गरी सुववधा दिन र्सफाररस गरे को अवस्र्ामा मात्र नगि
धरौटी राखी पैठारी गनथ दिइनेछ।
(क)

उद्योगले र्स िफा बमोक्षजम कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ
(प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) पैठारी गिाथ तर्ारी वस्तु र्नकासी गने

व्र्होरा जनाई उि कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग
मेटेररर्ल समेत) मा िरबन्िी अनुसार लाग्ने भन्सार महसुल धरौटीमा

जााँचपास गने व्र्वस्र्ाको लार्ग तोवकएको ढााँचामा भन्सार अर्धकृत
समि र्नवेिन दिनु पनेछ।
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(ख)

खण्ड (क) बमोक्षजम प्राप्त र्नवेिनको आधारमा पैठारी भएको कच्चा
पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) मा लाग्ने
भन्सार महसुल बापतको रकम धरौटी राखी जााँचपास गररनेछ। कच्चा
पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) पैठारी
गिाथ वा र्नकासी प्रविर्ा पूरा गरे पर्छ सोको वववरण पैठारीकताथलाई
दिइने पासबुकमा स्पष्टसाँग उल्लेख गनुथ पनेछ।

(ग)

र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) बाट उत्पादित तर्ारी मालवस्तु बाह्र
मवहनार्भत्र

र्नकासी

वा

स्विे शमै

पररवत्र्थ वविे शी

मुद्रामा

र्बिी

गररसक्नु पनेछ।
(घ)

उद्योगले आफ्नो उत्पािन पररवत्र्थ वविे शी मुद्रामा स्विे शमा र्बिी गिाथ
नेपाल सरकारबाट आंक्षशक वा पूणरू
थ पमा महसुल सुववधा पाएको
आर्ोजना वा र्नकार्लाई र्बिी गने भएमा मात्र र्स िफा बमोक्षजमको
सुववधा प्रिान गररनेछ।

(ङ)

उद्योगले र्नकासी वा पररवत्र्थ वविे शी मुद्रामा स्विे शमै र्बिी गरे मा
सोको प्रमाण, बैङ्कद्वारा प्रमाक्षणत वविे शी मुद्रा आजथन भएको कागजात
वा वस्तु ववर्नमर् अन्तगथत मालवस्तु र्नकासी भएको भए सो बापत
मालवस्तु पैठारी भएको प्रमाण र उद्योग ववभागको खपत अनुपातको

प्रमाण सवहत तोवकएको ढााँचामा उि धरौटी फुकुवा वा वफताथको लार्ग
खण्ड (ग) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्रै सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्मा
र्नवेिन दिनु पनेछ।
तर बन्ि, हड्ताल, ववपद् वा अन्र् र्स्तै कावुबावहरको
पररक्षस्र्र्त परी खण्ड (ग) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र तर्ारी मालवस्तु
र्नकासी गनथ वा स्विे शमै पररवत्र्थ वविे शी मुद्रामा र्बिी गनथ वा वविे शी
मुद्रा आजथन गरे को प्रमाण पेश गनथ नसकेको व्र्होरा जनाई भन्सार
कार्ाथलर्का प्रमुख समि र्नवेिन दिएमा र त्र्सरी दिएको र्नवेिनको

व्र्होरा मनार्सव िे क्षखएमा भन्सार कार्ाथलर्का प्रमुखले बढीमा छ
मवहनासम्मको म्र्ाि र्प गनथ सक्नेछ।
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(च)

खण्ड (ङ) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र दिएको र्नवेिनको व्र्होरा मनार्सव
िे क्षखएमा भन्सार कार्ाथलर्का प्रमुखले कागजात पेश भएको एक
मवहनार्भत्र धरौटी वफताथ गनुथ पनेछ। त्र्सरी धरौटी वफताथ भएको
वववरण पासबुकमा जनाई दिनु पनेछ।

(छ)

उद्योगले र्स िफा बमोक्षजम पैठारी गने कच्चा पिार्थ वा सहार्क
कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) मा लाग्ने भन्सार महसुलमा
फुकुवा भएको धरौटी रकम र्मलान गरी पासबुकमा जनाइनेछ।

तर उद्योगले त्र्स्तो फुकुवा भएको धरौटी रकम वफताथ माग

गरे मा फुकुवा भएजर्तको रकम तत्काल वफताथ दिइनेछ।
(ज)

र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) बाट तर्ारी वस्तु बनाई र्नकासी
गिाथ पैठारीको अवस्र्ाको कारोबार मूल्र्मा कम्तीमा िश प्रर्तशत
मूल्र् अर्भवृवि भएको हुन ु पनेछ।

(झ)

र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) बाट उत्पादित मालवस्तु शतथ
बमोक्षजम पूणथ वा आंक्षशक र्नकासी नगरे मा वा स्विे शमै खण्ड (ग)

अनुसार पररवत्र्थ वविे शी मुद्रामा र्बिी नगरे मा स्र्ानीर् र्बिी मानी
त्र्स्तो र्बिी गरे जर्तको हकमा र्नर्म अनुसार लाग्ने महसुल धरौटी
रहेको रकमबाट सिरस्र्ाहा गरी लाग्ने महसुलको िश प्रर्तशत
जररबाना समेत पैठारीकताथबाट असुल गररनेछ।
१२.

सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) सवारी वा ढु वानीका साधन
पैठारी गिाथ िे हार्का शतथहरू पालना गनुथ पनेछः(क)

र्नमाथता कम्पनी वा र्नजको आर्धकाररक र्बिेताबाट खररि गररएका

नर्ााँ सवारी वा ढु वानीका साधन नेपालक्षस्र्त आर्धकाररक र्बिेताले
मात्र पैठारी गनथ पाउनेछ।
(ख)

ररकण्डीसन्ड, प्रर्ोग भइसकेको वा नेपाल सवारी प्रिूर्ण मापिण्ड,

२०६९ र्भत्र नपने सवारी वा ढु वानीका साधन पैठारी गनथ पाइने
छै न। र्स्ता साधन कसैले पैठारी गरे मा जफत हुनछ
े ।
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(ग)

र्बिी गने प्रर्ोजनको लार्ग खण्ड (क) बमोक्षजम पैठारी गरे का सवारी
वा ढु वानीका साधनको पैठारीकताथले एक वर्थमा तीन पटक (प्रत्र्ेक
चार

मवहनामा)

त्र्स्ता

साधनको

अर्धकतम

खुद्रा

र्बिी

मूल्र्

(एम.आर.पी.) रावष्ट्रर् स्तरको िै र्नक पर्त्रकामा प्रकाक्षशत गनुथ पनेछ।
(घ)

पैठारी भएका सवारी वा ढु वानीका साधनको खण्ड (ग) बमोक्षजम
अर्धकतम

खुद्रा

र्बिी

मूल्र्

(एम.आर.पी.)

प्रकाक्षशत

नगने

पैठारीकताथको भन्सार ववभागले पैठारी तर्ा र्बिी कारोबार रोक्का राखी
छानर्बन गनथ सक्नेछ।
(ङ)

खण्ड (क) मा उक्षल्लक्षखत शतथ उल्लङ्घन गरी सवारी वा ढु वानीका साधन
पैठारी गरे मा त्र्स्ता सवारी तर्ा ढु वानी साधन जफत गनुथ पनेछ।तर
र्मर्त २०७८ साल जेठ १५ गते भन्िा अगावै प्रतीतपत्र खोली वा
अन्र् भुिानीको माध्र्मबाट पैठारीको प्रविर्ामा रहे का र भन्सार
र्ाडथमा ल्र्ाई जााँचपास हुन बााँकी रहेका सवारी तर्ा ढु वानी साधन
मूल्र्को तीस प्रर्तशत जररबाना गरी जााँचपास गनथ सवकनेछ।
तर,
(१)

सरकारी र्नकार्, कूटनीर्तक वा महसुल सुववधा प्राप्त व्र्क्षि
वा र्नकार्, ऋण तर्ा अनुिान सहर्ोगमा सञ्चार्लत सरकारी
आर्ोजनाले पैठारी गने सवारी तर्ा ढु वानीका साधन तर्ा
अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने
स्कुटरमा खण्ड (क) को व्र्वस्र्ा लागू हुनेछैन।

(२)

िमकल (बारुणर्न्त्र) पैठारी गिाथ खण्ड (क) तर्ा (ख) को
व्र्वस्र्ा लागू हुने छै न।

(३)

एक वर्थभन्िा बढी वविे शक्षस्र्त नेपालको कूटनीर्तक र्नर्ोगमा
काम गरे को नेपाली नागररक आफ्नो कार्थकाल समाप्त भई
नेपाल फकंिा र्नजले वविे शमा आफ्नो नाममा िताथ गरी
आफैंले प्रर्ोग गरे को सवारी साधन नेपाल सरकार, वन तर्ा
वातावरण मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गनथ सक्नेछ।
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(४)

स्वास््र्

तर्ा

बमोक्षजमको
ट्याक्टर

र

जनसं ख्र्ा

एम्बुलेन्स;
शीर्थक

मन्त्रालर्ले
शीर्थक

८७.०५

तोकेको

मापिण्ड

खास

उद्देश्र्का

८७.०१
मा

पने

अन्तगथत

पने

मोटरगाडी पैठारी गिाथ र्स उपिफाको खण्ड (क) को
व्र्वस्र्ा लागू हुने छै न।
(५)

नेपालले आर्ोजना गने अन्तराथवष्ट्रर् वा िेत्रीर् महत्वको सभा
सम्मेलनको प्रर्ोजनको लार्ग नेपाल सरकार, मक्षन्त्रपररर्द्ले
र्नणथर् गरी पैठारी गने नेपाल सवारी प्रिूर्ण मापिण्ड,
२०६९ र्भत्र पने सवारी साधनको हकमा खण्ड (क) को
व्र्वस्र्ा लागू हुने छै न।

(६)

नेपालक्षस्र्त वविे शी कूटनीर्तक र्नर्ोगमा कार्थरत कुटनीर्तक
पिार्धकारीले प्रर्ोग भइसकेका सवारी साधन पैठारी गनथ
चाहेमा पारस्पाररकताको आधारमा पैठारी गनथ दिन परराष्ट्र
मन्त्रालर्ले र्सफाररस गरे को अवस्र्ामा नेपाल सवारी प्रिू र्ण
मापिण्ड, २०६९ र्भत्र पने सवारी साधन पर्छ आफ्नो कार्थ
अवर्ध समाप्त भएपर्छ वफताथ लैजाने शतथमा पैठारी गनथ दिन
सवकनेछ।

(७)

र्स अनुसूची बमोक्षजम वा नेपाल सरकारको र्नणथर्द्वारा पूणथ
वा आंक्षशक भन्सार महसुल छु ट दिइएको व्र्क्षि वा सं स्र्ा
वा र्नकार्ले सवारी साधन र्नमाथता कम्पनी वा र्नजको

आर्धकाररक र्बिेताबाट खररि गरी पैठारी गिाथ खण्ड (क)
को व्र्वस्र्ा लागू हुने छै न।

(२) कानेट अन्तगथत पर्थटकले ल्र्ाएका व्र्क्षिगत प्रर्ोगका सवारी
साधन र त्र्स्तो साधनसाँग सम्बि मालवस्तु नेपालर्भत्र अस्र्ार्ी रूपमा प्रर्म
पटक प्रवेश गरे को र्मर्तले एक वर्थको अवर्धमा लगातार वा पटक पटक गरी
जम्मा छ मवहनाको अवर्धसम्म नेपालर्भत्र राख्न पाउनेछ। त्र्सरी नेपालमा

राखेको अवर्धभर कुनै महसुल लाग्नेछैन। िुघट
थ ना भई प्रहरी कब्जामा रहेको
वा ममथतको लार्ग वकथशपमा रहेको भनी प्रहरी कार्ाथलर्ले र्सफाररस गरे को
अवस्र्ामा भने त्र्स्तो अवर्ध कानेटमा तोवकदिएको अवर्धमा गणना हुने छै न।
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र्सरी कानेट अन्तगथत पैठारी भएका सवारी साधनहरू िान, िातव्र् वा उपहार
दिन वा र्बिी गनथ पाइने छै न। कानेटमा जनाई नेपाल प्रवेश गराइएको सवारी
साधन छ मवहनार्भत्र वफताथ नलगेमा स्वतः जफत हुनेछ।
(३) कानेट बाहेक अस्र्ार्ी तवरबाट पैठारी भएका मोटरकार, स्टे शन
वाइगन, जीप, बस, ट्रक, ट्रर्ाक्टर र र्तनका ट्रेलर, लहरी, भ्र्ान, तीन पाङ्कग्रे
साधन र मोटरसाइकल जस्ता साधन समेतमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तर्ा
मूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा िे हार् बमोक्षजम एकमुष्ट समिरमा भन्सार महसुल
लगाई असुल गररनेछः(क)

ट्रर्ाक्टरमा प्रर्तदिन चार सर् रूपैर्ााँ, ट्रेलर वफट भएको ट्रर्ाक्टरमा
वा ट्रेलर मात्रमा प्रर्त दिन सात सर् रूपैर्ााँ।
तर

मालवस्तु

बोकी

ल्र्ाएका

ट्रेलरसवहतको

ट्रर्ाक्टर

अठ्चालीस घण्टार्भत्र ररत्तै फकी गएमा सो ट्रर्ाक्टरको महसुल र्लइने
छै न। र्सरी पैठारी गरी ल्र्ाएको ट्रर्ाक्टर, ट्रेलर वा ट्रेलरसवहतको
ट्रर्ाक्टर तीस दिनभन्िा बढी नेपालमा राख्न पाइने छै न।
(ख)

कानेट नभएका सवारी साधनमध्र्े कार, जीप र भ्र्ानमा िै र्नक पााँच
सर् रूपैर्ााँ, बस, र्मर्नबस लगार्तका टुररष्ट गाडीमा िै र्नक पााँच सर्
रूपैर्ााँ, मोटरसाइकल तर्ा स्कुटरमा िै र्नक एक सर् पचास रूपैर्ााँ र
तीन पाङ्कग्रे सवारी साधनमा िै र्नक चार सर् रूपैर्ााँ महसुल र्तरी
अस्र्ार्ी पैठारी भएका सवारी साधन एक वर्थमा तीस दिनभन्िा बढी
नेपालमा राख्न पाइने छै न।
तर,
(१)

र्सरी पैठारी भएका सवारी साधन नक्षजकको बजारसम्म पुगी

(२)

नेपालसाँग भएको दद्वपिीर् वा बहुपिीर् सम्झैाता बमोक्षजम

प्रवेश गरे कै दिन फकथने भएमा कुनै महसुल लाग्ने छै न।
अस्र्ार्ी

पैठारी

हुने

सवारी

साधनको

सम्झैातामा उल्लेख भए बमोक्षजम हुनेछ।
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सम्बन्धमा

सोही

(३)

चलक्षचत्र छार्ाङ्कन, शैक्षिक प्रिशथनी तर्ा सामाक्षजक जनचेतना
अर्भवृविका र्नर्मत्त सं र्न्त्र जर्डत भई आउने ववशेर् प्रकारका
सवारी साधनको लार्ग र्स खण्डमा उक्षल्लक्षखत समर्ावर्धले
नपुग हुने भई सम्बक्षन्धत कार्ाथलर् प्रमुखको रार्सवहत लेखी
आएमा महार्निे शकले र्नर्म अनुसारको महसुल र्लई बढीमा
तीन मवहनासम्मको म्र्ाि र्प गररदिन सक्नेछ।

(ग)

मालवस्तुको पररवहनको लार्ग अस्र्ार्ी पैठारी हुने ट्रर्ाक्टर बाहेकका
ट्रेलर, ट्रक र अन्र् गाडीलाई एकपटकमा सात दिनसम्म प्रर्त दिन
एक हजार सात सर् रूपैर्ााँ।

(घ)

अस्र्ार्ी पैठारी गरी ल्र्ाएका सवारी र ढु वानीका साधन अर्नवार्थरूपमा
वफताथ लैजानु पनेछ। खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उक्षल्लक्षखत साधन
प्रज्ञापनपत्रमा घोर्णा गरे को अवर्धभन्िा बढी बसेको फेला परे मा वा
झुट्टा वववरण दिई नेपालर्भत्र बसेको ठहरे मा जफत गनथ सवकनेछ।

वफताथ लै जाने िममा मनार्सव कारण भई बढी अवर्ध बसेको त्र्स्तो
साधनको मूल्र्मा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवर्धको मोटरसाइकल र

स्कुटरमा िै र्नक एक हजार िुई सर् रूपैंर्ााँका िरले र अन्र् साधनमा
िै र्नक िुई हजार पााँच सर् रूपैर्ााँका िरले महसुल असुल गरी वफताथ
लैजान दिन सवकनेछ।
(ङ)

वविे शबाट एल.पी. ग्र्ााँस बोकी ल्र्ाउने मालवाहक कन्टे नर (बुलेट)
लाई गन्तव्र्स्र्लमा अनलोड

गनथका लार्ग छर्ानब्बे घण्टासम्म

अस्र्ार्ी पैठारी महसुल लाग्ने छै न।
(च)

वविे शबाट एल.पी. ग्र्ााँस बाहे क अन्र् मालवस्तु ढु वानी गरी ल्र्ाएको
ट्रक र मालवस्तुसवहतको कन्टे नर बोकी ल्र्ाएको ट्रेलरलाई सो
मालवस्तु गन्तव्र्स्र्लमा अनलोड गनथको लार्ग र ररत्तो कन्टे नर र्लई
आएको ट्रेलरलाई भन्सार िेत्रर्भत्र रहे को मालवस्तु लोड गनथका
र्नर्मत्त बहत्तर घण्टासम्म अस्र्ार्ी पैठारी महसुल लाग्ने छै न।

(छ)

वविे शबाट मालवस्तु ढु वानी गरी नेपाल प्रवेश गरे का ट्रक र मालवस्तु
सवहतको कन्टे नर बोकी आएको ट्रेलर र ररत्तो ट्रक वा ररत्तो कन्टे नर
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सवहत आएको ट्रेलरले भन्सार िेत्रबावहरबाट मालवस्तु लोड गरी

अठ्चालीस घण्टार्भत्र फकेमा एक दिनको मात्र अस्र्ार्ी पैठारी
महसुल लाग्नेछ। त्र्स्तो साधन अठ्चालीस घण्टा पर्छ भन्सार िेत्र
बावहरबाट मालवस्तु लोड गरी फकेमा प्रर्त दिन िुई हजार तीन सर्
रुपैर्ााँका िरले अस्र्ार्ी पैठारी महसुल लाग्नेछ।
(ज)

खण्ड (ङ), (च) र (छ) मा उक्षल्लक्षखत ढु वानीसाँग सम्बक्षन्धत साधनहरू
तत् तत् खण्डमा उक्षल्लक्षखत समर्ावर्धर्भत्र बन्ि, हड्ताल, ववपद्,
िुघट
थ ना जस्ता कारणले वफताथ हुन नसकी अस्र्ार्ी महसुल लाग्ने
अवस्र्ा

भएमा

भन्सार

कार्ाथलर्को

प्रमुखले

बढीमा

अको

तीन

दिनसम्मको म्र्ाि र्प्न सक्नेछ र र्सरी र्वपएको अवर्धको महसुल
लाग्ने छै न।
(४) भाग ८७ को गाडी र र्तनका चेर्सस पैठारी भएकोमा जुन
वकर्समको सवारी साधनको चेर्सस वा जुन वकर्समको गाडी भनी महसुल
बुझाएको छ सोही वकर्समको सवारी साधनमा िताथ गनुथ पनेछ। अको वकर्समको
सवारी साधनमा िताथ गरी प्रर्ोग गनुथ परे मा भन्सार कार्ाथलर्ले महसुल नपुग
हुने भए सो रकम असुल गरी स्वीकृर्त दिएको अवस्र्ामा मात्र अको वकर्समको
सवारी साधनमा िताथ गरी प्रर्ोग गनथ सवकनेछ र स्वीकृर्त नर्लई िताथ गरे को वा
प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी साधन जफत गररनेछ।
(५) शीर्थक ८७.०२ को प्रर्ोजनका लार्ग सीट सं ख्र्ा गणना गनुथ

पिाथ र्नर्र्मत सीट र ड्राइभर सीट गणना गररनेछ।

तर कण्डक्टर सीट एवं अन्र् अर्तररि सीट तर्ा फोक्षल्डङ्ग सीटलाई
गणना गररने छै न।
(६) नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार, स्र्ानीर् तह वा नेपाल सरकारको
पूणथ स्वार्मत्व रहे का सं स्र्ाहरूले महसुल सुववधामा पैठारी गरे का पााँच वर्थभन्िा
पुराना गाडी र र्न्त्र उपकरण र्ललाम र्बिी गिाथ त्र्समा भन्सार महसुल लाग्ने
छै न।
तर भन्सार ऐन, २०६४ बमोक्षजम जफत भई नेपाल सरकारको र्नणथर्
अनुसार नेपाल सरकारको स्वार्मत्वमा रहेका सवारी साधन र्ललाम गिाथ पााँच
वर्थको बन्िे ज लागू हुनेछैन।
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(७) अस्र्ार्ी पैठारी भएका सवारी तर्ा ढु वानीका साधन िुघट
थ ना भई
वा अन्र् अनुसन्धानको र्सलर्सलामा कव्जामा रहेको व्र्होरा सम्बक्षन्धत प्रहरी वा
राजस्व अनुसन्धान ववभाग वा सो अन्तगथत कार्ाथलर्बाट प्रमाक्षणत भएमा सो
अवर्धको लाग्ने महसुल मूल भन्सार कार्ाथलर्को प्रमुखले र्मन्हा दिन सक्नेछ।
(८) कुनै वविे शी र्ात्रुले सवारी साधन सवहत नेपाल प्रवेश गिाथ र्स

िफा बमोक्षजम महसुल बुझाउन छु ट भएको र र्नजले पर्छ कुनै भन्सार
कार्ाथलर्मा स्वर्ं उपक्षस्र्त भई महसुल बुझाउन र्नवेिन दिएमा भन्सार
अर्धकृतले जााँचबुझ गिाथ व्र्होरा मनार्सब िे क्षखएमा पच्चीस हजार रुपैर्ााँ
जररबाना र लाग्ने महसुल र्लई त्र्स्तो सवारी साधन वविे श वफताथ लै जान दिन
सक्नेछ।
तर,
(क)

र्स्तो

(ख)

कुनै

सवारी

साधन

दिनर्भत्रको हुन ु पनेछ।
पर्न

व्र्क्षि

वा

नेपाल

प्रवेश

गरे को

र्मर्तले

र्नकार्बाट

पिाउ

गरी

ु ाँि
कार्ाथलर्मा मुद्दाको रुपमा पेश भएको हुनह
ु ै न।

सात
भन्सार

(९) नेपालमा खानेपानी तर्ा र्साँचाइ कार्थको लार्ग भूर्मगत पानी र्नकाल्न
पैठारी गररने बोररङ मेर्सन जर्डत ढु वानीका साधन अस्र्ार्ी पैठारी गिाथ भन्सार
महसुल, अन्तःशुल्क तर्ा मूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा एकमुष्ट समिरमा भन्सार
महसुल प्रर्त दिन तीन हजार रुपैर्ााँ लाग्नेछ। त्र्सरी पैठारी गरे को वोररङ मेर्सन

जर्डत त्र्स्ता ढु वानीका साधन छ मवहनाभन्िा बढी नेपालमा राख्न पाइने छै न। सो
अवर्धभन्िा बढी बसेको फेला परे मा वा नेपालर्भत्र झुठ्ठा वववरण दिई वसेको

ठहरे मा जफत गनथ सवकनेछ। वफताथ लै जाने िममा मनार्सब कारण भई बढी
अवर्ध बसेको त्र्स्तो साधनको मूल्र्मा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवर्धको िै र्नक
पााँच हजार रूपैर्ााँका िरले महसुल असुल गरी वफताथ लै जान दिन सवकनेछ।
१३.

भन्सार महसुल सुववधामा पैठारी भएका मालवस्तु सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः(१)
कूटनीर्तक सुववधा प्राप्त व्र्क्षि वा र्नकार्ले कूटनीर्तक वा महसुल सुववधामा
पैठारी गरे का सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं मालवस्तु पैठारी गरे को र्मर्तले

पााँच वर्थ पुगेपर्छ र्बिी गरे मा वा उपहार दिएमा र्स अनुसूची बमोक्षजम लाग्ने
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कुल भन्सार महसुलको साठी प्रर्तशत छु ट हुनेछ। कूटनीर्तक सुववधा वा

महसुल सुववधामा पैठारी भएका र्स्ता सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण तर्ा
मालवस्तुको हकमा सो सुववधा कुनै व्र्क्षिको हकमा उपलब्ध गराउाँ िा र्नजको
नेपालमा पिार्धकार रहे को अवर्धभर एक पटक मात्र दिइनेछ।
(२) नेपालर्भत्रका आर्ोजना सञ्चालनार्थ ती आर्ोजना वा ठे केिारको

नाममा पैठारी हुने मालवस्तुका सम्बन्धमा िे हार् वमोक्षजम हुनेछः(क)

सवारी र ढु वानीका साधन, र्नमाथण र्न्त्र तर्ा उपकरण समेतको
सम्बन्धमाः(अ)

नेपाल सरकारसाँग भएको सम्झौता वा नेपाल सरकारको
र्नणथर्को अधीनमा रही सरकारी वा र्नजी िेत्रबाट सञ्चार्लत
आर्ोजना वा सम्बक्षन्धत ठे केिारको नाममा पैठारी हुने र्नमाथण
र्न्त्र तर्ा उपकरण तर्ा सरकारी आर्ोजना वा सोसाँग
सम्बक्षन्धत वविे शी ठे केिार वा वविे शी ठे केिार र नेपाली
ु
ठे केिारको सं र्ि
उपिमका नाममा पैठारी हुने सवारी तर्ा

ढु वानी साधनमा लाग्ने महसुल बापतको रकम बैङ्क ग्र्ारे ण्टी
र्लई अस्र्ाई पैठारी गनथ दिइनेछ।त्र्सरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लई
अस्र्ाई पैठारी गनथ दिइने आर्ोजनाको लार्ग नभई नहुने
मालवस्तुको वववरण भएको माष्टर र्लष्ट सम्बक्षन्धत र्नकार्को

राजपत्रांवकत ववक्षशष्ट श्रे णीको अर्धकृत वा लगानी बोडथको
प्रमुख कार्थकारी अर्धकृतबाट स्वीकृत भएको हुन ु पनेछ।
तर

वैिेक्षशक

अनुिानमा

सञ्चार्लत

आर्ोजनाको

हकमा सम्झौतामा उक्षल्लक्षखत शतथको अधीनमा रही सम्बक्षन्धत
मन्त्रालर्को

सक्षचव

वा

ववकास

साझेिारबाट

भएको

र्सफाररसका आधारमा आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क र्नमाथण
उपकरण, र्न्त्र र सवारी तर्ा ढु वानी साधन आर्ोजनाको
समार्प्त पर्छ अर्नवार्थ रुपमा वफताथ लै जाने गरी लगतमा राखी
अस्र्ार्ी पैठारी गनथ अनुमर्त दिन सवकनेछ।त्र्सरी पैठारी
भएको मालवस्तु नेपालमा कसैलाई र्बिी वा िान गनथ वा
हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न।
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(आ)

उपखण्ड (अ) बमोक्षजम पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधन,
र्नमाथण

र्न्त्र

तर्ा

उपकरण

पैठारी

गिाथ

प्रज्ञापनपत्रमा

नेपालर्भत्र रहने अवर्ध उल्लेख गरी जााँचपास गनुथ पनेछ।
र्नधाथररत

अवर्धमा

प्रज्ञापनपत्रमा

आर्ोजना

उक्षल्लक्षखत

सम्पन्न

नभएको

कारणले

अवर्धभन्िा

बढी

अवर्धसम्म

र्प

जानकारी

नेपालर्भत्र राख्नु पने भएमा सम्बक्षन्धत र्नकार्बाट स्वीकृर्त
र्लई

आर्ोजनाको

अवर्ध

भएको

भन्सार

ववभागलाई दिनु पनेछ। सो आधारमा भन्सार ववभागले
सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर् एवं अन्र् र्नकार्लाई जानकारी
गराउनेछ।
(इ)

उपखण्ड (अ) बमोक्षजम पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधनको

िताथ गिाथ छु ट्टै पवहचान हुने वकर्समले िताथ गनुथ पनेछ र
पररर्ोजना अवर्ध समाप्त भएपर्छ र्स्ता साधनको नवीकरण
गररने छै न। पैठारीकताथले र्सरी िताथ भएको सवारी तर्ा
ढु वानी साधनको सवारी िताथ प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लवप सवहतको

जानकारी िताथ भएको र्मर्तले पैंतीस दिनर्भत्र सम्बक्षन्धत
भन्सार कार्ाथलर्लाई दिनु पनेछ।
(ई)

नेपाल सरकारले

म्र्ाि र्प दिएकोमा बाहे क आर्ोजना

सम्पन्न भएको र्मर्तले वा करार सम्झौता (ठे क्का सम्झौता) रद्द

भएको र्मर्तले तीन मवहनार्भत्र उपरोि अनुसारका मालवस्तु
वफताथ लर्गसक्नु पनेछ।
स्पष्टीकरणः र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग "आर्ोजना सम्पन्न भएको
र्मर्त" भन्नाले सम्झैातामा उल्लेख भए अनुसारको र्डफेक्ट

लार्ाववर्लवट वपररर्ड वा ममथत अवर्ध (मेक्षन्टनेन्स वपररर्ड)
सम्झनु पछथ।
(उ)

उपखण्ड (ई) बमोक्षजम मालवस्तु वफताथ नलगी

आफैंले

उपर्ोग गरे मा, कसैलाई उपहार दिएमा वा र्बिी गरे मा
उक्षल्लक्षखत अवर्धर्भत्रै प्रचर्लत कानून बमोक्षजम लाग्ने महसुल
बुझाउनु पनेछ।त्र्सरी तोवकएको अवर्धर्भत्र वफताथ नलगेका
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वा महसुल नबुझाएका सवारी र ढु वानी साधन, र्नमाथण र्न्त्र
तर्ा उपकरण जफत गररनेछ र अस्र्ार्ी पैठारी गिाथ राखेको
बैङ्क

जमानतबाट

लाग्ने

महसुल

बराबरको

रकम

समेत

नाममा

पैठारी

राजस्वमा आम्िानी बााँर्धनेछ।
(ऊ)

सम्बक्षन्धत ठे केिारले

एउटा

पररर्ोजनाको

गरे को मालवस्तु वफताथ नलगी वा महसुल नर्तरे सम्म त्र्स्तो
ठे केिारले अको पररर्ोजनाका लार्ग सवारी साधन, र्न्त्र
उपकरण एवं मालवस्तुहरू पैठारी गनथ पाउने छै न।
(ख)

आर्ोजनामा खपत हुने मालवस्तुका सम्बन्धमाःवैिेक्षशक ऋण वा अनुिानमा सञ्चार्लत तर्ा लगानी बोडथले स्वीकृत गरे का

आर्ोजनामा खपत हुने मालवस्तुमा लाग्ने महसुल छु टका लार्ग अर्थ
मन्त्रालर्मा र्सफाररस गिाथ िे हार्का ववर्र् सवहत त्र्स्ता मालवस्तुको
वववरण भएको माष्टर र्लष्ट सम्बक्षन्धत र्नकार्को राजपत्रांवकत ववक्षशष्ट

श्रे णीको अर्धकृत वा लगानी बोडथको प्रमुख कार्थकारी अर्धकृतले
स्वीकृत गरे को हुन ु पनेछ:(१)

वैिेक्षशक ऋण वा अनुिान वा लगानी बोडथबाट स्वीकृत लगानी

सम्बन्धी सम्झौतामा भएको कर छु टको प्रावधान स्पष्ट
खुलेको हुनपु ने,
(२)

आर्ोजनाको िर ववश्लेर्ण तर्ा लागत अनुमानमा माष्टर

र्लष्टमा समावेश भएको वस्तुको कर बाहेकको मूल्र् खुलेको
हुनपु ने,

(३)

सम्झौता अंकको कर्त मूल्र्को मालवस्तु पैठारी हुने हो सो

(४)

माष्टर र्लष्टमा उक्षल्लक्षखत मालवस्तुहरु मध्र्े कुन नेपालमा

खुलेको हुन ु पने,

खररि गने हो र कुन पैठारी गने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाउनु
पने,

(५)

स्वीकृत माष्टर र्लष्ट सं शोधन भए सं शोधन गनुथ पनाथको आधार
र कारण खुलाउनु पने।
192

(ग)

खण्ड (क) र (ख) मा उक्षल्लक्षखत माष्टर र्लष्टमा मालवस्तुको नाम,
एकाई, प्रर्त एकाई मूल्र्, जम्मा मूल्र् (र्स.आई.एफ., र्स.आई.पी.,
एफ.ओ.वव., एक्स वकथस् डव्लु वा अन्र्), मुद्रा, वस्तु वगीकरणको

ु , आर्ोजना तर्ा पैठारीकताथको नाम र
उपशीर्थक, उत्पक्षत्तको मुलक
आर्ोजना सम्पन्न हुने र्मर्त समेत स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुन ु पनेछ।
(घ)

खण्ड (क) र (ख) मा उक्षल्लक्षखत स्वीकृत मास्टर र्लष्टमा पने
मालवस्तुको प्रर्त एकाई मूल्र् सो माष्टर र्लष्टमा उल्लेख भएको भन्िा
पच्चीस

प्रर्तशतसम्म

घटी

भएमा

समेत

सो

मूल्र्लाई

मान्र्ता

दिइनेछ। मालवस्तुको प्रर्त एकाई मूल्र् पच्चीस प्रर्तशत भन्िा बढी
घट्न गएमा माष्टर र्लष्ट सं शोधन गरी त्र्स्तो मूल्र् समार्ोजन गनुथ
पनेछ।
(३) उपिफा (२) बमोक्षजम सुववधामा पैठारी भएको मालवस्तु जुन
आर्ोजनाको लार्ग पैठारी भएको हो सोही आर्ोजनामा मात्र प्रर्ोग गनथ
पाईनेछ।

नेपाल

सरकारले

स्वीकृर्त

दिएको

अवस्र्ामा

वाहेक

तोकेको

आर्ोजनाभन्िा अन्र्त्र प्रर्ोग भएको पाइएमा खपत हुने मालवस्तुको हकमा

त्र्स्तो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल र सो महसुल बराबर जररबाना हुनेछ। खपत
नहुने सवारी साधन, मेक्षशनरी र्न्त्र, उपकरण लगार्तका मालवस्तुको हकमा

त्र्स्ता मालवस्तु जफत गररनेछ र महसुल बापत बैङ्क ग्र्ारे ण्टी राखेको भए
त्र्स्तो वैङ्क ग्र्ारे ण्टीबाट लाग्ने महसुल बराबरको रकम राजस्वमा आम्िानी
बााँर्धनेछ।

(४) उपिफा (२) बमोक्षजम महसुल नबुझाएका वा सो उपिफामा
उक्षल्लक्षखत म्र्ािर्भत्र वफताथ नलगेका सवारी र ढु वानीका साधन, र्नमाथण
उपकरण तर्ा र्न्त्रको र्र्ार्थ सूचना दिई कब्जा गनथ सहर्ोग गने व्र्क्षिलाई
त्र्स्तो मालवस्तु र्ललाम गरी प्राप्त हुने रकमको िश प्रर्तशत रकम पुरस्कार
स्वरूप दिइनेछ।
१४.

िे हार्का मालवस्तुमा िे हार् बमोक्षजम भन्सार महसुल छु ट हुनेछः(१) भन्सार महसुल पूणथ छु ट हुनेः
(क)

आंक्षशक चहवकलो पाररएको धागो (पी.ओ.वाई.) उत्पािन गने उद्योगले
उद्योग ववभागले तोकेको हिसम्मका कच्चा पिार्थको खपत अनुपात,
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स्विे शमा हुने उपभोग तर्ा वविे शमा हुने र्नकासीको आधारमा उद्योगले

पैठारी गने उपशीर्थक ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.०० मा पने
पेट क्षचप्स,
(ख) जुट

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

५३०३.१०.००

र

५३०३.९०.०० मा पने कच्चा जुट,
(ग) नेपाल सरकारले पैठारी गने उपशीर्थक ४९०७.००.२० को हुलाक
वटकट,

उपशीर्थक

४९०७.००.४०

४९०७.००.३०
को

राहिानी,

को

हवाईपत्र,

उपशीर्थक

उपशीर्थक

४९०७.००.५०

अन्तःशुल्क वटकट र उपशीर्थक ४९०९.००.०० को पोष्टकाडथ,
(घ) र्नजी प्रर्ोगको लार्ग आंक्षशक भन्सार महसुल सुववधामा पैठारी भई
सवारी साधनका धनीको मृत्र्ु भएको कारणले र्नजको हकवाला पर्त
वा पत्नीको नाममा नामसारी हुने सवारी साधन,
(ङ) भारतमा

उत्पािन

भई

भारतबाटै

पैठारी

भएको

उपशीर्थक

२७०९.००.०० को कच्चा पेट्रोर्लर्म तेल र ववटुर्मन खर्नजबाट
प्राप्त कच्चा तेल,
(च) भारतमा उत्पािन भई भारतबाटै पैठारी हुने िे हार्का उपशीर्थकका
मालवस्तुः
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
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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

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) मूल्र् अर्भवृवि करमा िताथ भएका धागो उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक
५४०२.४६.०० को आंक्षशक चहवकलो पाररएको धागो (वप.ओ.वाई)
र उपशीर्थक 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 उपशीर्थक ५५०७.००.०० मा पने मानव र्नर्मथत
ु फाइवर,
स्टे पल

(ज) ववद्युत सोलार वा ब्र्ाट्रीबाट मात्र चल्ने तीन पाङग्रे वा चार पाङग्रे
सवारी वा ढु वानी साधन उत्पािन गने गरी िताथ भएका उद्योगले

आफूले उत्पािन गने सवारी वा ढु वानी साधनको उत्पािनमा प्रर्ोग
गने उपशीर्थक ८७०६.००.४० र ८७०६.००.५० मा पने चेर्सस,
उपशीर्थक

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,
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८५०१.६३.००,

८५०१.६४.००

मा

पने

मोटर

र

उपशीर्थक

८५०४.४०.१० मा पने व्र्ाट्री चाजथर,
(झ) रि सञ्चार सेवाको लार्ग आवश्र्क पने उपशीर्थक ९०१८.९०.2० मा
पने रगत राख्ने प्लावष्टकका र्ैला तर्ा सोही प्रर्ोजनका लार्ग नेपाल रे डिस
सोसाइटीले पैठारी गने उपशीर्थक ९०१८.९०.9० मा पने ट्रान्सफ्र्ूजन
सेट, उपशीर्थक ३००२.९०.१० मा पने टे क्षस्टङ्ग वकट्स र उपशीर्थक
३८२२.००.०० मा पने ररएजेण्ट,
(ञ) दृवष्टववहीनहरूले

प्रर्ोग

गने

उपशीर्थक

८४४३.३१.००,

८४४३.३२.०० र ८४४३.३९.०० मा पने ब्रे लो (ब्रे ल वप्रन्टर),
उपशीर्थक

८५३१.८०.००

मा

पने

रङ्गसूचक,

पानीसूचक

र

प्रकाशसूचक र्न्त्रहरू, उपशीर्थक ९०२५.१९.९० मा पने आवाज
दिने र्माथर्मटर, उपशीर्थक ९१०२.९९.०० मा पने ब्रे ल घडी,
उपशीर्थक ९०१३.८०.०० मा पने मेग्नीफाइङ्ग ग्लास, उपशीर्थक
९०१४.१०.०० मा पने ब्रे ल कम्पास, उपशीर्थक ४९०१.९१.०० र
४९०१.९९.०० मा पने ब्रे ल पुस्तक, उपशीर्थक ८४४३.३९.०० मा
पने ब्रे ल इम्वोसर, उपशीर्थक ८४७२.१०.०० मा पने ब्रे ल स्टे नर्सल
मेक्षशन,
(ट) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा पैठारी हुने भाग २८, २९, र ३८ मा पने

रसार्न, भाग ४८ मा पने टकमरीको र्नर्मत्त आवश्र्क पने कागज,

उपशीर्थक ४९०७.००.६० मा पने चेक फमथ तर्ा चेकवुक, भाग
७१ मा पने र्सक्का, शीर्थक ७१.०६, ७१.०८ र ७१.१३ मा पने
चााँिी, सुन तर्ा सोका गहना, भाग ७४ को धातु, भन्सार शीर्थक
८४.७२ अन्तगथत पने भन्सार महसुल माफी बाहे कका कार्ाथलर्
र्न्त्रहरु एवं र्स्तै प्रकृर्तका अन्र् मालवस्तु,

(ठ) वविे शी प्रकाशकद्वारा प्रकाक्षशत शीर्थक 49.01, 49.03 र 49.04
मा पने पुस्तक तर्ा पर्त्रका,
(ड) उद्योगले पैठारी गने शीर्थक ७२.०१, उपशीर्थक ७२०३.10.00 र
शीर्थक 72.04 मा पने मालवस्तु।
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(२) भन्सार महसुल एक प्रर्तशत मात्र लाग्नेः
(क) हवाई सेवा प्रिार्क सं स्र्ाले वा नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणबाट
इजाजत प्राप्त गरे का कम्पनीले पैठारी गने उपशीर्थक 8802.20.00,
8802.30.00 र 8802.40.00 मा पने हवाईजहाज; उपशीर्थक
8802.11.00 र 8802.12.00 मा पने हेर्लकप्टर; उपशीर्थक
8483.40.00 मा पने गेर्र बक्स; उपशीर्थक 8407.10.00 मा
पने

इक्षञ्जन;

उपशीर्थक

8411.11.00,

8411.12.00,

8411.21.00 र 8411.22.00 मा पने टवो जेट इक्षन्जन र टवो
प्रोपेलसथ;

उपशीर्थक

4011.30.00

मा

पने

टार्र;

उपशीर्थक

4013.90.30 मा पने ट्युव; उपशीर्थक 8507.10.00 मा पने
व्र्ाट्री;

उपशीर्थक

7318.23.00

मा

8803.10.00

मा

7318.16.00,

7318.19.00

पने

र

पने

नट,

वोल्ट

प्रोपेलर,

रोटर

र

र

ररभेट;

उपशीर्थक

व्लेड;

उपशीर्थक

8409.10.00 मा पने वपष्टन; उपशीर्थक 8803.30.00 मा पने
हवाईजहाज

वा

हेर्लकोप्टरका

अन्र्

ु ाथहरु;
पाटथपज

उपशीर्थक

8805.10.00 मा पने ल्र्ाक्षण्डङ्ग गेर्र; उपशीर्थक 7007.11.00
र 7007.21.00 मा पने ववण्डर्सल्ड,
तर र्लजमा पैठारी भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर वा र्तनका
इक्षञ्जन पैठारी गरे को र्मर्तले तीन वर्थर्भत्र वफताथ गरे मा वा नेपालमा
िुघट
थ ना भई पुन: सञ्चालन गनथ नसक्ने भएमा तर्ा सोही कारण वफताथ

लैजान समेत नसकेमा पैठारी हुाँिा र्तरे को भन्सार महसुल वफताथ
दिइनेछ।

(ख) िाना तर्ा पशुपन्छी उद्योगले स्विे शमा प्रर्ोग गने गरी पैठारी गने
उपशीर्थक ०५११.९१.०० मा पने माछाका टुिाटािी वा धुलो र
र्सपीको टुिा; उपशीर्थक २३०१.१०.०० र २३०१.२०.०० मा
पने वफड सक्षप्लमेन्टको कच्चा पिार्थ, उपशीर्थक २३०३.१०.०० मा

पने मकैको ग्लुटेन र उपशीर्थक २५२१.००.०० मा पने च ुन ढुं गाको
धुलो र उपशीर्थक ३५०७.९०.०० मा पने ईन्जाइम,
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(ग) कपडा तर्ा कापेट उद्योगले पैठारी गने शीर्थक ५२.०५ र उपशीर्थक
५२०७.१०.०० मा पने धागो,
(घ) उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक ९०२७.१०.००, ९०२७.३०.०० र
९०२७.९०.१० मा पने र्न्त्र उपकरण तर्ा ९०२७.९०.९० मा
पने र्तनका पाटथपूजाथ,

(ङ) टार्र उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनको लार्ग
पैठारी गने सम्पूणथ कच्चा पिार्थ तर्ा सहार्क कच्चापिार्थ,
(च) र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्मा िताथ भइसकेका र्डजेल वा पेट्रोलबाट

चल्ने सवारी साधनलाई ववद्युतीर् मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउने
प्रर्ोजनका लार्ग र्स्ता उद्योग वा सवारी धनीले पैठारी गने र्न्त्र तर्ा
उपकरण,

(छ) बालीनालीमा प्रर्ोग हुने जैववक ववर्ादि उत्पािन गने उद्योगले जैववक
ववर्ादि उत्पािन गनथका लार्ग पैठारी गने भाग ८४ मा पने भन्सार
महसुल माफी भए बाहेकका मेक्षशनरी तर्ा र्न्त्र उपकरण,
(ज) धागो तर्ा कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी
गने

शीर्थक

८४.०२, ८४.२०,

८४.४४,

८४.४५,

८४.४६,

८४.४७, ८४.४८, उपशीर्थक ८४२१.१२.००, ८४५१.२९.००,
८४५१.३०.००, ८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० का मेक्षशनरी
तर्ा उपकरण, सोका स्पेर्सथ पाट्सथ, शीर्थक २८.१५, २८.३०,
२८.३६,

२८.४७,

२९.१५,

३२.०४,

३४.०३,

३८.०९,

३९.०५, ३९.०६, मा पने{ केर्मकल, डाइज र पोर्लमर,
(झ) तर्ारी

पोशाक

र्नर्ाथत

गने

उद्योगहरूले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

ु
९४०३.२०.९० र ९४०३.६०.०० मा पने भ्र्ाकुम आइरर्नङ टे वल
र उपशीर्थक ८५१६.४०.०० मा पने स्टीम आइरन,

(ञ) कृवर् तर्ा पशुजन्र् उद्योगमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक ८४२१.११.००
मा पने सेपरे टर; उपशीर्थक ७३०९.००.०० र ७६११.००.०० मा

पने र्मल्क क्षचर्लङ भ्र्ाट; उपशीर्थक २८०४.३०.०० मा पने र्लक्षक्वड
नाइट्रोजन; उपशीर्थक ८४१८.१०.०० मा पने औद्योर्गक रे फ्रीजरे टर;
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उपशीर्थक

७६१३.००.20

मा

पने

र्लक्षक्वड

नाइट्रोजन

राख्ने

कन्टे नर। त्र्स्ता र्न्त्र उपकरणहरू र्स.के.डी. वा एस.के.डी. रूपमा

पैठारी हुाँिा दद्वववधा पनथ गएमा पैठारी गिाथकै अवस्र्ामा एक प्रर्तशत
भन्सार महसुल र्लई बााँकी महसुल बापतको बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लने र
उि र्न्त्र, उपकरण जडान भइसकेपर्छ मेक्षशन ठहररएमा उि बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ।

(ट) भाग ८४ को पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्ने घरार्सी प्रर्ोग हुन
सक्ने बाहेकका मेक्षशनरी, र्न्त्र, उपकरण र उद्योग ववभागको स्वीकृत
क्षस्कम बमोक्षजम र्स.के.र्ड. वा एस.के.र्ड. अवस्र्ामा पटक पटक
पैठारी हुने मेक्षशनरीका मुख्र् अवर्व तर्ा र्तनका पवहचान र्ोग्र् अङ्ग
एवं सहार्क सामग्री।

तर भाग ७३ मा पने मेकार्नकल सं र्न्त्र जडान नगररएका भण्डारण
टं की (स्टोरे ज ट्याङ्क), पेर्ण गुवटका (ग्राइक्षण्डङ बल), फलाम वा
स्पातका पाइप तर्ा भाग ६९ मा पने ताप सहन गनथ सक्ने र ईँटा
तर्ा ववद्युतीर् प्रसारण लाइनमा जडान गररने ट्रान्सफरमर जस्ता
मालवस्तुमा र्ो सुववधा प्रिान नगरी िरबन्िी बमोक्षजम नै महसुल
असुल गररनेछ। जगेडा वा प्रर्तस्र्ापनको लार्ग पैठारी हुने र्मल,

ु ाथ तर्ा सहार्क सामग्रीमा पर्न र्ो
मेक्षशनरी, र्न्त्र, उपकरणका पाटथपज
सुववधा नदिई िरबन्िी बमोक्षजमको महसुल लाग्नेछ। सार्ै पुराना वा

प्रर्ोग भइसकेका र्मल, मेक्षशनरी र्न्त्र, उपकरणमा र्स उपिफा
बमोक्षजमको छु ट दिइने छै न।

(ठ) क्षचर्ा उद्योगले पैठारी गने शीर्थक 60.05 मा पने वेिररङ्ग नेट,
उपशीर्थक

8402.2०.00

मा

पने

बोइलर,

उपशीर्थक

8414.59.00 मा पने ट्रफ फ्र्ान, शीर्थक 84.23 मा पने वेइङ्ग
र्ब्रज, शीर्थक 84.59 मा पने रोलर सापथर्नङ्ग मेक्षशन, उपशीर्थक
8201.60.00 मा पने प्लवकङ्ग क्षशर्सथ, उपशीर्थक 8208.40.00
मा पने कवटङ्ग ब्लेड, उपशीर्थक 3506.99.00 मा पने कीरा टााँस्ने
गम, उपशीर्थक 8438.80.90 मा पने टी प्रोसेर्सङ्ग मेक्षशन; रोर्लङ्ग
ु , टी व्लेक्षण्डङ्ग मेक्षशन, प्लवकङ्ग मेक्षशन, शीर्थक 84.82 मा पने
टे वल
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ु ाथहरु; उपशीर्थक
ववर्ररङ्ग, उपशीर्थक 8438.90.00 मा पने पाटथपज
4823.20.10

मा

पने

वट

व्र्ाग

वफल्टर

पेपर,

उपशीर्थक

7607.11.00 मा पने अलुर्मर्नर्म फ्वाइल; क्षचर्ा प्र्ावकङ्गको लार्ग
उद्योगको नाम छपाई गरी पैठारी गने शीर्थक 48.19 अन्तगथतका
सबै

उपशीर्थकहरुमा

4821.10.00
3923.10.90,

पने

मा

प्र्ावकङ्ग

पने

वप्रक्षन्टङ्ग

3923.21.00,

मेटेररर्ल,

लेबल

र

उपशीर्थक
उपशीर्थक

3923.29.00

र

3923.90.90 मा पने मेटेररर्ल र उपशीर्थक 7612.90.00 मा
पने अलुर्मर्नर्मको वट्टा,

(ड) िताथ भएका मत्स्र् फामथले पैठारी गने उपशीर्थक ५६०८.११.०० मा

पने तर्ारी जालहरू; उपशीर्थक ५६०७.५०.०० मा पने जाल बनाउन
प्रर्ोग गररने नाइलन धागो र उपशीर्थक ७३१४.४९.०० मा पने
माछा पाल्ने तर्ारी केजहरू; उपशीर्थक ८४१३.८१.०० मा पने पम्प
सेट,

उपशीर्थक

८४१४.५९.००

मा

पने

एरे टर;

उपशीर्थक

३८०८.९१.९० मा पने मत्स्र् ववर् एवं मत्स्र् प्रजनन्का लार्ग
आवश्र्क उपशीर्थक २९३७.१९.०० र २९३७.२९.०० मा पने
हामोन,
(ढ) धागो उद्योगले पैठारी गने शीर्थक ५२.०१, ५२.०२ र ५२.०३ मा
पने कपास,
(ण) मौरी पालन उद्योगले पैठारी गने मौरी पालनको लार्ग आवश्र्क पने
उपशीर्थक

७३१०.१०.००

र

७३१०.२९.००

मा

पने

मेटल

व्र्ारल; उपशीर्थक ७३२६.९०.०० मा पने आधार चाका रोलर,
व्हील प्लेट र रानी छे क्ने पाता; उपशीर्थक ८४१३.८१.0० मा पने
र्गर्र पम्प, उपशीर्थक ९०३१.८०.०० मा पने महको गुणस्तर
परीिण गने उपकरण र उपशीर्थक ९६०३.९०.०० मा पने मौरी
ब्रुस;
(त) तर्ारी गहना बनाई वविे श र्नकासी गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक
२५३०.९०.०० मा पने कच्चा एम्बर (र अम्बर),
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(र्)

कृवर्

कार्थमा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

३९२६.९०.९३

र

८५१६.७९.१० मा पने कीरा माने ट्रर्र्ाप (इन्सेक्ट ट्रर्ाप), शीर्थक
35.06 मा पने मुसा टास्ने गम (ग्लु),
(ि) सामान्र् भााँडाबतथन बाहेक कुखुरालाई िाना तर्ा पानी खुवाउने
उपशीर्थक 3924.90.१0, 7323.93.00, 7323.94.00 र
7323.99.00

मा

पने

ववशेर्

वकर्समका

भााँडा,

उपशीर्थक

३९२६.९०.९९ मा पने बीउ उमानथ तर्ा रोप्न प्रर्ोग हुने ट्रे,
(ध) और्र्ध उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक ९०१६.००.००
मा पने तराजु,
(न) ग्र्ााँस र्सर्लण्डरको भल्भ बनाउने उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनको
र्नर्मत्त पैठारी गने उपशीर्थक ७४०७.२१.०० मा पने वपत्तलको
डण्डी,
(३)

भन्सार महसुल आंक्षशक रूपमा छु ट हुनेः-

(क) कापेट

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

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,

ु फाइवरमा लाग्ने भन्सार महसुलमा
5507.00.00 मा पने स्टे पल
नब्बे प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।
(ख) भाग ३० मा पने (उपशीर्थक 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,

३००४.९०.४९

र

३००४.९०.५० तर्ा मानव पोर्ण र स्वास््र्वधथक र्भटार्मन बाहेक)
और्र्धमा पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
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(ग)

जुट

उद्योगले

आफ्नो

उत्पािनका

लार्ग

पैठारी

गने

उपशीर्थक

2710.19.70 मा पने जुट क्षब्लक्षचङ्ग आर्लमा िश प्रर्तशत भन्सार
महसुल लाग्नेछ।
(घ) कनथ फ्लेक्स, ओट्स, मुस्ली, पोररज, हृववट फ्लेक्स जस्ता ब्रे क फास्ट
सेररर्ल्स

उत्पािन

गने

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

१००४.९०.०० मा पने भुस सवहतको ओट्स पैठारी गरे मा पााँच
प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(ङ) मूल्र् अर्भवृवि करमा िताथ भएका पोर्लकोवटङ्ग पेपर र वप्रन्टे ड
लेर्मनेशन वफल्म उत्पािन गने उद्योगले पोर्लकोवटङ्ग पेपर वा वप्रन्टे ड
लेर्मनेशन

वफल्म

उत्पािन

गनथ

आवश्र्क

पने

पररमाणसम्मको

उपशीर्थक ३९१९.९०.०० तर्ा शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ का सबै
उपशीर्थकमा पने पोर्लष्टर वफल्म, वव.ओ.पी.पी. वफल्म, एक्स्ुटे ड
पोर्लवफल्म मेटालाइज्ड सी.पी.पी. वफल्म र र्मल्की सी.पी.पी. वफल्म
पैठारी गिाथ िश प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(च) कुखुरापालन

व्र्वसार्को

लार्ग

आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

०४०७.११.०० र ०४०७.१९.०० मा पने चल्ला कोरल्नका लार्ग
र्नर्ेक्षचत फुलको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट
हुनेछ।
(छ) उपशीर्थक

६२११.३२.२०,

६२११.३३.२०,

६२११.४३.२०,

6211.49.90, ६२११.४२.२० मा पने साडी, लुंगी, धोती र
उपशीर्थक ६२१४.९०.०० मा पने सुतीको गम्छामा िश प्रर्तशत
भन्सार महसुल लाग्नेछ।

(ज) वाक्षणज्र् बैङ्कले सवथसाधारण जनतालाई र्बिी गनथ आफ्नो लोगो अवङ्कत
स-साना पररमाणका उपशीर्थक ७११३.१९.१० र ७११३.१९.९०
मा पने र्सक्का पैठारी गरे मा सो र्सक्कामा शीर्थक ७१.०८ बमोक्षजमको
िरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(झ) नेपालमा केवुलकार सञ्चालन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका उद्योगले पैठारी
गने उपशीर्थक ७३१२.१०.०० मा पने केवुल (लठ्ठा) र उपशीर्थक
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८४३१.३९.००

मा

पने

तर्ारी

क्र्ाव

वा

क्र्ाव

र्नमाथण

गनथ

आवश्र्क पने उपशीर्थक ७२१०.९०.०० मा पने स्टील पाता पैठारी
गिाथ चार प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(ञ) शीर्थक ३९.२० अन्तगथतका सबै उपशीर्थकमा पने वफलर मास्टर
ब्र्ाचमा िश प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(ट) अगरबत्ती उत्पािन गने उद्योगले उपशीर्थक २९१७.३४.०० मा पने
डी.ई.पी. र उपशीर्थक ३३०२.९०.०० मा पने अगरबत्ती कम्पाउण्ड
पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(ठ) मालवस्तु क्षचस्र्ानमा राखी ढु वानी गनथ प्रर्ोग हुने गरी रे फ्रीक्षजरे वटङ्ग

प्रणाली जडान गनथ आवश्र्क पने शीर्थक ८७.०६ अन्तगथतका चेर्सस
र उि चेर्ससमा जडान हुने बक्स र सोसाँग सम्बक्षन्धत मेक्षशनरी
उपकरण

सवहतको

चेर्सस

(रे फ्रीक्षजरे सन

र्सष्टम)

पैठारी

गरे मा

र्नर्मअनुसार लाग्ने पूरै भन्सार महसुल धरौटीमा राखी पर्छ मालवस्तु
क्षचस्र्ानमा राखी ढु वानी गनथ प्रर्ोग हुने गरी पूणरु
थ पले रे फ्रीक्षजरे सन
जडान भएको ढु वानीको साधन बनाई र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्मा

िताथ गरे को प्रमाण भन्सार कार्ाथलर्मा पेश गरे पर्छ एक प्रर्तशत
भन्सार महसुल बापतको रकम असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफताथ
गररनेछ।
तर र्सरी सुववधा प्राप्त गनथका लार्ग र्स्तो ढु वानी साधन अरु

प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुन नसक्ने, चालकले ड्यासबोडथबाट नै सबै कुराको

र्नर्न्त्रण गनथ सक्ने गरी स्र्ार्ी वकर्समबाट आवश्र्क सं र्न्त्र जडान गरी
तर्ार भएको हुन ु पनेछ। सामान्र् ढु वानी साधनमा अस्र्ार्ी तवरबाट अन्र्

सं र्न्त्र जडान गररएको अवस्र्ामा र्स्तो सुववधा प्रिान गररने छै न।
उपशीर्थक 8704.21.50, 8704.22.96 र ८७०४.९०.१० को
प्रक्षशतक प्रणाली (रे फ्रीजरे वटङ्ग र्सष्टम) जडान गररएको तर्ारी ढु वानी
साधनको हकमा समेत र्स्तो व्र्वस्र्ा लागू हुनेछ।
(ड) क्षस्पर्लवटङ्ग तर्ा र्डक्षस्टलेशन प्लान्ट राखी र्डक्षस्टल्ड फेट्टी एर्सड
उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक १५०३.००.०० मा पने
203

टे लो आर्ल, उपशीर्थक ३८२३.११.०० र ३८२३.१२.०० मा पने
पाम एर्सड आर्ल र एर्सड आर्ल तर्ा उपशीर्थक ३८२३.१३.००
मा पने पाम फेट्टी एर्सडमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचहत्तर प्रर्तशत
छु ट हुनेछ।

(ढ) हाडथवेर्रमा पवहले नै लोड भई आएका (वप्र-लोडेड वा इनववल्ट)
सफ्टवेर्र पैठारी हुाँिा जुन हाडथवेर्रमा लोड भई आएको हो सोही
हाडथवेर्रमै वगीकरण गरी महसुल र्लइनेछ र सफ्टवेर्रको छु ट्टै
वगीकरण गनुप
थ ने छै न।

(ण) रङ्ग (पेन्ट) उत्पािन गने उद्योगले कच्चा पिार्थको रुपमा पेठारी गने
उपशीर्थक ३२०९.१०.१० मा पने एिेर्लक इमुल्सनमा बीस प्रर्तशत

र उपशीर्थक २८२१.१०.०० मा पने आइरन अक्साइड र उपशीर्थक
२८२३.००.०० मा पने वटटार्नर्म डाइअक्साइडमा पााँच प्रर्तशत
भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(त) कम्तीमा एक हेक्टर िेत्रफलमा माछा पालन गरे का मत्स्र् फमथले
जीववत माछा तर्ा माछाका भुरा ढु वानी गने गरी तर्ार गरे का

अक्षक्सजन सं र्न्त्र जर्डत शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत सबै उपशीर्थकहरुमा
पने ढु वानी साधनमा िश प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
तर र्सरी सुववधा प्राप्त गनथका लार्ग र्स्तो ढु वानी साधन
उत्पािक कम्पनीबाट अरु प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुन नसक्ने, चालकले

ड्यासबोडथबाट सबै कुराको र्नर्न्त्रण गनथसक्ने गरी स्र्ार्ी वकर्समबाट

आवश्र्क सं र्न्त्र जडान गरी तर्ार भएको हुन ु पनेछ। सामान्र्
ढु वानी साधनमा अस्र्ार्ी तबरबाट अन्र् सं र्न्त्र जडान गरी ल्र्ाएको
अवस्र्ामा र्स्तो सुववधा प्रिान गररने छै न।
(र्) चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमताका कम्तीमा पााँच वटा बस
सावथजर्नक र्ातार्ातमा सञ्चालन गने गरी िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा
तर्ा कम्पनीले उक्षल्लक्षखत प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि िमताका
उपशीर्थक

८७०२.१०.१०

मा

पने

तर्ारी

बस

र

उपशीर्थक

८७०६.००.८० मा पने चेर्ससमा पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल
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लाग्नेछ। त्र्सरी पैठारी गरे का सवारी साधन पैठारी गरे को र्मर्तले
िश वर्थ नपुगी सावथजर्नक र्ातार्ात सञ्चालन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका
सहकारी सं स्र्ा वा कम्पनी वाहेक अरुलाई र्बिी ववतरण, नामसारी
वा कुनै वकर्समले हक हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न। िश वर्थ नपुगी

नामसारी, र्बिी वा कुनै वकर्समले हक हस्तान्तरण गरे मा प्रचर्लत
कानून बमोक्षजम पूरै महसुल लाग्नेछ।
(ि) पूवर्थ नर्मथत भवन (वप्रफेर्ब्रकेटे ड ववक्षल्डङ) र्नमाथण गनथ आवश्र्क पने

मालवस्तु उत्पािन गनथ िताथ भएका उद्योगले त्र्स्ता भवन र्नमाथण गनथ
आवश्र्क पने मालवस्तु उत्पािन गनथका लार्ग पैठारी गने शीर्थक
७२.१० वा ७२.१२ अन्तगथतका तीस प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्ने
सबै उपशीर्थकमा पने क्षस्लट स्टील क्वाइलमा बीस प्रर्तशत भन्सार
महसुल लाग्नेछ।

(ध) र्ग्रज र लुवव्रकेवटङ्ग आर्ल उत्पािन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका उद्योगले

पैठारी गने उपशीर्थक २७१०.१९.६० मा पने बेस आर्लमा पन्र
प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।

(न) वप.एस.वट.एन.

(ल्र्ाण्ड

लाइन)

टे र्लफोन

सञ्जालमा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक ९४०३.२०.९० मा पने िस कनेक्सन क्र्ाववनेट बक्समा
पन्र प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(प) ववद्युतीर् ररक्सा उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका

र्नर्मत्त पैठारी गने ववद्युतीर् ररक्सामा प्रर्ोग हुने शीर्थक ८७.०८

ु ाथ र सहार्क सामग्री पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार
अन्तगथत पने पाटथपज
महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(फ) उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक
२७१३.२०.०० को पेट्रोर्लर्म बल्क ववटुर्मनमा लाग्ने भन्सार
महसुलमा पच्चीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
ु ी तेल उत्पािन गनथ उपशीर्थक १२०६.००.०० मा
(ब) उद्योगले सूर्म
थ ख
ु ीको गेडा पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास
पने सूर्म
थ ख
प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
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(भ) भटमासको गेडाबाट प्रशोर्धत तेल तर्ा वपना उत्पािन गने उद्योगले
उपशीर्थक १२०१.९०.०० मा पने भटमासको गेडा पैठारी गिाथ लाग्ने
भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(म) िाना तर्ा पशुपन्छी उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक २३०४.००.००
मा पने भटमासको वपनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा िश प्रर्तशत छु ट
हुनेछ।
(र्) खाने

तेल

उत्पािन

गने

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

१२०५.१०.०० मा पने तोरी, रार्ो र क्र्ानोला (रे प्सीड) को गेडा र
उपशीर्थक १२०७.५०.०० मा पने सस्र्ुुँको गेडामा लाग्ने भन्सार
महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(र) र्डस्पोजेवल डाइपर, बेबी वाइप्स र सेनेटरी प्र्ाड उत्पािन गने
उद्योगले

त्र्स्ता

वस्तु

उत्पािन

गनथ

पैठारी

गने

उपशीर्थक

3506.91.00 मा पने ग्लु (हटमेल्ट), उपशीर्थक 3906.90.00
मा

पने

सुपर

एव्जरवेन्ट

पोर्लमर,

उपशीर्थक

3920.49.10,

3920.49.90 मा पने पी.ई. वफल्म, उपशीर्थक 3921.19.10 र
3921.19.90 मा पने पी.पी.ई वफल्म, उपशीर्थक 4803.00.00
मा पने वटस्र्ु पेपर, उपशीर्थक 4811.90.90 मा पने ररर्लज पेपर
र उपशीर्थक 5603.91.00 मा पने नन ओभन फेवव्रक पैठारी गिाथ
पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।

(ल) एडेर्सभ उत्पािन गने उद्योगले उपशीर्थक २९०५.१३.०० मा नमथल
वुटाइल अल्कोहल, उपशीर्थक २९१५.३१.०० मा पने इर्ार्ल
एसेटेट, उपशीर्थक २९१५.३२.०० मा पने र्भनार्ल एसेटेट मोनोमर
र उपशीर्थक ३९०५.३०.०० मा पने पोर्लर्भनाइल अल्कोहल पैठारी
गिाथ पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(व) और्र्ध उत्पािन गने उद्योगले और्र्ध उत्पािन तर्ा गुणस्तर कार्म
गनथ

आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

८४१५.८३.१०

मा

पने

एर्र

ह्याण्डर्लङ्ग र्ुर्नट पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
(श) र्सवपङ्ग कम्पनीले शीर्थक 86.09 मा पने र्सवपङ्ग कन्टे नर पैठारी गिाथ
पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
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१५.

नेपाल सरकारको सम्बक्षन्धत र्नकार्को र्सफाररसमा महसुल छु ट हुनेः(१)

भन्सार महसुल पूणथ छु ट हुनेः(क)

कूटनीर्तक

र्नर्ोग,

पररर्ोजना,

व्र्क्षि

र

अन्र्

र्नकार्

(सरकारी तर्ा गैरसरकारी सं घ सं स्र्ा) ले महसुल सुववधामा
पैठारी गरे का शुरू उत्पािन वर्थले पन्र वर्थ नाघेका पुराना

सवारी साधन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालर्को स्वीकृर्त र्लई
पुनः प्रर्ोग हुन नसक्ने गरी स्ि्र्ाप गरी रक्षजष्ट्रेशन रद्द गनथ
चाहेमा त्र्स्तो सवारी साधन,
(ख)

नेपाल सरकार, रिा मन्त्रालर्को र्सफाररसमा नेपाली सेनाका
नाममा पैठारी हुने िे हार् बमोक्षजमका मालवस्तुः(अ)

सैर्नक
गठ्ठा,

प्रर्ोगका
बारूि

र

खरखजाना,
र्तनका

हातहर्तर्ार,

स्पेर्र

पाटथस,

गोली
ववशेर्

प्रकारको तेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, ववष्फोटक
पिार्थ, सैर्नक सामग्री उत्पािन गनथ आवश्र्क पने
कच्चा पिार्थ तर्ा सुरिाको र्नर्मत्त प्रर्ोग गने
ु ाथ,
मेक्षशनरी औजार र पाटथपज
(आ)

सैर्नक

जवान

तर्ा

घोडा

खच्चडको

स्वास््र्

उपचारको लार्ग आवश्र्क पने औजार, उपकरण,
और्र्ध र तत्सम्बन्धी मालवस्तु,
(इ)

नेपाली सेनाले उपर्ोग गने सञ्चारका उपकरण र
सोको सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क मालवस्तु,

(ई)

इक्षञ्जर्नर्ररङ्ग सभे र र्नमाथण कार्थमा प्रर्ोग हुने हेभी
अर्थमर्ु भङ्ग प्लाण्ट, औजार र सोसम्बन्धी पाटथस,

अक्षप्टकल इक्षक्वपमेण्ट तर्ा नेपाल सरकार, रिा
मन्त्रालर्द्वारा तोवकए बमोक्षजमको र्डफेन्स स्टोरका
मालवस्तु,
(उ)

क्र्ाक्षम्पङ्ग इक्षक्वपमेण्टस तर्ा स्पेशल फोसथ र प्र्ारा
ुपरलाई आवश्र्क पने मालवस्तु,
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(ऊ)

सैर्नक अस्पतालको लार्ग आवश्र्क पने फर्नथचर
तर्ा

मालवस्तु,

और्र्ध,

मेर्डकल

औजार

र

उपकरण,
(ए)

नेपाली सेनाको नाममा पैठारी हुने हवाइजहाज,

ु ाथ, प्र्ारासुट (व्र्ाग
हेर्लकोप्टर र र्तनका पाटथपज
समेत) टुल्स, तर्ा ग्राउण्ड इक्षक्वपमेण्ट,

(ऐ)

ववपद् उिार कार्थमा प्रर्ोग हुने मालवस्तु,

(ओ)

ु
सं र्ि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
खवटने सैर्नक डफ्फाको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने
तर्ा

लगतमा

राखी

लगेका

आमौड

पसथनल

क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त सबै
प्रकारका मालवस्तु।
(ग)

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालर्को र्सफाररसमा सशस्त्र प्रहरी
प्रधान कार्ाथलर्को नाममा पैठारी हुने िे हार् बमोक्षजमका
मालवस्तुः(अ)

शाक्षन्त सुरिा कार्म गनथ आवश्र्क पने मेक्षशनरी
औजार,

(आ)

हातहर्तर्ार,

(इ)

भीड र्नर्न्त्रणका मालवस्तु

(ई)

अस्पताल सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क पने उपकरण
तर्ा औजार,

(उ)

सशस्त्र प्रहरीले प्रर्ोग गने सञ्चार सम्बन्धी मालवस्तु
(नेपाल

सरकार,

सञ्चार

तर्ा

सूचना

प्रववर्ध

मन्त्रालर्को र्सफाररस बमोक्षजम),
(ऊ)

अपराध अनुसन्धानको लार्ग आवश्र्क उपकरण
तर्ा अन्र् मालवस्तु,

(ए)

ववष्फोटक सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्र्क पने
मालवस्तु,
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(ऐ)

वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने मालवस्तु,

(ओ)

ववपद् उिार कार्थमा प्रर्ोग हुने मालवस्तु,

(औ)

ु
सं र्ि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
खवटने सशस्त्र प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने
तर्ा

लगतमा

राखी

लगेका

आमौड

पसथनल

क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त सबै
प्रकारका मालवस्तु।
(घ)

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालर्को र्सफाररसमा नेपाल प्रहरीको
नाममा पैठारी हुने िे हार्का मालवस्तुः(अ)

शाक्षन्त सुरिा कार्म राख्न आवश्र्क मेक्षशनरी तर्ा
औजार,

(आ)

हातहर्तर्ार,

(इ)

भीड र्नर्न्त्रणको लार्ग आवश्र्क मालवस्तु,

(ई)

अस्पताल सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क पने उपकरण
तर्ा औजार,

(उ)

प्रहरीले प्रर्ोग गने सञ्चार सम्बन्धी मालवस्तु (नेपाल
सरकार, सञ्चार तर्ा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को
र्सफाररस बमोक्षजम),

(ऊ)

ट्रावफक सम्बन्धी मालवस्तु,

(ए)

वफङ्गर वप्रन्ट्स र सो सम्बन्धी आवश्र्क मालवस्तु,

(ऐ)

अपराध अनुसन्धानको लार्ग चावहने उपकरण तर्ा
अन्र् मालवस्तु,

(ओ)

ववष्फोटक

सम्बन्धी

प्रहरीलाई

आवश्र्क

मालवस्तु,
(औ)

वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने मालवस्तु,

(अं)

ववपद् उिार कार्थमा प्रर्ोग हुने मालवस्तु,
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पने

(अः)

ु
सं र्ि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
खवटने नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने
तर्ा

लगतमा

राखी

लगेका

आमौड

पसथनल

क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त सबै
प्रकारका मालवस्तु।
(ङ)

वाक्षणज्र्, आपूर्तथ तर्ा उपभोिा वहत सं रिण ववभागको
र्सफाररसमा पवथतारोहण िलले ट्राक्षन्जटको रूपमा नेपालको
बाटो गरी र्नकासी वा पैठारी गने मालवस्तु।

(च)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा पैठारी हुने िे हार् बमोक्षजमका मालवस्तुः(अ)

रावष्ट्रर् क्षचवकत्सा ववज्ञान प्रर्तष्ठान वीर अस्पताल,
र्त्र.वव.क्षशिण अस्पताल, वी.पी. कोइराला मेमोररर्ल
क्र्ान्सर

अस्पताल,

वी.पी.

कोइराला

स्वास््र्

ववज्ञान प्रर्तष्ठान, शहीि गंगालाल रावष्ट्रर् हृिर् केन्द्र
र

मनमोहन

भास्कुलर

कार्डथर्ोर्ोरार्सक

तर्ा

ट्रान्सप्लान्ट सेण्टरको नाममा पैठारी हुने र्नमाथण
तर्ा अस्पताल सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क र्नमाथण
सामग्री, क्षचवकत्सा सम्बन्धी उपकरण र औजार,
(आ)

क्र्ान्सरका
प्रर्ोजनको

ववरामीलाई
लार्ग

र्नःशुल्क

सरकारी

वा

ववतरण

गने

सामुिावर्क

अस्पतालले पैठारी गने क्र्ान्सर र्नरोधक क्षग्लभेक
एचजीसी र र्स्तै और्र्ध,
(इ)

मन्त्रालर्को नाममा वा मन्त्रालर्ले तोकेको स्वास्र्
सं स्र्ा वा र्नकार्लाई सहर्ोग स्वरुप हस्तान्तरण

गने ववर्भन्न सं घ सं स्र्ा र्नकार् वा व्र्क्षिले पैठारी
गने कोववड-19 सङ्किमणको रोकर्ाम, र्नर्न्त्रण र
उपचारका लार्ग आवश्र्क भाग 30 मा पने
और्र्ध,

शीर्थक
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39.26,

62.07,

62.08,

62.10

र

सक्षजक
थ ल

काममा

उपशीर्थक

62.11

मा

प्रर्ोग

पने
हुने

3821.00.00

मेर्डकल
वस्तु

मा

तर्ा

(पी.पी.ई)

पने

भार्रल

ट्रान्सपोटथ र्मर्डर्ा, उपशीर्थक 3822.00.00 मा
पने वप.र्स.आर. टे ष्ट वकट, आर.र्ड.टी. टे ष्ट वकट,
वप.र्स.आर. ररएजेन्ट एक्सट्राक्सन वकट्स, उपशीर्थक
4015.11.00

मा

पने

सक्षजक
थ ल

ग्लोभ्स,

उपशीर्थक 6307.90.20 मा पने फेस मास्क,
भन्सार

उपशीर्थक

8419.20.10

मा

पने

अटोक्लेभ मेक्षशन, उपशीर्थक 9025.11.00 र
9025.19.10

मा

पने

र्डक्षजटल

इन्फ्रारे ड

र्मोर्मटर (र्मथल गन), उपशीर्थक 9019.20.30
मा पने भेक्षन्टलेटर, उपशीर्थक 9018.90.30 मा
पने

पोटे वल

वप.र्स.आर.

9004.90.00
भन्सार

मा

उपशीर्थक

पने

मेक्षशन

र

उपशीर्थक

प्रोटे क्षक्टभ

गगल्स।

2804.40.१0

मा

पने

मेर्डकल ग्रेड अक्षक्सजन (र्लक्षक्वड एण्ड ग्र्ाक्षस्र्स
अक्षक्सजन), उपशीर्थक

९०१८.१९.१०

मा

पने

पल्स अक्षक्समीटर, उपशीर्थक 9019.20.९0 मा
पने

हेल्मेटस्

फर

नन्-इनभेर्सभ

उपशीर्थक 7311.00.10

मा

भेक्षन्टलेटसथ,

पने

अक्षक्सजन

र्सर्लन्डर, र्लक्षक्वड अक्षक्सजन कन्टे नर, र्लक्षक्वड
अक्षक्सजन ट्याङ्क, अक्षक्सजन क्र्ार्नस्टर, आई एस
ओ कन्टे नस्थ फर र्सवपङ्ग अक्षक्सजन र िोजेर्नक
रोड ट्रान्सपोटथ ट्याङ्क फर अक्षक्सजन, उपशीर्थक
8421.39.10 मा पने भ्र्ाक्र्ुम प्रेसर क्षस्वङ्ग
एडजोप्सथन (र्भ.वप.एस.ए.), प्रेसर क्षस्वङ्ग एडजोप्सथन
(वप.एस.ए.)
अक्षक्सजन

अक्षक्सजन
एर्र

प्लान्ट्स्,

सेपेरेसन

उपशीर्थक 8481.80.२0
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र

र्ुर्नट्स
मा

पने

िोजेर्नक
(ए.एस.र्ु.),
अक्षक्सजन

र्सर्लन्डर भल्भ, उपशीर्थक 9018.31.00 मा पने
र्सररन्ज

पम्प,

इन्फ्र्ुजन

पम्प,

उपशीर्थक

9018.39.00 मा पने हाइ फ्लो नेसल क्र्ानुला,
र उपशीर्थक 9018.19.२0 मा पने आइ.र्स.र्ु
मर्नटर,

उपशीर्थक

9019.20.10

मा

पने

अक्षक्सजन कन्सन्ट्रेटर; उपशीर्थक 9019.20.20
मा

पने

भेन्ट्युरी

मास्क,

ररजभ्वाथर्र

मास्क,

भेक्षन्टलेटर मास्क र नन् इन्भेर्सभ भेक्षन्टलेटर मास्क;
उपशीर्थक
सवकथट,

9019.20.90
अक्षक्सजन

मा

कनेक्टसथ

पने
एण्ड

भेक्षन्टलेटर
ट्युर्बङ्ग,

ह्युर्मर्डफार्स्थ एण्ड भाइरल वफल्टस्थ फर भेक्षन्टलेटसथ,
ओरो-नेसल मास्क एण्ड नेसल मास्क फर नन्
इन्भेर्सभ भेक्षन्टलेटस्;थ उपशीर्थक 8422.30.00
मा

पने

अक्षक्सजन

8405.10.00

वफर्लङ्ग
मा

र्सस्टम;

पने

अक्षक्सजन

उपशीर्थक
जेनेरेटर

कम्प्रेसर, ट्युर्बङ्ग, उपशीर्थक 9026.80.१0 मा

ु ेटसथ, र
पने अक्षक्सजन फ्लोर्मटर र अक्षक्सजन रे गल
उपशीर्थक 9402.90.१0

मा

पने

आइ.र्स.र्ु.

बेड।
(छ)

उद्योग ववभागको र्सफाररसमा जुट उद्योगले आफ्नो उद्योगको
लार्ग

पैठारी

८४.४८,

गने

उपशीर्थक

उपशीर्थक

8409.99.90, शीर्थक

8452.90.00,

शीर्थक

84.55,

शीर्थक ८४.८२ र उपशीर्थक 8483.90.00 मा पने
स्पेर्र पाटथस।
(ज)

चलक्षचत्र ववकास बोडथको र्सफाररसमा पैठारी गने वविे शमा
रहेका पुराना ऐर्तहार्सक नेपाली चलक्षचत्र तर्ा वृत्तक्षचत्रका
र्डक्षजटल प्रर्त, टे प, क्र्ासेट वा ररलहरु।

(२)

भन्सार महसुल एक प्रर्तशत मात्र लाग्नेः(क)

स्वीकृर्त प्राप्त र्नजी वा सामुिावर्क अस्पताल तर्ा स्र्ानीर्
तहले नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्को
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र्सफाररसमा सो मन्त्रालर्ले तोकेको मापिण्ड अनुसारको

िे हार् बमोक्षजमको शतथ अनुसार पैठारी गने िे हार् बमोक्षजमको

पररमाणसम्मको एम्बुलेन्स तर्ा र्स अनुसूचीको िफा १२
को

खण्ड

(क)

को

अधीनमा

रही

पैठारी

गने

िे हार्

बमोक्षजमको पररमाणसम्मको शवबाहनः(अ)

एक

सर्भन्िा

कम

शय्र्ा

भएको

र्नजी

वा

सामुिावर्क अस्पतालको लार्ग एउटा एम्बुलेन्स र
एउटा शवबाहन तर्ा एक सर् वा सोभन्िा बढी
शर््र्ा

भएको

अस्पतालको

लार्ग

िुईवटासम्म

एम्बुलेन्स र एउटा शवबाहन; गाउाँ पार्लकाको लार्ग
िुई

वटा,

नगरपार्लकाको

लार्ग

तीन

वटा

र

उपमहानगरपार्लका तर्ा महानगरपार्लकाको लार्ग
चार

वटा

स्र्ानीर्

एम्बुलेन्स।

तहले

पैठारी

र्स

उपखण्ड

बमोक्षजम

गने

एम्बुलेन्सको

मूल्र्

अर्धकतम सोह्र लाख रुपैर्ााँसम्मको हुन ु पनेछ।
र्स

उपखण्ड

बमोक्षजम

र्सफाररस

गिाथ

नेपाल

सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्ले उि
सं स्र्ा वा र्नकार्ले त्र्सभन्िा अक्षघ र्स्तो सुववधा
उपभोग

नगरे को

खुलाउनु पनेछ।

व्र्होरा

उि

र्सफाररसपत्रमा

र्सरी सुववधामा पैठारी भएको एम्बुलेन्स र

शवबाहन िश वर्थ पुरानो भई वा िुघट
थ ना वा अन्र्

कुनै कारणले प्रर्ोग गनथ नसक्ने भएमा सम्बक्षन्धत
र्ातार्ात

व्र्वस्र्ा

कार्ाथलर्बाट

त्र्सलाई

पत्रु

(स्क्र्र्ाप) गरी िताथ खारे ज गराई सोको प्रमाण
भन्सार कार्ाथलर्मा पेश गरे पर्छ सोको सट्टा अको
एम्बुलेन्स र शवबाहन पैठारी गिाथ र्स्तो सुववधा
दिइनेछ।
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(आ)

खण्ड (ख) वा र्स खण्डको उपखण्ड (अ) बमोक्षजम
एम्बुलेन्स

वा

शवबाहन

पैठारी

गिाथ

र्नम्न

बमोक्षजमको शतथ समेत पालना गनुथ पनेछः(१)

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहन

पैठारी

गिाथ

पैठारीकै अवस्र्ामा त्र्स्तो एम्बुलेन्स वा
शवबाहनको

अगार्ड

पछार्ड

टाढै बाट

िे क्षखने गरी ठू ला-ठू ला अिरमा एम्बुलेन्स
वा शवबाहन भनी लेक्षखएको हुन ु पनेछ।
(२)

एम्बुलेन्समा

साइरन,

इमजे न्सी

बत्ती,

स्ट्रेचरका सार्ै अन्र् आवश्र्क औजारहरू
वफट गररएको हुन ु पनेछ।
(३)

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहनमा

चालकको

पछार्डपवट्ट कुनै पर्न सीट राक्षखएको हुन ु
हुाँिैन।

(४)

एम्बुलेन्स र्बरामीको सेवा बाहेक अन्र्त्र

प्रर्ोग गनथ र शवबाहन शवको ओसारपसार
गनथ बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गनथ
पाइने छै न।
(५)

एम्बुलेन्स वा शवबाहन नेपाल सरकारको
सवारी प्रिूर्ण मापिण्डर्भत्र रहेर सञ्चालन
गनुथ पनेछ।

(६)

पैठारी भएको एम्बुलेन्स वा शवबाहनको
सवारी िताथ गिाथ एम्बुलेन्स वा शवबाहन

भनी सवारी िताथ प्रमाणपत्रमा स्पष्ट उल्लेख
गनुथ पनेछ।
(७)

एम्बुलेन्समा टाढै बाट िे क्षखने गरी ठू ला
ठू ला अिरमा "नेपाल सरकारबाट राजस्व

छु ट सुववधा प्राप्त" भन्ने लेक्षखएको हुन ु
पनेछ।
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(८)

एम्बुलेन्सले

र्बरामी

ओसारपसार

लगार्तका सेवा प्रिान गरे बापत र्लने भाडा
िर नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा
मन्त्रालर्ले र्नधाथरण गरे बमोक्षजम हुनेछ।
(इ)

उपखण्ड (आ) मा उक्षल्लक्षखत शतथ उल्लङ्घन गरे को
पाइएमा त्र्स्तो एम्बुलेन्स वा शवबाहन जफत गरी
र्बगो बमोक्षजम जररबाना गररनेछ।

(ख)

सरकारी, सामुिावर्क तर्ा र्नजी िेत्रका अस्पताल बाहे क
कानून बमोक्षजम िताथ भएका अन्र् सं घ, संस्र्ा, कम्पनी वा
उद्योगले नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा सो मन्त्रालर्ले तोकेको मापिण्ड अनुसारको
खण्ड (क) को उपखण्ड (आ) बमोक्षजमको शतथका अधीनमा
रही पैठारी गने एम्बुलेन्स र शवबाहन एक एक र्ान।
त्र्सरी सुववधामा पैठारी भएको एम्बुलेन्स र शवबाहन िश

वर्थ पुरानो भई वा िुघट
थ ना वा अन्र् कुनै कारणले प्रर्ोग गनथ
नसक्ने भएमा सम्बक्षन्धत र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्बाट
त्र्सलाई पत्रु (स्क्र्र्ाप) गरी िताथ खारे ज गराई सोको प्रमाण
पेश गरे मा सोको सट्टा अको एम्बुलेन्स र शवबाहन पैठारी
गिाथ समेत र्ो सुववधा दिइनेछ।

र्स खण्ड बमोक्षजम र्सफाररस गिाथ नेपाल सरकार,
स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्ले उि सं स्र्ाले त्र्सभन्िा
अक्षघ र्स्तो सुववधा उपभोग नगरे को वा गरे को भए सो
सुववधामा पैठारी गरे को एम्बुलेन्स र शवबाहन पत्रु (स्क्र्र्ाप)
गरी

िताथ

खारे ज

गरे को

व्र्होरा

उि

र्सफाररसपत्रमा

खुलाउनु पनेछ।
(ग)

सरकारी अस्पतालले नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गने सो मन्त्रालर्ले तोकेको
मापिण्ड अनुसारका एम्बुलेन्स र शवबाहन।
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(घ)

औद्योर्गक व्र्वसार् ऐन, २०७६ मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको
भए तापर्न िे शको आन्तररक तर्ा बाह्य कारणले राम्रोसाँग
चल्न नसकी ठू लो नोक्सानी व्र्होनुथ परे का उद्योगको प्रविथन
तर्ा सुधारको लार्ग नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई रूग्ण उद्योग घोर्णा गरी
त्र्स्ता

उद्योगलाई

सोही

सूचनामा

तोवकएको

र्नकार्को

र्सफाररसमा त्र्स्ता रूग्ण उद्योगको पुनस्र्ाथपनाको लार्ग
पैठारी गने भाग ८४ अन्तगथत पने औद्योर्गक मेक्षशनरी र
पाटथपूजाथ।
(ङ)

पशु

सेवा

ववभागको

र्सफाररसमा

िे हार्

बमोक्षजमका

मालवस्तुः(अ)

िाना तर्ा पशुपन्छी उद्योग र वफड सक्षप्लमेन्ट
उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने भाग २८ र २९
मा पने कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ तर्ा
शीर्थक ३९.२३, ४८.१९, ६३.०५ र उपशीर्थक
८३०९.९०.९० मा पने प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल,
त्र्सरी र्सफाररस गिाथ एक आर्र्थक वर्थमा
खपत हुन सक्ने पररमाण एकैपटक र्सफाररस गनथ
सक्नेछ। र्स्तो सुववधा अनुसार पैठारी गने कच्चा
पिार्थ,

सहार्क

कच्चा

अवङ्कत

प्र्ावकङ्ग

ट्रेडमाकथ

पिार्थ

एवं

उद्योगको

मेटेररर्लको

र्सफाररस

गिाथ पशु सेवा ववभागले खपत अनुपात र र्बिी
एवं वविे श र्नकासी भएको पररमाणको आधारमा
गनुथ पनेछ।
(आ)

नश्ल

सुधारको

लार्ग

वविे शबाट

पैठारी

गररने

उपशीर्थक ०५११.१०.०० मा पने उन्नत जातका
चौपार्ाको वीर्थ (र्समेन) र पशुको भ्र ुण।
(च)

कृवर् र्न्त्र तर्ा उपकरणहरु र्नमाथण गने गरी िताथ भएका

उद्योगले उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गने कृवर् र्न्त्र
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तर्ा उपकरणहरु र्नमाथण गनथ आवश्र्क पने मालवस्तु,
र्स खण्ड बमोक्षजम मालवस्तुको र्सफाररस गिाथ उद्योगको
वावर्थक र्नमाथण िमताका आधारमा रही गनुप
थ नेछ।
(छ)

वैकक्षल्पक

उजाथ

प्रविथन

केन्द्रको

बमोक्षजमका मालवस्तुः(अ)

र्सफाररसमा

िे हार्

वैकक्षल्पक उजाथको स्रोत, जस्तै हावाबाट ववद्युत उत्पािन
गने उपशीर्थक ८५०२.३१.०० मा पने हावा र्मल र
उपशीर्थक ८५०३.००.१० मा पने हावा र्मलका
ु ाथ,
एसेसररज र पाटथपज

(आ)

िरबन्िीमा माफी जर्नए बाहे कका सौर्थ शक्षिबाट
ववद्युत उत्पािन गनथ प्रर्ोग हुने र्नम्न उपकरणः(१)

उपशीर्थक ८५०४.४०.९० मा पने सोलार
चाजथ कन्ट्रोलर,

(२)

उपशीर्थक

७८०१.९१.००

मा

एक्षण्टमोर्नर्ल

र्लड

एल्वार्

उपशीर्थक

७८०१.१०.००

पने
इन्गट,
र

७८०१.९९.०० मा पने र्लड; उपशीर्थक
८५०७.९०.०० मा पने व्र्ाट्री वक्स,
सेपरे टर र ट्यूवलर व्र्ाग,
(३)

उपशीर्थक

८४१३.७०.९९

मा

पने

व्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी तान्ने पम्प (डी.सी.
पम्प),
(४)

असी

प्रर्तशतभन्िा

बढी

िमता

भएको

उपशीर्थक ८५०४.४०.९० मा पने सोलार
इन्भटथर,
(५)

सौर्थ टुकीमा प्रर्ोग हुने १२ भन्िा कम
भोल्ट
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र

१०

भन्िा

कम

एम्पीर्र

िमताका उपशीर्थक ८५०७.६०.०० मा
पने र्लर्र्र्म आर्न व्र्ाट्री।
(इ)

गोबर ग्र्ााँस लगार्त बार्ोग्र्ााँसका लार्ग आवश्र्क
पने उपशीर्थक ८४८१.१०.०० मा पने मेन ग्र्ााँस
भल्भ तर्ा बार्ो ग्र्ााँसमा प्रर्ोग हुने अन्र् भल्भ र
उपशीर्थक ७३०७.२३.०० मा पने र्तनका वफवटङ्ग,
उपशीर्थक

७३०७.९९.००

मा

पने

एल्वो,

उपशीर्थक ३९१७.३९.०० मा पने ग्र्ााँस पाइप,
उपशीर्थक ९०२८.१०.०० मा पने ग्र्ााँस गेज,
उपशीर्थक ५९०८.००.०० मा पने गोबर ग्र्ााँस
बत्ती, उपशीर्थक ८३०७.९०.०० मा पने ग्र्ााँस
टे प (ब्रास), उपशीर्थक ७३२१.११.०० मा पने

गोबर ग्र्ााँस च ुल्हो र उपशीर्थक ७३२१.९०.००
मा

पने

७३०७.९२.००
उपशीर्थक

ु ाथ,
पाटथपज

र्तनका
मा

पने

उपशीर्थक

ररडक्सन

एल्वो

४००९.३१.०० मा पने रवर

र
होज

पाइप,
(ई)

गोबरबाट

ववद्युत

उत्पािन

गनथका

लार्ग

ब्र्ाट्री

बनाउने उद्योगले पैठारी गने सो ब्र्ाट्री बनाउन
चावहने आवश्र्क कच्चा पिार्थ भनी उद्योग ववभाग
वा घरे ल ु तर्ा साना उद्योग ववभागबाट र्सफाररस

भई आएका उद्योगको वावर्थक िमता र स्वीकृत
स्कीममा तोवकएको पररमाणसम्मका कच्चा पिार्थ,
(उ)

बार्ो उजाथमा आधाररत उपशीर्थक ७३२१.१९.००
मा पने बार्ो स्टोभ (राइस हस्क स्टोभ), उपशीर्थक
७३२१.९०.००
उपशीर्थक
डी.सी. पङ्खा,
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मा

पने

८४१४.५९.००

वेकेलाइट
मा

पने

हेन्डल

र

हाईस्पीड

(ऊ)

जैववक इन्धन (ठोस, तरल तर्ा ग्र्ााँस) उत्पािनको
प्रर्ोजनको

लार्ग

८४१९.३९.००

पैठारी
मा

पने

हुने

ड्रार्र,

उपशीर्थक
उपशीर्थक

८४१७.८०.०० मा पने कावोनाइजेशन फनेश,
उपशीर्थक ८४७९.८९.७० मा पने र्ब्रकेट मेर्सन

लगार्तका जैववक इन्धन उत्पािन गने मेक्षशनरी,
उपशीर्थक ८४७९.८२.०० मा पने र्मक्सर मेक्षशन,
उपशीर्थक ८४१६.२०.०० मा पने उड पेलेट
बनथर, उपशीर्थक ८४१९.११.०० मा पने बार्ोमास

ु ाथ र भाग २८, २९
ग्र्ार्सफार्र तर्ा र्तनका पाटथपज
र ३८ मा पने रसार्न।
(ए)

सौर्थ ऊजाथबाट मात्र सञ्चालन हुने तर्ा सौर्थ ताप
उजाथ उत्पािनमा प्रर्ोग हुने र्नम्न उपशीर्थकमा पने
मालवस्तुः-

७४१०.२१.००,

७६०७.१९.००,

८४०३.१०.००,

८४०३.९०.००,

८४१२.८०.००,

८४१९.३१.००,

8516.60.1१,

8516.60.1२,

8516.60.1९,

8516.60.20,

8516.60.30 र 8516.60.90
(ज)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा सरकारी, सामुिावर्क तर्ा मुनाफा ववतरण नगने
अस्पतालले पैठारी गने मृगौला उपचारमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक
९०१८.९०.9० मा पने हेमो डार्लाइर्सस मेर्सन, डाइलार्सस
ररप्रोसेसर,

डार्लाइजर

र

र्सको

ट्यूववङ्ग;

उपशीर्थक

९४०२.९०.२० मा पने डाइलार्सस बेड तर्ा उपशीर्थक
९४०२.९०.९० मा पने कुसी, मुटुको रोग र्निान तर्ा
उपचारमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक

९०१८.१२.०० मा पने

इकोकार्डथर्ोग्राफ; उपशीर्थक ९०१८.९०.9० मा पने र्भर्डर्ो
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स्कोप, क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग मेर्सन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर
रोगको

र्निान

तर्ा

उपचारमा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०२२.१२.०० मा पने पोक्षजट्रोन इर्मशन टोमोग्राफी (पेट)
स्क्र्ान मेर्सन, कम्प्र्ूटेड टोमोग्राफी (र्स.टी.) स्क्र्ान मेर्सन,
मेमोग्राफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० मा पने ब्रे सीर्ेरापी र

र्लर्नर्र एक्षक्सलरे टर; रोग र्निानमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक

९०१८.१९.९० मा पने फ्लो साइटोर्मटर, नेक्स्ट जेनेरेशन
र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइिोएरी प्लेटफथम र मक्षल्टप्लेक्स ररर्ल
टाइम वप.र्स.आर. र उपशीर्थक ९०१८.१३.०० मा पने
म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स इमेक्षजङ्ग (एम.आर.आई.) मेर्सन।
(झ)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा पशुपन्छी पालन उद्योग, कृवर् फमथ तर्ा कम्पनी

एवं कृवर् सहकारी सं स्र्ाले पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन,
सुरक्षित गनथ र्नमाथण गररने शीत भण्डारको लार्ग आवश्र्क
पने उपशीर्थक ८४१४.३०.०० मा पने कम्प्रेसर, उपशीर्थक
८४१५.८३.१० मा

एर्र

ह्याण्डर्लङ्ग

र्ूर्नट,

उपशीर्थक

८४१८.६९.1० मा पने क्षचलर, उपशीर्थक ८४१९.५०.००
मा पने ताप ववर्नमर् एकाईहरु, उपशीर्थक ८४८१.८०.९०
मा पने भल्भ, एवं उपशीर्थक 3921.90.91 मा पने
र्मोकोल, शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ मा पने कुखुरा
पालनको लार्ग आवश्र्क पने ववशेर् प्रकारको प्लावष्टक र्सट
र उपशीर्थक ४८१९.१०.१० र ३९२३.१०.२० मा पने
अण्डा राख्ने िेट र च्र्ाउको बीउ उत्पािनमा प्रर्ोग हुने

उपशीर्थक ९४०३.२०.9० मा पने बीउ राख्ने एस.एस. वाल
ु ,
टे बल
(ञ)

प्लाण्ट

क्वारे क्षन्टन

तर्ा

ववर्ादि

व्र्वस्र्ापन

केन्द्रको

र्सफाररसमा पैठारी हुने बालीनालीको लार्ग मात्र प्रर्ोग हुने

उपशीर्थक ३८०८.९१.९० मा पने कीटनाशक, उपशीर्थक
३८०८.९२.००
३८०८.९३.१०
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मा
मा

पने
पने

ढु सीनाशक,
झारपातनाशक,

उपशीर्थक
उपशीर्थक

३८०८.९९.११ मा पने मुसानाशक ववर्ादि र पशुपन्छीको
जैववक सुरिाका लार्ग आवश्र्क उपशीर्थक ३८०८.९४.९०
मा पने र्नसं िामक (र्डस्ईन्फेक्टे न्ट), पानी सफा गने (वाटर
सेर्नटाइजर), पानी अम्लीकरण गने (वाटर एर्सडीफार्र)
तर्ा

उक्षल्लक्षखत

मालवस्तु उत्पािन

गने

उद्योगले

उि

केन्द्रको पररमाण र अवर्ध खोर्लएको र्सफाररसका आधारमा
पैठारी गने कच्चापिार्थ,
(ट)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा पैठारी हुने िे हार् बमोक्षजमका मालवस्तुः(अ)

सरकारी, सरकारी अनुिान प्राप्त तर्ा सामुिावर्क
अस्पतालले पैठारी गने भाग ८४ र ९० का और्र्धर्
तर्ा शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी र्न्त्र, उपकरण
मुटुर्भत्र

औजार,

प्रत्र्ारोपण

गररने

र

उपशीर्थक

९०२१.९०.३० मा पने भल्भ र स्टे ण्टहरू, उपशीर्थक
९०२१.५०.०० मा पने पेस मेकर र पेस मेकरका
ु ाथ,
पाटथपज

तर र्सरी पैठारी गरे का मालवस्तु वारे ण्टी वा
ग्र्ारे ण्टीको अवर्धमा पैठारी गरे को र्मर्तले एक वर्थर्भत्र
ममथत गनथ लैजााँिा वा ममथत गरी ल्र्ाउाँ िा वा सोको सट्टा

सोही प्रकारको अको मालवस्तु पैठारी गिाथ त्र्समा
भन्सार महसुल पूणथ छु ट हुनेछ।
(आ)

सरकारी, सरकारी अनुिान प्राप्त, सामुिावर्क तर्ा
गैरसरकारी अस्पतालले पैठारी गने आाँखा उपचारको

प्रर्ोगमा आउने इण्ट्राओकुलर लेन्स उत्पािन गनथ
आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

३९२६.९०.९९
९००१.२०.००

३९२६.९०.३९,
९००१.१०.००,

र

९००१.९०.००

मा

पने

कच्चा पिार्थ र र्तनका सहार्क सामग्री; र्न्त्र
ु ाथ।
उपकरण र र्तनका पाटथपज
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(ठ)

िुईसर्

मेगावाट

भन्िा

अधथजलाशर्र्ुि

बढी

जलववद्युत

िमताका

आर्ोजनाको

जलाशर्
लार्ग

तर्ा
लगानी

बोडथबाट स्वीकृत हुनेको हकमा सो बोडथको र अन्र्को हकमा

ववद्युत ववकास ववभागको र्सफाररसमा सम्बक्षन्धत आर्ोजना वा
सोको

ठे केिारले

पैठारी

गने

र्नमाथण

उपकरण,

प्लाण्ट,

ु ाथ, ववष्फोटक
मेक्षशनरी औजार एवं सोको सम्बक्षन्धत पाटथपज
पिार्थ, पेनस्टक पाइप तर्ा स्टील प्लेटहरु।
र्स खण्ड बमोक्षजम र्सफाररस गिाथ जलववद्युत आर्ोजनाको
ववस्तृत इक्षन्जर्नर्ररङ्ग र्डजाइन प्रर्तवेिनमा उक्षल्लक्षखत पररमाण
अनुसार र्सफाररस गनुप
थ नेछ।
(ड)

सम्बक्षन्धत स्र्ानीर् तहको र्सफाररसमा फोहरमैला सङ्कलन गरी
पुनः

उत्पािन

गने

उद्योगले

पैठारी

गने,

उपशीर्थक

७३०९.००.०० मा पने गावेज कन्टे नर,
(ढ)

वविे शी र्नर्ोग तर्ा िातृ सं स्र्ाले कूटनीर्तक सुववधा वा

महसुल सुववधामा पैठारी गरी कुनै आर्ोजनाको स्वीकृत
वावर्थक कार्थिम अनुरूप आर्ोजनालाई नै हस्तान्तरण गरी
सरकारी नम्बर प्लेटमा पररवतथन गने वा कुनै आर्ोजनाको

नाममा पूणथ वा आंक्षशक महसुल सुववधामा (लगत वा बैङ्क
ग्र्ारे ण्टीमा पैठारी भएको बाहे क) पैठारी भएका र आर्ोजना

समार्प्तपर्छ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालर्को स्वीकृर्त र्लई
सरकारी

नम्बर

प्लेटमा

पररवतथन

गने

गरी

सरकारी

र्नकार्लाई हस्तान्तरण गने वा स्वीकृर्त प्राप्त कम्तीमा पन्र
शर््र्ाभन्िा

बढी

िमताका

गैरनाफामुखी

सामुिावर्क

अस्पताललाई हस्तान्तरण गने सवारी साधन,
तर

उत्पािन

र्मर्तले

िश

वर्थ

नाघेका

सवारी

साधनलाई र्ो सुववधा दिइने छै न।
(ण)

और्र्ध

व्र्वस्र्ा

ववभागको

र्सफाररसमा

और्र्ध

उद्योगले

पैठारी गने भाग २८, २९ र ३८ मा पने कच्चा पिार्थ,
सहार्क कच्चा पिार्थ र रासार्र्नक पिार्थ; शीर्थक ११.०८
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का

सबै

उपशीर्थकमा

पने

माड

(स्वेतसार),

उपशीर्थक

१३०२.१९.०० मा पने जर्डबुटीका सार, शीर्थक १५.२१
मा

पने

मौरीको

बनस्पर्त

तर्ा

अन्र्

मैन, उपशीर्थक

१७०१.१४.९० मा पने उखुको अन्र् क्षचनी, उपशीर्थक
१७०२.११.००
१७०२.३०.१०

मा
र

पने

ल्र्ाक्टोज,

१७०२.३०.२०

मा

उपशीर्थक
पने

ग्लुकोज,

उपशीर्थक १७०२.३०.३० मा पने डेक्स्ट्रोज र उपशीर्थक
१७०२.९०.९० मा पने फ्रुक्टोज वा अन्र् क्षचनी, उपशीर्थक
१९०५.९०.४० मा पने और्र्ध भनथ हुने खाली क्र्ाप्सुल
(एम्टी

क्र्ासे),

२२०७.२०.९०

उपशीर्थक

मा

२२०७.१०.१०

पने

इर्ानोल,

र

उपशीर्थक

२२०७.१०.२० र २२०७.२०.१० मा पने रे क्षक्टफाइड
क्षस्प्रट, उपशीर्थक २५१९.९०.०० मा पने म्र्ाग्नेर्सर्म
अक्साइड, शीर्थक २७.१२ मा पने ह्वाइट सफ्ट प्र्ारावफन र
पेट्रोर्लर्म जेली, शीर्थक ३२.०३ र ३२.०४ का सबै
उपशीर्थकमा पने रङ्ग, शीर्थक ३२.०५ मा पने कोवटङ्ग
मेटेररर्ल्स, उपशीर्थक ३३०१.९०.०० मा पने एसेक्षन्सर्ल
आर्ल, उपशीर्थक ३३०२.९०.०० मा पने सुगन्धर्ुि तत्व,

शीर्थक ३४.०२ मा पने वटवइन ८० सोर्डर्म लौरे ल सल्फेट,
उपशीर्थक ३४०४.२०.०० र ३४०४.९०.०० मा पने मैन,
उपशीर्थक

३५०१.९०.००

मा

पने

सोर्डर्म

केर्सनेट,

उपशीर्थक ३५०७.९०.०० मा पने इन्जाइम, उपशीर्थक
३९०५.९९.०० मा पने पोर्लर्भनार्ल वपरालोडोन (र्भनार्ल
एर्सटे ड)

एर्सटे ड,

उपशीर्थक

३९०६.९०.००

मा

पने

कारबोमसथ, उपशीर्थक ३९१०.००.०० मा पने प्रार्र्मक
रुपका

र्सर्लकनहरु,

शीर्थक

३९.१२

मा

पने

ु ोज, शीर्थक ३९.१४ मा पने कोमाइिोविक्षस्टलाइन सेलल
पोर्लमर टे ष्ट मेवकङ्ग, उपशीर्थक ४०१४.९०.०० मा पने
रबर स्टोपर, उपशीर्थक ४८२१.१०.०० मा पने लेबल,
उपशीर्थक

७०१०.१०.००
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मा

पने

एम्पुल,

उपशीर्थक

७६१२.१०.०० मा पने आल्मोर्नर्मका लचकिार ट्युव,
तर्ा उपशीर्थक ८३०९.९०.1० मा पने पी.पी.क्र्ाप; शीर्थक
३९.२०, ३९.२१ र ४८.१९ का सबै उपशीर्थक एवं
उपशीर्थक

३९२३.१०.१०,

३९२३.३०.९०,

३९२३.५०.००,

७६०७.११.००,

७६०७.१९.००,

३९२३.१०.९०,
७०१०.९०.००,
७६०७.२०.००

र

९६०२.००.०० मा पने प्र्ावकङ मेटेररर्ल तर्ा उपशीर्थक
३९२६.९०.९९ मा पने १५ एम.एल. सम्म िमताका
मेजररङ्ग कपहरू,
र्स्तो र्सफाररस गिाथ और्र्ध व्र्वस्र्ा ववभागले
कच्चा पिार्थको खपत अनुपात, स्विे शमा हुने उपभोग र
वविे शमा भएको र्नकासीको आधारमा एक आर्र्थक वर्थको
लार्ग चावहने पररमाण एकैपटक र्सफाररस गनथ सक्नेछ।
(त)

लगानी बोडथबाट स्वीकृत हुने जलववद्युत आर्ोजनाको हकमा

सो बोडथको र अन्र् जलववद्युत आर्ोजनाको हकमा ववद्युत
ववकास ववभागको र्सफाररसमा सम्वक्षन्धत जलववद्युत आर्ोजना
वा सोको ठे केिारले पैठारी गने जलववद्युत उत्पािन, प्रसारण,
ववतरण, सञ्चालन वा सम्भारका लार्ग आवश्र्क पने र्नमाथण

ु ाथ र
उपकरण, मेक्षशनरी औजार र सोको सम्बक्षन्धत पाटथपज

वैकक्षल्पक ऊजाथ प्रविथन केन्द्रको र्सफाररसमा सौर्थ तर्ा वार्ु
उजाथबाट ववद्युत उत्पािन, प्रसारण, ववतरण, सञ्चालन वा

सम्भारको लार्ग आवश्र्क पने र्नमाथण उपकरण, मेक्षशनरी
ु ाथहरू,
औजार र सोको सम्बक्षन्धत पाटथपज
(र्)

बीउ बीजन गुणस्तर र्नर्न्त्रण केन्द्रको र्सफाररसमा पैठारी
हुने उपशीर्थक १००१.११.०० र 1001.91.00 मा पने

गहुाँको बीउ, उपशीर्थक १००५.१०.०० मा पने मकैको
बीउ, उपशीर्थक १००६.१०.१० मा पने धानको बीउ,
उपशीर्थक

१२०९.९१.१०,

१२०९.९१.३०,

१२०९.९१.४०,

१२०९.९१.२०,
१२०९.९१.५०

र

१२०९.९१.९० मा पने तरकारीको बीउ तर्ा उपशीर्थक
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१२०९.२१.००,

१२०९.२२.००,

१२०९.२३.००,

१२०९.२४.००, १२०९.२५.०० र १२०९.२९.०० मा
पने ववर्भन्न उन्नत जातका घााँसका बीउ,
(ि)

नेपाल सरकार, वन तर्ा वातावरण मन्त्रालर्को र्सफाररसमा
पैठारी

हुने

सफा

टे म्पोमा

प्रर्ोग

गररने

उपशीर्थक

८५०७.२0.00 मा पने र्डप साइकल र्लड एर्सड व्र्ाट्री र
काठमाण्डौ उपत्र्कामा सञ्चार्लत सफा टे म्पोमा प्रर्ोग हुने
उपशीर्थक ८५०७.60.00 मा पने र्लर्र्र्न आर्न व्र्ाट्री,
(ध)

पत्र-पर्त्रका प्रकाशन गनथ स्वीकृर्त प्राप्त सञ्चार गृहले नेपाल
सरकार, सञ्चार तर्ा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररसमा
पैठारी गने उपशीर्थक ४८०१.००.०० मा पने अखवारी
कागज,

(न)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा कृवर्, वागवानी तर्ा पुष्प फामथले पैठारी गने
उपशीर्थक ९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मा पने र्ग्रन

हाउस र र्साँचाइमा प्रर्ोग हुने शीर्थक ३९.१७ र ७३.०६
मा पने पाइप, शीर्थक 39.17 र ७३.०७ मा पने पाइप
जडान,

उपशीर्थक

८४१३.७०.१९,

८४१३.७०.९१,

८४१३.७०.९२ र ८४१३.७०.९९ तर्ा ८४१३.८१.००
मा पने पानी तान्ने पम्प,
(प)

सम्बक्षन्धत स्र्ानीर् तहको र्सफाररसमा फलफूल, पुष्प तर्ा

तरकारी खेती गने कृवर् तर्ा नसथरी फमथहरुले पैठारी गने
शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ मा पने र्ूभी प्लावष्टक वफल्म,
उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ र ६३०७.९०.९० मा पने
ईन्सेक्ट नेट, उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ मा पने हेल नेट
(अर्सना

छे क्ने

जाली)

1404.90.90

मा

र

टनेल
पने

प्लाक्षस्टक, उपशीर्थक
कोकोवपट,

उपशीर्थक

६००५.३५.०० मा पने र्मथल क्षस्िन सेट, ग्रीन हाउसमा
प्रर्ोग हुने शीर्थक ६०.०५ मा पने एग्रोनेट र उपशीर्थक
९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मा पने र्ग्रन हाउस,
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(फ)

आर्ुवेि तर्ा वैकक्षल्पक क्षचवकत्सा ववभागको र्सफाररसमा
आर्ुवेदिक और्र्ध उत्पािन गने उद्योगले आर्ुवेदिक और्र्ध
उत्पािन गनथ पैठारी गने कच्चा पिार्थ,

(ब)

काठमाडौं उपत्र्कार्भत्र सञ्चार्लत उद्योग काठमाडौं उपत्र्का
बावहर स्र्ानान्तरण गरी पुन:सञ्चालन गनथ चाहने उद्योगले
उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गने भाग 84 मा पने
ु ाथ।
औद्योर्गक मेर्सनरी, उपकरण तर्ा पाटथपज

(भ)

सं वत् २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने गरी र्नमाथणाधीन
होटे ल तर्ा ररसोटथ मध्र्े नेपाल सरकार, सं स्कृर्त, पर्थटन

तर्ा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को र्सफाररसमा एक अबथ
रुपैर्ााँ िे क्षख िुई अबथ रुपैर्ााँसम्म लगानी गरे का होटे ल तर्ा
ररसोटथले पैठारी गने िुई वटा सवारी साधन, िुई अबथ रुपैर्ााँ
िे क्षख पााँच

अबथ रुपैर्ााँसम्म

लगानी

गरे का

होटे ल

तर्ा

ररसोटथले पैठारी गने पााँच वटा सवारी साधन र पााँच अबथ
रुपैर्ााँ भन्िा बढी लगानी गरे का होटे ल तर्ा ररसोटथले पैठारी
गने िश वटा सवारी साधन।
(३)

भन्सार महसुल आंक्षशक छु ट हुनेः(क)

मसी बनाउने उद्योगले उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी
गने उपशीर्थक २८२१.१०.०० मा पने आइरन अक्साइड,
उपशीर्थक २९०५.३२.०० मा पने प्रोवपर्लन ग्लाइकोल,
शीर्थक ३२.०४ र ३२.०६ मा पने वणथक (वपगमेण्ट),
उपशीर्थक

३८१४.००.००

मा

पने

सोलभेन्ट,

शीर्थक

३८.२४ मा पने रसार्न, भाग ३९ मा पने पोर्लमरमा लाग्ने
भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(ख)

नेपाल

सरकार,

सञ्चार

तर्ा

सूचना

प्रववर्ध

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा स्विे शी मुद्रण (प्रेस) उद्योगले आफ्नो उद्योगको
प्रर्ोगको लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक ३२१५.१९.०० मा
पने मसीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट
हुनेछ।
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(ग)

पर्थटन

ववभागको

र्सफाररसमा

ट्रेवकङ्ग

एजेन्सीले

आफ्नो

प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक ६३०६.२२.०० र
६३०६.२९.०० मा पने पाल, उपशीर्थक ५६०७.५०.००
मा पने क्लाइक्षम्वङ्ग रोप, क्लाइक्षम्बङ्गमा मात्र प्रर्ोग हुने

मालवस्तु, ववशेर् प्रकारका क्र्ाक्षम्पङ िोकरी तर्ा उपशीर्थक
८२१५.२०.०० र ८२१५.९९.०० मा पने कटलरी र
उपशीर्थक

४२०२.९१.००,

४२०२.९२.००,

४२०२.९९.१० र ४२०२.९९.९० मा पने रूकस्र्ाक,
क्र्ाम्पन र वपटन, पवहलो पटक पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशतमात्र
भन्सार महसुल लाग्नेछ।
र्स्ता एजेन्सीले नेपाल सरकार, सञ्चार तर्ा सूचना प्रववर्ध
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गने सञ्चार उपकरणमा समेत
लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ। र्सरी
पैठारी हुने मालवस्तुमध्र्े क्र्ाक्षम्पङ िोकरी र कटलरीमा
ट्रेवकङ्ग एजेन्सीको नाम र क्षचन्ह अवङ्कत भएको हुन ु पनेछ।
(घ)

पर्थटन ववभागको र्सफाररसमा जलर्ात्राको व्र्वसार् गने
राक्षफ्टङ्ग सेवा सञ्चालन गने व्र्वसार्ीले आफ्नो व्र्वसार्
सञ्चालनको लार्ग उपशीर्थक ६५०६.१०.०० मा पने हेलमेट
एकसर् र्ान र उपशीर्थक ३९२३.१०.९० मा पने वाटर
प्र ुफ क्र्ामरा कण्टे नर िश र्ान पवहलो पटक पैठारी गिाथ
भन्सार महसुल पााँच प्रर्तशत लाग्नेछ।

(ङ)

नेपालमा छार्ाङ्कन गररएको शीर्थक ३७.०६ मा पने वफल्म
डेभलप गनथ वा प्रशोधन गनथ वा प्रिशथन गनथ अस्र्ार्ी र्नकासी
गनुथ परे मा चलक्षचत्र ववकास बोडथको र्सफाररसमा भन्सार
महसुल नर्लई लगतमा राखी र्नकासी गनथ दिइनेछ। र्स्तो
र्सनेमा पुनः पैठारी गिाथ प्रर्त र्सनेमा पााँच हजार रुपैर्ााँ
भन्सार महसुल लाग्नेछ। वविे शमा प्रिशथनका लार्ग लर्गएको
र्सनेमा वफताथ ल्र्ाउाँ िा भने भन्सार महसुल लाग्ने छै न।

तर वविे शी चलक्षचत्र नेपालमा प्रिशथनको लार्ग पैठारी गिाथ प्रर्त
चलक्षचत्र

बीस

हजार
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रूपैर्ााँ

भन्सार

महसुल

लाग्नेछ।

नेपालमा चलक्षचत्र छार्ाङ्कन गनथको लार्ग वविे शी नागररकले

आफूसाँग ल्र्ाउने तर्ा नेपाली नागररकले वविे शमा चलक्षचत्र
छार्ाङ्कन गनथको लार्ग आफूसाँग लैजाने चलक्षचत्र सम्बन्धी
र्न्त्र

उपकरण

र

सोसाँग

सम्बक्षन्धत

मालवस्तु चलक्षचत्र

ववकास बोडथको र्सफाररसमा पर्छ वफताथ लै जाने वा वफताथ
ल्र्ाउने शतथमा भन्सार महसुल नर्लई लगतमा राखी पैठारी
वा र्नकासी गनथ दिन सवकनेछ।
(च)

स्र्ार्ी स्वीकृत प्राप्त ट्राभल एजेन्सी, ट्रेवकङ्ग एजेन्सी, राक्षफ्टङ्ग

एजेन्सी र तारे तर्ा ररसोटथ होटलले नेपाल सरकार, सं स्कृर्त,
पर्थटन तर्ा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी
गने

उपशीर्थक

८७०२.१०.१०,

८७०२.२०.१०,

८७०२.३०.१० र ८७०२.९०.१० मा पने लक्जरी कोच;
उपशीर्थक

८७०२.१०.३०,

८७०२.२०.३०,

८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा पने माइिोबस; र
उपशीर्थक

८७०२.१०.२०,

८७०२.२०.२०,

८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मा पने र्मर्नबसमध्र्े
जम्मा िुई र्ानमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत
छु ट हुनेछ।
तर र्सरी पैठारी हुने सवारी साधन पैठारी भएको

आठ वर्थसम्म र्नजी सवारीको रूपमा िताथ गनथ वा नामसारी
गनथ नपाइने र सवारी साधनमा बावहरपवट्ट त्र्स्ता एजेन्सी वा

होटलको नाम लेक्षखएको हुन ु पनेछ। र्स्ता सवारी साधन
आठ वर्थ नपुगी नामसारी गरे मा र्नर्मानुसार पूरै भन्सार
महसुल लाग्नेछ र आठ वर्थपर्छ नामसारी भएमा भन्सार
महसुल

लाग्ने

छै न।

एकपटक

र्स्तो

सुववधा

उपभोग

गररसकेको आठ वर्थ व्र्र्तत गररसकेपर्छ मात्र पुनः र्स्तो
सुववधा प्रिान गररनेछ।
(छ)

तारे होटल वा ररसोटथले स्वीकृत र्ोजना अनुसार होटे लको

र्नमाथणका लार्ग पर्थटन ववभागको र्सफाररसमा पवहलो पटक
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पैठारी गिाथ र्नम्न उपशीर्थकमा पने मालवस्तुमा पााँच प्रर्तशत
भन्सार महसुल लाग्नेछःउपशीर्थक

९४03.10.00,

9403.20.90,

9403.40.00,

9403.50.00,

9403.60.00,

9403.70.90,

9403.82.00,

9403.83.00,

9403.89.00, 9404.10.00 मा पने फर्नथचर एवं
वफक्चसथ; शीर्थक 32.08, 32.09 र 32.10 अन्तगथतका
सबै

उपशीर्थकहरुमा

पने

रङहरु;

उपशीर्थक

5702.32.00,

5702.39.00,

5702.42.00,

5702.49.90,

5702.50.00,

5702.92.00,

5702.99.00,

5703.20.00,

5703.30.00,

5703.90.10
उपशीर्थक

र

5703.90.90

8536.10.00,

मा

पने

कापेट;

8536.20.00,

8536.30.00,

8536.49.00,

8536.61.00,

8539.10.00,

8539.21.00,

8539.22.00,

8539.29.00,

8539.31.00,

8539.32.00,

8539.39.00,

8539.41.00,

8539.49.00,

8539.90.00 मा पने इलेक्षक्ट्रक इन्स्टलेशन; उपशीर्थक
8451.10.00 मा पने ड्राइक्षक्लर्नङ्ग मेक्षशन, उपशीर्थक
6302.31.10,

6302.31.90,

6302.32.10,

6302.32.90,

6302.39.10,

6302.39.90,

6302.91.00,

6302.93.00,

6302.99.00

मा

पने हाउसवकवपङ्गका मालवस्तु; उपशीर्थक 8414.30.00,
8414.40.00

मा

पने

कम्प्रेशर;

उपशीर्थक

8414.10.00 मा पने पम्प, उपशीर्थक 8301.40.00
मा पने डोर लक्स; उपशीर्थक 8504.33.00 मा पने
ट्रान्सफमथर; उपशीर्थक 8502.12.00, 8502.13.00,
8502.20.00

मा

पने

जेनरे े टसथ;

8214.90.00,

8215.10.00,

उपशीर्थक

8215.20.00,

8215.91.00, 8215.99.00 मा पने िकरी
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एवं

कटलरी;

उपशीर्थक

7013.10.00,

7013.22.00,

7013.28.00,

7013.33.00,

7013.37.00,

7013.41.00,

7013.42.00,

7013.49.00,

7013.91.00,

7013.99.00

6910.10.00

र

मा

पने

ग्लासवेर्र;

ु वेर्र; उपशीर्थक
उपशीर्थक 7323.93.00 मा पने टे वल
8481.80.90

मा

पने

सेर्नटरी

वफवटङ्ग।
मार्र् उक्षल्लक्षखत मालवस्तुमध्र्े िकरी, ग्लासवेर्र,

ु वेर्र, सेर्नटरी वफवटङ्ग र र्लनेन्समा होटे लको
कटलरी, टे वल
नाम र क्षचन्ह अवङ्कत भएको हुन ु पनेछ।
(ज)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा सरकारी, सामुिावर्क वा मुनाफा ववतरण नगने
अस्पतालले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

८७०२.१०.३०,

८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा
पने

माइिोबस

तर्ा

उपशीर्थक

८७०२.१०.२०,

८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मा
पने

र्मर्नबसमा

िे हार्

बमोक्षजम

भन्सार

महसुल

छु ट

दिइनेछः(अ)

न्र्ूनतम पन्र शर््र्ािे क्षख पचास शर््र्ासम्म भएको
अस्पतालको

लार्ग

माइिोबस

वा

र्मर्नबसमध्र्े

एउटा र पचास शर््र्ाभन्िा बढी भएको अस्पतालको
लार्ग माइिोबस वा र्मर्नबसमध्र्े जम्मा िुईवटा
सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास
प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।
(आ)

उपखण्ड (अ) बमोक्षजम सुववधामा पैठारी भएको
माइिोबस वा र्मर्नबस पुरानो भई प्रर्ोग गनथ
नसवकने भएमा त्र्सलाई स्क्र्र्ाप गरी सोको प्रमाण
भन्सार कार्ाथलर्मा पेश गरे पर्छ सोही प्रकारको
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अको सवारी साधन पैठारी गिाथ समेत र्ो सुववधा
दिइनेछ।
(झ)

चलक्षचत्र धुलाई गने, ध्वर्न भने वा र्नमाथण गने उद्देश्र्ले िताथ
भएका

उद्योग

र्सफाररसमा

वा

कम्पनीले

पैठारी

गने

चलक्षचत्र

िे हार्को

ववकास

उपखण्ड

बोडथको
(अ)

मा

उक्षल्लक्षखत मालवस्तु र चलक्षचत्र प्रिशथन गने उद्देश्र्ले िताथ
भएका उद्योग वा कम्पनीले उपखण्ड (आ) मा उक्षल्लक्षखत
मालवस्तु पवहलो पटक पैठारी गिाथ िुई िशमलव पााँच
प्रर्तशत भन्सार महसुल र्लई बााँकी भन्सार महसुल छु ट
हुनेछ। त्र्सरी र्सफाररस गिाथ चलक्षचत्र ववकास बोडथले
सम्बक्षन्धत उद्योग वा कम्पनीको िमता र प्रर्ोगको आधारमा
पररमाण वकटान गरे र र्सफाररस गनुथ पनेछ।
(अ)

उपशीर्थक

९०१०.१०.००

मा

पने

नेगेवटभ

प्रोसेर्सङ्ग मेक्षशन र फाइनल नेगेवटभ अल्ट्राक्षक्लर्नङ
मेक्षशन;

उपशीर्थक

कम्प्र्ूटराइज्ड

९०१०.५०.००

वप्रभ्र्ूएवल,

र्भर्डर्ो

मा

पने

एर्सष्टसवहत

कलर एनालाइक्षजङ्ग (करे क्सन) मेक्षशन सेट, फाइनल
वप्रक्षन्टङ्ग तर्ा फाइनल प्रोसेर्सङ्ग मेक्षशन, प्रोसेसर एवं
वप्रन्टर,

एनालाइजर,

र्सिोमीटर,

डवर,

स्टे नवेक,

र्मक्सचर,

साउण्ड

अर्डर्ो

ररडर,

र्मक्षक्सङ्ग

कन्सोल, स्पालाइजर, ररवाइण्डर, कलर करे क्सन
समेतको

टे र्लर्सने

मेक्षशन,

साउण्ड

अक्षप्टकल

ट्रान्सफररङ्ग मेक्षशन सेट, ररफ्लेक्टर, वेवी, सुपर
मल्टी-१०,

मल्टी-२०

रे क्षक्टफाइथस,

प्रोजेक्ट

सोलार,

कन्सोल,

एच.एम.आई,

र्डक्षजटल

वफल्म

सवथर, सवउफसथ, वफल्म प्लाटर ्स, वफल्म अटोमेशन
इक्षक्वपमेण्ट्स,
उपशीर्थक

टे र्लर्सने

८५२८.४९.००

सम्बन्धी
मा

उपकरण;
पने

मर्नटर,

उपशीर्थक ९००७.२०.०० मा पने प्रोजेक्टर र
उपशीर्थक ९००२.११.०० मा पने प्रोजेक्टर लेन्स,
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साउण्ड

अक्षप्टकल

क्र्ामराको

लेन्स

र

लेन्स;

उपशीर्थक ८४४१.१०.०० मा पने नेगेवटभ कवटङ
मेक्षशन

सेट

र

उपशीर्थक

८५२१.१०.००

र

८५२१.९०.०० मा पने एच.डी. टे प रे कडथर, वेटाएस.पी. र्भर्डर्ो रे कडथर र पी२ रे कडथर; उपशीर्थक
८५२८.५९.००

मा

पने

एच.डी.

मोर्नटर;

उपशीर्थक ८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० मा
पने एक्षम्प्लफार्र; उपशीर्थक ८५१८.२१.०० र
८५१८.२२.०० मा पने स्पीकर; र उपशीर्थक
८५२८.६९.०० मा पने वप्रन्ट वप्रभ्र्ू प्रोजेक्टर,
उपशीर्थक ९००६.५१.०० र ९००६.५३.०० मा
पने क्र्ामराहरू, उपशीर्थक ९००२.२०.०० मा
पने वफल्टर; उपशीर्थक ९००७.९१.०० मा पने
क्र्ामरा स्टै ण्ड, उपशीर्थक ८५०४.४०.९० मा पने
ब्र्ाट्री चाजथर, उपशीर्थक ८७१६.८०.०० मा पने
ट्रली, उपशीर्थक ८४२६.११.०० मा पने िेन
पवहलो

पटक

पैठारी

गिाथ

िुई

िशमलव

पााँच

प्रर्तशत भन्सार महसुल र्लई बााँकी भन्सार महसुल
छु ट हुनेछ।
(आ)

उपशीर्थक 9401.80.90 मा पने लक्जरी र्सट्स,
उपशीर्थक 8415.10.00 मा पने ४ टनभन्िा
बढी

िमताको

एर्र

कण्डीस्नर,

उपशीर्थक

8539.29.00 मा पने प्रोजेक्टर ल्र्ाम्पस र
जेनन वल्वस, उपशीर्थक 9007.20.00 मा पने
प्रोजेक्टरस्, उपशीर्थक 9010.60.00 मा पने
प्रोजेक्सन क्षस्िन्स्, उपशीर्थक 8518.40.00 र
8518.50.00 मा पने एक्षम्प्लफार्र।
(ञ)

नेपाल

सरकार,

सं स्कृर्त,

पर्थटन

तर्ा

नागररक

उड्डर्न

मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पवथतारोहण िलले नेपालका वहमाल
आरोहण गनथको र्नर्मत्त पैठारी गने नेपालमा खपत हुने मदिरा
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तर्ा च ुरोट बाहे कका मालवस्तुहरूमा िश प्रर्तशतभन्िा बढी
भन्सार महसुल लाग्ने भएमा िश प्रर्तशत मात्र भन्सार
महसुल लाग्नेछ।
र्स्ता िलले पैठारी गने नेपालमा खपत नहुने मालवस्तुको
हकमा

िरबन्िी

बमोक्षजम

लाग्ने

महसुल

धरौटीमा

र्लई

मालवस्तु वफताथ गरे पर्छ धरौटी रकम वफताथ दिइनेछ।
(ट)

नेपाल

सरकार,

सञ्चार

तर्ा

सूचना

प्रववर्ध

मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा ग्रामीण िेत्रमा सेवा पुर्र्ाउने िूरसञ्चार सेवा
प्रिार्क वा

िूरसञ्चार

सेवा

स्र्ापना

गरी

सञ्चालन

गने

सरकारी वा र्नजी िेत्रका र्नकार्ले एक्सचेन्ज स्र्ापना तर्ा
नेटवकथ

ववस्तारका

८५४४.२०.००

लार्ग

पैठारी

गने

उपशीर्थक

पने

केवुल

तर्ा

उपशीर्थक

मा

८५०७.२०.०० मा पने ब्र्ाट्रीमा सात प्रर्तशत भन्सार
महसुल लाग्नेछ।
(ठ)

उपशीर्थक ९०१८.३१.०० मा पने र्सररञ्ज उत्पािन गने
उद्योग र प्लावष्टक िाना प्रर्ोग गरी सोझै स्लाइन पानी
उत्पािन

गने

उद्योगले

आवश्र्क

पने

पररमाणसम्मको

प्लावष्टक िानामा उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गिाथ
िुई

िशमलव

पााँच

प्रर्तशत

भन्सार

महसुल

लाग्नेछ। उद्योग ववभागले र्सरी र्सफाररस गिाथ उद्योगले

उत्पािन तर्ा र्बिी गरे को र्सररञ्ज वा स्लाइन बोतलको
पररमाण, त्र्स्तो वस्तु उत्पािन गिाथ लाग्ने प्लावष्टक िानाको
पररमाण र खपत अनुपात समेतका आधारमा एक आर्र्थक
वर्थको

लार्ग

आवश्र्क

पने

प्लावष्टक

िानाको

प्रर्ोग

हुने

पररमाण

एकैपटक र्सफाररस गनुथ पनेछ।
(ड)

मुटुको

शल्र्विर्ा

गिाथ

उपशीर्थक

९०१८.९०.9० मा पने कष्टम ट्यूववङ्ग प्र्ाक (सी.वट.पी.)
उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको लार्ग आवश्र्क
पने पररमाणसम्मको उपशीर्थक ३९१७.३९.०० मा पने
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मेर्डकल पी.र्भ.सी. ट्यूव र सोको सहार्क सामग्री उद्योग
ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गिाथ िश प्रर्तशत भन्सार
महसुल लाग्नेछ।
(ढ)

एक सर् वटा भन्िा बढी िुधालु गाई वा भैंसी पाल्ने पशु
फामथ र कृवर् सहकारीले आफ्नो प्रर्ोजनको र्नर्मत्त नेपाल
कृवर्

सरकार,
र्सफाररसमा

तर्ा

पैठारी

गने

पशुपन्छी
शीर्थक

ववकास
८७.०४

मन्त्रालर्को
अन्तगथत

पने

जुनसुकै एउटा ढु वानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा
पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ। त्र्स्तो ढु वानीका साधन पैठारी

गरे का र्मर्तले सात वर्थसम्म र्बिी ववतरण वा नामसारी गनथ
पाइनेछैन।
(ण)

क्षचर्ा उद्योगले क्षचर्ा ढु वानी गने प्रर्ोजनको र्नर्मत्त उपशीर्थक
८७०४.२१.२०

मा

पने

वपकअप

वा

उपशीर्थक

८७०४.३२.०० मा पने र्मर्न ट्रक नेपाल सरकार, कृवर्
तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गरे मा
सात वर्थसम्म र्बिी ववतरण वा नामसारी गनथ नपाउने गरी
एक पटकका लार्ग िे हार् बमोक्षजमको सं ख्र्ामा भन्सार
महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछः(अ)

िश ववगाहािे क्षख तीस ववगाहासम्म िेत्रफलमा क्षचर्ा

(आ)

तीस ववगाहाभन्िा बढी िेत्रफलमा क्षचर्ा खेती गरी

खेती गरी क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगलाई एउटा,
क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगलाई िुई वटा।

(त)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा पशुपन्छी पालन उद्योग, कृवर् फमथ तर्ा कम्पनी
एवं कृवर् सहकारी सं स्र्ाले पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन

सुरक्षित गनथ र्नमाथण गररने शीत भण्डारको लार्ग आवश्र्क
पने उपशीर्थक ३९२५.९०.२० मा पने पफ स्र्ाण्डववच वाल
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एण्ड

रुफ

प्र्ानलहरुमा

िश

प्रर्तशत

भन्सार

महसुल

लाग्नेछ।
(र्)

नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान तर्ा प्रववर्ध मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा सामुिावर्क क्षशिण सं स्र्ाले ववद्यार्ी ल्र्ाउने
लैजाने प्रर्ोजनका लार्ग तीस सीटभन्िा बढी िमताको
उपशीर्थक

८७०२.१०.१०,

८७०२.३०.१०,

८७०२.४०.१०,

८७०२.२०.१०,
८७०२.९०.१०

मा

पने एउटा बस पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार महसुलमा पचहत्तर
प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।
र्सरी पैठारी गरे को बस पैठारी गरे को र्मर्तले िश वर्थसम्म

अरु कसैलाई र्बिी ववतरण वा नामसारी वा कुनै वकर्समले
हक हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न। िश वर्थ नपुगी र्बिी
ववतरण वा नामसारी वा कुनै वकर्समले हक हस्तान्तरण
गरे मा प्रचर्लत कानून बमोक्षजम पूरै महसुल लाग्नेछ।
(ि)

नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा मन्त्रालर्को र्सफाररसमा

नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्त प्राप्त र्नजी स्वास््र् सं स्र्ाले पैठारी
गने मृगौला उपचारमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक ९०१८.९०.9० मा
पने हेमो डार्लाइर्सस मेर्सन, डाइलार्सस ररप्रोसेसर, डार्लाइजर
र र्सको ट्यूववङ्ग; उपशीर्थक

९४०२.९०.२० मा पने

डाइलार्सस बेड तर्ा उपशीर्थक ९४०२.९०.९० मा पने कुसी,

मुटुको रोग र्निान तर्ा उपचारमा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक
९०१८.१२.००

मा

पने

इकोकार्डथर्ोग्राफ;

उपशीर्थक

९०१८.९०.9० मा पने र्भर्डर्ो स्कोप, क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग
मेर्सन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर रोगको र्निान तर्ा उपचारमा
प्रर्ोग हुने उपशीर्थक ९०२२.१२.०० मा पने पोक्षजट्रोन इर्मशन

टोमोग्राफी (पेट) स्क्र्ान मेर्सन, कम्प्र्ूटेड टोमोग्राफी (र्स.टी.)
स्क्र्ान मेर्सन, मेमोग्राफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० मा पने

ब्रे सीर्ेरापी र र्लर्नर्र एक्षक्सलरे टर; रोग र्निानमा प्रर्ोग हुने

उपशीर्थक ९०१८.१९.९० मा पने फ्लो साइटोर्मटर, नेक्स्ट
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जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइिोएरी प्लेटफमथ मक्षल्टप्लेक्स
ररर्ल टाइम वप.सी.आर. र उपशीर्थक ९०१८.१३.०० मा पने

म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स इमेक्षजङ्ग (एम.आर.आई.) मेर्सनमा लाग्ने
भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(ध)

पशु सेवा ववभागको र्सफाररसमा भेटेररनरी अस्पतालले पैठारी

गने उपशीर्थक ८५४३.७०.9० मा पने मेटल र्डटे क्टर,
उपशीर्थक ९०१८.१२.०० मा पने अल्ट्रासाउण्ड, उपशीर्थक
९०१८.९०.9० मा पने ग्र्ास एनेस्र्ेर्सर्ा सेट, उपशीर्थक
९०२२.१४.०० मा पने एक्स-रे मेर्सनमा लाग्ने भन्सार
महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(न)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा मोबाइल भेटेररनरी सेवा प्रिान गने सं स्र्ाले

मोबाइल भेटेररनरी सेवा सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क पने

भेटेररनेरी एम्बुलेन्स र प्रर्ोगशाला तर्ा डार्ोगनोवष्टक सुववधा

जर्डत उपशीर्थक 8705.90.90 मा पने मोटर गाडी पैठारी
गिाथ लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(प)

उद्योग ववभागको र्सफाररसमा मास्क बनाउने उद्योगले सक्षजक
थ ल
मास्क बनाउनका लार्ग कच्चा पिार्थको रुपमा पैठारी गने
उपशीर्थक ५६०३.११.०० र ५६०३.९१.०० मा पने
नबुर्नएका

कपडा,

उपशीर्थक

५६०४.१०.००

मा

पने

इलावष्टक डोरी र शीर्थक ७२.२६ मा पने क्षखर्ा नलाग्ने
स्पातको स्ट्रीप पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशत भन्सार महसुल
लाग्नेछ।
(फ)

तराईमा पााँच हेक्टर भन्िा बढी र पहाड तर्ा वहमालमा तीन

हेक्टर भन्िा बढी िेत्रफलमा सामःूवहक कृवर् खेती गने कृवर्
सहकारी सं स्र्ाले आफ्नो उत्पािन ढु वानी गने प्रर्ोजनका
लार्ग

नेपाल

मन्त्रालर्को

सरकार,

कृवर्

र्सफाररसमा

तर्ा
पैठारी

पशुपन्छी
गने

ववकास
उपशीर्थक

८७०४.21.10 र ८७०४.२२.१० मा पने डबल क्र्ाब
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वपकअप, उपशीर्थक 8704.21.50, 8704.22.96 र
8704.90.10
र्सष्टम)

जडान

मा

पने

गररएको

प्रक्षशतक
ढु वानी

प्रणाली

साधन

(रे वफ्रजरे वटङ्ग

बाहेक

जुनसुकै

प्रकारका एउटा ढु वानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा
पचास प्रर्तशत छु ट हुनेछ। त्र्स्तो ढु वानीका साधन पैठारी गरे का
र्मर्तले सात वर्थसम्म र्बिी ववतरण वा नामसारी गनथ पाइनेछैन।
१६.

कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेः िे हार्का मालवस्तुहरू भारत र जनवािी गणतन्त्र चीनको

स्वशार्सत िेत्र र्तब्बतबाट स्र्ल मागथ हुाँिै नेपालमा पैठारी हुाँिा भन्सार महसुल
पूणरू
थ पले छु ट हुनेछ र िे हार् बमोक्षजमको िरमा कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछः(१)

िे हार्का उपशीर्थकमा पने मालवस्तुमा पााँच प्रर्तशतका िरले कृवर्
सुधार शुल्क लाग्नेछःभाग 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

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

0106.90.00
भाग ०३
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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

0303.69.00

0303.81.00

0303.82.00 0303.83.00

0303.84.00

0602.30.00

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

0602.40.00

0602.90.00

0604.20.00 0604.90.00

0705.11.00

0705.19.00

0705.21.00 0705.29.00

0710.40.00

0711.20.00

0712.33.00

भाग ०७

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

1001.11.00

1001.19.00

1001.91.00 1001.99.00

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

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

0810.60.00
भाग १०

भाग १२
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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

1401.20.00

1401.90.00 1404.20.00

1404.90.40

भाग १४
1401.10.00
1404.90.90
भाग १५
1521.90.00

द्रष्टव्र्ः
मार्र् उक्षल्लक्षखत उपशीर्थक १००१.११.०० र 1001.91.00 मा
पने गहुाँको बीउ, उपशीर्थक १००५.१०.०० मा पने मकैको बीउ,
उपशीर्थक १००६.१०.१० मा पने धानको बीउ तर्ा उपशीर्थक
१२०९.९१.१०,
१२०९.९१.४०,

१२०९.९१.२०,
१२०९.९१.५०

र

१२०९.९१.३०,

१२०९.९१.९०

मा

पने

तरकारीको बीउमा बीउ बीजन गुणस्तर र्नर्न्त्रण केन्द्रको र्सफाररसमा
पैठारी हुाँिा एक प्रर्तशत कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछ।
(२)

िे हार्का उपशीर्थकमा पने मालवस्तुमा नौ प्रर्तशतका िरले कृवर् सुधार
शुल्क लाग्नेछःभाग ०१
0104.20.00

0105.94.00

0105.99.00

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

भाग ०३
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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

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

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

0603.11.00

0603.12.00

0603.13.00

0603.14.00

0603.15.00

0603.19.00

0603.90.00

भाग ०४

भाग ०६

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
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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

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

1006.३0.10

1006.३0.90

1006.४0.00

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

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

0810.90.90
भाग ०९
0910.11.10

0910.30.10

भाग १0
1006.20.00
भाग ११

भाग १२

भाग १७
1701.13.10

1701.14.10

भाग २३

१७.

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

भन्सार महसुल तर्ा कृवर् सुधार शुल्क पूणथ छु ट हुनेः िे हार्का मालवस्तु पैठारी
गिाथ भन्सार महसुल तर्ा कृवर् सुधार शुल्क पूणथ रूपमा छु ट हुनेछः(क)

उपशीर्थक

०१०५.११.००,

०१०५.१४.००,

०१०५.१२.००,

०१०५.१५.००,
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०१०५.१३.००,
०१०५.९४.००,

०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० मा पने प्रजनन्का लार्ग पैठारी
हुने (प्र्ारे न्ट स्टक) चल्लाहरू।
(ख)

उपशीर्थक

०६०१.१०.००,

०६०२.२०.००,

०६०१.२०.००,

०६०२.३०.००,

०६०२.१०.००,

०६०२.४०.००

र

०६०२.९०.०० मा पने फलफूल तर्ा फूलका गाना तर्ा जराहरू,

फलफूल तर्ा फूलका र्बरूवा र कलमी र्बरूवाहरू र उपशीर्थक
१२०९.३०.०० मा पने फूलको बीउ र्बजन।
(ग)

कुखुराको िाना उत्पािन गने उद्योग वा ह्याचरी फमथहरूले पैठारी गने
कुखुराको

िानामा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

०५०६.१०.००

र

०५०६.९०.०० मा पने हाडको धुलो र अवशेर्।
(घ)

नेपालमा जैववक मल उत्पािन गने गरी िताथ भएका उद्योगले जैववक
मलको उत्पािनका लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक २३०६.९०.०० मा
पने र्नमखली र अण्डीखली।

(ङ)

जैववक

इन्धन

उत्पािनको

लार्ग

पैठारी

गररने

उपशीर्थक

१४०४.९०.९० मा पने सक्षजवन (जट्रोफा) को िाना तर्ा बीउ
(र्सड्स्)।
(च)

पशु सेवा ववभागको र्सफाररसमा नश्ल सुधारको लार्ग पैठारी गररने भाग
१ मा पने जीववत चौपार्ा पशु।

(छ)
१८.

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास मन्त्रालर्को र्सफाररसमा
पैठारी गररने उन्नत जातका फलफूलका र्बरुवा।

मालवस्तुको पैठारी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका
लार्ग मालवस्तु पैठारी गिाथ एक पटकमा एउटा कन्साईनमेन्टबाट तोकेका वस्तु
वगीकरण भागमा पने उस्तै प्रकृर्तका मालवस्तु मात्र पैठारी गनथ पाइने गरी

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालर्ले तोक्न सक्नेछ।र्सरी तोकेको भन्िा फरक

वकर्समका मालवस्तु पैठारी भएको पाइएमा फरक पाएजर्त मालवस्तुमा लाग्ने

महसुल र सोको शतप्रर्तशत जररबाना गरी भन्सार अर्धकृतले जााँचपास गनथ
सक्नेछ।
(२) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी हुने खाद्य सामग्री वा सोको

प्र्ावकङ्गमा मालवस्तुको ब्राण्ड, लेवल, लेवलमा कच्चा पिार्थको र्मश्रण र
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उपभोग्र् र्मर्त तर्ा खाद्य सामग्री बाहेकका अन्र् तर्ारी मालवस्तुको हकमा सो

मालवस्तु वा सोको प्र्ावकङ्गमा मालवस्तुको ब्राण्ड र लेवल समेत खुलाएको हुन ु
पनेछ। र्स्तो वववरण नखुलेको मालवस्तु र नक्कली मालवस्तु पैठारी गरे को

वा गनथ खोजेको पाइएमा त्र्स्तो मालवस्तु भन्सार अर्धकृतले जफत गनेछ।
र्सरी जफत गररएको मालवस्तु सडाउन लाग्ने खचथ समेत पैठारीकताथबाट असुल
गनेछ।
(३) नेपालर्भत्र प्रतीतपत्रद्वारा पैठारी हुने मालवस्तुको हकमा प्रतीतपत्र

खोल्िाकै अवस्र्ामा र अन्र् बैवङ्कङ्ग प्रणाली माफथत भुिानी हुने गरी पैठारी
भएको

मालवस्तुहरूको

हकमा

प्रोफमाथ

इन्भ्वाइस

तर्ा

र्तनका

बीजकमा

मालवस्तुको वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्तु वगीकरण शीर्थक, प्रत्र्ेक
ु
वस्तुको प्रर्त एकाई मूल्र् र पररमाण, उत्पक्षत्तको मुलक
तर्ा र्र्ासम्भव

मालवस्तुको प्रकृर्त अनुसार मोडेल नम्बर र कम्पनी समेत खुलाउनु पनेछ।
मालवस्तु धनी वा भन्सार एजेन्टले पैठारी गने मालवस्तुको घोर्णा गिाथ
बीजकमा उक्षल्लक्षखत मालवस्तुलाई प्रज्ञापनपत्रमा अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल
इन्ट्री) गनुथ पनेछ। मालवस्तुलाई अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल इण्ट्री) गरे को
नपाइएमा वा प्रतीतपत्र, प्रोफमाथ इन्भ्वाइस तर्ा र्तनका बीजकमा मालवस्तुको
वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्तु वगीकरण शीर्थक, प्रत्र्ेक वस्तुको प्रर्त
ु , मालवस्तुको प्रकृर्त अनुसारको मोडेल
एकाई मूल्र्, पररमाण, उत्पक्षत्तको मुलक

नं. र कम्पनी जस्ता वववरण उल्लेख गरे को नपाइएमा भन्सार अर्धकृतले सो
बमोक्षजम घोर्णा गनथ लगाई त्र्स्ता मालवस्तुमा भन्सारले र्नधाथरण गरे को

मूल्र्को िुई प्रर्तशत र महसुल नलाग्ने मालवस्तु भएमा मूल्र्को एक प्रर्तशत
र्प रकम असुल गरी जााँचपास गनथ सक्नेछ।
(४) तर्ारी मालवस्तु पैठारी गरे पर्छ प्र्ावकङ्गमा अर्नवार्थ रुपमा
आर्ातकताथ र बजार ववतरकको पूरा वववरण भएको लेवल लगाएर मात्र
बजारमा र्बिीको लार्ग पठाउनु पनेछ।तोके बमोक्षजमको मापिण्ड पूरा नगरी

बजारमा पठाएको पाइएमा अनुगमन गने अर्धकारीले र्स्तो मालवस्तु जफत गनथ
सक्नेछ।
१९.

सं वेिनशील सूचीका मालवस्तुमा महसुल छु ट नहुनेः साफ्टा सम्झैाता अन्तगथत
नेपाल सरकारको सं वेिनशील सूचीमा परे का िे हार्का उपशीर्थकका मालवस्तुमा
अनुसूचीको िफा ६ बमोक्षजम छु ट प्रिान गररने छै न:
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तर र्स अनुसूचीका अन्र् िफाहरूबाट लाग्ने भन्सार महसुल पूणथ वा
आंक्षशक छु ट दिइएकोमा सोही बमोक्षजम हुनेछ।
ु मध्र्े गैरकमववकर्सत मुलक
ु को लार्ग लागू हुने सं वेिनशील
(१) साकथ मुलक
मालवस्तुको उपशीर्थकको सूचीःभाग-४
0402.10

0402.21

0402.29

0402.91

0402.99

0405.10

0405.20

0405.90

0713.10

0713.20

0713.31

0713.32

0८02.70

0802.80

0802.90

0805.10

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

भाग-७
0712.90
भाग-८
0801.32
भाग-९

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

1701.13

1701.14

1701.91

1701.99

1703.10

1703.90

1704.10

1704.90

1806.20

1806.31

1806.32

1806.90

भाग-१७

भाग-१८
1806.10
भाग-१९
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1902.11

1902.19

1902.20

1902.30

1905.10

1905.20

1905.31

1905.32

1905.40

1905.90

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

2103.10

2103.20

2103.90

2104.10

2104.20

2106.10

2106.90

भाग-२०

2009.90
भाग-२१

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

2208.60

2208.70

2208.90

2401.10

2401.20

2401.30

2402.10

2402.20

2402.90

2403.11

2403.19

2403.91

2403.99

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-२४

भाग-२५

भाग-२७
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2710.12

2710.19

2710.20

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

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

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-३२

भाग-३३

भाग-३४

भाग-३६
3605.00
भाग-३८
3814.00

3819.00

भाग-३९
3916.10

3916.20

3916.90

3917.10

3917.21

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
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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

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

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

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-४२

भाग-४८

भाग-४९
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4909.00

4910.00

4911.10

4911.91

4911.99

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-५२

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

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

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

भाग-५५

248

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

5601.22

5601.29

5601.30

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

5904.10

5904.90

भाग-५६
5601.21
भाग-५७

भाग-५९
5903.10

5903.20

5903.90

5906.10

5906.91

5906.99

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

6006.10

6006.21

6006.22

6006.23

6006.24

6006.31

6006.32

6006.33

6006.34

6006.41

भाग-६०
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6006.42

6006.43

6006.44

6006.90

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

6201.11

6201.12

6201.13

6201.19

6201.91

6201.92

6201.93

6201.99

6202.11

6202.12

भाग-६१

भाग-६२
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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

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

6401.92

6401.99

6402.12

6402.19

भाग-६३

भाग-६४
6401.10
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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

6802.29

6802.91

भाग-६५
6506.10
भाग-६८
6802.10

6802.21

6802.23

6802.92

6802.93

6802.99

6904.10

6904.90

6907.21

6907.22

6907.23

6907.30

6907.40

6910.10

6910.90

6911.10

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

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

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

भाग-६९

6911.90
भाग-७०

भाग-७२

7215.90
भाग-७३
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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

8302.10

8302.20

302.30

8302.41

8302.42

8302.49

8302.50

8302.60

8309.10

8415.10

8415.20

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

7313.00
भाग-८०
8007.00
भाग-८३

भाग-८४

भाग-८५
8504.10

8504.21

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

8702.20

8702.30

8702.40

8702.90

8544.60
भाग-८७

8702.10
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8703.10

8703.21

8703.22

8703.23

8703.24

8703.31

8703.32

8703.33

8703.40

8703.50

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

9608.10

9619.00

9703.00

9705.00

भाग-९६
9603.21
भाग-९७
9702.00

(२)

साकथ

ु मध्र्े कम
मुलक

ु को र्नर्मत्त लागू हुने सं वेिनशील
ववकर्सत मुलक

मालवस्तुको उपशीर्थकको सूचीः-

िे हार्का उपशीर्थक बाहेकका उपिफा (१) मा उक्षल्लक्षखत अन्र् उपशीर्थकःभाग-७२
7213.10

7213.20

7213.91

7213.99

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-७३

भाग-८३
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8302.10

8302.20

8302.30

8302.49

8302.50

8302.60

8302.41

8302.42

भाग-८४
8451.90

२०.

िे हार्का उपशीर्थकमा उक्षल्लक्षखत मालवस्तु िफा ७ बमोक्षजम पैठारी गरे मा सोही
िफा बमोक्षजम िर अनुसार भन्सार महसुल लाग्नेछःभाग -१
0104.20

0105.94

0105.99

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

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

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

भाग -२

भाग -३
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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

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

0603.11

0603.12

0603.13

0603.14

0603.15

0603.19

0603.90

0305.७9
भाग -४

भाग -६

भाग -७
0701.10

0701.90

0702.00

0703.10

0703.20

0703.90

0704.10

0704.20

0704.90

0706.10

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

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

0910.12

0910.30

भाग -८

भाग -९
0910.11
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भाग -१०
1001.91

1001.99

1005.10

1006.20

1006.30

1006.40

1005.90

1006.10

1101.00

1102.20

1102.90

1103.11

1103.13

1103.19
1104.23

1103.20

1104.12

1104.19

1104.22

1104.29

1104.30

1105.10

1105.20

1106.10

1106.20

1106.30

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

1507.10

1512.11

1512.21

1512.29

1515.21

1515.50

1515.90

भाग -११

भाग -१२

1212.99
भाग -१५

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

2711.11

2711.12

2711.13

2711.14

2711.19

2711.21

2711.29

2008.97
भाग -२१
2103.30
भाग -२७

भाग -३०
3003.10

3003.20

3003.41

3003.42

3003.43

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
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२१.

र्नजी िेत्रबाट सञ्चार्लत कुररर्रबाट हुने र्नकासी पैठारी सम्बन्धी व्र्वस्र्ाः र्नजी

िेत्रबाट सञ्चार्लत कुररर्रमाफथत हुने र्नकासी पैठारीका सम्बन्धमा िे हार्का
व्र्वस्र्ा लागू हुनछ
े ः(१)

िे हार्का मालवस्तु कुररर्रबाट पैठारी गनथ पाइने छै नः(क)

एक पोकामा सत्तरी वकलोग्रामभन्िा बढी तौल भएको,

(ख)

जनावर तर्ा र्तनका अङ्ग,

(ग)

वनस्पर्त र र्तनका अङ्ग,

(घ)

जुनसुकै स्वरुपका सुन, चााँिी तर्ा गरगहना,

(ङ)

बहुमूल्र् तर्ा अधथ बहुमूल्र् पत्र्र,

(च)

प्रचर्लत कानून बमोक्षजम पैठारीको लार्ग प्रर्तबन्ध लगाइएका
अन्र् मालवस्तु।

(२)

िे हार्का मालवस्तु कुररर्रबाट र्नकासी गनथ पाइने छै नः(क)

र्नकासी महसुल लाग्ने मालवस्तु,

(ख)

बण्डेड वेर्रहाउस तर्ा पासबुक सुववधा उपभोग गरे का
उद्योगहरूले र्नकासी गने मालवस्तु,

(ग)

प्रचर्लत कानून बमोक्षजम र्नकासीको लार्ग प्रर्तबन्ध लगाइएका
अन्र् मालवस्तु।

(३)

कुररर्र कम्पनीले आफ्नो कुररर्रमाफथत हुने पैठारी वा र्नकासीको

कन्सोर्लडेटेड मेर्नफेस्ट अर्ग्रम रुपमा भन्सार कार्ाथलर्मा प्रस्तुत गनुथ
पनेछ। भन्सार कार्ाथलर्ले मालवस्तु जााँचपास गिाथ प्रज्ञापनपत्रका सार्
त्र्स्तो मेर्नफेष्टको प्रर्तर्लवप अर्नवार्थ रुपमा सं लग्न गनुथ पनेछ।
(४)

नमूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशुल्क उपहारको रुपमा एक कन्साइन्मेन्टमा
पााँचसर् अमेररकी डलर मूल्र्सम्मको मालवस्तु भुिानी प्रविर्ा र्बना
पैठारी

गनथ

सवकनेछ।

व्र्ापाररक

प्रर्ोजनका

हकमा

अर्धकतम

एकहजार अमेररकी डलर मूल्र्सम्मको मालवस्तु स्वीकृत बैंवकङ्ग प्रणाली
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अन्तगथत भुिानी हुने गरी पैठारी गनथ सवकनेछ र त्र्सरी हुने पैठारीका
हकमा सामान्र् भन्सार प्रविर्ा अवलम्बन गनुथ पनेछ।
(५)

नमूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशुल्क उपहारको रुपमा एक कन्साइन्मेन्टमा
एकहजार अमेररकी डलर मूल्र्सम्मको मालवस्तु भुिानी प्रविर्ा र्बना
र्नकासी गनथ सवकनेछ। व्र्ापाररक प्रर्ोजनका हकमा अर्धकतम

िशहजार अमेररकी डलर मूल्र्सम्मको मालवस्तु स्वीकृत बैंवकङ्ग प्रणाली
अन्तगथत भुिानी हुने गरी र्नकासी गनथ सवकनेछ र र्सरी हुने
र्नकासीका हकमा सामान्र् भन्सार प्रविर्ा अवलम्बन गनुथ पनेछ।
(६)

र्नकासी वा पैठारी गिाथ प्रेर्कले प्रत्र्ेक पोकामा रहेको मालवस्तुको
तौल समेतको वववरण र मूल्र् खुलेको फाराम वा कन्सोर्लडेटेड
मेर्नफेष्ट प्रत्र्ेक पोकासाँगै पठाउनु पनेछ।

(७)

र्नकासी पैठारी हुने मालवस्तु जााँचपास गिाथ प्रज्ञापनपत्रका सार् उपिफा
(६) बमोक्षजमको फाराम वा मेर्नफेष्टको प्रर्तर्लवप सं लग्न गनुथ पनेछ।

(८)

नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लई र्नकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु तर्ा
डाक्टरको

प्रेक्षस्िप्सनका

आधारमा

पैठारी

हुने

और्र्धको

हकमा

उपिफा (४) र (५) बमोक्षजमको मूल्र्को बन्िे ज लागू हुने छै न।
(९)

उपिफा (४) र (५) बमोक्षजम र्नकासी वा पैठारी हुने नमूना वा
उपहारका हकमा अन्र् आवश्र्क कागजातका अर्तररि उपिफा (६)
बमोक्षजमको फाराम वा मेर्नफेस्ट सं लग्न गरी सम्बक्षन्धत कुररर्र
कम्पनीकै नाममा प्रज्ञापनपत्र भरी जााँचपास गनथ सवकनेछ।

(१०)

ु बाट हुने पैठारी वा
र्स िफा बमोक्षजमको व्र्वस्र्ा जुनसुकै मुलक

(११)

उपिफा (४) र (५) मा तोवकएको मूल्र्को सीमा नेपाल सरकार,

ु मा हुने र्नकासीका हकमा लागू हुनेछ।
जुनसुकै मुलक

उद्योग, वाक्षणज्र् तर्ा आपूर्तथ मन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी हे रफेर गरे मा सोही बमोक्षजम हुनेछ।
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(१२)

र्स िफाको कार्ाथन्वर्नमा कुनै बाधा अडकाउ परे मा भन्सार ववभागको
महार्निे शकले

त्र्स्तो बाधा

अडकाउ फुकाउन वा र्स िफामा

उक्षल्लक्षखत प्रविर्ालाई आवश्र्कता अनुसार सरलीकरण गनथ सक्नेछ।
२२.

ववववधः
(१)

िे हार्मा उल्लेख भए बाहेक पुराना तर्ा प्रर्ोग भएका मालवस्तुहरू
पैठारी गनथ पाइने छै नः(क)

कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योगको सञ्चालनको लार्ग पैठारी गने
भाग ८४ मा पने उत्पािन र्मर्तले पााँच वर्थ ननाघेका मेक्षशनरी
एवं र्न्त्र उपकरणहरू।
तर मुद्रण उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रर्ोजनको
लार्ग उत्पािनको र्मर्तले िश वर्थ ननाघेको मुद्रण र्न्त्रावली
(वप्रक्षन्टङ्ग मेक्षशन) पैठारी गनथ सक्नेछन्।

(ख)

उद्योगले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने धातुका पत्रु
(मेटल स्क्र्र्ाप), उपशीर्थक 4012.20.00 मा पने प्रर्ोग
गररएका (र्ुज्ड/स्क्र्र्ाप) टार्र, शीर्थक 47.07 मा पने रद्दी
कागज (वेस्ट एण्ड स्क्र्र्ाप) र रोक्षजन तर्ा टपेन्टाइन
उद्योगले आफ्नो प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक
8007.00.10

मा

पने

प्रर्ोग

गरे का

खाली

वटनका

र्डब्बाहरु।
(ग)

हवाई सेवा कम्पनीहरूले हवाई सेवा सञ्चालनको लार्ग नेपाल
नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसमा पुराना वा प्रर्ोग
भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर र र्तनका इक्षञ्जन एवं फेडरल
एर्भएशन

एक्षड्मन्सट्रेशन

(एफ.ए.ए.),

र्ूरोवपर्न

एर्भएशन

सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) वा सम्बक्षन्धत िे शका नागररक
उड्डर्न प्रार्धकरण (सी.ए.ए.) बाट स्वीकृत प्राप्त मेक्षन्टनेन्स

ररवपर्र ओभरहल (एम.आर.ओ.) कम्पनीले मेक्षन्टनेन्स ममथत
सम्भार वा ओभरहल गरी एर्रओदिथनेस स्टाण्डडथ प्रमाणीकरण

गरे का वा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणबाट स्वीकृत प्राप्त
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कम्पनीले ममथत सम्भार वा ओभरहल गरे का हवाईजहाज र
ु ाथ।
हेर्लकोप्टरका अन्र् पाटथपज
(घ)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्तु
सम्बन्धी सूचना अन्तगथत पैठारी गनथ पाइने र्नजी प्रर्ोगका
मालवस्तु।

(ङ)

नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लई राहत तर्ा उिार कार्थका
लार्ग अन्तराथवष्ट्रर् सं घ सं स्र्ाबाट सहर्ोग स्वरूप पैठारी हुने
मालवस्तु।

(च)

नेपालमा सञ्चार्लत आर्ोजनाको लार्ग आर्ोजना तर्ा ठे केिारले

पर्छ वफताथ लै जाने शतथमा पैठारी गने पुराना र्मल मेर्सनरी तर्ा
र्न्त्र उपकरण र पर्छ वफताथ लै जाने शतथमा नेपाल आर्ल र्नगमले
भारतीर् आर्ल र्नगमबाट पैठारी गने पुराना ररफ्र्ूलर ट्याङ्कर;
वैिेक्षशक सहार्तामा सञ्चार्लत टनथ वक आर्ोजनाको लार्ग

पर्छ वफताथ लैजाने शतथमा आर्ोजना वा ठे केिारले पैठारी गने
पुराना सवारी तर्ा ढु वानीका साधन।
(छ)

र्स उपिफामा उल्लेख गररएिे क्षख बाहे कका पुराना वा प्रर्ोग
भएका मालवस्तु र उत्पािन र्मर्त नखुलेका र्मल मेक्षशनरी
एवं

र्न्त्र

उपकरण

पैठारी

गरे को

पाइएमा

जफत

गररनेछ।
(२)

चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्बतबाट मालवस्तु पैठारी गिाथ िे हार्मा
उक्षल्लक्षखत मालवस्तु वस्तु ववर्नमर् वा बैंवकङ्ग प्रणाली अनुसार र अन्र्
सबै मालवस्तु बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनुसार गनुथ पनेछः(क)

कच्चा ऊन,

(ख)

जीववत भेडा च्र्ाङ्कग्रा,

(ग)

नून,

(घ)

चौंरी गाई र चौंरी गाईको पुच्छर,

(ङ)

गलैं चा,

(च)

जडीबुटी।
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तर र्नकासी गिाथ र सोह्र हजार रुपैर्ााँसम्मको मालवस्तु
पैठारी गिाथ बैवङ्कङ्ग प्रणाली अर्नवार्थ हुने छै न।
(३)

ब्रुअरी

कम्पनीले

िाउनककथ

पैठारी

गिाथ

आन्तररक

राजस्व

कार्ाथलर्को र्सफाररसमा मात्र पैठारी गनुथ पनेछ।
(४)

ु
तेस्रो मुलक
तर्ा चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्बतमा र्नकासी हुने

मालवस्तु कुनै र्नकासीकताथले काठमाण्डौक्षस्र्त र्त्रभुवन ववमानस्र्ल
भन्सार

कार्ाथलर्मा

जााँचपास

गराई

बन्ि

कन्टे नरमा

भन्सारको

सीलछाप लगाई िक्षिण सीमाक्षस्र्त भन्सार कार्ाथलर् तर्ा उत्तरी
सीमामा अवक्षस्र्त तातोपानी तर्ा रसुवा भन्सार कार्ाथलर्बाट र्नकासी
गनथ चाहेमा भन्सार ववभागले प्रविर्ा तोकी उि सुववधा प्रिान गनेछ।
(५)

कुनै सरकारी र्नकार्, उद्योग, व्र्क्षि, सं स्र्ा वा वविे शी नागररकले कुनै खास
कार्थ प्रर्ोजनको लार्ग (व्र्ापाररक प्रर्ोजन बाहेक) पर्छ वफताथ लैजाने शतथमा
पैठारी गने मालवस्तु सम्बक्षन्धत मन्त्रालर् वा िू तावासको र्सफाररसमा
बढीमा तीन मवहनासम्मको लार्ग लगतमा राखी पैठारी गनथ दिन
सवकनेछ।त्र्सरी र्सफाररस नभएको अवस्र्ामा भन्सार कार्ाथलर्ले औक्षचत्र्
हेरी पर्छ वफताथ गने शतथमा बढीमा एकवर्थको अवर्ध तोकी लाग्ने कर,
महसुल तर्ा शुल्कहरू बापत नगि धरौटी वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लई
जााँचपास गनथ स्वीकृर्त दिन सक्नेछ। तोकेको अवर्धमा मालवस्तु वफताथ

गरे मा सो मालवस्तु पैठारी हुाँिाका बखत नगि धरौटी वा बैङ्क

ग्र्ारे ण्टीमा राखेको महसुल रकमको एक प्रर्तशत रकम असुल गरी
नगि धरौटी वफताथ वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ। तोवकएको

अवर्धमा मालवस्तु वफताथ नगरे मा त्र्स्तो मालवस्तु जफत गरी बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी वा नगि धरौटीबाट महसुल बराबरको रकम राजस्वमा
आम्िानी बााँर्धनेछ।
तर,
(क)

र्नमाथण कार्थमा प्रर्ोग हुने एक्साभेटर, डोजर, लोडर, रोलर,
लेभलर, िेन (वफक्स्ड िेन बाहेक) र िेनलरी जस्ता

मालवस्तु पर्छ वफताथ लैजाने गरी अस्र्ार्ी पैठारी गिाथ भन्सार
महसुल, अन्तःशुल्क तर्ा मूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा एकमुष्ट
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समिरमा प्रर्त दिन एक हजार पााँच सर् रुपैर्ााँका िरले भन्सार
महसुल र्लई बढीमा एक वर्थसम्मको लार्ग अस्र्ार्ी पैठारी गनथ
दिइनेछ।
(ख)

कृवर् कार्थमा प्रर्ोग हुने वेलर वा स्ट्र कलेक्टर सवहतको

कम्वाइन्ड हाभेष्टर पर्छ वफताथ लैजाने गरी अस्र्ार्ी पैठारी
गिाथ भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तर्ा मूल्र् अर्भवृवि करको
सट्टा एकमुष्ट समिरमा प्रर्तदिन एक हजार सात सर् रुपैर्ााँका
िरले भन्सार महसुल र्लई बढीमा तीन मवहनासम्मको लार्ग
अस्र्ार्ी पैठारी गनथ दिइनेछ।
खण्ड (क) र (ख) मा उक्षल्लक्षखत उपकरण महसुल
नबुझाई बसेको अवस्र्ामा पिाउ परी कारबाहीका लार्ग
भन्सार कार्ाथलर्मा पेश भएमा चोरी पैठारी भएको मानी
भन्सार ऐन बमोक्षजम कारबाही हुनेछ। महसुल र्तरे को समर्
व्र्र्तत भएपर्छ वफताथ लैजाने िममा मनार्सब कारण भएमा

त्र्स्तो उपकरणको मूल्र्मा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवर्धको
प्रर्त दिनको पााँचहजार रुपैंर्ााँका िरले महसुल असुल गरी
वफताथ लैजान दिन सक्नेछ।
(ग)

ववपद्को अवस्र्ामा उिार तर्ा राहत कार्थमा प्रर्ोग हुने तर्ा
उिार तर्ा राहतका लार्ग आउने वविे शी व्र्क्षिका लार्ग

आवश्र्क पने िे हार् बमोक्षजमका मालवस्तु पर्छ वफताथ लैजाने
गरी लगतमा राखी अस्र्ार्ी पैठारी गनथ दिन सवकनेछः(अ)

सूचना तर्ा सञ्चार सम्बन्धी उपकरण,

(आ)

पानी

शुिीकरण

तर्ा

पानी

भण्डारण

सम्बन्धी

उपकरण तर्ा वस्तु,
(इ)

डाक्टर,
सामुिावर्क

इक्षन्जर्नर्र,
कामिार

सञ्चारकमी,
आदिको

लक्षजवष्टर्सर्न,
कामको

आवश्र्क पने सबै वकर्समका र्न्त्र,
मेक्षशन, तर्ा ववद्युतीर् उपकरण,
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लार्ग

उपकरण,

(ई)

राहतको लार्ग प्रत्र्ि रुपमा प्रर्ोग नहुने तर

ववपद्बाट भएको असरलाई हटाउन र सोको सामना
गनथ प्रर्ोग हुने उपकरणहरू जस्तैः सबै प्रकारका
प्रिूर्ण हटाउने, र्बर्ग्रएका, भक्षत्कएका घर, भवन

तर्ा सं रचना सफा गने वा हटाउने, औद्योर्गक
सं रचना र्नरीिण गने आदि कार्थमा प्रर्ोग हुने
मेक्षशनरी तर्ा उपकरण,
(उ)

कार्ाथलर्

उपकरण

जस्ता

प्रशासर्नक

सहर्ोगी

मालवस्तु, जस्तैः कम्प्र्ूटर, फोटोकवप तर्ा वप्रन्टर,

खचथ भएर जाने प्रकृर्तका मालवस्तु, कमथचारी सुरिा
सम्बन्धी

उपकरण,

प्रशासर्नक

म्र्ानुअल

तर्ा

कागजात,
(ऊ)

ववपद्को समर्मा उिार कार्थमा खवटने कमथचारीका
लार्ग स्र्ानान्तरण गनथ सवकने बासस्र्ान तर्ा र्सका
सहार्क सामग्री, जस्तैः खाना पकाउने तर्ा खाने
उपकरण

तर्ा

सामग्रीहरू,

स्नानागार

सम्बन्धी

सामग्री, सुरिा सम्बन्धी सामग्री,
(ए)

सवारी साधन, र्तनका स्पेर्र पाटथस तर्ा ममथतका
लार्ग आवश्र्क उपकरण,

(ऐ)

उिार कार्थका लार्ग आवश्र्क जनावर, जस्तै ः

(ओ)

ववपद्को समर्मा उिारमा सं लग्न व्र्क्षि बस्न तर्ा

तार्लम प्राप्त कुकुर,
र्नजको

कार्थसम्पािनको

लार्ग

आवश्र्क

पने

मालवस्तु,
(औ)

नेपाल

सरकारले

राहत

प्रर्ोजनको

बमोक्षजमका अन्र् मालवस्तु।
(६)

लार्ग

तोके

चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्बतबाट िेर्डट सुववधा अन्तगथत मालवस्तु
पैठारी गिाथ राखेको धरौटी रकम वफताथ पाउनको लार्ग उि मालवस्तु
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पैठारी गरे को र्मर्तले तीन मवहनार्भत्र बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट भुिानी
पठाएको प्रमाण पेश गरी धरौटी वफताथ र्लइसक्नु पनेछ। मालवस्तु
पैठारी भएको र्मर्तले तीन मवहनार्भत्र उपरोि बमोक्षजम वफताथ नभएको
धरौटी रकम सिरस्र्ाहा गररनेछ र त्र्समा पैठारीकताथको िाबी लाग्ने
छै न।
(७)

नेपालको अन्र् राष्ट्रहरूसाँग भएका दद्वपिीर् तर्ा बहुपिीर् सम्झौता वा

सक्षन्धको प्रर्तकूल नहुने गरी नेपालमा पैठारी भएका मालवस्तु िे हार्
बमोक्षजम र्नकासी गनथ दिइनेछः(क)

मालवस्तु पैठारी भएको र्मर्तले छ मवहनार्भत्र पुनः अको
ु मा र्नकासी गने गरी पैठारी गनथ चाहेमा पैठारीकताथको
मुलक

अनुरोधमा उि मालवस्तुमा पैठारी गिाथ लाग्ने महसुल तर्ा
सोको र्प िश प्रर्तशतले हुने रकम नगि धरौटी वा बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी राखी पैठारी गनथ दिइनेछ। र्स्ता वस्तुहरू र्नकासी

गिाथ पैठारी गिाथको अवस्र्ामा भुिानी गरे को वविे शी मुद्रामा
नघट्ने गरी आजथन गरे को प्रमाण र र्नकासी भएको प्रमाण पेश
गरे को

एक

मवहनार्भत्र

धरौटी

रहेको

रकम

वा

बैङ्क

ग्र्ारे ण्टीबाट लाग्ने भन्सार महसुलको िश प्रर्तशत रकम
असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफताथ वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा
गररनेछ। र्सरी छ मवहनार्भत्र र्नकासी गनथ नसकेमा महसुल
बापतको

रकम

नगि

धरौटीमा

रहेको

रकम

वा

बैङ्क

ग्र्ारे ण्टीबाट असुल गररनेछ।
(ख)

कुनै व्र्क्षिले नेपालमा पैठारी भएको मालवस्तु बैवङ्कङ्ग प्रविर्ा
माफथत भुिानी हुने गरी र्नकासी गनथ चाहेमा पैठारी मूल्र्मा

कम्तीमा िश प्रर्तशत मूल्र् अर्भवृवि गरी र्नकासी बापतको
वविे शी मुद्रा अर्ग्रम रूपमा प्राप्त भइसकेको वा सो बापत
खोर्लएको प्रतीतपत्रको आधारमा वविे शी मुद्रा प्राप्त हुने प्रमाण
पेश गरे मा र्नकासी गनथ दिइनेछ।

तर पैठारी भएको र्मर्तले िुई

वर्थ नाघेका र

नेपालमा र्बिी हुन नसकेका ववद्युतीर् उपकरण (इलेक्षक्ट्रक
वा इलेक्ट्रोर्नक) पैठारीकताथ स्वर्ंले र्नकासी गनथ चाहेमा
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र्नकासीकताथ र त्र्स्तो पैठारीकताथका बीचमा भएको खररि
र्बिी सम्झौता पेश गरे मा र्नकासी गनथ दिइनेछ र र्स
(८)

खण्डमा उक्षल्लक्षखत मूल्र् अर्भवृविको शतथ लागू हुने छै न।

नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा नै उत्पािन भई प्रर्ोग भइसकेका वा

भाग ८४, ८५ र ९० मा पने पुराना मालवस्तु तर्ा नेपालर्भत्रबाट
सङ्कर्लत जुनसुकै पिार्थका रद्दी तर्ा पत्रु र्नकासी बापतको वविे शी मुद्रा
अर्ग्रम रूपमा प्राप्त भइसकेको वा सो बापत खोर्लएको प्रतीतपत्रको
(९)

आधारमा िुई पिीर् सक्षन्ध ववपरीत नहुने गरी र्नकासी गनथ दिइनेछ।

महसुल, मूल्र्ाङ्कन, त्र्ाङ्क वा र्स्तै अन्र् प्रर्ोजनको लार्ग भन्सार
ववभागको महार्निे शकले वस्तु वगीकरणको उपशीर्थकमा आवश्र्क अङ्क
र्प गरी कार्ाथन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्नेछ।

(१०)

अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने गरी बनाइएका स्कुटर,
नेपाल सरकार, मवहला, बालबार्लका तर्ा ज्र्ेष्ठ नागररक मन्त्रालर् वा
सम्बक्षन्धत क्षजल्लाको प्रमुख क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा अपाङ्गता
भएको व्र्क्षिको नाममा पैठारी गिाथ भन्सार महसुल लाग्ने छै न।
पैठारीको अवस्र्ामा अपाङ्गता भएको व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने नभएका
र पैठारी गररसकेपर्छ अपाङ्गता भएको व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने बनाई
िताथ गने भएमा उि मन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धत क्षजल्लाको प्रमुख क्षजल्ला

अर्धकारीको र्सफाररसमा पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार महसुल धरौटी
र्लइनेछ। अपाङ्गता भएका व्र्क्षिको नाममा उपर्ुि
थ
बमोक्षजम िताथ

भएको प्रमाण भन्सार कार्ाथलर्मा पेश गरे पर्छ धरौटी रहेको भन्सार

महसुल वफताथ दिइनेछ। र्सरी पैठारी गरे को स्कुटर नेपाल अपाङ्ग
सं घको र्सफाररसमा अपाङ्गता भएको व्र्क्षिलाई नै र्बिी वा नामसारी
गिाथ भन्सार महसुल लाग्ने छै न।
(११)

बण्डेड वेर्रहाउस र नगि धरौटी (पासबुक) को सुववधा नर्लएका

उद्योगले आफूले र्नकासी गने मालवस्तु उत्पािनको लार्ग आवश्र्क
पने कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालमा उत्पािन नहुने

प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेत) पैठारी गरी सोबाट उत्पादित तर्ारी मालवस्तु
तोवकएको अवर्धर्भत्र तोवकएको प्रविर्ा अनुसार र्नकासी गरे मा त्र्स्ता
कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालमा उत्पािन नहुने प्र्ावकङ्ग
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मेटेररर्ल समेत) पैठारी गिाथ भन्सार र्बन्िुमा लागेको कर, महसुल
नेपाल

राजपत्रमा

बमोक्षजमका

सूचना

मालवस्तुमा

प्रकाशन

तोवकए

गरी

सोही

बमोक्षजमको

सूचनामा

तोवकए

र्मर्तिे क्षख

तोवकए

बमोक्षजमको समिरमा भन्सार र्बन्िुबाट वफताथ दिइनेछ।
(१२)

भन्सार

महसुल

िरबन्िीको

ववर्भन्न

शीर्थक

र

उपशीर्थकमा

पने

मालवस्तुको प्रर्त एकाईको मापन भन्सार ववभागले तोकेबमोक्षजम
(13)

हुनेछ।

चलक्षचत्र ववकास बोडथको र्सफाररसमा नेपाली चलक्षचत्रको छार्ाङ्कनको
लार्ग आवश्र्क र्न्त्र तर्ा उपकरण पर्छ वफताथ गने शतथमा बढीमा
एक वर्थको अवर्ध तोकी लाग्ने महसुल बापतको रकम बैङ्क ग्र्ारे ण्टी
र्लई पैठारी गनथ दिन सवकनेछ। र्सरी पैठारी गररएका र्न्त्र तर्ा
उपकरण वफताथ गरे पर्छ राखेको बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ।

तोकेको अवर्धमा वफताथ नगरे मा लाग्ने महसुल बैङ्क ग्र्ारे ण्टीबाट असुल
गरी त्र्स्ता र्न्त्र तर्ा उपकरण जफत गररनेछ।
(१४)

पैठारीकताथले नेपालमा र्बिी गररने अर्धकतम खुद्रा र्बिी मूल्र्

पैठारीकै अवस्र्ामा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्मा अर्नवार्थ घोर्णा गनुथ
पने गरी नेपाल सरकारले मालवस्तु तोक्न सक्नेछ।
(१५)

पुराना ट्रकलाई वविे श लगी कन्टे नर ट्रक वा कन्टे नर राख्ने ट्रेलर ट्रक
बनाई वफताथ ल्र्ाएमा सोमा लागेको खचथ रकममा लाग्ने भन्सार महसुल
पूणरू
थ पमा छु ट दिइनेछ।

(१६)

शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत पने कुनै ढु वानी साधनको इक्षञ्जनसाँग जोर्डएको
शीर्थक ८७.०६ अन्तगथत पने चेर्ससमा पैठारी भन्सार महसुल िर बढी
भएको र सोही चेर्ससमा बनेको तर्ारी साधनमा पैठारी भन्सार महसुल
िर कम भएको अवस्र्ामा कुनै पैठारीकताथले त्र्स्तो तर्ारी साधन

पैठारी नगरी सोको इक्षञ्जनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी सो चेर्सस
नेपालर्भत्रै वा वविे शमा लगी तर्ारी साधन बनाउन चाहेमा िे हार्
बमोक्षजम सुववधा प्रिान गररनेछः(क)

इक्षञ्जनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी नेपालर्भत्रै तर्ारी
साधन बनाउन चाहेमा सो चेर्सस पैठारी गिाथ पैठारीकताथको
अनुरोधमा चेर्ससमा लाग्ने पूरै महसुल धरौटीमा राखी छ
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मवहनार्भत्र तर्ारी साधन बनाई सम्बक्षन्धत र्नकार्मा िताथ गरी
सोको प्रमाण तर्ा तर्ारी साधन सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्मा
पेश गरे पर्छ त्र्स्तो तर्ारी साधन पैठारी गिाथ लाग्ने महसुल
िर बमोक्षजमको महसुल रकम धरौटीबाट कट्टा गरी बााँकी
धरौटी रकम पैठारीकताथलाई वफताथ दिइनेछ।
(ख)

इक्षञ्जनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी पुनः उि चेर्सस
वविे शमा

लगी

तर्ारी

साधन

बनाई

ल्र्ाउन

चाहेमा

पैठारीकताथको अनुरोधमा सो चेर्सस पैठारी गिाथ लाग्ने पूरै
महसुल धरौटीमा राक्षखनेछ र पैठारी भएको र्मर्तले तीन

मवहनार्भत्र पैठारीकताथको अनुरोधमा कुनै प्रकारको महसुल
नर्लई सो चेर्सस वविे श र्नकासी गनथ अनुमर्त दिइनेछ। र्सरी
र्नकासी भएको चेर्ससमा र्नकासी भएको र्मर्तले छ मवहनार्भत्र
तर्ारी साधन बनाई पैठारी गरे मा त्र्स्तो तर्ारी साधन
बनाउन लागेको खचथ र पवहले पैठारी भएको चेर्सस समेतको
मूल्र्मा त्र्स्तो तर्ारी साधन पैठारी हुाँिा िरबन्िी बमोक्षजम

लाग्ने िर बमोक्षजमको महसुल चेर्सस पैठारी गिाथ राखेको
धरौटीबाट असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफताथ दिइनेछ र
धरौटीबाट अपुग भएमा पैठारीकताथबाट असुल गररनेछ।
(ग)

नेपालक्षस्र्त आर्धकाररक र्बिेता वा एजेन्सीको नाममा धरौटी
राखी पैठारी भएको चेर्सस अन्र् व्र्क्षिले खररि गरी खण्ड

(क) र (ख) बमोक्षजम तर्ारी साधन बनाउन चाहेमा त्र्स्तो

व्र्क्षिलाई समेत खण्ड (क) र (ख) बमोक्षजमको सुववधा प्रिान
गररनेछ।
(घ)

उक्षल्लक्षखत सुववधाको कार्ाथन्वर्नका िममा कुनै प्रविर्ागत
कदठनाईहरू र्सजथना भएमा वा उक्षल्लक्षखत समर् सीमा अपर्ाथप्त
भएमा भन्सार ववभागका महार्निे शकले छ मवहनासम्म म्र्ाि
र्प गनथ र आवश्र्क र्निे शन दिई सरलीकरण गनथ सक्नेछ।

(ङ)

उक्षल्लक्षखत ढु वानी साधनको प्रकृर्त फरक गरी वा अन्र्
प्रर्ोजनको लार्ग र्बिी गने भएमा वा आफैले अन्र् प्रर्ोगमा
ल्र्ाउन चाहेमा कानून बमोक्षजम लाग्ने पूरै महसुल र्तरी र्बिी
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गनथ वा अन्र् प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन पाइनेछ। सो बमोक्षजम
प्रविर्ा पूरा नगरी ढु वानी साधनको प्रकृर्त फरक पारे को वा

घोवर्त बाहेक अन्र् प्रर्ोगमा ल्र्ाएको पाइएमा त्र्स्तो साधन
जफत गररनेछ।
(१७)

बन्ि कन्टे नरमा लगाउने सील भन्सार ववभागले तोकेको मूल्र् भुिानी
गरी सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्बाट प्राप्त गनथ सवकनेछ।

(१८)

कुनै भन्सार कार्ाथलर्बाट मालवस्तु पैठारी गने गरी प्रतीतपत्र खोलेको
तर कारणबस सो भन्सार कार्ाथलर्को सट्टा अन्र् भन्सार कार्ाथलर्बाट
पैठारी गनुप
थ ने अवस्र्ा परे मा प्रतीतपत्र खोलेको बैङ्कले पैठारी हुने भन्सार
कार्ाथलर् सं शोधन गरे को प्रमाण पैठारी हुने भन्सार कार्ाथलर्मा पेश

भएमा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले मालवस्तु जााँचपास गनथ सक्नेछ।
र्सरी पैठारी हुने भन्सार र्बन्िु पररवतथनका लार्ग अन्र् र्नकार्को
अनुमर्त वा र्सफाररस आवश्र्क पने छै न।
(१९)

नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्त प्राप्त स्वास््र् सं स्र्ाले र्बरामीको शरीरबाट

र्लइएको कुनै नमूना परीिणको लार्ग वविे शमा पठाउाँ िा वा ल्र्ाउाँ िा
महसुल नर्लई लैजान वा ल्र्ाउन दिइनेछ।

(२०)

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसमा स्विे शी वार्ुसेवा

कम्पनीका स्वार्मत्वमा रहे का हवाईजहाज तर्ा हेर्लकोप्टर वविे शमा
(२१)

र्लजमा दिने गरी लगतमा राखी अस्र्ार्ी र्नकासी गनथ दिन सवकनेछ।

बण्डेड वेर्र हाउसको इजाजत प्राप्त उद्योगले बैङ्क ग्र्ारे ण्टी सुववधामा र
बण्डेड

वेर्र

हाउसको

इजाजत प्राप्त नगरे का

उद्योगले

पासबुक

सुववधामा पैठारी गरे का कच्चा पिार्थबाट तर्ारी वस्तु बनाई तोकेको
म्र्ािर्भत्र र्नकासी गनथ कोर्भड-19 महामारीको कारण नसकी बैङ्क

ग्र्ारे ण्टी वा धरौटी फुकुवा हुन नसकेको भए सं वत् 2078 साल चैत
मसान्तर्भत्र तर्ारी वस्तु बनाई र्नकासी गरे को कागजात सवहत बैङ्क

ग्र्ारे ण्टी वा धरौटी फुकुवाका लार्ग र्नवेिन दिएमा त्र्स्तो बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी वा धरौटी फुकुवा गररनेछ।
(२२)

र्स अनुसूचीमा उल्लेख भएका मालवस्तु तर्ा ती मालवस्तुको वस्तु
वगीकरण शीर्थक वा उपशीर्थकमा फरक परी कार्ाथन्वर्नमा दद्वववधा
भएमा वा मालवस्तुको वववरण र सोको शीर्थक वा उपशीर्थकमा कुनै
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त्रुवट फेला परे मा भन्सार ववभागको महार्निे शकले व्र्ाख्र्ा गरी तोक्न
वा त्र्स्तो त्रुवट सच्र्ाउन सक्नेछ।
(२३)

बण्डेड वेर्र हाउसको इजाजत प्राप्त उद्योगले बैङ्क ग्र्ारे ण्टी सुववधामा र
बण्डेड

वेर्र

हाउसको इजाजत प्राप्त नगरे का

उद्योगले

पासबुक

सुववधामा पैठारी गरे को कच्चा पाम तेलबाट तर्ारी वस्तु बनाई
तोकेको म्र्ािर्भत्र ववर्भन्न कारणले र्नकासी गनथ नसकी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी
वा धरौटी फुकुवा हुन नसकेको भए सं वत् 2078 साल आक्षश्वन

मसान्तर्भत्र कच्चा पाम तेल पैठारी गिाथ लाग्ने महसुल र्तरी सम्बक्षन्धत
भन्सार कार्ाथलर्मा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी वा नगि धरौटी फुकुवाको लार्ग
र्नवेिन दिएमा त्र्स्तो बैङ्क ग्र्ारे ण्टी वा नगि धरौटी फुकुवा गररनेछ।
(24)

र्स िफाको उपिफा (५) बमोक्षजम एक वर्थर्भत्र वफताथ लैजाने शतथमा
नगि धरौटी वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी सुववधामा पैठारी गरे का मालवस्तु
कोर्भड-19 का कारण उक्षल्लक्षखत अवर्धर्भत्र वफताथ लै जान नसकी

नगि धरौटी वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गनथ नसकेको भए सं वत् 2078

साल चैत मसान्तर्भत्र वफताथ लगी नगि धरौटी वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी
फुकुवाको लार्ग र्नवेिन दिएमा उपिफा (५) बमोक्षजम लाग्ने महसुल
र्लई त्र्स्तो नगि धरौटी वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ।
(25)

बसको बडी बनाउन महसुल धरौटीमा र्नकासी गरे को तर कोर्भड-19
का कारण भएको बन्िाबन्िी (लकडाउन) ले गिाथ तोवकएको समर्मा

बडी बनाई वफताथ ल्र्ाउन नसकेको कारण धरौटी वफताथ हुन नसकेको
भए सोको कारण सवहत सं वत् २०७८ साल कार्तथक मसान्तर्भत्र

र्नवेिन दिएमा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले एक पटकका लार्ग
त्र्स्तो धरौटी रकम वफताथ दिन सक्नेछ।
(२६)

भन्सार ऐन, २०६४ बमोक्षजम जााँचपास पर्छको परीिण गरी सं वत्
२०७७ साल असार मसान्तर्भत्र भएको महसुल र्नधाथरण उपर क्षचत्त
नबुझाई राजस्व न्र्ार्ार्धकरण वा अिालतमा ववचाराधीन रहेको मुद्दा
सम्बक्षन्धत पैठारीकताथले वफताथ र्लई त्र्स्तो र्नधाथरणबाट कार्म भएको

भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तर्ा मूल्र् अर्भवृवि कर बापतको पूरै
रकम

र

र्स

उपिफाको

सुववधा

उपर्ोग

गनथ र्नवेिन

दिएको

र्मर्तसम्मको ब्र्ाजको पचास प्रर्तशत रकम सं वत् २०७८ साल माघ
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मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको जररबाना तर्ा बााँकी ब्र्ाज र्मन्हा
(२७)

हुनेछ।

चलक्षचत्र ववकास बोडथको सङ्कग्रहालर्मा रहे का नेपाली चलक्षचत्र तर्ा
वृत्तक्षचत्रका ररलहरुको सं रिण, सम्विथन र र्डक्षजटीलाइजेशन गरी
सुरक्षित गने कार्थको लार्ग लगतमा पैठारी गरे को मालवस्तु तोवकएको
अवर्धमा वफताथ गनथ नसकेको भएमा सम्बक्षन्धत मन्त्रालर्ले वफताथ
लैजान दिन र्सफाररस गरे को पत्र सवहत सं वत् २०७८ साल कार्तथक
मसान्तर्भत्र र्नवेिन दिएमा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले एकपटकको
लार्ग त्र्स्ता मालवस्तु वफताथ लैजान दिन सक्नेछ।
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अनुसूची-२
(िफा २ को उपिफा (२) साँग सम्बक्षन्धत)
१.

नेपालबाट वविे शमा र्नकासी हुने मालवस्तुमा िे हार् बमोक्षजम र्नकासी भन्सार
महसुल लाग्नेछ। र्स िफामा उल्लेख भएका बाहेक अन्र् मालवस्तुमा र्नकासी
भन्सार महसुल लाग्ने छै न।
र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

07.13

कोसा

छोडाएको

सुख्खा

कोसे

तरकारी,

बोिा

छोडाएको वा नछोडाएको वा
िलेको वा निलेको
-मुसरु ोः
0713.40.90

---मुसरु ोको

िाल

रे ड लेक्षन्टल्स)

(क्षस्प्लट
प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

गहुाँ र मेसर्लन।

१०.०१

-िुरुम गहुाँ:
1001.11.00

--बीउ

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

1001.19.00

--अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

-अन्र्ः
1001.91.00

--बीउ

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

1001.99.00

--अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

10.05

मकैं।
1005.10.00

-बीउ (गेडा)
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प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

1005.90.00
१०.०६

-अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

धान।
-धानः
---बीउ

१००६.१०.९०

---अन्र्

1006.20.00

-कुटे को (तर राम्रो नफलेको)

1006.30.00

-पार्लस वा चम्कने गरे को
वा

1006.40.00
12.11

प्रर्त वक.ग्रा.

१००६.१०.१०

रु.१।प्रर्त वक.ग्रा.
रु.१।-

नगरे को

कुटे र

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

तर्ार

गरे को चामल

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

-कर्नका

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

मुख्र्तः

सुगक्षन्धत

वस्तु

बनाउने, और्र्ध बनाउने वा
कीटनार्क और्र्ध बनाउने
वा र्स्तै प्रर्ोजनका लार्ग
प्रर्ोग हुने खालको, ताजा,
क्षचस्र्ाइएको,
सुकेको

वहमीकृत

कावटएको

नकावटएको,

ाँ े को
वपध

वा
वा
वा

नवपाँधेको वा धू लो पाररएको
वा

नपाररएको

ववरुवा

र

ववरुवाका अङ्गहरू (बीर्ााँ र
फल समेत)।
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र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

-अन्र्ः
1211.90.10

1211.90.90
14.04

---र्ाचाथगम्ु वा

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.५०००।-

---अन्र्
अन्र्त्र

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

नपरे को

वनस्पर्त

उत्पािन।
1404.90.10

---अधथतर्ारी

खर्र

कत्र्ा

(कत्र्ा रस)

प्रर्त वक.ग्रा. रु.७।-

1404.90.20

---खर्र कत्र्ा

प्रर्त वक.ग्रा. रु.५।-

1404.90.50

---रुद्रािका िानाहरू

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

1404.90.60

---अगेर्लको वोिा

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

1404.90.70

---ररठ्ठा (सोपनट)

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

1404.90.90

---अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.५।-

21.06

अन्र्त्र

नपरे को

खाद्य

पिार्थ।
-अन्र्ः
2106.90.20

---पान मसला (सुती रवहत)

2106.90.६0

---सुती
सुपारी
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रवहत

प्रर्त वक.ग्रा. रु.४०।-

सुगक्षन्धत
प्रर्त वक.ग्रा. रु.२५।-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

23.04

2304.00.00

भटमासको

तेल

र्नकाल्िा

प्राप्त हुने वपना र अन्र् ठोस

ाँ े को वा नवपध
ाँ ेको
अवशेर्, वपध
वा पेलेटको रुपमा भएको
वा

नभएको।
23.05

2305.00.00

प्रर्त वक.ग्रा. रु.-।५०

बिामको
र्नस्केको,
नवपाँधेको,

तेल

वपाँधेको

पेलेटको

पेल्िा
वा
रुपमा

भएको वा नभएको वपना र
अन्र् ठोस अवशेर्।
23.06

प्रर्त वक.ग्रा. रु.-।५०

वनस्पर्तको वोसो वा तेल
र्नकाल्िा प्राप्त हुने शीर्थक
२३.०४ वा २३.०५ मा
परे को

बाहे क

नवपाँधेको,

ाँ े को
वपध

पेलेटको

वा

रुपमा

भएको वा नभएको वपना र
अन्र् ठोस अवशेर्।
2306.20.00

-आलसको बीर्ााँको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

-तोरी वा रार्ो (रे प और
कोल्जा) िानाः
2306.41.00

--न्र्ून इरुर्सक अम्ल तोरी
वा रार्ो (रे प अर कोल्जा)
िानाहरू (र्सड्स)
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प्रर्त वक.ग्रा. रु.।५०

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

2306.90.00
24.03

-अन्र्
अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।-

उत्पािनमा

प्रर्ोग

भएको सुती र प्रर्तस्र्ापक
सुती;

समरुपी

(होमोक्षजनाइज्ड)

वा

पुनर्नथर्मथत (ररकक्षन्स्टचूएटे ड)
सुती; सुतीको रस र सार।
-अन्र्:
--अन्र्:
२४०३.९९.१०

---जिाथ, खैनी, नस (स्नफ),
गुट्खा र र्स्तै सुती र्मक्षश्रत
तर्ारी वस्तुहरु

प्रर्त वक.ग्रा. रु.५०।-

---अन्र्ः
२४०३.९९.९१

----हुक्का फ्लेवर

प्रर्त वक.ग्रा. रु.५०।-

२४०३.९९.९९

----अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.५०।-

25.05

भाग २६ को मेटलववर्ररङ्ग
ु )
(धातुर्ि
रङ्गीन

वा

बालुवा
रङ्गहीन

बाहे क
सवै

प्रकारको प्राकृर्तक बालुवा।
2505.10.00

-र्सर्लका बालुवा र क्वाजथ

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

2505.90.00

-अन्र् बालुवा

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-
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र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

25.14

2514.00.00

अर्ल

अर्ल

टु िाएको

नटु िाएको
काटे को
अरु

वा

वा

करौंर्तद्वारा

नकाटे को

वकर्समले

चारपाटे

वा
वा

काटे को

(वगाथकार

समेत)

वढक्का वा पाता, स्लेट
25.16

करौंर्तद्वारा
वकर्समले
तार्छएको,

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

वा

अन्र्

अर्ल

अर्ल

कावटएको

टु िाइएको

वा

चारपाटे

(वगाथकार समेत) वढक्का वा
पाताको

रुपमा

रहेको

ग्रेनाइट

(कडा

पत्र्र),

पफाथइरी,

रे शा

नभएको

चट्टान,

वेसाल्ट,

आग्नेर्

बलौटे ढुं गा र स्मारक एवं
भवन बनाउने अन्र् ढुं गा।
-बलौट ढुं गाः
2516.20.10

---टुक्र्र्ाइएका
नटुक्र्र्ाइएका
बाटुर्लएका

वा
र्गट्टी

र

ढु ङ्गाहरू

(पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
2516.20.20

---टुक्र्र्ाइएका

प्र.घ.र्म. रु.६००।-

वा

नटुक्र्र्ाइएका २.५ इञ्चभन्िा
बढीका ढु ङ्गाहरू
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प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

2516.20.30

---टुक्र्र्ाइएका
नटुक्र्र्ाइएका

वा
ढु ङ्गाहरू

र

बालुवाको र्मश्रण, छराथ
25.17

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

साधारणतर्ा कंविट जोड्िा,
सडकमा

ढु ङ्गाका

टु िा

ओछ्याउाँिा वा रे ल्वे र अन्र्

र्स्तै ठाउाँमा दृढ बनाउन
बोझको
प्रर्ोग

रुपमा
गररने

लगाउन
तावपत

वा

अतावपत र्गट्टी र टु िाइएका
वा

वपंर्धएका

ढु ङ्गाहरू;

बाटु र्लएका पत्र्र (र्सं गल),
अक्षग्नप्रस्तर र र्ो शीर्थकको
पवहलो

भागमा

उल्ले ख

भएका वस्तुहरू भएको वा
नभएको

स्ल्र्ाग

अवशेर्),

ड्रस

(धातु
र

र्स्तै

औद्योर्गक

अवशेर्;

अलकत्रार्ुि

मेकाडम

(रोडा); तावपत वा अतावपत
शीर्थक

२५.१५

वा

२५.१६ का पत्र्रका िाना,
टु िाटु िी र धुलो।
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र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

-साधारणतर्ा
जोड्िा,

कंविट

सडकमा

ढु ङ्गा

ओछ्याउाँ िा वा रे ल्वे र र्स्तै
ठाउाँ मा दृढ बनाउन बोझ
लगाउने

काममा

गररने

तावपत

र्गट्टी

र

वा

प्रर्ोग
अतावपत

टुिाइएका

वपंर्धएका

वा

ढु ङ्गाहरू,

बाटुर्लएका

प्रस्तर,

अक्षग्नप्रस्तर (क्षफ्लण्ट):
2517.10.10

---टुक्र्र्ाइएका
नटुक्र्र्ाइएका
बाटुर्लएका

वा
र्गट्टी

र

ढु ङ्गाहरू

(पेवल्स),२.५ इञ्चसम्मका
2517.10.20

---टुक्र्र्ाइएका

प्र.घ.र्म. रु.६००।-

वा

नटुक्र्र्ाइएका २.५ इञ्चभन्िा
बढीका ढु ङ्गाहरू
2517.10.30

---45

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

टुक्र्र्ाइएका

नटुक्र्र्ाइएका

ढु ङ्गाहरू

बालुवाको र्मश्रण, छराथ
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वा
र
प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

-उपशीर्थक २५१७.१० मा
उक्षल्लक्षखत
भए

वा

वस्तु

समावेश

नभएका

ड्रस

र

स्ल्र्ाग (धातुका अवशेर्) का
वा

र्स्तै

औद्योर्गक

अवशेर्का मेकाडम (रोडा) :
2517.20.10

---टुक्र्र्ाइएका
नटुक्र्र्ाइएका

वा
र्गट्टी

बाटुर्लएका

र

ढु ङ्गाहरू

(पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
2517.20.20

---टुक्र्र्ाइएका

प्र.घ.र्म. रु.६००।-

वा

नटुक्र्र्ाइएका २.५ इञ्चभन्िा
बढीका ढु ङ्गाहरू
-शीर्थक

प्र.घ.र्म. रु.१,२००।-

२५.१५

२५.१६

को

अतावपत

िाना

तावपत

वा
वा

ु ल),
(ग्रेनअ

टुिाटािी (क्षचवपङ्ग) र धुलो
(पाउडर):
--अन्र्ः
---ढु ङ्गाको धुलोः
2517.49.1१

----िसर
उत्पादित
---अन्र्ः
280

उद्योगबाट

प्र.घ.र्म.
रु.६००।-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

2517.49.९१

----िसर

उद्योगबाट

उत्पादित
25.19

प्र.घ.र्म.
रु.६००।-

प्राकृर्तक

म्र्ाग्नेर्सर्म

कावोनेट

(म्र्ाग्नेसाइट);

गार्लएका

म्र्ाग्नेर्सर्ा;

पुणरु
थ पले बिर्लएको (डेडथवनथ
वा

र्सन्टडथ)

बाल्नुभन्िा

म्र्ाग्नेर्सर्ा,

पवहले

र्ोरै

मात्रामा अन्र् अक्साइडहरू
र्मलाइएको वा नर्मलाइएको;
अन्र्

म्र्ाग्नेर्सर्म

अक्साइड, शुि वा अशुि।
2519.10.00

2519.90.00
25.26

-प्राकृर्तक

म्र्ाग्नेर्सर्म

कावोनेट (म्र्ाग्नेसाइट)

प्र.घ.र्म. रु.६००।-

-अन्र्

प्र.घ.र्म. रु.६००।-

करौंर्तद्वारा वा अन्र् प्रकारले
अर्ल अर्ल टु िाइएको वा
नटु िाइएको, तार्छएको वा
नतार्छएको

चारपाटे

(बगाथकार समेत) वढक्का वा
पाता

समेत

क्षस्टर्टाइट

र
(साबुन

प्राकृर्तक
ढु ङ्गा);

टाल्क (खरी)।
2526.10.00

-नवपाँधेको धुलो नबनाएको
281

प्रर्त वक.ग्रा. रु.१।५०

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

३९.१५

प्लावष्टकको अवशेर्, पेररङस
(कतरन)

र

रद्दी।
३९१५.१०.००

-इर्ाइर्लनको पोर्लमरको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.5/-

३९१५.२०.००

-स्टाइररनको पोर्लमरको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.5/-

३९१५.३०.००

-र्भनार्ल

३९१५.९०.००
44.01

क्लोराइडको

पोर्लमरको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.5/-

-अन्र् प्लावष्टकको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.5/-

बाल्ने िाउरा, मुढा, क्षचरे को
मोटो

टु िा

हााँगार्बगााँ
बाधेको

(र्बलेट),

वा

िाउराको

र्बटो,

वा

र्स्तै

रुपमा;

काठका

चोइटाचोइटी

वा

मर्सना

टु िाटािी (पावटथकल); काठ
क्षचरे को

धुलो,

अवशेर्,

रद्दी

र्ब्रकेट

(र्र्चेर

र्स्तै

रुपमा

काठको

वस्तु,

मुढो,

बनाइएको

चक्का), पेलेट मट्याङ्कग्रा) वा
गररएको
नगररएको।

282

एकर्त्रत
वा

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

-बाल्ने िाउरा, मुढा, क्षचरे को
मोटो

टुिा

हााँगार्बगााँ,

(र्बलेट),

िाउराको

र्बटो

वा र्स्तै रुपमाः
4401.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

4401.19.00

--गैर

कोणधारी

२००%

(नन्-

कोर्नफेरस)

२००%

(काठको चोइटा चोइटी वा
मर्सना टुिाटािी पावटथकल)
:
4401.21.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

4401.22.00

--गैर

कोणधारी

(नन्-

कोर्नफेरस)
-काठको

२००%

२००%

धू लो,

काठको

अवशेर् र रद्दी वस्तु, मुढा,
चक्का

(वव्रकेट),

गुवटका

(पेलेट) हरु वा र्स्तै रुपमा
एकर्त्रत गररएकोः
4401.31.00

4401.39.00

--काठका

गुवटका

(उडपेलेट) हरु

२००%

--अन्र्

२००%
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र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

44.03

बोिा वा काठको बावहरी
नरम

भाग

नताछे को
ढं गले

ताछे को

वा

मोटा

चारपाटे

वा
मोटी

पारे को

अपररमाक्षजत
थ काठ।
-रङ्गलेप (पेन्ट) वणथक रङ्ग

(स्टे न), विओसोट वा अन्र्
सं रक्षित

(वप्रजभेवटभ)

हरूद्वारा उपचार गररएकोः
4403.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

4403.12.00

--गैह्र

कोणधारी

(नन्-

कोर्नफेरस)
-अन्र्,

२००%

२००%

कोणधारी

(कोर्नफेरस):
4403.21.00

--सल्ला (पाइनस जातहरू)
को, कुनै पर्न र्तर्थक-छे िन
आर्ाम

(िस

सेक्सनल

डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा
सोभन्िा वढी भएको
4403.22.00

२००%

--सल्ला (पाइनस जातहरू)
को, अन्र्

284

२००%

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

4403.23.00

--िे विारु (एर्बएस जातहरू)
र स्प्र ुस (वपर्सर्ा जातहरू)
को, कुनै पर्न र्तर्थक-छे िन
आर्ाम

सेक्सनल

(िस

डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा
सोभन्िा वढी भएको
4403.24.00

२००%

--िे विारु (एर्बएस जातहरू)
र स्प्र ुस (वपर्सर्ा जातहरू)
को, अन्र्

4403.25.00

--अन्र्, कुनै पर्न र्तर्थकछे िन

आर्ाम

सेक्सनल

डाइमेन्सन)

१५

सोभन्िा

वढी

से.र्म.
4403.26.00

२००%

वा

(िस

भएको

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्,

उष्णप्रिे शीर्

(ट्रवपकल) काठकोः
4403.41.00

--गाढा रातो मेरान्ती, हलुका
रातो

4403.49.00

मेरान्ती

र

मेरान्ती

बकाउ

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्:
4403.91.00

--ओकको
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२००%

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

4403.93.00

--बीच

(फागस

आर्ाम

(िस

जातहरू)

को, कुनै पर्न र्तर्थक-छे िन

सेक्सनल

डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा
सोभन्िा वढी भएको
4403.94.00

--बीच

को, अन्र्
4403.95.00

(फागस

जातहरू)
२००%

--भोजपत्र
जातहरू)

२००%

(बचथ)
को,

(बेटुला

कुनै

पर्न

र्तर्थक-छे िन आर्ाम (िस
सेक्सनल
से.र्म.

डाइमेन्सन)

१५

सोभन्िा

वढी

वा

भएको
4403.96.00

२००%

--भोजपत्र

(बचथ)

(बेटुला

जातहरू) को, अन्र्
4403.97.00

--लहरे

२००%

वपपल (पप्लर) र

आस्पेन (पोपुलस जातहरू)
को
4403.98.00

२००%

--मसला

(र्ुकर्लप्टस

जातहरू) को

२००%

--अन्र्ः
4403.99.10

---५ इञ्च वा सो भन्िा कम
मोटाइमा लम्वाइमा क्षचरे को
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२००%

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

4403.99.90
44.04

---अन्र्

२००%

हुपको

काठ;

काठको

क्षचरे को

खााँवा

(पोल);

र्तखारे को

तर

लम्बाइमा

नक्षचरे को

काठको

घोचा

(पाइल), वकलो (वपकेट) र
एकापट्टी र्तखाररएको घोचो
(स्टे क);

साधारण

रुपले

गरे को

तर

कांटछांट
निोब्राएको,
अरुर्ोक
लठ्ठी,

नबं ग्र्ाएको,

नबनाएको
छाताको

टे क्ने
डण्डी,

औजारको डण्डी वा त्र्स्तै
सामान बनाउन उपर्ुि हुने
खालको

काठको

चोइटाचोइटी

छडी,
काठ

(क्षचपउड) र र्स्तै।
4404.10.00

-िे विार

जार्तको

(कोर्नफेरस)
4404.20.00

-िे विार

जार्तको

२००%

बाहे क

(नन्-कोर्नफेरस)
44.05

4405.00.00

काठको
वपठो।

287

ऊन;

२००%

काठको
२००%

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

44.06

रे ल

वा

पटरीहरू

ट्रामको

काठका

(क्षस्लपर)

(िस-

टाइज)।
-असं र्सि (नट इक्षम्प्रग्नेटेड)
4406.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

4406.12.00

--गैर

कोणधारी

२००%

(नन्-

कोर्नफेरस)

२००%

-अन्र्ः
4406.91.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

4406.92.00

--गैर

कोणधारी

२००%

(नन्-

कोर्नफेरस)
44.07

२००%

लम्बाइमा
काटे को

क्षचरे को

वा

(क्षचप्ड),

ताछे को

वा

बोिा

(स्लाइस्ड)
हटाएको

(वपल्ड)

लगाएको

वा

रण्डा

नलगाएको,

अपघथर्क लगाई क्षचल्र्ाएको
वा नक्षचल्र्ाएको वा छे उमा
जोड

(इन्ड

ज्वाइन्टे ड)

गररएको वा नगररएको ६
एम.एम.

भन्िा

मोटाइको काठ।
-कोणधारी (कोर्नफेरस):
288

बढी

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

4407.11.00

--सल्ला (पाइनस जातहरू)
को

4407.12.00

--िे विारु (एर्बएस जातहरू)
र
को

4407.19.00

२००%

स्प्र ुस

वपर्सर्ा

जातहरू)
२००%

--अन्र्

२००%

-उष्णप्रिे शीर्

(ट्रवपकल)

काठकोः
4407.21.00

--महोगनी

स्वीटे र्नर्ा

(एसपीपी)
4407.22.00

२००%

--र्भरोला,

इम्बुइर्ा

र

वाल्सा
4407.25.00

२००%

--गाढा रातो मेरान्ती, हलुका
रातो

मेरान्ती

र

मेरान्ती

बकाउ
4407.26.00

--सेतो

२००%

लौआन,

सेतो

मेरान्ती, सेतो सेरार्ा, पहें लो
4407.29.00

मेरान्ती र एलान

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्ः
4407.91.00

--ओकको

२००%

4407.92.00

--बीचको

२००%
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र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

4407.96.00

--भोजपत्र

(बेटुला

(बचथ)

जातहरू) को
4407.97.00

--लहरे

२००%

वपपल (पप्लर) र

आस्पेन (पोपुलस जातहरू)
4407.99.00
44.08

को

२००%

--अन्र्

२००%

पृष्ठावरण

वा

बावहरी

चढाउने

पत्र

(भेर्नर्ररङ्ग)

र्नर्मत्तका
हरू

चािर

(क्षशट्स)

(पटर्लत

काष्ठ

(ल्र्ार्मनेटेड्

उड)

ताछे र

(स्लाइर्सङ) प्राप्त हुने वस्तु
समेत),

प्लाइउड

काष्ठ)
काष्ठ

वा

र्स्तै

(स्तर

पटर्लत

र्नर्मत्तका

चािरहरू

(क्षशट्स) तर्ा रण्डा (प्लेन)
लगाएको

वा

अपघथर्क

नलगाएको

लगाएको

नलगाएको,
जोर्डएका

वा

िुइ

टु प्पा

(स्लाइस्ड)

वा

नजोर्डएको वा छे उको जोड
(इण्ड ज्वाइण्टे ड्) गररएको
वा नगररएको, ६ र्म. र्म.
मा

नबढ्ने

(र्र्कनेस)
290

भएका

मोटाइ
अन्र्

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

काठ।
4408.10.00

-कोणधारी

प्रर्त वक.ग्रा. रु.६।-

-उष्णप्रिे शीर्

(ट्रवपकल)

काठकोः
4408.31.00

--गाढा रातो मेरान्ती, हलुका
रातो

मेरान्ती

र

मेरान्ती

बकाउ

प्रर्त वक.ग्रा. रु.६।-

4408.39.00

--अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.६।-

4408.90.00

-अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.६।-

४७.07

प्रर्तलब्ध (ररकभडथ) (रद्दी र
टु िाटािी)
कागतको

कागत

वा

गाता

(पेपर

बोडथ)।
४७०७.10.००

-अववरं क्षजत (अनक्षब्लज्ड) दृढ
कागत

(िाफ्ट

पेपर)

वा

कागतगाता (पेपर बोडथ) वा
खोल्सीिार
(कोरुगेटेड

कागत
पेपर)

कागतगाता (पेपर बोडथ)
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वा
प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

४७०७.20.००

-सं पूणत
थ ः

रङ्गीन

नगरे को,

मुख्र्तर्ा

ववरं क्षजत

रासार्र्नक गुभो (पल्प) बाट
बनाइएको अन्र् कागत र
कागत गाता (पेपर बोडथ)
४७०७.30.००

-मुख्र्तः

(मेकार्नकल

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्ाक्षन्त्रक

गुभो

कागत

वा

पल्प)

बनाइएको
कागतगाता

बाट

(पेपरबोडथ)

(जस्तै समाचारपत्र, पर्त्रका
(जनथल्स)

र

त्र्स्तै

मुद्रण

सामग्रीहरु)
४७०७.90.००

-अन्र्,

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

नकेलाइएको

नछु ट्याइएको

रद्दी

टुिाटािीहरु

(वेष्ट एण्ड स्क्र्र्ाप)
७२.04

रद्दी

फलाम

पगार्लने

र
ईट

र

(अवशेर्)
प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

पत्रु;

फलाम

इस्पातको

वा

पुन
वा

आकारको

(इन्गोट) पत्रु।
७२०४.10.००

-रद्दी

ढालेको

(कास्ट)

फलामको रद्दी र पत्र
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प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

-र्मक्षश्रत

स्पात

(एल्वार्क्षस्टल) का रद्दी र
पत्रुः
७२०४.21.००

--क्षखर्ा नलाग्ने इस्पातको

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७२०४.29.००

--अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७२०४.30.००

-वटनर्ुि

फलाम

वा

इस्पातका रद्दी वा पत्रु

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

-अन्र् रद्दी र पत्रुः
७२०४.41.००

--गट्ठा (वण्डल) मा भए वा
नभएका,(कारखानाको
पर्छ

र्नस्केका)

काम
टथर्नथङ्ग,

शेर्भङ्ग, क्षचप्स, र्मर्लङ्ग वेष्ट,
स-डस्ट, वफर्लङ्गस, वट्रर्मङ्गस
र स्टै क्षम्पङ्ग जस्ता छ्यांकन,
टुिाटािी र धू लो रुपका

७४ ०४
७६ ०२

पत्रु

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७२०४.49.००

--अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७२०४.50.००

इुँट आकारको (इनगट) पुन
पगार्लने पत्रु

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७४०४.00.००

तामा अवशेर् र पत्रु।

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

७६०२.००.००

अलुर्मर्नर्म
पत्रु।
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अवशेर्

र
प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

िर अन्र्र्ा उल्लेख

मालवस्तुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

७९ ०२

७९०२.००.००

जस्ता

अवशेर्

र

पत्रुहरु।
८० ०२

८००२.००.००

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

वटनको

अवशेर्

र

पत्रुहरु।
८५.४८

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

प्रार्र्मक (प्राइमरी) सेलहरु,
प्रार्र्मक

(प्राइमरी)

ब्र्ाट्रीहरु
सञ्चार्कहरु
का

अवशेर्

प्रर्ुि

वैद्यर्ु तक

र

ु ेटसथ)
(एक्र्ूमल
र

रद्दीहरु;

(स्पेण्ट)

प्राइमरी

प्रर्ुि

प्राइमरी

सेलहरु,

ब्र्ाट्रीहरु र प्रर्ुि (स्पेण्ट)
वैद्यर्ु तक

सञ्चार्कहरु

ु ेटसथ); र्स भागमा
(एक्र्ूमल
अन्र्त्र

(स्पेर्सफाइड्)
(इन्क्लुडेड)

वा

उल्ले ख

समावेश
नभएका,

र्न्त्रावली

(मेर्सनरी)

वा

उपकरण

(ऐपरे टस)

का

वैद्यर्ु तक

अङ्गहरु

(पाट्सथ)।
८५४८.१०.००

-प्रार्र्मक

(प्राइमरी)

सेलहरु, प्रार्र्मक (प्राइमरी)
ब्र्ाट्रीहरु
सञ्चार्कहरु
294

र

वैद्यर्ु तक

(इलेक्षक्ट्रक प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्नकासी भन्सार महसुल
शीर्थक

उपशीर्थक

मालवस्तुको वववरण

िर अन्र्र्ा उल्लेख
भएकोमा बाहेक मोल
प्रर्तशतमा

ु ेटसथ) का अवशेर् र
एक्र्ूमल
रद्दीहरु;

प्रर्ुि

प्राइमरी

सेलहरु,

प्रर्ुि

(स्पेण्ट)

प्राइमरी ब्र्ाट्रीहरु र प्रर्ुि
(स्पेण्ट)

वैद्यर्ु तक

ु ेटसथ)
सञ्चार्कहरु (एक्र्ूमल
8548.90.00

२.

-अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.10/-

र्नकासी हुने मालवस्तुको वगीकरणका लार्ग भन्सार कार्ाथलर्हरूले अनुसूची-१
को पररच्छे ि १ िे क्षख २१ सम्म पने भाग १ िे क्षख ९७ सम्ममा उक्षल्लक्षखत
उपशीर्थकको प्रर्ोग गनुथ पनेछ।

३.

क्षजल्ला वन कार्ाथलर्को इजाजत र्लई उद्योगले धू प वा हवनमा प्रर्ोग हुने गरी

सल्लाबाट बनाएको स-साना टुिाहरू (क्षचप्स) (उपशीर्थक ४४०१.३१.०० र
४४०१.३९.००) र्नकासी गिाथ िश प्रर्तशतमात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ।
४.

ु
सं र्ि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ खवटने नेपाली सेना, सशस्त्र
प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग रिा मन्त्रालर् वा गृह मन्त्रालर्को

र्सफाररसमा लैजाने आमौड पसथनल क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार
लगार्त सबै प्रकारका मालवस्तु लगतमा राखी र्नकासी गनथ दिइनेछ।
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अनुसूची -३
(िफा १० साँग सम्बक्षन्धत)
सडक र्नमाथण िस्तुर
(१) िे हार्का सवारी तर्ा ढु वानीका साधन पैठारी हुाँिाका बखत भन्सार ववन्िुमा र
स्विे शमा

उत्पािन हुने

सवारी

तर्ा

ढु वानीका

साधनमा

िताथका

बखत

िे हार्

बमोक्षजमको सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछ :सवारी तर्ा ढु वानीका साधनको वकर्सम
(क)

शीर्थक

८७.०२

मा

पने

बस,

िस्तुर

र्मनीबस,

माइिोबस, शीर्थक ८७.०४ मा पने ट्रक,
वट्रपर,

डम्पर,

लरी,

ट्रकलरी,

र्मनीट्रक,

र्मनीवट्रपर, बन्ि कन्टे नर सवहतको ट्रक, ग्र्ााँस

मूल्र्को सात प्रर्तशत

वोक्ने बुलेट, ट्याङ्कर, ट्रक चेर्ससमा जडान
भएको गावेज कम्प्र्ाक्टर, र्समेन्ट बल्कर।

(ख) २००० र्स.र्स. सम्मका शीर्थक ८७.०२ र
८७.०३ मा पने कार, जीप, भ्र्ानहरु, शीर्थक
८७.०४ मा पने र्सङ्गल र डबल क्र्ाव

मूल्र्को आठ प्रर्तशत

वपकअप गाडी तर्ा डेर्लभरी भ्र्ान
(ग) २००० र्स.र्स. भन्िा मार्र्का शीर्थक ८७.०२
र ८७.०३ मा पने कार, जीप, भ्र्ानहरु,
शीर्थक ८७.०४ मा पने र्सङ्गल र डबल

मूल्र्को िश प्रर्तशत

क्र्ाव वपकअप गाडी तर्ा डेर्लभरी भ्र्ान
(घ) धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएका कार,
जीप, भ्र्ान, बस, र्मर्नबस, माइिोबस र
शीर्थक ८७.०४ मा पने धक्का दिने ववद्युतीर्

मूल्र्को पााँच प्रर्तशत

मोटर मात्र भएका ढु वानीका साधन (तीन
पाङ्कग्रे वाहेक)
(ङ) मोटरसाइकल र स्कुटर:
(अ) १२५ र्स.र्स. सम्मको

प्रर्त गोटा रु. १५,०००।–

(आ) १२५ र्स.र्स. नाघेको तर २५० र्स.र्स.
ननाघेको
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प्रर्त गोटा रु. १८,०००।–

(इ) २५० र्स.र्स. नाघेको तर ४०० र्स.र्स.
ननाघेको
(ई) ४०० र्स.र्स. नाघेको
(ऊ)

धक्का

दिने

ववद्युतीर्

मोटरसाइकल र स्कुटर

प्रर्त गोटा रु. ५०,०००।–
प्रर्त गोटा रु.१,००,०००।–

मोटर

मात्र

भएका

(च) धक्का दिने ववद्युतीर् मोटर मात्र भएका तीन
पाङ्कग्रे सवारी र ढु वानी साधन
(छ) शीर्थक ८७.०३ र ८७.०४ मा पने अन्र् तीन

प्रर्त गोटा रु. १०,०००।–
प्रर्त गोटा रु. १०,०००।–
प्रर्त गोटा रु.१५,०००।–

पाङ्कग्रे सवारी तर्ा ढु वानीका साधनहरु
(ज) मार्र् उल्लेख गररएवमोक्षजम वाहेकका शीर्थक
८७.०२, ८७.०३ र ८७.०४ मा पने अन्र् सवारी

मूल्र्को िश प्रर्तशत

र ढु वानीका साधन
(झ) शीर्थक ८७.०६ मा पने चेर्सस

मूल्र्को नौ प्रर्तशत

(ञ) जुनसुकै प्रविर्ाबाट शुरु िताथ हुन आउने
सवारी तर्ा ढु वानीका साधनमा र्स िफामा उल्लेख
भएअनुसार नै सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछ।
(२) मार्र् िफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापर्न तल उक्षल्लक्षखत ववर्र्मा
सोहीबमोक्षजम हुनेछ।

(क) कूटनीर्तक र्नर्ोग तर्ा कूटनीर्तक सुववधा प्राप्त व्र्क्षिले पैठारी गने मोटरगाडी,
अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने गरी बनाइएका १५५ सी.सी.

सम्मका स्कूटर, िमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र शीर्थक ८७.०५ मा पने ववशेर्
उद्देश्र् भएका साधनमा सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछैन।

(ख) चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमताका कम्तीमा पााँच वटा बस सावथजर्नक
र्ातार्ातमा सञ्चालन गने गरी िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा तर्ा कम्पनीले
उक्षल्लक्षखत प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि िमताका तर्ारी बस तर्ा र्तनका
चेर्ससमा सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्ने छै न।
ु राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ खवटने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र
(ग) सं र्ि
नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग नेपाल सरकार, रिा मन्त्रालर् वा गृह मन्त्रालर्को
र्सफाररसमा नेपालमा िताथ नहुने गरी अस्र्ार्ी पैठारी हुने सवारी तर्ा ढु वानीका
साधनमा सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछैन।
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(घ) ववमानस्र्लर्भत्र र्ात्रु टर्मन
थ लिे खी वार्ुर्ानसम्म र्ात्रु ल्र्ाउने र लैजाने गरी मात्र
चल्ने शतथमा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसमा पैठारी हुने
बसमा सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछैन।

(ङ) नेपाल सरकारबाट भन्सार सुववधा (कुटनीर्तक सुववधा) वा पूणथ वा आंक्षशक महसुल
सुववधा पाई वा नेपाल सरकारको र्नणथर्बाट एक प्रर्तशत भन्सार महसुल र्लई वा
लगत वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीमा अस्र्ार्ी पैठारी भएका सवारी तर्ा ढु वानीका साधन
र्बिी गरे मा वा उपहार दिएमा वा आफैले उपर्ोग गरी स्र्ार्ी पैठारीमा रुपान्तरण
गनथ चाहेमा एकपटक सडक र्नमाथण िस्तुर र्तरीसकेको भए पुनः सडक र्नमाथण
िस्तुर लाग्ने छै न। सडक र्नमाथण िस्तुर नर्तरे को भए स्र्ार्ी पैठारीमा
रुपान्तरण गिाथका बखत सडक र्नमाथण िस्तुर लाग्नेछ।
(३) सडक र्नमाथण िस्तुर र्तरे को सुर्नक्षितता गरे र मात्र सम्बक्षन्धत र्ातार्ात ब्र्वस्र्ा
कार्ाथलर्ले सवारी तर्ा ढु वानी साधन िताथ गनुथ पनेछ।भन्सार कार्ाथलर्बाट

जााँचपास हुाँिा सडक र्नमाथण िस्तुर असुल गनथ छु ट भएको िे क्षखएमा छु ट भएको
िस्तुर असुल गरे को प्रमाण भन्सार कार्ाथलर्बाट प्राप्त भएपर्छ मात्र िताथ गनुथ
पनेछ।
स्पष्टीकरण : र्स अनुसूचीको प्रर्ोजनको लार्ग,(१) “मूल्र्” भन्नाले आन्तररक उत्पािन वा खररिको हकमा सवारी तर्ा ढु वानी
साधनको र्बिी र्बजकमा उक्षल्लक्षखत मूल्र् अर्भवृवि कर सवहतको बीजक मूल्र्,
पैठारीको हकमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्र् अर्भवृवि कर तर्ा भन्सार
र्बन्िुमा लाग्ने सबै प्रकारका िस्तुर र शुल्क समावेश भएको मूल्र् सम्झनु
पछथ।

(२) “जुनसुकै प्रविर्ाबाट” भन्नाले र्ललाम, जफत, हस्तान्तरण, खररि वा र्बिीबाट
िताथ हुन आउने सवारी साधन सम्झनु पछथ।
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अनुसूची–४
(िफा १२ साँग सम्बक्षन्धत)
चलक्षचत्र ववकास शुल्क
1.

आर्र्थक वर्थ २०७८/७९ मा नेपालमा चलक्षचत्रको प्रिशथनमा चलक्षचत्र घरले
प्रिशथन गने वविे शी चलक्षचत्रको सबै श्रे णीको प्रवेश शुल्कमा पन्र प्रर्तशत
चलक्षचत्र ववकास शुल्क असुल गररनेछ।

२.

चलक्षचत्र घरले क्र्ार्बन सञ्चालन गनथ पाउने छ। वविे शी चलक्षचत्र प्रिशथन गरे
बापत त्र्स्तो क्र्ार्बनको सबै श्रे णीको वटकट र्बिीबाट असुल गने चलक्षचत्र
ववकास शुल्कको िर प्रवेश शुल्कको बीस प्रर्तशत हुनेछ।

३.

चलक्षचत्र घरले आफूले प्रिशथन गरे को चलक्षचत्रको िै र्नक वटकट र्बिीको
वववरण अर्भलेख र्बिी खातामा िै र्नक रूपमा अद्यावर्धक गनुथ पनेछ। चलक्षचत्र
घरले चलक्षचत्र प्रिशथन सम्बन्धी वववरण साप्तावहक रूपमा काठमाडौं उपत्र्काको
हकमा चलक्षचत्र ववकास बोडथ र सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कार्ाथलर्मा तर्ा
अन्र्

िेत्रको

हकमा

आन्तररक

राजस्व

कार्ाथलर्

भएको

क्षजल्लामा

सो

कार्ाथलर्मा र आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् नभएको क्षजल्लामा कोर् तर्ा लेखा
र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्मा बुझाउनु पनेछ।
४.

चलक्षचत्र घरले ववद्युतीर् प्रणाली (ई-वटकेवटङ्ग र्सष्टम) बाट वटकट जारी गरी

केन्द्रीर् चलक्षचत्र व्र्वस्र्ापन प्रणाली (सेन्ट्रल र्सनेमा म्र्ानेजमेन्ट) को सभथरसाँग
र्लङ्क गनुथ पनेछ।
५.

प्रकरण ४ बमोक्षजम तोवकएको समर्मा ववद्युतीर् प्रणाली जडान तर्ा केन्द्रीर्
सभथरसाँग र्लङ्क नगरी वटकट जारी गरे को पाइएमा त्र्सरी जारी गररएको

वटकटबाट प्राप्त रकमको पवहलो पटकका लार्ग शतप्रर्तशत एक पटकभन्िा
बढीको लार्ग िुई सर् प्रर्तशत जररबाना लगाई असुल गररनेछ।
6.

प्रकरण १ र २ बमोक्षजमको शुल्क चलक्षचत्र घरले असुल गरी प्रत्र्ेक मवहनाको
शुल्क

अको

मवहनाको

पच्चीस

गतेर्भत्र

प्रकरण

५

को

अधीनमा

रही

वववरणसवहत सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर्
वा सो कार्ाथलर्हरु नभएको क्षजल्लामा कोर् तर्ा लेखा र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्मा
िाक्षखल गनुथ पनेछ। तोकेको समर्मा शुल्क नबुझाउनेलाई प्रत्र्ेक मवहनाको

बुझाउनु पने शुल्कको पच्चीस प्रर्तशत जररबाना लाग्नेछ। चलक्षचत्र ववकास
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शुल्कको मार्सक वववरण उक्षल्लक्षखत अवर्धर्भत्र चलक्षचत्र ववकास बोडथमा समेत
बुझाउनु पनेछ। चलक्षचत्र ववकास बोडथमा बुझाउनु पने वववरण बक्स अवफस
प्रणालीबाट समेत पठाउनु पनेछ।
7.

चलक्षचत्र घरले चलक्षचत्र प्रिशथन गरी चलक्षचत्र प्रिशथन नगरे को भनी वा वविे शी
चलक्षचत्र प्रिशथन गरी नेपाली चलक्षचत्र प्रिशथन गरे को हो भनी वा वास्तववक
वटकट र्बिीभन्िा कम वटकट र्बिी िै र्नक र्बिी खातामा जनाई झुट्टा वववरण
दिएमा र्नम्न बमोक्षजमको जररबाना लगाई त्र्सरी छर्लएको चलक्षचत्र ववकास
शुल्क सवहत असुल गररनेछ:(क)

पवहलो पटक भए छर्लएको चलक्षचत्र ववकास शुल्कको शत प्रर्तशत।

(ख)

िोस्रो पटक वा सोभन्िा बढी जर्तसुकै पटक भए पर्न छर्लएको
चलक्षचत्र ववकास शुल्कको िुई सर् प्रर्तशत।

8.

प्रकरण ४ र ५ बमोक्षजम तोवकएको म्र्ाि व्र्र्तत भएको िुई मवहनार्भत्र
जररबानासवहत शुल्क नबुझाउने चलक्षचत्र घर बन्ि गरी लागेको शुल्क तर्ा
जररबाना समेत सम्बक्षन्धत अर्धकृतले असुल गनेछ। समर्मा वववरण पेश
नगरे मा प्रर्त मवहना एक हजार रुपैर्ााँ जररबाना लाग्नेछ।

9.

ववपद्, उपकरणीर् ममथत सम्भार वा अन्र् कुनै कारणले सात दिन वा सोभन्िा
बढी दिन चलक्षचत्र घर बन्ि भएको व्र्होरा प्रकरण ११ मा उक्षल्लक्षखत
कार्ाथलर्ले प्रमाक्षणत गरे को अवस्र्ामा बन्ि भएको दिनको चलक्षचत्र ववकास
शुल्क लाग्ने छै न।

10.

ववद्यार्ीवगथको सहुर्लर्तको लार्ग शर्नबार र्बहान ८ बजेको र सावथजर्नक र्बिा
परे का दिनको र्बहान ८ बजेको चलक्षचत्र प्रिशथनमा चलक्षचत्र ववकास शुल्कमा
पचास प्रर्तशत छु ट दिइनेछ।

11.

र्स

अनुसूची

बमोक्षजम

गरे को

र्नणथर्

उपर

पैतीस

दिनर्भत्र

राजस्व

न्र्ार्ार्धकरणमा पुनरावेिन लाग्नेछ।
12.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क सम्बन्धी प्रशासन आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा
करिाता सेवा कार्ाथलर् भएको क्षजल्लामा सो कार्ाथलर्ले र आन्तररक राजस्व
कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर् नभएको क्षजल्लामा कोर् तर्ा लेखा
र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्ले गनेछ।

१3.

चलक्षचत्र ववकास शुल्कको अनुगमन चलक्षचत्र ववकास बोडथले समेत गनेछ।
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चलक्षचत्र ववकास शुल्कको स्र्लगत र्नरीिणका लार्ग बोडथबाट खवटई आएका
कमथचारीलाई चलक्षचत्र सम्बन्धी अर्भलेख, र्बिी खाता तर्ा िशथक सं ख्र्ा
सम्बन्धी अर्भलेख चलक्षचत्र घरले उपलब्ध गराउनु पनेछ। सम्बक्षन्धत आन्तररक
राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर् वा कोर् तर्ा लेखा र्नर्न्त्रक
कार्ाथलर्ले आवश्र्कता अनुसार अनुगमन तर्ा र्नरीिण गनेछन्।
१4.

चलक्षचत्र घरका सञ्चालकले चलक्षचत्र प्रिशथन गनुभ
थ न्िा एक दिन अगावै आफूले

प्रर्ोग गने वटकटको र्सलर्सलेवार नम्बर, चलक्षचत्रको नाम र प्रिशथन गररने र्मर्त
चलक्षचत्र ववकास बोडथ र आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर्
वा कोर् तर्ा लेखा र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्मा जानकारी गराउनु पनेछ र सोको
अर्भलेख चलक्षचत्र घरले राख्नु पनेछ।

१5.

र्स अनुसूची बमोक्षजम असुल भएको चलक्षचत्र ववकास शुल्कको नब्बे प्रर्तशत
रकम चलक्षचत्र ववकास बोडथलाई र बााँकी िश प्रर्तशत रकम आन्तररक राजस्व
ववभागले तोकेको प्रविर्ा बमोक्षजम चलक्षचत्र ववकास शुल्कको प्रशासन गने

कार्ाथलर्को प्रशासर्नक तर्ा भौर्तक सुधार कार्थमा खचथ गनथ सवकनेछ।

चलक्षचत्र ववकास बोडथले आफूले प्राप्त गरे को चलक्षचत्र ववकास शुल्क रकमको
पच्चीस प्रर्तशतभन्िा बढी रकम प्रशासर्नक कार्थमा खचथ गनथ पाउने छै न।
१6.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क सम्बन्धी अन्र् प्रविर्ागत कुरा चलक्षचत्र ववकास बोडथको
र्सफाररसमा आन्तररक राजस्व ववभागले तोके बमोक्षजम हुनेछ।

१7.

चलक्षचत्र ववकास शुल्कको लेखापरीिण महालेखापरीिकबाट हुनेछ।

असोज 07, २०७८ मा बसेको प्रर्तर्नर्ध सभाको बैठकले सं शोधनववना पाररत गरे को र
असोज 11, २०७८ मा बसे को रावष्ट्रर् सभाको बैठकले र्ो अर्थ ववधे र्कलाइथ सुझावववना
वफताथ पठाउने गरी पाररत गरे को व्र्होरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ (१) बमोक्षजम
प्रमाक्षणत गिथछु।

प्रर्तर्नर्ध सभाका सभामुखबाट प्रमाक्षणत र्ो ववधेर्क
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ (२) बमोक्षजम

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

प्रमाणीकरण गिथछु।

(अक्षग्नप्रसाि सापकोटा)

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