सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. 3
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क
प्रस्तावना : नेपाल सरकारको आर्र्थक वर्थ २०७६/०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई

कार्ाथन्वर्न गनथको र्नर्ित्त राजस्व सङ्कलन गने, कर घटाउने, बढाउने, छूट दिने तर्ा
राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचर्लत कानूनलाई सं शोधन गनथ वाञ्छनीर् भएकोले,
सं घीर् सं सिले र्ो ऐन बनाएको छ।
१.

सं क्षिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाि “आर्र्थक ऐन, २०७६” रहेको
छ।
(२) र्ो ऐनको िफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०‚ ११, १२,
१३, २०, २४, २५ र २७ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्र् िफाहरू सम्वत्
२०७६ साल साउन १ गतेिेक्षि प्रारम्भ हुनछ
े न्।

२.

भन्सार िहसुल : (१) पैठारी हुने िालवस्तुिा अनुसूची-१ बिोक्षजि भन्सार
िहसुल लगाइने र असुल गररनेछ।

(२) र्नकासी हुने िालवस्तुिा अनुसूची-२ बिोक्षजि भन्सार िहसुल

लगाइने र असुल गररनेछ।
३.

भन्सार सेवा िस्तुर :

र्नकासी

हुने

वा

पैठारी

हुने

िालवस्तुको

प्रर्त

प्रज्ञापनपत्रिा र्नकासी बापत एक सर् रुपैर्ााँ र पैठारी बापत पााँच सर् रुपैर्ााँ
भन्सार सेवा िस्तुर लगाइने र असुल गररनेछ।
तर र्नकासी िहसुल लाग्ने िालवस्तु, कूटनीर्तक तर्ा िहसुल
सुववधािा र्नकासी वा पैठारी हुने िालवस्तु तर्ा िहसुल र्तरी अस्र्ार्ी पैठारी

हुने िालवस्तु, हवाईिागथबाट र्ात्रुले आफूसाँगै लै जाने िालवस्तु र पााँच हजार

रुपैर्ााँसम्ि िूल्र्को र्नकासी वा पैठारी हुने िालवस्तुिा भन्सार सेवा िस्तुर
लाग्ने छै न।
४.

कृवर् सुधार शुल्क : अनुसूची-१ को िफा १६ िा उक्षल्लक्षित िालवस्तु पैठारी

हुाँिा पैठारी िूल्र्िा सोही िफािा उक्षल्लक्षित िरले कृवर् सुधार शुल्क लगाइने
र असुल गररनेछ।
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तर त्र्स्ता िालवस्तुको पैठारी हुाँिा भन्सार िहसुल लाग्ने रहेछ भने

त्र्स्तो पैठारीिा कृवर् सुधार शुल्क लाग्ने छै न।
५=

अन्तःशुल्क : नेपालर्भत्रको र्िल वा कारिानाबाट उत्पािन वा तर्ार भएका
िालवस्तु वा पिार्थ, पैठारी भएका िालवस्तु वा पिार्थ वा सेवािा अन्तःशुल्क
ऐन, २०५८ बिोक्षजि अन्तःशुल्क लगाइने र असुल गररनेछ।

६.

िूल्र् अर्भवृवि कर : िूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२ बिोक्षजि िूल्र्
अर्भवृवि कर लगाइने र असुल गररनेछ।

७.

स्वास््र् जोक्षिि कर : (१) वविे शबाट पैठारी हुने र स्विे शिा उत्पादित
च ुरोट, र्बाँडी, र्सगारिा प्रर्त क्षिल्ली पच्चीस पैसा र िाने सूर्तथ, िैनी, गुट्िा,

पानिसलािा प्रर्त वकलोग्राि पच्चीस रुपैर्ााँका िरले सििरिा स्वास््र् जोक्षिि
कर लगाई असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजिको कर पैठारीका बित भन्सार र्बन्िुिा
र

स्विे शी

उत्पािनका

हकिा

प्रर्तष्ठानबाट

र्नष्कासनका

बित

असुल

गररनेछ।
(३) स्वास््र् जोक्षिि करको र्नर्िन र प्रशासन आन्तररक राजस्व
ववभागले र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।
८.

क्षशिा सेवा शुल्क : (१) वविे शिा अध्र्र्न गनथ जाने ववद्यार्ीलाई क्षशिण
शुल्क बापत वविे शी िुद्राको सटही सुववधा दिाँिा त्र्स्तो सटही रकििा िुई
प्रर्तशत क्षशिा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजि वविे शी िुद्राको सटही सुववधा उपलब्ध
गराउने बैं ङ्क वा ववत्तीर् सं स्र्ाले क्षशिा सेवा शुल्क बापत सङ्कलन गरे को
रकि अको िवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र राजस्व िातािा जम्िा गरी सोको
वववरण सवहतको जानकारी सम्बक्षन्धत राजस्व कार्ाथलर्िा पठाउनु पनेछ।
(३) क्षशिा सेवा शुल्कको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।

९.

पूवाथधार ववकास कर : नेपालिा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र र्डजेलिा
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प्रर्त र्लटर पााँच रुपैर्ााँको िरले पूवाथधार ववकास कर भन्सार र्बन्िुिा लगाई
असुल गररनेछ।
१०.

सडक र्निाथण िस्तुर : (१) नेपालर्भत्र पैठारी वा उत्पािन हुने सवारी साधनिा
अनुसूची-३ बिोक्षजि सडक र्निाथण िस्तुर लगाई असुल गररनेछ।

(२) उपिफा (१) बिोक्षजिको िस्तुर र्ो ऐन प्रारम्भ भएपर्छ पैठारी
हुने सवारी साधनिा भन्सार र्बन्िुिा भन्सार कार्ाथलर्ले र र्ो ऐन प्रारम्भ

ु न्िा पवहले पैठारी भई िताथ हुन बााँकी रहेका तर्ा स्विे शिा उत्पािन भई
हुनभ
उपभोगिा आउने सवारी साधनको हकिा त्र्स्ता सवारी साधन िताथ गने
कार्ाथलर्ले िताथ गिाथको बित असुल गनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोक्षजिको सडक र्निाथण िस्तुर सं घीर् सक्षित
कोर्िा िाक्षिल गनुथ पनेछ।
(४) उपिफा (२) बिोक्षजि सङ्कलन भएको िस्तुरको वववरण िार्सक
रुपिा नेपाल सरकार‚ अर्थ िन्त्रालर्िा पठाउनु पनेछ।
११.

सडक ििथत तर्ा सुधार िस्तुर : सडक ििथत तर्ा सुधार गनथ वविे शबाट
नेपालिा पैठारी हुने पेट्रोलिा प्रर्त र्लटर चार रुपैर्ााँ र र्डजेलिा प्रर्त र्लटर

िुई रुपैर्ााँ सडक ििथत तर्ा सुधार िस्तुर भन्सार र्बन्िुिा लगाई असुल
गररनेछ।
१२.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क : नेपालिा चलक्षचत्र घरले प्रिशथन गने वविे शी

चलक्षचत्रको प्रवेश शुल्किा अनुसूची-४ बिोक्षजि चलक्षचत्र ववकास शुल्क लगाई
असुल गररनेछ।

१३.

प्रिूर्ण र्नर्न्त्रण शुल्क : (१) नेपालर्भत्र र्बक्री ववतरण हुने पेट्रोल तर्ा

र्डजेलिा प्रर्त र्लटर एक रुपैर्ााँ पचास पैसाका िरले प्रिुर्ण र्नर्न्त्रण शुल्क
लगाई असुल गररनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजिको शुल्क पैठारीकताथले असुल गरी

प्रत्र्ेक िवहनाको शुल्क अको िवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र राजस्व िातािा
िाक्षिल गनुथ पनेछ।
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(३) उपिफा (२) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र शुल्क िाक्षिल नगरे िा
वावर्थक पन्र प्रर्तशत व्र्ाजसवहत असुल गररनेछ।
(४) प्रिुर्ण र्नर्न्त्रण शुल्कको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।
१४.

टे र्लफोन स्वार्ित्व शुल्क: (१) टे र्लफोन जडान गने ग्राहकबाट टे र्लफोन
स्वार्ित्व शुल्क बापत पााँचसर् रुपैर्ााँ असुल उपर गररनेछ। टे र्लफोनको
स्वार्ित्व

पररवतथन

भएको

अवस्र्ािा

टे र्लफोनको

स्वार्ित्व

प्राप्त

गने

व्र्क्षिबाट सिेत त्र्स्तो शुल्क असुल गररनेछ।
तर

अर्ग्रि

भ ुिानी

हुने

िोवाइल

टे र्लफोनको

हकिा

प्रत्र्ेक

र्सिकाडथ र ररचाजथ काडथको िूल्र्िा िुई प्रर्तशतका िरले टे र्लफोन स्वार्ित्व
शुल्क लाग्नेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजिको शुल्क िूरसिार सेवा उपलब्ध
गराउने र्नकार्ले असुल गरी प्रत्र्ेक िवहनाको शुल्क अको िवहनाको पच्चीस
गतेर्भत्र राजस्व िातािा िाक्षिल गनुथ पनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र शुल्क िाक्षिल नगरे िा
सम्बक्षन्धत र्नकार्बाट वावर्थक पन्र प्रर्तशत ब्र्ाजसवहत असुल गररनेछ।
(४)

टे र्लफोन

स्वार्ित्व

शुल्कको

प्रशासन

आन्तररक

राजस्व

ववभागले र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।
१५.

िूरसिार सेवा िस्तुर : (१) टे र्लफोन, िोबाइल, ईन्टरनेट जस्ता िूरसिार सेवा
उपलब्ध गराउने र्नकार्ले ग्राहकबाट र्लने िहसुलको तेह्र प्रर्तशत रकि
िूरसिार सेवा िस्तुर बापत असुल उपर गनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न िू रसिार
सेवा उपलब्ध गराउने अनुिर्त प्राप्त र्नकार्बीच एकले अकोको नेटवकथ प्रर्ोग
गरे बापत र्तनुप
थ ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चाजथ) िा त्र्स्तो िस्तुर लाग्ने
छै न।
(३) उपिफा (१) बिोक्षजिको िस्तुर िूरसिार सेवा उपलब्ध
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गराउने अनुिर्त प्राप्त व्र्क्षि वा र्नकार्ले असुल गरी प्रत्र्ेक िवहनाको शुल्क
अको िवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र िूल्र् अर्भवृवि कर सवहत राजस्व िातािा
िाक्षिल गनुथ पनेछ।
(४) उपिफा (३) बिोक्षजि िाक्षिल गनुथ पने िस्तुर म्र्ािर्भत्र
िाक्षिल नगरे िा त्र्स्तो बााँकी रकििा िार्सक पााँच प्रर्तशतका िरले र्प
िस्तुर लाग्नेछ।
(५) िूरसिार से वा िस्तुरको प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभागले
र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।
१६.

क्र्ार्सनो रोर्ल्टी : (१) नेपालिा रहेका क्र्ार्सनो सिालन गनथ इजाजतपत्र
प्राप्त व्र्क्षि वा सं स्र्ाले क्र्ार्सनो सिालन गरे बापत वावर्थक चार करोड
रुपैर्ााँ र आधुर्नक िेक्षशन वा उपकरणको िाध्र्िबाट िात्र िेलाइने िेलको
लार्ग वावर्थक एक करोड रुपैर्ााँ रोर्ल्टी र्तनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) को प्रर्ोजनको लार्ग एउटा इजाजतपत्रबाट एक
स्र्ानिा िात्र त्र्स्तो िेल सिालन गनथ पाइनेछ।
(३) उपिफा (१) बिोक्षजिको रोर्ल्टी बापतको रकि सम्बक्षन्धत
क्र्ार्सनो सिालन गनथ इजाजतपत्र प्राप्त व्र्क्षि वा सं स्र्ाले आर्र्थक वर्थ प्रारम्भ
भएको र्िर्तले िुई िवहनार्भत्र नेपाल सरकार‚ सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक
उड्डर्न िन्त्रालर्िा बुझाउनु पनेछ।
(४) उपिफा (३) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र रोर्ल्टी रकि नबुझाउने
व्र्क्षि वा सं स्र्ालाई सो अवर्ध नाघेको तीन िवहनासम्िको लार्ग उि
रोर्ल्टी रकिको पन्र प्रर्तशतका िरले र्प शुल्क र सो अवर्धर्भत्र पर्न
रोर्ल्टी रकि नबुझाएिा बुझाउनु पने रोर्ल्टी रकििा तीस प्रर्तशतका िरले
वावर्थक र्प शुल्क लगाई त्र्स्तो रकि असुल गररनेछ।
(५) क्र्ार्सनो रोर्ल्टीको र्नर्िन र प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणथ कार्थ

नेपाल सरकार‚ सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्बाट हुनेछ।
१७.

वन पैिावार शुल्क : (१) नेपाल सरकारद्वारा सािुिावर्क वनको रुपिा
5

हस्तान्तरण गररएका राविर् वनिध्र्े उपभोिा सिूहले कानून बिोक्षजि
कार्थर्ोजना बनाई र्नकार्लएको साल र िर्रका काठ उपभोिा सिूह बावहर
व्र्ापाररक प्रर्ोजनका लार्ग र्बक्री गरे िा त्र्सरी र्बक्री गरी प्राप्त भएको
रकििध्र्े पन्र प्रर्तशत रकि वन पैिावार शुल्क बापत सं घीर् सक्षित कोर्िा
जम्िा गनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजि उपभोिा सिूह बावहर व्र्ापाररक
प्रर्ोजनको लार्ग काठ र्बक्री गरी उपभोिा सिूहले प्राप्त गरे को रकि

सािुिावर्क वनको सं रिण, सम्विथन, वातावरण सं रिण र स्र्ानीर् ववकाससाँग
सम्बक्षन्धत कार्थिा िचथ गनुथ पनेछ।
(३) वन पैिावार शुल्क सि्बन्धी कार्थववर्ध नेपाल सरकार‚ अर्थ
िन्त्रालर्को सहिर्तिा नेपाल सरकार‚ वन तर्ा वातावरण िन्त्रालर्ले
र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हुनेछ।
(४) वन पैिावार शुल्कको र्नर्िन र प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणथ कार्थ
नेपाल सरकार‚ वन तर्ा वातावरण िन्त्रालर्बाट हुनेछ।
१८.

िर घटाउन, बढाउन वा छूट दिन सक्ने : (१) प्रचर्लत कानूनिा जुनसुकै कुरा
लेक्षिएको भए तापर्न नेपाल सरकारले आवश्र्कता अनुसार र्ो ऐन र प्रचर्लत
अन्र् कानून बिोक्षजि लगाइएका िस्तुर, शुल्क, िहसुल र करको िर घटाउन,
बढाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, िहसुल र कर आंक्षशक वा पूणथ रुपिा छूट
दिन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न नेपाल
सरकार‚ अर्थ िन्त्रालर्ले िुनाफा रवहत सावथजर्नक तर्ा सािुिावर्क सं स्र्ा,
नेपाल सरकार वा प्रिे श सरकार वा स्र्ानीर् तहका र्नकार् वा नेपाल
सरकारको स्वार्ित्व भएका सं गदठत सं स्र्ालाई र्स ऐन बिोक्षजि लाग्ने
िस्तुर, शुल्क, िहसुल र करको िर घटाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, िहसुल
र कर आंक्षशक वा पूणथ रुपिा छूट दिन सक्नेछ।

(3) उपिफा (1) िा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न नेपाल
सरकार, अर्थ िन्त्रालर्ले वैिेक्षशक ऋण वा अनुिान सहर्ोगिा सिालन गररने
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आर्ोजनाका लार्ग वा नेपाल सरकार वा लगानी बोडथसाँग भएको आर्ोजना
ववकास

सम्झौता

बिोक्षजि

पररर्ोजना

ववकासका

लार्ग

आर्ोजना

वा

आर्ोजनाले र्नर्ुि गरे का ठे केिारको नाििा पैठारी हुने िालवस्तुको पैठारीिा
उक्षल्लक्षित शतथको अधीनिा रही र्स ऐन बिोक्षजि लाग्ने िस्तुर, शुल्क,

िहसुल र करको िर घटाउन वा त्र्स्तो िस्तुर, शुल्क, िहसुल र कर
आंक्षशक वा पूणथ रुपिा छूट दिन सक्नेछ।

(4) उपिफा (१), (२) र (3) बिोक्षजि दिइएको छूट सुववधाको

कसै ले िुरुपर्ोग गरे िा वा कुनै िास प्रर्ोजनको लार्ग छूट सुववधािा प्राप्त

गरे को िालवस्तु अन्र् प्रर्ोजनिा प्रर्ोग गरे िा त्र्सरी छूट दिइएको िस्तुर,
शुल्क, िहसुल र कर रकि असुल गरी सो रकि बराबर जररबाना गररनेछ।
(5) र्स िफा बिोक्षजि करको िर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै

िस्तुर, शुल्क, िहसुल र कर आंक्षशक वा पूणथ रुपिा छूट दिइएको वववरण
प्रत्र्ेक वर्थ नेपाल सरकार‚ अर्थ िन्त्रालर्ले सं घीर् सं सििा पेश गनुथ पनेछ।
(६) र्स िफा बिोक्षजि िर घटाइएको, बढाइएको वा छूट दिइएको
सूचना नेपाल राजपत्रिा प्रकाशन गनुथ पनेछ।
१९.

प्रवक्रर्ा सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्ने : िूल्र् अर्भवृवि कर
ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आर्कर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन,
२०६४ तर्ा र्स

ऐनको

कार्ाथन्वर्नको क्रििा सावथजर्नक शाक्षन्त र

व्र्वस्र्ािा गम्भीर िलल पुगेको वा सावथजर्नक आवागिनिा अवरोध भएको

वा ववपिको कारणले उक्षल्लक्षित ऐनले प्रिान गरे को कुनै सुववधा उपभोग गनथ
नपाउने अवस्र्ा र्सजथना भएिा, कुनै जवटलता िे क्षिएिा वा उक्षल्लक्षित ऐन तर्ा

र्स ऐनको कार्ाथन्वर्निा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएिा नेपाल सरकार‚ अर्थ
िन्त्रालर्ले आवश्र्कता अनुसार अवर्ध र्प गनथ, प्रवक्रर्ा सरलीकरण गनथ वा
कार्ाथन्वर्निा िे क्षिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ।
२०.

नवीनति्

सोच‚ सीप‚ उद्यिशीलता र प्रववर्धको उपर्ोग गरी शुरु गररएका

(स्टाटथ अप) व्र्वसार्िा लाग्ने कर, जररबाना, र्प िस्तुर, शुल्क तर्ा व्र्ाज
र्िन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ा: नवीनति् सोच‚ सीप‚ उद्यिशीलता र
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प्रववर्धको उपर्ोग गरी शुरु गररएका (स्टाटथ अप) व्र्वसार् गने व्र्क्षि वा
सं स्र्ा करको िार्रािा नआएका भए त्र्स्ता व्र्क्षिले सम्वत् २०७६ पौर्
िसान्तर्भत्र स्र्ार्ी लेिा नम्बर र्लई िूल्र् अर्भबृवि करिा िताथ गरे िा
आर्र्थक वर्थ २०७५।०७६ भन्िा अक्षघका वर्थहरुको कुनै पर्न वकर्सिको
वववरण‚ कर‚ जररबाना‚ र्प िस्तुर‚ शुल्क तर्ा ब्र्ाज बुझाउनु पने छै न।
२१.

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

अनुसूची–१ को िफा १ बिोक्षजि एकल प्राकृर्तक व्र्क्षिको वावर्थक चार लाि
रुपैर्ााँसम्ि रोजगारीको आर् भएिा सो आर्िा एक प्रर्तशतका िरले र
िम्पतीको हकिा वावर्थक चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्ि रोजगारी आर्
भएिा एक प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।
(२) उपिफा (१) बिोक्षजिको कर रकि भ ुिानीका बित स्रोतिा
कट्टी गरी असुल गररनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोक्षजि असुल गररएको रकि छु ट्टै राजस्व
िातािा जम्िा गररनेछ।
(४) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न र्नवृत्तभरण
बापतको आर् र र्ोगिानिा आधाररत र्नवृत्तभरण कोर्िा र्ोगिान गने
प्राकृर्तक व्र्क्षिको आर्िा र्स िफा बिोक्षजिको कर लाग्ने छै न।

२२.

सवारी साधन कर र घर जग्गा रक्षजिेशन शुल्कको अन्तररि प्रशासनः अन्तर–
सरकारी ववत्त व्र्वस्र्ापन ऐन, २०७४ बिोक्षजिको सवारी साधन कर र घर

जग्गा रक्षजिेशन शुल्क उठाउन प्रिे श तर्ा गाउाँपार्लका वा नगरपार्लकािा
साधन, स्रोत, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ा कार्ाथलर् व्र्वस्र्ापन नभएसम्ि नेपाल
सरकारको

तोवकएको कार्ाथलर्ले

प्रिे शले

र्नधाथरण गरे

बिोक्षजिको िर

अनुसारको कर तर्ा शुल्क उठाई सोही ऐनले व्र्वस्र्ा गरे बिोक्षजिको
सम्बक्षन्धत ववभाज्र् तर्ा सक्षित कोर्िा िाक्षिल गनेछ।
२३.

राजस्व च ुहावट (अनुसन्धान तर्ा र्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ िा सं शोधनः राजस्व
च ुहावट (अनुसन्धान तर्ा र्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ को‚(१)

िफा १३ग. को उपिफा (१) िा रहेका "एक क्षजल्लाबाट अको
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क्षजल्ला" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "एक स्र्ानबाट अको स्र्ानिा
व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लार्ग" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(२)

िफा २३ को उपिफा (४) िा रहेका "अनुसन्धान अर्धकृतले प्रर्ि
पटकको लार्ग िुई हजार रुपैर्ााँ र त्र्सपर्छ पटक्कै वपच्छे पााँच हजार
रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "िहार्निे शकले प्रर्ि पटकको लार्ग
पचास हजार रुपैर्ााँसम्ि र त्र्सपर्छ पटकै वपच्छे

एक लाि

रुपैर्ााँसम्ि" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
२४.

िूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२ िा सं शोधनः िूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२
को,–
(१) िफा १० को उपिफा (२) को,(क)

िण्ड (क) िा रहे का "िदिरा र्डविव्र्ुटर, वाइन
सप, सफ्टवेर्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "िदिरा,
वाइन, हेल्र् क्लव, र्डस्को र्ेक, िसाज र्ेरापी,

िोटर पाटथस,् ववद्युतीर् सफ्टवेर्र‚ भन्सार एजेण्ट,
िेलौनाको

व्र्वसार्,

कवाडी

तर्ा

पत्रुको

व्र्वसार्" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(ि)

िण्ड (ि) िा रहेका "शैक्षिक परािशथ, हे ल्र्
क्लव, र्डस्को र्ेक, िसाज र्ेरापी, व्र्ुटी पालथर"
भन्ने

शब्िहरुको

सट्टा

"शैक्षिक

तर्ा

कानूनी

परािशथ, लेिा तर्ा लेिापरीिण सम्बन्धी सेवा,"
भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(२) िफा १०ि. पर्छ िे हार्को िफा १०ग. र्वपएको छः"१०ग. िताथ अर्भलेि अद्यावर्धक गने सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१)
र्स ऐन बिोक्षजि िताथ भएका व्र्क्षिले ववभागले तोके
बिोक्षजिको िताथ सम्बन्धी सू चना र अर्भलेि ववभागको
वार्ोम्र्ावट्रक

िताथ

प्रणालीिा

अद्यावर्धक गनुथ पनेछ।"
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तोवकएको

अवर्धर्भत्र

(३)

िफा १४ को उपिफा (६) िा रहे का "उपिफा (७) बिोक्षजि"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपिफा (५) बिोक्षजि" भन्ने शब्िहरु
राक्षिएका छन्।

(४)

िफा १९ को उपिफा (७) पर्छ िे हार्को उपिफा (७क) र्वपएको
छः"(७क) उपिफा (७) िा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न िश लाि
रुपैर्ााँभन्िा

बढीको

भ ुिानी

कर

िाध्र्िबाट भ ुिानी गनुथ पनेछ।"
(५)

गिाथ

चेक, ड्राफ्ट वा

ववद्युतीर्

िफा २४ को उपिफा (३) िा रहेका "लगातार ६ िवहनासम्ि"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "लगातार ४ िवहनासम्ि" भन्ने शब्िहरु
राक्षिएको छ।

(६)

िफा २५ को‚(क)

उपिफा (१) को िण्ड (क) पर्छ िे हार्को िण्ड (क१)
र्वपएको छः"(क१)

नेपाल

सरकार,

परराि

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा कूटनीर्तक सुववधा प्राप्त र्नर्ोगले नेपालर्भत्र
कर लाग्ने वस्तु वा सेवा िरीि गिाथ र्तरे को करको
रकि।"
(ि)

उपिफा (१क) िा रहे का "पााँच हजार रुपैर्ााँ" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"िश

हजार

रुपैर्ााँ"

भन्ने

शब्िहरु

राक्षिएका छन्।
(ग)

उपिफा (१क) पर्छ िे हार्को उपिफा (१ि) र्वपएको
छः"(१ि) कुनै उपभोिाले वस्तु तर्ा सेवा िररि गिाथ त्र्स्तो

िररिको िूल्र् प्रचर्लत कानून बिोक्षजि ववद्युतीर् िाध्र्िबाट भ ुिानी
गरे िा र्नजलाई नगि प्रोत्साहन स्वरुप भ ुिानी गरे को करको िश
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प्रर्तशत रकि ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा बिोक्षजि र्नजको बैं क िातािा
वफताथ गररनेछ।"
(७)

िफा २९ को‚(क)

उपिफा (१) को,–
(१)

िण्ड (ि) िा रहेका "उपिफा (५), (६) वा
(७)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपिफा (५) वा
(६)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(२)

िण्ड (ि१) पर्छ िे हार्को िण्ड (ि२) र्वपएको
छः"(ि२) िफा १० को उपिफा (७) उल्लङ्घन
गरे िा पटकै वपच्छे िश हजार रुपैर्ााँ‚"

(३)

िण्ड (ग) को सट्टा िे हार्को िण्ड (ग) राक्षिएको
छः"(ग)

िफा १४ को उपिफा (१) उल्लङ्घन
गरी बीजक नदिएिा पटक्कै वपच्छे िश
हजार रुपैर्ााँ र बीजक नर्लएिा पटकै
वपच्छे एक हजार रुपैर्ााँ‚

(४)

िण्ड (ग) पर्छ िे हार्को िण्ड (ग१) र्वपएको
छः"(ग१) िफा १४ को उपिफा (४) उल्लङ्घन
गरे िा पटकै वपच्छे िश हजार रुपैर्ााँ‚

(ि)

उपिफा (१ग) िा रहेका "बीजक िूल्र्को पचास प्रर्तशत"
भन्ने शब्िहरु पर्छ "जररबाना वा ६ िवहनासम्ि कैि वा
िुवै गनथ सक्नेछ।" भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।

(८)

िफा ३१क. को उपिफा (६) िा रहेका "एकर्तहाई रकि" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "एकचौर्ाई रकि" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
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अनुसूची-१
(िूल्र् अर्भवृवि कर ऐन, २०५२ को िफा ५ को उपिफा (३) सं ग सम्बक्षन्धत)
कर छूट हुने वस्तु तर्ा सेवाहरू
सिूह 1 : आधारभूत कृवर् उत्पािनहरू
र्नष्कृर्, उम्रन लागेको वा फूलेको गानो, गांठो, गांठेजरा,

06.01

धनकन्ि (कौिथ), क्राउन (रुिको जरा र स्तं भ जोर्डने र्बन्िु
स्र्ल), राइजोि

(िूलजरो), क्षचकोरी

ववरुवा

र

शीर्थक

१२.१२ को जराहरूबाहेक अन्र् जराहरु।
0601.10.00

-र्नष्कृर् गांनो, गााँठो, गााँठे जरा, धनकन्ि (कौिथ), क्राउन र
िूलजरा

0601.20.00

-उम्रन लागेको वा फूलेको गांनो, गााँठो, गााँठे जरा, धनकन्ि
(कौिथ), क्राउन, िूलजरा, क्षचकोरी ववरुवा र जराहरु

06.02

अन्र् जीववत ववरुवा (जरासवहत), कलिीहरू, च्र्ाऊ र स्पाउन
(च्र्ाउ र्नक्षस्कने सेतो त्र्ान्द्रो)
06.02.10.00

-जरा नभएको कलिीहरू

06.02.20.00

-िान हुने फल वा काष्ठफल (नट) का कलिी गरे का वा
नगरे का रुि, बुटा र झाङ

06.02.30.00

-रोडोडेन्ड्रन्स (गुरााँस) र अजार्लर्ा, कलिी गरे का वा नगरे का

06.02.40.00

-कलिी गरे को वा नगरे को गुलाफ

06.02.90.00

-अन्र्

-सजावट प्रर्ोजनको लार्ग वा फूलको गुच्छा बनाउनको

06.03

लार्ग उपर्ुि वटपेको फूलको कोवपला वा वटपेको फूल,
ताजा, सुकेको, रं गाएको, धोएको, सं सेक्षचत (इक्षम्प्रग्नेटेड्) वा
अन्र् प्रकारले तर्ार गरे को।
-ताजा:
06.03.11.00

--गुलाफहरू

06.03.12.00

--कानेसनहरू

06.03.13.00
06.03.14.00
06.03.15.00

--अवकथडहरू

--वक्रसानर्ेििहरू

--कुिुदिनी (र्लली) हरू (र्लर्लर्ि जातहरू)
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06.03.19.00

--अन्र्

06.03.90.00

-अन्र्

06.04

गुच्छा वा गुलिस्ता बनाउने वा सजावटको लार्ग उपर्ुि
हुने वकर्सिका ताजा, सुकेको, रं गाएको, धोएको, सं सेक्षचत वा

अन्र् वकर्सिले तर्ार गरे को रुिको पालुवा, हााँगार्बाँगा र
अन्र् भागहरू (फूल र कोवपला बाहेक) बालवृि, झाडी र
अन्र् बोट ववरुवाहरू झ्र्ाउ, सुनािरी र घााँसहरू।
06.04.20.00

-ताजा

06.04.90.00

-अन्र्

07.01

07.02

ताजा वा क्षचसो पारे को आलु।
0701.10.00

-र्बउ

0701.90.00

-अन्र्

0702.00.00

ताजा वा क्षचसो पारे को गोलभेडा

07.03

ताजा वा क्षचसो पारे को प्र्ाज, शालौट, लसून, छ्यापी वा र्स्तै
जार्तका अन्र् वनस्पर्तहरू।
07.03.10.00

-प्र्ाज र शालौट

0703.90.00

-छ्यापी र र्स्तै लसुन प्र्ाज जार्तका सागपात

07.04

ताजा

वा

क्षचसो

पारे को

वन्िाकोबी

(क्र्ाबेज), काउली,

गााँठकोबी (कोलराबी), केल (एक वकर्सिको कोबी) र िान
0704.10.00
0704.20.00
0704.90.00
07.05

हुने काउली जार्तका अन्र् सागपात।
-काउली र ब्रोकाउली

-ब्रुसेल्स स्प्राउट (एक वकर्सिको चश्िे बन्िाकोबी)
-अन्र्

ताजा र क्षचसो लेट्यूस (क्षजरीको साग) र क्षचकोरी।
-लेट्यूस (क्षजरीको साग, सलाि) :
0705.11.00

--क्र्ाबेज लेट्यूस (हेड लेट्यूस)

0705.19.00

--अन्र्
-क्षचकोरी (कास्नी):

0705.21.00
0705.29.00
07.06

--ववटलफ क्षचकोरी
--अन्र्
ताजा वा क्षचसो पारे को गाजर, सलगि, सलािको लार्ग

च ुकन्िरको जरा, साक्षल्सफाई, सेलेररर्ाक (सलगि जस्तो जरा
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0706.10.00
07.07

भएको साग), िूला र र्स्तै िान हुने जराहरू।
-गाजर र सलगि

0706.90.00

-अन्र्

0707.00.00

ताजा वा क्षचसो पारे को कांक्राहरू।

07.08

ताजा वा क्षचसो पारे को कोसे तरकारीहरू (छोडाएको वा
नछोडाएको)।
0708.10.00
0708.20.00
0708.00.90

07.09

-केराउ

-बोडी (र्सिीसिेत)
-अन्र् कोसे तरकारी
ताजा वा क्षचसो पारे को अन्र् तरकारीहरू।

0709.20.00

-कुररलो

0709.30.00

-भान्टा

0709.40.00

-सेलरी, सेलेररर्ाल बाहेक

-च्र्ाउ (िसरुि र ट्रफल्स):
0709.51.00

--ऐगाररकस जार्तको च्र्ाउ (िसरुि) हरू

0709.59.00

--अन्र्

0709.60.00
0709.70.00

-िोसाथनी जातको फलफूलहरू

-पालुाँगो, न्र्ूक्षजल्र्ाण्ड पालुाँगो सिेत
-अन्र्:

0709.91.00
0709.92.00

--ग्लोव आवटथचोकहरू
ु हरू
--जैतन

0709.93.00

--फसी, कुर्भन्डो र लौकाहरू (क्र्ूकरर्बटा जातहरू)

0709.99.00

--अन्र्

वहिीकृत सागपात (बफाएर वा उिालेर पकाएको वा

07.10

नपकाएको)।
0710.10.00

-आलु
-कोसे तरकारी, छोडाएको वा नछोडाएकोः

0710.21.00
0710.22.00
0710.29.00

--केराउहरू

--बोडीहरू (सीिीसिेत)
––अन्र्

0710.30.00

-पालुाँगो न्र्ूक्षजलै ण्ड पालुाँगो सिेत

0710.40.00

-गुर्लर्ो वा स्वादिलो िकै
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0710.80.00

-अन्र् सागपात

0710.90.00

-र्िक्षित सागपात

07.11

नून पानीिा, गन्धक पानीिा वा र्स्तै सिान अस्र्ार्ी रूपिा
सुरक्षित राख्ने तरल पिार्थिा रािी सुरक्षित गररएको तर त्र्स
0711.20.00
0711.40.00
0711.51.00

अवस्र्ािा तुरुन्त िान उपर्ुि नहुने िालको सागपात।
ु (ओर्लभ्स)
-जैतन
-काक्रोहरु

-च्र्ाउ (िसरुम्स) र भ ुइाँिर्ु न हुने च्र्ाउ (ट्रफल्स)
--ऐगाररकस जार्तको च्र्ाउ (िसरुम्स) हरू

0711.59.00

--अन्र्

0711.90.00

-अन्र् तरकारीस र्िक्षित तरकारी

सुख्िा तरकारी, र्सं गै, काटे को, ताछे को, टु क्रर्ाएको, फुटाएको

07.12

वा धुलो बनाएको तर त्र्सभन्िा बढी तर्ार नगरे को।
0712.20.00
07.13

-प्र्ाज
कोसा छोडाएको सुख्िा कोसे तरकारी, बोक्रा छोडाएको वा
नछोडाएको वा िलेको वा निलेको।

0713.10.00
0713.20.00

-केराउ
-चना

-बोडी (र्सिीसिेत)
0713.31.00

--बोडी

0713.32.00

--सानो रातो बोडी

0713.33.00

--बोडी (वकड्नी बीन्स), सेतो वप बीन्ससिेत

0713.34.00

--बाम्बरा र्बन्स (एक प्रकारको बोडी) (र्भग्ना सबटे रार्नर्ा
वा भोआक्षन्जर्ा सबटे रार्नर्ा)

0713.35.00

--तनेबोडी (काउवपज्) (र्भग्ना अङगुइकुलाटा)

0713.39.00

--अन्र्

-िुसरु ोः
0713.40.10

--नफुटाएको, बोक्रा सवहतको

0713.40.90

--अन्र्

0713.50.00
0713.60.00
0713.90.00

-बकुला र र्सर्ि (ब्रोड ववन्स र हसथ बीन्स)
-वपजन वपज (क्र्ाजानस् क्र्ाजन्) (एक प्रकारको केराउ)
-अन्र्
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07.14

िाड (श्वेतसार वा स्टाचथ) वा इन्र्ूर्लनको िात्रा उच्च भएका,

ताजा, क्षचस्र्ाइएको, वहिीकृत वा सुकाइएको, टु क्रा पाररएको वा
नपाररएको

(स्लाइस्ड)

वा

पेलेट्सको

रुपिा

भएको

वा

नभएको िार्नओक, आरारुट, सार्लि र्ििी (सालेप), उत्तरी
अिेररकािा हुने एक वकर्सिको सूर्ि
थ ूिी फूल (जेरुसलेि
आवटथचोक), सिरिण्ड

र

र्स्तै

जरा

(रुटस)

र

गाना

(ट्यूबसथ) हरू; सावुिानाको गुिी (सागो पीर्)।
0714.10.00

-गुर्लर्ो जातको क्र्ासाभा कन्ि (िर्नओक)

0714.20.00

-सिरिण्ड

0714.30.00

-तरुलहरू (र्डओस्कोररर्ा जातहरू)

0714.40.00

-वपंडालु (कोलोकार्सर्ा जातहरू)

0714.50.00

-र्ौर्सर्ा (जान्र्ोसोिा जातहरू)

0714.90.00

-अन्र्

नररवल, व्राक्षजलनट, काजु, ताजा वा सुकेको, िबटा फुटाएको

08.01

वा नफुटाएको, बोक्रा ताछे को वा नताछे को।
-नररवल
0801.19.00
08.03

--ताजा
प्लान्टन जातका (तरकारीको रूपिा प्रर्ोग गररने) केराहरू

0803.10.00
0803.90.00

लगार्त ताजा वा सुकाइएका केराहरू।

-प्लान्टन जातका (तरकारीको रूपिा प्रर्ोग गररने) केराहरु
-अन्र्

िजूर (छोहोडा), अाँजीर, भइुाँ कटहर, एभोकेडा (नास्पाती जस्तो

08.04
0804.30.00
0804.40.00
0804.50.00
08.05
0805.10.00

फल), अम्बा, आंप, म्र्ाङ्गोष्टीन, ताजा वा सुकेको।
-भ ुइं कटहर
-एभोकेडो

-अम्बा, आंप म्र्ाङ्गोस्टीन (कुसुि फल)
र्सटरस (सुन्तला जातका) फल, ताजा वा सुकेको)।
-सुन्तला

-िन्िाररन (टान्जररन र सतसुिाहरु सिेत); क्लेिेक्षन्टनहरू र
र्स्तै र्सटरस जार्तका हाइर्ब्रडहरू:
0805.21.00

--िन्िाररनहरू (टान्जररन र सतसुिाहरू सिेत);

0805.22.00

--क्लेिेक्षन्टनहरू
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0805.29.00

--अन्र्

0805.40.00

-ग्रेपफ्रुट (भोगटे ), पोिेलोस सिेत

0805.50.00

-कागती (लेिोन्स) (र्सटरस लेिोन, र्सटरस र्लिोनि) र
क्षजर्िर

(लाइम्स)

(र्सटरस

औराक्षण्टफोर्लर्ा,

र्सटरस

लावटफोर्लर्ा) हरू
0805.90.00

-अन्र्

ताजा अर्वा सुख्िा अं गरु ।

08.06
0806.10.00
08.07

-ताजा
तरबुजा (िरबुजा) र िेवा ताजा।
-तरबुजा (िेलनस) (वाटरिेलनस सिेत) :

0807.11.00

--वाटरिेलनस

0807.19.00

--अन्र्

0807.20.00

-िेवा

08.08

स्र्ाउ, नासपाती, क्षक्वन्स (नासपाती जस्तो अर्िलो फल वा
िीफल), ताजा।
0808.10.00

-स्र्ाउ

0808.30.00

-नासपातीहरू

0808.40.00

-क्षक्वन्स (िीफल)हरू

08.09

िुपाथनी

(एवप्रकोट),

चेरी

ु ल),
(पैर्ंफ

आरु

(नेक्टाररन

आरुसिेत), आलुबिरा (प्लि) र च ुत्रो (स्लो), ताजा।
08.09.10.00

-िुपाथनी (एवप्रकोट)
-चेरीहरूः

08.09.21.00
08.09.29.00
08.09.30.00
0809.40.00
08.10

--अर्िलो चेरी (प्र ुनस ् सेरासस्) हरू
--अन्र्

-आरु, नेक्टाररन आरुसिेत

-आलुबिडा (प्लि) र च ुत्रो (स्लो)
अन्र् फल, ताजा।

0810.10.00
0810.20.00

-स्ट्रवरी (भूइं एैसेल,ु काफल)
-रै स्पबेरी

(ऐंसेल)ु , ब्ल्र्ाकबेरी

(ध्र्ाम्पे

ऐंसेल)ु , िलबेरी

(वकम्बु) र लोगानबेरी (रै स्पबेरी र ब्ल्र्ाकबेरीको र्िक्षित
फल)
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0810.30.00

-कालो, सेतो वा रातो वकसर्िस वा िाि वा िुनक्का (कअथन्ट)
र गूस्बेरीहरु

0810.40.00
0810.50.00
0810.60.00

-क्रेनबेरी, र्बलबेरी र अन्र् भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि जार्तका फलहरु
-वकवव फ्रुट(Kiwifruit)

-िुराम्र (डुररर्न्स) हरू

0810.70.00

-हलुवाबेतहरू

0810.90.00

-अन्र्

कफी भ ुटे को वा नभ ुटे को वा क्र्ाफीन (कफीको िेरोि)

09.01

छु ट्याएको वा नछु ट्याएको; कफीको ढु टो र बोक्रा; कुनै पर्न
अनुपातिा कफीको िात्रा रहेको कफीको बिलािा प्रर्ोग
गररने अको कुनै चीज।
-नभ ुटे को कफी :
0901.11.00
09.02

--कफीको गेडा

क्षचर्ा, सुगक्षन्धत वा स्वादिष्ट गररएको वा नगररएको।
0902.20.00

09.08

-क्षचर्ाको पात
जाइफल, जाइपत्री र अलैं ची।
-अलैं ची तर्ा सुकुिेलहरूः
--नधुल्र्ाइएकोः

0908.31.10
09.10

---अलैं ची
अिुवा, केशर, हलेिो (बेसार), तेजपात, पुदिना, तरकारीको
(करी) र अन्र् िसलाहरू।
-अिुवाः

0910.11.10
0910.11.90

--नटु क्राइएको वा नवपाँधेकोः
---ताजा
---अन्र्
-बेसारः

0910.30.10

--ताजा

0910.30.20

--धुलो वा वपठो

0910.30.90

--अन्र्

10.01

गहुं र िेसर्लन।
-िुरुि गहुाँ:
1001.11.00

--बीउ
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1001.19.00

--अन्र्
-अन्र् :

1001.91.00

--बीउ

1001.99.00

--अन्र्

10.02

राई।
1002.10.00

-बीउ

1002.90.00

-अन्र्

10.03

जौं (बाली)
1003.10.00

-बीउ

1003.90.00

-अन्र्

10.05

िकैं।
1005.10.00

-बीउ (गेडा)

1005.90.00

-अन्र्

10.06

धान।
1006.10.00
1006.20.00
1006.30.00

-धान

-कुटे को (तर राम्रो नफलेको)

-पार्लस वा चम्कने गरे को वा नगरे को कुटे र तर्ार गरे को
चािल

1006.40.00
10.08

-कर्नका
फापर, कोिो, क्र्ानरीका िानाहरू; अरु िाद्यान्नहरू।

1008.10.00

-फापर

-कोिोः
1008.21.00

--बीउ

1008.29.00

--अन्र्

गहुाँ र िेसर्लन बाहेक अन्र् िाद्यान्नको वपठो।

11.02

11.04

1102.20.00

-िकैको वपठो

1102.90.00

-अन्र्
शीर्थक १०.०६ को चािल बाहेक अन्र् प्रकारले तर्ार
गररएको (जस्तै भूस हटाइएको, चेप्ट्याएको, च्र्ााँख्ला पारे को,
फलेको, टु क्रा पारे को वा िस्रो (वपंधेको); र्सङ्गो, चेप्ट्याएको,
पातलो चेप्टो टु क्रा पारे को वा वपंधेको अन्नको बीजहरू।
-चेप्ट्याएको वा च्र्ांख्ला पारे को अन्नः
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1104.12.00
1104.19.00

--जुनेलोको

--अन्र् िाद्यान्नको
-अन्र् वकर्सिले तर्ार पारे को अन्न (जस्तै भूस हटाएको,

1104.22.00
1104.23.00

फलेको, टु क्रा पारे को वा वपंधेको) :
--जुनेलोको
--िकैको

1104.29.00

--अन्र् िाद्यान्नको

1104.30.00

-अन्नको वीजाणु, र्सङ्गै, चेप्ट्याएको, च्र्ांख्ला पारे को वा वपंधेको

12.01

िलेको वा निलेको भट्िास
1201.10.00

-बीउ

1201.90.00

-अन्र्

छोडाएको वा नछोडाएको, नभ ुटे को वा अन्र् वकर्सिबाट

12.02

नपकाइएको, िवटा छोडाएको वा नछोडाएको, फुटाएको वा
नफुटाएको बिाि (िुिफली)।
1202.30.00

-बीउ
-अन्र्ः

1202.41.00
1202.42.00
12.09
1209.10.00

--नछोडाएको

--छोडाएको, फुटाएको वा नफुटाएको

रोप्न हुने फलफूल, बीउ र ववजाणु (स्पोसथ)।
-च ुकन्िर (सुगरववट) का िानाहरू

-पशु आहारको ववरुवा (फोरे ज प्लाण्ट) का िानाहरूः
1209.21.00

--लुर्सररन (पशु आहारको घााँस) (अल्फाल्फा) का िानाहरू

1209.22.00

--क्लोभर (तीन पाते घााँस) (वट्रफोर्लर्ि जातहरू) का
िानाहरू

1209.23.00
1209.24.00
1209.25.00

--छे स्के घााँस (फेस्क्र्ू) का िानाहरू

--केन्टकी नीलो घााँस (पोआ प्राटे क्षन्सस एल.) का िानाहरू

--राई घााँस (लोर्लर्ि िक्षल्टफ्लोरि ल्र्ाि., लोर्लर्ि पेरेन
एल.) का िानाहरू

1209.29.00
1209.30.00

--अन्र्

-फूलको र्नक्षम्त िुख्र्तः िेती गररएको जर्डबुटीका अन्र्
बीउहरू
-अन्र्ः
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1209.91.00

--वनस्पर्तका बीउ

1209.99.00

--अन्र्

12.11

िुख्र्तः

सुगक्षन्धत

वस्तु

बनाउने, और्धी

बनाउने

वा

कीटनार्क और्धी बनाउने वा र्स्तै प्रर्ोजनका लार्ग प्रर्ोग
हुने

िालको, ताजा, क्षचस्र्ाइएको, वहिीकृत

वा

सुकेको,

कावटएको वा नकावटएको, वपंधेको वा नवपंधेको वा धू लो

पाररएको वा नपाररएको ववरुवा र ववरुवाका अङ्गहरू (बीर्ां र
फलसिेत)।
1211.20.00

-जीनसेनको जरा

1211.30.00

-कोकाको पात (कोका र्लफ)

1211.40.00

-अवफिको पराल (पपी स्ट्रौं)

1211.50.00

-इफेद्रा

1211.90.00

-अन्र्

ताजा, क्षचस्र्ाइएको (क्षचल्ड), वहिीकृत, (फ्रोजेन) वा सुकाइएको,

12.12

वपंधेको वा नवपंधेको लोकष्ट र्बन्स, र्स– ववड्स र अन्र् अल्जी

(सिुन्द्री झार), च ुकन्िर (सुगरर्बट) र उिु; अन्र्त्र उल्लेि
वा सिाबेश नभएका िुख्र्तर्ा िानव आहारिा प्रर्ोग हुने

िालको फलको ववर्ां (स्टोन्स) र कोर्ाहरू (केनेल) र अन्र्
वानस्पर्तक उत्पािनहरु (क्षचकोरीर्ि इन्टाइबस स्र्वटवि
उपजार्त (भेराइटी) को नभ ुटे को क्षचकोरीका जराहरू सिेत)।
-अन्र्:
1212.93.00

--उिु

िाद्यान्नलाई फुलाएर (स्वैर्लङ्ग) वा भ ुटे र तर्ार गरे को िाद्य

19.04

सािग्री, िाद्यान्नको उत्पािनहरू (जस्तै कनथ फ्लेक); अन्र्त्र
उल्लेि नगररएको वा सिावेश नभएको, पकाइएको वा अन्र्
वकर्सिबाट तर्ार गररएको गेडा (ग्रेन) को रुपिा वा शल्क
वा पाप्रा (फ्लेकको रुपिा भएको िाद्यान्नहरू (सेररर्ल्स)
(िकै बाहेक) वा अन्र् वकर्सिबाट तर्ार गररएको अन्न
1904.90.00
23.01

(िैिा, छााँटा वा िलेको अन्न ग्रोट्स) र पीठो बाहेक)।
-धानको भ ुजा तर्ा क्षचउरा

िार्नसले िान नहुने िासुको वा अफलको, िाछाको वा
कुष्टार्सर्न्सको
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िोलस्कको

वा

अन्र्

ढाडिा

हाड नहुने

जलचरको वपठो, िैिा र पेलेट्स; ग्रीभ्स (वोसो पगालेर बााँकी
रहेको र्ेग्रो, िाछाको चारो)।
2301.10.00

-िासु वा अफलको वपठो, िैिा र पेलेट्स; ग्रीभ्स (वोसो
पगालेर बााँकी रहेको र्ेग्रो, िाछाको वोसो)

2301.20.00

-िाछाको वा क्रुष्टार्सर्न्स, िोलस्क वा ढाडिा हाड नहुने
जलचरको वपठो, िैिा र पेलेट्स्

23.02

िाद्यान्न वा िलहनको वोटबाट र्नफनेर वा वपंधेर वा अरु
प्रवक्रर्ाद्वारा उपलव्ध हुने पेलेटको रूपिा रहेको वा नरहेको
ढु टो आउने चोकर र अन्र् अवशेर्।
2302.10.00

23.04

-िकैको

2302.30.00

-गहुाँको

2302.40.00

-अन्र् िाद्यान्नको

2302.50.00

-कोसे सागपातहरूको

2304.00.00

भटिासको तेल र्नकाल्िा प्राप्त हुने वपना र अन्र् ठोस

अवशेर्, वपंधेको वा नवपंधेको वा पेलेटको रुपिा भएको वा
नभएको।
23.05

23.05.00.00

बिािको तेल पेल्िा र्नस्केको, वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको
रूपिा भएको वा नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्।

23.06

वनस्पर्तको वोसो वा तेल र्नकाल्िा प्राप्त हुने शीर्थक २३.०४

वा २३.०५ िा परे को बाहेक वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको
रूपिा भएको वा नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्।
-तोरी वा रार्ो (रे प और कोल्जा) िानाः
2306.41.00

--न्र्ून इरुर्सक अम्ल तोरी वा रार्ो (रे प और कोल्जा)
िानाहरु (र्सड्स)

2306.90.00
23.09
2309.90.00
52.01

5201.00.00

52.03

5203.00.00

-अन्र्
जीवजन्तुको आहारको रूपिा प्रर्ोग हुने तर्ारी बस्तु।
-अन्र्

नफड्केको वा नकोरे को कपास।
फड्केको वा कोरे को कपास
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53.01

कच्चा वा प्रशोर्धत नकातेको फ्ल्र्ाक्स (सन वा त्र्स्तै झार);
फ्ल्र्ाक्स
5301.10.00

वा

सनको

क्षशरोगुच्छ

(टो)

डोरी

र

अवशेर्

(धागोको अवशेर् र गानेटेड स्टक सिेत)।

-फ्ल्र्ाक्स, (सन) कच्चा वा रे शा छु ट्याउन पानीिा डुबाएको
(रे टेड्)

-फ्ल्र्ाक्स

च ुटे को, डांठबाट

रे शा

छु ट्याइएको, कोरे को

(ब्रोकेन, स्कच्ड, ह्याकल्ड) वा अरू वकर्सिले प्रशोधन गरे को,
तर नकातेको :
5301.21.00
5301.29.00
5301.30.00
53.03

--च ुटे को वा डांठबाट रे शा छु ट्याइएको (ब्रोकेन, स्कच्ड)
--अन्र्

-फ्ल्र्ाक्सको क्षशरोगुच्छ (टो) र अवशेर्
कच्चा वा प्रशोर्धत, तर नकातेको, सनपाट (जूट) र अन्र्
लक्षचलो रे शा भएको बोक्रा (बास्ट) को कपडाका रे शा (सन,
गांजा, भााँग, घोट्टा र रे िी बाहेक); र्ी रे शाहरूको क्षशरोगुच्छ

5303.10.00

(टो) र अवशेर् (धागोको अवशेर् र गानेटेड स्टक सिेत)।

-कााँचो वा पानीिा डुबाएर (रे टेड्) कुहाएको सनपाट र अन्र्
लक्षचलो रे शा भएको बोक्रा (बाष्ट) को कपडाको रे शा

द्रष्टव्र्:1. वकसानले ववक्री गने अप्रशोर्धत सुती
२. िार्र् उक्षल्लक्षित भन्सार शीर्थक ०६.०१ िे क्षि शीर्थक ०८.१० सम्िका िालवस्तुहरू
होटल, रे ष्टुरेण्ट, बार, गेष्टहाउस, क्र्ाफ्टे ररर्ा वा र्स्तै अन्र् सं स्र्ाले गने आपूर्तथिा िू.
अ. कर छूट हुनेछैन।

सिूह २ : आधारभूत आवश्र्कताका वस्तुहरू
नुन (भान्सािा प्रर्ोग हुने (टे वल) नुन र ववकृत (र्डनेचडथ) नून

25.01

सिेत) र झोल पिार्थ भएको वा नभएको वा जम्ने पिार्थ
(एण्टीकेवकङ्ग) वा वफ्र फ्लोइङ्ग एजेण्ट भएको शुि सोर्डएि
2501.00.90
27.10

क्लोराइड; सािुदद्रक पानी।
-नुन

कच्चा (क्रुड) बाहेक पेट्रोर्लर्ि तेल र र्बटु र्िन िर्नजबाट

प्राप्त तेल; तौलिा ७० प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्ि
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तेल वा र्बटु र्िन िर्नजबाट प्राप्त तेल भएका, वर्नै तेल नै
िुख्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टच्र्ूएण्ट्स) भएका, अन्र्त्र सिावेश
वा र्नदिथष्ट नगररएका तर्ारी वस्तुहरू (वप्रपरे सन्स); रद्दीतेलहरू
(वेष्ट आर्ल्स)।
-पेट्रोर्लर्ि तेलहरू र ववटु र्िन िर्नजहरूबाट प्राप्त तेलहरू
कच्चा तेल बाहेक) तर्ा अन्र्त्र र्नदिथष्ट वा सिावेश नभएका,
तौलको वहसावले ७० प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्ि
तेलहरू वा ववटु र्िन िर्नजबाट प्राप्त तेलहरू भएको, वर्नै
तेलहरू िुख्र् घटक बेर्सक कक्षन्स्ट्च्र्ूएण्ट) भएका तर्ारी
वस्तुहरू वप्रपरे सन्स), जैववक र्डजेल भएका बाहेक र रद्दी तेल
वेष्ट आर्ल) हरू बाहेकः
--अन्र्ः
2710.19.10
27.16

2716.00.00

44.01

---िट्टीतेल (सुपेररअर वकरोर्सन आर्ल)
ववद्युत शक्षि

बाल्ने िाउरा, िुढा, क्षचरे को िोटो टुक्रा (ववलेट), हााँगा ववंगा वा
िाउराको बाधेको ववटो, वा र्स्तै रुपिा; काठका चोइटाचोइटी
वा िर्सना टु क्राटाक्री (पावटथकल); काठ क्षचरे को धू लो, काठको
अवशेर्, रद्दी वस्तु, िुढो, वव्रकेट (र्र्चेर बनाइएको चक्का), पेलेट
(िट्याङ्ग्ग्रा) वा र्स्तै रुपिा एकर्त्रत गररएको वा नगररएको।

-बाल्ने िाउरा, िुढा, क्षचरे को िोटो टु क्रा (ववलेट), हांगा ववंगा,
िाउराको ववटो वा र्स्तै रूपिाः
4401.11.00

4401.19.00
44.02

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)
एकर्त्रत गररएको वा नगररएको काठको गोल, िवटा (शेल)
को वा ववर्ां (नट) को गोल सिेत।

4402.10.00

-बााँसको

4402.90.00

-अन्र्

द्रष्टव्र्:१.

धारा तर्ा टे ङ्करबाट िुला रूपिा आपूर्तथ हुने वपउने पानी।
सिूह ३ : जीवजन्तु तर्ा सोको उपज

01.02

जीववत चौपार्ा (बोभाइन)।
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-गोजातीर् चौपार्ाः
0102.21.00

--नश्ल सुधारका लार्ग ववशुि नश्लका

0102.29.00

--अन्र्
-भैं सीः

0102.31.00

--नश्ल सुधारका लार्ग ववशुि नश्लका

0102.39.00

--अन्र्

0102.90.00

-अन्र्

जीववत सुं गरु ।

01.03
0103.10.00

-नश्ल सुधारका लार्ग ववशुि नश्लका
-अन्र् :

0103.91.00
0103.92.00
01.04
0104.10.00
0104.20.00

--५० केजी भन्िा कि वजनको

--५० केजी वा सो भन्िा बढी वजन भएको
जीववत भेडा र बाख्रा।
-भेडा

-बाख्रा

जीवीत कुिुरा अर्ाथत, ग्र्ालुस डोिेवष्टकस् जातका कुिुरा, हांस,

01.05

टकी र र्गनी फाउल।
-१५ ग्राि भन्िा बढी वजन नभएका:
0105.11.00

--ग्र्ालुस डोिेवष्टकस जातका चराहरू (Fowl)

0105.12.00

--टकीहरू (पाताल िर्ूर)

0105.13.00

--हााँस (डक) हरू

0105.14.00

--हााँस (र्गज) हरू

0105.15.00

--र्गर्नजातका चराहरू
-अन्र्:

0105.94.00

--ग्र्ालुस डोिेवष्टकस जातका चराहरू

0105.99.00

--अन्र्

01.06

अन्र् जीववत जीवजन्तु।
-स्तनपार्ी :
0106.14.00
0106.19.00

--िरार्ोहरू
--अन्र्
-चराहरु:

0106.33.00

--सुतरु िुग थ (अविच) हरु (ड्रोिाउस नोभाहोल्लाक्षन्डर्ा)
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0106.41.00

-वकराहरू:
--िाहुरीहरू
-वकराहरू:

0106.90.00
02.01

-अन्र्
चौपार्ा (वोभाइन जार्तको) ताजा वा क्षचसो पारे को (फ्रेस वा
क्षचल्ड) िासु।

0201.10.00

-र्सं गो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास)

0201.20.00

-हाडसवहतको अन्र् टु क्राहरू

0201.30.00

-हाड नभएको

चौपार्ा (बोभाइन जार्तको) वहिीकृत (फ्रोजेन) िासु।

02.02
0202.10.00

-र्सं गो र आधा शरीर (करकास र हाफ करकास)

0202.20.00

-हाडसवहतको अन्र् टु क्राहरू

0202.30.00

-हाड नभएको

सुं गरु को िासु ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत (फ्रेस, क्षचल्ड वा

02.03

फ्रोजेन)।

-ताजा वा क्षचसो पारे को :
0203.11.00

--र्सं गो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास)

0203.12.00

--हाड सवहतको अगार्ड र पछार्डका सााँप्राहरू र सााँप्राबाट
कावटएका अन्र् टु क्राहरू

0203.19.00

--अन्र्

-वहिीकृत (फ्रोजेन):
0203.21.00

--र्सं गो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास)

0203.22.00

--हाडसवहतको अगार्ड र पछार्डका सााँप्राहरू र सााँप्राबाट
कावटएका अन्र् टु क्राहरू

0203.29.00

--अन्र्

भेडा वा िसी बोकाको ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत िासु।

02.04
0204.10.00

-भेडा (पाठो) को ताजा वा क्षचसो पारे को र्सं गो र आधा
शरीरहरू (करकास र हाफ करकास)

0204.21.00

-भेडाको ताजा वा क्षचसो अन्र् िासु:
--र्सं गो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास)

0204.22.00

--हाडसवहतको अन्र् टु क्रा

0204.23.00

--हाड नभएको
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0204.30.00

-भेडा (पाठो) को वहिीकृत (फ्रोजेन) र्सं गो र आधा शरीरहरू
(करकास र हाफ करकास)

-वहिीकृत (फ्रोजेन) गररएका भेडाका अन्र् िासु:
0204.41.00

--र्सं गो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफकरकास)

0204.42.00

--हाडसवहतको अन्र् टु क्राहरू

0204.43.00

--हाड नभएको

0204.50.00

--िसी बोकाको िासु

चौपार्ा जीवजन्तु, (बोभाइन), सुं गरु , भेडा, िसी बाख्रा, घोडा,

02.06

गधा, िच्चर वा वहर्नजहरूको ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत
0206.10.00

(फ्रोजेन) िान हुने किसल िासु (इर्डबुल अफल)।
-चौपार्ा (बोभाइन) जीवजन्तुको ताजा र क्षचसो

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

--जीब्रो

0206.22.00

--कलेजो

0206.29.00

--अन्र्

0206.30.00

-सुं गरु को ताजा र क्षचसो पारे को
-सुं गरु को वहिीकृत (फ्रोजेन) :

0206.41.00

--कलेजो

0206.49.00

--अन्र्

0206.80.00

-अन्र् ताजा वा क्षचसो पारे को

0206.90.00

-अन्र् वहिीकृत (फ्रोजेन)

सं केत ०१.०५ को कुिुराको ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत

02.07

िासु र िान हुने अफल।

-ग्र्ालुस डोिेवष्टकस जातका चराहरू (फाउल) कोः
0207.11.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा क्षचसो पाररएका (फ्रेस वा
क्षचल्ड)

0207.12.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत (फ्रोजेन)

0207.13.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका (फ्रेस वा क्षचल्ड) टु क्रा र अवशेर्

0207.14.00

(कट्स एण्ड ओफाल)

--वहिीकृत (फ्रोजेन) टु क्रा र अवशेर् (ओफाल)
-टकीहरूको :

0207.24.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा
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क्षचल्ड)
0207.25.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत (फ्रोजेन)

0207.26.00

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका टु क्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड
ओफाल)

0207.27.00

--वहिीकृत (फ्रोजेन) टु क्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड ओफाल)
-हााँस (डक) हरूकोः

0207.41.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा
क्षचल्ड)

0207.42.00

--टु क्रा नपाररएको र्सं गो), वहिीकृत (फ्रोजन)

0207.43.00

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

0207.44.00

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

0207.45.00

--अन्र्, वहिीकृत (फ्रोजन)
-हााँस (गीज) हरूकोः

0207.51.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा
क्षचल्ड)

0207.52.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत (फ्रोजन)

0207.53.00

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

0207.54.00

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

0207.55.00
0207.60.00

--अन्र्, वहिीकृत (फ्रोजन)
-र्गनी जातका चराहरूको
जीववत िाछा।

03.01

-आलङकाररक िाछा :
0301.11.00

--ताजा पानीको

0301.19.00

--अन्र्
-अन्र् जीववत िाछा :

0301.91.00

--ट्राउट (साल्िो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस िाइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी,
अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाए, अङ्कोररङ्कस अपाचे र
अङ्कोररङ्कस क्राइसोकाष्टर)

0301.92.00
0301.93.00

--बाि
--कापथ

(साइवप्रनस

जातहरु,

क्र्ारार्सअस

जातहरु,

सेनोफाररङ्गोडोन इर्डलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरु, र्सवहथनस
जातहरु, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ
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जातहरु, ओस्टे क्षचलस हासेल्टी, लेप्टोबाबथस होवेनी, िेगालोब्रािा
जातहरु)
0301.94.00

ु र्ाइनस,
--एटलाक्षन्टक र प्र्ार्सवफक ब्लुवफन टु नाहरु (र्ुनस
ु ओररर्न्टार्लस)
र्ुनस

0301.95.00

--िक्षिणी ब्लुवफन टु नास (र्ुनस म्र्ाकोई)

0301.99.00

--अन्र्

03.02

शीर्थक ०३.०४ को िाछाको वफलेट र अरु प्रकारको िासु
बाहेकको ताजा वा क्षचसो पारे को िाछा।
-िाछा (साल्िोनाइड), उपशीर्थक ०३०२.९१.०० िे क्षि
०३०२.९९.०० सम्िका िान हुने किसल ित्स्र्िांश
बाहेक :
0302.11.00

--ट्राउट (साल्िो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस िाइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी,
अङ्कोर्ररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाए, अङ्कोररङ्कस अपाचे
र अङ्कोररङ्कस क्राइसोगेष्टर)

0302.13.00

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

केटा, अङ्कोररङ्कस

क्षववत्शा, अङ्कोररङ्कस

वकसुच,

अङ्कोररङ्कस िसोउ र अङ्कोररङ्कस रडुरस)
0302.14.00

--एटलाक्षण्टक साल्िोन (साल्िो सालार) र डान्र्ूब सालिोन
हू चो हुचो)

0302.19.00

--अन्र्

-चेप्टो िाछा (प्लेरोनेक्टाइडाइ, बोर्ीडाइ, साइनोग्लोस्सीडाइ,
सोलेडाइ,

स्कोप्र्ाल्िीडाइ

र

र्सर्ारीडाइ,

उपशीर्थक

०३०२.९१.०० िे क्षि ०३०२.९९.०० सम्िका िान हुने
किसल ित्स्र्िांश बाहेकः
0302.21.00

--हार्लबुट

0302.22.00

--प्लेइस

0302.23.00

--सोले

0302.24.00

--टबोट्हरु (सेट्टा िेक्षक्सिा)

0302.29.00

--अन्र्
-टु नाहरु र्ुन्नास प्रजार्तका, क्षस्कपज्र्ाक वा स्ट्राइप बेल्लाइड
बोर्नतो

(र्ुर्ाइनस),

(कात्सुओनस)

पेलार्िस), उपशीर्थक

०३०२.९१.०० िे क्षि ०३०२.९९.०० सम्िका िान हुने
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किसल ित्स्र्िांश बाहेक :
0302.31.00

--अल्बाकोर वा लािो पिेटा भएको टु ना

0302.32.00

--पहेलो पिेटा भएको टु ना

0302.39.00

--अन्र्
-हेररङ्गहरु (क्लुवपर्ा हरे ङ्गस, क्लुवपर्ा पल्लासी), एड्कोर्भज
(इन्ग्राउर्लस जातहरू), सार्डथनहरू (सार्डथना वपल्काडथस,् सार्डथनोप

जातहरू), सार्डथनेला (सार्डथनेला जातहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू
(स्प्राटस

स्प्राटस), म्र्ाकरे ल

(स्कम्बर

स्कम्ब्रस, स्कम्बर

अस्ट्रेलार्सकस, स्कम्बर जापोर्नकस), इक्षन्डर्न म्र्ाकेरे लहरू,
(रस्ट्रेर्लगर जातहरु), र्सरवफसहरू (स्कोिबेरोिोरस जातहरू),
ज्र्ाक

तर्ा

क्रेभेलहरु

हर्थम्र्ाकेरे ल

(क्र्ारान्क्स

(ट्राच ुरस

जातहरू),

जातहरू)

कोर्बर्ा

ज्र्ाकहरू,

(रार्ससेन्ट्रोन

क्र्ानाडि), र्सल्भर पम्फ्रेस्ट (पम्पस जातहरू), प्र्ार्सवफक

साउरी (कोलोलार्बस साइरा), स्काड्स (र्डक्र्ाप्टे रस जातहरू),
क्र्ापेर्लन

(िालोटस्

ववलोसस्),

सोडथवफस

(र्सवफर्ास

ग्लार्डअस), कावाकावा (र्ुर्ाइनस एवफर्नस), बोर्नतोहरू (साडाथ
जातहरू) िार्लथनहरू सेइलवफसहरूः स्पेरवफस (इस्टोपोररडाइ),
उपशीर्थक ०३०२.९१.०० िे क्षि ०३०२.९९.०० सम्िका
0302.41.00
0302.42.00
0302.43.00
0302.44.00

िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेकः

--हेररङ्ग्हरू (क्लुवपर्ा हेरेन्गस, क्लुवपर्ा पल्लासी)
--एङ्कोर्भहरु (इङग्रार्लस जातहरू)

--सार्डथनहरू (सार्डथना वपल्काडथस,् सार्डथनोप जातहरू) सार्डथनेला
(सार्डथनेला जातहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटस (स्प्राटस स्प्राटस)
--म्र्ाकरे ल

(स्कम्बर

स्कम्ब्रस,

स्कम्बर

स्कम्बर जापोर्नकस)
0302.45.00

--ज्र्ाक र हर्थ म्र्ाकरे ल (ट्राच ुरुस जातहरू)

0302.46.00

--कोर्बआ (रावकसेन्ट्रोन कानाडि)

0302.47.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ास ग्लार्डअस)

0302.49.00

--अन्र्

अस्ट्रेलार्सकस,

-ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ, र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ, गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ,
िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
पररवाहरुका

िाछा,
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उपशीर्थक

र

िुराइनोलेवपर्डडाइ

०३०२.९१.००

िे क्षि

०३०२.९९.००

सम्िका

आन

बाहेकः
0302.51.00

हुने

किसल

ित्स्र्िांश

--कड (ग्र्ाडुस िरहुआ, ग्र्ाडुस ओग्र्ाक, ग्र्ाडुस
म्र्ाक्रोर्सफालस)

0302.52.00

--ह्याड्डक (िेलानोग्रािस एग्लेवफनस)

0302.53.00

--कोलवफस (पोलावकअस र्भरे न्स)

0302.54.00

--हेक (िलुर्थ सअस जातहरु, र्ूरोवफर्सस जातहरु)

0302.55.00

--अलास्का पोलाक (र्र्रे ग्रा काल्कोग्रािा)

0302.56.00

--ब्लु ह्वाइवटङहरू (िाइक्रोिेर्सस्टस पोटासु, िाइक्रोिेर्सस्टस
अस्ट्रार्लस)

0302.59.00

--अन्र्
-र्तलावपर्ाहरू

(ओरओक्रोर्िस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरु), कापथ (साइवप्रनस जातहरू, क्र्ारार्सर्ि
जातहरू, सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू,
र्सवहथनस

जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस), क्र्ाट्ला

क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू, ओस्टे क्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबथस
होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू),
नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना
जातहरू), उपशीर्थक ०३०२.९१.०० िे क्षि ०३०२.९९.००
0302.71.00
0302.72.00

सम्िका िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेकः
--र्तलावपर्ाहरू (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
--क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस

जातहरू,

क्लाररअस जातहरू, इक्टालुरस जातहरू)
0302.73.00

--कापथ

(साइवप्रनस

जातहरू,

क्र्ारार्सर्ि

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ
जातहरू,
0302.74.00
0302.79.00

ओस्टे ओक्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

िेगालेब्रािा जातहरू),
--बाि (इल) हरू (एङ्गुइला जातहरू)
--अन्र्
-अन्र् िाछा, उपशीर्थक ०३०२.९१.०० िे क्षि
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होवेनी,

०३०२.९९.०० सम्िका िान हुने किसल ित्स्र्िांश
बाहेक :
0302.81.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरू

0302.82.00

--रे इ र स्केटहरू (रे क्षजडाए)

0302.83.00

--टू र्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरू)

0302.84.00

--र्सबास (र्डसेन्ट्रारकस जातहरू)

0302.85.00

--र्सर्ब्रि(स्पेररडाइ)

0302.89.00

--अन्र्

03.03

शीर्थक ०३.०४ को िाछाको वफलेट र अरु प्रकारको िासु
बाहेकको वहिीकृत गररएको िाछा।
-साल्िोनाइडाइ,
०३०३.९९.००

उपशीर्थक
सम्िका

िान

बाहेक :

०३०३.९१.००
हुने

किसल

िे क्षि
ित्स्र्िांश

0303.11.00

--शक आई सालिोन (रे ड सालिोन) (ओङ्कोररङ्कस नेकाथ)

0303.12.00

--अन्र् प्र्ार्सवफक साल्िोन (अङ्कोररङ्कस गोबुस
थ ा, अङ्कोररङ्कस
केटा, अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस वकसुच, अङ्कोररङ्कस िासोउ
तर्ा अङ्कोररङ्कस रोडुरस)

0303.13.00

--एटलाक्षन्टक साल्िोन (साल्िो सालार) र ड्यान्र्ुव साल्िोन
(हुचो हुचो)

0303.14.00

--ट्राउट साल्िो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस िाइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी,

अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाई, अङ्कोररङ्कस अपाचे र
अङ्कोररङ्कस क्राइसोगेष्टर)
0303.19.00

--अन्र्
-र्तलावपर्ाहरू

(ओरे ओक्रोर्िस

जातहरू),

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस जातहरू, र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस जातहरू, क्र्ारार्सअस
जातहरू, सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू,
र्सवहथनस

जातहरू,

िाइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस,

क्र्ाट्ला

क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू, ओस्टे क्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबथस
होबेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू),
नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना
जातहरू), उपशीर्थक ०३०३.९१.०० िे क्षि ०३०३.९९.००
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0303.23.00
0303.24.00

सम्िका िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेक :
--र्तलावपर्ाहरू(ओरे ओक्रोर्िस जातहरू)
--क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस

जातहरू,

क्लाररअस जातहरू, इक्टालुरस जातहरू)
0303.25.00

--कापथ

(साइवप्रनस

जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ
जातहरू ओस्टे क्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबथस होवेनी, िेगालोब्रािा
जातहरू)
0303.26.00

--बाि (इल) हरू (एङ्गुइला जातहरू)

0303.29.00

--अन्र्
-चेप्टो िाछा (प्लेरोनेक्टाइडाइ, बोर्ीडाइ, साइनोग्लोस्सीडाइ,
सोलेडाइ,

स्कोप्र्ाल्िीडाइ

र

र्सर्ारीडाइ),

उपशीर्थक

०३०३.९१.०० िे क्षि ०३०३.९९.०० सम्िका िान हुने
किसल ित्स्र्िांश बाहेक : फुल र कलेजोबाहेकः
0303.31.00

--हर्लबुट

0303.32.00

--प्लेइस

0303.33.00

--सोले

0303.34.00

--टबोट्हरू (सेट्टा िेक्षक्सिा)

0303.39.00

--अन्र्

-टु नाहरु (र्ुन्नास प्रजार्तका), क्षस्कपज्र्ाक वा स्ट्राइप बेल्लाइड
बोर्नतो(र्ुर्ाइनस)

(कात्सुओनस)

पेलार्िस),

उपशीर्थक

उपशीर्थक ०३०३.९१.०० िे क्षि ०३०३.९९.०० सम्िका
0303.41.00

िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेक :

--अल्बाकोर वा लािो पिेटा भएको टु ना

0303.42.00

--पहेलो पिेटा भएको टु ना

0303.43.00

--स्कीपज्र्ाक वा स्ट्राइप वेर्लड बोर्नतो

0303.44.00
0303.45.00

ु ओबेसस)
--ववगआई तुना (तुनस

ु र्ाइनस,
--एटलाक्षन्टक र प्र्ार्सवफक ब्लुवफन टु नाहरू (र्ुनस
ु ओररर्न्टार्लस)
र्ुनस

0303.46.00

ु म्र्ाइकोआई)
--िक्षिणी ब्लुवफन तुना (तुनस

0303.49.00

--अन्र्
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-हेररङ्गहरू (क्लुवपर्ा हरे ङ्गस, क्लुवपर्ा पल्लासी), एड्कोर्भज
(इन्ग्राउर्लस जातहरू), सार्डथनहरू (सार्डथना वपल्काडथस,् सार्डथनोप

जातहरू), सार्डथनेला (सार्डथनेला जातहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू
(स्प्राटस

स्प्राटस), म्र्ाकरे ल

(स्कम्बर

स्कम्ब्रस, स्कम्बर

अस्ट्रेलार्सकस, स्कम्बर जापोर्नकस), इक्षन्डर्न म्र्ाकेरे लहरू,
(रस्ट्रेर्लगर जातहरू), र्सरवफसहरू (स्कोिबेरोिोरस जातहरू),
ज्र्ाक

तर्ा

क्रेभेलहरू

हर्थम्र्ाकेरे ल

(क्र्ारान्क्स

(ट्राच ुरस

जातहरू)

जातहरू),

कोर्बर्ा

ज्र्ाकहरु,

(रार्ससेन्ट्रोन

क्र्ानाडि), र्सल्भर पम्फ्रेस्ट (पम्पस जातहरु), प्र्ार्सवफक

साउरी (कोलोलार्बस साइरा), स्काड्स (र्डक्र्ाप्टे रस जातहरू),
क्र्ापेर्लन

(िालोटस्

ववलोसस्),

सोडथवफस

(र्सवफर्ास

ग्लार्डअस), कावाकावा (र्ुर्ाइनस एवफर्नस), बोर्नतोहरू (साडाथ
जातहरु) िार्लथनहरु सेइलवफसहरूः स्पेरवफस (इस्टोपोररडाइ),
उपशीर्थक ०३०३.९१.०० िे क्षि ०३०३.९९.०० सम्िका
0303.51.00
0303.53.00
0303.54.00

िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेकः

--हेररङहरू (क्लुवपर्ा हेरेङ्गस, क्लुवपर्ा पलासी)

--सार्डथनहरू (सार्डथना वपल्काडथस,् सार्डथनोप जातहरू), सार्डथनेला
(सार्डथनेला जातहरू), वव्रसर्लङ वा स्प्राट्स (स्प्राटस स्प्राटस)
--म्र्ाकरे ल

(स्कम्बर

स्कम्ब्रस,

स्कम्बर

स्कम्बर जापोर्नकस),
0303.55.00

--ज्र्ाक र हर्थ म्र्ाकरे ल (ट्राच ुरुस जातहरू),

0303.56.00

--कोर्बआ (रावकसेन्ट्रोन कानाडि)

0303.57.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ास ग्लार्डअस)

0303.59.00

--अन्र्

अस्ट्रेलार्सकस,

ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ, र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ, गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ,
िेलानोनाइडाइ, िोररडाइ र िुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका
िाछा
0303.63.00

उपशीर्थक

०३०३.९१.००

िे क्षि

०३०३.९९.००

सम्िका िान हुने किसल ित्स्र्िांश बाहेकः
--कड

(ग्र्ाडुस

िरहुआ,

ग्र्ाडुस

म्र्ाक्रोर्सफालस)
0303.64.00

--ह्याड्डक (िेलानोग्रािस एग्लेवफनस)

0303.65.00

--कोलवफस (पोलावकअस र्भरे न्स)
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ओग्र्ाक,

ग्र्ाडुस

0303.66.00

--हेक (िलुर्थ सअस जातहरू, र्ूरोवफर्सस जातहरू)

0303.67.00

--अलास्का पोलाक (र्र्रे ग्रा काल्कोग्रािा)

0303.68.00

--ब्लु ह्वाइवटङहरू (िाइक्रोिेर्सस्टस पोटासु, िाइक्रोिेर्सस्टस
अस्ट्रार्लस)

0303.69.00

--अन्र्
-अन्र्

िाछा

०३०३.९९.००

उपशीर्थक
सम्िका

िान

बाहेकः
0303.81.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरू

0303.82.00

--रे इहरू र स्केटहरू (राक्षजडाइ)

0303.83.00

हुने

किसल

िे क्षि

ित्स्र्िांश

--टू र्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरू)

0303.84.00

--र्सबास (र्डसेन्ट्रारकस जातहरू)

0303.89.00

--अन्र्

03.05

०३०३.९१.००

सुकाएको, नुर्नलो पारे को वा नुन पानीिा हालेको, िाछा; धुर्ित
पारे को, धुर्ित गनुथ अक्षघ वा धुर्ित गिाथ पाकेको वा नपाकेको;
िाछाको िान हुने धू लो, वपठो र प्र्ालेट

-िाछाको िानर्ोग्र् किसल िासु बाहेक, सुकाएको िाछा, नुन
हालेको वा नहालेको तर धुर्ित नगरे को :
0305.59.00
03.07

--अन्र्
िबटार्भत्र भएको वा नभएको, जीववत, ताजा, क्षचसो पाररएको,

वहिीकृत, सुकाएको, नुर्नलो पाररएको वा नुन पानी हालेको
िोलस्कहरू; िबटार्भत्र भएको वा नभएको, धुर्ित गने क्रििा
वा गनुअ
थ क्षघ पकाएको वा नपकाएको धुर्ित िोलस्कहरू;
िोलस्कहरूका िानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्ुि िान हुने
पीठो, धू लो र गुवटका (पेलेट) हरू।
-कटल वफस र क्षस्क्वड्ः
0307.42.00

--जीववत, ताजा वा क्षचस्र्ाइएको

0307.49.00

--अन्र्

04.01

िूध र तर, गाढा नपाररएको, क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ
नहार्लएको।
0401.10.00

-तौलिा नौनीको िात्रा १ प्रर्तशत भन्िा बढी नभएको

0401.20.00

-तौलिा

नौनीको िात्रा
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१ प्रर्तशत भन्िा

बढी तर ६

प्रर्तशतभन्िा कि भएको
0401.40.00

-तौलिा नौनीको िात्रा ६ प्रर्तशत भन्िा बढी भएको तर १०
प्रर्तशतभन्िा बढी नभएको

0401.50.00
04.06

-तौलिा नौनीको िात्रा १० प्रर्तशतभन्िा बढी भएको
चीज र िही (कडथ)।

0406.10.00
04.07

-ताजा चीज ह्वे चीजसिेत र िही (कडथ)
ताजा, सुरक्षित

वा

फुलहरु।

पकाएको, चरा

च ुरुङ्गीको

नफुटाएका

-चल्ला कोरल्नको लार्ग र्नर्ेक्षचत फुलहरूः
0407.11.00

--ग्र्ालुस डोिेक्षस्टकस प्रजार्तका चराहरूको

0407.19.00

--अन्र्

- अन्र् ताजा फुलहरू :
0407.21.00

--ग्र्ालुस डोिेक्षस्टकस प्रजार्तका चराहरूको

0407.29.00

--अन्र्

0407.90.00

-अन्र्

05.11

अन्र्त्र नपरे को जीवजन्तुजन्र् उत्पािनहरु; भाग १ वा ३ िा
पने िासु िान नहुने िरे का जनावरहरु।
-अन्र् :
0511.91.00

-- िाछाको टु क्राटाक्री वा धुलो र र्सवपको टु क्रा
--अन्र् :

0511.99.90

द्रष्टव्र्:-

िार्र्

उक्षल्लक्षित

---हवड्डको धुलो
भन्सार

शीर्थक

०१.०२

िे क्षि

शीर्थक

०४.०७

सम्िका

िालवस्तुहरू होटल, रे ष्टुरेण्ट, बार, गेष्टहाउस, क्र्ाफ्टे ररर्ा वा र्स्तै अन्र् सं स्र्ाले गने
आपूर्तथिा िू.अ.कर छूट हुनेछैन।

सिूह 4 : कृवर् सािग्रीहरु
31.01

3101.00.00

रासार्र्नक उपचार गररएको वा नगररएको र्िक्षित वा अर्िक्षित
जीवजन्तु वा वनस्पर्तजन्र् िलिािहरू; जीवजन्तुजन्र् वा
वनस्पर्तजन्र् पिार्थलाई र्ििण गरी वा रासार्र्नक उपचारद्वारा
उत्पािन गररएका िलिािहरू।

31.02

नाइट्रोजनर्ुि िर्नज वा रासार्र्नक िलिािहरू।
3102.10.00

-जलीर् घोलिा भएको वा नभएको र्ुररर्ा
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-एिोर्नर्ि सल्फेट; एिोर्नर्ि सल्फेट र एिोर्नर्ि नाइट्रेटको
र्ििण र डवल साल्ट (क्षब्लवण) :
3102.21.00
3102.29.00
3102.30.00
3102.40.00

--एिोर्नर्ि सल्फेट
--अन्र्

-जलीर् घोलिा भएको वा नभएको एिोर्नर्ि नाइट्रेट

-एिोर्नर्ि नाइट्रेटका सार् क्र्ाक्षल्सर्ि काबोनेट वा अन्र्
अप्रांगाररक अउवथरक तत्वहरुका र्ििणहरू

3102.50.00
3102.60.00

-सोर्डर्ि नाइट्रेट

-क्र्ाक्षल्सर्ि नाइट्रेट र एिोर्नर्ि नाइट्रेटको र्ििणहरु र
क्षब्लवणहरू

3102.80.00

-र्ुररर्ा र एिोर्नर्ि नाइट्रेटको जलीर् वा एिोर्नर्ि घोलिा
भएका र्ििणहरू

3102.90.00
31.03

-अन्र्, िार्र्का उप शीर्थकहरुिा नपरे का र्ििणहरू सिेत
फोस्फेटर्ुि िर्नज वा रासार्र्नक िलहरू।

3103.11.00

-सुपर फोस्फेटहरूः
--तौलिा

३५%

वा

सोभन्िा

बढी

डाइफोस्फोरस

पेन्टाअक्साइड (पी२ओ५) भएका
3103.19.00

--अन्र्

3103.90.00

-अन्र्

31.04

पोटासर्ुि (पोटार्सक) िर्नज वा रासार्र्नक िलहरू
3104.20.00

-पोटार्सर्ि क्लोराइड्

3104.30.00

-पोटार्सर्ि सल्फेट

3104.90.00
31.05

-अन्र्

नाइट्रोजन, फोस्फरस र पोटार्सर्ि िध्र्े िुई वा तीन उवथरक
तत्वहरू भएका िर्नज वा रासार्र्नक िलिािहरू; अन्र्
िलहरूः र्स भागिा पने गोटी, (टे वलेट) वा त्र्स्तै आकारका
वा

कुल तौल १० के.जी. िा

नबढ्ने गरी (प्र्ाकेज)

पुर्लन्िाको रूपिा राक्षिएका सािानहरू।
3105.10.00

-र्स भागिा पने गोटी (टे वलेट) वा त्र्स्तै आकारका वा कूल
तौल १० के.जी. िा नबढ्ने गरी पुर्लन्िाको रूपिा राक्षिएका
सािानहरू
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3105.20.00

-नाइट्रोजन, फोस्फरस र पोटार्सर्ि जस्ता तीन उवथरक तत्व
भएका िर्नज वा रासार्र्नक िल (फवटथलाइजर) हरू

3105.30.00
3105.40.00

-डाइएिोर्नर्ि

हाइड्रोजनअर्ो

फोस्फेट)

फोस्फेट

(डाइएिोर्नर्ि

-एिोर्नर्ि डाइहाइड्रोजन- अर्ोफोस्फेट

(िोनोएिोर्नर्िफोस्फेट) र त्र्सको डाइएिोर्नर्ि हाइड्रोजन
अर्ोफोस्फेट(डाइएिोर्नर्ि फोस्फेट) का सार् भएका
र्ििणहरू

-िुई उवथरक तत्व, नाइट्रोजन र फोस्फोरस भएका अन्र् िर्नज
वा रासार्र्नक िलहरू (फवटथलाइजर) :
3105.51.00
3105.59.00
3105.60.00

--नाइट्रेट र फोस्फेट् भएका
--अन्र्

-िुई उवथरक तत्व, फोस्फोरस र पोटार्सर्ि भएका िर्नज वा
रासार्र्नक िलिािहरू(फवटथलाइजरहरू)

3105.90.00
38.08

-अन्र्
कीटनाशक,

कृतकान्तक,

ढु सीनाशक,

झारपातनाशक,

अं कुरणरोधी (ऐक्षन्टस्प्राउवटङ्ग), उत्पािनहरु र वनस्पर्त बृवि
र्नर्ािक

(प्लान्ट

उत्पािनहरु, िुद्रा

ग्रोर्

ु ेटर), ववसं क्रािक
रे गल

र्बक्रीका

लार्ग

आकार

वा

र

त्र्स्तै
पुर्लन्िा

(प्र्ावकङ्ग) िा राक्षिएको वा तर्ारी सािान (वप्रपेरेशन) वा वस्तु
(आवटथकल) को रुपिा राक्षिएको (जस्तै, गन्धक उपचार गरे का
धागो (ब्र्ाण्ड), सलेिो (ववक्स) तर्ा िैनबत्ती र क्षझङ्गा फसाउने
कागज (फ्लाइपेपसथ) हरू)।
-अन्र् :
--वकटनाशक पिार्थहरू (इन्सेक्टीसाइड्स) :
3808.91.90
3808.92.00

---बालीनालीिा प्रर्ोग हुने कीटनाशक और्धीहरू
--ढु सीनाशक पिार्थहरू (फङ्गीसाइड्स)

3808.93.१0

--झारपातनाशक (हर्बथसाइड्स)

3808.99.00

--िुसानासक उत्पािन
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39.23

िालसािानको ओसारपसार (कन्भेर्ेन्स) वा पररवेष्टन (प्र्ाक)
गने

प्लावष्टकका

सािानहरू; प्लावष्टकका

पौलो

वा

वुजो

(स्टोपसथ) ढकनी (र्लड्स), र्बकाथहरू (क्र्ाप्स) र अन्र् बन्ि
गने (क्लोजसथ) सािग्रीहरू।
-बाकस (कन्तुर वा सन्िूस) हरू, केस (बट्टा वा पेटी) हरु,
3923.10.90
48.19

टोकरी वा डालो (क्रेटस) र र्स्तै सािग्रीहरू :
-अण्डा राख्ने क्रेट

कागतको, कागतगाताको, कोर्ीर् गद्दा (सेल्र्ूलोज वार्डङ) को
वा कोर्ीर् रे शाका जालीहरू (सेल्र्ूलोज फाइबर वेब्स) को
डब्बा (काटोन), बाकस (बक्स), कन्तुर (केश), र्ैलो (ब्र्ाग)
र अन्र् पररवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) का आधानपात्रहरू (कन्टे नसथ);

कार्ाथलर्हरू, पसलहरू वा र्स्तै ठाउाँ िा प्रर्ोग हुने िालका,
कागत
4819.10.00
56.08

वा

कागतगाताका

र्डब्बा

सं क्षचका

(बक्सफाइल),

पत्रर्ाली (लेटर ट्रे), र र्स्तै वकर्सिका वस्तुहरू।
-अण्डा राख्ने क्रेट

डोरी (ट्वाइन), लिाकी (कडे ज) वा रस्सा (रोप) का गााँठो
पारी बनाइएका (नौटे ड्) जालीः कपडा पिार्थको िाछाको
तर्ारी जाल र अन्र् तर्ारी जालहरु।
-िानव

र्नर्िथत

कपडा

बुर्नने

(टे क्सटाइल)

पिार्थका

सािानहरूको :
5608.11.00

--िाछाको तर्ारी जालहरू
तलका हाते औजारहरूः

82.01

कोिालो, साभेल, गैती, वपक, हो (िन्ने सािान), फोकथ र रे क्स
(बढाने); बन्चरो, िुपाथ जस्तो औजार (बील हुक) र र्स्तै क्षचने
(ह्यूइङ्ग) औजारहरू; जुनसुकै वकर्सिका कलिी काट्ने कैंची
(सेक्र्ाटर्रसथ एण्ड प्र ुनसथ); स्काइ्स (िरै ौंती), र्सकल (हं र्सर्ााँ),

िुपी (हेनाइफ), झाडी छााँट्ने कैंची (हेज र्सर्सथ), वकलो वा
पच्चड (वटम्वरवेज) र कृवर्, वागवानी वा वनजङ्गलको काििा
प्रर्ोग हुने अन्र् औजारहरू।
-कोिालो र साभेल
8201.10.10

--कोिालो

8201.10.90

--अन्र्
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8201.30.00

-गैंती, वपक, हो (िन्ने सािान) र रे क (बढाने )

8201.40.00

-बन्चराहरू, िुपाथहरू र र्स्तै क्षचने औजारहरू

8201.50.00

-एक हातले चलाउने कैची (सेक्र्ाटसथ) र र्स्तै एक हातले

8201.60.00

चलाउने कैंचीहरू (प्र ुनसथ एण्ड क्षशर्सथ) (पोल्ट्री क्षशर्सथ सिेत)

–झाडी छााँट्ने कैंची (हेज क्षशर्सथ), िुई हातले छााँट्ने कैंची
(प्र ुर्नङ्ग क्षशर्सथ) र र्स्तै िुई हातले चलाउने कैंची

-कृवर्, वागवानी र वन जं गलिा प्रर्ोग हुने अन्र् हाते
औजारहरुः
8201.90.10

--कृवर्, वागवानी र वन जं गलिा प्रर्ोग हुने अन्र् हाते
औजारहरु

8201.90.90
87.01

--अन्र्
ट्रर्ाक्टरहरू (शीर्थक ८७.०९ को ट्रर्ाक्टर बाहेक)।
-एकल (र्सङ्गल) एक्सल भएका ट्रर्ाक्टरहरू :

8701.10.10

--पावर वटलर, र्िनी वटलर

8701.10.90

--अन्र्

8701.20.00

-सेिी ट्रेलरको लार्ग सडकिा गुड्ने ट्रर्ाक्टर (रोड
ट्रर्ाक्टर फर सेिी ट्रेलसथ)

8701.20.10
8701.30.00

--18 वकलोवाट सम्िको

-ट्रर्ाक-लेइङ ट्रर्ाक्टर
-अन्र्, र्नम्न इक्षिन ििताका :

8701.91.00

--१८ वकलोवाट ननाघेको

8701.92.00

--१८ वकलोवाट नाघेको तर ३७ वकलोवाट ननाघेको

8701.93.00

--३७ वकलोवाट नाघेको तर ७५ वकलोवाट ननाघेको

8701.94.00

--७5 वकलोवाट नाघेको तर 130 वकलोवाट ननाघेको

8701.95.00

--130 वकलोवाट नाघेको

(१) िाछा पाल्ने तर्ारी केजहरू, ित्स्र् इन्कुवेटर र िाछाको िाना िुवाउने अटोिेवटक
वफडर।

(2) िौरी पालन उद्योगले पैठारी गने िौरी पालनको लार्ग आवश्र्क पने िेटल व्र्ारल
(7310.10.00 र 7310.29.00), रानी छे क्ने पाता, आधार चाका रोलर र ह्रील
प्लेट (7326.90.00), िौरी ब्रुस (9603.90.00), र्गर्र पम्प (8413.81.00)।

(३) कृवर्, वागबानी, तर्ा पुष्प फिथहरूले पैठारी गने ग्रीन हाउस।
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(4) बीउ उिानथ तर्ा रोप्न प्रर्ोग हुने ट्रे।

(5) भन्सार िरबन्िीको भाग २३, २८ र २९ िा पने वफडसक्षप्लिेण्टको कच्चा पिार्थ,
भन्सार िरबन्िीको भाग २३ अन्तगथतका पशुपंिीको िाना र वफडसक्षप्लिेण्ट, भाग २५
को च ुनढु ङ्गाको धुलो।

(6) सािान्र् भााँडावतथन बाहेकका कुिुराको िाना िुवाउने ववशेर् प्रकारको भााँडा र कुिुराको
पानी वपउने ववशेर् वकर्सिका भााँडा।
सिूह ५ : और्धी उपचार तर्ा र्स्तै स्वास््र् सेवाहरू
28.04

2804.40.00

30.01

अक्षक्सजन ग्र्ााँस
अं गसं रोपी क्षचवकत्सािा (औग्र्ाथर्न-र्ेराप्र्ूवटकिा) प्रर्ोग हुने
सुक्िा, धू लो पारे को वा नपारे को ग्रन्र्ीहरू (ग्लाण्ड्स) र अन्र्
अं गहरू; ग्रन्र्ी वा अन्र् अं ग वा र्तनका स्रावहरूका अं गसं रोपी
क्षचवकत्सािा

प्रर्ोग

हुने

सारहरू

(एक्स्ट्राक्ट्स्); र्कृर्तन

(हेपाररन) र र्सका लवणहरू; अन्र्त्र नपरे का वा र्नदिथष्ट
नगररएका, रोगको
गररएका

िानव

उपचार
वा

वा

जीवजन्तु

रोकर्ािका
सम्बन्धी

लार्ग
अन्र्

तर्ार
तत्वहरू

(सब्स्टान्स्)।
3001.20.00

-ग्रन्र्ी वा अन्र् अं ग वा र्तनका स्रावहरूको सार (एक्स्ट्राक्ट)

3001.90.00

-अन्र्

30.02

िानव रि; रोगको उपचार, रोकर्ािका लार्ग तर्ार गररएको
वा रोगलाई र्निान गने प्रर्ोजनका लार्ग बनाएको जीवजन्तुको
रगत, एक्षन्टसेरा र अन्र् रगतका वहस्साहरू र रोध ििता
सम्बन्धी उत्पािनहरू, पररवतथन गररएको वा नगररएको वा जीव
प्रद्यौर्गकीर् प्रवक्रर्ाहरू (बार्ो टे क्नोलोक्षजकल प्रोसेसेज) को
िाध्र्िबाट उपलब्ध भएको वा नभएको; भ्र्ाक्षक्सनहरू, ववर्हरू
(टौक्षक्सन्स), सूक्ष्ि जीवाणुका कल्चरहरू

(िचाथ वा इस्ट

बाहेक) र र्स्तै वकर्सिका उत्पािनहरू।
-एन्टीसेरा, जीव प्रद्यौर्गकीर् प्रवक्रर्ाहरूको िाध्र्िबाट उपलब्ध
भए वा नभएका वा पररवतथन गररएका वा नगररएका अन्र् रि
3002.11.00
3002.12.00

िण्डहरू र रोधििता सम्बन्धी उत्पािनहरूः
--िलेररर्ा नैिार्नक (डाइग्नोक्षस्टक) परीिण वकटहरू
--एन्टीसेरा र अन्र् रि िण्डहरू
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3002.13.00

--रोधििता

सम्बन्धी

(इम्र्ुनोलोक्षजकल)

उत्पािनहरू,

अर्ििर्त, िुद्रा र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपिा
वा पररर्ित (िेजडथ) िात्राहरु (डोजेज) को रुपिा नराक्षिएका
3002.14.00

--रोधििता सम्बन्धी (इम्र्ुनोलोक्षजकल) उत्पािनहरू, र्ििर्त,
िुद्रा र्बक्रीको लार्ग सं वेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपिा वा पररर्ित
(िेजडथ) िात्राहरु (डोजेज) को रुपिा नराक्षिएका

3002.15.00

--रोधििता सम्बन्धी (इम्र्ुनोलोक्षजकल) उत्पािनहरू, िुद्रा
र्बक्रीको लार्ग सं वेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपिा वा पररर्ित
(िेजडथ) िात्राहरु (डोजेज) को रुपिा नराक्षिएका

3002.19.00

--अन्र्

3002.20.00

-िानव और्धीका भ्र्ाक्षक्सनहरू

3002.30.00

-पशु और्धी र्नर्ित्तका भ्र्ाक्षक्सनहरू
-अन्र्ः

3002.90.10

--परीिण वकट्स(ड्यागनोक्षस्टक वकट्स)

3002.90.90

--अन्र्

िुद्रा र्बक्रीको लार्ग पोका (प्र्ावकङ्ग) नपारे को वा कुनै

30.03

आकार

नदिइएको

वा

िात्रा

नतोकेको, उपचारात्िक

वा

प्रर्तकारात्िक प्रर्ोजनको लार्ग िुई वा िुई भन्िा बढी वस्तु
(घटकहरू) र्िक्षित गरी बनेका और्धीहरू (शीर्थक ३०.०२,
३०.०५ वा ३०.०६ का वस्तुहरूबाहेक)।
3003.10.00

-पेक्षन्सर्लन अम्ल बनावट (पेक्षन्सल्र्ार्नक एर्सड स्ट्रक्चर), वा
स्ट्रेप्टोिाइर्सनहरु वा र्तनका ब्र्ुत्पर्तहरू सवहतका पेक्षन्सर्लन
वा र्तनका ब्र्ुत्पक्षत्तहरू भएका

3003.20.00

-अन्र् प्रर्तजीवी (एक्षण्टवार्ोवटक्स) भएका
-अन्र्, हािोनहरू वा शीर्थक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू
भएका :

3003.31.00

--इन्सुर्लन भएका

3003.39.00

--अन्र्

3003.41.00
3003.42.00
3003.43.00

-अन्र्, अल्कालाइड्स वा र्तनका ब्र्ुत्पर्तहरू भएकाः
--इफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका

--सेउडोफेड्राइन (आइएनएन) वा र्सका लवणहरू भएका
--नोरफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका
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3003.49.00

--अन्र्

3003.60.00

-अन्र्, र्स भागको उपशीर्थक द्रष्टव्र् २ िा उल्लेि गररएका
िलेररर्ारोधी सवक्रर् िुख्र् घटकहरू भएका
-अन्र्ः

3003.90.10

--होर्िर्ोप्र्ार्र्क, ववशुि आर्ुवेदिक, र्ूनानी और्धीहरू

3003.90.90

--अन्र्

30.04

िुद्रा र्बक्रीको लार्ग सं वेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रूपिा वा पररर्ित
(िेजडथ) िात्राहरू (डोजेज) को रुपिा राक्षिएका (छालापार
(ट्रान्सडिथल) भेर्जावधारण (एडर्िर्नस्ट्रेशन) पिर्तको रुपिा
भएका सिेत) उपचारात्िक (र्ेराप्र्ूवटक) वा प्रर्तकारात्िक

(प्रोवफल्र्ाक्षक्टक) प्रर्ोगका र्िक्षित वा अर्िक्षित उत्पािनहरू
भएका और्धहरू (िेर्डकािेण्ट्स) (शीर्थक ३०.०२, ३०.०५
वा ३०.०६ का वस्तुहरू बाहेक)।
3004.10.00

-पेक्षन्सर्लन अम्लको बनावट (पेक्षन्सल्र्ार्नक एर्सड सवहतका)
पेक्षन्सर्लन वा र्तनका ब्र्ुत्पर्तहरू भएका, वा स्ट्रेप्टोिाइर्सन वा
र्तनका ब्र्ुत्पर्तहरू सवहतका

3004.20.00

-अन्र् प्रर्तजीवी (एक्षण्टवार्ोवटक) भएका
-अन्र्, हािोनहरू वा शीर्थक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू
भएकाः

3004.31.00
3004.32.00

--इन्सूर्लन भएका

--कोवटथकोस्टे रार्ड

हारिोनहरू,

र्तनका

व्र्ुत्पक्षत्तहरू

वा

सं रचनात्िक अनुर्ंगीहरू (स्ट्रक्चरल एनालग्स) भएका
3004.39.00

--अन्र्
-अन्र्, अल्कालाइड वा र्तनका ब्र्ुत्पर्तहरू भएका :

3004.41.00
3004.42.00
3004.43.00
3004.49.00
3004.50.00

--इफेडाइन वा र्सका लवणहरु भएका

--सेउडोइफेड्राइन (आइएनएन) वा र्सका लवणहरू भएका
--नोरफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका
--अन्र्

-अन्र्, र्भटार्िनहरू वा शीर्थक २९.३६ का अन्र् उत्पािनहरू
भएका और्धीहरू

3004.60.00

अन्र्, र्स भागको उपशीर्थक िष्टव्र् २ िा उल्लेि गररएका
िलेररर्ारोधी सवक्रर् िुख्र् घटकहरू भएका
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-अन्र् :
3004.90.10

--होर्िर्ोप्र्ार्र्क, आर्ुवेदिक (शुि), र्ूनानी और्धीहरू

3004.90.41

--बत्तीसा, द्रािासव, र्त्रफला, कब्जहर र केशरी जीवन

3004.90.90
30.05

--अन्र्

नरि कपासको अस्तर (वार्डङ), जाली (गज), पट्टी (बैण्डेज) र
त्र्स्तै सािानहरु (उिाहरणको लार्ग पट्टी (ड्रेर्सङ), टांर्सने
प्लाष्टरहरु,

लेपहरु

(पुक्षल्टस),

और्धी

तत्वले

सं र्सि

(इक्षम्प्रग्नेट) गररएको वा बावहरपवट्ट लेप लगाएको (कोटे ड) वा
और्धी, क्षचरफार, िन्त्र्क्षचवकत्सा वा पशुक्षचवकत्साको उद्देश्र्को
लार्ग िुद्रा र्बक्रीको पुर्लन्िा वा आकारिा राक्षिएको।
3005.10.00

-टांर्सने पट्टी (ड्रेर्सं ग) र टांर्सने तह (लेर्र) भएका अन्र्
वस्तुहरु

3005.90.00
30.06

-अन्र्
र्स

भागको

द्रष्टब्र्िा

उल्लेि

भएका

और्धी

र्निाथण

(फािाथस्र्ूवटकल) का वस्तुहरू।
3006.60.00

-हारिोनहरू, शीर्थक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू वा
शुक्रकीट घातक (स्पिीसाइड्स) हरुिा आधाररत रासार्र्नक
गभथ र्नरोधक (कण्ट्रासेक्षप्टभ) ववरचनहरू (वप्रपरे सन्स)

37.01

कागज, पेपरबोडथ वा कपडा (बुर्नएको) पिार्थहरु बाहेक
जुनसुकै पिार्थ (म्र्ाटे ररर्ल) को सितल (चेप्टो वा फ्ल्र्ाट),
प्रकाशग्राही (सेक्षन्सटाइज्ड) र निोर्लएको (अनुद्भार्सत वा

अनएक्सपोज्ड) छार्ाक्षचत्रण (फोटोग्रावफक) को प्लेट (पवट्टका
वा क्षचत्रपृष्ठ) र वफल्िहरू; चेप्टो, प्रकाशग्राही, निोलेको,
प्र्ाकिा

भएको

वा

नभएको

अववलम्व

छावपने

वफल्ि

(इन्स्ट्यान्ट वप्रन्ट वफल्ि)।
3701.10.00
38.24

-एक्स-रे को लार्ग
ढलाइघर (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइको सााँचोहरू (िाउल्ड्स)
वा आन्तररक सााँचोहरू(कोसथ) र्नर्ित्तका ववरक्षचत (वप्रपेर्डथ)
र्ोजक द्रब्र् (बाइण्डसथ) अन्र्त्र उल्लेि वा सिावेश नभएका,
रासार्र्नक वा सिवगी उद्योगहरूका रासार्र्नक उत्पािनहरू
तर्ा ववरचनहरू (वप्रपरे सन्स) (प्राकृर्तक उत्पािनका र्ििण
सिावेश भएका त्र्स्ता वस्तुहरू सिेत)।
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-अन्र्ः
3824.99.00
40.14

--डाइलाइसीसिा प्रर्ोग हुने वार् कन्सेन्ट्रेट (ठोस वा तरल)
कडा रबर बाहेक, भल्कनाइज्ड रबरको, कडा रबरको वफवटङ
भएको वा नभएको स्वास््र् (हाइजेर्नक) वा फािोस्र्ूवटकल
(और्धी) सम्बन्धी सािानहरू (वटट्स (िूधिानीको िुन्टो)
सिेत)।

4014.10.00
66.02

-र्सर्् कन्ट्रासेक्षप्टभ्स (आच्छि गभथर्नरोधक)
वहं ड्ने वा टे क्ने लठ्ठी, बस्ने लठ्ठी, चाबुक वा कोराथ (क्षव्हप्स),
घोढचढीको कोराथ (राइर्डङ्ग कोर) र र्स्तै सािानहरू।

6602.00.10
87.11

-दृवष्टवववहनहरूले प्रर्ोग गने सेतो छडी
िोटरसाइकलहरू (िोपेड सवहत) र साइड-कार भएका वा
नभएका सहार्क िोटर जडान गरे का साइकलहरु, साइडकारहरू।
-र्सर्लण्डर

8711.20.90
87.13

ििता

५०

सीसी नाघेको

तर

२५०

सीसी

ननाघेको रे र्सप्रोकेवटङ्ग इण्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षिन:

--अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने गरी बनाइएको स्कुटर
प्रेरक र्न्त्रर्ुि (िोटराइज्ड) वा अन्र् वकर्सिले र्न्त्रद्वारा
(िेकार्नकली) प्रणोदित (प्रोपेल्ड) भए वा नभएको, अशि
व्र्क्षिहरु र्नर्ित्तका पररवहनहरू।

8713.10.00
87.14

-र्ाक्षन्त्रक धक्का दिने ब्र्वस्र्ा नभएको
शीर्थक

८७.११

िे क्षि

८७.१३

पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािग्रीहरू।
8714.20.00

सम्िको

गाडीहरूको

-अशि व्र्क्षिहरू (र्डसएबल्ड पसथन) र्नर्ित्तका गाडीहरु
(क्र्ाररजेज)

90.21

हाडजोनी (ववकृतांग) उपचारसम्बन्धी उपकरणहरु, वैशािी
सिेत, शल्र्क्षचवकत्सासम्बन्धी पेटी र गद्दािार पेटीहरु (ट्रस);
काम्रो र अन्र् हाड भााँक्षचएकोिा प्रर्ोग हुने उपकरणहरु;
शरीरका कृर्त्रि भागहरु, शरीरका असििता वा िोर्को

िर्तपूर्तथका लार्ग प्रर्ोग हुने, कान सुन्ने र र्स्तै अन्र् लगाउने,
बोक्ने वा शरीरर्भत्र रोप्ने उपकरणहरु
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9021.50.00

-िुटुको िांसवपण्डलाई जगाउनको लार्ग राक्षिने एक प्रकारको
र्न्त्र (पेसिेकर), पाटथपूजाथहरू र सहार्क सािग्रीहरू बाहेक

9021.90.00

-अन्र्

अन्र् फर्नथचर र र्तनका पाटथपूजाथहरू।

94.03
9403.20.00

-अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने धातुका वाकर र किोड
क्षचर्र

9403.70.00

-अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने प्लावष्टकका वाकर र
किोड क्षचर्र

द्रष्टव्र्:(1) स्वास््र् सेवा।
(2) िानव रगत र िानव रिजन्र् पिार्थहरू (30.02), रि सिार सेवाको लार्ग
आवश्र्क पने नेपाल रे डक्रस सोसाइटीले पैठारी गने रगत राख्ने प्लावष्टकका र्ैला
(3923.21.00 र 2923.29.00), ट्रान्सफ्र्ुजन सेट (9018.90.00),
टे क्षस्टङ्ग वकट्स (3002.90.10), ररएजेन्ट (3822.00.00) तर्ा रि परीिण
ररएजेण्ट

र्निाथणको

लार्ग

आवश्र्क

पने

ववर्भन्न

औजार

उपकरणहरु

एवं

रसार्नहरू।
(3) िृगौला रोगको उपचारका लार्ग आवश्र्क उपकरणहरु।
(४) दृवष्टववहीनहरूले प्रर्ोग गने स्लेटस्टाइलस (8471.90.00), ब्रे ल नोटटे कर
(8471.30.00 र 8471.90.00), ब्रे लो (ब्रे ल वप्रन्टर) (8443.32.00 र
8443.39.00),

रङ्गसूचक,

पानीसूचक

र

प्रकाशसूचक

र्न्त्रहरू

(8531.80.00), आवाज दिने र्िाथर्िटर (9025.19.00), ब्रे ल टाइपराइटर
(8472.90.00), ब्रे ल घडी (9102.99.00), एवाकस (9017.20.00),
िेग्नीफाइङ्ग ग्लास (9013.80.00), ब्रे ल कम्पास (9014.10.00), ब्रे ल
पुस्तक (4901.91.00 र 4901.99.00), ब्रे ल इम्वोसर (8443.39.00),
ब्रे ल स्टे नर्सल िेक्षशन (8472.10.00)।
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(5) और्र्ध उद्योग आफैँले पैठारी गने हािोनाइज्ड कोडको भाग २८ र 29 र्भत्र पने

और्धी तर्ा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आइ.ओ.एल.) उत्पािनिा प्रर्ोग गने कच्चा
पिार्थ।

(6) और्र्ध उद्योग आफैँले पैठारी गने और्र्ध उत्पािनको लार्ग आवश्र्क पने
ु ।
प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल्स तर्ा लेवल

(7) ओैर्र्ध व्र्वस्र्ा ववभागको र्सफाररसिा और्र्ध उद्योग तर्ा अस्पतालको अनुसन्धान
तर्ा ववकासिा प्रर्ोग हुने शीर्थक ९०.१८ र ९०.२७ िा पने उपकरणहरू र
आाँिा उपचारका लार्ग आवश्र्क इन्ट्रा ओकुलर लेन्स उत्पािन गनथ आवश्र्क पने
र्न्त्र उपकरण, कच्चा पिार्थ र सहार्क सािग्री।
(8) और्धी व्र्वस्र्ा ववभागको र्सफाररशिा और्र्धको रुपिा प्रर्ोग हुने स्लाइन

उत्पािन गने उद्योगले आर्ात गने स्लाइनको प्र्ावकङ्ग सािाग्री उत्पािन गनथ प्रर्ोग
हुने प्लावष्टक िाना।

(9) सरकारी, सरकारी अनुिान प्राप्त र सािुिावर्क अस्पतालले पैठारी गने और्धीर् एवं
शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण तर्ा औजारहरू र स्वास््र् सािाग्री।
(10) नेपाल सरकारवाट स्वीकृर्त प्राप्त स्वास््र् सं स्र्ाले पैठारी गने िृगौला उपचारिा
प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०१८.९०.००

िा

पने

हेिोडार्ालाईर्सस

िेक्षशन,

डार्ालाईर्सस ररप्रोसेसर, डार्ालाईजर र र्सको ट्यूवीङ्ग; उपशीर्थक ९४०२.९०.००

िा पने डार्ालाईर्सस बेड तर्ा कुसी; िुटुको रोग र्निान तर्ा उपचारिा प्रर्ोग हुने
उपशीर्थक ९०१८.१२.०० िा पने इकोकार्डथर्ोग्राफ; उपशीर्थक ९०१८.९०.००

िा पने र्भडीर्ोस्कोप, क्र्ार्ल्र्ाव, हटथलङ्ग िेक्षशन र र्डवफ्रर्ब्रलेटर; क्र्ान्सर रोगको
र्निान तर्ा उपचारिा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक ९०२२.१२.०० िा पने पोक्षजट्रोन
इर्िसन टोिोग्रावफ (पेट) स्क्र्ान िेक्षशन, कम्प्र्ूटेड टोिोग्राफी (सी.टी.) स्क्र्ान

िेक्षशन, िेिोग्राफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० िा पने ब्रे सीर्ेरापी र र्लर्नर्र
एक्षक्सलरे टर; रोग

र्निानिा प्रर्ोग

फ्लोसाईटोर्िटर, नेक्स्ट
िल्टीप्लेक्स

ररर्ल

जेनेरेशन

टाईि

हुने

उपशीर्थक

र्सक्वेन्सर, प्रोवटन

वप.र्स.आर, हेिाटोलोजी

९०१८.१९.००
िाइक्रोर्री

िा

प्लेटफिथ

एनालाइजर, ब्लड

पने
र

केिेिी

एनालाइजर, क्षक्लर्नकल केिेिी एनालाइजर र इम्र्ुनोकेिेिी एनालाइजर; उपशीर्थक
९०१८.१३.०० िा पने म्र्ाग्नेटीक ररजोनेन्स इिेक्षजङ्ग (एि.आर.आई) िेक्षशन।
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सिूह 6 : क्षशिा
(क) ववद्यालर् तर्ा ववश्व ववद्यालर्िा हुने अनुसन्धान सम्बन्धी कार्थहरू।
(ि) नेपाल सरकारको पूण थ स्वार्ित्व भएका सं स्र्ाहरूबाट प्रिान गने व्र्वसावर्क वा पेसागत
तार्लि वा पुनताथजगी तार्लिहरू।
(ग) ववद्यालर् तर्ा ववश्व ववद्यालर्हरूले प्रिान गने क्षशिण सेवा।
(घ) क्षशिण सं स्र्ाले सोही सं स्र्ाको प्रर्ोजनको लार्ग स्वर्ंले सिालन गरे का चिेना गृह
(क्र्ाक्षन्टन)‚ छात्रावास (होस्टे ल) र र्ातार्ात सेवाको कारोबार।
सिूह ७ : वकताव अिवार र िुदद्रत सािग्रीहरु
48.01

4801.00.00

49.01

रोलिा वा पातािा भएको अिवारी कागत (न्र्ूज वप्रन्ट)।
एकोहोरो पाता भएको वा नभएको िुदद्रत वकतावहरू, वववरण
पर्त्रकाहरू (बोस्र्ूस,थ पचाथ वा पर्त्रका (र्लफ्लेट्स) र त्र्स्तै
िुदद्रत वस्तुहरू।

4901.10.00

-पट्याएको वा नपट्याएको, एकोहोरो पाता भएको
-अन्र् :

4901.91.00

--शब्िकोर्हरू र ववश्वकोर्हरू र र्तनका क्रिबि भाग वा
िण्डहरू (इन्स्टलिेन्टहरू)

4901.99.00
49.02

--अन्र्

क्षचत्र भएको वा नभएको वा ववज्ञापनका सािग्री भएको वा
नभएको

सिाचारपत्र, पत्र

पर्त्रका

र

आवर्धक

पत्र

पर्त्रकाहरु।

49.04

4902.10.00

-कम्तीिा एक हप्तािा चारपटक प्रकाक्षशत

4902.90.00

-अन्र्

4904.00.00

गाता हालेको वा नहालेको, र्निशथ क्षचत्र भएको वा नभएको,
हस्तर्लक्षित वा छापेको सं गीत वकताव।

49.10

जुनसुकै प्रकारको िुदद्रत पात्रो (क्र्ालेण्डर)।
4910.00.10

-परम्परागत पात्रो

4910.00.90

-अन्र्

द्रष्टव्र्:(१) अिवार र पत्रपर्त्रकाको िुद्रण तर्ा प्रकाशन।
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सिूह ८ : कलात्िक र कालीगढी सेवा
(क) क्षचत्रकला, िूर्तथकला, वास्तुकला तर्ा र्स्तै प्रकारका अन्र् हस्तकलाहरू र तत्सम्बन्धी
सेवा।
(ि) पुस्तकालर्, सं ग्रहालर्, कला सं ग्रहालर् र क्षचर्डर्ाघर प्रवेश शुल्क।
सिूह ९ : र्ात्रुबाहक र्ातार्ात तर्ा ढुवानी सेवाहरू
हवाई र्ात्रा, र्ाक्षन्त्रक पुलबाट हुने सेवा, सावथजर्नक र्ात्रुवाहक र्ातार्ात (केवुलकार बाहेक)
तर्ा र्नर्ाथतको प्रर्ोजनका लार्ग भएको कागो सेवा।

सिूह १० : व्र्ावसावर्क वा पेशागत सेवा
कलाकार, िेलाडी, लेिक, निूनाकार, अनुवािक, िोभार्ेले सं स्र्ागत वा व्र्क्षिगत रुपिा प्रिान
गने पेशागत सेवा, वविे शिा जनशक्षि आपूर्तथ गने सेवा।

सिूह ११ : अन्र् वस्तु तर्ा सेवा
(अ) िालवस्तुहरू:
कच्चा (क्रुड) बाहेक पेट्रोर्लर्ि तेल र र्बटु र्िन िर्नजबाट

प्राप्त तेल; तौलिा ७० प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्ि
तेल वा र्बटु र्िन िर्नजबाट प्राप्त तेल भएका, वर्नै तेल नै

िुख्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टच ुएण्ट्स) भएका, अन्र्त्र सिावेश
वा र्नदिथष्ट नगररएका तर्ारी वस्तुहरू (वप्रपरे सन्स); रद्दी तेलहरू
(वेष्ट आर्ल्स)
-पेट्रोर्लर्ि तेलहरू र ववटु र्िन िर्नजहरूबाट प्राप्त तेलहरु
(कच्चा तेल बाहेक) तर्ा अन्र्त्र र्नदिथष्ट वा सिावेश नभएका,
तौलको वहसावले ७० प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्ि
तेलहरू वा ववटु र्िन िर्नजबाट प्राप्त तेलहरू भएको, वर्नै
तेलहरु िुख्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टच ुएण्ट्स) भएका तर्ारी

वस्तुहरू (वप्रपरे सन्स), जैववक र्डजेल भएका बाहेक र रद्दी तेल
(वेष्ट आर्ल) हरू बाहेक :
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--अन्र् :
27.10

2710.19.70

---जुट ब्र्ाक्षचङ आर्ल तर्ा टे क्सटाइल आर्ल
काठका, पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) का िोलहरू, बाकसहरू, क्रेटहरू,

44.15

ड्रिहरू र र्स्तै पररवेष्ठन सािग्रीहरू; काठका केवुल-ड्रिहरू;
काठका प्र्ालेटहरू, वक्स-प्र्ालेटहरू र अन्र् लोड बोडथहरु
(सािान चढाउने तख्ताहरू); काठका प्र्ालेट कलरहरू।
4415.10.00

-िौरीको घार र वट-चेष्ट
अं वङ्कत िूल्र् (फेस भ्र्ालु) को िान्र्ता भएको (ररकोग्नाइज्ड)

49.07

ु र्भत्र प्रचलनिा रहेका वा नर्ााँ प्रकाशन (इस्र्ू)
वा हुने िुलक

का अप्रर्ुि (अनर्ूज्ड) हुलाक वटकट (पोस्टे ज स्टै म्प) वा
राजस्व वटकट (ररभेन्र्ू स्टै म्प) वा र्स्तै वकर्सिका वटकटहरू
(स्टै म्प्स); वटकटको

छाप

भएका

कागज

(र्लफा); बैं क

नोटहरू; र राहिानी।
4907.00.10

-बैं क नोटहरु

4907.00.90

-अन्र्

51.01

नफड्केको वा नकोरे को ऊन।
-क्षचप्लो, कत्रेको-धोएको (फ्लीस-वास्ड) ऊन, सिेत:
5101.11.00

--सोनथ (िुकेको, कत्रेको) ऊन

5101.19.00

--अन्र्
-क्षचप्लो हटाएको कावोनीकृत नगरे को:

5101.21.00

--सोनथ (िुकेको, कत्रेको) ऊन

5101.29.00

--अन्र्

5101.30.00

-कावोनाइज्ड (कावोनीकृत)
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िुद्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको ८५ प्रर्तशत वा सो भन्िा

52.05

बढी कपासको तौल भएको कपासको धागो (र्सउने धागो
बाहेक)।
-नकोरे को रे शाको एक्लो धागो:
5205.11.00

--७१.२९ डेर्सटे क्स वा बढी नापको (१४ िेवट्रक संख्र्ा
भन्िा ननाघेको)।

5205.12.00

--७१.२९ डेर्सटे क्स भन्िा कि नापको तर २३२.५६
डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (१४ िेवट्रक संख्र्ा
भन्िा िार्र्को तर ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)

5205.13.00

--२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि नापको तर १९२.३१
डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (४३ िेवट्रक सं ख्र्ा
नाघेको तर ५२ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)

5205.14.00

--१९२.३१

डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

नापको

तर

१२५

डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको (५२ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर
८० िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
5205.15.00

--१२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि नापको (८० िेवट्रक सं ख्र्ा
नाघेको)
-कोरे को रे शाहरूको एक्लो धागोः

5205.21.00

--७१.२९ डेर्सटे क्स वा बढी नापको (१४ िेवट्रक संख्र्ा
ननाघेको)

5205.22.00

--७१.२९ डेर्सटे क्स भन्िा कि नापको तर २३२.५६
डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको (१४ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर
४३ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको

5205.23.00

--२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि नापको तर १९२.३१
डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको (४३ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर
५२ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
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5205.24.00

--१९२.३१

डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

नापको

तर

१२५

डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको (५२ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर
८० िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
5205.26.00

--१२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि तर १०६.३ डेर्सटे क्स भन्िा
कि नभएको (८० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा बढी तर ९४ िेवट्रक
सं ख्र्ा ननाघेको) नापको

5205.27.00

--१०६.३ डेर्सटे क्स भन्िा कि तर ३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा
कि नभएको (९४ िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा बढी तर १२०
िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको) नापको

5205.28.00

--३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा कि (१२० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
बढी) नापको
-नकोरे को रे शा बहुल (िक्षल्टपल) िोब्व्राएका (फोल्डेड) वा
केबल्ड धागो :

5205.31.00

--प्रर्तएकल

धागो

७१.२९

डेर्सटे क्स

वा

बढी

नापको

(प्रर्तएकल धागोिा १ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
5205.32.00

--प्रर्तएकल धागो ७१.२९ डेर्सटे क्स भन्िा किको तर
२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (प्रर्तएकल
धागोिा १४ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)

5205.33.00

--प्रर्तएकल धागो २३२.५६. डे र्सटे क्स भन्िा किको तर
१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (प्रर्तएकल
धागोिा ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ५२ िेवट्रक संख्र्ा
ननाघेको)।

5205.34.00

--प्रर्तएकल धागो १९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा किको तर
१२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (प्रर्तएकल
धागोिा ५२ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ८० िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)
53

5205.35.00

--प्रर्तएकल

धागो

१२५

डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

नापको

(प्रर्तएकल धागोिा ८० िेवट्रक संख्र्ा नाघेको)
-कोरे को रे शाको बहुल (िक्षल्टपल) (िोब्व्राएको) वा केवल्ड
धागो :
5205.41.00

--प्रर्तएकल धागोिा ७१.२९ डेर्सटे क्स वा बढी नापको
(प्रर्तएकल धागोिा १४ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)

5205.42.00

--प्रर्तएकल धागोिा ७१.२९ डेर्सटे क्स भन्िा किको तर
२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (प्रर्तएकल
धागोिा १४ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)

5205.43.00

--प्रर्तएकल धागोिा २३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा किको तर
१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापका (प्रर्तएकल
धागोिा ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ५२ िेवट्रक संख्र्ा
ननाघेको)

5205.44.00

--प्रर्तएकल धागोिा १९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा किको तर
१२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि नभएको नापको (प्रर्तएकल
धागोिा ५२ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ८० िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)

5205.46.00

--प्रर्त एकल धागो नापिा १२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि तर
१०६.३ डेर्सटे क्स भन्िा घटी नभएको (८० िेवट्रक सं ख्र्ा
भन्िा बढी तर ९४ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको प्रर्त एकल धागो)

5205.47.00

--प्रर्त एकल धागो नापिा १०६.३ डेसीटे क्स भन्िा कि तर
३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा घटी नभएको (९४ िेवट्रक सं ख्र्ा
भन्िा बढी तर १२० िेवट्रक संख्र्ा ननाघेको प्रर्त एकल
धागो)

5205.48.00

--प्रर्त एकल धागो नापिा ३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा कि
(१२० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा बढी प्रर्त एकल धागो)
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िुद्रा र्बक्रीको लार्ग राक्षिएको कपासको धागो (र्सउने धागो

52.07

बाहेक)।
5207.10.00

-तौलिा ५ प्रर्तशत वा बढी कपास भएको

5207.90.00

-अन्र्

53.06

फ्ल्र्ाकस धागो (सनको धागो)।
5206.10.00

-एकल (र्सङ्गल)

5206.20.00

-बहुल (िोब्राएको) वा केबुल्ड
सनपाटको धागो वा सं केत ५३.०३ का अन्र् लक्षचलो रे शािार

53.07

बोक्रा (बाष्ट) का कपडा बनाउने (वर्नीर्) धागो।
5307.10.00

-एकल (र्सङ्गल)

5307.20.00

-बहुल (िोब्राएको) वा केबुल्ड
सनपाट (जूट) का बुर्नएका कपडाहरू वा शीर्थक ५३.०३

53.10

का अन्र् लक्षचलो रे शा भएका बोक्रा (बाष्ट) का रे शाहरुबाट
बनेका कपडाहरू।
5310.10.00

-अववरं क्षजत (अनक्षब्लच्ड)

5310.90.00

-अन्र्
ट्रर्ाक सुटहरू, स्कीसुटहरू र पौर्डं िा लगाउने लुगाहरू, अन्र्

62.11

पोशाकहरू (लुगाफाटाहरू)।
-लोग्ने

िान्छे को

वा

केटाहरूको

अन्र्

लुगाफाटाहरू

अन्र्

लुगाफाटाहरू

(गािे ण्टस):
6211.32.00

--सूर्तको लुङ्गी र धोती
-स्वास्नीिान्छे को
(गािे ण्टस):
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वा

केटीहरूको

6211.42.00

--सूर्तको साडी, लुङ्गी र धोती
कारीगरी गररएको वा नगररएको, छु ट्याएको वा नछु ट्याएको

71.01

तर नउनेको, अडेसा नलगाएको (िाउण्टे ड) वा नजडेको (सेट)

रूपिा नभएको प्राकृर्तक वा सम्बविथत िोती; प्राकृर्तक वा
सम्बविथत पररवहनको सुववधाका लार्ग अस्र्ार्ी रूपिा उनेको
िोती।
7101.10.00

-प्राकृर्तक िोतीहरू
-सम्वर्धथत िोतीहरू :

7101.21.00

--कारीगरी नगररएको (अनवक्डथ)

7101.22.00

--कारीगरी गररएको (वक्डथ)
कारीगरी गररएको वा नगररएको, तर अडेसा लाग्ने गरी

71.02

नबनाएको वा नजडेको रुपिा रहेको हीरा (डार्िण्ड)।
7102.10.00

-नछार्नएको
-औद्योर्गक :

7102.21.00

--कारीगरी

नगररएको

वा

सािान्र्

क्षचरे को, फुटाएको

वा

वा

सािान्र्

क्षचरे को, फुटाएको

वा

आकार दिएको (ब्रुटेड)
7102.29.00

--अन्र्
-उद्योग बाहेक :

7102.31.00

--कारीगरी

नगररएको

आकार दिएको (ब्रुटेड)
7102.39.00
71.03

--अन्र्
कारीगरी

गररएको

वा

नगररएको

वा

छु ट्याएको

वा

नछु ट्याएको तर नउनेको, अडेसा नलगाएको वा नजडेको
(सेट) रूपिा रहेको बहुिूल्र् पत्र्रहरू (हीराहरू बाहेक);
56

पररवहनको

सुववधाका

लार्ग

अस्र्ार्ी

रूपिा

उनेको,

नछु ट्याएको बहुिूल्र् पत्र्रहरू (हीराहरू बाहेक) र अधथ
बहुिूल्र् पत्र्रहरू।
7103.10.00

-कारीगरी नगररएको वा सािान्र् क्षचरे को वा िस्रो आकारको
-अरु केही बनाएको :

7103.91.00

--लालिक्षण (रुववज), नीलिक्षण (स्र्ावकर्थ) र पन्ना (एिरल्ड)

7103.99.00

--अन्र्
प्राकृर्तक वा सं श्लवे र्त बहुिूल्र् वा अधथ बहुिूल्र् पत्र्रको

71.05

धू लो।
7105.10.00

-वहराको

7105.90.00

-अन्र्
(२) बहुिूल्र् धातुहरू र बहुिूल्र् धातुले ढावकएको धातु
(िेटल्स क्ल्र्ाड)

अप्रभाववत वा अधथ र्नर्िथत रुपिा वा धू लोको रूपिा चााँिी (सुन

71.06

वा प्लावटनििा चााँिीको जलप लगाइएको)।
7106.10.00

-धू लो
-अन्र् :

7106.91.00

--अप्रभाववत

7106.92.00

--अधथ र्नर्िथत
अप्रभाववत वा अधथ र्नर्िथत रूपका वा धू लो रूपका सुन

71.08

(प्लावटनििा सुनको जलप लगाएको सिेत)।
-िुद्रा बाहेकको :
7108.11.00

--धू लो
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71.09

7108.12.00

--अन्र् प्रभाववत रूपका

7108.13.00

--अन्र् अधथर्नर्िथत रूपका

7108.20.00

-िुद्रासम्बन्धी

7109.00.00

अधथर्नर्िथत

भन्िा

बढी

काि

नगरे को

सुनले

ढावकएका

आधारभूत धातुहरू वा चााँिी।
(3) गरगहना, सुन वा चांिीका सािान बनाउने बांडाले तर्ार
गरे का सािानहरू र अन्र् सािानहरू
बहुिूल्र् धातुको वा बहुिूल्र् धातुले ढावकएको आधारभूत

71.13

धातुको गरगहनाका सािानहरू र र्तनका पाटथपूजाथहरू।
-बहुिूल्र्

धातुको, बहुिूल्र्

धातुिा

जलप

लगाएको

वा

जलप

लगाएको

वा

नलाएको वा ढावकएको वा नढावकएको :
7113.11.00

--चााँिीको, अन्र्

बहुिूल्र्

धातुको

नलगाएको, बहुिूल्र् धातुले ढाकेको वा नढाकेको
--अन्र्

बहुिूल्र्

धातुको, अन्र्

बहुिल्र्

धातुको

जलप

लगाएको वा नलगाएको वा बहुिूल्र् धातुले ढाकेको वा
नढाकेको
7113.19.10

---सुनको
---अन्र् बहुिूल्र् धातुको

7113.19.90
7113.20.00
71.18

िुद्रा।
7118.90.00

84.01

-बहुिूल्र् धातुले ढावकएको अन्र् आधारभूत धातुको

-अन्र्
न्र्ूक्षक्लर्र
ररर्ाक्टरको

ररर्ाक्टर; इन्धन
लार्ग
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तत्व

अवववकरक्षणत

(कावट्रिजेज), न्र्ूक्षक्लर्र

(नन-इरार्डएटे ड);

अणु

छु ट्याउने (आइसोटोवपक सेपरे सन) िेर्सन र उपकरणहरू।
8401.10.00

-न्र्ूक्षक्लर्र ररर्ाक्टर (नार्भकीर् अर्भवक्रर्क)

8401.20.00

-अणु

छु ट्याउने

(आइसोटोवपक

औजारहरू र र्तनका पाटथपूजाथहरू
8401.30.00

सेपरे सन)

का

िेर्सन

र

-इन्धन तत्व (कावट्रिजेज), नन्इरार्डएटे ड (अवववकरक्षणत)
भाप (क्षस्टि) र अन्र् वाफ उत्पािन गने (भेपर जेनेरेवटङ्ग)

84.02

व्वाइलरहरू (र्नम्न चापको भाप उत्पािन गनथ पर्न सिि
केन्द्रीर्

तापन

(सेण्ट्रल

वहवटङ्ग)

तातो

पानीको

वाक्षष्पर्

(व्वार्लर) वाहेक); अर्त तावपत पानीका वाक्षष्पत्र (व्वार्लर)
हरू।
-भाप (क्षस्टि) र अन्र् वाफ (भेपर) उत्पािन गने व्वार्लर:
8402.11.00

--प्रर्तघण्टािा ५ टन भन्िा बढी उत्पािन गने जलनर्लका
वाक्षष्पत्र (वाटर ट्यूब व्वार्लर)

8402.12.00

--प्रर्तघण्टािा ५ टन सम्ि उत्पािन गने जलनर्लका वाक्षष्पत्र
(वाटर ट्यूब व्वार्लर)

8402.19.00

--अन्र् वाफ उत्पािन गने व्वार्लर, हाइवव्रड व्वार्लर सिेत

8402.20.00

-अर्त तावपत जल वाक्षष्पत्र (वाटर व्वार्लर)
शीर्थक ८४.०२ बाहेकको सेन्ट्रल वहवटङ्ग व्वार्लर (केन्द्रीर्

84.03

तापन वाक्षष्पत्र)।
8403.10.00
84.04

-व्वार्लर (वाक्षष्पत्र)
शीर्थक ८४.०२ वा ८४.०३ को व्वार्लरसाँग प्रर्ोग गररने
सहार्क सं र्न्त्र (जस्तै, वकफार्ती (इकोनोिाइजर), अर्ततापक,
(सुपरवहटसथ) ध्वााँसोनाशक (सूट ररिुभसथ) ग्र्ााँस हटाउने, (ग्र्ााँस
ररिुभसथ); भाप (क्षस्टि) वा अन्र् वाफ शक्षि इकाइहरू (भेपर
पावर र्ूर्नट्स) का र्नर्ित्तका द्रवक्षणत्र (कण्डेन्ससथ)।
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8404.10.00

-शीर्थक ८४.०२ वा ८४.०३ को व्वार्लरका सार् प्रर्ोग
हुने सहार्क सं र्न्त्र (प्लाण्ट)

8404.20.00

-भाप (क्षस्टि) वा अन्र् वाफ (भेपर) का इकाई (पावर र्ूर्नट)
का लार्ग कन्डेन्सरहरू (द्रवक्षणत्र)
शोर्धत्र (प्र्ूररफार्र) सवहत वा रवहत उत्पादित गैस (प्रोड्यूसर

84.05

गैस) वा भाप-अं गार गैस (वाटर गैस) का उत्पािकहरू
(जेनेरेटसथ); शोर्धत्रसवहत वा रवहत एर्सटाइर्लन गैस उत्पािक
र त्र्स्तै जलीर् प्रवक्रर्ाका (वाटर प्रोसेस) गैस उत्पािकहरू
(गैस जेनेरेटसथ)।
8405.10.00

-शोर्धत्र
(प्रोड्यूसर

(प्र्ूररफार्र)
गैस)

वा

सवहत

वा

भाप-अं गार

रवहत
गैस

उत्पादित

(वाटर

गैस)

गैस
का

उत्पािकहरू (जेनेरेटसथ); शोर्धत्रसवहत वा रवहत एर्सटाइर्लन
गैस उत्पािक र त्र्स्तै जलीर् प्रवक्रर्ाका (वाटर प्रोसेस) गैस
उत्पािकहरू (गैस जेनेरेटसथ)
84.06

भाप टवाथइन्स र अन्र् वाफ टवाथइन।
8406.10.00

-जलपोत प्रणोिन (िेरीन प्रोपल्सन) का लार्ग जलचक्रहरू
(टवाथइन्स)
-अन्र् : जलचक्रहरू (टबाथइन्स) :

8406.81.00

--४० िेगावाटभन्िा बढी उत्पािन (आउटपुट) को

8406.82.00

--४० िेगावाटिा नबढ्ने उत्पािन (आउटपुट) को
स्पाकथ-इक्षग्नसन रे र्सप्रोकेवटङ वा रोटरी इन्टरनल कम्बशन

84.07

वपष्टोन इक्षन्जन।
8407.10.00
84.09

-हवाइजहाजका इक्षन्जन
शीर्थक ८४.०७ वा ८४.०८ का इक्षन्जनहरूिा पूणत
थ र्ा वा
िुख्र्तर्ा प्रर्ोगको लार्ग उपर्ुि पाटथपूजाथहरू।
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8409.10.00

-हवाइजहाजको इक्षन्जनको लार्ग
हाइड्रोर्लक (जलवाही) टवाथइन, पानी पांग्रा (वाटर दह्वल) र

84.10

ु ेटरहरु (र्नर्ािकहरू)।
र्तनका रे गल

-जलवाही (वाटर) टवाथइन र पानी पांग्राहरु (वाटर दह्वल):
8410.11.00

--१,००० वक. वा. सम्ि शक्षिका

8410.12.00

--१,००० वक.वा. भन्िा बढी तर, १०,००० वक. वा. सम्ि
शक्षिको

8410.13.00

--१०,००० वक.वा. भन्िा बढी शक्षिको
िापक र्न्त्र जडेको वा नजडेको तरल पिार्थको पम्प, तरल

84.13

पिार्थ िार्र् तान्ने साधन (एर्लभेटसथ)।
-अन्र् सेक्षन्ट्रफ्र्ुगल (अपकेन्द्री) पम्प :
--िर्नज इन्धन (ग्र्ासोर्लन) बाट सिालन हुने
8413.70.11

---२ िे क्षि ८ हर्थपावर ििताका

8413.70.90

--ब्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी तान्ने पम्प (र्ड.सी. पम्प)
तरल इन्धनको लार्ग, सं वपष्ट (पल्भराइज्ड) ठोस इन्धनका

84.16

लार्ग वा ग्र्ााँसको लार्ग भट्टीको िाहक (फनेस बनथर); आगोिा
इन्धन झोक्ने र्न्त्र (िेकार्नकल स्टोकर), र्तनका र्ाक्षन्त्रक
जाली (िेकार्नकल ग्रेट्स) सिेत, र्ाक्षन्त्रक िार ववसजथक
(िेकार्नकल र्ास र्डसचाजथर) र र्स्तै उपकरणहरू।
8416.10.00

-तरल इन्धनको लार्ग भट्टीका िाहक (फनेस बनथर)

8416.20.00

-अन्र् भट्टीका िाहकहरू (फनेस बनथस)थ , सं र्ोजन िाहक
(कक्षम्बनेशन बनथर) सिेत

8416.30.00

-आगोिा

इन्धन

झोंक्ने

र्न्त्र,

र्तनका

र्ाक्षन्त्रक

जार्ल

(िेकार्नकल ग्रेट्स) सिेत, र्ाक्षन्त्रक िार ववसजथक (िेकार्नकल
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र्ास र्डसचाजथर) र र्स्तै उपकरणहरू
औद्योर्गक वा प्रर्ोगशालािा आगो बाल्ने भट्टी र च ुल्हो,

84.17

इक्षन्सनेरेटर (िरानी पाने: भष्िक) सिेत, अववद्युतीर्।
8417.10.00

-धातु वा पाइराइट वा धाउ (ओसथ) पोल्ने, पगाल्ने वा अरु
ताप उपचारको लार्ग प्रर्ोग हुने भट्टी वा च ुल्हो

8417.20.00

-बेकरी ओभेन्स (च ुल्हो), र्बस्कुट बनाउने च ुल्हो सिेत

8417.80.00

-अन्र्
तताउने (वहवटङ्ग), पकाउने (कुवकङ्ग), पोल्ने (रोक्षस्टङ्ग), आसवन

84.19

गने (र्डक्षस्टर्लङ्ग), पररशोधन गने (रे क्षक्टफाइङ्ग), रोगाणुरवहत
गने (स्टे ररलाइक्षजङ्ग), पाश्चरीकरण गने (पाश्चराइक्षजङ्ग), बफाउने
(क्षस्टर्िङ्ग),

सुकाउने

इभ्र्ापोरे वटङ्ग),

(ड्राइङ्ग),

बाफबनाउने

भापिा

(भेपोराइक्षजङ्ग),

पररणत

गने

द्रववत

गने

(कण्डेक्षन्सङ्ग) वा क्षचस्र्ाउने (कूर्लङ्ग) जस्ता तापिान पररवतथन
(चेि अफ टे म्परे चर) सं ग सं वि प्रवक्रर्ाद्वारा पिार्थहरूको
उपचार

र्नर्ित्तका, ववद्युत्तावपत

भए

वा

नभएका

भट्टीहरू

(फनेसस्), च ुल्हाहरु (ओभेन्स) तर्ा शीर्थक ५१ का अन्र्
उपकरणहरू बाहेक), र्न्त्रावली (िेक्षशनरी), सं र्न्त्र (प्लान्ट)
वा प्रर्ोगशालाका उपकरणहरू, घरार्सी प्रर्ोजनिा प्रर्ोग हुने
िालका र्न्त्रावली वा सं र्न्त्र बाहेक; तात्िक्षणक वा सिर्न
जल तावपत्रहरू (इन्स्टान्टे र्नर्स वा स्टोरे ज वाटर वहटसथ),
अवैद्यर्ु तक (नन-इलेक्षक्ट्रक)।
8419.20.00

-और्धीर् (िेर्डकल), शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी (सक्षजक
थ ल) वा
प्रर्ोगशाला

सम्बन्धी

(लेबोरे टरी)

ववसं क्रािकहरू

(स्टे ररलाइजसथ)
-शोर्कहरू (सुकाउने: ड्रार्सथ) :
8419.31.00

--कृवर् उत्पािनको लार्ग

8419.32.00

--काठ, पेपर पल्प, कागत वा कागतगाता (पेपरबोडथ) को लार्ग
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8419.39.00

--अन्र्

8419.40.00

-आसवन वा पररशोधन सं र्न्त्रहरू (र्डक्षस्टर्लङ्ग वा रे क्षक्टफाइङ्ग
प्लाण्ट)

8419.50.00

-ताप ववर्निर् इकाइहरू (वहट एक्सचेन्ज र्ूर्नट्स)

8419.60.00

-बार्ु

वा

ग्र्ााँस

तरल

पाने

र्न्त्रावली

(िक्षशनरी

फोर

र्लक्षक्वफाइङ्ग एर्र वा ग्र्ााँस)
-अन्र् र्न्त्रावली, सं र्न्त्र र उपकरण:
8419.81.00

--उष्णपेर्

(हट

र्ड्रङ्क)

बनाउन

वा

भोजन

पकाउन

वा

तताउनको लार्ग
8419.89.00

--अन्र्
धातुहरू

84.20

वा

कााँचको

लार्ग

बाहेकका

कालेण्डरण

(क्र्ालेण्डररङ्ग) वा वेल (रोर्लङ्ग) र्न्त्रहरू, र र्तनको र्नर्ित्तका
वेलनहरू (र्सर्लण्डसथ)।
8420.10.00

-क्र्ालेण्डरण (क्र्ालेण्डररङ्ग) वा अन्र् बेलन र्न्त्रहरू (रोर्लङ्ग
िक्षशन्स)
अपकेक्षन्द्रत्र

84.21

(सेक्षन्ट्रफ्र्ूजेज), अपकेन्द्रणशोर्क

(सेक्षण्ट्रफ्र्ूगल

ड्रार्सथ) सिेत; तरल र ग्र्ााँस र्नर्ित्तका र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग)
वा

पररशोधन

(प्र्ूररफाइङ्ग)

र्न्त्रावली

(िक्षशनरी)

र

उपकरणहरू (एपरे टस)।
-अपकेक्षन्द्रत्र (सेक्षन्ट्रफ्र्ूजेज), अपकेन्द्रण शोर्क (सेक्षण्ट्रफ्र्ूगल
ड्रार्सथ) सिेत:
8421.11.00

--वक्रि सेपारे टसथ (तर पृर्वकत्र: तर छु ट्याउने)

8421.12.00

--लुगा सुकाउने (क्लोद्स-ड्रार्सथ)

8421.19.00

--अन्र्
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-तरल पिार्थको लार्ग र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन
(प्र्ूररफाइङ्ग) का र्न्त्रावली र उपकरणहरू (िक्षशनरी एण्ड
एपरे टस):
8421.21.00

--पानी छान्न वा पररशोधन गनथको लार्ग

8421.22.00

--पानी बाहेकका अन्र् पेर् (र्बभरे ज) छान्न वा पररशोधन
गनथको लार्ग
-ग्र्ााँसको लार्ग र्नस्पन्िन वा पररशोधन र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
वा उपकरणहरू (एपरे टस):

8421.39.00

-अन्र्
र्ाल, र्ाली, तश्तरी सफा गने र्न्त्रहरू (र्डस वाक्षशङ्ग िक्षशन्स);

84.22

बोटल

वा

(क्षक्लर्नङ्ग)

अन्र्
वा

आधानपात्र

सुकाउने

(कण्टे नरहरू)

(ड्राइङ्ग)

र्न्त्रावली

सफा

गने

िक्षशनरी);

बोटलहरु, बट्टाहरू (क्र्ान्स) र्डव्बाहरू (बौक्सेस), झोलाहरू
(ब्र्ाग्स) वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टे नसथ) भनथ (वफर्लङ्ग),
बन्ि गनथ (क्लोक्षजङ्ग), िुि वन्ि गनथ वा र्सलवन्िी गनथ
(र्सर्लङ्ग) वा नािपत्र (लेवल) लगाउन (लेबेर्लङ्ग) र्नर्ित्तका
र्न्त्रावली; बोटलहरु, जारहरू, नर्लका (ट्यूब) हरू र र्स्तै

ु न (क्र्ाप्सुर्लङ्ग) गनथ र्नर्ित्त
आधानपात्र (कण्टे नर) हरू सं पट
का र्न्त्रावली; अन्र् पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) वा आवृत (र्रर्ावपङ्ग)

गने र्न्त्रावली (ताप-आकं ु चन आवृन्त्तन र्न्त्र (वहट र्स्रङ्क
र्रर्ावपङ्ग िक्षशनरी सिेत); पेर् पिार्थ (ववभरे ज) लाई बार्ुर्ििण
(एर्रे वटङ्ग) गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली।
-र्ाल, र्ाली

तश्तरी

सफा

गने

र्न्त्रहरू

(र्डश

वाक्षशङ्ग

िक्षशन्स) :
8422.19.00

--अन्र्

8422.20.00

-बोतलहरू वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टे नर) सफा गने र
सुकाउने र्नर्ित्तको र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
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8422.30.00

-बोतलहरू, बट्टाहरू (क्र्ान्स), र्डब्बाहरु (बौक्सेज), झोलाहरू
(ब्र्ाग्स) वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टे नसथ) भनथ (वफर्लङ्ग),
बन्ि गनथ (क्लोक्षजङ्ग), िुिबन्ि वा र्सलबन्ि गनथ (र्सर्लङ्ग) वा
नािपत्रण (लेबेर्लङ्ग) गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली; बोतलहरू,

जारहरू, नर्लकाहरू (ट्यूब्स) र त्र्स्तै आधानपात्र (कण्टे नर)

ु न (क्र्ाप्सुर्लङ्ग) गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली; पेर्
हरूलाई सं पट
पिार्थ (ववभरे जेज) लाई बार्ु र्ििण (एर्रे वटङ्ग) गनथ र्नर्ित्तका
र्न्त्रावली
8422.40.00

-अन्र् पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) वा आवृत्तन (र्रर्ावपङ्ग) र्न्त्रावलीताप-आकं ु चन आवृत्तन र्न्त्रावली (वहट-र्स्रङ्क र्रर्ावपङ्ग िक्षशनरी)
सिेत
तौलने र्न्त्रावली (वेइङ्ग िक्षशनरी) (५ सेक्षण्टग्राि (सीजी) वा

84.23

त्र्ो भन्िा राम्रो सुग्रावहता (सेक्षन्सवटर्भटी) भएका तराजुहरू
(ब्र्ालेन्सेज) बाहेक), भार वा ढक (वेट) द्वारा सिार्लत गणना
(काउक्षण्टङ्ग) वा सत्र्ापन (चेवकङ्ग) गने र्न्त्रहरू; भारिापक
र्न्त्र (वेइङ्ग िक्षशन) का सबै वकर्सिका ढकहरू (वेट्स)।
-अन्र् तौलने र्न्त्रावली (वेइङ्ग िक्षशनरी) :
8423.89.00

--अन्र्
पानी जहाजका उत्र्ं बहरु (सािान उठाउने र्न्त्र: डेररक्स);

84.26

क्रेनहरू, केबुल क्रेन सिेत; क्रेन जडान भएका गर्तशील
(िोबाइल)
क्र्ाररर्सथ

उचाल्ने

र

वकथस्

ढााँचाहरू
ट्रक्स

(र्लक्षफ्टङ्ग

(कािको

फ्रेम्स), स्ट्रर्ाडल

लार्ग

ट्रकहरू)।

प्रर्ोग

हुने

-ओभरहेड ट्राभेर्लङ्ग क्रेनहरू, ट्रान्सपोटथर(पररवाहक) क्रेनहरू,
गैन्ट्री

क्रेनहरू, र्ब्रजक्रेनहरू, गर्तशील

(िोबाइल) उचाल्ने

ढााँचाहरू (र्लक्षफ्टङ्ग फ्रेम्स) र स्ट्रैडल क्र्ाररर्सथ :
8426.11.00

--स्र्ार्ी अवलम्व (वफक्स्ड सपोटथ) िा भएको ऊध्वथस्र्
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(ओभरहेड) भ्रिणशील (ट्राभेर्लङ्ग) क्रेनहरु
8426.12.00

--टार्र िार्र् भएको गर्तशील (िोबाइल) र्लक्षफ्टङ्ग फ्रेिहरु र
स्ट्रैडल क्र्ाररर्रहरु

8426.19.00

--अन्र्

8426.20.00

-टावर क्रेनहरु

8426.30.00

-पोटथल वा पेडेस्टल जीव क्रेनहरु
-स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड), अन्र् र्न्त्रावली :

8426.41.00

--टार्रिार्र् भएको

8426.49.00

--अन्र्
-अन्र् र्न्त्रावली :

8426.91.00

--रोड

भेवहकलिा

जडान

(िाउण्ट)

गनथ

अर्भकक्षल्पत

(र्डजाइन) गररएको
8426.99.00

--अन्र्
अन्र् उचाल्ने (र्लक्षफ्टङ्ग), ब्र्वस्र्ा गने (ह्याण्डर्लङ्ग), भारी

84.28

चढाउने (लोर्डङ्ग) वा भारी ओह्राल्ने (अनलोर्डङ्ग) र्न्त्रावली
(उिाहरणत:

र्लफ्टहरू,

टे र्लफेररकहरू)।

एस्केलेटरहरू,

कन्भेर्रहरु,

-िालसािानहरू (गुड्स) वा पिार्थहरु (म्र्ाटे ररर्ल्स) का लार्ग
अववरत कार्थ गने (कक्षन्टन्र्ूअस (एक्सन) एर्लभेटरहरू र
कन्भेर्रहरू:
8428.31.00

--भूर्िगत प्रर्ोग (अण्डरग्राउण्ड र्ूज) को लार्ग ववशेर् रुपले
अर्भकल्पना गररएको (र्डजाइण्ड)

8428.32.00

--अन्र्, बाक्षल्टन वकर्सिका (बकेट टाइप)
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8428.33.00

--अन्र्, पट्टा वकर्सिका (बेल्ट टाइप)

8428.39.00

--अन्र्

8428.40.00

-चल सोपान (एक्सेलेटसथ) हरू र गर्तशील (िुर्भङ्ग) सं चरण
िागथ (वाकवेज) हरू

8428.60.00

-टे र्लफेररक्स, चेर्रर्लफ्टस, क्षस्क-ड्रर्ागलाइन्स रज्जु रे गिागथ
(फुर्नकुलसथ)

को

लार्ग

कर्थण

र्न्त्र

रचना

(ट्रर्ाक्सन

िेकार्नज्ि)
8428.90.00

-अन्र् र्न्त्रावली
स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ-प्रोपेल्ड) बुल्डोजरहरू, एङ्गलडोजरहरू,

84.29

ग्रेडरहरू, लेभेलरहरू, स्क्रेपरहरू, र्ाक्षन्त्रक शावेलहरू, एक्सक्र्ा–

भेटरहरू, शावेल लोडसथहरू, ट्याक्षम्पङ्ग िक्षशन र सडक पेल्ने
(रोड रोलसथ) हरू।
-बुल्डोजरहरू र एङ्गलडोजरहरूः
8429.11.00

--बाटो बनाउने (ट्रर्ाकलेइङ्ग)

8429.19.00

--अन्र्

8429.20.00

-ग्रेडरहरू र लेभलरहरू (सम्र्ाउने)

8429.30.00

-स्क्रेपरहरू

8429.40.00

-ट्याक्षम्पङ्ग र्न्त्रहरू र सडक पेल्ने रोलरहरू
-र्ाक्षन्त्रक शावेलहरू, एक्सक्र्ाभेटर र शावेल लोडरहरू :

8429.51.00

--फ्रौण्ट-ईण्ड शावेल लोडरहरू

8429.52.00

--३६०°

धू णि
थ ान

अर्धरचना

सवहतका र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
8429.59.00

--अन्र्
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(ररभोक्षल्भङ्ग

सुपरस्ट्रक्चर)

जर्िन (अर्थ), धातुहरु (र्िनरल्स) वा धाउहरू (ओसथ) को

84.30

लार्ग स्र्ानान्तरण गने वा हटाउने (िुर्भङ्ग), वगीकरण गने वा
तल

सं तर्ु लत

गने

(ग्रेर्डङ्ग), सभ्र्ाउने

(लेभेर्लङ्ग), ताछ्ने

(स्क्रेवपङ्ग), उत्िनन गने (एक्सकेभेवटङ्ग), भने (ट्याक्षम्पङ्ग),

सुसंहत गने (कम्प्र्ाक्षक्टङ्ग), र्नष्कर्थण गने (एक्सट्रर्ाक्षक्टङ्ग) वा
प्वाल पाने (बोररङ्ग) र्न्त्रावली (िक्षशनरी)।
8430.10.00

-िााँबो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) र िााँबो उिेल्ने (पाइल
एक्सट्रर्ाक्टर)

8430.20.00

-वहउाँ जोत्ने (स्नो-प्लोज) र वहउाँ -भाती (स्नो-ब्लोअसथ)
-कोइला (कोल) वा चट्टान (रौक) काट्ने (कट्टसथ) र सुरुङ्ग
िन्ने (टनेर्लङ्ग) िक्षशनरी :

8430.31.00

--स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड)

8430.39.00

--अन्र्
-अन्र् र्छद्रण गने (बोररङ्ग) वा िन्ने (र्सवङ्कङ्ग) र्न्त्रावली
(िक्षशनरी):

8430.41.00

--स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड)

8430.49.00

--अन्र्

8430.50.00

-अन्र् र्न्त्रावली, स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड)
-अन्र् र्न्त्रावली, स्वर्ं प्रणोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) नभएको :

8430.61.00

--पुने वा बन्ि गने (ट्याक्षम्पङ्ग) वा सुसंहत गने (कम्प्र्ाक्षक्टङ्ग)
र्न्त्रावली

8430.69.00
84.32

--अन्र्
भूर्ि तर्ार गने (स्वार्ल वप्रपरे शन) वा िेती गने (कक्षल्टभेशन)
र्नर्ित्तका कृवर् (एर्ग्रकल्चर), उद्यान कृवर् (हवटथकल्चर) वा
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वार्नकी (वनजङ्गल) (फोरे िी) सम्बन्धी र्न्त्रावली (िक्षशनरी);
शािल भूर्ि (िूबो सवहतको भूर्ि: लौन) वा िेलकूि िैिान
(स्पोट्सथ ग्राउण्ड) पेल्ने बेलनहरु (रोलसथ)।
8432.10.00

-हलोहरू (प्लोज)
-ह्यारोहरू, स्क्र्ाररफार्सथ, कक्षल्टभेटरहरू, ववडसथ (झार र्नकाल्ने)
र हो हरू :

8432.21.00

--र्डस्क ह्यारो

8432.29.00

--अन्र्
-वीउ छने (र्सडसथ), र्बरुवा रोप्ने (प्लाण्टसथ) र प्रत्र्ारोपक
(ट्रान्सप्लाण्टसथ) र्न्त्रहरू:

8432.31.00

--जर्िन िनजोत नगरी (नो-टील) सोझै बीउ छने, ववरुवा
रोप्ने र ववरुवा प्रत्र्ारोपण गने र्न्त्रहरू

8432.39.00

--अन्र्
-ववष्टाजन्र्-िल छने (म्र्ान्र्ोर स्प्रेडसथ) र िलिाि ववतरकहरु
(फवटथलाइजर र्डिीब्र्ुटर) :

84.33

8432.41.00

-- ववष्टाजन्र्-िल छने (म्र्ान्र्ोर स्प्रेडसथ)

8432.42.00

--िलिाि ववतरकहरू (फवटथलाइजर र्डिीब्र्ुटर)

8432.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
बाली काट्ने (हाभे क्षस्टङ्ग) वा िाना छु ट्याउने (िाईं गने:
थ्रेर्सङ्ग) र्न्त्रावलीहरु (िक्षशनरी), पराल (स्ट्र) वा घााँस पराल
(फोडर) र्बटा पाने र्न्त्र (बेलसथ); घांस (ग्रास) वा सुकेको
घााँस (हे) काट्ने (िोअसथ); शीर्थक ८४.३७ का र्न्त्रावली

(िक्षशनरी) बाहेकका फुलहरू (एग्स), फलहरू (फ्रुट्स) वा
अन्र्

कृवर्

(सोवटथङ्ग)

वा

उत्पािनलाई
वगीकरण
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सफागने

गने

(क्षक्लर्नङ्ग), छु ट्याउने

(ग्रेर्डङ्ग)

कािका

र्न्त्रहरू

(िक्षशन्स)।
-शािल भूर्ि (लौन), नगरोद्यान (पाकथ) वा िेलकूिको िैिान
(स्पोट्सथ ग्राउण्ड) र्नर्ित्तका लावक र्न्त्र (घााँस काट्ने:
िोअसथ) :
8433.11.00

--िैर्तज सितल घुिेर काट्ने साधन भएको, शक्षि चार्लत
(कवटङ्ग र्डभाइस रोटे वटङ्ग इन होराइजेण्टल प्लेन, पावडथ)

8433.19.00

--अन्र्

8433.20.00

-अन्र् घााँस काट्ने (िोअसथ), ट्रर्ाक्टरिा जडान गने कटर
बासथ सिेत

8433.30.00

-अन्र् घााँस तर्ार गने (हेिेवकङ्ग) र्न्त्रावली (िक्षशनरी)

8433.40.00

-पराल वा चारा (स्ट्र वा फोडर) र्बटा बनाउने र्न्त्र (बेलसथ),
(वपकअप बेलसथ)
-अन्र् बाली काट्ने (हाभे क्षस्टङ्ग) र्न्त्रावली; िाइाँ गने वा गेडा
झाने (थ्रेर्सङ्ग) र्न्त्रावली (िक्षशनरी):

8433.51.00

--हाभे स्टर-थ्रेसरको सं र्ोजन (कम्वाइन)

8433.52.00

--अन्र् थ्रेर्सङ्ग िक्षशनरी

8433.53.00

--जरा वा गानो (रुट वा ट्यूबर) को बाली सं ग्रह गने
(हाभे क्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू

8433.59.00

--अन्र्

8433.60.00

-फुल वा अण्डाहरु (एग्स), फल (फ्रुट) वा अन्र् कृवर्जन्र्
उत्पािन

सफा

गने

(क्षक्लर्नङ्ग), छु ट्याउने

(सौवटथङ्ग)

वा

वगीकरण गन (ग्रेर्डङ्ग) र्न्त्रहरु
84.34

िूध िुहन
ु े र्न्त्रहरू (र्िक्षल्कङ्ग िक्षशन्स) र िुग्धशाला सम्बन्धी
र्न्त्रावली (डेरी िक्षशनरी)।
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8434.10.00

-िूध िुहन
ु े र्न्त्रहरू (र्िक्षल्कङ्ग िक्षशन्स)

8434.20.00

-िुग्धशाला सम्बन्धी र्न्त्रावली (डेरी िक्षशनरी)
िािको आसव (वाइन), स्र्ाउको आसव (साइडर), फलको

84.35

रस (फ्रुट जूस) हरू वा र्स्तै पेर् पिार्थहरू (ववभरे जेज) को
उत्पािन

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर)

िा

प्रर्ोग

हुने

सं पीडक

िाब

र्न्त्रहरू (प्रेसेस), िर्लत्र वा पेल्नेर्न्त्र (क्रससथ) र र्स्तै
र्न्त्रावली।
8435.10.00

-र्न्त्रावली
अन्र् कृवर् सम्बन्धी (एर्ग्रकल्चरल), उद्यान कृवर् (हवटथकल्चर)

84.36

सम्बन्धी, वार्नकी वा वनजङ्गल सम्बन्धी (फोरे िी), पंिीपालन
(पोल्ट्री-वकवपङ्ग)

वा

िौरी

पालन

(बी-वकवपङ्ग)

सम्बन्धी

र्न्त्रावली, र्ाक्षन्त्रक (िेकार्नकल) वा ताप (र्िथल) उपकरण
(इक्षक्वपिेण्ट)

जडान

भएको

अंकुरण

सं र्न्त्र

(जर्िथनेशन

प्लाण्ट) सिेत; पंिीहरुको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुकाथउने
र्न्त्रहरु (पोल्ट्री इन्क्र्ुवेटसथ र ब्रूडसथ)।
8436.10.00

-जनावरहरूको घााँस चारा (एर्निल वफर्डङ्ग स्टफ्स) तर्ार गने
र्न्त्रावली
-पंिीपालन

र्न्त्रावली; पंिीहरुको

चल्ला

काढ्ने

बच्चा

हुकाथउने र्न्त्रहरू (पौल्ट्री इन्क्र्ूबेटसथ र ब्रूडसं):
8436.21.00

--पोल्ट्री इन्क्र्ूबेटसथ र ब्रूडसथ

8436.29.00

--अन्र्

8436.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली
-अङ्गहरू (पाटथस)् :

8436.91.00

--पंिीपालन (पौल्ट्री वकवपङ्ग) र्न्त्रावली वा पंिीहरूको चल्ला
काढ्ने र बच्चा हुकाथउने (पोल्ट्री इन्क्र्ूबेटसथ र ब्रूडसथ) को
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बीज

84.37

(र्सड), िाना

(ग्रेन)

वा

सुकेको

िाल

सम्बन्धी

(लेगर्ु िनस) वनस्पर्तहरू सफा गनथ, छु ट्याउन वा छांट्न

(सौवटथङ्ग) वा वगीकरण गनथ (ग्रेर्डङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरु; कृवर्
िेत्र वकर्सिका (फािथ-टाइप िक्षशनरी) र्न्त्रावली बाहेक, पेर्ण
उद्योग (र्िर्लङ्ग इण्डस्ट्री) िा प्रर्ोग हुने वा अन्न (सेररर्ल्स) वा

सुकेको िलहन वनस्पर्त (ड्राइड लेगर्ु िनस; भेक्षजटे बल) को
काि र्नर्ित्तको र्न्त्रावली।
8437.10.00

-बीज (र्सड) िाना (ग्रेन) वा सुकेको िलहन वनस्पर्त (ड्राइड

लेगर्ु िनस भेक्षजटे बल्स) सफा गने , छु ट्याउने वा वगीकरण
(ग्रेर्डङ्ग) गने र्न्त्रहरू
8437.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
प्राणीजन्र् (एर्निल) वा अवाष्पशील वनस्पर्त बोसो वा तेल

84.38

(वफक्स्ड

भेक्षजटे बल

(एक्सट्रर्ाक्सन)

वा

फ्र्ाट
तर्ार

वा

आर्ल)

(वप्रपरे शन)

को

र्नष्कर्थण

गनथ

र्नर्ित्तको

र्न्त्रावली बाहेक, िाद्य वा पेर् (फुड वा र्ड्रङ्क) को

औद्योर्गक र्नर्िथत (वप्रपरे शन) वा उत्पािन (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) को
लार्ग चावहने, र्स भागिा अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा सिावेश
नभएका, र्न्त्रावली (िक्षशनरी)।
8438.10.00

-वेकरी िक्षशनरी (पाउरोटी जस्ता िाद्य पररकार सम्बन्धी
र्न्त्र) र म्र्ाकरोनी, स्पागेटी वा र्स्तै उत्पािनहरू र्निाथण गनथ
(म्र्ानुफ्र्ाक्चर) का लार्ग चावहने र्न्त्रावली

8438.20.00

-र्िठाइ

(कन्फेक्सनरी),

कोको

वा

चकलेट

उत्पािन

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
8438.30.00

-क्षचनी र्निाथण (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली

8438.40.00

-िदिरा उत्पािनका र्न्त्रावली (ब्रुअरी िक्षशनरी)

8438.50.00

-िासु (र्िट) वा िासुको लार्ग पार्लएका घरे ल ु पंिीको िासु
(पौल्ट्री) तर्ार गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
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8438.60.00

-फलहरु

(फ्रुट्स), काष्ठफलहरू

(नट्स)

वा

वनस्पर्तहरू

(भेक्षजटे बल्स) तर्ारी पानथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
-अन्र् र्न्त्रावली (िक्षशनरी) :
8438.80.10

--वट-सवटथङ्ग िेक्षशन, र्स.वट.र्स. िेक्षशन, क्षचर्ा फरिेक्षन्टङ्ग िेक्षशन,
वट-ड्रार्र िेक्षशन, एल.वट.पी. िेक्षशन

8438.80.90

--अन्र् र्न्त्रावली
रे शािार

84.39

कोशिर्

पिार्थहरू

(फाइब्रस

सेल्र्ूलोक्षजक

म्र्ाटे ररर्ल)को लेिो (पल्प) बनाउन र्नर्ित्तको वा कागत वा
कागतगाता (पेपरबोडथ) बनाउन वा पररष्करण (वफर्नक्षशङ्ग)
र्नर्ित्तका र्न्त्रावली।
8439.10.00

-रे शािार

कोर्िर्

पिार्थहरू

(फाइबस

सेल्र्ुलोक्षजक

म्र्ाटे ररर्ल) को पल्प वनाउन र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
8439.20.00

-कागज

वा

कागजगाता

(पेपरबोडथ)

बनाउन

र्नर्ित्तका

र्न्त्रावली
8439.30.00

-कागज वा कागजगाता पररष्कार (वफर्नक्षशङ्ग) गनथ र्नर्ित्तका
र्न्त्रावली
पुस्तकको गाता बांध्ने (बुक-बाइक्षण्डङ्ग) र्न्त्रावली (िक्षशनरी),

84.40

पुस्तक र्सउने र्न्त्रहरू (बुक-र्सउइङ्ग िक्षशन्स) सिेत।
8440.10.00

-र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
कागजको पल्प (पेपर पल्प), कागत वा कागतगाता तर्ार गनथ

84.41

(िेवकङ्ग अप) र्नर्ित्तका अन्र् र्न्त्रावली, सबै वकर्सिका
काट्ने र्न्त्रहरु (कवटङ्ग िक्षशन्स) सिेत।
8441.10.00

-काट्ने र्न्त्रहरु (कवटङ्ग िक्षशन्स)

8441.20.00

-र्ैला (ब्र्ाग्स), बोरा (स्र्ाक्स) वा िाि (एनभेलोप) बनाउने
र्न्त्रहरू
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8441.30.00

-ढालेर बनाउने (िोक्षल्डङ्ग) बाहेकका, र्डब्बा, बट्टा, बक्सा,
कन्तुर, नली, पीपा (काटोन, बक्स, केस, ट्यूब, ड्रि) वा र्स्तै
आधानपात्रहरू

(कण्टे नसथ)

बनाउन

र्नर्ित्तका

र्न्त्रहरू

(िक्षशन्स)
8441.40.00

-कागतको पल्प (पेपर पल्प), कागत वा कागतगाता (पेपर वा
पेपरबोडथ)

िा

ढलान

गरी

सािान

बनाउन

(िोक्षल्डङ्ग

आवटथकल्स) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरु
8441.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली
पाताहरू (प्लेट्स), बेलनहरू (र्सर्लन्डसथ) वा अन्र् िुद्रण

84.42

अवर्वहरू तर्ार गनथ वा बनाउनका लार्ग चावहने र्न्त्रावली,
औजार र उपकरणहरू (शीर्थक ८४.५६ िे क्षि ८४.६५
सम्िका
बेलनहरू

र्न्त्र र औजारहरू
(र्सर्लन्डसथ)

र

बाहेक); पाताहरू

अन्र्

िुद्रण

(प्लेट्स),

अवर्वहरू; िुद्रण

प्रर्ोजनका लार्ग तर्ार पाररएका पाताहरू (प्लेट्स), बेलनहरू
(र्सर्लन्डसथ) र र्लर्ोग्रावफक स्टोनहरू (उिाहरणको लार्ग
सितल पाररएको (प्लेण्ड), कक्षणकावङ्कत (ग्रेण्ड) वा चम्काइएको
(पोर्लश्ड)।
8442.30.00

-र्न्त्रावली, औजार (एपरे टस) र उपकरण (इक्षक्वपिेण्ट)
प्लेटहरू, र्सर्लण्डरहरू र शीर्थक ८४.४२ का छपाइका अन्र्

84.43

उपािानहरूद्वारा िुद्रण कार्थको लार्ग प्रर्ोग हुने छाप्ने (िुद्रण)

र्न्त्रावली; अन्र् िुद्रण र्न्त्रहरू, प्रर्तर्लवप उताने र्न्त्रहरू, र
फ्र्ाक्स गने र्न्त्रहरू, सं र्ोक्षजत भएका वा नभएका; र्तनका
अङ्गहरू र सहार्क वस्तुहरू (पाटथस ् एण्ड एसेसररज)।

-प्लेटहरू, र्सर्लण्डरहरू र शीर्थक ८४.४२ का छपाईका अन्र्
उपािानहरूद्वारा िुद्रण कार्थको लार्ग प्रर्ोग हुने छाप्ने (िुद्रण)
र्न्त्रावली:
8443.11.00

--अफसेट िुद्रण र्न्त्रावली, ररल फेड
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8443.12.00

--अफसेट िुद्रण र्न्त्रावली, शीट फेड (कागतको ताउिा

छाप्ने), कार्ाथलर् प्रकारको (अवफस टाइप) (निोबाररएको
अवस्र्ािा एकापवट्ट २२ से.र्ि.भन्िा बढी नभएको र अकोपवट्ट
३६ से.र्ि. भन्िा बढी नभएको ताउ (सीट) हरू प्रर्ोग हुने)
8443.13.00

--अन्र् अफसेट िुद्रण र्न्त्रावली

8443.14.00

--लेटर प्रेस वप्रक्षन्टङ्ग िक्षशनरी, ररल

फेड, फ्लेक्सोग्रावफक

वप्रक्षण्टङ्ग बाहेक
8443.15.00

--लेटर प्रेस वप्रक्षन्टङ्ग िक्षशनरी, ररल फेड बाहेक, फ्लेक्सोग्रावफक
वप्रक्षण्टङ्गबाहेक

84.44

8443.16.00

--फ्लेक्सोग्रावफक वप्रक्षण्टङ्ग िक्षशनरी

8443.17.00

--उत्कीणथन िुद्रण र्न्त्रावली (ग्रावुअर वप्रक्षण्टङ्ग िक्षशनरी)

8443.19.00

--अन्र्

8444.00.00

िानव

र्नर्िथत

(म्र्ान-िेड)

वर्नीर्

पिार्थ

(टे क्सटाइल

म्र्ाटे ररर्ल) लाई र्न:िवण वा उत्सारण गने (एक्स्ुर्डङ्ग),
आहरण वा र्नकर्थण (ड्रइङ्ग) गने, िस्रो बनावटको लार्ग
प्रकृर्ा गने (टे क्सचररङ्ग) वा काट्ने (कवटङ्ग) काि र्नर्ित्तका
र्न्त्रहरू।
वर्नीर् रे शाहरू (टे क्सटाइल फाइबसथ) तर्ार पाने (वप्रपेर्ररङ्ग)

84.45

र्न्त्रहरू, कात्ने (क्षस्पर्नङ्ग), िोहोरो पाने (डबर्लङ्ग) वा बटाने
(ट्वीक्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू र वर्नीर् धागो (टे क्सटाइल र्ानथ)
उत्पािन गनथ र्नर्ित्तका अन्र् र्न्त्रावली; टे क्सटाइल ररर्लङ्ग वा
वाइक्षण्डङ्ग (वेफ्ट वाइक्षण्डङ्ग सिेत) र्न्त्रहरू र शीर्थक ८४.४६
वा

८४.४७

का

र्न्त्रहरूिा

प्रर्ोग

गनथ

वर्नीर्

धागो

(टे क्सटाइल र्ानथ) तर्ार पाने काि र्नर्ित्तका र्न्त्रहरु।
-वर्नीर् रे शा (टे क्सटाइल फाइवसथ) तर्ार गने र्न्त्रहरू :
8445.11.00

--कार्डङ्ग िक्षशन्स
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8445.12.00

--कौक्षम्वङ्ग िक्षशन्स (कोने र्न्त्र)

8445.13.00

--ड्रइङ्ग वा रोर्भङ्ग िक्षशन्स

8445.19.00

--अन्र्

8445.20.00

-वर्नीर् वस्तु कात्ने (टे क्सटाइल क्षस्पर्नङ्ग) र्न्त्रहरू

8445.30.00

-वर्नीर् वस्तु िोहोरो पाने (डबर्लङ्ग) वा बटाने (ट्वीक्षस्टङ्ग)
र्न्त्रहरू

8445.40.00

-टे क्सटाइल वाइक्षण्डङ्ग (वेफ्ट-वाइक्षण्डङ्ग सिेत) वा ररर्लङ्ग
िक्षशनहरू

8445.90.00
84.46

-अन्र्
बुन्ने र्न्त्रहरु (ववर्भङ्ग िक्षशन्स) (करघा: लूम्स)।

8446.10.00

-३० से.िी. भन्िा कि चौडाइ भएको कपडा (फ्र्ार्ब्रक्स)
बुन्नको लार्ग
-३० से.िी. भन्िा बढी चौडाइ भएको कपडा बुन्नको लार्ग,
र्ुरी-वकर्सिको (शटल टाइप):

8446.21.00

--शक्षिचार्लत करघा (पावर लूि)

8446.29.00

--अन्र्

8446.30.00

-३० से.िी. भन्िा बढी चौडाइ भएको कपडा बुन्नको लार्ग,
र्ुरीहीन वकर्सिको (शटललेस टाइप)

84.47

र्नवटङ िक्षशन्स, क्षस्टच बौक्षण्डङ्ग िक्षशन्स र धातु वा रे शिको
तार र्िक्षित धागो (र्गम्प्ड र्ानथ), टू ल (सूक्ष्ि रे शिी जाली),

वफता (लेस), कारचोपी (इम्ब्राइडरी), शोभोपकरण (वट्रर्िङ्गस),
रे शिी पट्ट (ब्रे ड) वा जाली (नेट) बनाउन र्नर्ित्तका र्न्त्रहरु
र गुच्छािार बनाउन (टक्षफ्टङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरु।
-सकथु लर र्नवटङ िक्षशन्स :
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8447.11.00

--बेलन (र्सर्लण्डर) को ब्र्ास (डार्र्िटर) १६५ िीिी भन्िा
बढी नभएको

8447.12.00

--बेलन (र्सर्लण्डर) को ब्र्ास (डार्र्िटर) १६५ िीिी भन्िा
बढी भएको

84.49

8447.20.00

-फ्ल्र्ाट र्नवटङ्ग िक्षशन्स; क्षस्टच बौक्षण्डङ्ग िक्षशन्स

8447.90.00

-अन्र्

8449.00.00

टु क्रा (र्ान) (इन ि वपस) वा आकृर्तिा (इन शेप्स) भएका
जिोठ (फेल्ट) वा ननउभेन्सको र्निाथण (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) वा
पररष्करण (वफर्नक्षशङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली (िक्षशनरी), फेल्ट

ह्याट्स बनाउनको लार्ग चावहने र्न्त्रावली सिेत; ह्याटहरू
बनाउनको लार्ग ब्लौकहरू।
84.51

वर्नीर्

(टे क्सटाइल)

धागोहरू

(र्ानथस)् ,

कपडाहरू

(फ्र्ार्ब्रक्स) वा कपडा पिार्थका तर्ारी सािानहरू (िेड अप
टे क्सटाइल आवटथकल्स), धुन (वाक्षशङ्ग), सफा गनथ (क्षक्लर्नङ्ग),
र्नचोनथ (ररङ्गर्गङ्ग), सुकाउन (ड्राइङ्ग), इस्तरी गनथ (आइरर्नङ्ग),
प्रेर्सङ्ग (फ्र्ूक्षजङ्ग प्रेसहरू सिेत) गनथ, अववरं क्षजत गनथ (क्षब्लक्षचङ्ग),
रं क्षजत गनथ (डाइङ्ग), पररष्करण गनथ (ड्रेर्सङ्ग) वफर्नक्षशङ्ग), लेपन
गनथ (कोवटङ्ग)

वा

सं र्सि

गनथ (इक्षम्प्रग्नेवटङ्ग)

र्नर्ित्तका

र्न्त्रावली िक्षशनरी, (शीर्थक ८४.५० का र्न्त्रहरू बाहेक) र
र्लनोर्लर्ि जस्ता कृर्त्रि आच्छािन (फ्लोर कभररङ्गस) हरूको
र्निाथण (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) िा प्रर्ुि तलवस्त्र (बेस फ्र्ार्ब्रक) वा
अन्र् आधार (सपोटथ) िा लेिो (पेस्ट) को लेप गनथ र्नर्ित्तका
र्न्त्रहरू; तान्तव (टे क्सटाइल), कपडाहरू (फ्र्ार्ब्रक) ररलिा
बेने

(ररर्लङ्ग),

ररलबाट

फुकाउने

(अनररर्लङ्ग),

पट्याउने

(फोक्षल्डङ्ग), काट्ने (कवटङ्ग) वा र्छद्रिार बुट्टा पाने (वपङवकङ्ग)
र्नर्ित्तका र्न्त्रहरू।
-सुकाउने (शोर्क) र्न्त्रहरू :
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8451.29.00

--अन्र्

8451.30.00

-इस्तरी गने र्न्त्र र प्रेसहरू (फ्र्ूक्षजङ्ग प्रेसहरू सिेत)

8451.40.00

-धुने (वाक्षशङ्ग), ववरं क्षजत गने (क्षब्लक्षचङ्ग) वा रं क्षजत गने (डाइङ्ग)
र्न्त्रहरू

8451.50.00

-कपडालाई

ररलिा

बेने

(ररर्लङ्ग),

ररलबाट

फुकाउने

(अनररर्लङ्ग), पट्टर्ाउने (फोक्षल्डङ्ग), काट्ने (कवटङ्ग) वा र्छद्रिार
बुट्टा पाने (वपङवकङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरू
8451.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली
र्सउने कल (सीउइङ्ग िशीन), शीर्थक ८४.४० को पुस्तक

84.52

र्सउने (बुकसीउइङ्ग) कल (िशीन) बाहेक र्सउने कलको
लार्ग

ववशेर्

रूपले

अर्भकक्षल्पत

(र्डजाइण्ड)

फर्नथचर,

आधारहरू (बेसेस) र ढकनी (कभसथ) हरू; र्सउने कलको
र्सर्ो (सीउइङ्ग िक्षशन र्नडल्स) हरू।
-अन्र् र्सउने कलहरू:
8452.21.00

--स्वचार्लत इकाईहरू (अटोिेवटक र्ूर्नट्स)

8452.29.00

--अन्र्
कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको छाला (लेिर) तर्ार

84.53

गने (वप्रपेर्ररङ्ग), प्रशोधन गने (ट्यार्नङ्ग) वा सोको काि गने
(ववकथङ्ग) वा कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको छाला
(लेिर) का पाउपोश वा अन्र् वस्तुहरु बनाउने वा ििथत गने
र्न्त्रावली (िक्षशनरी), र्सउने कल बाहेक।
8453.10.00

-कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको वा पररष्कृत छाला
(लेिर) तर्ार गनथ (वप्रपेर्ररङ्ग), प्रशोधन गनथ (ट्यार्नङ्ग) वा
सोको काि गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली (िक्षशनरी)

8453.20.00

-पाउपोश बनाउन वा ििथत गनथ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
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8453.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली
धातुकिथ

84.54

(िेटालजी)

िा

हरूिा

प्रर्ोग

(फाउण्ड्री)

वा

धातुको

हुने

ढलाई

िालका,

कारिाना

सं पररवतथकहरू

(कन्भटथस)थ , डाडू हरू (ल्र्ाडल्स), धातुका र्सल्ली वा ईटहरू
(इनगौट)

बनाउने

सांचाहरू

(िौल्ड्स)

र

ढलाइ

गने

(काक्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू (िक्षशन्स)।
8454.10.00

-सं पररवतथकहरू (कन्भटथस)थ

8454.20.00

-धातुका र्सल्ली वा ईट बनाउने सांचाहरु (इनगौट िोल्ड्स)

8454.30.00

-धातुका ढलाई गने र्न्त्रहरू (कावष्टङ्ग िक्षशन्स)
धातु बेलन गने (िेटलरोर्लङ्ग) कारिानाहरु (र्िल्स) र र्तनका

84.55

लार्ग चावहने वेलनहरू (रोल्स)।
8455.10.00

-नल कारिाना (ट्यूब र्िल्स) हरू
-अन्र् वेलन गने कारिानाहरू (रोर्लङ्ग र्िल्स):

8455.21.00

--ताप (हौट) वा ताप र शीतको सं र्ोजन (कक्षम्बनेशन हौट
एण्ड कोल्ड)

84.56

8455.22.00

--क्षशत (कोल्ड)

8455.30.00

-बेलन कारिाना (रोर्लङ्ग र्िल) को बेलनहरू (रोल्स)
पिार्थको अपसारण (ररिुभल) द्वारा, लेजर वा अन्र् प्रकाश वा
फोटोन वकरण (र्बि) द्वारा, अल्ट्रासोर्नक, एलेक्ट्रोर्डस्चाजथ,

ववद्युत-् रसार्न (एलेक्ट्रो-केर्िकल), एलेक्ट्रोन वकरण (र्बि),

आर्ोर्नक-र्बि वा प्लाज्िा आकथ प्रकृर्ाहरूद्वारा कुनै पर्न
पिार्थको काि गने र्न्त्रऔजारहरू (िशीन टु ल्स); वाटर-जेट
कवटङ िेक्षशन।
-लेजर वा अन्र् प्रकाश वा फोटोन वकरण प्रकृर्ाहरुद्वारा
सिार्लत
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8456.11.00

--लेजरद्वारा सिार्लत

8456.12.00

--अन्र् प्रकाश वा फोटोन वकरण प्रकृर्ाहरूद्वारा सिार्लत

8456.20.00

-अल्ट्रासोर्नक प्रकृर्ाद्वारा सिार्लत

8456.30.00

-इलेक्ट्रो-र्डस्चाजथ प्रकृर्ाद्वारा सिार्लत

8456.40.00

-प्लाज्िा आकथ प्रकृर्ाहरूद्वारा सिार्लत

8456.50.00

-वाटर-जेट कवटङ्ग िेक्षशनहरू

8456.90.00

-अन्र्
धातुिा काि गने

84.57

िक्षशनहरु

(र्सङ्गल

िक्षशर्नङ्ग सेण्टरहरु, र्ूर्नट कन्स्ट्रक्सन
स्टे शन)

र

िक्षल्टस्टे शन

ट्रान्सफर

िक्षशनहरू।
8457.10.00

-िक्षशर्नङ्ग सेण्टरहरू

8457.20.00

-र्ूर्नट कन्स्ट्रक्सन र्न्त्रहरू (र्सं गल स्टे शन)

8457.30.00

-िल्टीस्टे सन ट्रान्सफर र्न्त्रहरू
धातु (िेटल) िा भएका फोहर िैला र िागहरू हटाउन

84.58

(ररिुर्भङ्ग िेटल) र्नर्ित्तका लेर्हरु (टर्नथङ्ग सेण्टसथ सिेत)।
-सितल (होराइजेण्टल) लेर्हरू:
8458.11.00

--सांक्षख्र्क रुपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8458.19.00

--अन्र्
-अन्र् लेर्हरू:

84.59

8458.91.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8458.99.00

--अन्र्
शीर्थक ८४.५८ को लेर्हरू (िराि) (टर्नथङ्ग सेण्टर लगार्त)
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बाहेक, धातुको िागहरू सफा गरी उक्षजल्र्ाएर छे ड्ने (र्ड्रर्लङ्ग),
प्वाल पाने बोररङ्ग), चम्काउने (र्िर्लवङ्ग), पेंच वा घाट बनाउने
(थ्रेर्डङ्ग वा ट्यावपङ्ग) कार्थ र्नर्ित्तका र्ाक्षन्त्रक औजारहरू
(िक्षशन-टु ल्स) (वे-टाइप र्ूर्नट हेड िक्षशन सिेत)।
8459.10.00

-वे-टाइप र्ूर्नट हेडर्न्त्र (िक्षशन)
-अन्र् छे िक र्न्त्रहरू (र्ड्रर्लङ्ग िक्षशन्स):

8459.21.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8459.29.00

--अन्र्
-अन्र् छे ड्ने चम्काउने (बोररङ्ग–र्िर्लङ्ग) र्न्त्रहरु :

8459.31.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8459.39.00

--अन्र्
-अन्र् प्वाल पाने (बोररङ्ग) र्न्त्रहरू (िक्षशन) :

8459.41.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8459.49.00

--अन्र्
-र्न-टाइप, र्िर्लङ्ग िक्षशनहरू :

8459.51.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8459.59.00

--अन्र्
-अन्र् र्िर्लङ्ग िक्षशनहरू:

8459.61.00

--सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रत (न्र्ूिेररकली कण्ट्रोल्ड)

8459.69.00

--अन्र्

8459.70.00

-भाले पोर्ी पेंच काट्ने वा घाट बनाउने अन्र् र्न्त्रहरु
(थ्रेर्डङ्ग वा ट्यावपङ्ग िक्षशन्स)
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काठ (उड), ककथ, हाड (बोन), कडा रबर, कडा प्लाक्षस्टक वा

84.65

र्स्तै कडा पिार्थको काि गनथ र्नर्ित्तका र्ाक्षन्त्रक औजारहरू
िक्षशन-टु ल्स) (वकला ठोक्ने (नेर्लङ्ग), िर्सनो तारको र्सलाइ
(स्टे पर्लङ्ग), सरे सले टांस्ने (ग्लूइङ्ग) वा अन्र् वकर्सिबाट
सं र्ोजन

गने

(अिरवाइज

एसेम्बर्लङ्ग)

कािका

र्न्त्रहरू

सिेत।
-अन्र् :
8465.92.00

--रण्डा गने वा सितल गने (प्लेर्नङ्ग), र्िर्लङ्ग वा िोक्षल्डङ्ग
(कवटङ्ग गरे र) िक्षशनहरू

84.70

8470.90.00

-क्र्ास िेक्षशन
ठोस (चूण थ (पाउडर) वा लेिो (पेष्ट) सिेत रुपिा भएका,

84.74

िाटो (अर्थ), पत्र्र (स्टोन), धाउहरु (ओसथ) वा अन्र् धाक्षत्वक
तत्वहरू (र्िनरल सव्स्टान्सेज) लाई छु ट्याउने (सौवटथङ्ग), छान्ने
(क्षस्क्रर्नङ्ग), अलग

गने

(सेपरे वटङ्ग), धुने

(वाक्षशङ्ग), पेल्ने

(क्रक्षशङ्ग), वपंध्ने (ग्राइक्षण्डङ्ग), र्िसाउने (र्िक्षक्सङ्ग) वा िुछने
(र्नर्डङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली; चूण थ वा लेिो (पाउडर वा
पेस्ट) रुपिा (भएको) ठोस िर्नज इन्धनहरू (सोर्लङ्ग र्िनरल
फ्र्ूएल्स), क्षचर्नर्ााँ

िाटाको

लेिो

(सेरार्िक

पेष्ट), कडा

नभैसकेको र्सिेण्ट (अनहाडे ण्ड र्सिेण्ट), प्लाष्टर पिार्थहरू

(प्लाष्टररङ्ग म्र्ाटे ररर्ल्स) वा अन्र् िर्नज उत्पािनहरुलाई
एकर्त्रत गनथ (एग्लोिरे वटङ्ग), आकार दिन (शेवपङ्ग) वा ढलान

गनथ (िौक्षल्डङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रावलीहरु; बालुवा (स्र्ाण्ड) को
ढलान गने सांचोहरू (फाउण्ड्री िोल्ड्स) बनाउने र्न्त्रहरू।
8474.10.00

-सोवटथङ्ग, क्षस्क्रर्नङ्ग, सेपरे वटङ्ग वा वाक्षशङ्ग िक्षशनहरू

8474.20.00

-क्रक्षशङ्ग वा ग्राइक्षण्डङ्ग िक्षशनहरू
-र्िक्षक्सङ्ग वा र्नर्डङ्ग िक्षशनहरू:

8474.31.00

--कंक्रीट वा िोटार र्िक्सरहरू
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8474.32.00

--ववटु र्िनसार् िर्नज तत्वहरू र्ििण गने र्न्त्रहरू

8474.39.00

--अन्र्

8474.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
वैद्यर्ु तक

84.75

(इलेक्षक्ट्रक)

वा

इलेक्ट्रोर्नक

िीवपका

(ल्र्ाम्प),

नर्लका (ट्यूब) वा भाल्भ वा िीर्प्तकंि (फ्ल्र्ास बल्ब: क्षचि)
हरूलाई

कााँचको

िोल

(ग्लास

इनभेलप)

र्भत्र

जडान

(एसेक्षम्ब्लङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरू; कााँच वा कााँचका सािान
र्निाथण (म्र्ानुफ्र्ाक्चर) वा तापकार्थ (हौट ववकथङ्ग) र्नर्ित्तका
र्न्त्रहरू।
8475.10.00

-इलेक्षक्ट्रक वा इलेक्ट्रोर्नक ल्र्ाम्पहरू, ट्यूबहरु वा भाल्भहरू
वा फ्ल्र्ाशबल्बहरुलाई कााँचको िोल (ग्लास इनभेलप्स) हरू
र्भत्र जडान (एसेम्बर्लङ्ग) र्नर्ित्तका र्न्त्रहरू
-कााँच वा कााँचका सािान (ग्लास वा ग्लासवेर्र) र्निाथण
(म्र्ानुफ्र्ाक्चर)

वा

ताप

कार्थ (हौट

ववकथङ्ग)

र्नर्ित्तका

र्न्त्रहरू:
8475.21.00

--चिुस-तन्तु वा कााँचका तन्तु (ओक्षप्टकल फाइवसथ) र
त्र्सको पूवरु
थ प (वप्रफौिथ) बनाउन र्नर्ित्तका र्न्त्रहरू

8475.29.00

--अन्र्

8475.90.00

-अन्र्
र्स भागका अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा सिावेश नभएका,

84.77

रबर वा प्लावष्टकको काि गनथ (ववकथङ्ग) र्नर्ित्तका वा र्ी
पिार्थहरूका

उत्पािनहरू

(प्रोडक्ट्स)

को

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली (िक्षशनरी)।
8477.10.00

-इन्जेक्सन-िौक्षल्डङ्ग िक्षशनहरू

8477.20.00

-एक्सटु डसथ
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र्निाथण

8477.30.00

-ब्लो-िोक्षल्डङ्ग िक्षशनहरू

8477.40.00

-भ्र्ाकुअि िोक्षल्डङ्ग िक्षशनहरु र अन्र् र्िोफोर्िथङ्ग िक्षशनहरू
-ढलान

गनथ

(िौक्षल्डङ्ग)

र्नर्ित्तका

वा

अन्र्

ढं गबाट

बनाउने(अिरवाइज फोर्िथङ्ग) अन्र् र्न्त्रावली:
8477.51.00

--हावािारी (न्र्ूम्र्ावटक) टार्रहरु ढलान गनथ (िोक्षल्डङ्ग) वा
पुन: तला (पैतला) हाल्न (ररवट्रर्डङ्ग) वा र्भत्री ट्यूबहरू ढलान
गनथ वा अन्र् ढं गबाट बनाउन (अिरवाइज फोर्िथङ्ग) को लार्ग

8477.59.00

--अन्र्

8477.80.00

-अन्र् र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
सूती

84.78

वा

तिािु

तर्ार

गनथ वा

बनाउन

(वप्रपर्ररङ्ग

वा

िेवकङ्गअप) र्नर्ित्तको र्न्त्रावली (िक्षशनरी) र्स भागिा अन्र्त्र
उल्लेि नभएका वा सिावेश नभएका।
8478.10.00

-र्न्त्रावली (िक्षशनरी)
र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा सिावेश नभएका,

84.79

व्र्क्षिगत कार्थ (इक्षन्डर्भजुअल फङ्कसन्स) भएका र्न्त्रहरू र
र्ाक्षन्त्रक सार्धत्रहरु (िेकार्नकल अप्लार्न्सेस)।
8479.10.00

-सावथजर्नक र्निाथण (पक्षब्लक वक्सथ), भवन र्निाथण (र्बक्षल्डङ्ग)
वा र्स्तै कार्थ र्नर्ित्तका र्न्त्रावली

8479.20.00

-प्राणीको वा अवाष्पशील (वफक्स्ड) वानस्पर्तक बोसो वा तेल
तर्ार गने (वप्रपेरेशन) वा र्नष्कर्थण (एक्सट्राक्सन) र्नर्ित्तका
र्न्त्रावली

8479.30.00

-काठ (उड) वा अन्र् काष्ठीर् (र्लक्षग्नर्स) पिार्थहरुका
पावटथकल

बोडथ

वा

फाइबर

र्बक्षल्डङ्ग

बोडथ

र्निाथण

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्ित्तका प्रेस (िावक र्न्त्र) हरू र काठ वा
ककथको उपचार र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
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8479.40.00

-डोरी रस्सा बनाउने (रोप वा केवल-िेवकङ्ग) र्न्त्रहरू तार
बनाउने र्न्त्र

-अन्र् र्न्त्रहरू र र्ाक्षन्त्रक उपकरणहरू :
8479.81.00

--धातुको उपचार (वट्रवटङ्ग) को लार्ग, तारको कुण्डली बेने
वैद्यर्ु तक र्न्त्र (इलेक्षक्ट्रक वार्र क्वाइल (वाइण्डसथ) सिेत

8479.82.00

--र्िक्षक्सङ्ग, र्नर्डङ्ग, क्रक्षशङ्ग, ग्राइक्षण्डङ्ग, क्षस्क्रर्नङ्ग, र्सक्षफ्टङ्ग,
होिोजेनाइक्षजङ्ग, इिक्षल्सफाइङ्ग वा स्टररङ्ग िक्षशनहरू
--अन्र् :

8479.89.10

---सावुन उद्योगको िेक्षशनरी

8479.89.20

---र्सिेन्स र्सर्लङ वफर्लङ िेक्षशन

8479.89.30

---फोहरिैला प्रशोधन गरी पुनः उत्पािन गने िेर्सनरी
---गावेज कम्पाक्टर

8479.89.40

---और्धी उत्पािन गने िेर्सनरी

8479.89.50

धातु ढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइका बक्साहरु

84.80

(िोक्षल्डङ्ग बौक्सेस); िोल्ड बेसहरु; ढलाइ निूनाहरु (िौक्षल्डङ्ग
प्र्ाटन्सथ); धातु, िेटल कारबाइड्, कााँच, िर्नज पिार्थहरु, रबर
वा प्लावष्टक ढाल्ने सााँचोहरु (िोल्ड्स) (धातुको र्सर्लका
(इनगौट) ढाल्ने सांचो बाहेक)।
8480.10.00

-िेटल फाउण्ड्रीको लार्ग िोक्षल्डङ्ग बक्सहरू

8480.20.00

-िोल्डबेसहरू

8480.30.00

-िोक्षल्डङ्ग प्र्ाटन्सथ
-धातु वा धातुको कावाथइडका र्नर्ित्तका सााँचो (िोल्ड) हरू:
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8480.41.00

--अन्त:िेप

(इन्जेक्सन)

वा

सं पीडन

(कम्प्रेशन)

वकर्सि

(टाइप) को
8480.49.00

--अन्र्

8480.50.00

-कााँच र्नर्ित्तको ढाल्ने सााँचो (िोल्ड्स)

8480.60.00

-िनीज पिार्थहरु र्नर्ित्तको ढलाइको सााँचो (िोल्ड्स)
-रबर वा प्लावष्टक र्नर्ित्तको ढलाइको सााँचो (िोल्ड्स) :

8480.71.00

--इन्जेक्सन वा कम्प्रेसन टाइप्स

8480.79.00

--अन्र् इलेक्षक्ट्रक जेनेरेवटङ्ग सेटहरु र रोटरी कन्भटथरहरु

85.02

-अन्र् जेनेरेवटङ्ग सेटहरु
8502.31.00

--हावाबाट ववद्युत उत्पािन गने हावा र्िलका एसेसररज र
पाटथपूजाथ शीर्थक 85.01 वा 85.02 को िेक्षशनिा िुख्र्तर्ा
वा सम्पूण थ रुपले प्रर्ोग गनथर्ोग्र् पाटथपूजाथहरु।

- हावाबाट ववद्युत उत्पािन गने हावा र्िलका एसेसररज र
8503

8503.00.00

पाटथपूजाथ ववद्युतका ट्रान्सफिथरहरु, स्ट्यावटक कन्भटथसथ (जस्तै रे क्टीफार्र) र इण्डक्टर।

85.04

8504.40.९0

-सोलार चाजथ कन्ट्रोलर, 80 प्रर्तशतभन्िा बढी ििता भएको

85.41

8541.40.00

डार्ोड्स,

सोलार इन्भटथर।
ट्राक्षन्जष्टर

र

र्स्तै

सेिी

कण्डक्टर-र्डभाइसेस;

पेनेल्सको रुपिा बनाएको वा िोड्युल्सको रुपिा बनाएको वा
नबनाएको

फोटो

सेन्सेवटभ

र्डभाइसेस फोटो

भोल्ट्याक

(प्रकाशग्राही)

सेल

सेिी-कण्डक्टर

सिेत; लाइट

इर्िवटङ

डार्ोड्स (एल.इ.डी.) िाउण्टे ड वपजो-इलेक्षक्ट्रक वक्रष्टल।
-सोलार प्र्ानल र िोड्युल
87.02

ड्राइभर सिेत १० वा सो भन्िा बढी र्ात्रुहरू बोक्ने िोटर
गाडीहरू।
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-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल
वा अधथ र्डजेल) िात्र भएको :
8702.10.40

--एम्बुलेन्स र शव वाहन
-कम्प्रेसन–इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल
वा अधथ र्डजेल) र धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िुबै भएको :

8702.20.40

--एम्बुलेन्स र शव वाहन
-स्पाकथ-इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

रे र्सप्रोकेवटङ्ग

वपष्टोन

इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िुबै भएको :
8702.30.40

--एम्बुलेन्स र शव वाहन
-धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िात्र भएको :

8702.40.40

--एम्बुलेन्स र शव वाहन
-अन्र् :

8702.90.40

--एम्वुलेन्स र शव वाहन
िूलत: िार्नसको र्ातार्ातको लार्ग बनेका िोटर कारहरु र

87.03

अन्र् िोटर गाडीहरू (शीर्थक ८७.०२ बाहेकका), स्टे सन
वागेन र रे सीङ कार सिेत।
-अन्र्

गाडीहरु,

स्पाकथ-इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

रे सीप्रोकेवटङ वपष्टोन इक्षन्जन िात्र भएको :
--र्सर्लण्डर ििता १,००० सी.सी. ननाघेको:
8703.21.90

---एम्वुलेन्स र शव वाहन

8703.22.00

--र्सर्लण्डर ििता १,००० सी.सी. नाघेको तर १,५००
सी.सी. ननाघेको एम्वुलेन्स र शव वाहन

8703.23.00

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी. नाघेको तर ३,०००
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सी.सी. ननाघेको एम्वुलेन्स र शव वाहन
8703.24.00

--र्सर्लण्डर ििता ३,००० सी.सी. नाघेको एम्वुलेन्स र शव
वाहन
-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल
वा अधथ र्डजेल) भएका अन्र् गाडीहरू :

8703.31.00

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी. ननाघेको एम्वुलेन्स र
शव वाहन

8703.32.00

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी. नाघेको तर २,५००
सी.सी. ननाघेको एम्वुलेन्स र शव वाहन

8703.33.00

--र्सर्लण्डर ििता २,५०० सी.सी. नाघेको एम्वुलेन्स र शव
वाहन

-अन्र् गाडीहरु, धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िात्र भएको:
िूलत: व्र्क्षि वा वस्तुहरूको र्ातार्ातका लार्ग बनाइएका

87.05

बाहेकका िास उद्देश्र्का िोटर गाडीहरू (जस्तै अवरोध गने
लहरी (ब्रे क डाउन लरी), क्रेन लहरीहरू, ििकलहरू (फार्र

फाइवटङ्ग भेइकल), कंवक्रट र्ििण लहरी, सडक बढाने कािका
लहरीहरू,

स्प्रेइङ

लहरीहरू,

घुम्ती,

वकथ

सप,

घुम्ती

रे र्डर्ोलोक्षजकल इकाईहरू।
8705.30.00

-ििकलहरू (फार्र फाइवटङ भेइकल)
शीर्थक ८७.०१ िे क्षि ८७.०५ सम्िको िोटर गाडीका लार्ग

87.06

इक्षन्जनसं ग जोर्डएका चेर्सस।
8706.00.50
88.02

-ववद्युतीर् िोटरबाट चल्ने टे म्पोको चेर्सस
अन्र्

वार्ुर्ान

(एर्रक्राफ्ट)

हेर्लकोप्टरहरु, हवाइजहाज
(स्पेसक्राफ्ट)

(उिाहरणको

(एरोप्लेन)

(उपग्रह)(स्र्ाटे लबाइट)

लार्ग,

हरू); अन्तररिर्ान
सिेत

र

ग्रहानुपर्

(सवोववथटल) र अन्तररिर्ान (स्पेसक्र्र्ाफ्ट) प्रिेपण वाहनहरू
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(लाउि भेवहकल्स)।
-हेर्लकोप्टरहरू :
8802.11.00

--सािान नहाल्िाको (हेर्लकोप्टरको िात्र) तौल २,०००
के.जी. ननाघेको

8802.12.00

--सािान नहाल्िाको (हेर्लकोप्टरको िात्र) तौल २,०००
के.जी. नाघेको

8802.20.00

-सािान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको तौल
२,००० के.जी. ननाघेका

8802.30.00

-सािान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको तौल
िात्र २,००० के.जी. नाघेको तर १५,००० के.जी. ननाघेको

8802.40.00

-सािान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको िात्र
तौल १५,००० के.जी. नाघेको
हवाइजहाज उडाउने र्गर्र; डेक-एरे ष्टर वा र्स्तै र्गर्र; उडान

88.05

अभ्र्ास

सम्बन्धी

सािान

(ग्राउण्ड

उक्षल्लक्षित सािानहरूका पाटथपूजाथहरु।
8805.10.00

फ्लाइङ्ग

ट्रेनर); िार्र्

-हवाइजहाज उडाउने र्गर्र र र्तनका पाटथपूजाथहरू; डेक
एरे ष्टर वा त्र्स्तै र्गर्र र र्तनका पाटथपूजाथहरू

(आ) अन्र् वस्तु तर्ा सेवाहरू
१. शीत भण्डारले उपलब्ध गराउने कृवर् पैिावार भण्डारण सेवा
२. हुलाक सेवा (नेपाल सरकारबाट सिार्लत िात्र)
(क) क्षचठीपत्र, पैसा तर्ा पुर्लन्िा पररवहन वा हस्तान्तरण सम्बन्धी सेवा।
(ि) क्षचठीपत्र, पैसा तर्ा पुर्लन्िा पररवहन हस्तान्तरण सम्बन्धी सेवाको लार्ग आवश्र्क
पने अन्र् सेवाहरू।
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३. नेपाल सरकार, प्रिे श वा स्र्ानीर् तहद्वारा प्रिान गने सेवाहरू।
४. ववत्तीर् सेवा, जीवन बीिा सेवा, िुघट
थ ना वीिा‚ स्वास््र् वीिा‚ पुनबीिा सेवा, कृवर् बाली
बीिा, फलफुल बीिा, िौरी बीिा, पशु बीिा, पंिी बीिा, ित्स्र् बीिा, सिाशोधन गृह
ाँ ी बजार व्र्वसार्,
(क्षक्लर्ररङ्ग हाउस) सेवा, िुद्रा हस्तान्तरण (िर्न ट्रान्सफर), पूज

र्धतोपत्र व्र्वसार्, िचे न्ट बैं वकङ्ग व्र्वसार्, किोर्डटी फ्र्ूचर िाकेट र र्धतोपत्र तर्ा
किोर्डटी िलाल व्र्वसार्।
५. नेपालिा ववद्युतीर् ररक्सा उत्पािन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका उद्योगले आफ्नो उत्पािन
प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने ववद्युतीर् ररक्सािा प्रर्ोग हुने शीर्थक ८७.08 अन्तगथतका
पाटथपूजाथ र सहार्क सािग्री।

६. वैकक्षल्पक ऊजाथ प्रवथिन केन्द्रको र्सफाररसिा पैठारी हुने बार्ो ग्र्ााँस, सौर्थ शक्षि र वार्ु
शक्षिबाट उजाथ उत्पािन गने िे हार्का सं र्न्त्र तर्ा उपकरणहरू।

(अ) िरवन्िीिा िाफी जर्नए बाहेकका सौर्थ शक्षिबाट ववद्युत उत्पािन गनथ प्रर्ोग हुने
र्नम्न उपकरणहरूः-

(1) सौर्थ

ताप

ऊजाथबाट

उपकरणहरूः

िात्र

सिालन

७४१०.२१.००,

हुने

र्नम्न

उपशीर्थक

७६०७.१९.००,

िा

पने

८४०३.१०.००,

८४०३.९०.००, ८४१२.८०.००, ८४१९.१९.००, ८४१९.३१.०० र
८५१६.६०.००
(आ) सौर्थ टु कीिा प्रर्ोग हुने १२ भोल्ट र १० एक्षम्पर्र भन्िा कि ििताका भन्सार
उपशीर्थक ८507.60.०० िा पने र्लर्र्र्ि आर्न ब्र्ाट्री।

7. उद्योग ववभागको र्सफाररसिा जुट उद्योगले आफ्नो उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी
गने स्पेर्र पाट्सथ।
8. ऊनी गलैं चा तर्ा गलैं चाको ऊनी धागो कताई, रङ्गाई, धुलाई र बुनाई।
9. स्वेिशिै हातले बुर्नने स्वीटरिा प्रर्ोग हुने ऊनी धागो (कृर्त्रि र एक्रेर्लक बाहेक)।
10. नेपाल सरकार अर्थ िन्त्रालर्बाट स्वीकृर्त प्राप्त भएको कुनै िै वी प्रकोप वा
परोपकारको लार्ग अनुिानिा प्राप्त हुने वस्तुहरू।
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11. र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका िालवस्तु सम्बन्धी सूचना अन्तगथत
पैठारी गररएको भन्सार िहसुल नलाग्ने व्र्क्षिगत प्रर्ोजनका वस्तुहरू।

12.जलववद्युत आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क पने र्निाथण उपकरणहरू, िेक्षशनरी औजारहरू र
सोसं ग सम्बक्षन्धत पाटथपूजाथहरू तर्ा त्र्स्ता उपकरणहरू र्निाथण गनथ आवश्र्क पने

कच्चा पिार्थ (स्टील र्सट) पैठारी गिाथ वैकक्षल्पक उजाथ प्रविथन केन्द्रको स्वीकृर्तिा

सिालन हुनेको हकिा सो केन्द्रको र अन्र् आर्ोजनाको हकिा ववद्युत ववकास
ववभागको र्सफाररसिा िूल्र् अर्भवृवि कर छूट दिइनेछ।

13.कुटनैर्तक र्नर्ोग तर्ा िातृ सं स्र्ाले कूटनैर्तक सुववधा वा िहसुल सुववधािा पैठारी

गरे का सुरु उत्पािन वर्थले िश वर्थ ननाघेका सवारी साधन कुनै आर्ोजनाको स्वीकृत

वावर्थक कार्थक्रि अनुरुप आर्ोजनालाई नै हस्तान्तरण गरी सरकारी नम्बर प्लेटिा
पररवतथन गिाथ वा कुनै आर्ोजनाको नाििा पूण थ वा आंक्षशक िहसुल सुववधािा (लगत

वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा पैठारी भएको बाहेक) पैठारी भएका सुरु उत्पािन वर्थले िश वर्थ
ननाघेका सवारी साधन आर्ोजना सिार्प्तपर्छ नेपाल सरकार, अर्थ िन्त्रालर्को स्वीकृर्त
र्लई सरकारी नम्बर प्लेटिा पररवतथन गरी सरकारी र्नकार्िा हस्तान्तरण गिाथ िूल्र्
अर्भवृवि कर लाग्ने छै न।
१4.कूटनैर्तक र्नर्ोग, पररर्ोजना‚ व्र्क्षि र अन्र् र्नकार्हरूले (सरकारी एवं गैरसरकारी
सं घ सं स्र्ा) िहसुल सुववधािा पैठारी गरे का सुरु उत्पािन वर्थले १५ वर्थ नाघेका

पुराना सवारी साधन अर्थ िन्त्रालर्को स्वीकृर्त र्लई पुन: प्रर्ोग हुन नसक्ने गरी
स्क्रर्ाप गरी रक्षजिेशन रद्द गनथ चाहेिा त्र्स्तो सवारी साधनिा िूल्र् अर्भवृवि कर
लाग्ने छै न।
१5.र्नजी प्रर्ोगको लार्ग नेपाली नागररकले िूल्र् अर्भवृवि कर छूटिा पैठारी गररएका
सवारी साधनका धनीको िृत्र्ु भई सवारी साधनलाई र्नजको पर्त वा पत्नीको नाििा
नािसारी गिाथ ववभागको स्वीकृर्तको आधारिा त्र्स्ता सवारी साधनहरूिा लाग्ने िूल्र्
अर्भवृवि कर छूट हुनेछ।
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१6.नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान तर्ा प्रववर्ध िन्त्रालर्को र्सफाररशिा सािुिावर्क क्षशिण
सं स्र्ाले ववद्यार्ीहरु ओसारपसार गने प्रर्ोजनको लार्ग ३० र्सट वा सोभन्िा बढी
ििताको एक र्ान वस आर्ात गिाथ लाग्ने िूल्र् अर्भवृवि कर छूट हुनेछ। र्सरी

सुववधािा आर्ात गररएको सवारी साधन िश वर्थसम्ि र्बक्री र्बतरण, हस्तान्तरण र
नािसारी गनथ पाइने छै न।
१7.बण्डेड वेर्र हाउस वा नगि धरौटी (पासबुक) को सुववधा नर्लएका उद्योगहरूले

आफूले र्नकासी गने िालवस्तु उत्पािनको लार्ग आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ, सहार्क
कच्चा पिार्थ एवं नेपालिा उत्पािन नहुने प्र्ावकङ िेटेररर्ल पैठारी गरी सोबाट

उत्पादित तर्ारी िालवस्तु तोवकएको अवर्धर्भत्र तोवकएको प्रवक्रर्ाअनुसार र्नकासी
गरे िा त्र्स्ता कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ एवं प्र्ावकङ िेवटररर्ल पैठारी गिाथ
भन्सार र्बन्िुिा लागेको कर नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनािा
तोवकए बिोक्षजिका िालवस्तुिा तोवकए बिोक्षजिको र्िर्तिे क्षि तोवकए बिोक्षजिको
सििरिा भन्सार र्बन्िुबाटै िूल्र् अर्भवृवि कर वफताथ दिइनेछ।
१8.नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्ाथलर्को नाििा पैठारी हुने
र्नम्न र्लक्षित सािानहरूिा सम्बक्षन्धत िन्त्रालर्को र्सफाररसिा छूट प्रिान गररनेछ :-

(क) सैर्नक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका िरिजाना, हातहर्तर्ार, गोर्लगठ्ठा,
बारुि र र्तनका स्पेर्रपाटथस, ववशेर् प्रकारको तेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज,
र्बस्फोटक पिार्थ, सैर्नक सािग्री उत्पािन गनथ आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ तर्ा
ु ाथहरू तर्ा सं र्ि
ु
सुरिाको र्नर्ित्त प्रर्ोग गने िेक्षशनरी औजार र पाटथपज
राि

सं घको अनुरोधिा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ िवटने सैर्नक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको

डफ्फाको प्रर्ोगका लार्ग लगतिा रािी लगेका आिथड पसथनल क्र्ाररर्र, सवारी
साधन, हात हर्तर्ार लगार्त सबै प्रकारका िालवस्तु।
(ि) शाक्षन्तसुरिा कार्ि गनथ आवश्र्क पने िेक्षशनरी औजारहरू, भीड र्नर्न्त्रणका
सािानहरू, अपराध अनुसन्धानको लार्ग आवश्र्क उपकरण तर्ा अन्र् सािानहरू
तर्ा सिार िन्त्रालर्को र्सफाररसिा सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले
प्रर्ोग गने सिार सम्बन्धी सािानहरू।
(ग) सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तर्ा घोडा िच्चरहरुको स्वास््र्
उपचारको

लार्ग

आवश्र्क

पने

औजार, उपकरण, और्धी

सािानहरू।
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र

तत्सम्बन्धी

(घ) सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको अभ्र्ास तर्ा तार्लििा प्रर्ोग हुने
सािानहरू।

(ङ) नेपाली सेनाले प्रर्ोग गने इक्षिर्नर्ररङ्ग सभे र र्निाथण कार्थिा प्रर्ोग हुने हेर्भ

अर्थिर्ु भं ग प्लान्ट, औजार र सो सम्बन्धी पाटथस, अक्षप्टकल इक्वीपिेन्ट तर्ा रिा
िन्त्रालर्द्वारा तोवकए बिोक्षजिको र्डफेन्स स्टोरका सािानहरू।

(च) नेपाली

सेनाले

प्रर्ोग

गने

क्र्ाक्षम्पङ्ग

इक्वीपिेण्ट

तर्ा

स्पेशल

फोसथ

र

प्र्ाराटु परलाई आवश्र्क पने ववर्भन्न सािानहरू।
ु ाथ,
(छ) नेपाली सेनाको नाििा पैठारी हुने हवाईजहाज, हेर्लकप्टर र तीनका पाटथपज
प्र्ारासुट (ब्र्ाग सिेत) टु ल्स, लुवव्रकेन्ट्स तर्ा ग्राउण्ड इक्वीपिेन्टहरू।

(ज) अस्पताल सिालनको लार्ग आवश्र्क पने उपकरण तर्ा औजारहरू।
(झ) बैज्ञार्नक प्रर्ोगशालालाई आवश्र्क पने सािानहरू।
(ञ) िै वी प्रकोप उिार कार्थिा प्रर्ोग हुने सािानहरू।
19.ब्र्ाट्रीको पुन: प्रशोधन गने उद्योगले सो प्रर्ोजनको लार्ग िररि गने िेक्षशन।
२0.प्लावष्टकको झोला उत्पािन गने उद्योगले प्लावष्टकको झोला प्रर्तस्र्ापन गरी कपडा, जुट
वा कागजका वातावरण िैत्री झोला उत्पािन गरे िा त्र्स्तो उत्पािनको लार्ग चावहने
िेक्षशन।
सिूह १२ : भवन र जग्गा
(क) घर र जग्गाको िररि र्बक्री तर्ा बहाल (होटल, गेष्टहाउस र एपाटथिेण्टले
उपलव्ध गराउने होटल, गेष्ट हाउस सरहको व्र्वसावर्क रुपिा सिार्लत
र्नकार्ले उपलब्ध गराउने सेवा बाहेक)
सिूह १३ : बाजी, क्र्ार्सनो र क्षचट्ठा
(क) बाजी वा जुवा िेलाउनका र्नर्ित्त प्रिान गररने सुववधा सम्बन्धी वक्रर्ाकलाप,
क्षचट्ठा।
द्रष्टव्र्ः
(१) िार्र् सिूह १ िे क्षि ११ सम्िका िालवस्तुको हकिा चार अं कको शीर्थक अन्तगथत
आठ अं कको उपशीर्थकिा नाि वा वववरण उल्लेि भएका िालवस्तुका हकिा
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उपशीर्थक तर्ा िालवस्तुको नाि वा वववरण िुवै र्िलेको भए िात्र कर छूट हुने र

“अन्र्” उपशीर्थक अन्तगथत पने वकटानी नाि वा वववरण उल्लेि नभएका िालवस्तुलाई
छूट दिन वाधा पने छै न। कर छूट गररएका वस्तु तर्ा सेवाको व्र्ाख्र्ा तर्ा वस्तुको

हािोनाइज्ड कोड आवश्र्कता अनुसार भन्सार ववभागसाँग परािशथ र्लई ववभागले र्पघट
तर्ा पररिाजथन गनथ सक्नेछ।
(२) कर लाग्ने वस्तुिा कुनै छूट वा कर वफताथ दिन िनार्सव िे िेिा नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी छूट दिन सक्नेछ।
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अनुसूची–२
(िफा ७ को उपिफा (२) साँग सम्बक्षन्धत)
शून्र् िरिा कर लाग्ने वस्तु तर्ा सेवा
१.

र्नर्ाथत हुने वस्तु : वस्तुको आपूर्तथ िे हार् बिोक्षजि भएको छ भन्ने कुरा प्रिाक्षणत
भएिा:(क)

र्नर्ाथत गरे को, वा

(ि)

नेपालबावहर गन्तव्र् स्र्ान भएको अन्तराथविर् उडानिा स्टोरको रूपिा
राक्षिएको, वा

(ग)

नेपालबावहर गन्तव्र् स्र्ान भएको अन्तराथविर् उडानिा िुद्रा र्बक्री वा
आपूर्तथ वा उपभोग गनथका लार्ग राक्षिएको।

२.

नेपालबावहरको व्र्क्षिलाई आपूर्तथ हुने सेवा :
(क)

नेपालर्भत्र बसोबास भएको व्र्क्षिले नेपालिा कुनै व्र्वसावर्क कारोबार,
व्र्वसावर्क

प्रर्तर्नर्धत्व

वा

कानूनी

रूपिा

िान्र्

प्रर्तर्नर्ध

नभएको

नेपालबावहरका व्र्क्षिलाई आपूर्तथ गरे को सेवा,
(ि)

नेपालर्भत्र बसोबास भई िताथ भएको व्र्क्षिले नेपालबावहर बसोबास भएको
व्र्क्षिलाई गरे को वस्तु वा सेवाको आपूर्तथ।

३.

नेपाल सरकार, परराि िन्त्रालर्को र्सफाररसिा कूटनीर्तक सुववधा प्राप्त व्र्क्षि वा
र्नर्ोगले तर्ा िहसुल सुववधा प्राप्त कूटनीर्तक र्नर्ोगिा कार्थरत व्र्क्षिले पैठारी गने
वस्तु तर्ा सेवा।

४.

साववकको कुनै सक्षन्ध वा सम्झौतािा पैठारी गिाथ र्बक्रीकर छूट प्रिान गररएको भए

सम्बक्षन्धत आर्ोजनाको र्सफाररसिा ती सक्षन्ध वा सम्झौता बहाल रहेसम्ि िताथ भएका
करिातासाँग स्र्ानीर् िररि गरे िा त्र्स्तो आपूर्तथिा शून्र् िरको सुववधा प्रिान
गररनेछ।

५.

प्रचर्लत कानून बिोक्षजि स्र्ापना भएको ववशेर् आर्र्थक िेत्रिा सिालन भएको
उद्योगलाई र्बक्री गररने कच्चा पिार्थ तर्ा उत्पादित सािान।

६.

वन तर्ा वातावरण िन्त्रालर्को र्सफाररसिा स्विे शी उद्योगबाट उत्पािन हुने ववद्युतीर्
सवारीिा

प्रर्ोग

हुने

र्डप

साइकल
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र्लड

एर्सड

व्र्ाट्रीहरू

(उपशीर्थक

८५०७.२०.००)।
७.

वैकक्षल्पक ऊजाथ प्रवधथन केन्द्रको र्सफाररसिा सौर्थ शक्षिबाट उजाथ उत्पािन गने सं र्न्त्र
तर्ा उपकरणिा प्रर्ोग हुने व्र्ाट्री स्विे शी उद्योगबाट उत्पािन हुने भई सोही
उद्योगबाट आपूर्तथ गने भएिा ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा बिोक्षजि सो उद्योगलाई सो
कारोबारिा शून्र् िरको सुववधा प्रिान गररनेछ।

८.

जलववद्युत आर्ोजनाका लार्ग आवश्र्क पने िेक्षशनरी औजारहरू र र्तनका पाटथपूजाथ,
र्न्त्र उपकरणहरू, पेनस्टक पाईप वा सो बनाउन प्रर्ोग हुने फलािे पाता स्र्ानीर्
उद्योगबाट उत्पािन हुने भई सोही उद्योगबाट आपूर्तथ गने भएिा वैकक्षल्पक उजाथ

प्रबिथन केन्द्रबाट स्वीकृत हुनेको हकिा सो केन्द्रको र अन्र् साना जल ववद्युत

आर्ोजनाको हकिा ववद्युत ववकास ववभागको र्सफाररस र ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा
बिोक्षजि सो उद्योगलाई सो कारोबारिा शून्र् िरको सुववधा प्रिान गररनेछ।
९.

घरे ल ु तर्ा साना उद्यिीहरूले स्विे शिा उत्पािन गरे का िूर्तथकला, क्षचत्रकला, वास्तुकला
र त्र्स्तै प्रकारका अन्र् हस्तकलाहरूका सािान नेपालका स्वीकृत र्नर्ाथत गृह

(एक्सपोटथ ट्रेर्डङ्ग हाउस) िाफथत वविे श र्नकासी गरे िा त्र्स्ता सािान उत्पािन गिाथ
प्रर्ोग भएका कच्चा पिार्थिा र्तरे को िूल्र् अर्भवृवि कर ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा पूरा
गरे पर्छ वफताथ दिइनेछ।
१०.

अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने स्कुटर पैठारी वा स्र्ानीर् िररि गिाथ र्तरे को
िूल्र् अर्भवृवि कर त्र्स्तो स्कुटर र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्िा र्नजको नाििा िताथ
भएको अवस्र्ािा िवहला, बालबार्लका तर्ा जेष्ठ नागररक िन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धत
क्षजल्लाको प्रिुि क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसिा पैठारी गिाथ र्तरे को िूल्र् अर्भवृवि
कर सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्बाट र स्र्ानीर् िररि गिाथ र्तरे को िूल्र् अर्भवृवि कर
आन्तररक राजस्व ववभागबाट वफताथ गररनेछ। त्र्सरी वफताथ गररएको िूल्र् अर्भवृवि
कर अपाङ्गता भएका व्र्क्षि बाहेक अन्र् व्र्क्षिलाई र्बक्री गरे िा असुल गररनेछ।

२५.

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ िा संशोधनः अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को,–
(१) िफा ४ग. को उपिफा (२) को िण्ड (ि) िा रहेका "कुटनीर्तक
र्नर्ोग‚ पररर्ोजना," भन्ने शब्िहरु पर्छ "व्र्क्षि" भन्ने शब्ि र्वपएको
छ।
(२) िफा ९ को‚(क) उपिफा (६) पर्छ िे हार्को उपिफा (६क) र्वपएको छः96

"(६क) उपिफा (५) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउने
उत्पािन र पैठारी गने इजाजतपत्रवालाले नवीकरण गराउन त्र्स्तो
अवर्ध नाघेको पवहलो तीन िवहनार्भत्र नवीकरण िस्तुरको पचास
प्रर्तशत

र

त्र्सपर्छको

तीन

िवहनार्भत्र

शतप्रर्तशत

जररबाना

बुझाउनु पनेछ।
तर उपिफा (३) बिोक्षजि इजाजतपत्र र्लई उपिफा (५)
बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउने उत्पािन र पैठारी गने
इजाजतपत्रवालाले नवीकरण गराउन चाहेिा प्रत्र्ेक वर्थको लार्ग
लाग्ने नवीकरण िस्तुर र सो को शतप्रर्तशत जररबाना बुझाई
सम्वत् २०७६पौर् िसान्तर्भत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ।"
(३) िफा १९ को उपिफा (५) िा रहेका "एकतीहाई रकि" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "एकचौर्ाई रकि" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
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अनुसूची
(िफा ३ साँग सम्बक्षन्धत)
अन्त:शुल्क िरबन्िी
शीर्थक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उपशीर्थक

02.01

अन्त:शुल्क िर

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

-र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

0201.20.00

-हाड सवहतको अन्र् टु क्राहरु

िोल प्रर्तशत ५

0201.30.00

-हाड नभएको

िोल प्रर्तशत ५

चौपार्ा (बोभाइन जार्तको) वहिीकृत

02.02

(फ्रोजेन) िासु।
0202.10.00

-र्सं गो र आधा शरीर (करकास र
हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

0202.20.00

-हाड सवहतको अन्र् टु क्राहरु

िोल प्रर्तशत ५

0202.30.00

-हाड नभएको

िोल प्रर्तशत ५

सुाँगरु को िासु ताजा, क्षचसो पारे को वा

02.03

वहिीकृत (फ्रेस, क्षचल्ड वा फ्रोजेन)।
-ताजा वा क्षचसो पारे को :
0203.11.00

--र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफ करकास)

0203.12.00

िोल प्रर्तशत ५

--हाडसवहतको अगार्ड र पछार्डका
सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र्

0203.19.00
0203.21.00
0203.22.00

टु क्राहरु

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-वहिीकृत (फ्रोजेन) :

िोल प्रर्तशत ५

--र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

--हाडसवहतको अगार्ड र पछार्डका

िोल प्रर्तशत ५
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सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र्
टु क्राहरु
0203.29.00
02.04

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

भेडा वा िसी बोकाको ताजा, क्षचसो
पारे को वा वहिीकृत िासु।
0204.10.00

-भेडा (पाठो) को ताजा वा क्षचसो
पारे को

र्सं गो

र

आधा

शरीरहरु

(करकास र हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

-भेडाको ताजा वा क्षचसो अन्र् िासु:
0204.21.00

--र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

0204.22.00

--हाडसवहतको अन्र् टु क्रा

िोल प्रर्तशत ५

0204.23.00

--हाड नभएको

िोल प्रर्तशत ५

0204.30.00

-भेडा (पाठो) को वहिीकृत (फ्रोजेन)
र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफ करकास)

िोल प्रर्तशत ५

-वहिीकृत (फ्रोजेन) गररएका भेडाका
अन्र् िासु:
0204.41.00

0205

--र्सं गो र आधा शरीरहरु (करकास र
हाफकरकास)

िोल प्रर्तशत ५

0204.42.00

--हाडसवहतको अन्र् टु क्राहरु

िोल प्रर्तशत ५

0204.43.00

--हाड नभएको

िोल प्रर्तशत ५

0204.50.00

-िसी बोकाको िासु

िोल प्रर्तशत ५

0205.00.00

घोडा, गधा, िच्चर र वहर्नजहरुको

ताजा, क्षचसो, वा वहिीकृत (फ्रोजेन)
िासु।
02.06

चौपार्ा

िोल प्रर्तशत ५

जीवजन्तु, (बोभाइन), सुंगरु ,

भेडा, िसी बाख्रा, घोडा, गधा, िच्चर
वा वहर्नजहरुको ताजा, क्षचसो पारे को
वा

वहिीकृत

(फ्रोजेन)

िान

किसल िासु, (इर्डबुल अफल)।
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हुने

0206.10.00

-चौपार्ा (बोभाइन) जीवजन्तुको ताजा
र क्षचसो

िोल प्रर्तशत ५

-चौपार्ा

जीवजन्तु

वहिीकृत (फ्रोजेन) :

(बोभाइन)

को

0206.21.00

--जीब्रो

िोल प्रर्तशत ५

0206.22.00

--कलेजो

िोल प्रर्तशत ५

0206.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0206.30.00

-सुं गरु को ताजा र क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

-सुं गरु को वहिीकृत (फ्रोजेन) :
0206.41.00

--कलेजो

िोल प्रर्तशत ५

0206.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0206.80.00

-अन्र् ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0206.90.00

-अन्र् वहिीकृत (फ्रोजेन)

िोल प्रर्तशत ५

सं केत ०१.०५ को कुिुराको ताजा,

02.07

क्षचसो पारे को वा वहिीकृत िासु र
िान हुने अफल।
-ग्र्ालुस डोिेवष्टकस जातका चराहरु
(फाउल) कोः
0207.11.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा
क्षचसो पाररएका (फ्रेस वा क्षचल्ड)

0207.12.00

िोल प्रर्तशत ५

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत
(फ्रोजेन)

0207.13.00

--ताजा

िोल प्रर्तशत ५

वा

क्षचस्र्ाइएका

(फ्रेस

वा

क्षचल्ड) टु क्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड
ओफाल)
0207.14.00

िोल प्रर्तशत ५

--वहिीकृत (फ्रोजेन) टु क्रा र अवशेर्
(ओफाल)

िोल प्रर्तशत ५

-टकीहरुको :
0207.24.00
0207.25.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा
क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा क्षचल्ड)

िोल प्रर्तशत ५

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५
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(फ्रोजेन)
0207.26.00

--ताजा

वा

क्षचस्र्ाइएका

टु क्रा

र

अवशेर् (कट्स एण्ड ओफाल)
0207.27.00

िोल प्रर्तशत ५

--वहिीकृत (फ्रोजेन) टु क्रा र अवशेर्
(कट्स एण्ड ओफाल)

िोल प्रर्तशत ५

-हााँस (डक) हरुको:
0207.41.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा
क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा क्षचल्ड)

0207.42.00

िोल प्रर्तशत ५

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), वहिीकृत
(फ्रोजन)

0207.43.00

--ताजा

िोल प्रर्तशत ५

वा

क्षचस्र्ाइएका

बोसोर्ुि

कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरु
0207.44.00
0207.45.00

िोल प्रर्तशत ५

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

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्, वहिीकृत (फ्रोजन)

िोल प्रर्तशत ५

-हांस (गीज) हरुकोः
0207.51.00

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा वा
क्षचस्र्ाइएको (फ्रेस वा क्षचल्ड)

0207.52.00

िोल प्रर्तशत ५

--टु क्रा नपाररएको र्सं गो), वहिीकृत
फ्रोजन)

0207.53.00

--ताजा

िोल प्रर्तशत ५

वा

क्षचस्र्ाइएका

बोसोर्ुि

कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरु
0207.54.00

िोल प्रर्तशत ५

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

िोल प्रर्तशत ५

0207.55.00

--अन्र्, वहिीकृत (फ्रोजन)

िोल प्रर्तशत ५

0207.60.00

-र्गनी जातका चराहरुको

िोल प्रर्तशत ५

ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत अन्र्

02.08

िासु र िान हुने अफल िासु।
0208.10.00

-िरार्ोको

0208.30.00

-प्रधान

स्तनी

(प्राइिेट) को
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िोल प्रर्तशत ५

(नर

बानर)

हरु
िोल प्रर्तशत ५

0208.40.00

ाँ
-र्तर्िङ्गल (ह्वे ल) हरू, सौंस वा गुज

ु (परपस) हरू
डक्षल्फन) हरू र क्षशंशक
(र्तर्िगण िे णीका स्तनपार्ीहरू) को;
सिुद्रीगाई
(डुगङ्ग)

(िैनेटी)

हरू,

र

हक्षस्तिकर

जलीर्

स्तनधारी

(र्सरे र्नर्ा) िे णीका स्तनपार्ीहरूको;
र्सलहरु, सी लार्नहरु र वालरसहरु
(पाइर्नपेर्डर्ा

उपिे णीका

स्तनपार्ीहरु) को
0208.50.00

िोल प्रर्तशत ५

-सरीसृपहरु (सपथ र कछु वा सिेत)
को

0208.60.00
0208.90.00
02.09

-ऊाँट र अन्र् ऊाँटजातीर् जन्तुहरु

िोल प्रर्तशत ५

(क्र्ािेर्लडाई) को

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

निाररएको

वा

र्नस्सारण

अन्र्

प्रकारले

नगररएको,

ताजा,

क्षचस्र्ाइएको, वहिीकृत, लवक्षणत, नून
पानीिा डुबाएको, सुकाएको वा धू र्ित
िासु नभएको सुं गरु को बोसो (वपग
फ्र्ाट) र

कुिुराको

बोसो

(पौल्ट्री

फ्र्ाट)।
0209.10.00

-सुाँगरु (वपग) हरुको

िोल प्रर्तशत ५

0209.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

02.10

िासु र िान हुने अफल िासु (नून
हालेको,

नून

पानीिा

डुबाएको,

सुकाएको वा धू र्ित (स्िोक्ड) र िान
हुने (इर्डबुल) धू लो िासु (फ्लोअसथ
एण्ड र्िल्स) सिेत।
-सुं गरु को िासु :
0210.11.00

--हाड सवहतका अगार्ड र पछार्डका
सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र्
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िोल प्रर्तशत ५

टु क्राहरु
0210.12.00

--भूंडी र भूंडीका टु क्राहरु

िोल प्रर्तशत ५

0210.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0210.20.00

-चौपार्ा (बोभाइन) को िासु

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र्, िासु वा िांसावशेर् (अफल)
का िान हुने धुलो र पीठोसिेत :
0210.91.00

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

0210.92.00

ाँ
--र्तर्िङ्गल (ह्वे ल) हरु, सोंस वा गुज

िोल प्रर्तशत ५

ु (परपस)
(डक्षल्फन) हरु, तर्ा क्षशंशक
हरु

(र्तर्िगण

र्सटार्सर्ा)

िे णीका

स्तनपार्ीहरू) को; सिुद्रीगाई (िैनट
े ी)
तर्ा हक्षस्तिकर (डुगंग) हरू, जलीर्
स्तनधारी

(र्सरे र्नर्ा)

स्तनपार्ीहरूको;

िे णीका

र्सलहरु,

सी

लार्नहरु र वालरसहरु (पाइर्नपेर्डर्ा

03.04

उपिे णीका स्तनपार्ीहरु) को

िोल प्रर्तशत ५

0210.93.00

--सरीसृप (सपथ र कछु वासिेत) को

िोल प्रर्तशत ५

0210.99.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

ताजा,

क्षचसो

पारे को

र

वहिीकृत

िाछाको वफलेट र अरु िाछा, िर्सनो
पारी टु क्राएको र नटु क्राएकोसिेत।
-र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,
इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
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ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना

जातहरू)

का

ताजा

र

क्षचस्र्ाइएका वफलेटहरू :
0304.31.00

--र्तलावपर्ाहरु

(ओरे ओक्रोर्िस

जातहरु) का
0304.32.00

--क्र्ाटवफस

िोल प्रर्तशत ५

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरु,

र्सलुरस जातहरु, क्लाररअस जातहरु,
इक्टालुरस जातहरु) का
0304.33.00
0304.39.00

िोल प्रर्तशत ५

--नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
का

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र् िाछाका ताजा वा क्षचसो पारे को
वफलेटहरु :
0304.41.00

--प्र्ार्सवफक

साल्िोन

नेकाथ, अङ्कोररङ्कस

(अङ्कोररङ्कस

गोबुस
थ ा, अङ्कोररङ्कस

केटा, अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस
वकसुच,

अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

रोडुरस),

िासोउ

तर्ा

एटलाक्षन्टक

साल्िोन (साल्िो सालार) र ड्यान्र्ुब
साल्िोन (हू चो हुचो) का
0304.42.00

--ट्राउट

साल्िो

ट्रटा,

िाइवकस,

अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

अक्वाबोर्नटा,

िोल प्रर्तशत ५

अङ्कोररङ्कस
क्लाकी,
अङ्कोररङ्कस

र्गलाइ, अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस
क्राइसोगेष्टर) का
0304.43.00

--च्र्ाप्टो

िाछा

(ल्र्ूरोनेक्षक्टडाइ,

िोल प्रर्तशत ५

(फ्लाट

वफस)

बोर्र्डाइ,

साइनो

ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, स्कोपर्ाक्षल्िडाइ
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िोल प्रर्तशत ५

तर्ा र्सर्ारीडाइ) का
0304.44.00

--ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ, र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ,
िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
र िुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका
िाछाका

0304.45.00

िोल प्रर्तशत ५

--सोडथवफस

(क्षजवफर्ाज

ग्ल्र्ार्डअस)

का

िोल प्रर्तशत ५

0304.46.00

--टु र्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरु) का

िोल प्रर्तशत ५

0304.47.00

---डगवफस र अन्र् साकथहरु

िोल प्रर्तशत ५

0304.48.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

िोल प्रर्तशत ५

0304.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र्, ताजा वा क्षचसो पारे को :
0304.51.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,
इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना जातहरू) :
0304.52.00

--साल्िोनीडाइका

0304.53.00

--ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ,
गार्डडाइ,

िोल प्रर्तशत ५
िोल प्रर्तशत ५

क्षक्लच्र्ाइडाइ,
म्र्ाक्रोउराइडाइ,

िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
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िोल प्रर्तशत ५

र

िुराइनोलेवपर्डडाइ

पररवारहरुका

िाछाका
0304.54.00

--सोडथवफस

(क्षजवफर्ाज

ग्ल्र्ार्डअस)

का

िोल प्रर्तशत ५

0304.55.00

--टु र्वफस (र्डसोक्षस्टकस जातहरु) का

िोल प्रर्तशत ५

0304.56.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरु

िोल प्रर्तशत ५

0304.57.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

िोल प्रर्तशत ५

0304.59.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना

जातहरू)

का

वहिीकृत

वफलेटहरूः
0304.61.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरु)
का

0304.62.00

िोल प्रर्तशत ५

--क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरु,

र्सलुरस जातहरु, क्लाररअस जातहरु,
इक्टालुरस जातहरु) का
0304.63.00
0304.69.00

िोल प्रर्तशत ५

--नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस)
का

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५
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-ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ, र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ,
िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
र िुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका
िाछाका वहिीकृत वफलेटहरु :
0304.71.00

--कड

(ग्र्ाडुस

िरहुआ,

ग्र्ाडुस

ओग्र्ाक, ग्र्ाडुस म्र्ाक्रोर्सफालस) का
0304.72.00

--ह्याड्डक(िेलानोग्रािस

िोल प्रर्तशत ५

एग्लेवफनस)

का

िोल प्रर्तशत ५

0304.73.00

--कोलवफस (पोलावकअस र्भरे न्स) का

िोल प्रर्तशत ५

0304.74.00

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

0304.75.00

िोल प्रर्तशत ५

--अलास्का

काल्कोग्रािा) का
0304.79.00

पोलाक

(र्र्रे ग्रा
िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र् िाछाका वहिीकृत वफलेटहरु:
0304.81.00

--प्र्ार्सवफक

साल्िोन

नेकाथ, अङ्कोररङ्कस
केटा,अङ्कोररङ्कस
वकसुच,

गोबुस
थ ा, अङ्कोररङ्कस
शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

(अङ्कोररङ्कस

िासोउ

रोडुरस),

तर्ा

एटलाक्षन्टक

साल्िोन (साल्िो सालार) र ड्यान्र्ुब
साल्िोन (हू चो हुचो) का
0304.82.00

--ट्राउट

(साल्िो

ट्रटा,

िाइवकस,

अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

अक्वाबोर्नटा,

िोल प्रर्तशत ५

अङ्कोररङ्कस
क्लाकी,
अङ्कोररङ्कस

र्गलाइ, अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस
क्राइसोगेष्टर) का
0304.83.00

--च्र्ाप्टो

िाछा

(ल्र्ूरोनेक्षक्टडाइ,
ग्लोसीडाइ,
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िोल प्रर्तशत ५

(फ्लाट

वफस)

बोर्र्डाइ,

साइनो

सोलेइडाइ,

स्कोप-

िोल प्रर्तशत ५

र्ाक्षल्िडाइ तर्ा र्सर्ारीडाइ) का
0304.84.00

--सोडथवफस

(क्षजवफर्ाज

ग्ल्र्ार्डअस)

का

िोल प्रर्तशत ५

0304.85.00

--टु र्वफस र्डसोक्षस्टकस जातहरु)का

िोल प्रर्तशत ५

0304.86.00

--हेररङ

(क्लुवपर्ा

पलासी) का
0304.87.00

ज्र्ाक

िोल प्रर्तशत ५

ु
(र्ुनस

--टु नाहरु

हेरेङ्गस, क्लुवपर्ा

वा

जातका)

क्षस्कप

क्षस्ट्रप-वेर्लड

वोर्नतो

(र्ुर्र्नस (कासुवनस) पेलार्िस) का
0304.88.00
0304.89.00

िोल प्रर्तशत ५

--डगवफस, अन्र् साकथहरु, रे इहरु र
स्केटहरु (राक्षजडाइ)

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र् वहर्िकृत:

िोल प्रर्तशत ५

0304.91.00

--सोडथवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस)

िोल प्रर्तशत ५

0304.92.00

--टु र्वफस (र्डसोक्षस्टकस एसपीपी)

िोल प्रर्तशत ५

0304.93.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,
इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना जातहरू)
0304.94.00

--अलास्का
काल्कोग्रािा) का
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िोल प्रर्तशत ५

पोलाक

(र्र्रे ग्रा
िोल प्रर्तशत ५

0304.95.00

--अलास्का

पोलाक

(र्र्रे ग्रा

काल्कोग्रािा)

बाहेक,

ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ,
गार्डडाइ,

र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,
म्र्ाक्रोउराइडाइ,

िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
र

िुराइनोलेवपर्डडाइ

पररवारहरुका

िाछाका

िोल प्रर्तशत ५

0304.96.00

--डगवफस र अन्र् साकथहरु

िोल प्रर्तशत ५

0304.97.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ)

िोल प्रर्तशत ५

0304.99.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

03.05

सुकाएको, नुर्नलो

पारे को

वा

नून

पानीिा हालेको, िाछा; धू र्ित पारे को,
धू र्ित

गनुथ

अक्षघ

वा

धू र्ित

गिाथ

पाकेको वा नपाकेको; िाछाको िान
हुने धू लो, वपठो र प्र्ालेट
0305.10.00

-िाछाको िान हुने धुलो, वपठो र
प्र्ालेट

0305.20.00

िोल प्रर्तशत ५

-सुकाएको,
पारे को

धू र्ित

वा

नून

पारे को,
पानीिा

नुर्नलो
हालेको

िाछाको कलेजो, फुल र प्रजननग्रन्र्ी
-सुकाएको, नुर्नलो

पारे को

वा

िोल प्रर्तशत ५

नून

पानीिा हालेको तर धू र्ित नगरे का
िाछाको वफलेटहरु:
0305.31.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,
इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
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िोल प्रर्तशत ५

क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना जातहरू)
0305.32.00

--ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ,र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,
गार्डडाइ,

म्र्ाक्रोउराइडाइ,

िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
र
0305.39.00

िुराइनोलेवपर्डडाइ

पररवारहरुका

िाछाका

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

िाछाको

िानर्ोग्र्

किसल

िासु

बाहेक, धू र्ित िाछा, वफलेटहरु सिेत:
0305.41.00

--प्र्ार्सवफक

सालिोन

(अङ्कोररङ्कस

नेकाथ, अङ्कोररङ्कस गोबुश
थ ा, अङ्कोर्ररङ्कस
केटा, अङ्कोररङ्कस क्षववत्शा, अङ्कोररङ्कस
वकसुच, अङ्कोररङ्कस िसोउ र अङ्कोररङ्कस
रोडुरस), एटलाक्षण्टक सालिोन (साल्िो
सालार) र डान्र्ूब सालिोन (हू चो
हुचो)।

िोल प्रर्तशत ५

0305.42.00

--हेररङ्ग्स् (वहलसा)

िोल प्रर्तशत ५

0305.43.00

--ट्राउट

(साल्िो

ट्रटा,

अङ्कोररङ्कस

िाइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, अङ्कोररङ्कस
अक्वाबोर्नटा,
अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस
अपाचे

र

र्गलाइ,
अङ्कोररङ्कस

क्राइसोगेष्टर) को
0305.44.00

िोल प्रर्तशत ५

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
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िोल प्रर्तशत ५

जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स

जातहरू,

र्सवहथनसजातहरू,

िाइलोफाररङ्गोडोन

वपर्सअस), क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ
जातहरू,

ओस्टे क्षचलस

लेप्टोबाबथस

हास्सेल्टी,

होवेनी,

िेगालोब्रािा

जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू),
नाइल पचथ (ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र
स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
0305.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-िाछाको

िानर्ोग्र्

किसल

िासु

बाहेक, सुकाएको िाछा, नून हालेको
वा नहालेको तर धू र्ित नगरे को:
0305.51.00

--कड्

0305.52.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),

िोल प्रर्तशत ५

क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना जातहरू)
0305.53.00

िोल प्रर्तशत ५

--ब्रे ग्िार्सरोटाइडाइ, र्ुक्षक्लच्र्ाइडाइ,
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ,
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िोल प्रर्तशत ५

िेलानोनाइडाइ, िलुक्षथ स्सडाइ, िोररडाइ
र िुराइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरूका
िाछा, कड (ग्र्ाडस िोरुवा, ग्र्ाडस
ओगाक, ग्र्ाडस म्र्ाक्रोसेफालस)
बाहेक:
0305.54.00

--हेररङ्गहरू (क्लुवपर्ा हरे ङ्गस, क्लुवपर्ा
पल्लासी),

एङ्कोर्भज

जातहरू),

सार्डथनहरू

(सार्डथना

सार्डथनोप

जातहरू),

सार्डथनेला

(सार्डथनेला

जातहरू),

वपल्काडथस,्
र्ब्रसर्लन

वा

(इन्ग्राउर्लस

स्प्राटहरू

(स्प्राटस

स्प्राटस), म्र्ाकरे ल (स्कम्बर स्कम्ब्रस,
स्कम्बर

अस्ट्रेलार्सकस,

जापोर्नकस), इक्षन्डर्न
(रस्ट्रेर्लगर

स्कम्बर

म्र्ाकेरे लहरू,

जातहरू),

र्सरवफसहरू

(स्कोिबेरोिोरस जातहरू), ज्र्ाक तर्ा
हर्थ

म्र्ाकेरे ल

ज्र्ाकहरू,

(ट्राच ुरस

क्रेभेलहरू

जातहरू),

जातहरू),
(क्र्ारान्क्स

कोर्बर्ा

(रार्ससेन्ट्रोन

क्र्ानाडि), र्सल्भर पम्फ्रेस्ट (पम्पस
जातहरू),

(कोलोलार्बस
(र्डक्र्ाप्टे रस

प्र्ार्सवफक

साउरी

साइरा),

स्काड्स

जातहरू),

क्र्ापेर्लन

(िालोटस्

ववलोसस्),

सोडथवफस

(र्सवफर्ास

ग्लार्डअस),

कावाकावा

(र्ुर्ाइनस

एवफर्नस),

बोर्नतोहरू

(साडाथ

जातहरू),

सेइलवफसहरू,

(इस्टोपेररडाइ)
0305.59.00

िार्लथनहरू,
स्पेरवफस
िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्
-िाछाको

िोल प्रर्तशत ५

िानर्ोग्र्
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किसल

िासु

बाहेक, नून हालेको तर नसुकाइएको
वा

धू र्ित

नगरे को

र

नूनपानीिा

रािेको िाछा :
0305.61.00

--हेररङ्ग्स् (वहलसा)

िोल प्रर्तशत ५

0305.62.00

--कड्

िोल प्रर्तशत ५

0305.63.00

--एन्कोर्भज

िोल प्रर्तशत ५

0305.64.00

--र्तलावपर्ा (ओरे ओक्रोर्िस जातहरू),
क्र्ाटवफस

(प्र्ाङ्गार्सअस

जातहरू,

र्सलुरस जातहरू, क्लाररअस जातहरू,
इक्टालुरस जातहरू), कापथ (साइवप्रनस
जातहरू,

क्र्ारार्सअस

जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

हाइपोफ्र्ाक्षल्िक्षच्र्स जातहरू, र्सवहथनस
जातहरू, िाइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस),
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जातहरू,
ओस्टे क्षचलस

हास्सेल्टी,

लेप्टोबाबथस

होवेनी, िेगालोब्रािा जातहरू), इलहरू
(एङ्गुइला

जातहरू),

नाइल

पचथ

(ल्र्ाटे स र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू
(चान्ना जातहरू)
0305.69.00

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-िाछाको

पिेटा,

टाउकाहरु,

ुाँ ीहरु र िाछाको अन्र्
पुच्छरहरु, भड
िानर्ोग्र् किसल िासु:

03.06

0305.71.00

--साकथका पिेटाहरु

िोल प्रर्तशत ५

0305.72.00

ुाँ ीहरु
--िाछाको टाउका, पुच्छर र भड

िोल प्रर्तशत ५

0305.79.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

िबटा

र्भत्र

भएको

वा

नभएको

जीववत, ताजा, क्षचसो पारे को, वहिीकृत,
सुकेको, नूर्नलो गरे को वा नून पानीिा
हालेको

क्ु रष्टार्सर्न;
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िबटा

र्भत्र

भएको

वा

नभएको,

धू र्ित

गने

प्रवक्रर्ािा वा धू र्ित गनुअ
थ क्षघ पकाएको
वा

नपकाएको

धू र्ित

क्रुष्टार्सर्न;

िबटार्भत्र भएको पानीिा उिालेर वा
बफाएर

पकाएको, क्षचसो, वहिीकृत,

सुख्िा

र

नूर्नलो

पाररएको

वा

नपाररएको, नून पानीिा हालेको वा
नहालेको

क्रुष्टार्सर्नहरु;

क्रुष्टार्सर्नहरुको िानवीर् उपभोगका

लार्ग उपर्ुि िान हुने धुलो, वपठो र
गुवटका (पेलेट) हरु।
-वहिीकृत (फ्रोजेन) :
0306.11.00

--रक लब्स्टार र अन्र् सािुक्षन्द्रक
िाछा (करौवफस)

िोल प्रर्तशत ५

0306.12.00

--लब्स्टार

िोल प्रर्तशत ५

0306.14.00

--क्रर्ाब्स (गंगटो)

िोल प्रर्तशत ५

0306.15.00

--नवे लब्स्टरहरु (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

िोल प्रर्तशत ५

0306.16.00

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

िोल प्रर्तशत ५

0306.17.00

--अन्र् र्स्रम्पहरु र प्राउनहरु

िोल प्रर्तशत ५

0306.19.00

--अन्र्,

क्रुष्टार्सर्न्सको

िान

वपठो, धू लो र प्र्ालेटसिेत

हुने
िोल प्रर्तशत ५

-जीववत, ताजा वा क्षचस्र्ाइएका :
0306.31.00

--रक

लोब्स्टर

र

अन्र्

सािुन्द्री

क्रवफस (पार्लनुरस जातहरू, पानुर्लरस
जातहरू, जसस् जातहरू)

िोल प्रर्तशत ५

0306.32.00

--लोब्स्टरहरू (होिारस जातहरू)

िोल प्रर्तशत ५

0306.33.00

-- गाँगटाहरू

िोल प्रर्तशत ५

0306.34.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

िोल प्रर्तशत ५

0306.35.00

--चीसो पानीका र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू
(पन्डालस जातहरू, क्रान्गोन क्रान्गोन)
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िोल प्रर्तशत ५

0306.36.00

--अन्र् र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू

0306.39.00

--अन्र्,

क्रुस्टार्सर्नका

िोल प्रर्तशत ५

िानव

उपभोग्र् धुलो, िैिा र गुवटका (पेलेट)
हरू सिेत

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र् :
0306.91.00

--रक

लोब्स्टर

र

अन्र्

सािुन्द्री

क्रवफस (पार्लनुरस जातहरू, पानुर्लरस
जातहरू, जसस् जातहरू)

िोल प्रर्तशत ५

0306.92.00

--लोब्स्टरहरू (होिारस जातहरू)

िोल प्रर्तशत ५

0306.93.00

--गाँगटाहरू

िोल प्रर्तशत ५

0306.94.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस)

िोल प्रर्तशत ५

0306.95.00

--र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू

िोल प्रर्तशत ५

0306.99.00

--अन्र्,

क्रुस्टार्सर्नका

िानव

उपभोग्र् धुलो, िैिा र गुवटका (पेलेट)
हरू सिेत
03.07

िोल प्रर्तशत ५

िबटार्भत्र भएको वा नभएको, जीववत,
ताजा,

क्षचसो

वहिीकृत,

पाररएको,

सुकाएको, नुर्नलो पाररएको वा नून
पानी हालेको िोलस्कहरु; िबटार्भत्र
भएको वा नभएको, धू र्ित गने क्रििा
वा गनुअ
थ क्षघ पकाएको वा नपकाएको
धू र्ित

िोलस्कहरु;

िानवीर्
िान

उपभोगका

हुने

िोलस्कहरुका
लार्ग

पीठो, धू लो

र

उपर्ुि
गुवटका

(पेलेट) हरु।
-सीपी (ओइस्टर) हरु :
0307.11.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पाररएको

िोल प्रर्तशत ५

0307.12.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-पेक्टे न, क्लार्िस

वा

प्लाकोपेक्टे न

जातीहरुको स्क्र्ालोप (एक वकसीिको
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सीपी),

क्वीन

स्क्र्ालोप

(रानी

स्क्र्ालोप) सिेत :
0307.21.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0307.22.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-शम्बुक (िुसेल्स) :

िोल प्रर्तशत ५

0307.31.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0307.32.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.39.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-कटल वफस र क्षस्क्वड
0307.42.00

--जीववत, ताजा र क्षचस्र्ाइएको

िोल प्रर्तशत ५

0307.43.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अक्टोपस (अष्टभ ुजी जल जन्तु) :
0307.51.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0307.52.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.59.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0307.60.00

-सािुदद्रक क्षचप्लेकीरा बाहेकका अन्र्
क्षचप्लेकीराहरु
-क्लािहरु,
सेलहरु

िोल प्रर्तशत ५

काकलहरु

(आर्सथडाइ,

कार्डथडाइ,

डोनार्सडाइ,

म्र्ाक्षक्ट्रडाइ,
िाइडाइ,

र

आकथ

आकथवटर्सडाइ,
वहटे लीडाइ,

िेसोडेसम्र्ावटडाइ,

सेर्िर्लडाइ,

सोल्कवटथडाइ,

सोलेर्नडाइ, वट्रडाक्षक्नडाइ, र वेनेररडाइ
पररवारहरु) :
0307.71.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0307.72.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.79.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-एब्र्ालोन (हार्लओवटस जातहरू) र
स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जातहरू)
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:
0307.81.00

--जीववत,

ताजा

वा

क्षचस्र्ाइएको

एब्र्ालोन (हार्लओवटस जातहरू)
0307.82.00

--जीववत,

ताजा

वा

िोल प्रर्तशत ५

क्षचस्र्ाइएको

स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जातहरू)
0307.83.00

--वहिीकृत

एब्र्ालोन

(हार्लओवटस

जातहरू)
0307.84.00

िोल प्रर्तशत ५

--वहिीकृत

स्ट्रोम्बोइड

कोन्च

(स्ट्रोम्बस जातहरू)
0307.87.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

एब्र्ालोन

(हार्लओवटस

जातहरू)
0307.88.00

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र् स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस
जातहरू)

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र्,

िानवीर्

उपर्ुि

िान

प्र्ालेट सिेत :

03.08

िोल प्रर्तशत ५

उपभोगका
हुने

लार्ग

पीठो, धू लो

र

0307.91.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0307.92.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0307.99.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

क्रुष्टार्सर्न र िोलस्कहरु बाहेकका,
जीववत, ताजा, क्षचस्र्ाएका, वहिीकृत,
सुकाइएका,

नूर्नलो

पाररएका

वा

नूर्नलो पानीिा राक्षिएका ढाडिा हाड
नहुने जलचरहरु; धू िीत गने क्रििा
वा

धू र्ित

गनुअ
थ क्षघ

पकाइएका

वा

नपकाइएका क्रुष्टार्सर्न र िोलस्कहरु

बाहेकका ढाडिा हाड नहुने धू िीत
जलचरहरु; क्रुष्टार्सर्न र िोलस्कहरु

वाहेकका ढाडिा हाड नहुने जलचरका
िानवीर्

उपभोगका

लार्ग

उपर्ुि

पीठो, िैिा र गुवटका (पेलेट) हरु।
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-सिुद्री-क्र्ुकम्बरहरु

(क्षस्टकोपस

जापोर्नकस, होलोर्ुररओइर्डर्ा) :
0308.11.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0308.12.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0308.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-सिुद्री अक्षचन
थ हरू (स्ट्रोङर्गलोसेन्ट्रोटस
जातहरू,

प्र्ारासेन्ट्रोटस

लोजेक्षचनस

र्लर्भडस,

अल्बस,

एस्कुलेन्टस) :

इक्षचनस

0308.21.00

--जीववत, ताजा वा क्षचसो पारे को

िोल प्रर्तशत ५

0308.22.00

--वहिीकृत

िोल प्रर्तशत ५

0308.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0308.30.00

-जेलीवफस (रोवपलेिा जातहरु)

िोल प्रर्तशत ५

0308.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

08.0१

नररवल, ब्राक्षजलनट, काजु, ताजा वा
सुकेको,

नफुटाएको,

िबटा
बोक्रा

फुटाएको

वा

ताछे को

वा

नताछे को।
-नररवलः
080१.१1.00
08.02

--सुकेको
अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

काष्ठफलहरु,

सुकाएको,

नफुटाएको,

िवटा
बोक्रा

ताजा

फुटाएको
ताछे को

वा
वा
वा

नताछे को।
-ह्याजेलनट वा वफलवटथ :
0802.21.00

--िवटा सवहत

िोल प्रर्तशत ५

0802.22.00

--िवटा फुटाएको

िोल प्रर्तशत ५

-ओिर (वालनट) :

िोल प्रर्तशत ५

0802.31.00

--िवटा सवहत

िोल प्रर्तशत ५

0802.32.00

--िवटा फुटाएको

िोल प्रर्तशत ५

-कटु स (चेस्टनट) हरु (कास्टार्नर्ा
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जातहरु) :
0802.41.00

--िवटा सवहत

िोल प्रर्तशत ५

0802.42.00

--िवटा फुटाएको

िोल प्रर्तशत ५

-वपस्ता (वपष्टार्सर्ो) हरु:
0802.51.00

--िवटा सवहत

िोल प्रर्तशत ५

0802.52.00

--िवटा फुटाएको

िोल प्रर्तशत ५

-म्र्ाकाडार्िर्ा नटहरु :
0802.61.00

--िवटा सवहत

िोल प्रर्तशत ५

0802.62.00

--िवटा फुटाएको

िोल प्रर्तशत ५

0802.70.00

-कोलानट (कोला जातहरु)

िोल प्रर्तशत ५

0802.80.00

-सुपारी (अररका नट) हरु

िोल प्रर्तशत ५

0802.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

िजूर (छोहोडा), अाँजीर, भइुाँ कटहर,

08.04

एभोकेडा

(नास्पाती

जस्तो

फल),

अम्बा, आंप, म्र्ाङ्गोष्टीन, ताजा

वा

सुकेको।
0804.10.00

-िजूर (छोहोडा)

िोल प्रर्तशत ५

-अाँजीर:
0804.20.90

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

ताजा अर्वा सुख्िा अं गरु ।

08.06
0806.20.00
08.09

-सुकाएको
िुपाथनी
आरु

िोल प्रर्तशत ५

(एवप्रकोट), चेरी
(नेक्टाररन

ु ल),
(पैर्ंफ
आरुसिेत),

आलुबिरा (प्लि) र च ुत्रो (स्लो),
ताजा।
0809.10.00
08.12

-िुपाथनी (एवप्रकोट)
सल्फरडाइअक्साइड

िोल प्रर्तशत ५

ग्र्ांसिा

(नून

पानी, गन्धक पानीिा वा र्स्तै अन्र्
सुरक्षित राख्ने तरल पिार्थिा रािी)
अस्र्ार्ी रुपिा सुरक्षित गररएको, तर
त्र्स क्षस्र्र्तिा तुरुन्त िान उपर्ुि
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नहुने

फलफूल

िालका

र

काष्ठफलहरु।
0812.10.00

-पैर्ंू (चेररज)

िोल प्रर्तशत ५

0812.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

08.13

शीर्थक

०८.०१

िे क्षि

०८.०६

सम्िको बाहेक सुकाएको फलफूल;
र्स

भागका

काष्ठफल

फलफूलहरुको र्ििणहरु।

वा

सुख्िा

0813.10.00

-िुपाथनी (एप्रीकोट्स)

िोल प्रर्तशत ५

0813.20.00

-सुकाएको आरु बिडा (प्र ुन्स)

िोल प्रर्तशत ५

0813.40.00

-अन्र् फलफुल

0813.50.00

-र्ो भागको काष्ठफलहरु वा सुख्िा

िोल प्रर्तशत ५

फलफूलहरुको र्ििण
09.06

िालक्षचनी

र

फूलहरु।

िालक्षचनीको

िोल प्रर्तशत ५

रुिको

-नधुल्र्ाइएको र टु क्रा नपाररएको:
0906.11.00

--िालक्षचनी

िोल प्रर्तशत ५

0906.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

0906.20.00

-धुल्र्ाइएको र टु क्रा पारे को

िोल प्रर्तशत ५

14.04

अन्र्त्र नपरे को वनस्पर्त उत्पािन।
-अन्र्:

16.01

1404.90.10

--अधथतर्ारी िर्र कत्र्ा (कत्र्ा रस)

1404.90.20

--िर्र कत्र्ा

1601.00.00

ससेज र िासु, अफल र रगतबाट
वनेको

र्स्तै

प्रर्त वकलो

रु.1५५।-

उत्पािन;

र्ी

उत्पािनहरुिा आधाररत िाद्य पिार्थ।
16.02

प्रर्त वकलो रु.१७।-

िोल प्रर्तशत ५

तर्ारी वा सुरक्षित िासु, अफल वा
रगत।
1602.10.00

-सिरुपी पररकार

िोल प्रर्तशत ५

1602.20.00

-कुनै जनावरको कलेजोको

िोल प्रर्तशत ५
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-शीर्थक ०१.०५ को चरा च ुरुङ्गीको:
1602.31.00

--टकीको

1602.32.00

--ग्र्ालुस डोिेवष्टक जातका चराहरु

1602.39.00

िोल प्रर्तशत ५

(फाउल्स) को

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-सुगरु कोः
1602.41.00

--वफला र वफलको टु क्रा

िोल प्रर्तशत ५

1602.42.00

--अगाडीको वफला र त्र्सको टु क्रा

िोल प्रर्तशत ५

1602.49.00

--अन्र्, र्ििण सिेतको

िोल प्रर्तशत ५

1602.50.00

-चौपार्ा (बोभाइन) क्षजवजन्तुको

िोल प्रर्तशत ५

1602.90.00

-अन्र्,

कुनै

जनावरको

रगतको

पररकार सिेत
16.03

1603.00.00

िोल प्रर्तशत ५

िासु, िाछा, क्रुष्टार्सर्न, िोलस्क वा

अन्र् जलीर् इनभवटथब्रेटको सार र
रस।
16.04

िोल प्रर्तशत ५

तर्ारी

र

(िाछाको

सुरक्षित

फुल)

(क्र्ार्भर)

िाछा; क्र्ार्भर

र

िाछाको

को

फुल

प्रर्तस्र्ापक

(सब्स्टीच्र्ूट)
-र्सङ्गै

वा

नपारे को:

टु क्रा

िाछा

तर

केस्रा

1604.11.00

--साल्िोन

1604.12.00

--हेरङ्गस्

1604.13.00

--स्प्राट िाछाको सार्डथन्स, सार्डथनल
े ार

िोल प्रर्तशत ५

र्ब्रसर्लङ
1604.14.00

िोल प्रर्तशत ५

िोल प्रर्तशत ५

--टु नाज, स्कीपज्र्ाक र वोर्नतो (साडाथ
एस पी पी)

िोल प्रर्तशत ५

1604.15.00

--म्र्ाकारल

िोल प्रर्तशत ५

1604.16.00

--एन्कोर्भज

िोल प्रर्तशत ५

1604.17.00

--बाि(ईल) हरु

िोल प्रर्तशत ५

1604.18.00

--साकथको पिेटाहरु

िोल प्रर्तशत ५
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1604.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

1604.20.00

--अन्र् तर्ारी वा सुरक्षित िाछा

िोल प्रर्तशत ५

-क्र्ार्भर्र

र

क्र्ार्भर्रका

प्रर्तस्र्ापकहरु:
1604.31.00

--क्र्ार्भर्र

िोल प्रर्तशत ५

1604.32.00

--क्र्ार्भर्रका प्रर्तस्र्ापकहरु

िोल प्रर्तशत ५

16.05

तर्ारी

वा

सुरक्षित

क्रुष्टार्सर्न्स,

िोलस्क र अन्र् ढाडको हाड नभएको
(इनभवटथब््रेट) जलचरहरु।
1605.10.00

-गंगटो

िोल प्रर्तशत ५

-क्षझंगे िाछा (स्रीम्प र प्राउन) हरु:
1605.10.00

--हावा नर्छने भााँडोिा नराक्षिएको

िोल प्रर्तशत ५

1605.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

1605.30.00

-लोव्स्टर

िोल प्रर्तशत ५

1605.40.00

-अन्र् कुष्टार्सर्न्स

िोल प्रर्तशत ५

-बावहरी िबटा हुने जीव (िोलस्क)
हरु:
1605.51.00

--र्सपी (ओइस्टर) हरु

1605.52.00

ाँ ी
--घुग

(स्कालोप)

हरु

ाँ ी
रानी घुग

िोल प्रर्तशत ५

(क्वीन स्कालोप) हरु सिेत

िोल प्रर्तशत ५

1605.53.00

--िसलाहरु

िोल प्रर्तशत ५

1605.54.00

--कटल िाछा र क्षस्क्वड्

िोल प्रर्तशत ५

1605.55.00

-- क्लाि, कोकल र आकथ सेलहरु

िोल प्रर्तशत ५

1605.56.00

--क्लाि, कोकल र आकथ सेलहरु

िोल प्रर्तशत ५

1605.57.00

--एबालोन

िोल प्रर्तशत ५

1605.58.00

--शंिेवकरा

1605.59.00

(स्नेल)

हरु, सिुन्द्र्ी

शंिेवकरा (सी स्नेल) हरु वाहेक

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र् ढाडिा हाड नहुने जलचरहरु:
1605.61.00

--सिुद्री क्र्ुकम्वरहरु

िोल प्रर्तशत ५

1605.62.00

--सिुद्री अक्षचन
थ हरु

िोल प्रर्तशत ५
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1605.63.00

--जेर्ल िाछा

िोल प्रर्तशत ५

1605.69.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

17.01

ठोस

रुपिा

रासार्र्नक

उिु

च ुकन्िर

वा

तवरबाट

शुि

र

गररएको

सुक्रोज (उिुको क्षचनी)
-रं गाउने र सुवास स्वाि आउने पिार्थ
नर्िसाएको कच्चा क्षचनी:
--र्स भागको उपक्षशर्थक द्रष्टव्र् २ िा
उल्लेि गररएको उिुको क्षचनी:
1701.13.10

ाँ र भेलीसिेत), गुड
ाँ गट्टा
---सख्िर (गुड
(पैठारीिा िात्र)

प्रर्त क्वीन्टल.
रु.१२५।–

--उिुको अन्र् क्षचनी:
1701.14.10

ाँ र भेलीसिेत), गुड
ाँ गट्टा
---सख्िर (गुड
(पैठारीिा िात्र)
क्षचनी

17.03

वनाउिा

प्रर्त क्वीन्टल.
रु.१२५।–

र्नस्कने

क्षशरा

वा

उिुको रस (टे िा छु वा िुिो सिेत)
1703.10.00

-उिुको िुंिो (िोलासेस)

प्रर्त क्वीन्टल.

1703.90.00

-अन्र्

प्रर्त क्वीन्टल.

रु.८०।–
रु.८०।–

कोका नभएको क्षचनीको र्िठाई (सेतो

17.04

चक्लेट सवहत)।
1704.10.00

-क्षचनीले

छोपेको

वा

नछोपेको

वा

िीठो लेप लगाएको वा नलगाएको

18.05

च ुइं गि (पैठारीिा िात्र)

िोल प्रर्तशत १०

1704.90.00

-अन्र् (पैठारीिा िात्र)

िोल प्रर्तशत ५

1705.00.00

कोकोको धू लो, क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ
नहालेको।

िोल प्रर्तशत ५

चक्लेट र अरु कोको र्िर्सएका िाद्य

18.06

पिार्थहरु।
1806.10.00

-कोकोको

धू लो, क्षचनी

पिार्थ हालेको
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वा

गुर्लर्ो
िोल प्रर्तशत ५

1806.20.00

-२ केजी भन्िा बढी तौलको वढका
(ब्लौक वा स्ल्र्ाव) वा डण्डी (बार)

को रुपिा रहेका अन्र् पररकार, तरल,
िांडा, धू लो, िानािार वा अन्र् र्ुप्रो
(बल्क) को रुपिा भांडोिा हार्लएको
वा तुरुन्त वेष्ठन गररएको (इर्िर्डर्ट
प्र्ावकङ्ग) िा २ केजी भन्िा बढी
भएको

िोल प्रर्तशत ५

-अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको रुपिा:
1806.31.00

--भररएको

िोल प्रर्तशत ५

1806.32.00

--नभररएको

िोल प्रर्तशत ५

1806.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

19.02

स्पेगट
े ी, म्र्ाकारोनी, नूडल्स, लसाने,
नोकी, रार्भओली, क्र्ानेलोनी कुकुहरु
जस्ता

पकाइएका

वा

नपकाइएका,

(िासु वा अन्र् पिार्थ) भररएका वा
नभररएका वा अन्र् वकर्सिबाट तर्ार
पाररएका पाष्टाका पररकारहरु; तर्ार
गररएको वा नगररएको कुकुहरु।

-नपकाएको पास्टा (िुछेको वपठो),
नभरे को

(नौट

प्रकारको तर्ारी:

स्टफेड)

वा

अन्र्

1902.11.00

--फुल हालेको

प्रर्त वकलो रु.१७।-

1902.19.00

--अन्र्

प्रर्त वकलो रु.१७।-

1902.20.00

-पकाएको वा नपकाएको वा अन्र्
प्रकारले तर्ार गरे को भरे को पास्टा

19.05

(िुछेको वपठो)

प्रर्त वकलो रु.१७।-

1902.30.00

-अन्र् पास्टा (िुछेको वपठो)

प्रर्त वकलो रु.१७।-

1902.40.00

-कुकु (उत्तरी अवफ्रकी िाद्य पिार्थ)

प्रर्त वकलो रु.१७।-

कोको परे को वा नपरे को पाउरोटी,
पेिी, केक, र्बस्कुट
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र

अरु

रोटी

सम्बन्धी

सािान; कम्र्ुर्नर्ि, वेफसथ

(पकाएको रोटी र्बकोको काि गने ),
और्धी भनथ हुने िाली क्र्ाप्सूल (एम्टी
क्र्ासे),

र्सर्लङ

रोटी), राइस

वेफर्सथ

पेपर

(टाल्ने

(तोफु, ििचा

बनाउने वपठोको रोटी जस्तो पिार्थ) र
अन्र् र्स्तै उत्पािन।
-अन्र्:
1905.90.20
२०.०१

--आलु क्षचप्स
र्भनेगार

प्रर्त वकलो रु.१७।-

(र्सरका)

वा

एर्सवटक

एसीडद्वारा तर्ार गररएको वा सुरक्षित
गररएको

वनस्पर्त,

फलफूल,

काष्ठ

फल र अन्र् िान हुने बोट ववरुवाका
अङ्गहरु।
२००१.१०.००

-कांक्रो

२००१.९०.००

-अन्र्

(क्र्ूकम्बर

र

घेरवकन्)
िोल प्रर्तशत १०

२०.०२

िोल प्रर्तशत १०

र्सरका

(र्भनेगार)

वा

एर्सवटक

एसीडबाहेक अन्र् तररकाबाट तर्ार
वा सुरक्षित गररएको गोलभेडा।
२००२.१०.००

-र्सङ्गो वा टु क्रा गोलभेडा

िोल प्रर्तशत १०

२००२.९०.००

-अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

२०.०३

र्सरका (र्भनेगार) वा एर्सवटक एसीड
बाहेक

अन्र्

तररकाबाट

तर्ार

वा

सुरक्षित गररएको च्र्ाउ र जिीनिूर्न
फल्ने च्र्ाउ।
२००३.१०.००
२००३.९०.००
२०.०४

-छत्रक

(ऐगाररकस)

जार्तका

च्र्ाउहरु

िोल प्रर्तशत १०

-अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

र्भनेगार वा एर्सवटक एर्सडबाट भन्िा
र्भन्िै वकर्सिबाट सुरक्षित गररएको वा
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तर्ार गररएको, शीर्थक २०.०६ का
उत्पािनहरु

वहिीकृत

बाहेक,

(फ्रोजेन) अन्र् वनस्पर्तहरु।
२००४.१०.००

-आलुहरु

२००४.९०.००

-अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

वनस्पर्त

र

वनस्पर्तका

र्ििणहरु
२०.०५

िोल प्रर्तशत १०

र्भनेगार वा एर्सवटक एर्सडबाट भन्िा
र्भन्िै वकर्सिबाट सुरक्षित गररएको वा
तर्ार गररएको, शीर्थक २०.०६ का
उत्पािनहरु

वहिीकृत

बाहेक,

नगररएका

(नट

फ्रोजेन)

अन्र्

वनस्पर्तहरु।
२००५.१०.००

-सिरुपी वनस्पर्त

िोल प्रर्तशत १०

-आलुहरुः
२००५.२०.१०

--फ्रोजन फ्रेन्ज फ्राइका लार्ग

िोल प्रर्तशत १०

२००५.२०.९०

--अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

२००५.४०.००

-केराउ

िोल प्रर्तशत १०

-बोडी, र्सिीः
२००५.५१.००

--छोडाएको बोडी, र्सिी

िोल प्रर्तशत १०

२००५.५९.००

--अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

२००५.६०.००

-कुररलो

िोल प्रर्तशत १०

२००५.७०.००

ु
-जैतन

िोल प्रर्तशत १०

२००५.८०.००

-गुर्लर्ो िकै

िोल प्रर्तशत १०

-अन्र् वनस्पर्त र वनस्पर्तका र्ििणः

२०.०६

२००५.९१.००

--बााँसको तािा

िोल प्रर्तशत १०

२००५.९९.००

--अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

२००६.००.००

क्षचनीबाट

सुरक्षित

क्षझवकएको
जिाइएको

(ड्रेण्ड),

(ग्लेस)

(वप्रजभ्डथ,
क्षचनीको
वा

पानी
पाप्रा
क्षचनीले

आच्छादित गररएको (वक्रस्टालाइज्ड)
वनस्पर्तहरु
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(भेक्षजटे वल्स),

फल,

िोल प्रर्तशत १०

काष्ठफल (नट्स), फलको बोक्रा र
बोट ववरुवाका अन्र् अं गहरु।
२०.०७

क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ हाली वा
नहाली,

पाक

प्राप्त

(अब्टे ण्ड

बाइ

कुवकङ्ग) गररएका जाि, फलफूलको
जेली, िािाथलेडस्, फलफूल वा काष्ट

फल (नट) को सुरुवा (प्र्ूरी) वा
फलफूल

वा

काष्ट

फलको

िाडा

(पेष्ट)।
२००७.१०.००

-सिरुपी पररकारहरु

िोल प्रर्तशत १०

-अन्र्ः
२००७.९१.००

--अर्िलो फलफूल

िोल प्रर्तशत १०

२००७.९९.००

--अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

20.08

स्प्रीट वा क्षचनी वा गुर्लर्ो पिार्थ हाली
सुरक्षित गररएको वा अन्र् प्रकारले
तर्ार

गररएको

फलफूल, काष्ठफल

अन्र्त्र
र

नपरे को

अन्र्

बोट

ववरुवाको िान हुने अं गहरु।
-एकै ठाउं िा र्िसाएको वा नर्िसाएको
काष्टफल, बिाि र अरु बीज :
2008.11.00

--बिाि (िम्फली)

िोल प्रर्तशत ५

2008.19.00

--अन्र् र्ििण सिेत

िोल प्रर्तशत ५

2008.20.00

-भूंइकटहर

िोल प्रर्तशत ५

2008.30.00

-अर्िलो फलफूलहरु

िोल प्रर्तशत ५

2008.40.00

-नास्पाती

िोल प्रर्तशत ५

2008.50.00

-िुपाथनी

िोल प्रर्तशत ५

2008.60.00

-पैर्ंू

िोल प्रर्तशत ५

2008.70.00

-आरु, नेक्टाररन जार्तको आरु सिेत

िोल प्रर्तशत ५

2008.80.00

-स्ट्रबेरी (भूंइ ऐसेल,ु काफल)

िोल प्रर्तशत ५

-उपशीर्थक

२००८.१९

र्ििण सवहतको अन्र् :
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बाहेकको

2008.91.00

--ताडीको

रुिको

िार्र्ल्लो

टुप्पो

(पाि हाटथस)
2008.93.00

िोल प्रर्तशत ५

--क्र्ानबेरी (भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि
म्र्ाक्रोकापोन, भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि
अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि र्भवटस-

2008.97.00

इर्डर्ा)

िोल प्रर्तशत ५

-- र्ििणहरु

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्:
2008.99.90
20.09

---अन्र्
क्षचनी

िोल प्रर्तशत ५

हालेको

वा

नहालेको, स्प्रीट

नहालेको र नकुहाएको फलफूलको
रस (अं गरु को कांचो रस सिेत) र
वनस्पर्त रस।
-सुन्तलाको रस (ओरे न्ज जुस):
2009.11.00

--वहिीकृत (फ्रोजेन)

2009.12.00

--वहिीकृत नगररएको, वृििूल्र् २०

2009.19.00

प्रर्त र्लटर रु.११।-

ननाघेको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-भोगटे

(पोिेलो

सिेत)

को

रस

(ग्रेपफ्रुट इन्क्लुर्डङ्ग पोिेलो जूस):
2009.21.00

--वृि िूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.29.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-अन्र् कुनै जक्षम्वर जार्त (र्सटरस)
को एकल फलको रस:
2009.31.00

--वृि िुल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.39.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-भइुं कटहरको रस (पाइनेपल जूस):
2009.41.00

--वृि िुल्र् २० भन्िा बढी नभएको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.49.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.50.00

-गोलभेडाको रस (टिाटो जूस)

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-अं गरु को रस (ग्रेप जूस) (अं गरु को
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कांचो रस) (ग्रेप िष्ट) सिेत:
2009.61.00

--वृि िूल्र् ३० ननाघेको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.69.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-स्र्ाउको रस (एपुल जूस) :
2009.71.00

--वृि िूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.79.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

-अन्र्

कुनै

एउटै

फलफूल

वा

वनस्पर्तको रस:
2009.81.00

--क्र्ानबेरी

(भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

म्र्ाक्रोकापोन,

भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

र्भवटस-

इर्डर्ा) को रस (जुस)

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.89.00

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2009.90.00

-रसको र्ििण

प्रर्त र्लटर रु.११।-

21.06

अन्र्त्र नपरे को िाद्य पिार्थ।
-अन्र् :
2106.90.10

--िालिोठ, पापड, निवकन भ ुक्षजर्ा र
चिेना

िोल प्रर्तशत ५

2106.90.20

सुतीरवहत पान िसला

प्रर्त वकलो

2106.90.60

कुरकुरे , कुरिुरे, क्षचजबल्स, लेज, र

प्रर्त वकलो

सूती रवहत सुगक्षन्धत सुपारी

प्रर्त वकलो

रु.६१०।-

त्र्स्तै उत्पािन
2106.90.70
22.02

रु.1७।-

रु.2२५।-

क्षचनी हालेको वा गुर्लर्ो गरे को र
वास्ना

आउने

सुरुक्षचकर

पानी,

प्राकृर्तक र कृर्त्रि िर्नज पानी र
वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड) सिेत र
शीर्थक

२०.०९

वनस्पर्तको

रस

को

फलफूल

सिावेश

अल्कोहल रवहत पेर् पिार्थ।
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र

नभएको

- अन्र्:
2202.91.00

22.03

--अल्कोहल रवहत ववर्र

प्रर्त र्लटर रु.१७।-

-- अन्र्:

प्रर्त र्लटर रु.१७।-

2202.99.10

---ईनजी र्ड्रंक्स

प्रर्त र्लटर रु.३०।-

2202.99.90

---अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.११।-

2203.00.00

जौबाट वनेको र्बर्र।

प्रर्त र्लटर

रु.१६५।-

ताजा अं गरु को वाइन र अल्कोहल

22.04

हाली

सुरक्षित

वाइन

सिेत

गररएको(फोवटथफाइड)
शीर्थक

२०.०९

को

वाहेक कााँचो अं गरु को रस (ग्रेप िस्ट)
-स्पावकथङ वाइन:
2204.10.10

--१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
(पैठारीिा िात्र)

2204.10.20

--१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
2204.10.30

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

--१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल
भएका
-अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

वाइन; कांचो

अं गरु को

रस,

अल्कोहल हालेर कुहुन रोकेको वा
ढीलो गरे को:

--२ र्लटर वा कि जाने भांडोिा
रहेको:
2204.21.10

---१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
(पैठारीिा िात्र)

2204.21.20

---१२

प्रर्तशत

रु.3७०।-

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
2204.21.30

प्रर्त र्लटर

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल
भएका

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

-- २ र्लटर भन्िा बढी तर १०
र्लटर ननाघ्ने भााँडोिा रह्ेको
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2204.22.10

---१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
(पैठारीिा िात्र)

2204.22.20
2204.22.30

---१२

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्त र्लटर

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका

रु.3७०।-

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल

प्रर्त र्लटर

भएका

रु.४३०।-

--अन्र्:
2204.29.10

---१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका

2204.29.20

---१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
2204.29.30

---१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल

प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

स्विे शिा

फलफूल

उत्पादित

र्तनको

सारबाट

प्रर्तशतसम्ि

बनेका

अल्कोहलको

र
१२
िात्रा

भएको स्विे शी वाईन
-अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

भएका
2204.29.40

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

कांचो

प्रर्त र्लटर

रु.१३५।-

अं गरु को

रस

(ग्रेप

िस्ट):
2204.30.10

--१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
वाईन (पैठारीिा िात्र)

2204.30.20

--१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका वाईन
2204.30.30

--१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल
भएका वाईन

22.05

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।प्रर्त र्लटर

रु.3७०।प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

भरिाउर् र वास्ना आउने सार वा
सुगक्षन्धत वोट ववरुवा र्िक्षित ताजा
अं गरु को अन्र् वाइन।
-२ र्लटर

वा

कि

जाने भाडािा

रहेको:
2205.10.10

--१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
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प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

(पैठारीिा िात्र)
2205.10.20

--१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
2205.10.30

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

--१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल
भएका

प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

-अन्र्:
2205.90.10

--१२ प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
(वाइन पैठारीिा िात्र)

2205.90.20

--१२

प्रर्तशत

भन्िा

बढी

१७

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएका
2205.90.30

--१७ प्रर्तशत भन्िा बढी अल्कोहल
अन्र्

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

भएका
22.06

प्रर्त र्लटर

रु.3७०।-

प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

कुहाएको

पिार्थहरु

(फिे ण्टे ड)

(उिाहरणत:

पेर्

स्र्ाउबाट

बनेको साइडर, नासपातीबाट बनेका
पेरी, कुहाएको िह र पानी र्िलाएको
र्िड,
सिावेश

साके); अन्र्त्र

पिार्थहरु

नभएका

नपरे का

कुहाएको

वा
पेर्

(फिे ण्टे ड् ववभरे जेज) को

र्ििण र कुहाइएका पेर् पिार्थहरु
(फिे ण्टे ड् ववभरे जेज) तर्ा अिारक
पेर्

पिार्थ

(ननअल्कोहोर्लक

ववभरे जेज) हरुको र्ििण।
2206.00.10

--छ्याङ्ग (कन्ट्री र्बर्र)

2206.00.20

--सेम्पेन, सेरी, र्िड, पेरी, वविे शिा

प्रर्त र्लटर रु.3५।प्रर्त र्लटर

उत्पादित साइडर

रु.४३०।-

2206.00.30

--स्विे शिा उत्पादित साइडर

प्रर्त र्लटर

2206.00.40

--१७ प्रर्तशतभन्िा बढी अल्कोहल
भएको

जर्डवुटी

कक्टे ल

र्िक्षित

रु.1८०।-

िदिरा,

(अल्कोहर्लक/

अल्कोहर्लक/नन्अल्कोहर्लक र्ििण)
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प्रर्त र्लटर

रु.४३०।-

तर्ा अन्र् फिे ण्टे ड िदिराहरू
2206.00.90
22.07

प्रर्त र्लटर

-अन्र्

रु.४३०।-

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

--८०

प्रर्तशत

घनत्व

अल्कोहल

शक्षि वा सो भन्िा िार्र् अल्कोहल
शक्षि

भएको

अक्षन्डनेचडथ

इर्ार्ल

अल्कोहल
2207.10.20

प्रर्त र्लटर रु.६०।-

--आर्तनिा

८०

प्रर्तशत

वा

सो

भन्िा बढी अल्कोहल भएका िदिराको
कच्चा

पिार्थको

रे क्षक्टफाइड क्षस्प्रट

रुपिा प्रर्ोग हुने
प्रर्त र्लटर रु.६०।-

2207.10.30

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

2207.10.40

--एनहाइड्रस

इर्ानोल

(९९

प्रर्तशतभन्िा बढी अल्कोहल भएको)
2207.20.00

-र्डनेचडथ

क्षस्प्रट

(८०

िे क्षि

८०

प्रर्तशत

अल्कोहल

भन्िा

शक्षि

कि

भएको

प्रर्त र्लटर रु.७।-

९९

प्रर्तशतसम्ि अल्कोहल भएको)
22.08

प्रर्त र्लटर रु.६५।-

प्रर्त र्लटर रु.१७।-

घनत्व

अववकृत

(अनर्डनेचडथ) एर्र्ल अल्कोहल; अरि
(क्षस्पररट्स), िदिरा (र्लकसथ) र अन्र्
(क्षस्पररच ुअस)

िािक

पेर्हरु

(बेभरे जेज)।
-अं गरु को वाइन वा अं गरु िाकथबाट
र्नकार्लएको क्षस्प्रट (व्राण्डी)
2208.20.10

--वाइन वा ब्राण्डीको कच्चा पिार्थको
रुपिा प्रर्ोग हुने सवै प्रकारका िािक
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प्रर्त र्लटर

रु.१६५।-

द्रबहरु (स्प्रीट सिेत)
--अन्र्
2208.20.90.10

--- १५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.20.90.20

--- २५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

तर्ारी िदिरा
---३०

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।-

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.20.90.30

प्रर्त र्लटर

रु.१३२५।-

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।-

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

-ह्वीस्कीहरु
2208.30.10

-- ह्वीस्कीको कच्चा पिार्थको रुपिा
प्रर्ोग
सिेत)

हुने

िािक

द्रबहरु

(स्प्रीट

प्रर्त र्लटर

रु.1६५।-

--अन्र्:
2208.30.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.30.90.20

---२५

र्ु.वप.

(४२.८

तर्ारी िदिरा
---३०

र्ु.वप.

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।-

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
-उिुको

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।-

शक्षिको

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.30.90.30

प्रर्त र्लटर

रु.१३२५।-

उत्पािनहरुलाई

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

कुहाएर

च ुलाई गरी र्नकार्लएको रि र अन्र्
क्षस्प्रट:
2208.40.10

-- रि र अन्र् स्प्रीटहरुको कच्चा
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प्रर्त र्लटर

पिार्थको रुपिा प्रर्ोग हुने उिुको

रु.1६५।-

उत्पािनहरुलाई कुहाएर च ुलाई गरी

र्नकार्लएको स्प्रीट सिेतका िािक
द्रबहरु
--अन्र्:
2208.40.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.40.90.20

---२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

तर्ारी िदिरा
---३०

र्ु.वप.

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।–

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.40.90.30

प्रर्त र्लटर

रु.१३२५।–

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।–

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

-जीन र जेनेभा:
2208.50.10

-- क्षजन र जेनेभाको कच्चा पिार्थको
रुपिा प्रर्ोग िािक द्रबहर्ू (स्प्रीट
सिेत)

प्रर्त र्लटर

रु.1६५।-

--अन्र्:
2208.50.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.50.90.20

---२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

तर्ारी िदिरा
--- ३० र्ु.वप. शक्षिको (३९.९४
प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
-भोड्का
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रु.१३२५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।–

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.50.90.30

प्रर्त र्लटर

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।–
प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

2208.60.10

--भोड्काको कच्चा पिार्थको रुपिा
प्रर्ोग िािक द्रबहरु (स्प्रीट सिेत)

प्रर्त र्लटर

रु.1६५।-

--अन्र्:
2208.60.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.60.90.20

---२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

तर्ारी िदिरा
---३०

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।–

र्ु.वप.

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
-िदिरा

रु.१३२५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।–

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.60.90.30

प्रर्त र्लटर

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

(र्लकसथ)

तर्ा

उद्दीपक

तर्ा

उद्दीपक

कच्चा

पिार्थको

(कार्डथर्ल्स)
2208.70.10

--िदिरा

(र्लकसथ)

(कार्डथर्ल्स)
रुपिा

को

प्रर्ोग

(स्प्रीट सिेत)

हुने

िािक

द्रबहरु

प्रर्त र्लटर

रु.1६५।-

--अन्र्:
2208.70.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा
2208.70.90.20

---२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

तर्ारी िदिरा
---३०

र्ु.वप.

-अन्र्:
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प्रर्त र्लटर

रु.९९०।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।–

शक्षिको

(३९.९४

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
तर्ारी िदिरा

रु.१३२५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।–

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)
2208.70.90.30

प्रर्त र्लटर

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

2208.90.10

--अन्र्

िदिराको

रुपिा

प्रर्ोग

कच्चा

हुने

(स्प्रीट सिेत)

पिार्थको

िािक

द्रबहरु

प्रर्त र्लटर

रु.1६५।-

--अन्र्:
2208.90.90.10

---१५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४८.५

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर

रु.१३२५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१५६०।–

2208.90.90.20

---

२५

र्ु.वप.

शक्षिको

(४२.८

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर

रु.९९०।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३२०।–

2208.90.90.30

--- ३० र्ु.वप. शक्षिको (३९.९४
प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर

रु.९२०।-

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.१३१५।-

2208.90.90.40

---

४०र्ु.वप.

शक्षिको

(३४.२३

प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर

रु.४६५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.७७०।–

2208.90.90.50

--- ५० र्ु.वप. शक्षिको (२८.५३
प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

प्रर्त र्लटर

रु.३७५।–

प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.७५०।–

2208.90.90.60

--- ७० र्ु.वप. शक्षिको (१७.१२
प्रर्तशत अल्कोहलको िात्रा भएको)

द्रष्टव्र्

तर आर्ार्तत िदिराको हकिा िार्र्
उक्षल्लक्षित

िरबन्िीिा

अल्कोहलको

िात्रािा

सम्ि

भएिा

फरक

तोवकएको
एक

प्रर्तशत

सोही

िरबन्िी

लाग्नेछ र एक प्रर्तशत भन्िा बढी
फरक

भएिा

नक्षजकको

उच्चिरको

िरवन्िी अनुसार अन्त:शुल्क लगाई
असुल उपर गररनेछ।
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प्रर्त र्लटर रु.३५।–
प्रर्त एल.वप. र्लटर
रु.११५।–

24.01

अर्नर्िथत

(अन्म्र्ानुफ्र्ाक्चडथ)

सुती;

सुतीको अवशेर् (पैठारीिा िात्र)
2401.10.00

-डांठबाट

नछु ट्याइएको

नर्नकार्लएको

वा

सुती

(नट

स्टे म्ड/स्ट्रीप्ड)
2401.20.00

-आंक्षशक

रु.९५।-

वा

छु ट्याइएको

पूणरु
थ पिा
वा

डांठबाट

र्नकार्लएको

सूती

(स्टे म्ड/ स्ट्रीप्ड)
2401.30.00
24.02

वा

(सक्षव्स्टच्र्ूट)
च ुरोट

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.९५।-

प्रर्त वक.ग्रा.

-सुतीको अवशेर्
सुती

प्रर्त वक.ग्रा.

रु.९५।-

सुतीको
बाट

(चेरुट्स),

प्रर्तस्र्ापक
वनेको

र्सगार,

सानो

र्सगार

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

-सूतीको

र्सगार, च ुरोट

(चेरुट)

र

सानो र्सगार (र्सगारीलस)

प्रर्त क्षिल्ली
रु.१७।-

-सूतीको च ुरोट (र्सगरे ट):
2402.20.10

--वफल्टर नभएको

प्रर्त एि रु.४९५।–

--वफल्टर भएको:
2402.20.21

---७० र्ि.र्ि. सम्िको लम्वाईिा

2402.20.22

---७०

भन्िा

बढी

७५

र्ि.र्ि.

सम्िको लम्वाईिा (वफल्टर भएको)
2402.20.23

---७५

भन्िा

बढी

८५

र्ि.र्ि.

सम्िको लम्वाईिा (वफल्टर भएको)
2402.20.24

---८५ र्ि.र्ि. भन्िा बढी लम्वाईिा
(वफल्टर भएको)

प्रर्त एि

रु.1१३५।प्रर्त एि

रु.1४७५।प्रर्त एि

रु.1९२०।प्रर्त एि

रु.२७१५।-

-अन्र्:

24.03

2402.90.10

--तर्ारी र्बडी

2402.90.20

--सवै प्रकारका र्सगार
अन्र् र्नर्िथत (म्र्ानुफ्र्ाक्चडथ) सुती र
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प्रर्त एि रु.90।प्रर्त क्षिल्ली
रु.1७।-

प्रर्तस्र्ापक

सुती;

सिरुपी

वा

पुनर्नथर्िथत

(होिोक्षजनाइज्ड)

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

पर्न

अनुपातिा

सुतीको

प्रर्तस्र्ापक (सक्षव्स्टच्र्ूट) भएको वा
नभएको धू िपान गने सुती :
२४०३.११.००

--र्स भागको उपशीर्थक द्रष्टव्र् १
िा उक्षल्लक्षित वाटर पाइप टोब्र्ाको
(तिािु)

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.१३३५।-

--अन्र्:
२४०३.९९.९०

---अन्र्

प्रर्त वक.ग्रा. रु.३३५।-

--अन्र् :
प्रर्त वक.ग्रा.

2403.19.10

---पाइप टोबाको

2403.19.20

--च ुरोट तर्ा र्बडीको लार्ग प्रशोर्धत

रु.१३३५।-

सुती
2403.19.90

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.2७५।-

प्रर्त वक.ग्रा.

---अन्र्

रु.2७५।-

-अन्र्:
2403.91.00

--सिरुपी

(होिोक्षजनाइज्ड)

वा

पुनर्नर्िथत (ररकक्षन्स्टचूएटे ड) सुती

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.3३5।-

--अन्र्:
2403.99.10

---जिाथ, िैनी, नस (स्नफ) र गुट्िा
र र्नकोटीनर्ुि पान िसलाहरु तर्ा
र्स्तै सूर ्ती र्िक्षित तर्ारी वस्तुहरु

2403.99.20

---चूना र्िलाई िाने िुद्रा र्बक्रीको
लार्ग प्र्ावकङ्ग गररएको सुती

2403.99.30

रु.६१०।-

प्रर्त वक.ग्रा.
रु.3३5।-

---िुद्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको
कावटएको सुती (कट् टोबाको); धुलो
सुती (डस्ट टोबाको)

25.15

प्रर्त वक.ग्रा.

अर्ल अर्ल टु क्राएको वा करौतीद्वारा
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प्रर्त वक.ग्रा.
रु.3३5।-

काटे को वा अरु वकर्सिले काटे को
ववक्षशष्ट गुरुत्व २.५ वा बढी भएको
चरपाटे (बगाथकार सिेत) वढक्का वा
पाता

िावथल (र्सं गििंर), ट्राभरवटन,

इकोक्षजन र अन्र् चूनद्वारा स्िारक वा
भवन

बनाउने

ढुं गा

र

एलावाष्टर

(स्फवटक ढुं गा)।
-िावथल सं गििथर र ट्राभरवटन:
2515.12.00

--करौंर्तद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा
अरु

वकर्सिले

काटे को

चारपाटे

(वगाथकार सिेत) वढक्का वा पाता
2515.20.00

–इकोक्षजन

वा

अन्र्

चून

िोल प्रर्तशत ५

र्िक्षित

स्िारक वा भवन बनाउने ढुं गा र
एलावाष्टर (स्फवटक ढुं गा)
25.16

िोल प्रर्तशत ५

करौंर्तद्वारा वा अन्र् वकर्सिले अर्ल
अर्ल

तार्छएको,

कावटएको

वा

टु क्राइएको चारपाटे (बगाथकार सिेत)
वढक्का

वा

पाताको

रुपिा

रहेको

ग्रेनाइट (कडा पत्र्र), पफाथइरी, रे शा
नभएको

बलौटे ढं ु गा

आग्नेर्
र

चट्टान,

स्िारक

वेसाल्ट,

एवं

भवन

बनाउने अन्र् ढुं गा।
-कडा प्र्र (ग्रेनाइट) :
2516.12.00

--करौंर्तद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा
अन्र्

प्रकारले

काटे को

चारपाटे

(वगाथकार सिेत) वढक्का वा पाता

िोल प्रर्तशत 1५

2516.20.00

-बलौट ढु ङ्गा

िोल प्रर्तशत 1५

2516.90.00

-अन्र् स्िारक वा भवन बनाउने ढुं गा

िोल प्रर्तशत 1५

-पोटथल्र्ाण्ड र्सिेण्ट :
2523.21.00

--कृर्त्रि रुपले रं गाएको वा नरं गाएको
सेतो र्सिेण्ट
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प्र.िे.टन रु.२२०।-

2523.29.00

--अन्र् (पोटथल्र्ाण्ड र्सिेण्ट िैरो)

प्र.िे.टन रु.२२०।-

2523.30.00

-आलुर्िनस र्सिेण्ट

प्र.िे.टन रु.२२०।-

2523.90.00

-अन्र् हाइड्रोर्लक र्सिेण्ट

प्र.िे.टन रु.२२०।-

32.08

अजलीर् िाध्र्ििा प्रक्षिप्त (र्डस्पस्डथ)
वा

घुर्लत

(र्डजोल्भ्ड)

सं श्लवे र्त

पोर्लिरहरु (बहुभाव) वा रासार्र्नक
ढं गबाट

पररवर्तथत

(िोर्डफाइड)

सं श्लवे र्त

पोर्लिरहरुिा

आधाररत

रं गलेप (पेन्टस) र रोगन (वार्नथस)हरु
(इनािेल र प्रलािारस सिेत); र्स
भागको

द्रष्टब्र्िा

पररभार्ा

गरे

अनुसारका घोलहरु (सोल्र्ूशन)।
3208.10.00

-पोर्लष्टरिा आधाररत

3208.20.00

-एक्रेर्लक वा र्भनाइन पोर्लिरहरुिा

3208.90.00
32.09

िोल प्रर्तशत ७

आधाररत

िोल प्रर्तशत ७

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ७

जलीर् िाध्र्ििा र्डष्पस्डथ (प्रक्षिप्त) वा
र्डजल्भ

(घुर्लत)

कृर्त्रि

गररएको

पोर्लिरहरु (बहुभाग) वा रासार्र्नक
पररवतथन गररएको प्राकृर्तक

तवरले

पोर्लिरहरुिा आधाररत रङ्गलेप (पेन्ट)
र

रोगन

वार्नथस)

इनािेल

र

प्रलािारस (ल्र्ाकसथ) सिेत)।
3209.10.00

32.10

-एक्रेर्लक

वा

र्भनाइल

पोर्लिरिा

आधाररत

िोल प्रर्तशत ७

3209.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ७

3210.00.00

अन्र्

रं ग

लेप

(पेन्ट)

र

रोगन

(बार्नथस) (इनािेल, प्रलािारस ल्र्ाकर
र र्डस्टे म्पर सिेत) छाला तर्ारी गने
(लेिर वफर्नर्सं ग) काििा प्रर्ोग हुने
िालका

तर्ारी
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वाटर

वपगिेन्ट

िोल प्रर्तशत ७

(जलीर् बणथक)
३२.१४

र्ससाकार

(ग्लेक्षजर्र)

को

पुट्टी,

ग्राफ्टीङ्ग पुट्टी, रे क्षजन र्सिेन्ट, कौक
(सं र्धबन्धक)

र्ौर्गकहरु

िावष्टक

(िोटो)

भरौट

(वफर्लङ्ग)

हरु;

र

अन्र्

क्षचत्रकारको

हरु,

गृहिुि

(फ्र्ासाड), र्भत्री र्भत्तो, भ ुई र तल्लो

छत (र्सर्लङ्ग) र र्स्तै ठाउं को लार्ग
सतहको

वकरण

परावतथन

र्नरोधक

उत्पािनहरु।
३२१४.१०.००

-काचनकताथ

(र्सशाको

काि

गने

ग्लेक्षजर्र) को पोटीन (पुट्टी), रोपण
वा कलि बांध्ने (ग्राफ्टीङ्ग) पोटीन
(पुट्टी), रे क्षजन र्सिेण्टहरु, सक्षन्धबन्धक
(कौवकङ्ग) र्ौर्गकहरु (कम्पाउण्डस)
र

अन्र्

क्षचत्रकार

33.03

िाक्षस्टक्स
(पेण्टर)

(िोटाहरु);
को

भरौट

(वफर्लङ्गस)

िोल प्रर्तशत ५

३२१४.९०.००

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

3303.00.00

सुगक्षन्धत वा शरीर सफाई सम्बन्धी
पानी।

33.04

िोल प्रर्तशत ७

सौन्िर्थ वा रुप–सज्जा (िेक–अप) का
सािानहरु

(और्धी

बाहेकको),

छालाको सुरिाको लार्ग प्रर्ोग गररने
वस्तुहरु; घाि

छल्ने

(छाला)

रं गाउने

सािानहरु

सिेत;

वा

घािद्वारा
(सनट्यान)

हात

र

नङ

प्रशाधनहरु (िेर्नक्र्ोर) वा गोडाको
उपचार

सम्बन्धी

(पेर्डक्र्ोर)

सािानहरु।
3304.10.00

-ओठ

सज्जा
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(र्लप

िेकअप)

का

िोल प्रर्तशत 5

सािानहरु
3304.20.00

-आंिा सजाउने (आइ िेकअप) का
सािानहरु

3304.30.00

िोल प्रर्तशत 5

-हात गोडाका नङ उपचार सम्बन्धी
प्रशाधनहरु

3304.91.00
3304.99.00
33.05

--सं पीर्डत

िोल प्रर्तशत 5

(कम्प्रेस्ड)

गरे को

वा

नगरे को पाउडर

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

कपालिा प्रर्ोग गररने सािानहरु।
3305.10.00

-स्र्ाम्पूहरु

3305.20.00

-स्र्ार्ी रुपिा कपाल र्सधा गने वा

िोल प्रर्तशत 5

घुिाउरो बनाउने साधनहरु

िोल प्रर्तशत 5

3305.30.00

-कपाल रं गाउने प्रलािारस

िोल प्रर्तशत 5

3305.90.00

-अन्र्

33.06

िुि

िोल प्रर्तशत 5

सम्बन्धी

(ओरल)

वा

िांत

सम्बन्धी (डेण्टल) स्वास््र् (हाइक्षजन)
र्नर्ित्तका

तर्ारी

वस्तुहरु

(वप्रपरे सन्स), िन्त क्षस्र्रक लेिो र चूण थ
(डेिर वफक्सेवटभ पेष्टस र पाउडसथ)
सिेत; अलग अलग (इनर्डर्भजुअल)
िुद्रा र्बक्रीको प्र्ाकेजिा भएको िांत

हरुको चेप (बीचको भाग) सफा गनथ
प्रर्ोग गररने

तन्तु (र्ानथ) (डेण्टल

ल्फौस वा िांत वा िांतको चेप सफा
गनथ

बनाइएको

िुलार्ि

िालको

धागो)।
3306.10.00

-िन्त ििनहरु (डेक्षण्टफ्रीसेस)

3306.20.00

-िांतहरुको

चेप

सफा

गनथ

िोल प्रर्तशत 5

प्रर्ोग

गररने तन्तु (डेण्टल ल्फौस)
3306.90.00
33.07

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्
िाह्री

िोल प्रर्तशत 5

बनाउने
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(वप्रशेभ,

शेर्भङ्ग

र

आफ्टरशेभ) सािानहरु, गन्ध हटाउने,
नुहाउने

सािानहरु, रौं

िुइल्र्ाउने

सािानहरु र अन्र्त्र नपरे का, अन्र्
सुगक्षन्धत िृंगाररक वा सर सफाइका
सािानहरु; ववसं क्रािक तत्वहरु भएको
वा

नभएको, सुगक्षन्धत

नभएको

कोठा

भएको

वा

गन्धहारक

(र्डओडोराइजर) सािानहरु।
3307.10.00

-िाह्री

बनाउने

(वप्रशेभ, शेर्भङ्ग

र

आफ्टरशेभ) सािानहरु
3307.20.00

िोल प्रर्तशत 5

-ब्र्क्षिगत गन्ध हटाउने र पसीना
रोक्ने सािानहरु

3307.30.00
3307.90.00
34.01

िोल प्रर्तशत 5

-सुगक्षन्धत नुहाउने लवण र स्नानका
सािानहरु

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

सावुन; सावुन भएका वा नभएका छड
वा

डण्डी

(वार)

वटवकर्ा

(केक),

सााँचोिा ढालेर (िोल्डेड) बनेका रुप
वा आकृर्तका, बाह्य भागिा असर पाने

(सफेस एक्षक्टभ) प्रांगाररक उत्पािन
वा ववरचनहरु (वप्रपरे सन्स) सावुन भए
वा नभएका तरल (र्लक्षक्वड) वा लेिो
(क्रीि)

रुपिा

भएको

र

िुद्रा

र्बक्रीको लार्ग प्रस्तुत गररएका (पुट
अप फर ररटे ल सेल) नुहाउन (वार्सङ
ि स्कीन) र्नर्ित्तका बाह्य भागिा
असर पाने (सफेस एक्षक्टभ) प्रांगाररक
उत्पािन वा ववरचन (वप्रपरे सन्स) हरु;
सावुन

(सोप)

(र्डटजे ण्ट)

वा

अपिाजथक

द्रब्र्

सं र्सि

(इक्षम्प्रग्नेटेड), ववलेवपत (कोटे ड)
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वा

आवृत्त (कभडथ) भएका कागत, गद्दा
(वार्डङ्ग),

जिोठ

(फेल्ट)

र

वर्नेतरवस्तु (ननवुभेन्स)।
3401.11.00

--ट्वाइलेट (शारीररक सफाई) को
प्रर्ोगको लार्ग (और्र्धिूलक उत्पािन
सिेत

िोल प्रर्तशत 5

3401.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

3401.20.00

-अन्र् रुपका सावुन

िोल प्रर्तशत 5

3401.30.00

-छाला

सफा

गने

(नुहाउने)

कार्थ

र्नर्ित्तका बाह्य भागिा असर पाने ,
तरल

(र्लक्षक्वड) वा लेिो (क्रीि)

रुपिा भएका िुद्रा र्बक्रीको लार्ग
प्रस्तुत

भएका

(प्रोडक्ट्स)

प्रांगाररक

उत्पािन

तर्ा

ववरचनहरु

(वप्रपरे सन्स)
34.02

प्रांगाररक

बाह्य

कारकहरु
बाह्य

िोल प्रर्तशत 5

भागिा

असर

(एजेन्ट)(सावुन

भागिा

वस्तुहरु, धुने

असर
(वार्सङ्ग)

पाने

बाहेक);

पाने

तर्ारी

उत्पािनहरु

(धुने सहार्क सािान सिेत) र शीर्थक
३४.०१ िा उल्लेि भएका बाहेक
सावुन भएको वा नभएको सफा गने
(क्षक्लर्नङ्ग) सािानहरु।
-िुद्रा र्बक्रीको रुपिा राक्षिएको वा
नराक्षिएको

प्रांगाररक

बाह्य

भागिा

असर पाने कारकहरु (एजेन्ट):
3402.11.00

--एर्नर्ोर्नक

िोल प्रर्तशत 5

3402.12.00

--क्र्ावटर्ोर्नक

िोल प्रर्तशत 5

3402.13.00

--नन-आर्ोर्नक

िोल प्रर्तशत 5

3402.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

3402.20.00

-िुद्रा र्बक्रीको लार्ग राक्षिएका तर्ारी

िोल प्रर्तशत 5
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सािानहरु
-अन्र्:
38.14

3402.90.90

--अन्र्

3814.00.00

ु
प्रांगाररक सं र्ि
ि््रावक (सोल्भेन्ट)

िोल प्रर्तशत 5

र पातलो पाने (र्र्नर) पिार्थ, अन्र्त्र
नपरे को;

प्रलेप

(पेन्ट)

र

रोगन

(वार्नथस) हटाउने वा िेट्ने तर्ारी
सािानहरु।
39.20

प्रर्त र्ल. रु.२२।–

(नन्सेलल्ु र्र)

अकोशीर्

र

असवल

(नट्ररइन्फोस्डथ), अस्तर नहार्लएको वा
पटर्लत (लेर्िनेट) नगररएको, आधार
(सपोटथ) नहार्लएको वा र्स्तै अरु
सािानसाँग

नजोर्डएका

प्लावष्टकका

अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, वफल्ि, फ्वाईल
र क्षस्ट्रपहरु।
3920.10.00

-इर्ाइर्लनको पोर्लिरको

िोल प्रर्तशत 5

3920.20.00

-प्रोवपर्लनको पोर्लिरको

िोल प्रर्तशत 5

3920.30.00

-स्टाइररनको पोर्लिरको

िोल प्रर्तशत 5

-र्भनार्ल क्लोराइडको पोर्लिरहरुका:
3920.43.00

--तौलको वहसावले ६ प्रर्तशतभन्िा
घटी

3920.49.00

सुघट्यकारी

(प्लावष्टसाइजसथ)

नरहेको

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

-एक्रेर्लक पोर्लिरको:
3920.51.00

--पोर्ल (र्िर्ाइल र्िर्ावक्रलेट) को

िोल प्रर्तशत 5

3920.59.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

-पोर्लकावोनेटहरु,
पोर्लएर्लल

इष्टरहरु

अक्षल्कडरे क्षजन्स,
वा

अन्र्

पोर्लष्टरहरु:
3920.61.00

--पोर्लकावोनेटहरुको

िोल प्रर्तशत 5

3920.62.00

--पोर्ल (इर्ाइर्लन टे ररफ्र्ालेट) को

िोल प्रर्तशत 5
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3920.63.00

ृ पोर्लष्टरहरुको
--असं तप्त

िोल प्रर्तशत 5

3920.69.00

--अन्र् पोर्लष्टरहरुको

िोल प्रर्तशत 5

ु ोज
-सेलल

वा

र्सका

रासार्र्नक

ब्र्ूत्पक्षत्तहरुको :
3920.71.00

ु ोजको
--पुनर ्उत्पादित सेलल

िोल प्रर्तशत 5

3920.73.00

ु ोज एर्सटे टको
--सेलल

िोल प्रर्तशत 5

3920.79.00

ु ोज ब्र्ूत्पक्षत्तहरुको
--अन्र् सेलल

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र् प्लावष्टकहरुकोः
3920.91.00

--पोर्ल (र्भनार्ल वुटाईरन) को

िोल प्रर्तशत 5

3920.92.00

--पोर्लर्ािाइडको

िोल प्रर्तशत 5

3920.93.00

--एर्िनो-रे क्षजन्सको

िोल प्रर्तशत 5

3920.94.00

--फेनोर्लक रे क्षजन्सको

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र् प्लावष्टकको:
3920.99.10

---िुद्रण गररएको

िोल प्रर्तशत 5

3920.99.90

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

39.21

प्लावष्टकका अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु,
वफल्ि, फ्वाइलहरु र स्ट्रीपहरु।
ु र) :
-कोशिर् (सेलल
3921.11.00

--स्टाइररनको पोर्लिरको

िोल प्रर्तशत 5

3921.12.00

--र्भनार्ल क्लोराइड पोर्लिरको

िोल प्रर्तशत 5

3921.13.00

--पोर्लर्ूरेर्ेनको

िोल प्रर्तशत 5

3921.14.00

--पुनउथत्पादित

(ररजेनरे टेड)

ु ोज) को
(सेलल
3921.19.00

कोर्
िोल प्रर्तशत 5

--अन्र् प्लावष्टकहरुको

िोल प्रर्तशत 5

ु र) :
-कोशिर् (सेलल
--अन्र् :

39.22

3921.90.10

---िुद्रण गररएको

3921.90.90

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 5
िोल प्रर्तशत 5

प्लावष्टकका

स्नानगार

(वा्स)हरु,

वहुधार स्नानागार (सावर वा्स्) हरु,
पानी

आउने
147

र

र्नस्कने

व्र्वस्र्ा

सवहतको डुंड (र्सङ्क) हरु, प्रिालनाधार
(वाश-बेर्सन), सबडेट हरु, ल्र्ाभोटरी
प्र्ानहरु,

आसनहरु

ढकनीहरु

(र्सट्स)

(कभसथ),

जलाधार(फ्लर्सङ्ग
र्स्तै

र

प्रिालन

र्सस्टन्सथ) हरु

सरसफाइका

र

सिानहरु

(स्र्ानीटरी वेर्र)
3922.10.00

-स्नानागार

(वा्स)

हरु,

वहुधार

स्नानागार (शावर वा्स) हरु डुंड
(र्सङ्कस) हरु तर्ा प्रिालनाधार (वास
वेर्सन्स हरु)
3922.20.00
3922.90.00
39.23

-ल्र्ाभोटरी

िोल प्रर्तशत 5

र्सटहर

(आसनहरु)

र

ढकनीहरु (कभरहरु)

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

िालसािानको

ओसारपसार

(कन्भेर्न्े स) वा पररवेष्टन (प्र्ाक) गने
प्लावष्टकका
पौलो

वा

सािानहरु;

वुजो

प्लावष्टकका

(स्टोपसथ)

ढकनी

(र्लड्स), र्बकाथहरु(क्र्ाप्स) र अन्र्
बन्ि गने (क्लोजसथ) सािग्रीहरु।
-बाकस (कन्तुर वा सन्िूस) हरु, केस
(वट्टा वा पेटी) हरु, टोकरी वा डालो
(क्रेटस) र र्स्तै सािाग्रीहरु:
3923.10.10
3923.10.90

--प्लावष्टकका पररवेष्टन (प्र्ाक) गने
ट्यूवहरु

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

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

--इर्ाइर्लनका पोर्लिरहरुका

िोल प्रर्तशत 5

3923.29.00

--अन्र् प्लावष्टकहरुको

िोल प्रर्तशत 5
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-कावाथइज (चोर्ा इत्र्ादि बुनी िोह्रे को
ठू लो बोतल), बोतलहरु फ्लास्कहरु र
त्र्स्तै सािानहरु:
3923.30.10

--पेट बोतल (बोतल वप्रफिथ)

िोल प्रर्तशत 5

3923.30.90

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

3923.50.00

-पौलो

वा

ढकनीहरु

वुजोहरु

(स्टोपसथ),

(र्लड्स),

र्बकाथहरु

(क्र्ाप्स) र अन्र् बन्ि गने सािग्रीहरु
3923.90.00
39.24

(क्लोजसथ)

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

प्लावष्टकका

वेर्र), भान्साका
(वकचेन

वेर्र),

सािानहरु

ु (टे बल

भोजनपात्रहरु

र

(हाइजेर्नक)

पाक

उपकरणहरु

अन्र्

घरार्ासी

सरसफाई

वा

शौच

सम्वन्धी

र

िृङ्गार

(ट्वाइलेट) का सिानहरु
ु का भोजनपात्रहरु (टे वल
ु वेर्र),
-टे वल
भान्साका

पाक

उपकरणहरु

(वकचेनवेर्र):
3924.10.10

--बच्चालाई िुध िुवाउने बोतल

िोल प्रर्तशत 5

3924.10.20

--िेलािाइनका भााँडा

िोल प्रर्तशत 5

3924.10.90

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

3924.90.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

39.25

अन्र्त्र नपरे को किीका प्लावष्टकका
ज्र्ावलहरु (ववल्डसथ वेर्र)
3925.10.00

-३००

र्ल.

भन्िा

वढी

ििताका

ररजभ्वाथर्सथ ट्याङ्कस, तरल पिार्थ राख्ने
बडाबडा

भाडा

(भ्र्ाट्स)

र त्र्स्तै

कन्टे नरहरु
3925.20.00

िोल प्रर्तशत 5

-ढोकाहरु, झ्र्ालहरु र र्तनका फ्रेि
(चौकोसहरु) र ढोकाका सं घारहरु
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िोल प्रर्तशत 5

3925.30.00

-सटर

(कपाट)

क्षझलर्िल

हरु,

पिाथहरु

झ्र्ालका
(भेनेर्सर्न

ब्ल्र्ाण्डससिेत) र त्र्स्तै सािानहरु र
र्तनका अवर्व(पाटथस) हरु
3925.90.00
39.26

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

प्लावष्टकका

अन्र्

सािाग्रीहरु

र

शीर्थक ३९.०१ िे क्षि ३९.१ सम्िका
अन्र् पिार्थहरुका सािानहरु।
3926.10.00

-कार्ाथलर् वा ववद्यालर्का आपूर्तथहरु
(सप्लाइज)

3926.20.00

-पररधान

िोल प्रर्तशत 5

सािग्रीहरु

(लुगाफाटो

र

सहार्क पररधान सािग्रीहरु (क्लोदिङ
एक्सेसररज) पन्जा (ग्लोभ्स), र्िटे न्स
(वुढीऔला

एकार्तर

अरु

चारओटा

औला एकैठाउ अकोर्तर ढाक्ने गरी
तर्ार गरे को पिाहरु) र औलाहरु
िुलै रहने िालका पिाहरु (र्िट्स)
सिेत
3926.30.00

िोल प्रर्तशत 5

-फर्नथचरका काउचहरुका वफवटङ्गहरु,
ु ाथ जस्ता सािानहरु वा
उपकरण, पाटथपज

3926.40.00

र्स्तै सािानहरु

िोल प्रर्तशत 5

-लघु प्रर्तिाहरु (स्ट्याट्यूट्स)

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्ः
3926.90.90

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

कृर्त्रि फूलहरु, पल्लव (फोर्लएज) र

६७.०२

फल

र

र्तनका

भागहरु

(पाटथस);

कृर्त्रि फूलहरु, पल्लव र फलबाट
बनेका वस्तुहरु।

68.02

६७०२.१०.००

-प्लावष्टकको

िोल प्रर्तशत १०

६७०२.९०.००

-अन्र् पिार्थको

िोल प्रर्तशत १०

शीर्थक

६८.०१
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का

वस्तुहरु

वाहेकका स्िारक वा र्निाथणको लार्ग
तर्ार गरे का ढुं गा (स्लेट वाहेक) र
र्तनका

सिानहरु,

(व्र्ावकङ्ग)
प्राकृर्तक

भएको
ढुं गा

सं गििथरका

वप्रष्ठ

सािग्री

वा

नभएको

(स्लेटसवहत)

ठोस

िाना

का

(िोज्र्ाक

क्र्ुव्स) र र्स्तै सिाना प्राकृर्तक ढुं गा
(स्लेटसवहत)
रं गाइएका

का

कृर्ति

रुपले

रोडा,

र्गिाथ,

िानाहरु

टु क्राहरु र धुलो (स्लेट सवहत)
-चेप्टो

वा

सितल

सतह

भएको

सािान्र् रुपले कावटएको वा क्षचरे को
अन्र्

स्िारक

तर्ार

वा

गररएको

र्निाथणको
ढुं गा

र

लार्ग
र्तनका

वस्तुहरु:
6802.21.00

--सं गििथर,

सरन्ध

(ट्राभरटाइन)

र

पत्र्र

पत्र्ररलो

पिार्थ

(अलावाष्टर)

िोल प्रर्तशत 5

6802.23.00

--पत्र्र वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.29.00

--अन्र् ढु ङ्गाहरु

िोल प्रर्तशत 15
िोल प्रर्तशत 5

-अन्र् :
6802.91.00

--सं गििथर,

सरन्धर

(ट्राभरटाइन)

68.13

र

पत्र्र

पत्र्ररलो

पिार्थ

(अलावाष्टर)

िोल प्रर्तशत 5

6802.92.00

--अन्र् च ुनिार ढुं गा

िोल प्रर्तशत 5

6802.93.00

--पत्र्र वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.99.00

--अन्र् पत्र्रहरु

िोल प्रर्तशत 15
िोल प्रर्तशत 5

अश्ितन्तु (एसवेष्टस), अन्र्

िर्नज

तत्वहरु वा सेल्र्ुलोजका आधारका,
कपडा

वा

सिार्ोजन

अन्र्

पिार्थका

(कम्वाइन)
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भए

सार्
वा

नभएको

ब्रे क,

सिानहरुका
(नौट

क्लच

र

लार्ग, जडान

र्स्तै
नभएका

िाउन्टे न्ट) घर्थण पिार्थ वा

र्तनका सािानहरु (जस्तै, चााँिर रौल,
पाटा

(क्षस्ट्रप), िण्ड(सेग्िेण्ट), चक्का

(र्डस्क), वाससथ, प्र्ाडहरु)।
6813.20.00

-अश्ितन्तु (एसवेस्टस) भएका

िोल प्रर्तशत 5

- अश्ितन्तु (एसवेस्टस) नभएका:
6813.81.00

--ब्रे क लाइर्नङ्ग र प्र्ाडहरु

िोल प्रर्तशत 5

6813.89.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

69.07

िाटोका

फ्लेगहरू

र

पेर्भङहरू

नक्षजकै

रहेको

जडान),

(पत्र्रहरू

अगेनो वा च ुलो (हर्थ) वा र्भत्ताका

टार्लहरू; अस्तर (ब्र्ावकङ्ग) भएको
वा नभएको सं गििथर गने ठोस िाना
पिार्थ र र्स्तै सािानहरू; वफर्नर्सङ्ग
सेरार्िक्स।
-फ्लेगहरू

र

पेर्भङहरू

(पत्र्रहरू

र्भत्ताका

टार्लहरू,

नक्षजकै रहेको जडान), अगेनो वा च ुलो
(हर्थ)

उपशीर्थक

वा

६९०७.३०

र

६९०७.४० का बाहेक :6907.21.00

--तौलका

वहसाबिा

जल

प्रशोचन

कोवफर्सर्न्ट ०.५% ननाघेको
6907.22.00

--तौलका

वहसाबिा

कोवफर्सर्न्ट

०.५%

जल

िोल प्रर्तशत 5

प्रशोचन

नाघेको

तर

१०% ननाघेको
6907.23.00

--तौलका

वहसाबिा

िोल प्रर्तशत 5

जल

प्रशोचन

कोवफर्सर्न्ट १०% नाघेको
6907.30.00

िोल प्रर्तशत 5

-सं गििथर गने ठोस िाना पिार्थहरू
(िोज्र्ाक क्र्ुब्स) र र्स्तै, उपशीर्थक
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िोल प्रर्तशत 5

६९०७.४० का बाहेक
6907.40.00
70.03

-वफर्नर्सङ्ग सेरार्िक्स
अवशोर्क,

िोल प्रर्तशत 5

प्रर्तववम्वीर्

अप्रर्तववम्वीर्

तह

वा

(पत्र वा

लेर्र)

भएको वा नभएको, पाता (र्सट्स) वा
प्रोफाइल को रुपिा भएको, अरु कुनै

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

--सम्पूण थ

रुपिा

वटण्टे ड्),

रं गाएको

अपारिशी

(ओपार्सफाइड्),
(फ्ल्र्ास्ड)

(बडी
पाररएको

रं ग

चढाइएको

वाअवशोर्क, प्रर्तववम्वीर्

वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र) भएको

िोल प्रर्तशत 5

7003.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

7003.20.00

-तार भएको पाता

िोल प्रर्तशत 5

7003.30.00

-प्रोफाइल

70.04

िोल प्रर्तशत 5

अवशोर्क,

प्रर्तववम्वीर्

वा

अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र) भएको वा
नभएको,

तर

अन्र्

कुनै

काि

नगररएको, पाता (र्सट्स) को रुपिा
भएको

तन्क्र्ाएर

बनाइएको

(ड्रन)

कांच वा हावाफुकेर वा ग्र्ााँस भरे र
बनाइएको (ब्लोन) कांच।
7004.20.00

-सम्पूण थ
वटन्टे ड्),

रुपिा

रं गाएको

अपारिशी

(ओपार्सफाइड),

रं ग

(बडी
पाररएको
चढाएको

(फ्ल्र्ास्ड) वा अबशोर्क, प्रर्तववम्वीर्
7004.90.00

वा अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र) भएको

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5
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70.05

अवशोर्क,

प्रर्तववम्वीर्

वा

अप्रर्तववम्वीर् तह (लेर्र) भएको वा
नभएको, तर अन्र् वकर्सिबाट कुनै
काि

नभएको, पाता

(र्सट्स)

िा

भएको फ्लोट ग्लास (कांच) र सतह
घवर्थत

(ग्राउण्ड)

वा

चिकाइएको

(पोर्लस्ड) कांच।
7005.10.00

-अवशोर्क,

प्रर्तववम्वीर्

अप्रर्तववम्वीर्

तह

वा

(लेर्र)

भएको,

तार–वववहन (नन-वार्डथ) कांच।

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र् तार वववहन कांच :
7005.21.00

--सम्पूणत
थ : रं गाएको (वडी वटण्टे ड)
ओपार्सफाइड, फ्ल्र्ास्ड
सर ्फेस ग्राउण्ड

70.06

वा

िेरेली
िोल प्रर्तशत 5

7005.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

7005.30.00

-तार भएको कांच

िोल प्रर्तशत 5

7006.00.00

शीर्थक

७०.०३,

७०.०५

का

७०.०४

कांचहरु,

वा

र्नहुरेको

(बेन्ट), वकनाराको काि गरे को (एज
वक्डथ),

िोपेको

(इनग्रेभ्ड),

प्वाल

पारे को (र्ड्रल्ड), इनािेल लगाएको वा
अन्र्

प्रकारले

बनाएको

तर

अन्र्

पिार्थसंग जोडी आकार नदिएको वा
जडान नगरे को।
70.07

कडा

बनाएको

िोल प्रर्तशत 5

वा

पटर्लत

कांच

भएको सुरक्षित कांच।
-कडा

बनाएको

(तावपत)

सुरक्षित

कांच:
7007.11.00

--गाडी,

जहाज,

अन्तरीिर्ान

वा

सवारीका साधनिा सिाववष्ट गनथ र्ोग्र्
आकार र नापका
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िोल प्रर्तशत 5

7007.19.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

-पटर्लत सुरक्षित कांच :
7007.21.00

--गाडी,

जहाज,

अन्तरीिर्ान

वा

सवारीका साधनिा सिाववष्ट गनथ र्ोग्र्

70.08

आकार र नापको

िोल प्रर्तशत 5

7007.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

7008.00.00

कांचको बहुर्भत्तीर् अवरोधक इकाइ
(िक्षल्टपल वाल्ड इन्सुलेवटङ र्ूर्नट)।

70.09

िोल प्रर्तशत 5

फोरि भएको वा नभएको कांचको
ऐना, पछार्डको

दृश्र्

िे क्षिने

ऐना

सिेत।
7009.10.00

-गाडीको पृष्ठदृश्र् िे क्षिने ऐना

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र् :
7009.91.00

--फ्रेि नहालेको

िोल प्रर्तशत 5

7009.92.00

--फ्रेि हालेको

िोल प्रर्तशत 5

72.13

फलाि वा अर्िक्षित स्पातका (नन्
एल्वार्) का लाप्सा र डण्डीहरु (बासथ
एण्ड रौड्स), तापवेर्लत (हटरौल्ड),
असिर्ित

रुपले

बेवह्रएको

कुण्डली

(क्वार्ल) हरु।
7213.10.00

-वेलन प्रवक्रर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै
सिर्िा

उत्पन्न

(इण्डेण्टे सन),

भं गरु ीकरण

धसाथहरु

(ररब्स),

िांचहरु (ग्र ुभ्स) वा अन्र् ववकृर्तहरु
(र्डफोिे सन) हरु भएका
7213.20.00

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-अन्र् वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको
िात्रा बढी प्रर्तशतिा भएको इस्पात
ववशेर्) को
--१ र्ि.र्ि. भन्िा कि नापको ब्र्ास
भएको

बृत्ताकार

सेक्सन) को:
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प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

र्तर्थकच्छे ि

(क्रस

7213.91.10

--- ८ र्ि.र्ि. ननाघेको

7213.91.90

---अन्र्

7213.99.00

--अन्र्

72.14

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

गढे को

(फोज्डथ),

तापवेर्लत

(हटरोल्ड), ताप कवर्थत (हट ड्रन) वा
ताप

ववहष्कृत

(हट

एक्स्ट्रुडेड्)

बाहेक अन्र् काि नगररएको फलाि
वा अर्िक्षित (नन् एल्वार्) इस्पातका
अन्र् लाप्सा (बासथ) डण्डी (रौड) हरु,
वेलनकररर्ा

पर्छ

बटाररएका

(क्षट्वस्टे ड्) र्स्ता वस्तुहरु सिेत।
7214.10.00

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

7214.20.00

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-वेलन प्रवक्रर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै
सिर्िा

उत्पन्न

(इण्डेण्टे सन),

भएका

भं गरु ीकरण

धसाथहरु

(ररब्स),

िांचहरु (ग्र ुभ्स) वा अन्र् र्बकृर्तहरु
(र्डफोिे सन्स) भएका वा वेलन वक्रर्ा
(रोर्लङ्ग) पर्छ बटाररएका (वट्रवस्टे ड):
7214.30.00

-अन्र्, वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको
िात्रा बढी प्रर्तशतिा भएको इस्पात
ववशेर्) को

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

-अन्र् :
7214.91.00

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

रु.१६५०।-

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

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

--अन्र् :
7214.99.10

---पुनवेलन र्ोग्र् (रररोलेवल) लाप्सा
र डण्डी अर्धकति लम्वाई १००
र्ि.र्ि. चौडाई ६०० र्ि.र्ि. र िोटाई
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प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

५ र्ि.र्ि. र सो भन्िा बढी भएको
7214.99.90
72.15

प्र.िे.टन

---अन्र्

रु.१६५०।-

फलाि

वा

एल्वार्

स्टील)

अर्िक्षित
का

स्पात
अन्र्

(नन्
लाप्सा

डण्डीहरु।
7215.10.00

-क्षशत

र्नर्िथत

(कोल्ड

क्षशत-पररष्कृत

फोम्डथ)

वा

(कोल्ड-वफर्नस्ड)

बाहेक अन्र् काि नभएको, वफ्र कवटङ्ग
स्टील

(सल्फरको

िात्रा

बढी

प्रर्तशतिा भएको इस्पात ववशेर्) को
7215.50.00

-अन्र्, क्षशत र्नर्िथत (कोल्ड फोम्डथ) वा

क्षशत-पररष्कृत कोल्ड वफर्नस्ड) बाहेक
अन्र् काि नभएका
7215.90.00
72.16

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

प्र.िे.टन

-अन्र्
फलाि

प्र.िे.टन

रु.१६५०।रु.१६५०।-

वा

अर्िक्षित

(नन्-एल्वार्

स्टील) स्पातका ऐङ्गल (कोण) शेप्स
(आकार) र सेक्सनहरु (भागहरु)।
7216.10.00

-तापबेर्लत
(हटड्रन)

(हट
वा

एक्सटरूडेड)
नगररएको,

रोल्ड), तापकवर्थत
ववहष्कृत

ताप
बाहेक

८०

(हट

अन्र्

कार्थ

र्ि.र्ि.भन्िा

कि

उं चाइ भएको र्ू.आइ. वा एच भागहरु
(सेक्सन्स)
-तापबेर्लत, ताप

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

कवर्थत

वा

ताप

ववहष्कृतबाहेक अन्र् कार्थ नगररएको,
८० र्ि.र्ि.भन्िा कि उं चाइ भएको
एल वा टी भागहरु (सेक्सन्स) :
7216.21.00

--एल सेक्सनहरु

7216.22.00

--वट सेक्सनहरु
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प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-तापबेर्लत,

तापकवर्थत

वा

ताप

बवहष्कृतबाहेक अन्र् कार्थ नगररएको,
८० र्ि.र्ि. वा सोभन्िा बढी उं चाइ
भएको

र्ू. आइ.

एच ् भागहरु

वा

(सेक्सन्स):
प्र.िे.टन

7216.31.00

--र्ू सेक्सनहरु

7216.32.00

--आई सेक्सनहरु

7216.33.00

--एच सेक्सनहरु

7216.40.00

-तापबेर्लत

ववहष्कृतबाहेक

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

तापकवर्थत
अन्र्

वा

ताप

कुनै

काि

नगररएको, ८० र्ि.र्ि. वा सोभन्िा
बढी

उं चाइ

भएको, एल

वा

टी

भागहरु (सेक्सन्स)
7216.50.00

-तापबेर्लत,

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

तापकवर्थत

वा

ताप

बवहष्कृतबाहेक अन्र् कार्थ नगररएको,
कोणहरु (एंगल) आकार (शेप्स) र
भागहरु (सेक्सन्स)

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-क्षशत र्नर्िथत (कोल्ड फोम्डथ) वा क्षशत
पररष्कृत
अन्र्

(कोल्ड

काि

(एंगल्स),

वफर्नस्ड)

नभएका,

आकारहरु

बाहेक

कोणहरु

(शेप्स)

र

िण्डहरु (सेक्सन्स) :
7216.61.00

--सितल

वेलन

(फल्र्ाट

रोल्ड)

उत्पािनहरुबाट उपलब्ध
7216.69.00

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

--अन्र्

रु.१६५०।-

-अन्र् :
7216.91.00

--सितल-बेलन

(फ्ल्र्ाट-रोल्ड)

उत्पािनहरुबाट क्षशत-र्नर्िथत (कोल्डफोम्डथ) वा

क्षशत पररष्कृत (कोल्ड
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प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

वफर्नस्ड) गररएका
7216.99.00
73.07

प्र.िे.टन

--अन्र्

रु.१६५०।-

फलाि वा इस्पातको नली वा पाइप
जडानहरु

(जस्तै-कक्षप्लङ,

एल्वोज,

स्लीभ)।
-काष्ट वफवटङ्ग (ढालेर जडान गरे को):
7307.11.00

--अनम्र्

(नन्-म्र्ार्लएबल)

काष्ट

आइरनको
7307.19.00

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

--अन्र्

रु.१६५०।-

-अन्र्, स्टे नलेस स्टीलको :
प्र.िे.टन

7307.21.00

--फ्लान्जेज

7307.22.00

--र्थ्रडेड (चूडीिार) एल्वोज, वेण्डस र

रु.१६५०।-

स्लीभ्स

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

7307.23.00

--वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग

7307.29.00

--अन्र्

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-अन्र् :
प्र.िे.टन

7307.91.00

--फ्लान्जेज

7307.92.00

--र्थ्रडेड (चूडीिार) एल्वोज, वेण्डस र

रु.१६५०।-

स्लीभ्स

73.08

7307.93.00

--वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग

7307.99.00

--अन्र्
फलाि

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

वा

इस्पातको

सं रचनाहरु

(स्ट्रक्चसथ) (शीर्थक नं ९४.०६ को
पूव थ

ववरक्षचत

भवनहरु

बाहेक)

र

सं रचनाका अं गहरु (जस्तै, पुल, पुलिण्डहरु,

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

लक-गेट,
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टावसथ,

लेवटस

िास्ट, छतहरु, छतका

सं रचनाहरु,

ढोकाहरु

र

र

सं रचनाहरु

झ्र्ालहरु
र

ढोकाका

र्तनका
सं गारहरु,

सटरहरु,

वेदिका

िम्बाहरु

र स्तम्भहरु); फलाि

(ब्र्ालुस्ट््रेड्),

र

इस्पातका पाता, डण्डी, ऐंगल, आकार,
सेक्सन, ट्यूव
प्रर्ोगको

र

र्स्तै

र्नक्षम्त

सं रचनाका

तर्ार

गररएका

सािानहरु।
प्र.िे.टन

7308.10.00

-पुल र पुलका िण्डहरु

7308.20.00

-टावर र ल्र्ावटस िाष्ट

7308.30.00

-ढोका, झ्र्ाल र र्तनका चौकोसहरु र

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

ढोकाका सं घारहरु
7308.40.00

-िट बांध्ने (स्क्र्ाफोक्षल्डङ्ग), सटररङ,
(फिाथ) प्रोवपङ वा वपट प्रोवपङ (टे वा
दिने) का र्स्तै उपकरणहरु

73.09

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

7308.90.00

-अन्र्

7309.00.00

जुनसुकै पिार्थ (सं पीर्डत वा तरलीकृत

रु.१६५०।-

ग्र्ााँस बाहेक) को लार्ग, र्ाक्षन्त्रक वा
ताप

सम्बन्धी

उपकरण

जडान

नभएको, अस्तर हालेको वा नहालेको,
ताप र्नरोध गररएको वा नगररएको
३००

लीटर

र्लटर

ििता

इस्पातबाट

भन्िा

बढी

सम्िको

फलाि

बनेका

(पानीपोिरी), टं की,

३०००
वा

ररजभ्वाथर्र
वपपा

र

र्स्तै

आधानपात्र (कन्टे नर) हरु।
73.11

7311.00.00

फलाि

वा

इस्पातको

तरलीकृत(कम्प्रेस्ड
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सं पीर्डत

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

वा

वा र्लक्वीफाइड्)

िोल प्रर्तशत ५

ग्र्ााँस

हाल्ने

घरार्सी,

(औधोर्गक

बाहेक)

व्र्ापाररक
प्रर्ोजनका

एल.वप.क्षज. र्सर्लण्डरहरु।
73.15

फलाि वा इस्पातका र्सक्री (चेन) र
र्तनका अं गहरु।
-सं र्धत

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

ग्रक्षन्र्र्ुि(आवटथकुलेटेडर्लङ्क)

र्सक्री र र्तनका अं गहरु:

प्र.िे.टन

7315.11.00

--रोलर र्सक्री

7315.12.00

--अन्र् र्सक्री

7315.19.00

--अं गहरु

7315.20.00

-स्कीड चेन (र्सक्री)

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

-अन्र् र्सक्री :
प्र.िे.टन

7315.81.00

--स्ट्ड र्लङ्क

7315.82.00

--अन्र् वेल्डेड् र्लङ्क

7315.89.00

--अन्र्

7315.90.00

-अन्र् अं गहरु

७३.२०

फलाि

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

वा

प्र.िे.टन

रु.१६५०।-

इस्पातको

किानी

र

किानीिा प्रर्ोग हुने पत्ती (र्लभ्स)।
-पत्तीिार किानी र र्तनका पत्तीहरुः
७३२०.१०.९०
७३.२४

--अन्र्
फलाि

िोल प्रर्तशत ५

वा

सम्बन्धी

ु ाथहरु।
पाटथपज
७३२४.१०.००

इस्पातको
सािान

र

सरसफाइ
र्तनका

-स्टे नलेस स्टीलको र्सन्क र वास
वेर्सन

िोल प्रर्तशत ५

-स्नानागारः
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७३२४.२१.००
७३२४.२९.००
८३.०१

--इनािेल गरे को वा नगरे को काष्ट
आइरनका

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

आधारभूत

धातुबाट

बनेको

ताल्चा

(प्र्ाडलक) र ताल्चाहरु (लक्स) हरु
(सांचोले

सं चालन

(कक्षम्बनेशन)

ले

हुने,

सं र्ोजन

सं चालन

ववद्युतले

सं चालन

सवहतका

अपधातुका

अन्तराप

सवहतका

हुने

वा

अन्तराप

र

हुने);

ताल्चा

फ्रेिहरु;

िार्र्

उल्लेि भएका कुनै पर्न वस्तुहरुको
लार्ग अपधातुका सांचोहरु।
८३०१.२०.००

-िोटर गाडीिा प्रर्ोग हुने िालका
ताल्चाहरु (लक्स)

८३.०२

िोल प्रर्तशत ५

फर्नथचर, ढोका, भर्रर्ाङ्गको िुडवकला,
झर्ाल,
कन्तुर,

ब्लाइण्ड,
चेष्ट

कोच,

(वाकस)

कांठी,

कास्केट

र

र्स्तै सािानिा प्रर्ोग गनथ उपर्ुि
अपधातुका

जडान

(िाउण्टीङ्ग,
सािग्रीहरु;

सािग्रीहरु

वफवटङ्ग)
आधारभूत

र

र्स्तै

धातुको

टोप

राख्ने (र्रर्ाक, टोप झुण्ड्याउने र्सं गौरा,
ब्राकेट र र्स्तै जडानहरु; आधारभूत

धातुको िाउक्षण्टङ्ग भएको गुलावपाश
(क्र्ास्टोसथ);

आधारभूत

स्वचार्लत ढोका वन्ि गने

धातुको
सािान

(अटोिेवटक डोर क्लोजसथ)।
८३०१.३०.००

-िोटर गाडीको लार्ग उपर्ुि अन्र्
जडान

सािग्रीहरु

(िाउक्षण्टङ्गस,

वफवटङ्गस) र र्स्तै सािग्रीहरु
८४.०९

शीर्थक

८४.०७
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वा

८४.०८

िोल प्रर्तशत ५

का

इक्षन्जनहरुिा

पूणत
थ र्ा

वा

िुख्र्तर्ा

ु ाथहरु।
प्रर्ोगको लार्ग उपर्ुि पाटथपज
-अन्र्ः
--पूणत
थ र्ा

वा

िुख्र्तर्ा

स्पाकथ

इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वशन वपष्टन
इक्षन्जनिा प्रर्ोगका लार्ग उपर्ुि M
8409.91.१0

---िोटर गाडीको

िोल प्रर्तशत ५

--अन्र् M
8409.9९.१0
८४.१३

---िोटर गाडीको

िोल प्रर्तशत ५

िापक र्न्त्र जडेको वा नजडेको तरल
पिार्थको पम्प, तरल पिार्थ िार्र् तान्ने
साधन (एर्लभेटसथ)
८४१३.३०.००

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

84.18

रे वफ्रजरे टर,

िोल प्रर्तशत ५

वफ्रजर, अन्र्

(रे फररजरे वटङ)

वा

प्रशीतक
वहिीकरण

(वफ्रक्षजङ्ग) उपकरणहरु, वैद्यर्ु तक वा
अन्र्;

शीर्थक

िशीन)

बाहेक

८४.१५

को

वातानुकूलन र्न्त्र (एर्र-कक्षण्डशर्नङ्ग
ताप

पम्प

(वहट

पम्प)।
8418.10.00

-छु ट्टै वावहरी ढोका (एक्स्टनथल डोर)
जडान

भएको

ु
सं र्ि

रे फररजरे टर-

वफ्रजरहरु

िोल प्रर्तशत ५

8418.21.00

--सं पीडन वकर्सिको (कम्प्रेशन-टाइप)

िोल प्रर्तशत ५

8418.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

8418.30.00

-८०० र्लटर भन्िा कि ििताको,
ु वकर्सिको (चेष्ट टाइप)
सं िस

8418.40.00

िोल प्रर्तशत ५

-९०० र्लटर भन्िा कि ििताको,
ठाडो वकर्सिको (अपराइट टाइप)
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िोल प्रर्तशत ५

8418.50.00

-सं चर्

र

प्रिशथनका

लार्ग

फर्नथचर

सन्िुकहरु

वपटारीहरु

(क्र्ाववनेटस्),

अन्र्

(चेष्ट्स),
प्रिशथन

फलकहरु (र्डस्प्ले काउण्टसथ), प्रिशथन

िं जर्ु ा (शो-केसेस), र र्स्तै सािानहरु,

प्रशीतक (रे वफ्रजरे वटङ) वा वहिीकरण
(वफ्रक्षजङ्ग) उपकरणहरु सिावेश भएका
84.21

िोल प्रर्तशत ५

अपकेक्षन्द्रत (सेक्षन्ट्रफ्र्ुजेज), अपकेन्द्रण
शोर्

(सेक्षन्ट्रफ्र्ुगल

तरल

र

ग्र्ााँस

(वफल्टररङ्ग)

ड्रार्सथ)

सिेत,

र्नक्षत्तका

र्नस्पन्िन

वा

पररशोधन

(प्र्ुररफाइङ्ग) र्न्त्रावली (िक्षशनरी) र
उपकरणहरु (एपरे टस)
-तरल

पिार्थको

लार्ग

र्नस्पन्िन

(वफल्टररङ्ग)

वा

पररशोधन

(प्र्ुररफाइङ्ग)

का

र्न्त्रावली

उपकरणहरु (िेक्षशनरी एण्ड एपरे ट्स):
8421.23.00

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

लार्ग

पररशोधन

र्न्त्रावली

र्नस्पन्िन

िोल प्रर्तशत ५

वा

(िक्षशनरी)

वा

उपकरणहरु (एपरे टस):
8421.31.00

--इन्टरनल कम्वस्शन इक्षन्जनको वार्ु
अन्तग्रहण

र्नस्पन्िकहरु

(इनटे क

एर्र वफल्टसथ)
84.43

प्लेटहरु,

िोल प्रर्तशत ५

र्सर्लण्डरहरु

८४.४२

का

र

शीर्थक

छपाईका

अन्र्

उपािानहरुद्वारा िुद्रण कार्थको लार्ग
प्रर्ोग हुने छाप्ने (िुद्रण) र्न्त्रावली,
अन्र् िुद्रण र्न्त्रहरु, प्रर्तर्लवप उताने
र्न्त्रहरु, र

फ्र्ाक्स
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गने

र्न्त्रहरु,

सं र्ोक्षजत भएका वा नभएका; र्तनका

अङ्गहरु र सहार्क वस्तुहरु (पाटथस ्
एण्ड एसेसररज)।
-अन्र्

िुद्रकहरु,

र्न्त्रहरु

र

प्रर्तर्लवप

फ्र्ाक्स

गने

उताने
र्न्त्रहरु;

सं र्ोजन भएका वा नभएका :
8443.31.00

--िुद्रण

गने, प्रर्तर्लवप

उताने

वा

फ्र्ाक्स पठाउने िध्र्े िुई वा िुई
भन्िा बढी कार्थहरु सम्पन्न गनथ सक्ने
र्न्त्रहरु, स्वचार्लत आाँकडा प्रशोधन
र्न्त्र वा सं जाल (नेटवकथ) िा जोड्न
सवकने वकर्सिका
८४४३.३२.००

िोल प्रर्तशत 10

--अन्र्, स्वचार्लत आाँकडा प्रशोधन
र्न्त्र वा सं जाल (नेटवकथ) िा जोड्न
सवकने वकर्सिका

8443.39.00
84.72

िोल प्रर्तशत १०

--अन्र्
अन्र्

िोल प्रर्तशत 10

कार्ाथलर्

र्न्त्रहरु

िक्षशन्स) (उिाहणत:
स्टे क्षन्सल

हेक्टोग्राफ

डुक्षप्लकेवटङ्ग

एड्रेर्सङ्ग

(अवफस

िक्षशनहरु,

वा

िक्षशनहरु,
अटोम्र्ावटक

ब्र्ाङ्कनोट र्डस्पेन्सरहरु, क्वाइनसौवटथङ्ग
िक्षशनहरु (िुद्रा छांट्ने र्न्त्र), क्वाइन
काउक्षण्टङ्ग

वा

र्रर्ावपङ्ग

िक्षशनहरु,

पेक्षन्सल शापेर्नङ्ग िक्षशनहरु, परफोरे वटङ्ग
वा स्ट्याक्षप्लङ्ग िक्षशनहरु)।
8472.90.00
८४.७७

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 15

र्स भागका अन्र्त्र उल्लेि नभएका
वा

सिावेश

प्लावष्टकको
र्नर्ित्तका

नभएका,

काि
वा

गनथ

र्ी

रबर

वा

(ववकथङ्ग)

पिार्थहरुका

उत्पािनहरु (प्रोडक्ट्स) को र्निाथण
165

(म्र्ानुफ्र्ाक्चर) र्नर्ित्तका र्न्त्रावली
(िक्षशनरी)।
८४७७.१०.००
84.79

-इन्जेक्सन-िौक्षल्डङ्ग िक्षशनहरु

िोल प्रर्तशत ५

र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएका
वा सिावेश नभएका, व्र्क्षिगत कार्थ
(इनर्डर्भजुअल
र्न्त्रहरु

फङ्ग्सन्स)

र

र्ाक्षन्त्रक

भएका
सार्धत्रहरु

(िेकार्नकल अप्लार्न्सेस)।
--अन्र् :
8479.89.90
८४.८०

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 10

धातु ढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लार्ग
ढलाइका

बक्साहरु

बौक्सेस);

िोल्ड

निूनाहरु
िेटल

(िौक्षल्डङ्ग

(िोक्षल्डङ्ग

बेसहरु;

ढलाइ

कांच,

िर्नज

प्र्ाटसथ);

कारबाइड्,

धातु,

पिार्थहरु, रबर वा प्लावष्टक ढाल्ने
सांचोहरु (िोल्ड्स) (धातुको र्सर्लका
(इनगौट)

ढाल्ने

सांचो

बाहेक)।

-रबर वा प्लावष्टक र्नर्ित्तको ढलाइको
सांचो (िोल्ड्स) :
८४८०.७१.००
84.81

--इन्जेक्सन वा कम्प्रेसन टाइप्स
नल

(पाइप)

ब्वार्लरको

हरु,

वाक्षष्पत्र

वाह्यावरण

िोल प्रर्तशत ५

वा

(ब्वार्लर

शेल), जलाशर् (टै ङ्कस), भ्र्ाटहरु वा
र्स्तै

वस्तुहरुको

लार्ग

टु टीहरु

(ट्याप्स, कौक्स), भल्भहरु र र्स्तै
उपकरणहरु, प्रेसर ररड्युर्सङ्ग भल्भ र
ताप

स्र्ैतकीर्

(र्िोस्टावटकली
सिेत
166

ढं गले

र्नर्क्षन्त्रत

कन्ट्रोल्ड)

भल्भहरु

8481.10.00

-प्रेसर ररड्युर्सङ्ग भल्भहरु

8481.20.00

-ओर्लर्ो हाइड्रोर्लक वा न्र्ुम्र्ावटक

िोल प्रर्तशत 5

ट्रान्सर्िसन र्नर्ित्तका भल्भहरु

िोल प्रर्तशत 5

8481.30.00

-चेक (ननररटनथ) भल्भहरु

िोल प्रर्तशत 5

8481.40.00

-सेक्षफ्ट वा ररर्लफ भल्भहरु

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र् उपकरणहरु (अप्लार्न्सेस):
8481.80.90
85.07

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

चारपाटे (वगाथकार सिेत) भएको वा
नभएको

ववद्युत

सं क्षचत

गने

र्न्त्र

(एकुिुलेटर); र्तनका छु ट्याउने र्न्त्र
(सेपरे टर) सिेत।
8507.10.00

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

िोल प्रर्तशत 10

8507.20.00

-अन्र् लीड एसीड एकुिुलेटर

िोल प्रर्तशत 10

८५०७.३०.००

-र्नकल क्र्ाडर्िर्ि

िोल प्रर्तशत ५

८५०७.४०.००

-र्नकल फलाि

िोल प्रर्तशत ५

८५०७.५०.००

-र्नकल-धातु हाइड्राइड

िोल प्रर्तशत ५

8507.80.00

-अन्र् एकुिुलेटर

िोल प्रर्तशत 10

र्नवाथत िाजथनीहरु (भ्र्ाकुि क्षक्लनसथ)

85.08

-स्वचार्लत ववद्युतीर् िोटरर्ुि:
8508.11.00

--१५००

वाट

भन्िा

बढी

शक्षि

नभएको र धुलो जम्िा गने र्ैली (डष्ट
ब्र्ाग)

वा

अन्र्

ग्रहण

ििता

(ररसेप्टे कल क्र्ापार्सटी) २० र्लटर
ननाघेको
8508.19.00

--अन्र्

8508.60.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5
िोल प्रर्तशत 5

र्नवाथत

िाजथनीहरु

(भ्र्ाकुि

क्षक्लनसथ)
8508.70.00
85.09

िोल प्रर्तशत 5

-अङ्गहरु (पाटथस)
स्वचार्लत

ववद्युत
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िोल प्रर्तशत 5

िोटरर्ुि

ववद्युत

र्ाक्षन्त्रक घरे ल ु उपकरणहरु, शीर्थक
८५.०८

का

र्नवाथत

िाजथनीहरु

बाहेक।
8509.40.00

-िानेकुरा वपध्ने र र्िसाउने (फुड

ग्राइण्डर र र्िक्ससथ); फलफूल वा
वनस्पर्तको

रस

क्षझक्ने

(जूस

एक्स्ट्रर्ाक्टर)

िोल प्रर्तशत 5

8509.80.00

-अन्र् उपकरणहरु

िोल प्रर्तशत 5

8509.90.00

ु ाथहरु
-पाटथपज

िोल प्रर्तशत 5

85.11

ववद्युत इक्षग्नसन वा स्पाकथ इक्षग्नसन वा
कम्प्रेसन इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वसन
इक्षन्जनको लार्ग स्टावटथङ्ग उपकरणहरु
(जस्तै-इक्षग्नसन म्र्ाग्नेटोस्, म्र्ाग्नेटो
डाइनािोज

(च ुम्वकीर्

डाइनािो),

इक्षग्नसन क्वार्ल, स्पावकथङ्ग प्लग र
ग्लो

प्लग,

स्टाटर

जेनेरेटर(जस्तै–डाइनािा,
र

र्स्तो

इक्षन्जनिा

िोटर);
अल्टरनेटसथ)

जोड्ने

कट

आउटहरु।
8511.10.00

-स्पावकथङ प्लग

िोल प्रर्तशत 5

८५११.३०.००

-र्डविव्र्ूटसथ; इक्षग्नसन क्वार्ल

िोल प्रर्तशत ५

८५११.४०.००

-स्टाटथर िोटर र िोहोरो काि हुने
स्टाटथर जेनेरेटर

िोल प्रर्तशत ५

८५११.५०.००

-अन्र् जेनेरेटर

िोल प्रर्तशत ५

८५११.८०.००

-अन्र् उपकरणहरु

िोल प्रर्तशत ५

85.12

ववद्युतको प्रकाश दिने वा सूचना दिने
उपकरणहरु

(शीर्थक

८५.३९

का

सािान बाहेक), साइकल वा िोटर
साइकलिा प्रर्ोग हुने ववण्ड क्षस्क्रन,
वाइपर, र्डफरोष्टर र डेर्िष्टर।
8512.10.00

-साइकलिा प्रर्ोग हुने प्रकाश वा
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िोल प्रर्तशत 5

दृवष्टसूचक औजारहरु
8512.20.00

-अन्र् प्रकाश वा दृवष्टसूचक (र्भजुअल
र्सग्नर्लङ्ग) औजारहरु

8512.30.00

-ध्वर्नसूचक

िोल प्रर्तशत 5

(साउण्ड

र्सग्नर्लङ्ग)

औजारहरु
8512.40.00
8512.90.00
८५.१३

-ववण्ड

िोल प्रर्तशत 5

क्षस्क्रन

ववपर, र्डफ्रोष्टर

र

डेर्िष्टर

िोल प्रर्तशत 5

ु ाथहरु
-पाटथपज

िोल प्रर्तशत 5

आफ्नै िोतबाट शक्षि सं चालन गरी
बल्ने बोक्न हुने ववद्युतको वक्षत्त (जस्तै
ु े टर
एक्र्ुिल

डाइब्र्ावट्रज,
म्र्ाग्नटोज),

शीर्थक

र

८५.१२

को

उपकरणहरु बाहेक।
८५१३.१०.००

-बक्षत्तहरु

िोल प्रर्तशत ५

ु र सं जालहरु
टे र्लफोन सेटहरु, सेलल

5.17

वा अन्र् तारवववहन सं जालहरुका लार्ग
प्रर्ोग हुने टे र्लफोनहरु सिेत; ध्वनी,

छवव वा अन्र् आाँकडा प्रसारण वा
सं ग्रहण

र्नर्ित्तका

उपकरणहरु,

तारसवहत वा ताररवहत सं जाल (जस्तै :
स्र्ानीर्

वा

बृहत

िेत्र

संजाल

(लोकल अर वाइड एररर्ा नेटवकथ)
िा सं चार गनथ प्रर्ोग हुने उपकरणहरु
सिेत,

शीर्थक

८४.४३,

८५.२५,

८५.२७ वा ८५.२८ का प्रसारण वा
सं ग्रहण उपकरणहरु बाहेक।
ु र सं जालहरु
-टे र्लफोन सेटहरु; सेलल
वा अन्र् तारवववहन सं जालहरुका लार्ग
प्रर्ोग हुने सिेत:
8517.12.00

ु र
--सेलल

सं जालहरु

वा

अन्र्

तारवववहन सं जालहरुका लार्ग प्रर्ोग
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िोल प्रर्तशत २.5

हुने टे र्लफोनहरु
-ध्वनी, छवी वा अन्र् आाँकडा प्रसारण
वा

सं ग्रहण

र्नर्ित्तका

उपकरणहरु,

तारसवहत वा ताररवहत सं जाल (जस्तै
:

स्र्ानीर्

वा

बृहत् िेत्र

संजाल

(लोकल अर वाइड एररर्ा नेटवकथ)
िा सं चार गनथ प्रर्ोग हुने उपकरणहरु
सिेत।
8517.61.00

--आधार स्र्ानहरु (बेस स्टे शन्स)

8517.62.00

--ध्वर्न, छवव वा अन्र् आाँकडालाई

िोल प्रर्तशत 5

सं ग्रहण गने पररवतथन गने र प्रसारण
वा पुनरुत्पािन गने र्न्त्रहरु, स्वीचीङ्ग

85.18

र राउवटङ्ग उपकरणहरु सिेत

िोल प्रर्तशत 5

8517.69.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

8517.70.00

-अङ्गहरु (पाटथस)

िोल प्रर्तशत 5

सूक्ष्ि ध्वर्नवाहक (िाइक्रोफोन) हरु
र

त्र्स

र्नर्ित्तका

(स्ट्याण्डस);
िा

आरोवपत

नभएका

धारकहरु

सं लग्नक(इनक्लोजर)
(िाउण्टे ड्)

ध्वर्न

भए

ववस्तारक

वा

र्न्त्रहरु

(लाउड् स्पीकसथ); सुक्ष्िध्वर्न वाहक
(िाइक्रोफोन) सक्षम्िर्लत (कम्वाइण्ड)
भएको वा नभएको कणथ िवणर्न्त्र
(हेड फोन) हरु तर्ा कणथ िवणर्न्त्र
(इर्र

फोन)

हरु,

र

एक

सूक्ष्िध्वर्नवाहक (िाइक्रोफोन) तर्ा
एक

वा

एक

भन्िा

बढी

ध्वर्न

ववस्तारक र्न्त्र (लाउडस्पीकर) हरु
भएका सिुच्चर् (सेट) हरु; िब्र्ावृक्षत्त
वैद्यर्ु तक

ववस्तारक

(अर्डर्ो

वफ्रक्वेन्सीइलेक्षक्ट्रकएक्षम्प्लफार्र) हरु;
170

वैद्यर्ु तक

ध्वर्न

प्रविथक

र्न्त्र

(इलेक्षक्ट्रक साउण्ड एम्प्लीफार्र) का
सिुच्चर्हरु (सेट्स)
8518.10.00

-िाइक्रोफोन र र्तनका अडेसाहरु
-बट्टार्भत्र

अड्याइएका

िोल प्रर्तशत १०

वा

नअड्याइएका लाउड क्षस्पकरहरु:
८५१८.२१.००

--बट्टार्भत्र अड्याइएका र्सङ्गल लाउड
क्षस्पकर

८५१८.२२.००

िोल प्रर्तशत १०

--एउटै

बट्टार्भत्र

अड्याइएका

िक्षल्टपल लाउड क्षस्पकर

िोल प्रर्तशत १०

8518.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत १०

८५१८.३०.००

-सूक्ष्ि

ध्वर्न

वाहक

(िाइक्रोफोन)

ु
सं र्ि
भए वा नभएका शीर्थवणर्न्त्र
(हेडफोन) हरु र कणथिवणहरु (इर्र

फोन) हरु, र एउटा सूक्ष्िध्वर्नवाहक
(िाइक्रोफोन) र्न्त्र र एक वा सो
भन्िा

बढी

(लाउड्

ध्वर्न

ववस्तारक

र्न्त्र

हरु

भएका

स्पीकर)

सिुच्चर्हरु (सेट्स)
८५१८.४०.००

-अर्डर्ो

िोल प्रर्तशत १०

वफ्रक्वेन्सी

इलेक्षक्ट्रक

एक्षम्प्लफार्र
८५१८.५०.००

-ववद्युतको

िोल प्रर्तशत १०

आवाज

बढाउने

सेटहरु

(इलेक्षक्ट्रक साउण्ड एक्षम्प्लफार्र सेट)
85.23

र्डस्कहरु, टे पहरु, सुगदठत अवस्र्ाका
वाष्पीकरण नहुने (सोर्लड-स्टे ट नन्भोलाटाइल)

सं चर्

उपकरणहरु,

“स्िाटथ काडथहरु” र ध्वनी वा अन्र्
प्रवृक्षत्तलाई अर्भलेिन गनथ र्नर्ित्तका
अन्र् िाध्र्ि, अर्भलेिन गररएका वा
नगररएका

र्डस्क उत्पािनका लार्ग

प्रर्ोग हुने म्र्ावट्रसहरु र िाष्टरहरु, तर
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िोल प्रर्तशत १०

भाग ३७ का उत्पािनहरु बाहेक।
-च ुम्वकीर् िाध्र्ि:
8523.29.00

--अन्र्:

िोल प्रर्तशत 5

-चािुर्ीर् (अक्षप्टकल) िाध्र्ि:
8523.41.00

--रे कडथ नगररएको

िोल प्रर्तशत 5

8523.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

-अधथसंवाहक(सेर्िकन्डक्टर) िाध्र्ि:
8523.51.00

--सुगदठत

अवस्र्ाका

नहुने(सोर्लड-स्टे ट

वाष्पीकरण

नन्-भोलाटाइल)

सं चर् उपकरणहरु

िोल प्रर्तशत 5

8523.52.00

--“स्िाटथ काडथहरु”

िोल प्रर्तशत 5

8523.59.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्:
8523.80.90
85.25

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

सं ग्रहण उपकरण (ररसेप्सन ऐपरे टस)
वा

ध्वर्न

अर्भलेिन

(साउण्ड

ररकर्डथङ्ग)

वा

पुनरुत्पािन

(ररप्रोड्यूर्सङ्ग)

उपकरण

सिाववष्ट

भए

वा

प्रसारण

(रे र्डर्ो-ब्रोडकाक्षस्टङ्ग)

(ऐपरे टस)

नभएको, रे र्डर्ो
वा

टे र्लर्भजन र्नर्ित्तका प्रसारण उपकरण
(ट्रान्सर्िसन

एपरे टस);

टे र्लर्भजन

क्र्ािराहरु; र्डक्षजटल क्र्ािराहरु र
र्भर्डर्ो क्र्ािरा–ररकडथस।
थ
8525.60.00

-सं ग्रहण उपकरण (ररसेप्सन एपरे टस्)
सिाववष्ट ट्रान्सर्िसन उपकरणहरु

8525.80.00

-टे र्लर्भजन

क्र्ािराहरु,

र्डक्षजटल

क्र्ािराहरु

र

क्र्ािरा

र्भर्डर्ो

ररकडथरहरु (र्भर्डर्ो क्र्ािरा रे कडथस)थ
85.28

रे र्डर्ो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) ग्राहकहरु
(ररर्सभसथ) अर्वा ध्वर्न वा र्भर्डर्ो
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िोल प्रर्तशत 5

िोल प्रर्तशत 5

अर्भलेिन (ररकर्डथङ्ग) वा पुनरुत्पािन
ररप्रोड्यूर्सङ्ग) उपकरणहरु (ऐपरे टस)
सिाववष्ट (इनकरपोरे वटङ्ग) भएका वा
नभएका, टे र्लर्भजन र्नर्ित्तका सं ग्रहण
(ररसेप्सन)

उपकरण

(ऐपरे टस);

टे र्लर्भजन

सं ग्रहण

उपकरणहरु

सिाववष्ट

नभएका

िोर्नटरहरु

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

--शीर्थक

८४.७१

को

स्वचार्लत

आाँकडा प्रशोधन र्न्त्रिा सोझै जोडन
सवकने वा सो र्न्त्रका सार्िा प्रर्ोग
गनथका लार्ग अवकक्षल्पत (र्डजाइन्ड)

िोल प्रर्तशत 10

-रे र्डर्ो ब्रोडकाष्ट ररर्सभरहरु वा ध्वनी
वा दृष्र् अर्भलेिन वा पुनरुत्पािन
उपकरणहरु

सिावेश

भएका

वा

नभएका टे र्लर्भजन र्नर्ित्तका सं ग्रहण
उपकरणहरु:
8528.72.00
85.29

--अन्र् रं र्गन
शीर्थक

िोल प्रर्तशत 10

८५.२५

िे क्षि

८५.२८

सम्िका उपकरणहरुको लार्ग पूणत
थ र्ा
वा िुख्र्तर्ा प्रर्ोगर्ोग्र् पाटथपूजाथहरु।
-अन्र् :
8529.90.10
85.31

--टे र्लर्भजन ररर्सभरका
शीर्थक

८५.१२

िोल प्रर्तशत 10

वा

८५.३०

बाहेकका ववद्युतीर् ध्वर्न वा दृश्र्
सूचक

उपकरणहरु

(जस्तै-घण्टी,

साइरन, इं र्डकेटर प्र्ानेल, चोर घण्टी
(वगथलर

एलािथ)

वा

घण्टी (फार्र अलािथ)
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आगलागीको

8531.20.00

-तरल
वा

स्फवटक

सािाग्री(एल.सी.डी.)

प्रकाश

(एल.इ.डी.)

इर्िवटङ
सिाववष्ट

इक्षण्डकेटर

प्र्ानेल
8531.90.00
85.32

डार्ोड्स
िोल प्रर्तशत 10

ु ाथहरु
-पाटथपज
क्षस्र्र

िोल प्रर्तशत 10

भ्र्ाररएवल

र

र्िलाउन

हुने

ववद्युतीर् सन्धाररत्र (क्र्ापार्सटर) (वप्रसेट)।
8532.10.00

-५०/६०

हजथ

सवकथटको

प्रर्ोगको

लार्ग तर्ार गररएको क्षस्र्र सन्धाररत्र
(क्र्ापार्सटर) र ०.५ के.भी. (पावर
क्र्ापार्सटर)

भन्िा

कि

ििता

नभएको ररएक्टीभ शक्षि सं चालन गनथ
सक्ने भएको

िोल प्रर्तशत 10

-अन्र् क्षस्र्र सन्धाररत्र (क्र्ापार्सटर):
8532.21.00

--ट्यान्टालि

िोल प्रर्तशत 10

8532.22.00

--आल्िुर्नर्ि इलेक्ट्रोलाइवटक

िोल प्रर्तशत 10

8532.23.00

--सेरार्िक डाइईलेक्षक्ट्रक, र्सङ्गल लेर्र

िोल प्रर्तशत 10

8532.24.00

--सेरार्िक डाइईलेक्षक्ट्रक, िक्षल्टलेर्र

िोल प्रर्तशत 10

8532.25.00

--कागज वा प्लावष्टकको डाइईलेक्षक्ट्रक

िोल प्रर्तशत 10

8532.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 10

8532.30.00

-भ्र्ाररएवल वा एडजष्टे वल (र्िलाउन

8532.90.00
85.33

हुने) (वप्र–सेट) क्र्ापार्सटर

िोल प्रर्तशत 10

ु ाथहरु
-पाटथपज

िोल प्रर्तशत 10

ववद्युत

प्रर्तरोधक

(ररर्ोस्ट्याट्

र

(रे र्सष्टर)
पोटे न्शीर्ोर्िटर

सिेत), ताप प्रर्तरोधक बाहेक।
8533.10.00

-क्षस्र्र काबथन प्रर्तरोधक, कम्पोक्षजसन
वा वफल्ि जस्ता

िोल प्रर्तशत 10

-अन्र् क्षस्र्रप्रर्तरोधक:
8533.21.00

--२० बाट सम्िको शक्षि सं चालन
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िोल प्रर्तशत 10

ििताका लार्ग
8533.29.00

--अन्र्
-तार

िोल प्रर्तशत 10

जोर्डएको

घटबढ

हुने

(भ्र्ाररएवल) प्रर्तरोधक, ररर्ोस्ट्याट्स
र पोटे न्शीर्ोर्िटर:
8533.31.00

85.34

--२० बाट सम्िको शक्षि सं चालन
ििताका लार्ग

िोल प्रर्तशत 10

8533.39.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 10

8533.40.00

-अन्र्

घटबढ

हुने

प्रर्तरोधक,

ररर्ोष्ट्याट्स र पोटे न्शीर्ोर्िटर सिेत

िोल प्रर्तशत 10

8533.90.00

ु ाथहरु
-पाटथपज

िोल प्रर्तशत 10

8534.00.00

वप्रन्टे ड

सवकथट

(छावपएका

पररपर्हरु)।
85.36

िोल प्रर्तशत 10

१००० भोल्टसम्िको भोल्टे ज भएको
वाल्ने र्नभाउने (स्वीक्षचङ) वा ववद्युतीर्
पररपर्को लार्ग वा ववद्युत पररपर्िा
वा

सं ग

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

चािुर्ीर्

तन्तुका

तारहरु

िुठ्ठा

र्नर्ित्तका

फाइवसथ),
वा

िोटा

सं र्ोजकहरु

(कनेक्टसथ)
8536.50.00

-अन्र् स्वीचहरु

िोल प्रर्तशत 15

-ल्र्ाम्प होल्डर, प्लग र सकेटहरु :

85.40

8536.69.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 15

8536.90.00

-अन्र् उपकरणहरु

िोल प्रर्तशत 15

तातो, चीसो क्र्ार्ोड वा फोटोक्र्ार्ोड

भल्भस् र ट्यूबस् (जस्तै-भ्र्ाकुि वा
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भेपोर वा ग्र्ााँस वफल्ड भल्भ र ट्यूब,
िकथरी

आकथ

रे क्टीफाइङ

ट्यूब, क्र्ार्ोड रे

भल्भ

र

ट्यूब, टे र्लर्भजन

क्र्ािरा ट्यूब)।
-क्र्ार्ोड-रे , टे र्लर्भजन वपक्चर ट्यूब,
र्भर्डर्ो

िर्नटर

क्र्ार्ोड-रे

ट्यूब

सिेत:
8540.11.00
85.44

--रं गीन

िोल प्रर्तशत 5

ववद्युतरुि

(इन्सुलेटेड),

लगाएको

वा

(इनािेल

एनोडाइज

सिेत),

तार(वार्र), केबुल (को–एक्सेल केबुल

सिेत) र कनेक्टरसं ग जोर्डएको वा
नजोर्डएको

अन्र्

इन्सुलेटेड

कन्डक्टर; अक्षप्टकल फाइबर केबुल,

तार, ववद्युत कण्डक्टर वा कनेक्टर
जोडेको

वा

नजोडेको

प्रत्र्ेक

ढावकएका रे शाहरु (क्षशद्ड फाइबर)
बाट बनेको तार।
-१०००

भोल्टसम्िको

लार्ग

अन्र्

इलेक्षक्ट्रक कण्डक्टरहरु:
8544.42.00

--कनेक्टरसं ग जोर्डएका

िोल प्रर्तशत 15

8544.49.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 15

8544.70.00

-अक्षप्टकल फाइवर केवुल

िोल प्रर्तशत 10

87.02

ड्राइभर सिेत १० वा सोभन्िा बढी
र्ात्रुहरु बोक्ने िोटर गाडीहरु।
-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन

इक्षन्जन

(र्डजेल

वा

अिथ

बढी

र्सट

र्डजेल) भएको:
8702.10.10

--बसहरु

(२५

भन्िा

भएको)
8702.10.20

िोल प्रर्तशत 5

--र्िर्नबसहरु (१५ िे क्षि २५ सम्ि
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िोल प्रर्तशत 35

सीट भएको)
8702.10.30
8702.10.40

--िाइक्रो बसहरु (११ िे क्षि १४
सम्ि सीट भएको)

िोल प्रर्तशत 55

--जीप, कार र भ्र्ानहरु

िोल प्रर्तशत 60

-कम्प्रेसन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
वपष्टोन

इक्षन्जन

(र्डजेल

वा

अिथ

र्डजेल) र धक्का दिने ववद्युर्तर् िोटर
िुवै भएको:
8702.20.10

--बसहरु

(२५

भन्िा

बढी

सीट

भएको)

िोल प्रर्तशत 5

8702.20.20

--र्िर्नबसहरु (१५ िे क्षि २५ सम्ि

8702.20.30

--िाइक्रो बसहरु (११ िे क्षि १४

सीट भएको)

8702.20.40

िोल प्रर्तशत 35

सम्ि सीट भएको)

िोल प्रर्तशत 55

--जीप कार र भ्र्ानहरु

िोल प्रर्तशत 60

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

--बसहरु

(२५

भन्िा

बढी

सीट

भएको)
8702.30.20

िोल प्रर्तशत 5

--र्िर्नबसहरु (१५ िे क्षि २५ सम्ि
सीट भएको)

8702.30.30
8702.30.40

िोल प्रर्तशत 35

--िाइक्रो बसहरु (११ िे क्षि १४
सम्ि सीट भएको)

िोल प्रर्तशत 55

--जीप कार र भ्र्ानहरु

िोल प्रर्तशत 60

-अन्र्:
8702.90.10

--बसहरु

(२५

भन्िा

बढी

सीट

भएको)
8702.90.20
8702.90.30

िोल प्रर्तशत 5

--र्िर्नबसहरु (१५ िे क्षि २५ सम्ि
सीट भएको)

िोल प्रर्तशत 35

--िाइक्रो बसहरु (११ िे क्षि १४

िोल प्रर्तशत 55
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सम्ि सीट भएको)
8702.90.40
87.03

--जीप कार र भ्र्ानहरु

िोल प्रर्तशत 60

िूलत: िार्नसको र्ातार्ातको लार्ग
बनेका िोटर कारहरु र अन्र् िोटर
गाडीहरु (शीर्थक ८७.०२ बाहेकका),
स्टे सन वागेन र रे सीङ कार सिेत।
-िूलत: वहउं िा र्ात्रा गनथका लार्ग
बनेका गाडीहरु गल्फ कार र र्स्तै
गाडीहरु:
8703.10.10

--िूलत: वहउं िा र्ात्रा गनथका लार्ग
बनेका गाडीहरु

8703.10.90

िोल प्रर्तशत 60

--अन्र्
-अन्र्

िोल प्रर्तशत 60

गाडीहरु,

इन्टरनल

स्पाकथ

कम्वसन

वपस्टोन इक्षिन भएका:
--र्सर्लण्डर

ििता

इग्नीसन
रे र्सप्रोकेवटङ

१०००

सी.सी.

ननाघेको:
8703.21.10

---तीन पांग्रे गाडीहरु (अटोररक्सा)

िोल प्रर्तशत 55

8703.21.90

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 60

8703.22.00

--र्सर्लण्डर ििता १,००० सी.सी.
नाघेको तर १,५०० सी.सी. ननाघेको

िोल प्रर्तशत 65

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी.
नाघेको तर ३,००० सी.सी. ननाघेको
8703.23.10

---र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी.

8703.23.20

---र्सर्लण्डर ििता २,००० सी.सी.

नाघेको तर २,००० सी.सी. ननाघेका
नाघेको तर २,५०० सी.सी. ननाघेका
8703.23.30

िोल प्रर्तशत 80

---र्सर्लण्डर ििता २,५०० सी.सी.
नाघेको तर ३,००० सी.सी. ननाघेका

8703.24.00

िोल प्रर्तशत 70

िोल प्रर्तशत 90

--र्सर्लण्डर ििता ३,००० सी.सी.
नाघेको

िोल प्रर्तशत 100
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- अन्र् गाडीहरु, कम्प्रेशन इग्नीसन
इन्टरनल

कम्वसन

वपस्टोन

इक्षिन

(र्डजेल वा अधथर्डजेल) िात्र भएका:
8703.31.00

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी.
ननाघेको

िोल प्रर्तशत 60

--र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी.
नाघेको

तर

२,५००

सी.सी.

ननाघेको:
8703.32.10

---र्सर्लण्डर ििता १,५०० सी.सी.
नाघेको तर २,००० सी.सी. ननाघेको

8703.32.20

---र्सर्लण्डर ििता २,००० सी.सी.
नाघेको तर २,५०० सी.सी. ननाघेको

8703.33.00

िोल प्रर्तशत 85

--र्सर्लण्डर ििता २,५०० सी.सी.
नाघेको

8703.40.00

िोल प्रर्तशत 70

िोल प्रर्तशत 100

-अन्र्

गाडीहरु,

इन्टरनल

स्पाकथ

कम्वसन

इक्षग्नसन
रे र्सप्रोकेवटं ग

वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युर्तर्
िोटर

िुवै

भएको, ववद्युत

शक्षिको

वाह््र् स्रोतिा प्लग जोडेर चाजथ हुन
सक्ने वकर्सिका वाहेक
8703.50.00

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 60

गाडीहरु, कम्प्रेसन

इन्टरनल

कम्वसन

वपष्टोन

इक्षग्नसन
इक्षन्जन

(र्डजेल वा अधथर्डजेल) र धक्का दिने
ववद्युर्तर्

िोटर

िुवै

भएको, ववद्युत

शक्षिको वाह्य स्रोतिा प्लग जोडेर
चाजथ हुन सक्ने वकर्सिका वाहेक
8703.60.00

-अन्र्

गाडीहरु,

इन्टरनल

स्पाकथ

कम्वसन

िोल प्रर्तशत 60

इक्षग्नसन
रे र्सप्रोकेवटं ग

वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युर्तर्
िोटर

िुवै

भएको, ववद्युत

शक्षिको

वाह्य स्रोतिा प्लग जोडेर चाजथ हुन
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िोल प्रर्तशत 60

सक्ने वकर्सिका
8703.70.00

-अन्र्

गाडीहरु, कम्प्रेसन

इन्टरनल

कम्वसन

इक्षग्नसन

वपष्टोन

इक्षन्जन

(र्डजेल वा अधथर्डजेल) र धक्का दिने
ववद्युर्तर्

िोटर

िुवै

भएको, ववद्युत

शक्षिको वाह्य स्रोतिा प्लग जोडेर
8703.90.00
87.04

चाजथ हुन सक्ने वकर्सिका

िोल प्रर्तशत 60

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 60

वस्तु वा सािानहरु ढु वानीको प्रर्ोगका
अन्र् िोटर गाडीहरु।
8704.10.00

-राजिागथ

बावहरको

प्रर्ोगका

लार्ग

र्नर्िथत डम्परहरु
-अन्र्,

िोल प्रर्तशत 5

कम्प्रेसन इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा
अधथ र्डजेल) भएकाः

--बाहनको कूल तौल (जी.भी.डब्लु.)
५ टन ननाघेको।
8704.21.10

---िूलत: सािानको ओसार पसार गने
ड्राइभर सवहत २ जना भन्िा बढी
िार्नसको

र्ातार्ातको

लार्ग

तर्ार

सिेत भएका डबल क्र्ाब वपकअप
गाडी

िोल प्रर्तशत 60

---िूलत: सािानको ओसार पसार गने
ड्राइभर सवहत २ सीट भएको र्सं गल
क्र्ाब वपकअप गाडी
8704.21.20.10
8704.21.20.20
8704.21.90

---- ड्राइभर सवहत २ सीट भएको
र्सं गल क्र्ाब वपकअप गाडी

िोल प्रर्तशत 50

----डेर्लभरी भ्र्ान

िोल प्रर्तशत 30

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

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

---िूलत सािानको ओसार पसार गने
ड्राइभर सवहत २ जना भन्िा बढी
िार्नसको

र्ातार्ातको

लार्ग

तर्ार

सिेत भएका डबल क्र्ाब वपकअप
गाडी

िोल प्रर्तशत 60

---अन्र्:
8704.22.91

----चेर्सससं ग जोर्डएको िुध ढु वानीका
लार्ग ववशेर् वकर्सिले तर्ार गररएको
ट्यांक

िोल प्रर्तशत 5

8704.22.92

----चेर्सससं ग जोर्डएको कन्टे नर ट्क

िोल प्रर्तशत 5

8704.22.93

----चेर्सससं ग

जोर्डएको

तरल

प्टे र्लर्ि ग्र्ांस ढु वानीका लार्ग ववशेर्
वकर्सिले तर्ार गररएको बुलेट

िोल प्रर्तशत 5

8704.22.99

----अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

8704.23.00

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

िोल प्रर्तशत 5

स्पाकथ-इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन भएको:
8704.31.00

--डेर्लभरी भ्र्ान

8704.32.00

--बाहनको कूल तौल(जी.भी. डव्लु)

िोल प्रर्तशत 30

५ टन नाघेको

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्:
8704.90.10

--प्रशीतक

प्रणाली

(रे वफ्रजरे वटं ग

र्सष्टि) जडान गररएको
8704.90.90
87.06

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्
शीर्थक
सम्िको

िोल प्रर्तशत 5

८७.०१
िोटर

िे क्षि
गाडीका

८७.०५
लार्ग

इक्षन्जनसं ग जोर्डएका चेर्सस।
8706.00.20
8706.00.30

-र्िर्नबसहरु (१५ िे क्षि २५ सम्ि
र्सट भएको) का

िोल प्रर्तशत 35

-िाइक्रोबसहरु (११ िे क्षि १४ सम्ि

िोल प्रर्तशत 55
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र्सट भएको) का
8706.00.40

-जीप कार र भ्र्ानहरुका

िोल प्रर्तशत 60

8706.00.50

-र्तन पांग्रे गाडीहरु(अटोररक्सा) का

िोल प्रर्तशत 55

-वपकअप गाडीहरुका:
8706.00.60.10

--डवल क्र्ाव वपकअप गाडीहरुको

िोल प्रर्तशत 60

8706.00.60.20

--र्सङ्गल क्र्ाव वपकअप गाडीहरुको

िोल प्रर्तशत 50

8706.00.60.30

--डेर्लभरी भ्र्ानका

िोल प्रर्तशत 30

8706.00.70

-राजिागथ

बावहरको

प्रर्ोगका

लार्ग

र्नर्िथत डम्परहरुका

िोल प्रर्तशत 5

8706.00.80

-बस, ट्रकहरुका

िोल प्रर्तशत 5

8706.00.90

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

८७.०७

शीर्थक

८७.०१

िे क्षि

८७.०५

सम्िको िोटर गाडीका िुख्र् भाग
(बडी) (क्र्ाब सिेत)।
८७०७.१०.००

-शीर्थक ८७.०३ का गाडीका लार्ग

८७०७.९०.००

-अन्र्

िोल प्रर्तशत ५

87.08

िोल प्रर्तशत ५

शीर्थक ८७.०१ िे क्षि ८७.०५ का
िोटर गाडीका पाटथपूजाथहरु र सहार्क
सािग्रीहरु।
8708.10.00

ु ाथहरु
-बम्परहरु र र्तनका पाटथपज

िोल प्रर्तशत 5

-गाडीको िुख्र् भाग (बडी) का अन्र्
पाटथपूजाथहरु

र

सहार्क

सािग्रीहरु

(क्र्ाव सिेत) :
8708.21.00

--सीटको सुरिा पेटीहरु (सेफ्टी सीट
वेल्ट)

िोल प्रर्तशत 5

8708.29.00

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

8708.30.00

-ब्रे कहरु

(गर्तरोधक)

-गेर्र

बाकसहरु

र

ब्रे कहरु; र्तनका पाटथपूजाथहरु

8708.40.00

पाटथपूजाथहरु
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र

सहार्क
िोल प्रर्तशत 5

र्तनका
िोल प्रर्तशत 5

8708.50.00

-अन्र्

ट्रान्सर्िसन

कम्पोनेन्टसं ग

जोडेको

वा

र्डफरे न्सीर्ल

नजोडेको

सं गको ड्राइभ एक्सल र ननड्राइर्भङ्ग
ु ाथहरु
एक्सेलहरु; र्तनका पाटथपज
8708.70.00

-सडक

पांग्राहरु

(रोड

क्षब्हल्स)

पाटथपूजाथहरु

र्तनका

िोल प्रर्तशत 5

र

र

सहार्क

सािग्रीहरु
8708.80.00

िोल प्रर्तशत 5

-सस्पेन्सन

प्रणालीहरु

र

र्तनका

ु ाथहरु (शक-एब्जोवथरहरु सिेत)
पाटथपज
पाटथपूजाथहरु

-अन्र्

र

िोल प्रर्तशत 5

सहार्क

सािग्रीहरु:
8708.91.00

ु ाथहरु
--रे र्डएटर र र्तनका पाटथपज

8708.92.00

--साइलेन्सर

(िफलसथ)

र

िोल प्रर्तशत 5

एक्जष्ट

ु ाथहरु
पाइपहरु; र्तनका पाटथपज

िोल प्रर्तशत 5

8708.93.00

ु ाथहरु
--क्लच र र्तनका पाटथपज

8708.94.00

--स्टे ररङ

िोल प्रर्तशत 5

पांग्राहरु, स्टे ररङ

कोलि

(स्तं भ) र स्टे ररङ बाकसहरु; र्तनका
ु ाथहरु
पाटथपज
8708.95.00
8708.99.00
87.11

िोल प्रर्तशत 5

--इन्फ्ल्र्ाटर

प्रणाली

भएका

सेफ्टी

ु ाथहरु
एर्रब्र्ागहरु; र्तनका पाटथपज

िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

िोटरसाइकलहरु

(िोपेड

सवहत)

र

साइड काररवहत वा सवहत साइकलिा
सहार्क

िोटर

जडान

गरे को

५०

सी.सी.

साइडकारहरु।
8711.10.00

-र्सर्लण्डर

ििता

ननाघेको

रे र्सप्रोकेवटङ

इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन

िोल प्रर्तशत 40

-र्सर्लण्डर ििता ५० सी.सी. नाघेको
तर

२५०

रे र्सप्रोकेवटङ
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सी.सी.

ननाघेको

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन इक्षन्जन भएका:
--अनएसेम्वल्ड अवस्र्ाका:
8711.20.11

---५० सी.सी. नाघेको तर १५५
सी.सी. ननाघेको

8711.20.19

िोल प्रर्तशत 40

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

िोल प्रर्तशत 40

--अन्र्ः
8711.20.91

---५० सी.सी. नाघेको तर १५५
सी.सी. ननाघेको

8711.20.99

िोल प्रर्तशत 40

---१५५ सी.सी. नाघेको तर २५०
सी.सी. ननाघेको
-र्सर्लण्डर

िोल प्रर्तशत 50

ििता

२५०

सी.सी.

नाघेको तर ५०० सी.सी. ननाघेको
रे र्सप्रोकेवटङ

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन इक्षन्जन भएका:
8711.30.10

--अनएसेम्वल्ड अवस्र्ाका

िोल प्रर्तशत 40

8711.30.90

--अन्र्

िोल प्रर्तशत 60

8711.40.00

-र्सर्लण्डर

ििता

५००

सी.सी.

नाघेको तर ८०० सी.सी. ननाघेको
रे र्सप्रोकेवटङ

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन इक्षन्जन
8711.50.00

-र्सर्लण्डर
नाघेको

ििता

िोल प्रर्तशत 80

८००

रे र्सप्रोकेवटङ

सी.सी.
इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन
8711.90.00
87.14

िोल प्रर्तशत 100

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 40

शीर्थक

८७.११

सम्िको

गाडीहरुको

िे क्षि

८७.१३

पाटथपूजाथहरु

र

सहार्क सािग्रीहरु।
8714.10.00

-िोटर साइकल (िोपेड सिेत) को

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र् :
8714.91.00

--फ्रेि र फोकथ, र र्तनका पाटथपूजाथहरु
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िोल प्रर्तशत 5

8714.92.00

--पांग्राको रीिहरु र स्पोक (चक्काको
प्रत्र्ेक

र्त्रज्र्ाकार

बींड,

पांग्रा

ओह्रालोिा गुड्नबाट रोक्ने डण्डा)
8714.93.00

--पांग्राको

भाग

(हब),

िोल प्रर्तशत 5

र्भरालोिा

पाउिान नचाली गर्तरोध गने पांग्राको
भाग (कोष्टर ब्रे वकङ हव) र पांग्राको
भागको

गर्तरोधक

(हब

ब्रे कर) र

स्वतन्त्र चक्काको िांत चक्का (स्प्रोकेट
क्षब्हल)
8714.94.00

िोल प्रर्तशत 5

--गर्तरोधक
पाउिान

(ब्रे क्स्),
नचाली

र्भरालोिा

गर्तरोध

गने

पाङ्ग्ग्राको भाग (कोष्टर ब्रे वकङ हव) र
पाङ्ग्ग्राको

भागको

गर्तरोधक

(हव

ब्रे कर) सिेत, र र्तनका पाटथपूजाथहरु

िोल प्रर्तशत 5

8714.95.00

--काठीहरु

िोल प्रर्तशत 5

8714.96.00

--पेडल

र

क्रेङ्क

पाटथपूजाथहरु

र्गर्र,

र्तनका
िोल प्रर्तशत 5

--अन्र्:
8714.99.90
90.10

---अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

र्ो भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएको वा
सिावेश

नभएको

(चलक्षचत्र

तस्वीर

सम्बन्धी

सम्बन्धी

सिेत)

प्रर्ोगशालाहरुिा प्रर्ोग हुने उपकरण

र औजारहरु; नेगट
े ोस्कोप; प्रोजेक्सन
स्क्रीन (प्रिेपक पिाथ)।
9010.90.00
90.11

ु ाथ र सहार्क सािानहरु
-पाटथपज

िोल प्रर्तशत 10

सूक्ष्ि फोटोग्राफी (फोटोिाइक्रोग्राफी),
र्सनेफोटोिाइक्रोग्राफी

वा

िाइक्रोप्रोजेक्सन (सूक्ष्ि प्रिेपण) को
ु
लार्ग सिेत सं र्ि
चािुर् सूक्ष्ििशी
र्न्त्रहरु

(कम्पाउण्ड
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अक्षप्टकल

िाइक्रोस्कोप)।
9011.10.00

-स्टीररर्ोस्कोवपक िाइक्रोसकोप्स

9011.20.00

-सूक्ष्ि

फोटो

क्षिच्ने

(फोटोिाइक्रोग्राफी), सूक्ष्ि
क्षिच्ने

िोल प्रर्तशत 5

चलक्षचत्र

(र्सनेफोटोिाइक्रोग्राफी)

वा

सूक्ष्ि प्रिेपण (िाइक्रो प्रोजेक्सन) का
अन्र्
9011.90.00
90.12

सूक्ष्ि

िशथक

र्न्त्रहरु

(िाइक्रोस्कोप्स)

िोल प्रर्तशत 5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािानहरु

िोल प्रर्तशत 5

चािुर्

(अक्षप्टकल)

र्न्त्रहरु

(िाइक्रोस्कोप्स)

सूक्ष्ििशथक

सूक्ष्ििशथक
बाहेकका

र्न्त्रहरु;

वववर्तथत

उपकरणहरु (र्डफ्रर्ाक्सन एपरे टस्)।
9012.10.00

-िुरवीिण

र्न्त्रहरु(िाइक्रोस्कोप्स),

अक्षप्टकल
वववतथन
9012.90.00
90.17

िाइक्रोस्कोपहरु
उपकरणहरु

बाहेक;

(र्डफ्रर्ाक्सन

एपरे टस्)

िोल प्रर्तशत 5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािग्रीहरु

िोल प्रर्तशत 5

क्षिच्ने, क्षचनो

लगाउने, वा

गक्षणतीर्

वहसाव गने औजारहरु (जस्तै-क्षिंच्ने
िेक्षशन,

नक्सा

उताने

र्न्त्र,

प्रोट्रर्ाक्टर, नक्साका सेटहरु, स्लाइड्

क्र्ाल्कुलेटर); र्स

रुलहरु, र्डस्क

भागिा अन्र्त्र नपरे को, हातले लम्वाई
नाप्ने औजारहरु (जस्तै-नाप्ने डण्डी र
वफत्ता वा िाइक्रोर्िटर, क्र्ार्लपसथ)।
9017.20.00
9017.90.00
90.26

-अन्र्

क्षिच्ने,

क्षचनो

लगाउने

र

गक्षणतीर् वहसाव गने औजारहरु

िोल प्रर्तशत 5

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािग्रीहरु

िोल प्रर्तशत 5

ग्र्ांस वा अरु तरल पिार्थका प्रवाह,
तह,

िवाव
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वा

अन्र्

ववववधता

(भेररर्वल्स) नाप्ने वा परीिण गने
(जस्तै-प्रवाहिापक,

सतहिापक,

म्र्ानोिीटर (हावा वा वाष्पको िवाव
नाप्ने र्न्त्र) तापिापक) औजार र
उपकरणहरु,

शीर्थक

९०.१४,

९०.१५, ९०.२८ वा ९०.३२ का
औजार र उपकरणहरु बाहेक।
9026.10.00

-तरलको प्रवाह वा सतह नाप्न वा
परीिण गनथको लार्ग

िोल प्रर्तशत 5

9026.20.00

-िवाव नाप्न वा परीिण गनथको लार्ग

िोल प्रर्तशत 5

9026.80.00

-अन्र् औजारहरु र उपकरणहरु

िोल प्रर्तशत 5

9026.90.00

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािग्रीहरु

िोल प्रर्तशत 5

90.30

ओसीलोस्कोप

(िोलनिशी), स्पेक्ट्रि

(वणथपट) ववश्लेर्क र शीर्थक ९०.२८
का

िापक

ववद्युतको

(र्िटर)

िात्रा

गनथको

नाप्ने

लार्ग

औजारहरु
र्बटा,

र

(ववद्युत

परीिण

हुने

अन्र्

उपकरणहरु; अल्फा,
एक्स-रे ,

वा

अणु)

वा

प्रर्ोग

गािा,

(अन्तररि)

बाहेकका

अन्र्

कक्षस्िक

आर्ोनाइक्षजङ

ववकीरण

(रे डीएसन)

नाप्ने वा पत्ता लगाउने औजार र
उपकरणहरु।
9030.40.00

-ववशेर्त:
अन्र्

95.03

िूरसं चारको

औजारहरु

र

लार्ग

र्नर्िथत

उपकरणहरु

(जस्तै-क्रस-टकिीटर, गेन

र्िजररङ्ग

गने

फ्र्ाक्टर

औजारहरु, र्डस्टोसथन

र्िटर, सोफोर्िटर)

िोल प्रर्तशत 5

9030.90.00

-पाटथपूजाथहरु र सहार्क सािग्रीहरु

िोल प्रर्तशत 5

9503.00.00

ट्राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार र
र्स्तै

पांग्रा
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भएका

िेलौनाहरु;

िोल प्रर्तशत 5

पुतलीको
अन्र्

कोक्रो
िेलौना;

(“स्केल”)

(क्र्ारे ज); पुतली;
आकार

निूनाहरु

घटाएको
र

र्स्तै

िनोरञ्जनात्िक निूनाहरु, चल्ने वा
नचल्ने;

सवै

प्रकारका

वुविका

िेलौनाहरु (पजल्स)।
95.04

र्भर्डर्ो गेिका कन्सोल र र्न्त्रहरु,
िेलबाडको िेला (फन फेर्र) का
सािानहरु वपनटे वलहरु, ववर्लर्ाडथहरु,

ु हरु र
क्र्ार्सनो िेलका ववशेर् टे वल
स्वचार्लत वाउर्लङ एली (िेल्ने ठाउं
र बाटो सम्बन्धी) उपकरणहरु सिेत
ु वा वैठकका िेलहरु।
भएका टे वल
9504.20.00

-सबै

प्रकारका

ववर्लर्ाडथ

िेलका

सािानहरु र सहार्क सािानहरु
9504.30.00

िोल प्रर्तशत 5

-स्वचार्लत बाउर्लङ्ग एली उपकरण
(इक्षक्वपिेण्ट) बाहेक, िद्रा (क्वाइन)
हरु, कागजी िुद्रा (बैङ्कनोट) हरु, बैं क

काडथहरु, टोकन वा भ ुिानीका अन्र्
िाध्र्िद्वारा सं चालन गररने (अपरे टेड्)
अन्र् िेलहरु (गेम्स)

िोल प्रर्तशत 5

9504.40.00

-िेल्ने तासहरु

िोल प्रर्तशत 5

9504.50.00

-उपशीर्थक ९५०४.३० का बाहेकका

9504.90.00

र्भर्डर्ो गेिका कन्सोल र र्न्त्रहरु,

िोल प्रर्तशत 5

-अन्र्

िोल प्रर्तशत 5

द्रष्टव्र्:(1)

अन्तःशुल्क िरबन्िीिा िार्र् जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न
एम्बुलेन्स, शव वाहन, अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने गरी
बनाइएका स्कुटर र ब्र्ावट्रबाट चल्ने टे म्पोको चेर्ससिा अन्त:शुल्क
लाग्ने छै न।
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अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने स्कुटर पैठारी वा स्र्ानीर् िररि
गिाथ

र्तरे को

अन्त:शुल्क

त्र्स्तो

स्कुटर

र्ातार्ात

व्र्वस्र्ा

कार्ाथलर्िा र्नजको नाििा िताथ भएको अवस्र्ािा नेपाल सरकार,
िवहला, बालबार्लका तर्ा जेष्ठ नागररक िन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धत
क्षजल्लाको प्रिुि क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसिा पैठारी गिाथ र्तरे को
अन्त:शुल्क सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्बाट र स्र्ानीर् िररि गिाथ
र्तरे को अन्त:शुल्क ववभागबाट वफताथ गररनेछ।
(२)

आर्र्थक वर्थ २०६५/६६ सम्ि िररि भई िौज्िातिा रहेका
अन्त:शुल्क

लाग्ने

सवारी

साधनहरूको

अन्त:शुल्क

असुल

गने

प्रवक्रर्ा आर्र्थक ऐन, २०६५ बिोक्षजि नै हुनेछ।
(३)

कुनै पर्न िदिराको कक्टे ल गरे िा उपशीर्थक २२०६.००.४०
बिोक्षजिको िरबन्िी लाग्नेछ।

(४)

७० र्ू.पी. शक्षिको तर्ारी िदिरा उपशीर्थक २२०७.१०.२० को
रे क्षक्टफाइड क्षस्प्रट प्रर्ोग गरी िात्र बनाउन पाइनेछ।

(५)

िाबथलको स्र्ानीर् उत्पािनिा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।

(६)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका िालवस्तु सम्बन्धी
सूचना अन्तगथत प्राप्त सुववधा अन्तगथत भन्सार िहसुल छूटिा पैठारी
गररएको व्र्क्षिगत प्रर्ोजनका वस्तुहरूिा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।

(७)

एसेम्बल्ड गरी सवारी साधन उत्पािन गने उद्योगले अनएसेम्बल्ड
अवस्र्ाका सवारी साधन पैठारी गिाथ लाग्ने अन्त:शुल्क र त्र्स्ता
उद्योगले

उत्पािन

गरे को

तर्ारी

साधन

अन्त:शुल्किा पच्चीस प्रर्तशत छूट हुनेछ।
(८)

ववक्री

गिाथ

लाग्ने

औद्योर्गक नीर्त, २०६७ को अनुसूची-९ िा उल्लेि भएका अर्त

अववकर्सत िेत्रिा स्र्ावपत स्र्ानीर् फलफूलिा आधाररत उद्योगबाट
उत्पादित ब्राण्डी र वाइनको उत्पािनिा र्स अन्त:शुल्क िरबन्िी
अनुसार लाग्ने अन्त:शुल्किा असी प्रर्तशत छूट हुनछ
े ।
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(९)

अन्त:शुल्क

िरबन्िी

प्रर्ोजनको

लार्ग

र्नधाथररत

आठ

अं कको

उपशीर्थकलाई त्र्ाङ्क प्रर्ोजनको लार्ग िहार्निे शकले अङ्क र्प गनथ
सक्नेछ।
(१०)

अन्त:शुल्क लाग्न सक्ने वस्तुहरूको व्र्ाख्र्ा तर्ा हािोनाइज्ड कोड
तोक्ने काि आवश्र्कता अनुसार भन्सार ववभागसाँग परािशथ र्लई
ववभागले गनथ सक्नेछ।

(११)

िदिरा,

ववर्र

र

च ुरोट

पैठारीकताथ

वा

सो

को

ववक्रेता

इजाजतपत्रवालाले ववक्री गने िुद्रा िूल्र् आर्र्थक वर्थको शुरुिा र
िूल्र् पररवतथन भएको अवस्र्ािा पररवतथन हुनासार् सावथजर्नक सूचना
प्रकाशन गरी जानकारी गराउनु पनेछ।
(१२)

अन्तःशुल्क िरबन्िीको शीर्थक ८५.०७ अन्तगथत पने र्लड एर्सड
व्र्ाट्रीको आन्तररक उत्पािनिा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।

(१३)

िदिराको अन्त:शुल्क गणना गिाथ प्रर्त एल.वप. र्लटर वा प्रर्त
र्लटरिध्र्े जुन बढी हुन्छ सोही िरिा गणना गरी असुल गररनेछ।

(१४)

हाते िेक्षशन तर्ा घरे ल ु प्रववर्धबाट उत्पािन गररने र्सन्के चाउचाउ
उद्योगबाट उत्पादित (Ready to eat नभएको) कााँचो वस्तुिा
अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।

(१५) शीर्थक ८७.०२ र ८७.०३ अन्तगथत पने कम्प्रेसन–इक्षग्नसन इन्टरनल
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधथ र्डजेल) र धक्का दिने
ववद्युतीर् िोटर िुवै भएका तर्ा स्पाकथ–इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन
रे र्सप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युत्तीर् िोटर िुवै भएका
सवारी साधनिा पचास प्रर्तशत अन्त:शुल्क छूट हुनेछ।

(१६) चालीस वा सोभन्िा बढी सीट ििताका कम्तीिा पााँच वटा बसहरू
सावथजर्नक र्ातार्ातिा सिालन गने गरी िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा
वा सं घहरू तर्ा कम्पनीहरूले उक्षल्लक्षित प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी
गने उि ििताका तर्ारी बस एवं र्तनका चेर्ससहरूिा अन्त:शुल्क

छूट दिइनेछ। त्र्सरी पैठारी गरे का सवारी साधनहरू पैठारी गरे को
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र्िर्तले िश वर्थ नपुगी र्बक्री र्बतरण, नािसारी वा कुनै वकर्सिले
हक हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न। िश वर्थ नपुगी नािसारी, र्बक्री वा

कुनै वकर्सिले हक हस्तान्तरण गरे िा प्रचर्लत कानून बिोक्षजि पुरै
अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
(१७)

नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान तर्ा प्रववर्ध िन्त्रालर्को र्सफाररसिा
सािुिावर्क क्षशिण सं स्र्ाले ववद्यार्ीहरु ओसारपसार गने प्रर्ोजनको
लार्ग ३० र्सट वा सोभन्िा बढी ििताको एक र्ान बस आर्ात
गिाथ

लाग्ने

अन्त:शुल्क

छूट

हुनेछ।

र्सरी

सुववधािा

आर्ात

गररएको सवारी साधन िश वर्थसम्ि र्बक्री र्बतरण, हस्तान्तरण र
नािसारी गनथ पाइने छै न।
(१८)

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, ०८.०२, ०८.०४, ०८.०६, ०८.०९, ०८.१२,
०८.१३, ०९.०६ िा प्रस्ताव गररएका उपशीर्थकहरु बिोक्षजिका
वस्तुको पैठारीिा िात्र लाग्नेछ।

(१९)

शीर्थक २१.०६ को उपशीर्थक २१०६.९०.२०‚ २१०६.९०.७०
र शीर्थक २४०३ को उपशीर्थक २४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२०

र २४०३.९९.३० का वस्तुहरुिा कुल तौल प्रर्त वकलोग्राििा
अन्तःशुल्क लाग्नेछ।
२६.

आर्कर ऐन, २०५८ िा सं शोधनः आर्कर ऐन, २०५८ को,–
(१) िफा ११ को‚(क)

उपिफा (२) िा रहेका "बचत तर्ा ऋण सहकारी" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "ववत्तीर् कारोबार गने सहकारी" भन्ने
शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(ि)

उपिफा (२क) पर्छ िे हार्को उपिफा (२ि) र्वपएको
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"(२ि)

कुनै

आर्

वर्थिा

वर्थभरर

पूणरु
थ पले

सिालनिा रहेको ववशेर् उद्योगबाट भएको आर्िा लाग्ने
करिा िे हार् बिोक्षजि छूट हुनेछः(क)

बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिको आर्िा तीस
प्रर्तशतका िरले कर लागेको रहेछ भने
सो करिा एक र्तहाईले‚

(ि)

र्नकार्को आर्िा लाग्ने करिा बीस
प्रर्तशतले‚

(ग)

िण्ड (क) वा (ि) बिोक्षजिको सुववधा
पाएका

व्र्क्षिले

र्स

िफा

छूट

सुववधा

बिोक्षजि

अको कुनै कर छूट सुववधा पाउने रहेछ
भने

सो

कर

सिेत

पाउनेछ। "
(ग)

उपिफा (३ङ) को सट्टा िे हार्को उपिफा (३ङ) राक्षिएको
छःस्रोतबाट

कुनै

"(३ङ)

नेपालको

आर्

वर्थिा

(क)

बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिको आर्िा बीस

र्नकासीबाट भएको आर्िा िे हार् अनुसार कर छूट हुनेछः-

प्रर्तशतको िरले कर लाग्ने रहेछ भने
सो

करिा

पच्चीस

प्रर्तशत

र

तीस

प्रर्तशतका िरले कर लाग्ने रहेछ भने
सो करिा पचास प्रर्तशत‚
(ि)

र्नकार्को आर्िा लाग्ने करिा बीस
प्रर्तशत‚

(ग)

उत्पािनिूलक उद्योगले उत्पािन गरे को
वस्तु र्नर्ाथत गरी प्राप्त भएको आर्िा
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िण्ड (क) वा (ि) बिोक्षजिको छूट
पर्छ कार्ि हुने करिा र्प पच्चीस
प्रर्तशत।"
(घ)

उपिफा (३च) को सट्टा िे हार्को उपिफा (३च) राक्षिएको
छः"(३च) कुनै र्नकार्ले िे हार् बिोक्षजिको कार्थ

गरी सोबाट प्राप्त आर्िा लाग्ने करिा िे हार् बिोक्षजि छूट
हुनेछः
(क)

ट्राि वा ट्रर्ल बस सिालन गरे िा बीस
प्रर्तशत,

(ि)

रोपवे,

केवलकार‚

रे ल्वे‚

टनेल

वा

आकासे पुल र्निाथण गरी सिालन गरे िा
बीस प्रर्तशत,
(ग)

वविानस्र्ल र्निाथण तर्ा सिालन गरे िा
चालीस प्रर्तशत‚

(घ)

सडक, पुल वा सुरुङ्ग िागथ र्निाथण तर्ा
सिालन गरे िा बाउन्न प्रर्तशत,

(ङ)

ट्राि वा ट्रर्लबसिा लगानी गरी सिालन
गरे िा बाउन्न प्रर्तशत।"

(ङ)

उपिफा (३त) पर्छ िे हार्को उपिफा (३र्) र्वपएको छः"(३र्) कुनै आर् वर्थिा कुनै र्नकार्ले सावथजर्नक
पूवाथधार

सं रचनाको

र्निाथण

तर्ा

सिालन

गरी

नेपाल

सरकारलाई हस्तान्तरण गने जस्ता आर्ोजनाहरु र ववद्युत
गृह र्निाथण, उत्पािन र प्रसारण गरे िा त्र्स्तो र्नकार्लाई
सो

र्नकार्को

करर्ोग्र्

प्रर्तशतले छूट हुनेछ।"
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आर्िा

लाग्ने

करिा

बीस

(च)

उपिफा (४) को सट्टा िे हार्को उपिफा (४) राक्षिएको
छः"(४) कुनै व्र्क्षिले र्स िफा बिोक्षजि बेग्लाबेग्लै

कर छूट सुववधा पाउने कारोबार गरे को रहेछ भने त्र्स्तो
सुववधा र्लन आर्को गणना गिाथ छु ट्टाछु ट्टै व्र्क्षिले सो आर्
प्राप्त गरे को सरह िानी आर् गणना गनुथ पनेछ।"
(२)

िफा २१ को उपिफा (१) को िण्ड (घ) पर्छ िे हार्का िण्ड
(घ१) र (घ२) र्वपएका छन्:"(घ१)

स्र्ार्ी लेिा नम्बर नभएका किथचारी तर्ा काििारलाई
ववतरण गरे को पाररिर्िक तर्ा ज्र्ाला िचथ,"

"(घ२)

स्र्ार्ी लेिा नम्बर उल्लेि नभएको एक हजार रुपैर्ााँभन्िा
बढी िूल्र्को बीजक वापतको िचथ,"

(३)

िफा ४७क. को‚(क)

उपिफा

(६)

िा

रहेका

"सम्वत्

२०७६

असार

िसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "सम्वत् २०७७ असार
िसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(ि)

उपिफा

(७)

िा

रहेका

"सम्वत्

२०७७

असार

िसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "सम्वत् २०७८ असार
िसान्तर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(४)

िफा ६३ को उपिफा (१) को प्रर्तबन्धात्िक वाक्र्ांशको सट्टा
िे हार्को प्रर्तबन्धात्िक वाक्र्ांश राक्षिएको छः"तर नागररक लगानी कोर् ऐन, २०४७ बिोक्षजि स्र्ापना भएको
नागररक लगानी कोर्, र्ोगिानिा आधाररत सािाक्षजक सुरिा कोर् ऐन‚
२०७४ बिोक्षजि स्र्ापना भएको सािाक्षजक सुरिा कोर्ले अवकाश
कोर् राख्न चाहेिा त्र्स्तो कोर्, किथचारी सिर् कोर् ऐन‚ २०१९
बिोक्षजि स्र्ापना भएको किथचारी सिर् कोर् र र्नवृत्तभरण कोर् ऐन‚
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२०७५ बिोक्षजि स्र्ापना भएको र्नवृत्तभरण कोर्ले अवकाश कोर्
सिालन गरे िा त्र्स्तो कोर्को लार्ग स्वीकृर्त र्लनुपने छै न।"
(५)

िफा ७८ को उपिफा (४) पर्छ िे हार्को उपिफा (४क) र्वपएको
छः"(४क) उपिफा (४) बिोक्षजि स्र्ार्ी लेिा नम्बर र्लई
कारोबार

गने

व्र्क्षिले

तोवकएको

अवर्धर्भत्र

ववभागले

तोके

बिोक्षजिको िताथ सम्बन्धी वववरण वार्ोम्र्ावट्रक प्रणालीिा अद्यावर्धक
गनुथ पनेछ।"
(६)

िफा ७९ को,–
(क)

उपिफा (१) को िण्ड (क) को सट्टा िे हार्को िण्ड (क)
राक्षिएको छः"(क)

कुनै व्र्क्षिको टे र्लफ्र्ाक्स‚ टे लेक्स‚ इिेल वा
त्र्स्तै अन्र् ववद्युतीर् िाध्र्ि िाफथत पठाएको,

(ि)

उपिफा (२) पर्छ िे हार्को उपिफा (३) र्वपएको छः"(३) उपिफा (१) र (२) बिोक्षजि कागजातको
तािेल हुन नसकेिा सम्बक्षन्धत व्र्क्षिको नाििा रे र्डर्ो‚

टे र्लर्भजन वा राविर्स्तरको कुनै पत्रपर्त्रकाबाट तत्सम्बन्धी
आिे शको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी
गराउन सक्नेछ। त्र्सरी गराएको जानकारी सम्बक्षन्धत
व्र्क्षिले पाएको िार्ननेछ।"
(७)

िफा ८८ को उपिफा (१) को िण्ड (५) को उपिण्ड (ि) पर्छ
िे हार्को उपिण्ड (ग) र्वपएको छः"(ग)

उपभोिाले वस्तु तर्ा सेवा िररि गिाथ प्रचर्लत
कानून बिोक्षजि ववद्युतीर् िाध्र्िबाट भ ुिानी गरे

बापत िूल्र् अर्भबृवि कर ऐन‚ २०५२ को िफा
२५ को उपिफा (१ि) बिोक्षजि प्रिान गररने
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प्रोत्साहन रकििा कर कट्टी गनुप
थ ने छै न।"
िफा ९० को उपिफा (४क) िा रहे को "प्राकृर्तक व्र्क्षिको

(८)

व्र्वसार्साँग सम्बक्षन्धत नभएको घर बहाल आर्िा लाग्ने कर चालु
वर्थको असार िसान्तर्भत्र र" भन्ने शब्िहरु क्षझवकएका छन्।

(९)

िफा ९४ को उपिफा (२) िा रहेका "पााँच हजार रुपैर्ााँ" भन्ने
शब्िहरुको

सट्टा

"सात

हजार

पााँचसर्

रुपैर्ााँ"

भन्ने

शब्िहरु

राक्षिएका छन्।
(१०)

िफा ९५क. को‚(क)

उपिफा (२) को िण्ड (क) िा रहेका "सात
िशिलव पााँच प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरुको सट्टा
"पााँच प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(ि)

उपिफा

(२)

पर्छ

िे हार्को

उपिफा

(२क)

र्वपएको छः“(२क) उपिफा (२) को िण्ड (क)
बिोक्षजि लाभ गणना गिाथ जुन र्नकार्को वहत
र्नःसगथ हुने हो त्र्स्तो र्नकार्िा सो र्िर्तिा सो

व्र्क्षिको स्वार्ित्विा रहेको वहतको भाररत औसत
लागतको आधारिा गनुथ पनेछ।"
(ग) उपिफा (६) को सट्टा िे हार्को उपिफा (६) राक्षिएको छः"(६) उपिफा (५) िा लेक्षिएिे क्षि बाहेक अन्र् कुनै
ब्र्क्षिको स्वार्ित्वको जग्गा वा भवनको र्नःसगथ भएको िूल्र्िा
िालपोत कार्ाथलर्ले

रक्षजिेशनका बित एक िशिलव पााँच

प्रर्तशतका िरले अर्ग्रि कर असुल गनुथ पनेछ।"
(घ) उपिफा (७) िा रहेका "तरकारी‚ आलु‚ प्र्ाज" भन्ने शब्िहरु
पर्छ "सुख्िा तरकारी‚ लसुन‚ बेबी कनथ" भन्ने शब्िहरु र "पााँच
प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरु पर्छ "तर्ा भाग २ को िासु‚ भाग ४ को
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िूधजन्र् पिार्थ‚ अण्डा‚ िह‚ भाग १० को कोिो‚ फापर‚ जुनल
े ो‚
ाँ ा तर्ा वपठो‚ भाग १२
चािल‚ कर्नका‚ भाग ११ को िैिा‚ आट

को जर्डबुटी‚ उिु र भाग १४ को वनस्पर्तजन्र् उत्पािनिा िुई
िशिलब पााँच प्रर्तशत" भन्ने शब्िहरु र्वपएका छन्।
(ङ) उपिफा (१०) िा रहेका "उपिफा (८)" र "उपिफा (७)" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा क्रिशः "उपिफा (९)" र "उपिफा (८)" भन्ने
शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(च) उपिफा (११) को िण्ड (ि) िा रहे का "उपिफा (७)" र
"उपिफा (९)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा क्रिशः "उपिफा (८)" र
"उपिफा (१०)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(छ) उपिफा (१२) िा रहे का "उपिफा (१०)" र "उपिफा (८)"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा क्रिशः "उपिफा (११)" र "उपिफा
(९)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(ज) उपिफा (१३) िा रहेका "उपिफा (९)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा
"उपिफा (१०) भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(११) िफा ९६ को उपिफा (५) पर्छ िे हार्को उपिफा (६) र्वपएको
छ:"(६) कुनै व्र्क्षिले ववभागिा म्र्ािर्भत्र पेश गरे को आर्
वववरण अन्र्र्ा भई सं शोधन गनथ चाहेिा वववरण पेश गरे को
र्िर्तले तीस दिनर्भत्र ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा बिोक्षजि आर्
वववरण सं शोधन गनथ सक्नेछ।"
(१२)

िफा ११०ि. पर्छ िे हार्को िफा ११०ग. र्वपएको छः-

ु ानी गनथ
"११०ग. वास्तववक प्रर्तफल प्राप्त गने व्र्क्षि कर भि
क्षजम्िेवार हुनेः व्र्वसार्को वास्तववक प्रर्तफल प्राप्त गने

व्र्क्षि व्र्वसार् िताथ भएको व्र्क्षिभन्िा फरक भएको
प्रिाक्षणत भएिा त्र्स्तो व्र्वसार्को कर भ ुिानी गने िावर्त्व
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त्र्स्तो प्रर्तफल प्राप्त गने व्र्क्षिको हुनछ
े ।"
(१३)

िफा ११५ को‚-

(क) उपिफा (६) िा रहेका "एकर्तहाई रकि" भन्ने शब्िहरुको सट्टा
"एकचौर्ाई रकि" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(ि) उपिफा (८) र (९) को सट्टा िे हार्को उपिफा (८) र (९)
राक्षिएका छन्:"(८) उपिफा (१) बिोक्षजि र्नवेिन दिएको र्िर्तले साठी
दिनर्भत्र ववभागले सो र्नवेिन उपरको र्नणथर्को सूचना र्नवेिकलाई
नदिएिा र्नवेिकले िफा ११६ बिोक्षजि राजस्व न्र्ार्ार्धकरणिा
पुनरावेिन गनथ सक्नेछ।
(९) उपिफा (८) बिोक्षजि पुनरावेिन गरे िा त्र्स्तो
व्र्क्षिले

पुनरावेिन

िताथ

गरे को

र्िर्तले

पन्र

दिनर्भत्र

पुनरावेिनपत्रको प्रर्तर्लवप सं लग्न गरी ववभाग सिि र्लक्षित
जानकारी गराउनु पनेछ।"
(१४) िफा ११७ को उपिफा (१) को िण्ड (क) िा रहेका "िुई हजार
रुपैंर्ााँ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "पााँच हजार रुपैंर्ााँ वा आर् वववरणिा
उक्षल्लक्षित र्नधाथरण र्ोग्र् आर् रकिको शून्र् िशिलव शून्र् एक
प्रर्तशतले हुने रकििध्र्े जुन बढी हुन्छ सो रकि" भन्ने शब्िहरु
राक्षिएका छन्।

(१५) अनुसूचीिा सं शोधनः अनुसूची १ को‚(१) िफा १ को‚(क) उपिफा (१), (२), (३) र (४) को सट्टा िे हार्का उपिफा
(१), (२), (३) र (४) राक्षिएका छन्:–

“(१) कुनै आर् वर्थिा बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिको करर्ोग्र्
आर्िा उपिफा (२) र (४) को अधीनिा रही िे हार्
बिोक्षजिको िरले कर लाग्नेछः–
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(क)

चार लाि रुपैर्ााँसम्ि रोजगारीको करर्ोग्र् आर्
भएिा एक प्रर्तशत,

(ि)

चार

लाि

रुपैर्ााँसम्ि

रुपैर्ााँभन्िा
करर्ोग्र्

बढी

आर्

तर

पााँच

लाि

भएिा

िण्ड

(क)

बिोक्षजि चार लाि रुपैर्ााँसम्ि चार हजार रुपैर्ााँ र
चार लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा िश
प्रर्तशत,
(ग)

पााँच

लाि

रुपैर्ााँसम्ि

रुपैर्ााँभन्िा
करर्ोग्र्

बढी

आर्

तर

सात

लाि

भएिा

िण्ड

(ि)

बिोक्षजि पााँच लाि रुपैर्ााँसम्ि चौध हजार रुपैर्ााँ
र पााँच लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा
बीस प्रर्तशत,
(घ)

सात

लाि

रुपैर्ााँसम्ि

रुपर्ााँभन्िा
करर्ोग्र्

बढी

आर्

तर

बीस

लाि

भएिा

िण्ड

(ग)

बिोक्षजि सात लाि रुपैर्ााँसम्ि चौवन्न हजार रुपैर्ााँ
र सात लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा
तीस प्रर्तशत र
(ङ)

बीस लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी कर र्ोग्र् आर् भएिा
बढी भएजर्त करर्ोग्र् आर्को िण्ड (घ) बिोक्षजि
लागेको करको िरिा र्प बीस प्रर्तशत अर्तररि
कर।
तर
करिाताको

एकलौटी
हकिा,

फिथ

र्नवृत्तभरण

िताथ

भएका

बापतको

आर्‚

र्नवृत्तभरण कोर् र र्ोगिानिा आधाररत सािाक्षजक
सुरिा कोर्िा र्ोगिान गने प्राकृर्तक व्र्क्षिको
आर्िा िण्ड (क) बिोक्षजिको कर लाग्ने छै न।
(२) कुनै आर् वर्थिा ऐनको िफा ५० बिोक्षजि छनौट
199

गने कुनै िम्पर्तको करर्ोग्र् आर्िा उपिफा (४) को अर्धनिा
रही िे हार् बिोक्षजिको िरिा कर लाग्नेछः(क)

चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्ि रोजगारीको
करर्ोग्र् आर् भएिा एक प्रर्तशत,

(ि)

चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी तर पााँच
लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्िको करर्ोग्र् आर्
भएिा िण्ड (क) बिोक्षजि चार लाि पचास हजार
रुपैर्ााँसम्ि चार हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ र चार लाि
पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा िश
प्रर्तशत,

(ग)

पााँच लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी तर सात
लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्ि करर्ोग्र् आर् भएिा

िण्ड (ि) बिोक्षजि पााँच लाि पचास हजार
रुपैर्ााँसम्ि चौध हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ र पााँच लाि
पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा
बीस प्रर्तशत,
(घ)

सात लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी तर बीस
लाि रुपैर्ााँसम्ि करर्ोग्र् आर् भएिा िण्ड (ग)
बिोक्षजि सात लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्ि चौवन्न
हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ र सात लाि पचास हजार
रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्िा तीस प्रर्तशत,

(ङ)

बीस लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी कर र्ोग्र् आर् भएिा
बढी भएजर्त करर्ोग्र् आर्को िण्ड (घ) बिोक्षजि
लागेको करको िरिा र्प बीस प्रर्तशत अर्तररि
कर।
तर एकलौटी फिथ िताथ भएका करिाताको हकिा,
र्नवृत्तभरण बापतको आर् र र्ोगिानिा आधाररत
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र्नवृत्तभरण कोर्िा र्ोगिान गने प्राकृर्तक व्र्क्षिको
आर्िा िण्ड (क) बिोक्षजिको कर लाग्ने छै न।
(३)

उपिफा

(४)

िा

उक्षल्लक्षित

व्र्वस्र्ा

िे हार्को

अवस्र्ािा लागू हुनेछ:–
(क)

बार्सन्िा प्राकृर्तक व्र्क्षिको सम्बन्धिा कुनै आर्
वर्थिा चार लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी आर् भएको वा
ऐनको

िफा

५०

बिोक्षजिको

छनौट

गरे को

बार्सन्िा िम्पतीको सम्बन्धिा कुनै आर् वर्थिा चार
लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी आर् भएको,
(ि)

गैर–व्र्ावसावर्क करर्ोग्र् सम्पक्षत्तको र्नःसगथबाट
प्राप्त िू ि लाभ सो प्राकृर्तक व्र्क्षि वा िम्पतीको
आर्

र

तिनुरुप

करर्ोग्र्

आर्को

गणनािा

सिावेश भएको।
(४) उपिफा (३) को अर्धनिा रही िे हार्का व्र्क्षिलाई
िे हार् बिोक्षजि कर लाग्नेछ:–
(क)

िे हार्का रकििध्र्े जुन बढी छ त्र्स्तो रकििा
त्र्स्तो प्राकृर्तक व्र्क्षि वा िम्पतीको त्र्स्तो रकि
िात्र

करर्ोग्र्

आर्

भए

सरह

िानी

र्स

अनुसूचीको उपिफा (१) वा (२) बिोक्षजिको
िरले कर लाग्नेछ:–
(१) त्र्स्तो प्राकृर्तक व्र्क्षि वा िम्पतीको जम्िा
करर्ोग्र्

आर्बाट

त्र्स्तो

लाभको

रकि

घटाई बााँकी हुन आउने रकि,
(२) प्राकृर्तक

व्र्क्षिको

सम्बन्धिा

चार

लाि

रुपैर्ााँ वा िम्पतीको सम्बन्धिा चार लाि
पचास हजार रुपैर्ााँ।
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(ि)

त्र्स्तो

करर्ोग्र्

आर्को

बााँकी

रकििा

िश

प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।
तर,
(१) र्नःसगथ

भएको

गैरव्र्ावसावर्क

करर्ोग्र्

सम्पक्षत्त (जग्गा तर्ा घरजग्गा) को स्वार्ित्व
पााँच वर्थ वा पााँच बर्थभन्िा बढी भएको छ
भने िुई िशिलव पााँच प्रर्तशतका िरले कर
लाग्नेछ।
(२) र्नःसगथ

भएको

गैरव्र्वसावर्क

करर्ोग्र्

सम्पक्षत्त (जग्गा तर्ा घरजग्गा) को स्वार्ित्व
पााँच

वर्थभन्िा

कि

रहे को

छ

भने

पााँच

प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।
(३)

नेपाल

र्धतोपत्र बोडथिा

र्नकार्िा

रहे को

सूचीकरण भएको

वहतको

र्नःसगथवाट

प्राप्त

लाभको हकिा पााँच प्रर्तशतको िरले कर
लाग्नेछ।”
(ि)

उपिफा (७) को सट्टा िे हार्को उपिफा (७) राक्षिएको
छः–
“(७) ऐनको िफा ४ को उपिफा (४) बिोक्षजि
करको रकि िे हार् बिोक्षजि हुनेछः(क)

िहानगरपार्लका
व्र्वसार् गने

वा

उपिहानगरपार्लका

िेत्रिा

प्राकृर्तक व्र्क्षिका हकिा सात

हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ,
(ि)

नगरपार्लका

िेत्रिा

व्र्वसार्

गने

प्राकृर्तक

व्र्क्षिका हकिा चार हजार रुपैर्ााँ,
(ग)

िण्ड (क) र (ि) िा उक्षल्लक्षित िेत्र बाहेक
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अन्र् िेत्रिा व्र्वसार् गने प्राकृर्तक व्र्क्षिका
हकिा िुई हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ।”
(ग)

उपिफा (१४) र (१५) क्षझवकएको छ।

(घ)

उपिफा (१७) को सट्टा िे हार्को उपिफा (१७ राक्षिएको
छ:–
“(१७) ऐनको िफा ४ को उपिफा (४क)
बिोक्षजि कारोबार रकिको कर गणना गिाथ बीस लाि
रुपैर्ााँसम्िको कारोबारिा ऐनको िफा ४ को उपिफा (४)
बिोक्षजिको कर र सोभन्िा बढीको कारोबार रकििा िे हार्
बिोक्षजिको िरले कर लाग्नेछः–
(क)

ग्र्ााँस, च ुरोट लगार्तका तीन प्रर्तशतसम्ि कर्िशन
वा िूल्र् र्प गरी वस्तुको कारोबार गने व्र्क्षिलाई
कारोबार

रकिको

शून्र्

िशिलब

िुई

पााँच

प्रर्तशत,
(ि)

िण्ड

(क)

िा

उक्षल्लक्षित

व्र्वसार्

वाहे कको

व्र्वसार् गने व्र्क्षिलाई कारोबार रकिको शून्र्
िशिलब सात पााँच प्रर्तशत,
(ग)

सेवा व्र्वसार् गने व्र्क्षिलाई कारोबार रकिको
िुई प्रर्तशत।"

(२) िफा २ को‚(क) उपिफा (१) िा रहे का "उपिफा (२)‚ (३)‚ (४)‚ (५) र
(७)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा उपिफा (२)‚ (३)‚ (५) र
(७)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(ि) उपिफा (३) को सट्टा िे हार्को उपिफा (३) राक्षिएको छः"(३) सहकारी ऐन‚ २०७४ बिोक्षजि िताथ भएको सहकारी
सं स्र्ाले कर छूट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरे िा
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बीस प्रर्तशतका िरले कर लाग्नेछ।
तर

िे हार्

बिोक्षजिका

ववत्तीर्

कारोबार

गने

सहकारी सं स्र्ालाई िे हार् बिोक्षजि छूट हुनेछः-

(क) नगरपार्लका िेत्रर्भत्र सिालन भएकोिा लाग्ने करको
िरिा पचहत्तर प्रर्तशत‚
(ि) उपिहानगरपार्लका
सिालन

भएकोिा

र

िहानगरपार्लका

लाग्ने

करको

िरिा

िेत्रर्भत्र
पचास

प्रर्तशत।"
(ग) उपिफा (३क) र (४) क्षझवकएका छन्।
२७.

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

िफा ११ को उपिफा (२) िा रहेको प्रर्तबन्धात्िक वाक्र्ांश
क्षझवकएको छ।

(२)

िफा १२ को,
(क)

उपिफा (१) को सट्टा िे हार्को उपिफा (१) राक्षिएको
छः"(१) ववशेर् आर्र्थक िेत्रिा स्र्ावपत उद्योगले पैठारी गने
िालवस्तुिा ववशेर् आर्र्थक िेत्र प्रार्धकरणको र्सफाररसिा
िे हार् बिोक्षजि सुववधा प्रिान गररनेछः–
(क)

उद्योगले आफ्ना िजिुर तर्ा किथचारी ओसानथको
लार्ग प्रर्ोग गनथ पैठारी गने एक र्ान बस र
िालवस्तु ढु वानी गने िुई र्ान ढु वानी साधनिा
एकपटकको लार्ग एक प्रर्तशत िात्र भन्सार
िहसुल लाग्ने गरी भन्सार िहसुलिा छूट दिने,

तर त्र्सरी भन्सार िहसुल छूटिा पैठारी
गररएका सवारी तर्ा ढु वानी साधन नािसारी,
र्बक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरे िा
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प्रचर्लत कानून बिोक्षजि पूरै िहसुल लाग्नेछ।
(ि)

र्नकासी

गने

वा

पररवत्र्थ

वविे शी

िुद्रािा

स्विे शिा र्बक्री गररने िालवस्तु उत्पािन गनथ
आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ तर्ा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग

सािग्री सिेत) पैठारी गिाथ

लाग्ने भन्सार िहसुल र अन्र् िहसुल बापतको
रकिको सट्टा सो बराबरको बैङ्क जिानत र्लई
पैठारी गने,
(ग)

उद्योगलाई आवश्र्क पने प्लाण्ट, िेक्षशनरी र्न्त्र

ु ाथ पैठारी गिाथ लाग्ने िहसुल
उपकरण तर्ा पाटथपज
बापतको रकिको सट्टा सो बराबरको बैङ्क जिानत
र्लई पैठारी गने,
स्पष्टीकरणः र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग “ववशेर्
आर्र्थक िेत्र” भन्नाले प्रचर्लत कानून बिोक्षजि
नेपाल सरकारले तोवकदिएको िेत्र सम्झनु पछथ।"

(ि)

उपिफा (१) पर्छ िे हार्को उपिफा (१क) र्वपएको छः"(१क) उपिफा (१) को िण्ड (ि) वा (ग) बिोक्षजि
र्लइएको

बैं क

जिानत

जुन

प्रर्ोजनको

लार्ग

र्लइएको हो सो बिोक्षजिको काि सम्पन्न भएको
व्र्होरा

ववशेर्

आर्र्थक

िेत्र

प्रार्धकरणबाट

र्सफाररससवहत लेक्षि आएिा भन्सार कार्ाथलर्ले
त्र्स्तो जिानत फुकुवा गररदिनु पनेछ।"
(ग)

उपिफा (२), (३) र (४) िा रहेका "अवक्षस्र्त" भन्ने
शब्िको सट्टा "स्र्ावपत" भन्ने शब्ि राक्षिएको छ।

(घ)

उपिफा

(५)

िा

रहेको

"रहेको"

"स्र्ावपत" भन्ने शब्ि राक्षिएको छ।
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भन्ने

शब्िको

सट्टा

(ङ)

उपिफा (५) पर्छ िे हार्को उपिफा (६) र्वपएको छः"(६) ववशेर् आर्र्थक िेत्रिा स्र्ावपत कुनै उद्योग
सो िेत्र बावहर स्र्ानान्तरण हुन चाहेिा त्र्स्तो उद्योगले

र्स िफा बिोक्षजि छूट पाएको िूल्र् अर्भवृवि कर बाहेक
अन्र् िहसुल सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्िा बुझाएपर्छ
सम्बक्षन्धत

र्नकार्ले

स्र्ानान्तरण

गनथ

स्वीकृर्त

दिनु

पनेछ।"
(३)

िफा १३ को उपिफा (१४) िा "र्नजी गुण्टा, क्षझटी, भारी आिे श"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी
प्रर्ोगका िालवस्तुसम्बन्धी सूचना" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(४)

िफा ३२ िा रहे का "जुन साधनबाट ढु वानी गररने हो सोही साधनिा
रािी त्र्स्तो साधनिा भन्सार कार्ाथलर्ले सीलछाप लगाउन सक्नेछ"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "बन्ि कन्टे नरबाट ढु वानी गरक्ष्ने भएिा

त्र्स्तो कन्टे नरिा भन्सार कार्ाथलर्ले सीलछाप लगाउनु पनेछ" भन्ने
शब्िहरु राक्षिएका छन्।
(५)

िफा ३४ को उपिफा (३) िा रहेका "उपशीर्थक फरक परे को"
भन्ने शब्िहरु पर्छ "वा लाग्ने िहसुल छूट भएको" भन्ने शब्िहरु
र्वपएका छन्।

(६)

िफा ४१ को उपिफा (५) िा रहेका "पचास रुपैर्ााँ" भन्ने
शब्िहरुको सट्टा "तीनसर् रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(७)

िफा ५७ को उपिफा (१८) िा रहेका "आकार तर्ा गुणस्तरिा"
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "आकार, गुणस्तर तर्ा पररिाणिा" भन्ने
शब्िहरु राक्षिएका छन्।

(८)

िफा ८९ि. को उपिफा (५) पर्छ िे हार्को उपिफा (६) र्वपएको
छः"(६)

र्स िफा बिोक्षजिको र्नकासी वा पैठारी सं केत
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नम्बरको

प्रशासन

नेपाल

सरकारले

नेपाल

राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको र्नकार्ले

गनेछ र त्र्स्तो सूचना प्रकाशन नभएसम्ि त्र्स्तो
सं केत नि्बरको प्रशासनसम्बन्धी काि भन्सार
ववभागले गनेछ।"
(९)

िफा ८९ग. पर्छ िे हार्को िफा ८९घ. र्वपएको छः"८९घ. कागजातलाई िान्र्ता दिनेः (१) प्रचर्लत कानूनिा जुनसुकै
कुरा लेक्षिएको भए तापर्न भन्सार अर्धकृतले कम्प्र्ूटर

प्रणालीिा भएको अर्भलेिको आधारिा आफ्नो आर्धकाररक
पासवडथ

प्रर्ोग

गरी

सो

प्रणालीबाट

िुदद्रत

गरे को

जााँचपाससाँग सम्बक्षन्धत कागजातिा किथचारीको िस्तित
नभए पर्न त्र्स्तो कागजातलाई िस्तित भए सरह िान्र्ता
दिइनेछ।
(२)

भन्सार

कार्ाथलर्ले

उपलब्ध

गराएको

आर्धकाररक पासवडथ प्रर्ोग गरी ववद्युतीर् िाध्र्िबाट गररने
िालवस्तुको घोर्णा, सूचनाको आिान-प्रिान वा जााँचपाससाँग
सम्बक्षन्धत कम्प्र्ूटर प्रणालीिा भएको अर्भलेिको आधारिा
िुद्रण गररएका कागजातिा सम्बक्षन्धत व्र्क्षिको िस्तित
नभए पर्न िस्तित भए सरह िान्र्ता दिइनेछ।"
(१०)

िफा ९१ को सट्टा िे हार्को िफा ९१ राक्षिएको छः"९१.

कारबाही गने अर्धकारः (१) भन्सार िेत्र बाहेक अन्र्त्रबाट
भन्सार िहसुल छली ल्र्ाएका िालवस्तु कसै ले पक्राउ गरी
भन्सार कार्ाथलर्िा पेश गरे कोिा भन्सार अर्धकृतलाई र
ववभागिा पेश गरे कोिा िहार्निे शक वा र्नजले तोकेको कुनै

अर्धकृतलाई सो उपर र्स ऐन बिोक्षजि अनुसन्धान र
कारबाही गने अर्धकार हुनछ
े ।
(२) र्स ऐनिा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको
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भए तापर्न भन्सार कार्ाथलर्बाट जााँचपास भइसकेको कुनै

िालवस्तुका सम्बन्धिा कुनै सूचना प्राप्त भएिा वा शं का
लागेिा िहार्निे शकले

कुनै

अर्धकृतलाई

िालवस्तु र्नर्न्त्रणिा

र्लई

आवश्र्क

तोकी त्र्स्तो

अनुसन्धान

गरी

प्रर्तवेिन पेश गनथ आिे श दिन सक्नेछ।
(३) उपिफा (२) बिोक्षजि प्राप्त प्रर्तवेिनको
आधारिा

िहार्निे शकले

र्स

ऐन

बिोक्षजि

भन्सार

अर्धकृतलाई भए सरहको अर्धकार प्रर्ोग गरी आवश्र्क
कारबाही गनथ सक्नेछ।"
२८.

वहाल रहने अवर्धः र्स ऐनको िफा २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२,
१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ र २२ बिोक्षजिका
व्र्वस्र्ाहरु सं घीर् ऐनबाट अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएकोिा बाहे क सम्वत् २०७७
असार िसान्तसम्ि वहाल रहनेछन्।

२९.

ऐन सं शोधन भएको िार्ननेः र्स ऐनको िफा २८ िा उक्षल्लक्षित िफाहरु
बाहेक र्स ऐनले सं शोधन गरे का प्रचर्लत कानूनका व्र्वस्र्ाहरु सो हिसम्ि
सं शोधन भएको िार्ननेछ।
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अनुसूची-१
(िफा २ को उपिफा (१) साँग सम्बक्षन्धत)

१.

भन्सार िहसुलः (१) वविे शबाट नेपालर्भत्र पैठारी हुने िालवस्तुिा आर्र्थक ऐन,
२०७५ को अनुसूची-१ िा उक्षल्लक्षित शीर्थक, उपशीर्थक, िालवस्तुका वववरणहरू

र अन्र् व्र्वस्र्ाहरूिा सिेत िे हार् बिोक्षजि सं शोधन र र्प गरी भन्सार िहसुल िर
लगाइएको छ। र्सिा उक्षल्लक्षित सं शोधन र र्प बाहे कका पररच्छे ि र भागका
द्रष्टव्र्हरू, शीर्थक, उपशीर्थकहरू, िालवस्तुका वववरणहरू र िालवस्तुको
पैठारीका िरहरू सिेत आर्र्थक ऐन, २०७५ बिोक्षजि नै हुनेछन्।
पैठारी भन्सार

शीर्थक,

िहसुल िर

िालवस्तुको वववरण

उपशीर्थक

अन्र्र्ा उल्लेि

भएकोिा बाहेक
िोल प्रर्तशतिा

१

शीर्थक

०२.०७

४

३

२

०१.०५

कुिुराको

को

ताजा, क्षचसो पारे को वा वहिीकृत
िासु र िान हुने अफल।
-ग्र्ालुस

डोिेवष्टकस

जातका

चराहरु (फाउल) कोः
०२०७.११.००

--टु क्रा नपाररएको (र्सं गो), ताजा
वा

क्षचसो

पाररएका

क्षचल्ड)
०२०७.१२.००

--टु क्रा

(फ्रेस

वा
30

नपाररएको

वहिीकृत (फ्रोजेन)
209

(र्सं गो),
30

०२०७.१३.००

--ताजा वा क्षचस्र्ाइएका (फ्रेस वा
क्षचल्ड) टु क्रा र अवशेर् (कट्स
एण्ड ओफाल)

०२०७.१४.००

--वहिीकृत

30

(फ्रोजेन)

टु क्रा

र

अवशेर् (ओफाल)

30

गाढा पाररएको वा क्षचनी वा अन्र्

०4.०2

गुर्लर्ो पिार्थ हार्लएको िूध र
तर।
०4०2.१०.००

-तौलिा

नौनीको

िात्रा

१.५

प्रर्तशत भन्िा कि भएको धू लो,
िाना वा अन्र् ठोस रुपिा
-तौलिा

नौनीको

िात्रा

४०

१.५

प्रर्तशत भन्िा बढी भएको धू लो,
िाना वा अन्र् ठोस रुपिाः
०4०2.२१.००

०4०2.२९.००

--क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ
नहार्लएको

४०

--अन्र्

४०

-अन्र्ः
०4०2.९१.००

०4०2.९९.००

०4.०५

--क्षचनी वा अन्र् गुर्लर्ो पिार्थ
नहार्लएको

४०

--अन्र्

४०

िूधबाट
अन्र्

र्नकार्लएका
स्नेह
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(फ्र्ाट

नौनी
वा

तर्ा
क्षचल्लो

पिार्थहरु) र तेलहरु (आर्ल्स);
िुग्ध ववस्तरण (डेरी स्प्रेड्स)।
०4०५.१०.००

-नौनी (बटर)

४०

०4०५.२०.००

-िुग्ध ववस्तरण (डेरी स्प्रेड्स)

४०

०4०५.९०.००

-अन्र्

४०

कोसा

०७.१३

छोडाएको

तरकारी,

बोक्रा

नछोडाएको

वा

सुख्िा

कोसे

छोडाएको

वा

िलेको

वा

निलेको।
०७१३.१०.००

-केराऊ

१५

नररवल, ब्राक्षजलनट, काजु, ताजा

०८.०१

वा सुकेको, िबटा फुटाएको वा
नफुटाएको,

बोक्रा

ताछे को

वा

नताछे को।
-काजुः

०९.०१

०८०१.३१.००

--बोक्रा सवहत

१५

०८०१.३२.००

--बोक्रा छोडाएको

१५

भ ुटे को

कफी

क्र्ाफीन

वा

नभ ुटे को

(कफीको

छु ट्याएकेा

वा

वा

िेरोि)

नछु ट्याएकेा;

कफीको ढु टो र बोक्रा; कुनै पर्न
अनुपातिा कफीको िात्रा रहेको
कफीको

बिलािा
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प्रर्ोग

गररने

अको कुनै चीज।
-नभ ुटे को कफीः
०९०१.1१.००

--क्र्ावफन (िेरोि) सवहत

४०

०९०१.1२.००

--क्र्ावफन (िेरोि) रवहत

४०

-भ ुटे को कफीः
०९०१.२१.००

--क्र्ावफन (िेरोि) सवहत

४०

०९०१.२२.००

--क्र्ावफन (िेरोि) रवहत

४०

०९०१.९०.००

-अन्र्

४०

क्षचर्ा,

०९.०२

सुगक्षन्धत

वा

स्वादिष्ट

गररएको वा नगररएको।
०९०२.१०.००

-नअर्िल्र्ाइएको(फिे ण्ट नगरे को)
३ के.जी. भन्िा कि वजनको

कच्चा प्र्ावकङ्ग भएको कांचो क्षचर्ा
(ग्रीन टी)

४०

०९०२.२०.००

-नअर्िल्र्ाईएको अन्र् कांचो क्षचर्ा

४०

०९०२.३०.००

-३ के.जी. भन्िा कि वजनको
कच्चा

प्र्ावकङ्ग

भएको

पारे को

(फिे ण्टे ड)

कालो

अर्िलो
क्षचर्ा

(ब्ल्र्ाक टी) र आंक्षशक रुपले
अर्िलो पारे को क्षचर्ा
०९०२.४०.००

-अर्िलो पारे को अन्र् कालो क्षचर्ा
(ब्लाक टी) र अं शतः अर्िलो
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४०

४०

पारे को अन्र् क्षचर्ा
सुकेको

०९.०४

वा

वपंधेको

िुसाथनी

र

िररच।
-िररचः
०९०४.११.००

--नधुल्र्ाएको

२०

०९०४.१२.००

--धुल्र्ाएको

२०

छोडाएको वा नछोडाएको, नभ ुटे को

१२.०२

वा अन्र् वकर्सिबाट नपकाइएको,
िवटा छोडाएको वा नछोडाएको,
फुटाएको

वा

नफुटाएको

बिाि

फुटाएको

वा

(िुिफली)।
-अन्र्ः
१२०२.४२.००

--छोडाएको,
नफुटाएको

१५

ठोस रुपिा उिु वा च ुकन्िर र

१७.०१

रासार्र्नक तवरबाट शुि गररएको
सुक्रोज (उिुको क्षचनी)।
-रं गाउने वा सुवास (स्वाि) आउने
पिार्थ नर्िसाएको कच्चा क्षचनीः
१७०१.१२.००

--च ुकुन्िरको क्षचनी
--र्स भागको उपशीर्थक द्रष्टव्र्
२ िा उल्लेि गररएको उिुको
क्षचनीः
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४०

१७०१.१३.१०

---सख्िर (गुंड र भेली सिेत),
ाँ गट्टा
गुड

४०

१७०१.१३.२०

---िााँडसारी क्षचनी

४०

१७०१.१३.९०

---अन्र्

४०

--उिुको अन्र् क्षचनीः
१७०१.१४.१०

---सख्िर (गुंड र भेली सिेत),
ाँ गट्टा
गुड

४०

१७०१.१४.२०

--- िााँडसारी क्षचनी

४०

१७०१.१४.९०

---अन्र्

४०

-अन्र्ः
१७०१.९१.००

--रं गीन वा सुवास (स्वाि) आउने
पिार्थ र्िसाएको

४०

--अन्र्:
१७०१.९९.१०

---र्ििी

४०

१७०१.९९.२०

---सुगर क्र्ूव

४०

१७०१.९९.९०

---अन्र्

४०

कोका

१७.०४

नभएको

क्षचनीको

र्िठाई

सेतो चक्लेट सवहत)।
१७०४.१०.००

-क्षचनीले छोपेको वा नछोपेको वा
िीठो लेप लगाएको वा नलगाएको
च ुइं गि

४०
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१७०४.९०.००

-अन्र्

४०

चक्लेट र अरु कोको र्िर्सएका

१८.०६

िाद्य पिार्थहरु।
१८०६.१०.००

-कोकोको धू लो, क्षचनी वा गुर्लर्ो
पिार्थ हाले को

१८०६.२०.००

-२

केजी

वढका

४०

भन्िा

(ब्लौक

वा

बढी

तौलको

स्ल्र्ाव)

वा

डण्डी (बार) को रुपिा रहेका
अन्र् पररकार, तरल, िांडा, धू लो,
िानािार वा अन्र् र्ुप्रो (बल्क)
को रुपिा भांडोिा हार्लएको वा
तुरुन्त वेष्ठन गररएको (इर्िर्डर्ट
प्र्ावकङ्ग) िा २ केजी भन्िा बढी
भएको

४०

-अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको
रुपिाः

१९.०२

१८०६.३१.००

--भररएको

४०

१८०६.३२.००

--नभररएको

४०

१८०६.९०.००

-अन्र्

४०

स्पेगट
े ी,

म्र्ाकारोनी,

लसाने,

नोकी,

क्र्ानेलोनी

कुकुहरु

नूडल्स,
रार्भओली,
जस्ता

पकाइएका वा नपकाइएका, (िासु
वा

अन्र्
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पिार्थ)

भररएका

वा

नभररएका

वा

तर्ार

पाररएका

पररकारहरु;

अन्र्
तर्ार

नगररएको कुकुहरु।
-नपकाएको

वकर्सिबाट
पाष्टाका
गररएको

पास्टा

वा

(िुछेको

वपठो), नभरे को (नौट स्टफेड) वा
अन्र् प्रकारको तर्ारीः
१९०२.११.००

--फुल हाले को

४०

१९०२.१९.००

--अन्र्

४०

१९०२.२०.००

-पकाएको वा नपकाएको वा अन्र्
प्रकारले

तर्ार

गरे को

भरे को

पास्टा (िुछेको वपठो)

४०

१९०२.३०.००

-अन्र् पास्टा (िुछेको वपठो)

४०

१९०२.४०.००

-कुकु

(उत्तरी

अवफ्रकी

िाद्य

पिार्थ)
१९.०५

४०

कोको परे को वा नपरे को पाउरोटी,
पेिी, केक, र्बस्कुट र अरु रोटी
सम्बन्धी

सािान;

कम्र्ुर्नर्ि,

वेफसथ (पकाएको रोटी

र्बकोको

काि गने), और्धी भनथ हुने िाली

क्र्ाप्सूल, (एम्टी क्र्ासे) र्सर्लङ
वेफर्सथ (टाल्ने रोटी), राइस पेपर
(तोफु,

ििचा

बनाउने

वपठोको

रोटी जस्तो पिार्थ) र अन्र् र्स्तै
उत्पािन।
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१९०५.१०.००

-झुरुि झुरुि जाने रोटी (क्रीप्स
ब्रे ड)

१९०५.२०.००

४०

-अिुवा हालेको एक वकर्सिको
रोटी (क्षजन्जर ब्रे ड)
-गुर्लर्ो

४०

र्बस्कुट;

वेफल

(पीठो

िुछेर बनाइएका एक वकर्सिको
िरो

रोटी)

र

वेफथस

(पातलो

रोटी):
१९०५.३१.००

--गुर्लर्ो र्बस्कुटहरु

१९०५.३२.००

--पीठो

िुछेर

वकर्सिको

िरो

४०

बनाइएको

एक

(वक्रस्प)

रोटी

(वेफल) र पातलो रोटी (वेफथस)
१९०५.४०.००

४०

-पाउरोटीको धू लोबाट बनेको रोटी
वा र्बस्कुट (रस्क), टोस्ट गरे को
रोटी र त्र्स्तै उत्पािन

४०

-अन्र्ः

२०.०९

१९०५.९०.२०

--आलु क्षचप्स

४०

१९०५.९०.९०

--अन्र्

४०

क्षचनी हालेको वा नहालेको, स्प्रीट
नहालेको र नकुहाएको फलफूलको

रस (अंगरु को कांचो रस सिेत) र
वनस्पर्त रस।
-सुन्तलाको रस (ओरे न्ज जूस)M
217

२००९.११.००

--वहिीकृत (फ्रोजेन)

२००९.१२.००

--वहिीकृत नगररएको, वृििूल्र्

२००९.१९.००

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२० ननाघेको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

-भोगटे (पोिेलो सिेत) को रस
(ग्रेपफ्रुट्स

इन्क्लुर्डङ्ग

पोिेलो

जूस) :
२००९.२१.००

--वृि िूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.२९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

कुनै

-अन्र्

जक्षम्वर

जार्त

(र्सटरस) को एकल फलको रसः
२००९.३१.००

--वृि िुल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.३९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

-भइुं कटहरको

रस

(पाइनेपल

जूस) :
२००९.४१.००

--वृि

िुल्र्

२०

भन्िा

बढी

नभएको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.४९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.५०.००

-गोलभेडाको रस (टिाटो जूस)

प्रर्त र्ल रु.६०/-

-अं गरु को रस (ग्रेप जूस) (अं गरु को
कांचो

रस)
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(ग्रेप

िष्ट)

सिेतः

२००९.६१.००

--वृि िूल्र् ३० ननाघेको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.६९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

-स्र्ाउको रस (एपल जूस) :
२००९.७१.००

--वृि िूल्र् २० ननाघेको

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.७९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

-अन्र् कुनै एउटै

फलफूल वा

वनस्पर्तको रसः
२००९.८१.००

--क्र्र्ानबेरी

(भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

म्र्ाक्रोकापोन,

भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

अक्षक्सककस,

भ्र्ाक्षक्सर्नर्ि

र्भवटस-इर्डर्ा) को रस (जुस)

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.८९.००

--अन्र्

प्रर्त र्ल रु.६०/-

२००९.९०.००

-रसको र्ििण

प्रर्त र्ल रु.६०/-

सस

२१.०३

र

ससको

लार्ग

चावहने

पररकार; र्िक्षित िसला र र्िक्षित
ििथसला; सस्र्ूक
ं ो वपठो, िैिा र
तर्ारी सस्र्ूक
ं ो (िस्टडथ)।
२१०३.१०.००

-भटिासको चटनी (सस)

२१०३.२०.००

-गोलभेडाको अचार (केचप) र

अन्र् गोलभेडाको चटनी (सस)
२१०३.३०.००

२०

२०

-सस्र्ूंको वपठो र िैिा र तर्ारी
सस्र्ूं

२०
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-अन्र्M
२१०३.९०.१०

२१०३.९०.९०

२१.०५

२१०५.००.००

--र्िक्षित

िसला

र

र्िक्षित

ििथसला

२०

--अन्र्

२०

कोको

र्िर्सएको वा नर्िर्सएको

आइसवक्रि र अन्र् िान र्ोग्र्
आइस।
२१.०६

२०

अन्र्त्र नपरे को िाद्य पिार्थ।
२१०६.१०.००

-प्रोटीनको सार र टे क्सचडथ प्रोटीन
पिार्थ

२०

-अन्र् M
२१०६.९०.१०

--िालिोठ,

पापड,

निवकन

भ ुक्षजर्ा र चिेना

३०

२१०६.९०.२०

--सुर्तथरवहत पान िसला

४०

२१०६.९०.६०

--कुरकुरे , कुरिुरे, लेज र र्स्तै
उत्पािनहरु

४०

--अन्र्M
२१०६.९०.९१

---फुड

सप्लीिेण्ट

(िाद्य

पररपुरक आहारहरु)

२०

२१०६.९०.९२

---हवथल टी

४०

२१०६.९०.९९

---अन्र्

३०

220

क्षचनी

२२.०१

वा

नहालेको

अन्र्
वा

गुर्लर्ो

पिार्थ

सुवास आउने वा

सुरुक्षचकारक पिार्थ नहालेको पानी,

प्राकृर्तक र कृर्त्रि िर्नज पानी र
वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड वाटर)
सिेत; वरफ एवं वहउं ।
२२०१.१०.००

२२०१.९०.००

-िर्नज (र्िनेरल वाटर) पानी र
वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड)

४०

-अन्र्

४०

क्षचनी हालेको वा गुर्लर्ो गरे को र

२२.०२

वास्ना

आउने

सुरुक्षचकर

पानी,

प्राकृर्तक र कृर्त्रि िर्नज पानी र
वार्ु प्रवावहत पानी (एररटे ड) सिेत

र शीर्थक २०.०९ को फलफूल र
वनस्पर्तको रस सिावेश नभएको
अल्कोहल

२२०२.१०.००

रवहत

पेर्

पिार्थ।

-वास्ना आउने र सुरुक्षचकर, क्षचनी
हालेको वा गुर्लर्ो पारे को पानी,
िर्नज पानी र वार्ु प्रवावहत पानी
(एररटे ड वाटर) सिेत

४०

-अन्र्ः
२२०२.९१.००

--अल्कोहलरवहत बीर्र
--अन्र्ः
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४०

२२.०३

२२०२.९९.१०

---इनजी र्ड्रंक्स

२२०२.९९.९०

---अन्र्

२२०३.००.००

प्रर्त र्लटर रु.७५/-

४०

जौबाट वनेको ववर्र।

प्रर्त र्लटर रु.२००/-

ताजा अंगरु को वाइन र अल्कोहल

२२.०४

हाली

सुरक्षित

गररएको

(फोवटथफाइड) वाइन सिेत शीर्थक
२०.०९

को

बाहेक

अंगरु का रस (ग्रेपिस्ट)।
२२०४.१०.००

कांचो

-स्पाकथर्लङ वाइन

प्रर्त र्लटर रु.३००/-

-अन्र् वाइन; कांचो अं गरु को रस,

अल्कोहल हालेर कुहुन रोकेको वा
ढीलो गरे कोः
२२०४.२१.००

--२ र्लटर वा कि जाने भााँडोिा
रहेको

२२०४.२२.००

प्रर्त र्लटर रु.३००/-

--२ र्लटरभन्िा वढी तर १०
र्लटर ननाघ्ने भााँडोिा राक्षिएको
प्रर्त र्लटर रु.३००/-

२२०४.२९.००

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.३००/-

२२०४.३०.००

-अन्र् कांचो अं गरु को रस

प्रर्त र्लटर रु.३००/-

भरिाउर् र वास्ना आउने सार वा

२२.०५

सुगक्षन्धत वोट ववरुवा र्िक्षित ताजा
अंगरु को अन्र् वाइन।
२२०५.१०.००

-२ र्लटर वा कि जाने भााँडोिा
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प्रर्त र्लटर रु.३००/-

रहेको
२२०५.९०.००

-अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.३००/-

कुहाएको

अन्र्

२२.०६

(फिेण्टे ड)

पिार्थहरु

(उिाहरणतः

बनेको

साइडर,

पेर्

स्र्ाउबाट

नासपातीबाट

बनेका पेरी, कुहाएको िह र पानी
र्िलाएको
नपरे का

र्िड,
वा

साके);

सिावेश

अन्र्त्र
नभएका

कुहाएको पेर् पिार्थहरु (फिेण्टे ड्
ववभरे जेज)

को

र्ििण

र

कुहाइएका पेर् पिार्थहरु (फिेण्टे ड्

ववभरे जेज) तर्ा अिारक पेर् पिार्थ
(ननअल्कोहोर्लक

ववभरे जज
े )

हरुको र्ििण।
२२०६.००.१०

--छ्याङ्ग (कन्ट्री ववर्र)

४०

२२०६.००.९०

--अन्र्

४०

२२.०७

८०

प्रर्तशत

शक्षि

वा

घनत्व
सो

अल्कोहल

भन्िा

िार्र्

अल्कोहल शक्षि भएको अक्षन्डनेचडथ
इर्ार्ल

अल्कोहल

र

जुनसुकै

अल्कोहल शक्षि भएको र्डनेचडथ
इर्ार्ल अल्कोहल र अन्र् स्प्रीट।
२२0७.१०.००

-८० प्रर्तशत घनत्व अल्कोहल
शक्षि

वा

अल्कोहल
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सो

भन्िा

शक्षि

िार्र्
भएको

प्रर्त र्लटर रु.५०/-

अक्षन्डनेचडथ इर्ार्ल अल्कोहल
२२0७.२०.००

-जर्तसुकै अल्कोहल शक्षि भएको
र्डनेचडथ

इर्ार्ल

अल्कोहल

र

अन्र् स्प्रीट

प्रर्त र्लटर रु.५०/-

८० प्रर्तशत भन्िा कि घनत्व

२२.०८

अल्कोहल शक्षि भएको अववकृत

(अनर्डनेचडथ) इर्ार्ल अल्कोहल;
अरि (क्षस्पररट्स), िदिरा (र्लकसथ)
र

अन्र्

िािक

(क्षस्पररच ुअस)

पेर्हरु(बेभरे जेज)।
-अं गरु को

वाइन

वा

अंगरु

िाकथबाट

र्नकार्लएको

क्षस्प्रट

व्राण्डीको

कच्चा

(ब्राण्डी) :
२२०८.२०.१०

--वाइन

वा

पिार्थको रुपिा प्रर्ोग हुने सबै

प्रकारका िािक द्रबहरु (स्प्रीट

२२०८.२०.९०

सिेत)

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-हृवीस्कीहरुः
२२०८.३०.१०

--हृवीस्कीको

कच्चा

पिार्थको

रुपिा प्रर्ोग हुने िािक द्रबहरु
२२०८.३०.९०

(स्प्रीट सिेत)

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-उिुको उत्पािनहरुलाई कुहाएर
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च ुलाई गरी र्नकार्लएको रि र
अन्र् स्प्रीटः
२२०८.४०.१०

--रि र अन्र् स्प्रीटहरुको कच्चा
पिार्थको रुपिा प्रर्ोग हुने उिुको
उत्पािनहरुलाई

कुहाएर

च ुलाई

गरी र्नकार्लएको स्प्रीट सिेतका

२२०८.४०.९०

िािक द्रबहरु

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-जीन र जेनेभाः
२२०८.५०.१०

--जीन

र

जेनेभाको

कच्चा

पिार्थको रुपिा प्रर्ोग हुने िािक

२२०८.५०.९०

द्रबहरु (स्प्रीट सिेत)

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-भोड्काः
२२०८.६०.१०

--भोड्काको

कच्चा

पिार्थको

रुपिा प्रर्ोग हुने िािक द्रबहरु

२२०८.६०.९०

(स्प्रीट सिेत)

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

-अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-िदिरा (र्लकसथ) तर्ा उद्दीपक
(कर्डथर्ल्स) :
२२०८.७०.१०

--िदिरा (र्लकसथ) तर्ा उद्दीपक
(कर्डथर्ल्स) को कच्चा पिार्थको
रुपिा प्रर्ोग हुने िािक द्रबहरु
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प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

(स्प्रीट सिेत)
२२०८.७०.९०

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

-अन्र्ः
२२०८.९०.१०

--अन्र् िदिराको कच्चा पिार्थको
रुपिा प्रर्ोग हुने िािक द्रबहरु

२२०८.९०.९०

(स्प्रीट सिेत)

प्रर्त र्लटर रु.१२००/-

--अन्र्

प्रर्त र्लटर रु.२०००/-

जीवजन्तुको आहारको रुपिा प्रर्ोग

२३.०९

हुने तर्ारी वस्तु।
२३०९.९०.००

-अन्र्

10

अन्र् र्नर्िथत (म्र्ानुफ्र्ाक्चडथ) सुर्तथ

२४.०३

र

प्रर्तस्र्ापक

(होिोक्षजनाइज्ड)

(ररकक्षन्स्टच ुएटे ड)

सुर्तथ;
वा

सिरुपी
पुनर्नथर्िथत

सुर्तथ;

सुर्तथको

अनुपातिा

सुर्तथको

रस र सार।
-कुनै

पर्न

प्रर्तस्र्ापक (सक्षव्स्टच्र्ूट) भएको
वा नभएको धू म्रपान गने सुर्तथः
--अन्र्ः
२४०३.९९.१०

---जिाथ,

िैनी,

नस

(स्नफ),

गुट्िा र र्स्तै सुर्तथ र्िक्षित तर्ारी
वस्तुहरु
२४०३.९९.२०

---चूना

४०

र्िलाई
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िाने

िुद्रा

४०

ववक्रीको लार्ग प्र्ावकङ्ग गररएको
सुर्तथ
२४०३.९९.९०

---अन्र्

४०

नुन (भान्सािा प्रर्ोग हुने (टे वल)

25.01

नुन

र

ववकृत

(र्डनेचडथ)

नून

सिेत) र झोल पिार्थ भएको वा
नभएको

वा

(एण्टीकेवकङ्ग)
एजेण्ट

वा

भएको

जम्ने

पिार्थ

वफ्र

फ्लोइङ्ग

शुि

सोर्डएि

क्लोराइड; सािुदद्रक पानी।
2501.00.२0

30.04

-र्साँधे नून, वीरे नून, कालो नून
िुद्रा

र्बक्रीको

लार्ग

िाफी

सं वष्ट
े न

(प्र्ावकङ्ग) को रूपिा वा पररर्ित
(िेजडथ)

िात्राहरू

रुपिा

(डोजेज)

राक्षिएका

(छालापार

(ट्रान्सडिथल)

भेर्जावधारण

(एडर्िर्निेशन)
भएका

पिर्तको

सिेत)

(र्ेराप्र्ूवटक)

को

वा

रुपिा

उपचारात्िक
प्रर्तकारात्िक

(प्रोवफल्र्ाक्षक्टक) प्रर्ोगका र्िक्षित
वा अर्िक्षित उत्पािनहरू भएका
और्धहरू (िेर्डकािेण्ट्स) (शीर्थक
३०.०२, ३०.०५ वा
का वस्तुहरू बाहेक)।
-अन्र् :
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३०.०६

--बत्तीसा,

द्रािासव,

र्त्रफला,

कब्जहर

च्र्वनप्रास,

केशरी

जीवन, िशिुलाररष्ट, अशोकाररष्ट,
कल्पसुन्िरी सिेत :
3004.90.41

---बत्तीसा,

द्रािासव,

र्त्रफला,

कब्जहर र केशरी जीवन
3004.90.4९

१०

---च्र्वनप्रास, िशिुलाररष्ट,
अशोकाररष्ट, कल्पसुन्िरी,
अभ्र्ररष्ट, अजुन
थ ाररष्ट,
अस्वगन्धाररष्ट, िहािन्जीसठाडी,

िररिाररष्ट, पुटजाररष्ट, ववडाँगासव,
कुिार्ाथसव, उसीरासव, लोहासव,
प्रिरसुधा, पुननथवाररष्ट,
अरववन्िासव, सरस्वताररष्ट,
पत्रााँगासव र र्स्तै प्रकारको
उत्पािनहरु
३३.०५

कपालिा प्रर्ोग गररने सािानहरु।
३३०५.१०.००

-स्र्ाम्पूहरु

३३०५.२०.००

-स्र्ार्ी रुपिा कपाल र्सधा गने

३३०५.३०.००

३८.०८

१०

२०

वा घुिाउरो बनाउने साधनहरु

२०

-कपाल रं गाउने प्रलािारस

२०

कीटनाशक,

कृतकान्तक,

ढु सीनाशक,

झारपातनाशक,

अंकुरणरोधी
उत्पािनहरु
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(एक्षन्टस्प्राउवटङ्ग),
र

वनस्पर्त

बृवि

ु ेटर),
र्नर्ािक (प्लान्ट ग्रोर् रे गल

ववसंक्रािक र त्र्स्तै उत्पािनहरु,
िुद्रा र्बक्रीका लार्ग आकार वा
पुर्लन्िा (प्र्ावकङ्ग) िा राक्षिएको वा
तर्ारी सािान (वप्रपेरेशन) वा वस्तु
(आवटथकल) को रुपिा राक्षिएको

(जस्तै, गन्धक उपचार गरे का धागो
सलेिो

(ब्र्ाण्ड),

(ववक्स)

तर्ा

िैनबत्ती, र क्षझङ्गा फसाउने कागज
(फ्लाइपेपसथ) हरु)।
-र्स भागको उपशीर्थक-द्रष्टब्र् १ िा
उल्लेि गररएका वस्तुहरु
-अन्र्ः
(हर्बथसाइड्स),

--झारपातनाशक
अं कुरणरोधी

(एण्टीस्प्राउवटङ्ग)

उत्पािनहरु

र

वनस्पर्त

बृवि

ु ेटर):
र्नर्ािक (प्लाण्ट ग्रोर् रे गल
३८०८.९३.१०

---झारपातनाशक (हर्बथसाइड्स)

३८०८.९३.९०

---अं कुरणरोधी
उत्पािनहरु

५

(एण्टीस्प्राउवटङ्ग)
र

वनस्पर्त

बृवि

ु ेटर)
र्नर्ािक (प्लाण्ट ग्रोर् रे गल
३9.१८

टाइलहरुको
आफै

रुपिा

टांर्सने

प्लावष्टकको

भ ुइं

वा

वा
ढकनी

रोलिा
नटांर्सने
(फ्लोर

कभररङ); र्स भागको द्रष्टब्र् ९
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१०

िा उक्षल्लक्षित प्लावष्टकका र्भत्तो र
र्सर्लङका

ढाक्ने

वस्तुहरु

(कभररङस)।
-र्भनार्ल क्लोराइडका
पोर्लिरकोः
३9१८.१०.१०

--रुवफङ्ग र्सट्स, रुवफङ्ग टार्ल्स
प्लावष्टकका

39.26

शीर्थक

अन्र्

३९.०१

सम्िका

सािाग्रीहरु
िे क्षि

अन्र्

२०

र

३९.१४

पिार्थहरुका

सािानहरु।
-अन्र्ः
3926.90.२0

--जुत्त्ता वनाउने प्लावष्टकको सााँचो
र अन्र् सााँचोहरु

१०

--अन्र्ः
3926.90.९१

---र्त्रपाल र पालहरु

३०

3926.90.९९

---अन्र्

३०

रबरको नर्ां न्र्ूिावटक (वार्ुपूररत

४०.११

वा हावा भररएका) टार्रहरु।
४०११.८०.००

-र्निाथण कार्थ, िानी वा उद्योग
सं चालन

र्नर्ित्तका

गाडीहरू

(भेवहकल्स) र र्न्त्रहरूिा प्रर्ोग

४०११.९०.००

गररने िालका

२०

-अन्र्

२०
230

एकोहोरो पाता भएको वा नभएको

४९.०१

िुदद्रत

वकतावहरु,

पर्त्रकाहरु
पर्त्रका

वववरण

(ब्रोस्र्ूस,थ

पचाथ

(र्लफ्लेट्स)

र

वा
त्र्स्तै

िुदद्रत वस्तुहरु।
४९०१.१०.००

-पट्याएको

वा

नपट्याएको,

एकोहोरो पाता भएको

१०

-अन्र्ः
४९०१.९१.००

--शब्िकोर्हरु र ववश्वकोर्हरु र
र्तनका क्रिबि भाग वा िण्डहरु

४९.०३

(इन्स्टलिेन्टहरु)

१०

४९०१.९९.००

--अन्र्

१०

४९०३.००.००

केटाकेटीको

तस्वीर

भएको

वकताव, रे िाङ्कन गने वा रङ भने
वकतावहरु।
४९.०४

४९०४.००.००

१०

गाता हालेको वा नहालेको, र्निशथ
क्षचत्र

भएको

हस्तर्लक्षित

वा

वा
छापेको

नभएको,
सं गीत

वकताव।
५२.०१

५२०१.००.००

नफड्केको वा नकोरे को कपास।

१०
5

कपास अवशेर् (धागोको अवशेर् र

५२.०२

गानेटेड स्टक सिेत)।
५२०२.१०.००

-धागोको अवशेर् (धागो (थ्रेड)
अवशेर् सिेत)
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5

-अन्र्ः

५२.०३

५२०२.९१.००

--गानेटेड स्टक

5

५२०२.९९.००

--अन्र्

5

५२०३.००.००

फड्केको वा कोरे को कपास।

5

िुद्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको

५२.०५

८५ प्रर्तशत वा सो भन्िा बढी
कपासको तौल भएको कपासको
धागो (र्सउं ने धागो बाहेक)।
-नकोरे को रे शाको एक्लो धागोः
५२०५.११.००

--७१४.२९ डेर्सटे क्स वा बढी
नापको (१४ िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
ननाघेको)।

५२०५.१२.००

5

--७१४.२९ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर २३२.५६ डेर्सटे क्स
भन्िा कि नभएको नापको (१४
िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा िार्र्को तर
४३ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)

५२०५.१३.००

5

--२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर १९२.३१ डेर्सटे क्स
भन्िा कि नभएको नापको (४३
िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ५२
िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)

५२०५.१४.००

5

--१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर १२५ डेर्सटे क्स भन्िा
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5

कि नभएको (५२ िेवट्रक सं ख्र्ा
नाघेको तर ८० िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)
५२०५.१५.००

--१२५

डेर्सटे क्स

नापको

(८०

भन्िा

िेवट्रक

कि
सं ख्र्ा

नाघेको)

5

-कोरे को रे शाहरुको एक्लो धागोः
५२०५.२१.००

--७१४.२९ डेर्सटे क्स वा बढी
नापको

(१४

िेवट्रक

सं ख्र्ा

ननाघेको)
५२०५.२२.००

5

--७१४.२९ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर २३२.५६ डेर्सटे क्स
भन्िा कि नभएको (१४ िेवट्रक
सं ख्र्ा नाघेको तर ४३ िेवट्रक
सं ख्र्ा ननाघेको

५२०५.२३.००

5

--२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर १९२.३१ डेर्सटे क्स
भन्िा कि नभएको (४३ िेवट्रक
सं ख्र्ा नाघेको तर ५२ िेवट्रक
सं ख्र्ा ननाघेको)

५२०५.२४.००

5

--१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नापको तर १२५ डेर्सटे क्स भन्िा
कि नभएको (५२ िेवट्रक सं ख्र्ा
नाघेको तर ८० िेवट्रक सं ख्र्ा
ननाघेको)
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5

५२०५.२६.००

--१२५ डेर्सटे क्स भन्िा कि तर
१०६.३८ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको (८० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
बढी

तर

९४

िेवट्रक

सं ख्र्ा

ननाघेको) नापको
५२०५.२७.००

5

--१०६.३८ डेर्सटे क्स भन्िा कि
तर ८३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको (९४ िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
बढी

तर

१२०

िेवट्रक

सं ख्र्ा

ननाघेको) नापको
५२०५.२८.००

5

--८३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा कि
(१२०

िेवट्रक

सं ख्र्ा

भन्िा

बढी) नापको

5

-नकोरे को रे शा बहुल (िक्षल्टपल)
िोब्व्राएका (फोल्डेड) वा केबल्ड
धागोः
५२०५.३१.००

--प्रर्तएकल
डेर्सटे क्स

धागो
वा

७१४.२९

बढी

नापको

(प्रर्तएकल धागोिा १४ िेवट्रक
सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.३२.००

--प्रर्तएकल
डेर्सटे क्स

धागो
भन्िा

5

७१४.२९
किको

तर

२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको

नापको

(प्रर्तएकल

धागोिा १४ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको
तर ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
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5

५२०५.३३.००

--प्रर्तएकल

धागो

डेर्सटे क्स

२३२.५६.

भन्िा

किको

तर

१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको

नापको

(प्रर्तएकल

धागोिा ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको

तर ५२ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
5
५२०५.३४.००

--प्रर्तएकल

धागो

१९२.३१

डेर्सटे क्स भन्िा किको तर १२५
डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

नभएको

नापको (प्रर्तएकल धागोिा ५२
िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ८०
िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.३५.००

5

--प्रर्तएकल धागो १२५ डेर्सटे क्स
भन्िा

कि

धागोिा

नापको

८०

(प्रर्तएकल

िेवट्रक

सं ख्र्ा

नाघेको)

5

-कोरे को रे शाको बहुल (िक्षल्टपल)

५२०५.४१.००

(िोब्व्राएको)

वा

--प्रर्तएकल

धागोिा

डेर्सटे क्स

वा

केवल्ड

बढी

धागोः

७१४.२९
नापको

(प्रर्तएकल धागोिा १४ िेवट्रक
सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.४२.००

--प्रर्तएकल
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धागोिा

5

७१४.२९

5

डेर्सटे क्स

भन्िा

किको

तर

२३२.५६ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको

नापको

(प्रर्तएकल

धागोिा १४ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको
तर ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.४३.००

--प्रर्तएकल

धागोिा

डेर्सटे क्स

भन्िा

२३२.५६

किको

तर

१९२.३१ डेर्सटे क्स भन्िा कि
नभएको

नापका

(प्रर्तएकल

धागोिा ४३ िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको
तर ५२ िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.४४.००

--प्रर्तएकल

धागोिा

5

१९२.३१

डेर्सटे क्स भन्िा किको तर १२५
डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

नभएको

नापको (प्रर्तएकल धागोिा ५२
िेवट्रक सं ख्र्ा नाघेको तर ८०
िेवट्रक सं ख्र्ा ननाघेको)
५२०५.४६.००

5

--प्रर्त एकल धागो नापिा १२५
डेर्सटे क्स

भन्िा

कि

तर

१०६.३८ डेर्सटे क्स भन्िा घटी
नभएको (८० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
बढी

तर

९४

िेवट्रक

सं ख्र्ा

ननाघेको प्रर्त एकल धागो)
५२०५.४७.००

--प्रर्त

एकल

धागो

5

नापिा

१०६.३८ डेसीटे कस भन्िा कि
तर ८३.३३ डेर्सटे क्स भन्िा घटी
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5

नभएको (९४ िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा
बढी

तर

१२०

िेवट्रक

सं ख्र्ा

ननाघेको प्रर्त एकल धागो)
५२०५.४८.००

--प्रर्त

एकल

८३.३३

धागो

डेर्सटे क्स

नापिा

भन्िा

कि

(१२० िेवट्रक सं ख्र्ा भन्िा बढी
प्रर्त एकल धागो)
िुद्रा

५२.०७

5

र्बक्रीको

कपासको

लार्ग

धागो

राक्षिएको

(र्सउने

धागो

बाहेक)।
५२०७.१०.००

-तौलिा ८५ प्रर्तशत वा बढी
कपास भएको

६३.०६

र्त्रपालहरु
(वोट),

5

(टारपोर्लन्स),
सेलबोडथ

वा

भू

नौका
र्ान

(ल्र्ाण्डक्रर्ाफ्ट)

र्नर्ित्तका

पालहरु

जहाजको

(सेल्स),

आच्छािन

ु ा
चंिव

झ्र्ालका

बावहरी

(अर्नङ्गस),
पिाथहरु

(सनब्लाइण्ड्स), पालहरु (टे ण्ट्स)
र

क्षशववर

(क्र्ाक्षम्पङ्ग)

का

सािानहरु।
-र्त्रपालहरु,
(अर्नङ्गस)
छे क्ने

जहाजको

ु ा
चं िव

सस्र्ूूँको

प्रकाश

र

झर्ालका

(सनब्लाइण्ड्स):
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बावहरी

पिाथ

६३०६.१२.००

--सं श्लवे र्त रे शाहरुको

30

६३०६.१९.००

--अन्र् कपडा पिार्थको

30

-पालहरु (टे न्टस) :
६३०६.२२.००

--सं श्लवे र्त रे शाहरुको

30

६३०६.२९.००

--अन्र् कपडा पिार्थको

30

बावहरी तलुवाहरु र िार्र्ल्लो भाग

६४.०१

रबर

वा

जलाभेद्य

प्लावष्टकको
(वाटरप्रफ)
ु

भएको
पाउपोश,

जसको िार्र्ल्लो भाग तलुवासं ग न
त जडेको वफक्स्ड) हुन्छ, न त
र्सएर,

ल्वांग

वकलाले

जोरे र

(ररभेटेड), वकला ठोकेर (नेल्ड),
पेंचिार

कीला

कसेर

टालेर

(प्लर्गङ्ग)

वा

(स्क्रुड),
र्स्तै

प्रवक्रर्ाद्वारा सिार्ोजन (एसेम्बल)
नै गरे को हुन्छ।
६४०१.१०.००

-टु प्पािा

सुरिाको

(िेटल

टो-क्र्ाप)

र्नक्षम्त

धातु

सिाववष्ट

पाउपोश

30

-अन्र् पाउपोशः
६४०१.९२.००

६४०१.९९.००

--गोलीगााँठोसम्िको

तर

घुंडा

नढाक्ने

30

--अन्र्

30
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रबर

६४.०२

वा

प्लावष्टकको

वावहरी

तलुवाहरु र िार्र्ल्लो भाग भएका
अन्र् पाउपोश।
-िेलवाडका पाउपोशः
६४०२.१२.००

--क्षस्क

को

बुटहरु,

िेत्रपार

(क्रसकण्ट्री)

क्षस्क को

पाउपोश

तर्ा स्नोबोडथ बुटहरु

30

६४०२.१९.००

--अन्र्

30

६४०२.२०.००

-िार्र्ल्लो
डोरी

वफत्ता

(र्ोङ्ग)

तलुवासं ग

वा

छालाको

लाई

प्लगद्वारा

सिार्ोजन

गररएका

पाउपोशहरु

30

-अन्र् पाउपोशः
६४०२.९१.००

--गोली गांठासम्िको

30

६४०२.९९.००

--अन्र्

30

रबर, प्लावष्टक, छाला वा छाला

६४.०३

र्िक्षित बावहरी तलुवा र छालाको
िार्र्ल्लो

भाग

(अपर)

भएका

पाउपोश।
-िेलवाडका पाउपोशः
६४०३.१२.००

--क्षस्क

बुटहरु,

(क्रसकण्ट्री)

क्षस्क-पाउपोश

स्नोबोडथ बुटहरु
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िेत्रपार
तर्ा
30

६४०३.१९.००

--अन्र्

६४०३.२०.००

-छालाको बावहरी तलुवा भएको

30

पाउपोश,

र

पैतालाको

पाउको

किान

िार्र्ल्लो

भाग

(इन्स्टे प), िार्र् र पिा (ववग टो)
को

चारै र्तर

छालाको

वफत्ता

(स्ट्रर्ाप) भएको िार्र्ल्लो भाग
भएको
६४०३.४०.००

30

-सुरिात्िक धातुको पिा (िेटल
टो)

सिाववष्ट

गररएका

अन्र्

पाउपोश

30

-छालाको बावहरी तलुवा भएका
अन्र् पाउपोशः
६४०३.५१.००

--गोर्लगांठो सम्िको

30

६४०३.५९.००

--अन्र्

30

-अन्र् पाउपोशः

६४.०४

६४०३.९१.००

--गोर्लगांठो सम्िको

30

६४०३.९९.००

--अन्र्

30

रबर, प्लावष्टक, छाला वा र्िक्षित
छालाको बावहरी तलुवा भएका र
कपडाका

सािानहरुको

िार्र्ल्लो

भाग भएका पाउपोश।
-रबर

वा
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प्लावष्टकको

बावहरी

तलुवा भएका पाउपोशः
--िेलवाडका
जुत्ताहरु,

पाउपोश

बस्केटबल

टे र्नस
जुत्ताहरु,

क्षजि (ब्र्ार्ाि शालाका) जुत्ताहरु,
तालीिका जुत्ताहरु र र्स्तैः
६४०४.११.९०

---अन्र् कपडाको िार्र्ल्लो भाग
भएको

30

६४०४.१९.००

--अन्र्

30

६४०४.२०.००

-छाला

वा

र्िक्षित

छालाको

बावहरी तलुवा भएका पाउपोश
६४.०५

30

अन्र् पाउपोश।
६४०५.१०.००

-छाला

वा

र्िक्षित

छालाको

िार्र्ल्लो भाग भएका

30

-कपडाका सािानहरुको िार्र्ल्लो
भाग भएकाः
६४०५.२०.९०

--अन्र् कपडाबाट तर्ार गररएका

30

६४०५.९०.००

-अन्र्

30

ु ,
टे बल

७०.१३

भान्सा,

ट्वाइलेट,

कार्ाथलर्, र्भत्री सजावट वा र्स्तै
प्रर्ोजनिा

प्रर्ोग

हुने

कांचका

सािानहरु,

प्रकारका
(शीर्थक

७०.१० वा ७०.१८ बाहेकका)।
७०१३.१०.००

-कांच-िृक्षत्तकाको
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(ग्लास

20

सेरार्िक्सको)
-सिाउने डााँठ भएका (स्टीिवेर्र)
वपउं ने

कािका

ग्लासहरु,

कांचिृक्षत्तका बाहे ककोः
७०१३.२२.००

७०१३.२८.००

--र्ससा स्फवटक (र्लड-वक्रस्टल)
को

20

--अन्र्

20

-वपउं ने

कािका

ग्लासहरु,

कांचिृक्षत्तका बाहे ककोः
७०१३.३३.००

७०१३.३७.००

--र्ससा

स्फवटक

(र्लड-वक्रष्टल)

को

20

--अन्र्

20

ु िा
-टे वल

प्रर्ोग

हुने

वकर्सिका

(वपउने कािका कााँचका ग्लासहरु
बाहेक)

वा

प्रर्ोग

हुने

भान्छाको
कााँचका

काििा

सािानहरु,

कााँच िृक्षत्तका बाहे कः
७०१३.४१.००

--र्ससा

स्फवटक

(र्लड-वक्रष्टल)

को
७०१३.४२.००

20

--००

से.

िे क्षि

३०००

से.

सम्िको तापको वीचिा ५x१०-६
प्रर्त केक्षल्भन सम्िको ववस्तारको
र्लर्नर्र

को-इवफसेण्ट

अन्र् कााँच
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भएको
20

७०१३.४९.००

--अन्र्

20

अप्रभाववत वा अधथ र्नर्िथत रुपका

७१.०८

वा धू लो रुपका सुन (प्लावटनििा
सुनको जलप लगाएको सिेत)।
-िुद्रा बाहे ककोः
७१०८.११.००

--धू लो

प्रर्त १० ग्राि

७१०८.१२.००

--अन्र् प्रभाववत रुपका

प्रर्त १० ग्राि

७१०८.१३.००

--अन्र् अधथ र्नर्िथत रुपका

प्रर्त १० ग्राि

रु.५०००/-

रु.५०००/-

रु.५०००/-

बहुिूल्र् धातुको वा बहुिूल्र् धातुले

७१.१३

ढावकएको

गगथहनाका

आधारभूत

धातुको

सािानहरु र र्तनका

ु ाथहरु।
पाटथपज

-बहुिूल्र् धातुको, बहुिूल्र् धातुिा
जलप लगाएको वा नलाएको वा
ढावकएको वा नढावकएकोः
बहुिूल्र्

--अन्र्

धातुको,

अन्र्

बहुिल्र् धातुको जलप लगाएको वा
नलगाएको

वा

बहुिूल्र्

ढाकेको वा नढाकेकोः

७२.१०

धातुले

७११३.१९.१०

---सुनको

१५

७११३.१९.९०

---अन्र् वहुिूल्र् धातुको

१५

६०० र्ि.र्ि.वा सो भन्िा बढी
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चौडाईको, आच्छादित, (क्ल्र्ाड्),
जलप (प्लेटेड) वा लेवपत (कोटे ड्)
गररएका

फलाि

इस्पात

वा

अर्िक्षित

(नन्एल्वार्)

का

फ्ल्र्ाटरोल्ड उत्पािनहरु।
७२१०.४१.००

--ककथटीकृत

(गरागरा

पाररएको

वा कोरुगेटेड्)
७६.१६

२०

अलुर्िर्नर्िका अन्र् सािानहरु।
-अन्र्ः
७६१६.९१.००

--अलुर्िर्नर्ि
र्ग्रल,

७६१६.९९.००

जाली

तारको
(नेवटङ्ग)

कपडा,
र

घेरा

(फेक्षन्सङ्ग)

१५

--अन्र्

१५

शीर्थक ८४.०७ वा ८४.०८ का

84.09

इक्षन्जनहरूिा पूणत
थ र्ा वा िुख्र्तर्ा
प्रर्ोगको

पाटथपूजाथहरू।

लार्ग

उपर्ुि

-अन्र् M
--पूणत
थ र्ा

वा

िुख्र्तर्ा

इक्षग्नसन

इन्टरनल

स्पाकथ
कम्वशन

वपष्टन इक्षन्जनिा प्रर्ोगका लार्ग
उपर्ुि M
8409.91.१0

---िोटर गाडीको
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१५

8409.91.९0

---अन्र्

१५

--अन्र् M
8409.9९.१0

---िोटर गाडीको

१५

8409.9९.९0

---अन्र्

१५

र्स

भागको

नभएका
८४.7९

वा

अन्र्त्र

उल्लेि

सिावेश

नभएका,

ब्र्क्षिगत

कार्थ

फङ्कसन्स)

भएका

र्ाक्षन्त्रक

सार्धत्रहरु

(इनर्डर्भजुअल
र्न्त्रहरु

र

(िेकार्नकल

अप्लार्न्सेस)।
--अन्र्ः

8५.०२

8479.89.20

---र्सिेन्स र्सर्लङ वफर्लङ िेक्षशन

8479.89.30

---फोहरिैला प्रशोधन गरी पुनः

िाफी

उत्पािन गने िेर्सनरी

५

8479.89.40

---गावेज कम्प्र्ाक्टर

५

8479.89.50

---और्र्ध उत्पािन गने िेर्सनरी

५

8479.89.60

---साइलो

५

इलेक्षक्ट्रकल जेनरे े वटङ्ग सेटहरु र
रोटरी कन्भथटथरहरु।
-कम्प्रेसन

इक्षग्नसन

इन्टरनल

कम्बशन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल
वा अधथ र्डजेल इक्षन्जनहरु) को
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जेनेरेवटङ्ग सेटहरुः
--७५के.भी.ए. सम्ि उत्पािनकोः
8५०२.११.९०

---अन्र्

8५०२.१२.००

--७५ के.भी.ए. भन्िा बढी तर

५

३७५ के.भी.ए. सम्ि उत्पािनको
8५०२.१३.००

--३७५

के.भी.ए.

भन्िा

५

बढी

उत्पािनका

५

ववद्युतका ट्रान्सफथिरहरु, स्ट्यावटक

८५.०४

कन्भटसथ

(जस्तै-रे क्टीफार्र)

र

इन्डक्टर।
-स्ट्यावटक कन्भटथर
८५०४.४०.१०

८५०४.४०.९०

--ववद्युतीर् गाडी चाजथ गने एसी
तर्ा डीसी फ्लाट चाजथर

१०

--अन्र्

१५

ट्याक्टरहरु

८७.०१

(८७.०९

का

ट्याक्टरहरु वाहेक)।
-सेिी
गुड्ने

ट्रेलरको

ट्रर्ाक्टर

लार्ग

सडकिा

(रोड

ट्रर्ाक्टर

फर सेिी ट्रेलसथ) :

८७.०४

8701.20.10

---18 वकलो वाट सम्िको

५

8701.20.90

---18 वकलो वाट नाघेको

५

वस्तु

वा
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सािानहरु

ढु वानीको

प्रर्ोगका अन्र् िोटर गाडीहरु।
-अन्र्,

कम्प्रेसन

इक्षग्नसन

इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन
(डीजेल वा अधथ र्डजेल) भएकाः
--बाहनको

कूल

तौल

(जी.भी.

डब्लु.) ५ टन ननाघेकोः
8704.२१.१०

---िूलत सािानको ओसार पसार
गने ड्राइभर सवहत २ जना भन्िा
बढी िार्नसको र्ातार्ातको लार्ग
तर्ार सिेत भएका डबल क्र्ाब
वपकअप गाडी
--बाहनको

४०

कूल

तौल

(जी.भी.

डब्लु) ५ टन नाघेकोः
8704.२२.१०

---िूलत सािानको ओसार पसार
गने ड्राइभर सवहत २ जना भन्िा
बढी िार्नसको र्ातार्ातको लार्ग
तर्ार सिेत भएका डबल क्र्ाब
वपकअप गाडी

८७.०५

िूलतः

ब्र्क्षि

र्ातार्ातका

४०

वा

वस्तुहरुको

लार्ग

बनाइएका

बाहेकका िास उद्देश्र्का िोटर
गाडीहरु (जस्तै अवरोध गने लहरी
(ब्रे क

डाउन

लहरीहरु,

लरी),

ििकलहरु

क्रेन

(फार्र

फाइवटङ्ग भेइकल), कंवक्रट र्ििण
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लहरी,

सडक

बढाने

कािका

लहरीहरु, स्प्रेइङ लहरीहरु, घुम्ती,
वकथ सप, घुम्ती रे र्डर्ोलोक्षजकल
इकाईहरु।
-अन्र्ः
८७०५.९०.१०

--सडक सफा गने ब्रि
ु र

८७०५.९०.९०

--अन्र्

५
१०

िोटरसाइकलहरु (िोपेड सवहत) र

८७.११

साइड

कार

रवहत

वा

सवहत

साइकलिा सहार्क िोटर जडान
गरे को साइडकारहरु।
-र्सर्लण्डर

ििता

५०

नाघेको

तर

ननाघेको

रे र्सप्रोकेवटङ

सी.सी.

२५०

सी.सी.
इन्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन भएकाः
--अन एसेम्वल्ड अवस्र्ाकाः
८७११.२०.११

---५० सी.सी. नाघेको तर १५५
सी.सी. ननाघेको

८७११.२०.१९

---155

सी.सी.

३०

नाघेको

तर

२५० सी.सी. ननाघेको

३०

--अन्र्ः
८७११.२०.९१

---५० सी.सी. नाघेको तर १५५
सी.सी. ननाघेको
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३०

८७११.२०.९९

---155

सी.सी.

नाघेको

तर

२५० सी.सी. ननाघेको

३०

जलर्ात्राको जहाज (क्रूज सीप),

८९.०१

सफर
र्ात्रु

डुङ्गा

(एक्र्सकसथन

डुङ्गा

(फेरी

बोट),

बोट),

िाल

वाहक जहाज (कागो सीप) ठू लो
डुङ्गा

(वागेज)

िार्नसहरुको

र

सािान

ढुवानी

गने

र
र्स्तै

जहाजहरु।
८९०१.१०.००

-जलर्ात्राको,

सफर

डुङ्गा

(एक्र्सकसथन बोट) र र्सिान्ततः
िानव

पररवहनका

लार्ग

अर्भकक्षल्पत र्स्तै जहाजहरु; सबै
प्रकारका र्ात्रु डुङ्गा (फेरी बोट)
हरु

५

८९०१.२०.००

-ट्याङ्करहरु

५

८९०१.३०.००

-ररवफ्रजरको
जहाज,

ब्र्वस्र्ा

उपशीर्थक

भएको

८९०१.२०

बाहेक
८९०१.९०.००

५

-सािान

ढु वानी

जहाजहरु

र

सािान

गने

अन्र्

र

िार्नस

िुवैको र्ातार्ातको काििा आउने
अन्र् जहाजहरु
८९.०२

८९०२.००.००

५

िाछा िाने जहाज; कारिानाका
जहाज

र
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ित्स्र्

उत्पािनलाई

५

प्रशोधन

र

सुरिा

गने

अन्र्

जहाजहरु।
क्रीडाको नाऊ र अन्र् र्स्तै क्रीडा

८९.०३

र

िेलका

जहाजहरु;

क्षिर्ाउने

डुङ्गाहरु (वोट) र डुङ्गाहरु।
८९०३.१०.००

-हावाभनथ लार्क (इनफ्लेटेबल)

५

-अन्र्ः
८९०३.९२.००

८९.०४

--आउटबोडथ िोटरवोट बाहे कका
िोटरवोटहरु

५

८९०३.९९.००

--अन्र्

५

८९०४.००.००

तान्ने र घचेट्ने जहाज (टग्स र
पुसर क्राफ्ट)।

५

वपर्ानो, स्वचार्लत वपर्ानो सिेत;

९२.०१

प्वांिको डांठको टुप्पाले तार्नने
तार (हापथसीकडथ) र अन्र् कीबोडथ
झुण्ड्याएका र्न्त्रहरु।
९२०१.१०.००

-ठाडो वपर्ानो (अपराइट वपर्ानेा)

९२०१.२०.००

-ठू लो,

९२०१.९०.००

९२.०२

तेर्रसो

वपर्ानो

१५

(ग्रैण्ड

वपर्ानेा)

१५

-अन्र्

१५

अन्र्

तार

बाद्यर्न्त्रहरु

भएका

संगीत

(जस्तै-र्गतार,

भार्ोर्लन (सारं गी) हापथ (बीणा)।
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९२०२.१०.००

-बो (धनुर्) ले बजाइने

१५

९२०२.९०.००

-अन्र्

१५

प्रिशथनस्र्ल

९२.०५

बाजा

र

(फेर्रग्राउण्ड)
र्ाक्षन्त्रक

सडक

का
बाजा

(िेकार्नकल स्ट्रीट अगाथन) बाहेक
हावाद्वारा

वज्ने

(जस्तै,

वाद्य

कीबोडथ

पाइप

र्न्त्रहरु

अगाथन,

अकोर्डथर्न, सहनाई (क्ल्र्ाररनेट्),
र्बगुल

(ट्रम्पट),

न्र्ाउली

बाजा

(ब्र्ाग पाइप))।
९२०५.१०.००

-एक

प्रकारको

िि

लगाएर

बजाउने वपतलको बाजा (अकेिािा

९२.०६

बजाइने बाजा) (ब्रास ववण्ड)

१५

९२०५.९०.००

-अन्र्

१५

९२०६.००.००

ठक्कर

दिएर

बजाउने

(जस्तै-ढोल,
काठको

एक
बाजा

बाद्यर्न्त्र
वकर्सिको

(जाइलोफोन),

झर्ाली, काष्टानेट, हल्लाएर वज्ने
एक

वकर्सिको

बाजा

(िराक)

हरु।

१५

ववद्युत शक्षिद्वारा आवाज उत्पन्न

९२.०७

गने

वा

स्वर

बढाउने

पने

बाद्यर्न्त्रहरु (जस्तै-अगेन, र्गतार,
एकोरर्डर्न)।
९२०७.१०.००

-एकोरर्डर्न
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बाहे कका

कीबोडथ

१५

र्न्त्रहरु
९२०७.९०.००

-अन्र्

१५

बाद्यर्न्त्रका

९२.०८

स्र्लका

वाकसहरु,

प्रिशथनी-

बाजाहरु,

सडकिा

बजाउने र्ाक्षन्त्रक बाजाहरु, संगीत
उत्पािन

गने

र्ाक्षन्त्रक

चराहरु,

(म्र्ूक्षजकल सज), र र्ो भागका
अन्र्

शीर्थकिा

नपने

अन्र्

बाद्यर्न्त्र क्षशकार लोभ्र्ाउने सबै
प्रकारका बाजा र्सठ्ठीहरु (ह्वीसल),
आब्हानतूर् थ

(कल

हनथस)

र

िुिबाट हावा दिएर सूचना दिइने
बाद्यर्न्त्रहरु।
९२०८.१०.००

-बाद्यर्न्त्रका वाकसहरु

१५

९२०८.९०.००

-अन्र्

१५

९४.०६

९5.०3

पूव थ र्नर्िथत भवन।
९४०६.१०.००

-काठको

३०

९४०६.९०.००

-अन्र्

३०

९5०3.००.००

ट्राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार र
र्स्तै

पांग्रा

भएका

िेलौनाहरु;

पुतलीको कोक्रो (क्र्ारे ज); पुतली;
अन्र् िेलौना; आकार घटाएको
("स्केल")

निूनाहरु

र

र्स्तै

िनोरं जनात्िक निूनाहरु, चल्ने वा
नचल्ने;

सवै
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प्रकारका

वुविका

१०

िेलौनाहरु (पजल्स)।
र्भर्डर्ो

९5.०4

गेिका

कन्सोल

र

र्न्त्रहरु, िेलबाडको िेला (फन
फेर्र) का सािानहरु वपनटे वलहरु,
ववर्लर्ाडथहरु,

क्र्ार्सनो

ु हरु
टे वल

ववशेर्

र

िेलका

स्वचार्लत

वाउर्लङ एली (िेल्ने ठाउं र बाटो
सम्बन्धी)

उपकरणहरु

ु
टे वल

भएका

वा

सिेत
वैठकका

िेलहरु।
९5०४.२०.००

-सबै प्रकारका ववर्लर्ाडथ िेलका
सािानहरु र सहार्क सािानहरु

९5०४.३०.००

-स्वचार्लत
उपकरण

बाउर्लङ्ग

एली

(इक्षक्वपिेण्ट)

बाहे क,

१०

िुद्रा -(क्वाइन्) हरु, कागजी िुद्रा
(बैङ्कनोट)
टोकन

हरु,
वा

िाध्र्िद्वारा

बैं ङ्ककाडथहरु,

भ ुिानीका

अन्र्

सं चालन

गररने

(अपरे टेड्) अन्र् िेलहरु (गेम्स)

१०

९5०४.४०.००

-िेल्ने तासहरु

३०

९5०४.५०.००

-उपशीर्थक

९५०४.३०

का

बाहेकका र्भर्डर्ो गेिका कन्सोल

९5०४.९०.००

९5.०५

र र्न्त्रहरु

१०

-अन्र्

१०

आनन्िोत्सवका सािानहरु वा अन्र्
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िनोरिनका सािानहरु, जािूववद्या
(चटक)

र

असाधारण

ठट्टा

(नोभेल्टी जोक) सिेत।
९5०५.१०.००

-वक्रसिस उत्सवका सािानहरु

१०

९5०५.९०.००

-अन्र्

१०

र्स

९५.०६

भागको

नभएको

वा

सािान्र्

अन्र्त्र

उल्लेि

सिावेश

नभएको

शारीररक

क्षजम्नावष्टक,

ब्र्ार्ाि,

एर्लेवटक

अन्र्

िेलहरु (टे वल टे र्नस सिेत) वा
बावहर िेर्लने िेलका सािानहरु र
उपकरणहरु; सुइर्िङ पुल (पैार्डं ने
तलाउ)

र

प्र्ाडर्लङ

पुल

(जलक्रीडा गने तलाउ)।
-स्नो

स्की

फलक)

र

(वहउं िा
अन्र्

स्नो

क्षचप्लने
स्की

(वहउं िा क्षचप्लने फलक) सम्बन्धी
उपकरणः
९5०६.११.००

--क्षस्कज (क्षचप्लेटी िेल्ने फलक)

१०

९5०६.१२.००

--क्षस्ककस्ने (स्की बांध्ने) तुनाहरु

१०

९5०६.१९.००

--अन्र्

१०

-पानीिा क्षचप्लने फलक (वाटर
स्की), सथफोडथ, सेलबोडथ र अन्र्
जल-क्रीडाका उपकरणहरुः
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९5०६.२१.००

--सेलबोडथ

१०

९5०६.२९.००

--अन्र्

१०

-गल्फ

क्लव

र

अन्र्

गल्फ

उपकरणः
९5०६.३१.००

--क्लव (लठ्ठी), पूणरु
थ पिा

१०

९5०६.३२.००

--बलहरु

१०

९5०६.३९.००

--अन्र्

१०

९5०६.४०.००

ु
-टे वल

टे र्नसका

सािानहरु

र

उपकरण
-तांि
(स्ट्रङ)

१०

चढाएको
टे र्नस,

वा

नचढाएको

ब्र्ाडर्िण्टन

वा

र्स्तै र्रर्ाकेटहरुः
९5०६.५१.००

९5०६.५९.००

--तांि

चढाएको

वा

नचढाएको

लन टे र्नस र्रर्ाकेट

१०

--अन्र्

१०

ु
-गल्फ बलहरु र टे वल
टे र्नस
बलहरु बाहेकका बलहरुः
९5०६.६१.००

--लन टे र्नस बलहरु

१०

९5०६.६२.००

--हावा भनथ हुने (इनफ्र्ाल्ट्एबल)

१०

९5०६.६९.००

--अन्र्

१०

९5०६.७०.००

-वहउं िा

लाउने
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जुत्ता

र

रोलर

१०

जुत्ता,

स्केट

सवहतको

वहउं िा

लाउने बुट सिेत
-अन्र्ः
९5०६.९१.००

--सािान्र्

शारीररक

क्षजम्नावष्टक

९5०६.९9.००

वा

ब्र्ार्ाि,

एर्लेवटकका

सािानहरु वा उपकरण

१०

--अन्र्

१०

रोटे वपङ्ग (राउण्डएबाउट्स), झोलुङ्गे

९5.०८

वपङ्ग (स्वीङ्गस), लिवेधन िीघाथ वा
तारो हान्ने िेल िेल्ने ठाउं (शूवटङ्ग
ग्र्ालरी) र अन्र् िेला िेत्रका
िनोरन्जनहरु,
(ट्राभेर्लङ्ग

घुम्ती

सरकस)

सकथस

तर्ा

जंगली

जन्तु सिूह (िेनाजरीज) को घुम्ती
प्रिशथनी; घुम्ती रं गिंच (ट्राभेर्लङ्ग
र्र्एथटथस) हरु
९5०८.१०.००

-घुम्ती सरकस तर्ा जंगली जन्तु
सिूहको घुम्ती प्रिशथन (ट्राभेर्लङ्ग

९5०८.९०.००

९६.१३

िेनाजररज)

१०

-अन्र्

१०

र्ाक्षन्त्रक

वा

ववद्युतीर्

भए

वा

नभएका च ुरोट सल्काउने लाइटर
(र्सगरे ट

लाइटर)

लाइटरहरु,
(क्षफ्लन्टस)
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र

अन्र्

अक्षग्नप्रस्तरहरु
र

धागो

वर्तथकाहरु

ु ाथहरु।
बाहेकका र्तनका पाटथपज
९६१३.१०.००

-पुनः भनथ नहुने ग्र्ांस इन्धनवाला
पकेट लाइटरहरु

९६१३.२०.००

९६१३.८०.००

१५

-पुनः भनथ हुने ग्र्ांस इन्धनवाला
पकेट लाइटरहरु

१५

-अन्र् लाइटरहरु

१५

(२) उपिफा (१) िा जुनसुकै कुरा उल्लेि भए तापर्न र्स
अनुसूचीको िफा २ िे क्षि २२ सम्ि लेक्षिएका कुराको हकिा सोही बिोक्षजि
हुनेछ।
२.

र्ात्रुहरूले ल्र्ाउने िालवस्तु सम्बन्धिाः र्ात्रुहरूले भन्सार िहसुल छूटिा
ल्र्ाउन पाउने िालवस्तु बाहेक र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका
िालवस्तु सम्बन्धी सूचना अनुसार वविे शबाट आफूसाँग ल्र्ाएको (एकम्पर्नड)
वा आफू आउनुभन्िा अक्षघ वा पर्छ ल्र्ाएको (अनएकम्पर्नड) िालवस्तुिा

भन्सार िहसुल, अन्तःशुल्क तर्ा िूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा चालीस प्रर्तशत
एकिुष्ट सििरबाट भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
तर,
(१)

चााँिीका गहना,

च ुरोट,

पाइप टोवाको,

िदिरा,

सवारी

साधन,

हातहर्तर्ार, िरिजाना एवं अन्र् पैठारी इजाजतपत्र र्लई पैठारी गनथ
पाइने िालवस्तुिा िरबन्िी बिोक्षजि नै िहसुल लाग्नेछ।
(२)

वविे शबाट फकेका र्ात्रुले आफ्नो सार्िा ल्र्ाएको सुन तर्ा सुनका
गहनािा िे हार् बिोक्षजि िहसुल लाग्नेछः
(अ)

सुनको हकिाः
(क)

पवहलो पचास ग्रािसम्ि प्रर्त िश ग्राि छ हजार
िुई सर् रुपैर्ााँ,

(ि)

पचास ग्रािभन्िा बढी र्प पचास ग्रािसम्ि प्रर्त
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िश ग्राि सात हजार िुई सर् रुपैर्ााँ,
(आ)

सुनको गहनाको हकिाः
(क)

पचास ग्रािसम्ि सुनका गहनािा कुनै िहसुल
लाग्ने छै न।

(ि)

पचास ग्रािभन्िा बढी र्प सर् ग्रािसम्ि सुनका
गहनािा प्रर्त िश ग्राि सात हजार िुई सर्
रुपैर्ााँ,

(ग)

उपिण्ड (ि) िा तोवकएको पररिाण भन्िा बढी
र्प सर् ग्रािसम्ि सुनका गहनािा प्रर्त िश ग्राि
नौ हजार रुपैर्ााँ,

(3)

िण्ड (२) को उपिण्ड (अ) वा (आ) िा उल्लेि भएभन्िा बढी
पररिाणिा सुन तर्ा सुनका गहना पैठारी गरे िा बढी भएको पररिाण
जर्त जफत गररनेछ।

(४)

वविे शी र्ात्रुले आफ्नो सार्िा ल्र्ाउन पाउने पचास ग्रािसम्ि सुनको
गहना र सर् ग्रािसम्ि चााँिीका गहना भन्िा बढी र्नजी प्रर्ोगका

सुन तर्ा चााँिीका गहनाहरु पर्छ वफताथ लै जाने गरी भन्सार र्बन्िुिा
घोर्णा गरे िा त्र्स्तो गहना परीिण गरी त्र्स्तो गहनाको िूल्र्को
बीस प्रर्तशत रकि धरौटी रािी ल्र्ाउन दिइनेछ।
र्सरी ल्र्ाएको गहना भन्सार र्बन्िुिा परीिण गरी वफताथ

जााँिा लै जान दिई त्र्स्तो गहना ल्र्ाउाँिा रािेको धरौटी रकि वफताथ
दिइनेछ। त्र्सरी परीिण गिाथ घोर्णा गरे भन्िा फरक गुणस्तर
तर्ा पररिाण भएको प्रिाक्षणत भएिा भन्सार ऐन, २०६४ को िफा
५७ को उपिफा (१) बिोक्षजि कसूर गरे को िानी सजार् हुनेछ।
(५)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका िालवस्तु सम्बन्धिा

नेपाल राजपत्रिा प्रकाक्षशत सूचनािा उक्षल्लक्षित टे र्लर्भजन िध्र्े
एल.सी.डी., प्लाज्िा वा एल.इ.डी. टे र्लर्भजनिा र्स अनुसूचीको
258

िफा २२ को उपिफा (१२) बिोक्षजि िहसुल लाग्नेछ।
३.

भारतबाट हुने पैठारीिा िहसुल छूट हुनःे भारतिा उत्पादित िालवस्तु
भारतबाटै

नेपालर्भत्र प्रर्ततपत्रको िाध्र्िद्वारा पैठारी

हुाँिा िूल्र्गत िर

(पररिाणगत िर बाहे क) अनुसार लाग्ने भन्सार िहसुलिा पााँचिे क्षि तीस
प्रर्तशतसम्िको िरिा पााँच प्रर्तशत र सोभन्िा बढीका िरिा तीन प्रर्तशत
छूट दिइनेछ।
४.

चीनको र्तब्बतबाट हुने पैठारीिा िहसुल छूट हुनःे जनवािी गणतन्त्र चीनिा
उत्पादित िालवस्तु चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्वतबाट नेपालर्भत्र प्रतीतपत्रको

िाध्र्िबाट पैठारी हुाँिा िूल्र्गत िर (पररिाणगत िर बाहे क) अनुसार लाग्ने
भन्सार िहसुलिा पााँचिे क्षि तीस प्रर्तशतसम्िको िरिा पााँच प्रर्तशत र सोभन्िा
बढीका िरिा तीन प्रर्तशत छूट दिइनेछ।
५.

वविे शी िुद्रा प्रार्प्तको कागजात पर्छ पेश गनथ सवकनेः अिेररकी डलर िश हजार
िूल्र्सम्िका

नेपालिा

उत्पािन

भएका

िालवस्तुहरू

र्नकासी

गिाथ

र्नकासीकताथले वविे शी िुद्रा प्राप्तक्ष्को कागजात तत्काल पेश गनथ नसक्ने
अवस्र्ा भएिा उि कागजातहरू पर्छ पेश गने शतथिा प्राप्त हुनपु ने वविे शी
िुद्रा

वापतको

रकिको

बैङ्क

ग्र्ारे ण्टी

रािी

र्नकासी

गनथ

दिइनेछ।

र्नकासीकताथले र्नकासी गरे को छ िवहनार्भत्र वविे शी िुद्रा भ ुिानी प्राप्तक्ष्को

कागजात वा र्नकासी भएको िालवस्तु वफताथ आएको भए सोको प्रिाण पेश
गरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गराउनु पनेछ। उि अवर्धर्भत्र भ ुिानीको

कागजात वा र्नकासी भएको सािान वफताथ आएको प्रिाण पेश गरी बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी फुकुवा नगराएिा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले बैङ्क जिानत दिने

बैङ्कसं ग सो वापत रािेको बैङ्क ग्र्ारे ण्टीको रकि िाग गनथ सक्नेछ। र्सरी
िाग गरे को अवस्र्ािा उि रकि पन्र दिनर्भत्र बैङ्कले सम्बक्षन्धत भन्सार
कार्ाथलर्िा अर्नवार्थ रूपिा पठाउनु पनेछ। उपरोि अनुसार प्राप्त भएको
रकि अर्बलम्व राजस्व िातािा िाक्षिल गररनेछ।
६.

साफ्टा सम्झैाता र सं वि
े नशील सूचीिा परे का िालवस्तु सम्बन्धिाः र्स
अनुसूचीको िफा १९ िा उक्षल्लक्षित नेपाल सरकारको सं वेिनशील सूचीिा
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परे का िालवस्तुहरू र र्स अनुसूचीको िफा २० िा उक्षल्लक्षित िालवस्तुहरू
ु िा उत्पादित अन्र् िालवस्तुहरू सोही िुलक
ु िा प्रतीतपत्र
बाहेक साकथ िुलक
ु बाट जारी भएको र्बल ब्ीजक सवहत सोही िुलक
ु बाटै
िोली सोही िुलक

साफ्टा सम्झौता बिोक्षजि साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रिाणपत्र सवहत पैठारी भएिा
सम्वत् २०६२ पुस १७ गते कार्ि रहेको िे हार् अनुसारको भन्सार िहसुल

िरिा आंक्षशक छूट दिई िे हार् बिोक्षजिको िरिा भन्सार िहसुल असुल
गररनेछःसम्वत् २०६२ पुस १७ िा

ु हरूबाट पैठारी गिाथ
साकथ िुलक

कार्ि रहेको भन्सार िहसुल िर

लाग्ने भन्सार िहसुल िर

५%

५%

१०%

६%

१५%

७.२५%

२५%

९.५%

३५%

११.२५%

४०%

११.२५%

८०%

११.२५%

तर,
(१)

ु बाट पैठारी गिाथ लाग्ने भनी िार्र् उल्लेि भएकोभन्िा
साकथ िुलक
र्स आर्र्थक ऐनद्वारा तोवकएको भन्सार िहसुल िर घटी भएिा सोही
िर बिोक्षजि िहसुल असुल गररनेछ।

(२)

र्स िफािा जुनसुकै कुरा ले क्षिएको भए तापर्न र्स अनुसूचीको
अन्र् िफाहरूबाट भन्सार िहसुल पूणथ वा आंक्षशक छूट दिइएको

कारणले र्स िफा अनुसार लाग्ने िहसुलभन्िा घटी िहसुल लाग्ने
वा िहसुल नलाग्ने भएिा सोही बिोक्षजि हुनेछ।
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(३)

सम्वत् २०६२ पुस १७ िा कार्ि नरहे का तर र्स अनुसूचीको

िफा १ िा रहे का तर्ा र्स अनुसूचीको िफा १९ तर्ा िफा २०
िा नपरे का उपशीर्थकहरूिा उक्षल्लक्षित िालवस्तुहरू र्स िफा

ु वाट पैठारी गिाथ र्सै िफािा उक्षल्लक्षित साकथ
बिोक्षजि साकथ िुलक
ु हरूबाट पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार िहसुल िर नै लाग्नेछ।
िुलक
७.

ु िा उत्पादित र्स
साफ्टा सम्झैाता बिोक्षजिका िालवस्तुिा िहसुलः साकथ िुलक

अनुसूचीको िफा २० िा उक्षल्लक्षित उपशीर्थकहरूका िालवस्तुहरू सोही
ु िा प्रतीतपत्र िोली सोही िुलक
ु बाट जारी भएका र्बल ब्ीजक सवहत
िुलक
ु बाटै साफ्टा सम्झैाता बिेाक्षजि साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रिाणपत्र सवहत
सोही िुलक
पैठारी भएिा सम्वत् २०६७ काक्षत्तकिा कार्ि रहेको िे हार् अनुसारको
भन्सार िहसुल िरिा आंक्षशक छूट दिई िे हार् बिोक्षजिको िरिा भन्सार
िहसुल असुल गररनेछ। सम्वत् २०६७ कार्तथकिा कार्ि नरहेका तर र्स

अनुसूचीको िफा १ िा रहेका तर्ा र्स अनुसूचीको िफा १९ र िफा २०
िा नपरे का उपशीर्थकहरूिा उक्षल्लक्षित िालवस्तुहरू र्स िफा बिोक्षजि साकथ

ु बाट पैठारी गिाथ र्सै िफािा उक्षल्लक्षित साकथ िुलक
ु हरूवाट पैठारी गिाथ
िुलक
लाग्ने भन्सार िहसुल िर नै लाग्नेछःसम्वत् २०६७ काक्षत्तकिा

ु हरूबाट पैठारी गिाथ
साकथ िुलक

कार्ि रहेको भन्सार िहसुल िर

लाग्ने भन्सार िहसुल िर

५%

५%

१०%

९%

१५%

१४%

२०%

१८.५%

२५%

२२%

३०%

२७.५%
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८०%

३०%

तर,
(१)

ु बाट पैठारी गिाथ लाग्ने भनी िार्र् उल्लेि भएको भन्िा
साकथ िुलक
र्स आर्र्थक ऐनद्वारा तोवकएको भन्सार िहसुल िर घटी भएिा सोही
िरबिोक्षजि िहसुल असुल गररनेछ।

(२)

र्स िफािा जुनसुकै कुरा ले क्षिएको भए तापर्न र्स अनुसूचीको
अन्र् िफाबाट भन्सार िहसुल पूणथ वा आंक्षशक छूट दिइएको

कारणले र्स िफा अनुसार लाग्ने िहसुल भन्िा घटी िहसुल लाग्ने
वा िहसुल नलाग्ने भएिा सोही बिोक्षजि हुनेछ।
८.

िोहोरो छूट नपाइनेः र्स अनुसूचीिा उल्लेि भए बिोक्षजि कुनै िालवस्तुिा
दिइएको छूट प्रिान गिाथ िोहोरो नपने गरी कुनै एक छूट िात्र प्रिान
गररनेछ।

९.

पुराना सवारी साधन र र्न्त्र उपकरणिा ह्रासकट्टी गरी िूल्र् कार्ि गनेः (१)
कूटनीर्तक सुववधा वा िहसुल सुववधािा पैठारी भएका वा आर्ोजना वा

आर्ोजनाको ठे केिार वा परािशथिाताका नाििा पर्छ वफताथ लै जाने शतथिा पूणथ
वा आंक्षशक िहसुल सुववधा वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टी वा धरौटीिा पैठारी भएका वा

अन्र् सं घ, सं स्र्ाको नाििा पूणथ वा आंक्षशक भन्सार िहसुल छूटिा पैठारी
भएका सवारी साधन एवं र्न्त्र उपकरण नेपालर्भत्र कसै लाई उपहार दिएिा
वा र्बक्री गरे िा वा पैठारी गनेले आफ्नै प्रर्ोजनको लार्ग राख्ने भएिा त्र्स्ता

सवारी साधन एवं र्न्त्र उपकरणहरूको भन्सार िहसुल र्लने प्रर्ोजनको लार्ग
भन्सार अर्धकृतले पैठारी हुाँिाको अवस्र्ािा कार्ि भएको िूल्र्िा (प्रत्र्ेक
वर्थको अवक्षशष्ट िूल्र्िा) वावर्थक िश प्रर्तशतको िरबाट अर्धकति पााँच
वर्थको ह्रासकट्टी गरी िूल्र् कार्ि गनेछ।
(२) उपिफा (१) बाहे क र्नजी प्रर्ोगका लार्ग आंक्षशक भन्सार

िहसुल छूटिा व्र्क्षिगत रूपिा पैठारी भएका सवारी साधनहरू अन्र्

व्र्क्षिलाई र्बक्री गने वा हक हस्तान्तरण गने भएिा भन्सार िहसुल र्लने
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प्रर्ोजनको लार्ग िूल्र् कार्ि गिाथ वावर्थक िश प्रर्तशतका िरले अर्धकति
पााँच वर्थको (प्रत्र्ेक वर्थको अवक्षशष्ट िूल्र्िा) ह्रासकट्टी गरी िूल्र् कार्ि
गररनेछ।
(३)

उपिफा

(१)

वा

(२)

बिोक्षजि

पैठारी

भएका

सवारी

साधनहरूको पैठारीका अवस्र्ािा कार्ि भएको िूल्र् अन्र् त्र्स्तै सवारी
साधनहरूको िूल्र्भन्िा धेरै कि भएको अवस्र्ािा बाहे क सािान्र्तः पैठारी
गिाथ कार्ि गरे को वविे शी िुद्रालाई आधार िानी उपिफा (१) वा (२)
बिोक्षजि िूल्र् कार्ि गररनेछ।
(४) उपिफा (१) वा (२) बिोक्षजि सवारी साधनहरूिा ह्रासकट्टी

गिाथ उि सवारी साधनको उत्पािन र्िर्तिे क्षि गणना गररनेछ र पैठारी हुन ु
पूव थ वविे शिा व्र्र्तत भएको अवर्ध कटाई बााँकी अवर्धको िात्र ह्रासकट्टी
गररनेछ।
(५) र्स िफािा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न

कूटनीर्तक र्नकार्बाट गरे को सवारी साधनको र्बक्रीलाई र्ललाि गरे सरह
िार्ननेछ।
१०.

िालवस्तुको हवाई भाडा सम्बन्धिाः हवाईिागथबाट व्र्ापाररक रूपिा पैठारी
गररने िालवस्तुको भन्सार ऐन, २०६४ को िफा १३ को उपिफा (३)
बिोक्षजि भन्सार कार्ाथलर्िा िूल्र् घोर्णा गिाथ पैठारीकताथले िालवस्तुको
िूल्र्, भाडा तर्ा बीिा रकि छु ट्टाछु ट्टै घोर्णा गनुथ पनेछ। पैठारीकताथले
घोर्णा गरे को भाडा रकि र एर्र वे र्बलिा उक्षल्लक्षित भाडा रकििध्र्े जुन

बढी हुन्छ सोही भाडा रकिलाई सिावेश गरी िूल्र् र्नधाथरण गररनेछ। एर्र
वे र्बलिा भाडा रकि उल्लेि नभएको र पैठारीकताथले घोर्णा गरे को भाडा
रकि वास्तववक भाडा रकिभन्िा कि भएिा भन्सार अर्धकृतले उि

िालवस्तु हवाईिागथबाट पैठारी गिाथ लाग्न सक्ने अनुिार्नत भाडा रकि सिेत
सिार्ोजन गरी िूल्र् र्नधाथरण गनुथ पनेछ। हवाईिागथबाट िालवस्तु पैठारी
गिाथ लाग्ने भाडा रकिको जानकारी भन्सार अर्धकृतले सम्बक्षन्धत हवाई

सेवाबाट र्लन सक्नेछ। र्सरी भन्सार अर्धकृतले िालवस्तुिा लागेको वा
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लाग्न सक्ने भाडा रकिको जानकारी िागेको बित त्र्स्तो जानकारी वा
वववरण उपलब्ध गराउनु सम्बक्षन्धत हवाई सेवाको कतथव्र् हुनेछ।
तर एर्र वे र्बलिा उक्षल्लक्षित भाडा रकि र सम्बक्षन्धत हवाई
सेवाले वास्तववक रूपिा असुल गरे को भाडा रकि फरक भएिा सम्बक्षन्धत
हवाई सेवाले वास्तववक भाडा रकि असुल गरी जारी गरे को नगिी रसीिलाई
िान्र्ता दिन सवकनेछ।
र्स िफािा िार्र् जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न िहार्निे शकले
हवाई भाडा तोकेकोिा सोही बिोक्षजि हुनेछ।
११.

र्नर्ाथत हुने वस्तुको कच्चा पिार्थ धरौटीिा पैठारी गनथ सवकनेः बण्डेड वेर्र
हाउसको

इजाजत

नर्लएका

उद्योगहरूले

आफ्नो

उत्पािन

प्रतीतपत्रको

िाध्र्िद्वारा वा प्रचर्लत बैवकङ्ग कागजातको िाध्र्िबाट र्नकासी गने वा
पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा स्विे शिै र्बक्री गने भएिा त्र्स्तो िालवस्तु उत्पािन

गनथ आवश्र्क कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालिा उत्पािन नहुने

प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार िहसुल र्नम्न र्लक्षित

शतथ र कार्थववर्धको अधीनिा रही धरौटी रािी पैठारी गनथ पाउनेछ। नेपालिा
उत्पािन नहुने प्र्ावकङ्ग िेटेररर्लको हकिा उद्योग ववभागले नेपालिा उत्पािन

नहुने भनी प्रिाक्षणत गरी सुववधा दिन र्सफाररस गरे को अवस्र्ािा िात्र र्स्तो
सुववधा दिइनेछ।
(क)

उद्योगहरूले र्स िफा बिोक्षजि कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) पैठारी गिाथ तर्ारी वस्तु र्नकासी

गने व्र्होरा जनाई उि कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ
(प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) िा िरबन्िी अनुसार लाग्ने भन्सार

िहसुल धरौटीिा जााँचपास गने व्र्वस्र्ाको लार्ग तोवकएको ढााँचािा
भन्सार अर्धकृत सिि र्नवेिन दिनु पनेछ।
(ि)

िण्ड (क) बिोक्षजि प्राप्त र्नवेिनको आधारिा पैठारी भएको कच्चा
पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) िा लाग्ने

भन्सार िहसुल बापतको रकि धरौटीिा रािी जााँचपास गररनेछ।
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सार्ै कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल

सिेत) पैठारी गिाथ वा र्नकासी प्रवक्रर्ा पूरा गरे पर्छ सोको वववरण

पैठारीकताथलाई दिइने र्नधाथररत ढााँचाको पासबुकिा स्पष्टसाँग उल्लेि
गनुथ पनेछ।
(ग)

र्स िफा बिोक्षजि पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) बाट उत्पादित तर्ारी िालवस्तु
बाह्र िवहनार्भत्र र्नकासी वा स्विे शिै पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा र्बक्री
गररसक्नु पनेछ।

(घ)

उद्योगले आफ्नो उत्पािन पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा स्विे शिा र्बक्री
गिाथ नेपाल सरकारबाट आंक्षशक वा पूणरू
थ पिा िहसुल सुववधा पाएको
आर्ोजना वा र्नकार्लाई र्बक्री गने भएिा िात्र उपर्ुि
थ
बिोक्षजिको
सुववधा प्रिान गररनेछ।

(ङ)

र्सरी र्नकासी वा पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा स्विे शिै र्बक्री गरे को
प्रिाण, बैङ्कद्वारा प्रिाक्षणत वविे शी िुद्रा आजथन भएको कागजात वा
वस्तु ववर्निर् अन्तगथत िालवस्तु र्नकासी भएको भए सो बापत
िालवस्तु पैठारी भएको प्रिाण र उद्योग ववभागको िपत अनुपातको
प्रिाण सवहत तोवकएको ढााँचािा उि धरौटी फुकुवा वा वफताथको
लार्ग

िण्ड

(ग)

बिोक्षजिको

अवर्धर्भत्रै

सम्बक्षन्धत

भन्सार

कार्ाथलर्िा र्नवेिन दिनु पनेछ।
तर बन्ि, हड्ताल वा प्राकृर्तक प्रकोप वा अन्र् र्स्तै
कावुबावहरको पररक्षस्र्र्त परी िण्ड (ग) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र
तर्ारी िालवस्तु र्नकासी गनथ वा स्विे शिै पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा
र्बक्री गनथ वा वविे शी िुद्रा आजथन गरे को प्रिाण पेश गनथ नसकेको

व्र्होरा जनाई भन्सार कार्ाथलर्का प्रिुि सिि र्नवेिन दिएिा र
व्र्होरा िनार्सव िे क्षिएिा भन्सार कार्ाथलर्का प्रिुिले बढीिा छ
िवहनासम्िको म्र्ाि र्प गनथ सक्नेछ। र्सरी र्प भएको म्र्ािर्भत्र

र्स उपिफािा उक्षल्लक्षित कागजात सवहत र्नवेिन गरे िा धरौटी
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रकि फुकुवा गररनेछ।
(च)

धरौटी फुकुवाको लार्ग िण्ड (ङ) बिोक्षजिको अवर्धर्भत्र र्नवेिन
गरे पर्छ पेश भएका कागजातको छानववन गरी एक िवहनार्भत्र धरौटी

फुकुवा गररनेछ। र्सरी धरौटी फुकुवा भएको वववरण पासबुकिा
जनाइदिनु पनेछ।
(छ)

उद्योगले र्स िफा बिोक्षजि पैठारी गने कच्चा पिार्थ वा सहार्क
कच्चा पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) िा लाग्ने भन्सार िहसुलिा

फुकुवा भएको धरौटी रकि र्िलान गरी पासबू किा जनाइनेछ। तर

उद्योगले त्र्स्तो फुकुवा भएको धरौटी रकि वफताथ िाग गरे िा
फुकुवा भएजर्तको रकि तत्काल वफताथ दिइनेछ।
(ज)

र्स िफा बिोक्षजि पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) बाट तर्ारी वस्तु बनाई र्नकासी
गिाथ पैठारीको अवस्र्ाको कारोबार िूल्र्िा कम्तीिा िश प्रर्तशत
िूल्र् अर्भवृवि भएको हुन ु पने छ।

(झ)

र्स िफा बिोक्षजि पैठारी भएको कच्चा पिार्थ वा सहार्क कच्चा
पिार्थ (प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) बाट उत्पादित िालवस्तु शतथ
बिोक्षजि पूणथ वा आंक्षशक र्नकासी नगरे िा वा स्विे शिै िण्ड (ग)

अनुसार पररवत्र्थ वविे शी िुद्रािा र्बक्री नगरे िा स्र्ानीर् र्बक्री िानी
स्र्ानीर् र्बक्री गरे जर्तको हकिा र्नर्ि अनुसार लाग्ने िहसुल
धरौटी रहेको रकिबाट सिरस्र्ाहा गरी लाग्ने िहसुलको िश
प्रर्तशत जररबाना सिेत पैठारीकताथबाट असुल गररनेछ।
१२.

सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः (१) सवारी वा ढु वानीका
साधनहरू पैठारी गिाथ िे हार्का शतथहरू पालना गनुथ पनेछः(क)

र्निाथता कम्पनी वा र्नजको आर्धकाररक र्बक्रेताबाट िररि
गररएका नर्ााँ सवारी वा ढु वानीका साधनहरू नेपालक्षस्र्त
आर्धकाररक र्बक्रेताहरूले िात्र पैठारी गनथ पाउने छन्।

(ि)

ररकण्डीसन्ड, प्रर्ोग भइसकेको वा नेपाल सवारी प्रिूर्ण
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िापिण्ड,

२०६९

र्भत्र

नपने

सवारी

वा

ढु वानीका

साधनहरू पैठारी गनथ पाइने छै न।
(ग)

र्बक्री गने प्रर्ोजनको लार्ग िण्ड (क) बिोक्षजि पैठारी
गरे का सवारी वा ढु वानीका साधनहरूको पैठारीकताथले एक
वर्थिा

तीन

पटक

(प्रत्र्ेक

चार

िवहनािा)

त्र्स्ता

साधनहरूको अर्धकति िुद्रा र्बक्री िूल्र् (एि.आर.पी.)
राविर् स्तरको िै र्नक पर्त्रकािा अर्नवार्थरूपले प्रकाक्षशत
गनुथ पनेछ।
(घ)

िण्ड (ग) बिोक्षजि पैठारी भएका सवारी वा ढु वानीका
साधनहरूको अर्धकति िुद्रा र्बक्री िूल्र् (एि.आर.पी.)
प्रकाक्षशत नगने पैठारीकताथहरूको भन्सार ववभागले पैठारी
तर्ा र्बक्री कारोबार रोक्का रािी छानववन गनथ सक्नेछ।

(ङ)

र्स उपिफाको िण्ड (क) वा िण्ड (ि) िा उक्षल्लक्षित
शतथहरू उल्लङ्घन गरी पैठारी गररएका सवारी वा ढु वानीका
साधनहरू जफत गनथ सवकनेछ।
तर,
(१)

सरकारी र्नकार्, कुटनीर्तक वा िहसुल सुववधा
प्राप्त

व्र्क्षि

सहर्ोगिा

वा

र्नकार्,

सिार्लत

ऋण

सरकारी

तर्ा

अनुिान

आर्ोजनाहरूले

पैठारी गने सवारी तर्ा ढु वानीका साधनहरू तर्ा
अपाङ्गता भएका व्र्क्षिले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग
पैठारी गने स्कुटरिा र्स उपिफाको िण्ड (क)
लागू हुनेछैन।
(२)

ििकल पैठारी गिाथ र्स उपिफाको िण्ड (क)
तर्ा (ि) लागू हुने छै न।

(३)

एक

वर्थभन्िा

कुटनीर्तक
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बढी

र्नर्ोगिा

वविे शक्षस्र्त
काि

गरी

नेपालको

कार्थ

अवर्ध

सिाप्त भई फकेका नेपाली नागररकहरूले वविे शिा
आफ्नो नाििा िताथ गरी आफैंले प्रर्ोग गरे को
सवारी साधन वन तर्ा वातावरण िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा पैठारी गनथ सक्नेछन्।
(४)

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्ले

तोकेको

िापिण्ड बिोक्षजिको एम्बुलेन्स र कृवर् कार्थको
लार्ग प्रर्ोग हुने ट्याक्टर र स्र्ानीर् तहको

र्सफाररसिा सडक सफा गने ब्रि
ु र पैठारी गिाथ
र्स उपिफाको िण्ड (क) लागू हुने छै न।
(५)

नेपालले आर्ोजना गने अन्तरराविर् वा िेत्रीर्
िहत्वको सभा सम्िेलनको प्रर्ोजनको लार्ग नेपाल
सरकार िक्षन्त्रपररर्द्ले र्नणथर् गरी पैठारी गने
नेपाल सवारी प्रिूर्ण िापिण्ड, २०६९ र्भत्र पने
सवारी साधनको हकिा र्स उपिफाको िण्ड
(क) लागू हुने छै न।

(६)

नेपालक्षस्र्त वविे शी कुटनीर्तक र्नर्ोगिा कार्थरत
कुटनीर्तक

पिार्धकारीहरूले

प्रर्ोग

भइसकेका

सवारी साधन पैठारी गनथ चाहेिा पारस्पाररकताको
आधारिा पैठारी गनथ दिन परराि िन्त्रालर्ले
र्सफाररस गरे को अवस्र्ािा नेपाल सवारी प्रिूर्ण
िापिण्ड, २०६९ र्भत्र पने सवारी साधन पर्छ
आफ्नो कार्थ अवर्ध सिाप्त भएपर्छ वफताथ लै जाने
शतथिा पैठारी गनथ दिन सवकनेछ।
(७)

र्स

अनुसूची

बिोक्षजि

वा

नेपाल

सरकारको

र्नणथर्द्वारा पूणथ वा आंक्षशक भन्सार िहसुल छूट

दिइएको व्र्क्षि वा सं स्र्ा वा र्नकार्ले सवारी
साधन र्निाथता कम्पनी वा र्नजको आर्धकाररक
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र्बक्रेताबाट िरीि गरी पैठारी गिाथ िण्ड (क)
लागू हुने छै न।

(२) कानेट अन्तगथत पर्थटकहरूले ल्र्ाएका व्र्क्षिगत प्रर्ोगका
र्ातार्ातका साधनहरू नेपालर्भत्र अस्र्ार्ी रूपिा प्रर्ि पटक प्रवेश गरे को
र्िर्तले एक वर्थको अवर्धिा लगातार वा पटक पटक गरी जम्िा छ
िवहनाको अवर्धसम्ि नेपालर्भत्र राख्न पाउनेछन्। र्सरी सो अववर्धसम्ि
नेपालिा राख्िा कुनै िहसुल लाग्नेछैन। र्सरी ल्र्ाइएका (पैठारी भएका)

र्ातार्ातका साधनहरू छ िवहनार्भत्र वफताथ नलगेिा स्वतः जफत हुनेछ। तर,
िुघट
थ ना भई प्रहरी कब्जािा रहेको वा ििथतको लार्ग वकथशपिा रहे को भनी

प्रहरी कार्ाथलर्ले र्सफाररस गरे को अवर्ध भने भन्सारले काने टिा तोवकदिएको
अवर्धिा गणना हुने छै न। र्सरी कानेट अन्तगथत पैठारी भएका सवारी

साधनहरू िान, िातव्र् वा उपहार दिन वा र्बक्री गनथ पाइने छै न। कानेट
अन्तगथत सवारी साधन सार् रहेका िालवस्तुहरू सवारी साधन सार् वफताथ
लै जान पने व्र्होरा कानेटिा जनाई छाड्न सवकनेछ।
(३)

कानेट

बाहेक

अस्र्ार्ी

तवरबाट

पैठारी

गरी

ल्र्ाएका

िोटरकार, स्टे शन वाइगन, लेण्डरोभर, जीप, ट्रक, ट्रर्ाक्टर, लहरी, भ्र्ान र
िोटरसाइकल आदि साधनहरू र र्तनका ट्रेलर सिेतिा भन्सार िहसुल,
अन्तःशुल्क तर्ा िूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा िे हार् बिोक्षजि एकिुष्ट सििरिा
भन्सार िहसुल लगाई असुल गररनेछः(क)

ट्रर्ाक्टरिा िै र्नक चार सर् रूपैर्ााँ, ट्रेलर वफट भएको
ट्रर्ाक्टरिा वा ट्रेलर िात्रिा प्रर्त दिन सात सर् रूपैर्ााँ।

तर िालवस्तु बोकी ल्र्ाएका ट्रेलर सवहतको ट्रर्ाक्टर

अठ्चालीस घण्टार्भत्र ररत्तै फकी गएिा सो ट्रर्ाक्टरको
िहसुल र्लइने छै न। र्सरी पैठारी गरी ल्र्ाएको ट्रर्ाक्टर,
ट्रेलर वा ट्रेलरसवहतको ट्रर्ाक्टर तीस दिनभन्िा बढी
नेपालिा राख्न पाइने छै न।
(ि)

कानेट नभएका सवारी साधनिध्र्े कार, जीप र भ्र्ानिा
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िै र्नक पााँच सर् रूपैर्ााँ, बस, र्िर्नबस लगार्तका टु ररष्ट
गाडीिा

िै र्नक

पााँच

सर्

रूपैर्ााँ,

िोटरसाइकल

तर्ा

स्कुटरिा िै र्नक एक सर् पचास रूपैर्ााँ र तीन पाङ्ग्ग्रे
सवारी साधनिा िै र्नक चार सर् रूपैर्ााँ िहसुल र्तरी
अस्र्ार्ी पैठारी भएका सवारी साधनहरू एक वर्थिा तीस
दिनभन्िा बढी नेपालिा राख्न पाइने छै न।
तर,
(१)

र्सरी पैठारी भएका सवारी साधनहरू नक्षजकको
बजारसम्ि पुगी प्रवेश गरे कै दिन फकथने भएिा
कुनै िहसुल लाग्नेछैन।

(२)

नेपालसाँग भएको िुईपिीर् वा बहुपिीर् सम्झैाता
बिोक्षजि अस्र्ार्ी पैठारी हुने सवारी साधनहरूका

सम्बन्धिा सोही सम्झैातािा उल्लेि भए बिोक्षजि
हुनेछ।
(३)

चलक्षचत्र छार्ाङ्कन, शैक्षिक प्रिशथन तर्ा सािाक्षजक
जनचेतना अर्भबृविका र्नर्ित्त सं र्न्त्र जर्डत भई
आउने ववशेर् प्रकारका सवारी साधनहरूको लार्ग
र्स िण्डिा उक्षल्लक्षित सिर्ावर्धले नपुग हुने
भई सम्बक्षन्धत कार्ाथलर् प्रिुिको रार् सवहत
लेिी

आएिा

िहार्निे शकले

र्नर्ि

अनुसारको

िहसुल र्लई बढीिा तीन िवहनासम्िको म्र्ाि र्प
गररदिन सक्नेछ।
(ग)

िालवस्तुहरूको
ट्रेक्टर

पररवहनको

बाहेकका

ट्रेलर

लार्ग
ट्रक

अस्र्ार्ी
र

अन्र्

पैठारी

हुने

गाडीहरूलाई

एकपटकिा सात दिनसम्ि प्रर्त दिन एक हजार सात सर्
रूपैर्ााँ।
(घ)

अस्र्ार्ी पैठारी गरी ल्र्ाएका सवारी र ढु वानीका साधनहरू
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अर्नवार्थरूपिा वफताथ लै जानु पनेछ। िण्ड (क), (ि) र
(ग) िा उक्षल्लक्षित साधनहरू प्रज्ञापनपत्रिा घोर्णा गरे को
अवर्धभन्िा बढी बसेको फेला परे िा वा नेपालर्भत्र झुट्टा
वववरण दिई बसेको ठहरे िा जफत गनथ सवकनेछ। वफताथ

लै जाने क्रििा िनार्सव कारण भई बढी अवर्ध बसेको
त्र्स्तो साधनको िूल्र्िा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवर्धको
िोटरसाइकलिा िै र्नक एक हजार िुई सर् रूपैंर्ााँका िरले
र अन्र् साधनिा िै र्नक िुइ हजार पााँच सर् रूपैर्ााँका
िरले िहसुल असुल गरी वफताथ लै जान दिन सवकनेछ।
(ङ)

वविे शबाट एल.पी. ग्र्ााँस बोकी ल्र्ाउने िालवाहक कन्टे नर
(बुलेट)

लाई

गन्तव्र्स्र्लिा

अनलोड

गनथका

र्नर्ित्त

छर्ानब्बे घण्टासम्ि अस्र्ार्ी पैठारी िहसुल र्लइने छै न।
(च)

वविे शबाट एल.पी. ग्र्ााँस बाहेक अन्र् िालवस्तु ढु वानी गरी
ल्र्ाएको ट्रक र िालवस्तुसवहतको कन्टे नर बोकी ल्र्ाएको
ट्रेलरलाई सो िालवस्तु गन्तव्र्स्र्लिा अनलोड गनथको

लार्ग र ररत्तो कन्टे नर र्लई आएको ट्रेलरलाई भन्सार
िेत्रर्भत्र रहे को िालवस्तु लोड गनथका र्नर्ित्त बहत्तर
घण्टासम्ि अस्र्ार्ी पैठारी िहसुल र्लइने छै न।
(छ)

वविे शबाट िालवस्तु ढु वानी गरी नेपाल प्रवेश गरे का ट्रक र
िालवस्तु सवहतको कन्टे नर बोकी आएको ट्रेलर र ररत्तो

ट्रक वा ररत्तो कन्टे नर सवहत आएको ट्रेलरले भन्सार
िेत्रबावहरबाट िालवस्तु लोड गरी अठ्चाल्ीस घण्टार्भत्र
फकेिा

एक

दिनको

िात्र

अस्र्ार्ी

पैठारी

िहसुल

र्लइनेछ। त्र्स्तो साधन ४८ घण्टा पर्छ भन्सार िेत्र
बावहरबाट िालवस्तु लोड गरी फकेिा प्रर्त दिन िुई हजार
तीन सर् रुपैर्ााँका िरले अस्र्ार्ी पैठारी िहसुल र्लइनेछ।
(ज)

िण्ड (ङ), (च) र (छ) िा उक्षल्लक्षित ढु वानीस्ाँग
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सम्बक्षन्धत

साधनहरू

तत्

तत्

िण्डिा

उक्षल्लक्षित

सिर्ावर्धर्भत्र बन्ि, हड्ताल, िै वीप्रकोप, िुघट
थ ना जस्ता
कारणले वफताथ हुन नसकेका कारणबाट अस्र्ार्ी िहसुल
लाग्ने अवस्र्ा भएिा भन्सार कार्ाथलर्का प्रिुिले बढीिा

अको तीन दिनसम्िको म्र्ाि र्प दिन सक्नेछ र र्सरी
म्र्ाि र्प दिइएको अवर्धको िहसुल लाग्ने छै न।
(४) भाग ८७ को गाडी र र्तनका चेर्सस पैठारी भएकोिा जुन
वकर्सिको सवारी साधनको चे र्सस वा जुन वकर्सिको गाडी भनी िहसुल
बुझाएको छ सोही वकर्सिको सवारी साधनिा िताथ गनुथ पनेछ। अको
वकर्सिको सवारी साधनिा िताथ गरी प्रर्ोग गनुथ परे िा भन्सार कार्ाथलर्ले

िहसुल अपुग हुने भए सो रकि असुल गरी स्वीकृर्त दिएको अवस्र्ािा िात्र

अको वकर्सिको सवारी साधनिा िताथ गरी प्रर्ोग गनथ सवकनेछ र स्वीकृर्त
नर्लई िताथ गरे को वा प्रर्ोगिा ल्र्ाएको सवारी साधनहरू जफत गररनेछ।
(५) शीर्थक ८७.०२ को प्रर्ोजनका लार्ग सीट सं ख्र्ा गणना गनुथ
पिाथ र्नर्र्ित सीटर ड्राइभर सीट गणना गररनेछ। तर कण्डक्टर सीट एवं
अन्र् अर्तररि सीट तर्ा फोल्डीङ्ग सीटलाई गणना गररने छै न।
(६)

नेपाल

सरकार,

प्रिे श

सरकार,

स्र्ानीर्

तह

वा

नेपाल

सरकारको पूणथ स्वार्ित्व रहे का सं स्र्ाहरूले िहसुल सुववधािा पैठारी गरे का
पााँच वर्थभन्िा पुराना गाडीहरू र र्न्त्रोपकरण सिेत र्ललाि र्बक्री गिाथ
त्र्सिा भन्सार िहसुल लाग्ने छै न।
तर भन्सार ऐन, २०६४ बिोक्षजि जफत भई नेपाल सरकारको
र्नणथर्ानुसार नेपाल सरकारको स्वार्ित्विा रहे का सवारी साधन र्ललाि गिाथ
पााँच वर्थको बन्िे ज लागू हुनेछैन।
(७) अस्र्ार्ी पैठारी भएका सवारी तर्ा ढु वानी साधनहरू िुघट
थ ना
भई वा अन्र् अनुसन्धानको र्सलर्सलािा कव्जािा रहे को व्र्होरा सम्बक्षन्धत
प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान ववभाग वा सो अन्तगथत कार्ाथलर्बाट प्रिाक्षणत
भएिा सो अवर्धको लाग्ने िहसुल िूल भन्सार कार्ाथलर्को प्रिुिले र्िनाहा
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दिन सक्नेछ।
(८) कुनै वविे शी र्ात्रुले सवारी साधन सवहत नेपाल प्रवेश गिाथ र्स

िफा बिोक्षजि िहसुल बुझाउन छूट भएको र र्नजले पर्छ कुनै भन्सार
कार्ाथलर्िा स्वर्ं उपक्षस्र्त भई िहसुल बुझाउन र्नवेिन दिएिा भन्सार
अर्धकृतले जााँचबुझ गरी व्र्होरा िनार्सव िे क्षिएिा पच्चीस हजार रुपैर्ााँ

जररबाना र लाग्ने िहसुल र्लई त्र्स्ता सवारी साधन वविे श वफताथ लै जान दिन
सक्नेछ।
तर,
(क)

र्स्तो सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरे को र्िर्तले सात

(ि)

कुनै पर्न व्र्क्षि वा र्नकार्बाट पक्राउ गरी भन्सार

दिनर्भत्रको हुन ु पनेछ।

कार्ाथलर्िा िुद्दाको रुपिा पेश भएको हुन ु हुाँिैन।

(९) नेपालिा िानेपानी एवं र्सं चाई कार्थको लार्ग भूर्िगत पानी
र्नकाल्न पैठारी गररने बोररङ िेक्षशन जर्डत ढु वानीका साधन अस्र्ार्ी पैठारी
गिाथ भन्सार िहसुल, अन्तःशुल्क तर्ा िूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा एकिुष्ट
सििरिा भन्सार िहसुल प्रर्त दिन एक हजार िुई सर् रुपैर्ााँ लाग्नेछ।
र्सरी पैठारी गरे को वोररङ िेक्षशन जर्डत त्र्स्ता ढु वानीका साधन एक
वर्थभन्िा बढी नेपालिा राख्न पाइने छै न।
१३.

भन्सार िहसुल सुववधािा पैठारी भएका िालवस्तु सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्र्ाः(१) नेपाल सरकारबाट भन्सार सुववधा (कुटनीर्तक सुववधा) वा पूणथ वा

आंक्षशक िहसुल सुववधा पाई वा नेपाल सरकारको र्नणथर्बाट एक प्रर्तशत
भन्सार िहसुल र्लई वा लगत वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा पैठारी भएका सवारी
साधन, र्न्त्रोपकरण एवं िालवस्तुहरू र्बक्री गरे िा वा उपहार दिएिा वा

आफैले उपर्ोग गरे िा र्स अनुसूची बिोक्षजि लाग्ने कुल भन्सार िहसुलको
साठी प्रर्तशत छूट हुनेछ। आंक्षशक िहसुल छूटिा पैठारी भएका सवारी

साधनका हकिा पवहले र्तरे को भन्सार िहसुल रकि कट्टा गरी बााँकी िहसुल
असुल गररनेछ।
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तर र्स्ता सवारी साधन, र्न्त्रोपकरण एवं िालवस्तुहरू पैठारी गरे को

र्िर्तले पााँच वर्थ अवर्ध व्र्र्तत भइसकेको हुन ु पनेछ। भन्सार सुववधा

(कुटनीर्तक सुववधा) वा िहसुल सुववधािा पैठारी भएका र्स्ता सवारी साधन,
र्न्त्रोपकरण एवं िालवस्तुको हकिा सो सुववधा कुनै व्र्क्षिको हकिा

उपलब्ध गराउाँिा र्नजको नेपालिा पिार्धकार रहेको अवर्धभर एक पटक
िात्र दिइनेछ।
(२) कुनै िास कार्थ वा प्रर्ोजनको लार्ग अस्र्ार्ी तवरबाट पर्छ
वफताथ लै जाने शतथिा लगत वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा पैठारी भएका सवारी साधन,
र्न्त्र उपकरण एवं अन्र् िालवस्तुहरू उि कार्थ सिाप्त भएपर्छ नेपालर्भत्र
कसै लाई उपहार दिई वा र्बक्री गरी वा आफैले प्रर्ोग गने गरी िहसुल
बुझाई सकेको अवस्र्ािा बाहे क आर्ोजना सिाप्त भई र्डफेक्ट लार्ववर्लटी
वपररर्ड वा ििथत गनुप
थ ने अवर्ध (िेन्टीनेन्स वपररर्ड) सिाप्त भएको र्िर्तले

तीन िवहनार्भत्र वफताथ लर्गसक्नु पनेछ। र्सरी तोवकएको अवर्धर्भत्र वफताथ
नलगेका वा िहसुल नबुझाएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं अन्र्
िालवस्तुहरू नेपाल सरकारले म्र्ाि र्पक्ष्दिएको अवस्र्ािा बाहेक जफत
गररनेछ र बैङ्क जिानतिा पैठारी भएकोिा त्र्स्तो बैङ्क जिानतको रकि
राजस्विा आम्िानी बााँर्धनेछ।
(३) उपिफा (२) बिोक्षजि िहसुल नबुझाएका वा सो उपिफािा
उक्षल्लक्षित म्र्ािर्भत्र वफताथ नलगी राक्षिएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण वा
अन्र् िालवस्तुहरूको र्र्ार्थ सू चना दिई पक्राउ गनथ सहर्ोग गने व्र्क्षिलाई
त्र्स्तो िालवस्तु र्ललाि गरी प्राप्त हुने रकिको िश प्रर्तशत रकि पुरस्कार
स्वरूप दिइनेछ।

(४) नेपालर्भत्रका आर्ोजना सिालनार्थ ती आर्ोजना वा ठे केिारको

नाििा पैठारी हुने सवारी र ढु वानीका साधन लगार्तका र्निाथण उपकरणहरु
सिेतको सम्बन्धिा िे हार् बिोक्षजि हुनेछः(क)

नेपाल सरकारसाँग भएको सम्झौता वा नेपाल सरकारको र्नणथर्को
अधीनिा रही सरकारी वा र्नजी िेत्रबाट सिार्लत आर्ोजना वा
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सम्बक्षन्धत ठे केिारको नाििा पैठारी हुने र्निाथण उपकरण र र्न्त्रहरू
लगार्तका िालवस्तु तर्ा सरकारी आर्ोजना वा सोसाँग सम्बक्षन्धत

वविे शी ठे केिारका नाििा पैठारी हुने सवारी तर्ा ढु वानी साधन

सिेत आंक्षशक भन्सार िहसुल र्लई वा िहसुल बापतको बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी र्लई अस्र्ाई पैठारी गनथ दिइनेछ।
(ि)

र्सरी पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधन लगार्तका िालवस्तु पैठारी

गिाथ प्रज्ञापनपत्रिै नेपालर्भत्र रहने अवर्ध उल्लेि गरी जााँचपास गनुथ
पनेछ।

र्नधाथररत

अवर्धिा

आर्ोजना

सम्पन्न

नभएको

कारणले

प्रज्ञापनपत्रिा उक्षल्लक्षित अवर्धभन्िा बढी अवर्धसम्ि नेपालर्भत्र राख्नु
पने भएिा सम्बक्षन्धत र्नकार्बाट स्वीकृर्त र्लई आर्ोजनाको अवर्ध
र्प भएको जानकारी भन्सार ववभागलाई दिनु पनेछ। सो आधारिा
भन्सार ववभागले सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर् एवं अन्र् र्नकार्लाई
जानकारी गराउनेछ।
(ग)

उपर्ुि
थ
अनुसार पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधनको िताथ गिाथ छु ट्टै

पवहचान हुने वकर्सिले िताथ गनुथ पनेछ र पररर्ोजना अवर्ध सिाप्त
भएपर्छ र्स्ता साधनको नवीकरण गररने छै न।
(घ)

र्सरी पैठारी भएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं िालवस्तु
नेपालको एउटा आर्ोजनाबाट अको आर्ोजना सिालनको लार्ग
नेपाल सरकारले अनुिर्त दिएकोिा बाहेक भन्सार िहसुल नर्तरी
लगत हस्तान्तरण गररने छै न।

(ङ)

नेपाल सरकारले म्र्ाि र्प दिएकोिा बाहे क आर्ोजना सम्पन्न भएको
र्िर्तले तीन िवहनार्भत्र उपरोि अनुसारका िालवस्तुहरू वफताथ
लर्गसक्नु पनेछ।
स्पष्टीकरणः र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग "आर्ोजना सम्पन्न भएको
र्िर्त"

भन्नाले

सम्झैातािा

उल्लेि

भए

अनुसारको

र्डफेक्ट

लार्ाववर्लवट वपररर्ड वा ििथत अवर्ध (िेक्षन्टनेन्स वपररर्ड) सिेतलाई
जनाउनेछ।
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(च)

िण्ड (ङ) बिोक्षजि िालवस्तु वफताथ नलगी आफैले उपर्ोग गरे िा,
कसै लाई उपहार दिएिा वा र्बक्री गरे िा उक्षल्लक्षित अवर्धर्भत्रै र्स
अनुसूची

बिोक्षजि

लाग्ने

िहसुल

बुझाई

सक्नु पनेछ।

र्सरी

म्र्ािर्भत्र वफताथ नलगेका र िहसुल पर्न नबुझाएका सवारी साधन,
र्न्त्रोपकरण एवं अन्र् िालवस्तुहरूको हकिा िार्र् उपिफा (२)
िा लेक्षिए बिोक्षजि हुनछ
े ।
(छ)

तोवकएको अवर्धर्भत्र वफताथ नलगी वा िहसुल नबुझाई म्र्ाि नघाई
रािेका र्स्ता िालवस्तुहरूको र्र्ार्थ सूचना दिई पक्राउ गनथ सहर्ोग
गने व्र्क्षिलाई िार्र् उपिफा (३) बिोक्षजि पुरस्कार दिइनेछ।

(ज)

सम्बक्षन्धत ठे केिारले एउटा पररर्ोजनाको नाििा पैठारी गरे को

िालवस्तु वफताथ नलगी वा िहसुल नर्तरी अको पररर्ोजनाका लार्ग
सोही ठे केिारले सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं िालवस्तुहरू
पैठारी गनथ पाउने छै न।
(झ)

नेपालिा वैिेक्षशक ऋण वा अनुिानिा सिार्लत आर्ोजनाका लार्ग
पैठारी भई आर्ोजनािा िपत हुने िालवस्तुिा र्स िफा बिोक्षजि

भन्सार सुववधा वा आंक्षशक िहसुल सुववधा प्रिान गिाथ नेपाल
सरकारले पूणथ छूट नदिई पैठारीको अवस्र्ािा न्र्ूनति एक प्रर्तशत
भन्सार िहसुल लाग्ने गरी छूट दिनेछ।
(ञ)

आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क पने िालवस्तुिा लाग्ने िहसुल छूटका
लार्ग अर्थ िन्त्रालर्िा र्सफाररस गिाथ त्र्स्ता र्सफाररस गररएका
िालवस्तुको वववरण भएको िाष्टर र्लष्ट सम्बक्षन्धत िन्त्रालर्को

सक्षचवस्तर वा लगानी बोडथको प्रिुि कार्थकारी अर्धकृतले स्वीकृत
गरे को हुन ु पनेछ।

(५) नेपाल सरकारबाट भन्सार सुववधा (कुटनीर्तक सुववधा) वा पूणथ
वा आंक्षशक िहसुल सुववधा पाई वा नेपाल सरकारको र्नणथर्बाट एक प्रर्तशत
भन्सार िहसुल र्लई वा लगत वा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा पैठारी गरी सावथजर्नक
र्नकार्िा रहे का तर पैठारी सम्बन्धी कुनै कागजी अर्भलेि नरहेका सवारी
276

साधनलाई पत्रु गरी िताथ िारे ज गनथ चाहेिा नेपाल सरकार, अर्थ िन्त्रालर्को
स्वीकृर्त र्लई २०७६ साल पौर् िसान्तसम्ि त्र्स्ता सवारी साधन पत्रु गरी
िताथ िारे ज गनथ सक्नेछ।
१४.

िे हार्का िालवस्तुहरूिा िे हार् बिोक्षजि भन्सार िहसुल छूट हुनछ
े ः
(१) भन्सार िहसुल पूणथ छूट हुनःे
(क)

आंक्षशक चहवकलो पाररएको धागो (पी.ओ.वाई.) उत्पािन
गने उद्योगले उद्योग ववभागले तोकेको हिसम्िका कच्चा
पिार्थको

िपत

अनुपात,

स्विे शिा

हुने

उपभोग

एवं

वविे शिा हुने र्नकासीको आधारिा उद्योगले पैठारी गने
उपशीर्थक ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.०० िा पने
Pet chips,
(ि)

जूट उद्योगहरूले पैठारी गने उपशीर्थक ५३०३.१०.०० र
५३०३.९०.०० िा पने कच्चा जूट,

(ग)

नेपाल सरकारले पैठारी गने उपशीर्थक ४९०७.००.९०
को हुलाक वटकट, हवाईपत्र, राहिानी र अन्तःशुल्क वटकट
र उपशीर्थक ४९०९.००.०० को पोष्टकाडथ,

(घ)

र्नजी प्रर्ोगको लार्ग आंक्षशक भन्सार िहसुल सुववधािा
पैठारी भई सवारी साधनका धनीको िृत्र्ु भएको कारणले
र्नजको हकवाला पर्त वा पत्नीको नाििा नािसारी हुने
सवारी साधन,

(ङ)

भारतिा उत्पािन भई भारतबाटै पैठारी भएको उपशीर्थक
२७०९.००.०० को कच्चा पेट्रोर्लर्ि तेल र ववटु र्िन
िर्नजबाट प्राप्त कच्चा तेल,

(च)

भारतिा

उत्पािन

भई

भारतबाटै

उपशीर्थकहरूका िालवस्तुरूः
भाग २५
277

पैठारी

हुने

र्नम्न

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

4401.11.00

4401.19.00

4401.21.00

4401.22.00

4401.31.00

4401.39.00

4402.10.00

4402.90.00

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

भाग ४४

(छ)

िूल्र् अर्भवृवि करिा िताथ भएका धागो उद्योगहरूले 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,
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5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00,
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00 र

ु
उपशीर्थक ५५०७.००.०० िा पने िानव र्नर्िथत स्टे पल
फाइवर,
(ज)

ववद्युत सोलार वा ब्र्ाट्रीबाट िात्र चल्ने तीन पांग्रे वा चार

पांग्रे सवारी वा ढु वानी साधन उत्पािन गने गरी िताथ भएका
उद्योगले आफूले उत्पािन गने सवारी वा ढु वानी साधनको
उत्पािनिा प्रर्ोग गने उपशीर्थक ८७०६.००.४० र
८७०६.००.५० िा 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,
८५०१.६३.००, ८५०१.६४.०० िा पने िोटर र
उपशीर्थक ८५०४.४०.१० िा पने व्र्ाट्री चाजथर,
(झ)

रि

सिार

सेवाको

लार्ग

आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

९०१८.९०.०० िा पने रगत राख्ने प्लावष्टकका र्ैला तर्ा
सोही प्रर्ोजनका लार्ग नेपाल रे डक्रस सोसाइटीले पैठारी
गने उपशीर्थक ९०१८.९०.०० िा पने ट्रान्सफ्र्ूजन सेट,
उपशीर्थक ३००२.९०.१० िा पने टे क्षस्टङ्ग वकट्स र
उपशीर्थक ३८२२.००.०० िा पने ररएजेण्ट,
(ञ)

दृवष्टववहीनहरूले प्रर्ोग गने उपशीर्थक ८४७१.९०.०० िा
पने

स्लेटस्टाइलस,

८४७१.९०.००

िा

उपशीर्थक

८४७१.३०.००

पने

नोटटे कर,

ब्रे ल

र

उपशीर्थक

८४४३.३२.०० र ८४४३.३९.०० िा पने ब्रे लो (ब्रे ल
वप्रन्टर), उपशीर्थक ८५३१.८०.०० िा पने रङ्गसूचक,
पानीसूचक

र

प्रकाशसूचक

र्न्त्रहरू,

उपशीर्थक

९०२५.१९.०० िा पने आवाज दिने र्िाथर्िटर, उपशीर्थक
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८४७२.९०.०० िा पने
९१०२.९९.००
९०१७.२०.००

िा

ब्रे ल टाइपराइटर, उपशीर्थक
पने

िा

ब्रे ल

पने

घडी,

एवाकस,

उपशीर्थक
उपशीर्थक

९०१३.८०.०० िा पने िेग्नीफाइङ्ग ग्लास, उपशीर्थक
९०१४.१०.००

िा

पने

ब्रे ल

कम्पास,

उपशीर्थक

४९०१.९१.०० र ४९०१.९९.०० िा पने ब्रे ल पुस्तक,
उपशीर्थक

८४४३.३९.००

िा

पने

ब्रे ल

इम्वोसर,

उपशीर्थक ८४७२.१०.०० िा पने ब्रे ल स्टे नर्सल िेक्षशन,
(ट)

अपाङ्गता

भएका

९४०१.८०.००

व्र्क्षिहरूले
िा

९४०३.७०.००

पने

िा

प्रर्ोग
किोड

पने

गने

उपशीर्थक

क्षचर्र,

उपशीर्थक

वाकर,

उपशीर्थक

साइकल,

उपशीर्थक

८७१२.००.००

िा

पने

ट्राइ

९०२१.९०.००

िा

पने

बैशािीहरू

र

उपशीर्थक

८७१३.९०.०० िा पने इलेक्षक्ट्रक हृववल क्षचर्र,
(ठ)

नेपाल राि बैङ्कको नाििा पैठारी हुने र्सक्का, सुन, चााँिी,
टकिरीको र्नर्ित्त आवश्र्क पने कागज, धातु एवं रसार्न,
चेकबुक तर्ा बैङ्कलाई आवश्र्क पने अन्र् िालवस्तुहरू।

(२)

भन्सार िहसुल एक प्रर्तशत िात्र लाग्नेः
(क)

हवाई

सेवा

प्रिार्क

सं स्र्ाले

वा

नागररक

उड्डर्न

प्रार्धकरणबाट इजाजत प्राप्त गरे का कम्पनीले पैठारी गने
उपशीर्थक

८८०२.२०.००,

८८०२.४०.००

िा

पने

८८०२.३०.००
हवाइजहाज;

र

उपशीर्थक

८८०२.११.०० र ८८०२.१२.०० िा पने हेर्लकोप्टर;
उपशीर्थक ८४८३.४०.०० िा पने गेर्र बक्स; उपशीर्थक
८४०७.१०.००

िा

पने

इक्षिन;

उपशीर्थक

८४११.11.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.०० र

८४११.२२.०० िा पने टवो जेट इन्जीन र टवो प्रोपेलसथ;
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उपशीर्थक

४०११.३०.००

िा

पने

टार्र;

उपशीर्थक

४०१३.९०.९०

िा

पने

ट्यूव;

उपशीर्थक

८५०७.१०.००

िा

पने

व्र्ाट्री;

उपशीर्थक

७३१८.१६.००, ७३१८.१९.०० र ७३१८.२३.०० िा
पने नट, वोल्ट र ररभेट; उपशीर्थक ८८०३.१०.०० िा
पने प्रोपेलर, रोटर र व्लेड; उपशीर्थक ८८०३.३०.०० िा
पने हव, एक्र्ुटर, क्षव्हल, व्रे क, ए.पी.र्ु., फ्र्ुल कन्ट्रोल
र्ुर्नट, ववङ्ग, स्टे ररङ्ग सेलेक्टर भल्भ, भाइब्रे सन आइसोलेटर,

ु ाथहरू; उपशीर्थक ८८०५.१०.०० िा
वपष्टन र अन्र् पाटथपज
पने

ल्र्ाक्षण्डङ्ग

गेर्र;

उपशीर्थक

७००७.११.००

र

७००७.२१.०० िा पने ववण्डर्सल्ड,
तर र्लजिा पैठारी भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर वा
र्तनका इक्षिन पैठारी गरे को र्िर्तले तीन वर्थभत्र वफताथ गरे िा वा
नेपालिा िुघट
थ ना भई पुनः सं चालन गनथ नसक्ने भएिा एवं सोही

कारण वफताथ लै जान सिेत नसकेिा पैठारी हुाँिा र्तरे को भन्सार
िहसुल वफताथ दिइने छ,
(ि)

िाना तर्ा पशुपंिी उद्योगहरूले स्विे शिा प्रर्ोग गने गरी
पैठारी गने उपशीर्थक ०५११.९१.०० िा पने िाछाका
टु क्राटाक्री

वा

२३०१.१०.००

धुलो
र

र

र्सवपको

टु क्रा;

२३०१.२०.००

िा

उपशीर्थक
पने

वफड

सप्लीिेन्टको कच्चा पिार्थ र उपशीर्थक २५२१.००.००
िा पने चून ढुं गाको धुलो,
(ग)

कपडा तर्ा कापेट उद्योगले पैठारी गने शीर्थक ५२.०५ र
उपशीर्थक ५२०७.१०.०० िा पने धागो,

(घ)

उद्योगले

पैठारी

९०२७.३०.००

र

गने

उपशीर्थक

९०२७.९०.००

९०२७.१०.००,
िा

ु ाथ,
उपकरण एवं औजारहरू र र्तनका पाटथपज
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पने

र्न्त्र

(ङ)

टार्र उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनको
लार्ग

पैठारी

गने

सम्पूणथ कच्चा

पिार्थ एवं

सहार्क

कच्चापिार्थहरू,
(च)

र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्िा िताथ भइसकेका र्डजेल वा
पेट्रोलबाट

चल्ने

सवारी

साधनलाई

ववद्युतीर्

िोटरबाट

सिालन हुने गरी बनाउने प्रर्ोजनका लार्ग र्स्ता उद्योग वा
सवारी धनीले पैठारी गने र्न्त्र तर्ा उपकरण,
(छ)

सवारी प्रिूर्ण कि गने उद्देश्र्ले सवारी साधनिा प्रर्ोग
गने गरी पैठारी गने उपशीर्थक ८४२१.३९.०० िा पने
क्र्ाटर्लक कन्भटथर र म्र्ाग्नेटाइजर,

(ज)

धागो तर्ा कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका
लार्ग पैठारी गने शीर्थक ८४.०२, ८४.२०, ८४.४४,
८४.४५,

८४.४६,

८४२१.१२.००,

८४.४७,

८४.४८,

८४५१.२९.००,

उपशीर्थक

८४५१.३०.००,

८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० का र्िल ि्ेर्सनरी
उपकरण,

सो

का

२८.३०,

२८.३६,

स्पेर्सथ

पाट्सथ,

२८.४७,

शीर्थक

२८.१५,

२९.१५,

३२.०४,

३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६, िा पने{ केर्िकल,
डाइज र पोर्लिर,
(झ)

तर्ारी

पोशाक

र्नर्ाथत

गने

उद्योगहरूले

पैठारी

गने

उपशीर्थक ९४०३.२०.०० र ९४०३.६०.०० िा पने

ु र उपशीर्थक ८५१६.४०.०० िा
भ्र्ाकुि आइरर्नङ टे वल
पने स्टीि आइरन,
(ञ)

कृवर्

तर्ा

पशुजन्र्

८४२१.११.००
७३०९.००.००

उद्योगिा

िा
र

पने

प्रर्ोग

हुने

सेपरे टर;

७६११.००.००

िा

उपशीर्थक
उपशीर्थक
पने

र्िल्क

क्षचर्लङ भ्र्ाट; उपशीर्थक २८०४.३०.०० िा पने र्लक्वीड
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नाइट्रोजन; उपशीर्थक ८४१८.१०.०० िा पने औद्योर्गक
रे फ्रीजरे टर; उपशीर्थक ७६१३.००.०० िा पने र्लक्वीड
नाइट्रोजन

राख्ने

कन्टे नर।

र्स्ता

र्न्त्र

उपकरणहरू

र्स.के.डी. वा एस.के.डी. रूपिा पैठारी हुाँिा दद्वववधा पनथ
गएिा पैठारी गिाथकै अवस्र्ािा एक प्रर्तशत भन्सार िहसुल

र्लई बााँकी िहसुल बापतको बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लने र उि
र्न्त्रोपकरण जडान भइसकेपर्छ िेक्षशन ठहररएिा उि बैङ्क
ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ।
(ट)

िृगौला

रोगीहरूको

उपचारिा

प्रर्ोग

गने

उपशीर्थक

३८२४.९९.०० िा पने डाइलार्सस वार् कन्सन्ट्रेट (ठोस
वा तरल),
(ठ)

ु , टी व्लेक्षण्डङ्ग
क्षचर्ा उद्योगले पैठारी गने रोर्लङ्ग टे वल
िेक्षशन, वेिररङ्ग नेट, प्लवकङ्ग िेक्षशन, पेवष्टइड स्प्रेर्र, शीर्थक
८४.82 िा पने ववर्ररङ्ग, उपशीर्थक ८४३८.९०.०० िा

ु ाथहरू; क्षचर्ा प्र्ावकङ्गको लार्ग उद्योगको नाि
पने पाटथपज
छपाई गरी पैठारी गने शीर्थक ४८.१९ अन्तगथतका सबै
उपशीर्थकहरु

र

उपशीर्थक

३९२३.१०.९०,

३९२३.२१.००, ३९२३.२९.०० र ३९२३.९०.०० िा
पने प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल,
(ड)

िताथ

भएका

ित्स्र्

फािथहरूले

५६०८.११.००

िा

पने

तर्ारी

५६०७.५०.००

िा

पने

जाल

पैठारी

गने

उपशीर्थक

जालहरू;

उपशीर्थक

बनाउन

प्रर्ोग

गररने

नाइलन धागो र उपशीर्थक ७३१४.४९.०० िा पने िाछा
पाल्ने तर्ारी केजहरू; उपशीर्थक ८४१३.८१.०० िा पने
पम्पसेट,

उपशीर्थक

८४१४.५९.००

िा

पने

एरे टर;

उपशीर्थक ३८०८.९१.९० िा पने ित्स्र् ववर् एवं ित्स्र्
प्रजननका लार्ग आवश्र्क उपशीर्थक २९३७.१९.०० र
२९३७.२९.०० िा पने हािोन,
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(ढ)

धागो उद्योगले पैठारी गने शीर्थक ५२.०१, ५२.०२ र
५२.०३ िा पने कपास,

(ण)

िौरी पालन उद्योगले पैठारी गने िौरी पालनको लार्ग
आवश्र्क

पने

७३१०.२९.००
९६०३.९०.००

उपशीर्थक
िा

पने

िा

७३१०.१०.००

िेटल

पने

िौरी

व्र्ारल;
ब्रस
ु ;

र

उपशीर्थक
उपशीर्थक

७३२६.९०.०० िा पने आधार चाका रोलर, व्हील प्लेट
र रानी छे क्ने पाता; उपशीर्थक ८४१३.८१.0० िा पने
र्गर्र पम्प,
(त)

तर्ारी गहना बनाई वविे श र्नकासी गने उद्योगले पैठारी गने
उपशीर्थक २५३०.९०.०० िा पने कच्चा एम्बर (Raw
Amber),

(र्) नेपालिा प्रर्ोग भइसकेका पुराना व्र्ाट्री तर्ा ववद्युत सिर् गने
एकुिुलेटरको

पुनःप्रशोधन

गने

उद्देश्र्ले

िताथ

भएका

उद्योगले स्वीकृत क्षस्कि बिोक्षजि पैठारी गने उपशीर्थक
८४७४.८०.०० िा पने र्िल िेक्षशनरी तर्ा उपकरण,
(ि)

प्रर्ोग भइसकेका झुत्रा प्लावष्टक तर्ा प्लावष्टकका पत्रुलाई

पुनः प्रशोधन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका उद्योगले उद्योग
ववभागबाट स्वीकृत क्षस्कि बिोक्षजि पैठारी गने शीर्थक

८४.७७ अन्तगथत पने िरबन्िीिा िाफी भए वाहेकका र्िल
िेक्षशनरी तर्ा उपकरण,
(ध)

और्धी उत्पािन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका उद्योगले पैठारी
गने उपशीर्थक ९०१६.००.०० िा पने तराजुहरू,

(न)

प्लावष्टकको झोला उत्पािन गरररहेका उद्योगले सो को
ववकल्पिा जूट, कागज वा कपडाबाट झोला बनाउने गरी
उद्योगको स्वरुपिा पररवतथन गनथ चाहेिा सो को लार्ग
आवश्र्क पने सोही उद्योगले पैठारी गने िेक्षशन तर्ा र्न्त्र
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उपकरण,
(प)

बालीनालीिा

प्रर्ोग

हुने

जैवीक

ववर्ािी

उत्पािन

गने

उद्योगले पैठारी गने िेक्षशनरी तर्ा र्न्त्र उपकरण,
(फ)

नेपाली प्रकाशक एवं सम्पािकहरू र्िली सिालन गने गरी
िताथ भएका सहकारी सं स्र्ाहरूले पैठारी गने उपशीर्थक
८४४३.१२.०० वा ८४४३.१३.०० िा पने अफसेट
िुद्रण र्न्त्रावली (अफसेट वप्रवटङ्ग िेक्षशन),

(ब)

ग्र्ााँस र्सर्लण्डरको भल्भ बनाउने उद्देश्र्ले िताथ भएका
उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनको र्नर्ित्त पैठारी गने
उपशीर्थक ७४०७.२१.०० िा पने वपत्तलको डण्डी।

(३)

भन्सार िहसुल आंक्षशक रूपिा छूट हुनःे
(क)

कापेट उद्योगहरूले 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,

ु फाइवरिा लाग्ने भन्सार
5507.00.00 िा पने स्टे पल
िहसुलिा नब्बे प्रर्तशत छूट दिइनेछ।
(ि)

भाग ३० िा 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 िानव पोर्ण र
स्वास््र्वधथक र्भटार्िन बाहेक) और्धीहरूिा पााँच प्रर्तशत
िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।

(ग)

भाग ८४ को पााँच प्रर्तशत भन्सार िहसुल लाग्ने घरार्सी
प्रर्ोग

हुन

सक्ने
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वाहे कका

र्िल,

िेक्षशनरी

एवं

र्न्त्रोपकरणहरू

र

उद्योग

स्वीकृत

ववभागको

क्षस्कि

बिोक्षजि सी.के.डी. वा एस.के.डी. अवस्र्ािा पटक पटक
पैठारी हुने र्िल िेक्षशनरीका िुख्र् अवर्व एवं तीनका
पवहचानर्ोग्र्

अं गहरू

एवं

सहार्क

सािाग्रीहरूिा

चार

प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ। भाग ७३ िा पने
िेकार्नकल सं र्न्त्र जडान नगररएका भण्डारण टं कीहरू
(स्टोरे ज ट्याङ्क), ग्राइक्षण्डङ वल (पेर्ण गुवटका), फलाि वा
स्पातका पाइपहरू तर्ा भाग ६९ िा पने ताप सहन गनथ
सक्ने र इटा एवं ववद्युतीर् प्रसारण लाइनिा जडान गररने
ट्रान्सफरिरहरू जस्ता िालस्तुहरूिा र्ो सुववधा प्रिान नगरी
िरबन्िी बिोक्षजि नै िहसुल असुल गररनेछ। जगेडा वा
प्रर्तस्र्ापनको

लार्ग

पैठारी

हुने

र्िल

िेक्षशनरी

र्न्त्र

ु ाथ एवं सहार्क सािग्रीहरूिा पर्न र्ो
उपकरणका पाटथ पज
सुववधा नदिई िरवन्िी बिोक्षजि कै िहसुल लाग्नेछ।

तर, पुराना वा प्रर्ोग भइसकेका र्िल िेक्षशनरी

र्न्त्रोपकरणिा र्स िण्ड बिोक्षजिको छूट दिइने छै न।
(घ)

कनथ फ्लेक्स, ओट्स, िुस्ली, पोरीज, हृववट फ्लेक्स जस्ता
ब्रे क फास्ट सेररर्ल्स उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने
उपशीर्थक १००४.९०.०० िा पने भूस सवहतको ओट्स
पैठारी गरे िा पााँच प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।

(ङ)

िूल्र् अर्भवृवि करिा िताथ भएका पोर्लकोवटङ्ग पेपर र
वप्रन्टे ड

लेर्िनेशन

वफल्ि

उत्पािन

गने

उद्योगहरूले

पोर्लकोवटङ्ग पेपर वा वप्रन्टे ड ले र्िनेशन वफल्ि उत्पािन गनथ
आवश्र्क पने पररिाणसम्िको उपशीर्थक ३९१९.९०.००
तर्ा शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ का सबै उपशीर्थक
हरूिा पने पोर्लष्टर वफल्ि, वव.ओ.पी.पी. वफल्ि, एक्स्ुटे ड
पोर्लवफल्ि

िेटालाइज्ड

सी.पी.पी.

वफल्ि

र

र्िल्की

सी.पी.पीं. वफल्ि पैठारी गिाथ िश प्रर्तशत िात्र भन्सार
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िहसुल लाग्नेछ।
(च)

उपशीर्थक

२७११.१९.००

िा

पने

तरल

पेट्रोर्लर्ि

(एल.पी.) ग्र्ााँस पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशतिात्र भन्सार
िहसुल लाग्नेछ।
(छ)

शीर्थक ६२.११ िा पने साडी, लुङ्गी, सुतीको गम्छा र
सुतीको धोती (जनाना/ििाथना) िा िश प्रर्तशतिात्र भन्सार
िहसुल लाग्नेछ।

(ज)

वाक्षणज्र्

बै ङ्कहरूले

उद्देश्र्ले

आफ्नो

सवथसाधारण
लोगो

जनताहरूलाई

अंवकत

स-साना

ववक्री

गने

पररिाणका

उपशीर्थक ७११३.१९.१० र ७११३.१९.९० िा पने
र्सक्काहरू पैठारी गरे िा सो र्सक्काहरूिा शीर्थक ७१.०८
बिोक्षजिको िरिा भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(झ)

नेपालिा केवुल कार सिालन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका
उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक ७३१२.१०.०० िा पने

केवुल (लठ्ठा) र उपशीर्थक ८४३१.३९.०० िा पने तर्ारी

क्र्ाव वा क्र्ाव र्निाथण गनथ आवश्र्क पने उपशीर्थक
७२१०.९०.०० िा पने स्टील पाता लगार्त उद्योग
ववभागको स्वीकृत स्कीिर्भत्र पने केवुल कारका लार्ग

आवश्र्क पने सम्पूणथ र्िल िेशीनरी तर्ा उपकरणहरु
पैठारी गिाथ चार प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(ञ)

र्ुपीभीसीको झ्र्ाल ढोका पाटीसन लगार्त ववर्भन्न सािान
उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनको लार्ग
पैठारी गने उपशीर्थक ३९१६.१०.००, ३९१६.२०.००
र ३९१६.९०.०० िा पने िालवस्तुिा पन्र प्रर्तशत िात्र
भन्सार िहसुल लाग्नेछ।

(ट)

शीर्थक ३९.२० अन्तगथतका सबै उपशीर्थक हरूिा पने
वफलर िास्टर ब्र्ाचिा िश प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल
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लाग्नेछ।
(ठ)

िालवस्तु क्षचस्र्ानिा रािी ढु वानी गनथ प्रर्ोग हुने गरी
रे फ्रीक्षजरे वटङ्ग प्रणाली जडान गनथ आवश्र्क पने शीर्थक

८७.०६ अन्तगथतका चेर्सस र उि चेर्ससिा जडान हुने
बक्स र सोसाँग सम्बक्षन्धत िेक्षशनरी उपकरण सवहतको
चेर्सस

(रे फ्रीक्षजरे सन

र्सष्टि)

पैठारी

गरे िा

र्नर्िानुसार

लाग्ने पुरै भन्सार िहसुल धरौटीिा रािी पर्छ िालवस्तु
क्षचस्र्ानिा रािी ढु वानी गनथ प्रर्ोग हुने गरी पूणरु
थ पले

रे फ्रीक्षजरे सन जडान भएको ढु वानीको साधन बनाई र्ातार्ात
व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्िा िताथ गरे को प्रिाण भन्सार कार्ाथलर्िा
पेश गरे पर्छ एक प्रर्तशत भन्सार िहसुल वापतको रकि
असुल गरी बााँकी धरौटी रकि वफताथ गररनेछ।
तर र्सरी सुववधा प्राप्त गनथका लार्ग र्स्तो ढु वानी
साधन

अरु

प्रर्ोजनिा

प्रर्ोग

हुन

नसक्ने,

चालकले

ड्यासबोडथबाट नै सबै कुराको र्नर्न्त्रण गनथसक्ने गरी
स्र्ार्ी वकर्सिबाट आवश्र्क सं र्न्त्र जडान गरी तर्ार
भएको

हुनपु नेछ।

सािान्र्

ढु वानी

साधनिा

अस्र्ार्ी

तबरबाट अन्र् सं र्न्त्र जडान गररएको अवस्र्ािा र्स्तो
सुववधा प्रिान गररने छै न। उपशीर्थक ८७०४.९०.१० को
प्रक्षशतक

प्रणाली

(रे फ्रीजरे वटङ्ग

र्सष्टि)

जडान

गररएको

तर्ारी ढु वानी साधनको हकिा सिेत र्ो व्र्वस्र्ा लागू
हुनेछ।
(ड)

क्षस्पर्लवटङ्ग एवं र्डक्षस्टलेशन प्लान्ट रािी र्डक्षस्टल्ड फेट्टी
एर्सड

उत्पािन

गने

१५०३.००.००

िा

उद्योगले
पने

पैठारी

टे लो

गने

उपशीर्थक

आर्ल,

उपशीर्थक

३८२३.११.०० र ३८२३.१२.०० िा पने पाि एर्सड
आर्ल र एर्सड आर्ल तर्ा उपशीर्थक ३८२३.१३.००
िा पने

पाि फेट्टी एर्सडिा
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लाग्ने भन्सार िहसुलिा

पचहत्तर प्रर्तशत छूट हुनछ
े ।
(ढ)

हाडथवेर्रिा पवहले नै लोड भई आएका (वप्र-लोडेड वा

इनववल्ट) सफ्टवेर्र पैठारी हुाँिा जुन हाडथवेर्रिा लोड भई

आएको हो सोही हाडथवेर्रिै वगीकरण गरी िहसुल र्लइनेछ
र सफ्टवेर्रको छु ट्टै वगीकरण गनुप
थ ने छै न।
(ण)

शीर्थक

८७.०२

र

८७.०३

अन्तगथत

पने

कम्प्रेसन-

इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधथ
र्डजेल) र धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िुवै भएका तर्ा
स्पाकथ-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन रे सीप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन

इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्युतीर् िोटर िुवै भएका सवारी
साधन

पैठारी

गिाथ

िरवन्िी

बिोक्षजि

िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।
(त)

लाग्ने

भन्सार

कम्तीिा एक हेक्टर िेत्रफलिा िाछा पालन गरे का ित्स्र्
फािथहरूले जीववत िाछाहरू एवं िाछाका भ ुराहरू ढु वानी
गने गरी तर्ार गरे का अक्षक्सजन सं र्न्त्र जर्डत शीर्थक
८७.०४

अन्तगथत

सबै

उपशीर्थक

हरूिा

पने

ढु वानी

साधनिा िश प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
तर र्सरी सुववधा प्राप्त गनथका लार्ग र्स्तो ढु वानी
साधन उत्पािक कम्पनीबाट नै अरु प्रर्ोजनिा प्रर्ोग हुन

नसक्ने, चालकले ड्यासबोडथबाट नै सबै कुराको र्नर्न्त्रण
गनथसक्ने गरी स्र्ार्ी वकर्सिबाट आवश्र्क सं र्न्त्र जडान

गरी तर्ार भएको हुनपु नेछ। सािान्र् ढु वानी साधनिा
अस्र्ार्ी

तबरबाट

अन्र्

सं र्न्त्र

जडान

गरी

ल्र्ाएको

अवस्र्ािा र्स्तो सुववधा प्रिान गररने छै न।
(र्)

चालीस वा सोभन्िा बढी सीट ििताका कम्तीिा पााँच वटा
बसहरू सावथजर्नक र्ातार्ातिा सिालन गने गरी िताथ
भएका सहकारी सं स्र्ाहरू तर्ा कम्पनीहरूले उक्षल्लक्षित
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प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि ििताका उपशीर्थक
८७०२.१०.१०

िा

पने

तर्ारी

बस

एवं

उपशीर्थक

८७०६.००.८० िा पने चेर्ससहरूिा पााँच प्रर्तशत िात्र
भन्सार िहसुल लाग्नेछ। त्र्सरी पैठारी गरे का सवारी
साधनहरू पैठारी गरे को र्िर्तले िश वर्थ नपुगी सावथजर्नक
र्ातार्ात सिालन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा
वा कम्पनी वाहेक अरुलाई र्बक्री र्बतरण, नािसारी वा

कुनै वकर्सिले हक हस्तान्तरण गनथ पाइने छै न। िश वर्थ
नपुगी नािसारी, र्बक्री वा कुनै वकर्सिले हक हस्तान्तरण
गरे िा प्रचर्लत कानून बिोक्षजि पूरै िहसुल लाग्नेछ।
(ि)

पूवर्थ नर्िथत भवन (वप्रफेर्ब्रकेटे ड ववक्षल्डङ) र्निाथण गने गरी

िताथ भएका उद्योगहरूले त्र्स्ता भवन र्निाथण गनथको लार्ग
पैठारी गने शीर्थक ७२.१० वा ७२.१२ अन्तगथतका सबै
उपशीर्थकहरूिा पने क्षस्लट स्टील क्वाइलिा बीस प्रर्तशत
िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(ध)

र्ग्रज र लुवव्रकेवटङ्ग आर्ल उत्पािन गने उद्देश्र्ले िताथ

भएका उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक २७१०.१९.६० िा
पने बेस आर्लिा पन्र प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल
लाग्नेछ।
(न)

वप.एस.वट.एन. (ल्र्ाण्ड लाइन) टे र्लफोन सिालिा प्रर्ोग
हुने उपशीर्थक ९४०३.२०.०० िा पने क्रस कनेक्सन
क्र्ाववनेट बक्सिा पन्र प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल
लाग्नेछ।

(प)

नेपालिा ववद्युतीर् ररक्सा उत्पािन गने उद्देश्र्ले िताथ भएका
उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका र्नर्ित्त पैठारी गने
ववद्युतीर् ररक्सािा प्रर्ोग हुने शीर्थक ८७.०८ अन्तगथत पने

ु ाथ र सहार्क सािग्रीहरू पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार
पाटथपज
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िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनछ
े ।
(फ)

उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने
उपशीर्थक

२७१३.२०.००

को

पेट्रोर्लर्ि

बल्क

ववटु र्िनिा लाग्ने भन्सार िहसुलिा पच्चीस प्रर्तशत छूट
हुनेछ।
(ब)

ु ी
सुर्ि
थ ि

उद्योगले

तेल

उत्पािन

गनथ

उपशीर्थक

ु ीको गेडा पैठारी गिाथ
१२०६.००.०० िा पने सुर्ि
थ ि
लाग्ने भन्सार िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।

(भ)

भटिासको गेडाबाट प्रशोर्धत तेल तर्ा वपना उत्पािन गने
उद्योगले उपशीर्थक १२०१.९०.०० िा पने भटिासको
गेडा पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार िहसुलिा पचास प्रर्तशत
छूट हुनेछ।

(ि)

िाना

तर्ा

पशुपंिी

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

२३०४.००.०० िा पने भटिासको वपनािा लाग्ने भन्सार
िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।
(र्)

उद्योगले पैठारी गने उपशीर्थक १२०५.१०.०० िा पने
तोरी, रार्ो र क्र्ानोला (रे प्सीड) को गेडा र उपशीर्थक
१२०७.५०.०० िा पने सस्र्ुूँको गेडािा लाग्ने भन्सार
िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।

(र)

र्डस्पोजेवल डाइपर र सेनेटरी प्र्ाड उत्पािन गने उद्योगले
त्र्स्ता

वस्तु

उत्पािन

गनथ

पैठारी

3505.20.00

िा

पने

ग्लु

3906.10.00

िा

पने

सुपर

उपशीर्थक

3920.49.00

उपशीर्थक

3921.19.00

िा
िा

गने

उपशीर्थक

(हटिेल्ट),

उपशीर्थक

एव्जरवेन्ट
पने
पने

पोर्लिर,

पी.इ.

वफल्ि,

पी.पी.ई.

वफल्ि,

उपशीर्थक 4803.00.00 िा पने वटस्र्ु पेपर, उपशीर्थक
4811.90.90
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िा

पने

ररर्लज

पेपर

र

उपशीर्थक

5603.91.00 िा पने नन ओभन फेवव्रक पैठारी गिाथ ५
प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(ल)

उपशीर्थक ३९२६.९०.३० िा पने र्ुररन व्र्ागिा पााँच
प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।

(व)

और्धी उत्पािन गने उद्योगहरूले और्धी उत्पािन एवं
गुणस्तर

कार्ि

गनथ

आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

८४१५.८३.०० िा पने एर्र ह्याण्डर्लङ्ग र्ुर्नट पैठारी
गिाथ पााँच प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
१५.

नेपाल सरकारको सम्बक्षन्धत र्नकार्को र्सफाररसिा िहसुल छूट हुनःे
(१)

भन्सार िहसुल पूणथ छूट हुनःे
(क)

कूटनीर्तक र्नर्ोग, पररर्ोजना, व्र्क्षि र अन्र् र्नकार्हरू
(सरकारी एवं गैरसरकारी सं घ सं स्र्ा) ले िहसुल सुववधािा
पैठारी गरे का शुरू उत्पािन वर्थले पन्र वर्थ नाघेका पुराना
सवारी साधन नेपाल सरकार, अर्थ िन्त्रालर्को स्वीकृर्त
र्लई पुनः प्रर्ोग हुन नसक्ने गरी स्क्र्र्ाप गरी रक्षजिेशन
रद्द गनथ चाहेिा त्र्स्तो सवारी साधन,

(ि)

नेपाल

सरकार,

रिा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा

नेपाली

सेनाका नाििा पैठारी हुने िे हार् बिोक्षजिका िालवस्तुः
(अ)

सै र्नक प्रर्ोगका िरिजाना, हातहर्तर्ार, गोली
गठ्ठा, बारूि र र्तनका स्पेर्र पाटथस, ववशेर्
प्रकारको तेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, ववष्फोटक
पिार्थ, सै र्नक सािग्री उत्पािन गनथ आवश्र्क पने
कच्चा पिार्थ तर्ा सुरिाको र्नर्ित्त प्रर्ोग गने
ु ाथहरू,
िेक्षशनरी औजारहरू र पाटथपज

(आ)

सै र्नक जवान तर्ा घोडा िच्चडहरूको स्वास््र्
उपचारको लार्ग आवश्र्क पने औजार, उपकरण,
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और्धी र तत्सम्बन्धी सािानहरू,
(इ)

नेपाली सेनाले उपर्ोग गने सिारका उपकरणहरू
र

सोको

सिालनको

लार्ग

आवश्र्क

िालसािानहरू,
(ई)

इक्षिर्नर्ररङ्ग सभे र र्निाथण कार्थिा प्रर्ोग हुने हेभी

अर्थिर्ु भङ्ग प्लाण्ट, औजार र सोसम्बन्धी पाटथस,
अक्षप्टकल इक्षक्वपिेण्ट तर्ा नेपाल सरकार, रिा
िन्त्रालर्द्वारा तोवकए बिोक्षजिको र्डफेन्स स्टोरका
सािानहरू,

(उ)

क्र्ाक्षम्पङ्ग इक्षक्वपिेण्टस तर्ा स्पेशल फोसथ र
प्र्ारा ुपरलाई आवश्र्क पने ववर्भन्न सािानहरू,

(ऊ)

सै र्नक अस्पतालको लार्ग आवश्र्क पने फर्नथचर
तर्ा सरसािानहरू, और्धी, िेर्डकल औजारहरू र
उपकरणहरू,

(ए)

नेपाली सेनाको नाििा पैठारी हुने हवाइजहाज,

ु ाथ, प्र्ारासुट (व्र्ाग
हेर्लकोप्टर र र्तनका पाटथपज
सिेत) टु ल्स, तर्ा ग्राउण्ड इक्षक्वपिेण्टहरू,

(ऐ)

र्बपद् उिार कार्थिा प्रर्ोग हुने सािानहरू,

(ओ)

ु
सं र्ि
राि सं घको अनुरोधिा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
िवटने सै र्नक डफ्फाको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी
गने एवं लगतिा रािी लगेका आिौड पसथनल
क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त
सबै प्रकारका िालवस्तु।

(ग)

नेपाल सरकार, गृह िन्त्रालर्को र्सफाररसिा सशस्त्र प्रहरी
प्रधान कार्ाथलर्को नाििा पैठारी हुने िे हार् बिोक्षजिका
िालवस्तुः-
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(अ)

शाक्षन्त सुरिा कार्ि गनथ आवश्र्क पने िेक्षशनरी
औजारहरू,

(आ)

हातहर्तर्ार,

(इ)

भीड र्नर्न्त्रणका सािानहरू

(ई)

अस्पताल

सिालनका

लार्ग

आवश्र्क

पने

उपकरण तर्ा औजारहरू,
(उ)

सशस्त्र

प्रहरीले

प्रर्ोग

गने

सिार

सम्बन्धी

सािानहरू (सिार तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को
र्सफाररस बिोक्षजि),
(ऊ)

अपराध अनुसन्धानको लार्ग आवश्र्क उपकरण
तर्ा अन्र् सािानहरू,

(ए)

ववष्फोटक सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्र्क
पने सािानहरू,

(ऐ)

वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने सािानहरू,

(ओ)

र्बपद् उिार कार्थिा प्रर्ोग हुने सािानहरू,

(औ)

ु
सं र्ि
राि सं घको अनुरोधिा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
िवटने सशस्त्र प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने
एवं

लगतिा

रािी

लगेका

आिौड

पसथनल

क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त
सबै प्रकारका िालवस्तु।
(घ)

नेपाल

सरकार,

गृह

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा

नेपाल

प्रहरीको नाििा पैठारी हुने िे हार्का िालवस्तुः(अ)

शाक्षन्त सुरिा कार्ि राख्न आवश्र्क िेक्षशनरी तर्ा
औजारहरू,

(आ)

हातहर्तर्ार,
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(इ)

भीड र्नर्न्त्रणको लार्ग आवश्र्क सािानहरू,

(ई)

अस्पताल

सिालनको

लार्ग

आवश्र्क

पने

उपकरण तर्ा औजारहरू,
(उ)

प्रहरीले प्रर्ोग गने सिार सम्बन्धी सािानहरू
(सिार तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को र्सफाररस
बिोक्षजि),

(ऊ)

ट्रावफक सम्बन्धी सािानहरू,

(ए)

वफङ्गर

वप्रन्ट्स

र

सो

सम्बन्धी

आवश्र्क

सािानहरू,
(ऐ)

अपराध अनुसन्धानको लार्ग चावहने उपकरण तर्ा
अन्र् सािानहरू,

(ओ)

ववष्फोटक

सम्बन्धी

प्रहरीलाई

आवश्र्क

पने

सािानहरू,
(औ)

वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने सािानहरू,

(अं )

र्बपद् उिार कार्थिा प्रर्ोग हुने सािानहरू,

(अः)

ु
सं र्ि
राि सं घको अनुरोधिा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ
िवटने नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने
एवं

लगतिा

रािी

लगेका

आिौड

पसथनल

क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार लगार्त
सबै प्रकारका िालवस्तु।
(ङ)

वाक्षणज्र्, आपूर्तथ तर्ा उपभोिा वहत सं रिण ववभागको
र्सफाररसिा पवथतारोहण िलले ट्राक्षन्जटको रूपिा नेपालको
बाटो गरी र्नकासी वा पैठारी गने िालवस्तुहरू।

(च)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा पैठारी हुने िे हार् बिोक्षजिका िालवस्तुहरूः
(अ)

राविर् क्षचवकत्सा ववज्ञान प्रर्तष्ठान वीर अस्पताल,
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र्त्र.वव.

क्षशिण

अस्पताल,

वी.पी.

कोइराला

िेिोररर्ल क्र्ान्सर अस्पताल, वी.पी. कोइराला
स्वास््र् ववज्ञान प्रर्तष्ठान, शहीि गंगालाल राविर्
हृिर्

केन्द्र

र

हुने

र्निाथण

भास्कुलर
पैठारी

तर्ा

िनिोहन
ट्रान्सप्लान्ट
तर्ा

कार्डथर्ोर्ोरार्सक
सेण्टरको

नाििा

सिालनको

लार्ग

आवश्र्क र्निाथण सािग्री एवं क्षचवकत्सा सम्बन्धी
उपकरणहरू एवं औजारहरू,
(आ)

क्र्ान्सरका

ववरािीलाई

प्रर्ोजनको

लार्ग

अस्पतालहरूले

र्नःशुल्क

सरकारी

पैठारी

गने

ववतरण

वा

गने

सािुिावर्क

क्र्ान्सर

र्नरोधक

क्षग्लभेक एचजीसी र र्स्तै और्धीहरू,
(छ)

उद्योग

ववभागको

र्सफाररसिा

जुट

उद्योगले

आफ्नो

उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी गने स्पेर्र पाटथहरू।
(२)

भन्सार िहसुल एक प्रर्तशत िात्र लाग्नेः(क)

स्वीकृर्त प्राप्त र्नजी वा सािुिावर्क अस्पताल तर्ा स्र्ानीर्
तहले नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा सो िन्त्रालर्ले तोकेको िापिण्ड अनुसारको
िे हार्

बिोक्षजिको

शतथ

अनुसार

पैठारी

गने

िे हार्

बिोक्षजिको पररिाणसम्िको एम्वुलेन्स तर्ा र्स अनुसूचीको
िफा १२ को िण्ड (क) को अधीनिा रही पैठारी गने
िे हार् बिोक्षजिको पररिाणसम्िको शववाहनः(अ)

एक

सर्भन्िा

कि

शैर्ा

भएको

र्नजी

वा

सािुिावर्क अस्पतालको लार्ग एउटा एम्बुलेन्स र
एउटा शवबाहन तर्ा एक सर् वा सोभन्िा बढी
शैर्ा

भएको

एम्बुलेन्स
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र

अस्पतालको
एउटा

लार्ग

शवबाहन;

िुईवटासम्ि

गाउाँपार्लकाको

लार्ग िुई वटा, नगरपार्लकाको लार्ग तीन वटा र
उपिहानगरपार्लका तर्ा िहानगरपार्लकाको लार्ग
चार वटा एम्बुलेन्स। र्स उपिण्ड बिोक्षजि
स्र्ानीर् तहले

पैठारी गने

एम्बुलेन्सको िूल्र्

अर्धकति सोह्र लाि रुपैर्ााँसम्िको हुनपु नेछ।
र्स उपिण्ड

बिोक्षजि र्सफाररस गिाथ नेपाल

सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा िन्त्रालर्ले उि
सं स्र्ाले त्र्सभन्िा अक्षघ र्स्तो सुववधा उपभोग
नगरे को व्र्होरा उि र्सफाररसपत्रिा िुलाउनु
पनेछ।
र्सरी सुववधािा पैठारी भएको एम्बुलेन्स

िश वर्थ पुरानो भई वा िुघट
थ ना वा अन्र् कुनै
कारणले

प्रर्ोग गनथ नसक्ने भएिा सम्बक्षन्धत

र्ातार्ात व्र्वस्र्ा कार्ाथलर्बाट

त्र्सलाई पत्रु

(स्क्रर्ाप) गरी िताथ िारे ज गराई सोको प्रिाण
भन्सार कार्ाथलर्िा पेश गरे पर्छ सोको सट्टा अको
ु ेन्स पैठारी गिाथ सिेत र्ो सुववधा दिइनेछ।
एि्बल
(आ)

िण्ड

(ि)

वा

र्स

िण्डको

उपिण्ड

(अ)

बिोक्षजि एम्बुलेन्स वा शववाहन पैठारी गिाथ र्नम्न
बिोक्षजिको शतथ सिेत पालना गनुथ पनेछः
(१)

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहन

पैठारी

गिाथ

पैठारीकै अवस्र्ािा त्र्स्तो एम्बुलेन्स वा
शवबाहनको

अगार्ड

पछार्ड

टाढै बाट

िे क्षिने गरी ठू ला-ठू ला अिरिा एम्बुलेन्स
(Ambulance)

वा

लेक्षिएको हुन ु पनेछ।
(२)

एम्बुलेन्सिा
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साइरन,

शवबाहन

भनी

इिजेन्सी

बत्ती,

स्ट्रेचरका

सार्ै

अन्र्

आवश्र्क

औजारहरू वफट गररएको हुन ु पनेछ।
(३)

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहनिा

चालकको

पछार्डपट्टी कुनै पर्न सीट राक्षिएको हुन ु
हुाँिैन।

(४)

त्र्स्तो एम्बुलेन्स ववरािीको से वा बाहेक
अन्र्त्र प्रर्ोग गनथ र शवबाहन शवको
ओसारपसार गनथ बाहेक अन्र् प्रर्ोजनिा
प्रर्ोग गनथ पाइने छै न।

(५)

उि

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहन

नेपाल

सरकारको सवारी प्रिूर्ण िापिण्डर्भत्र
रहेर सिालन गनुथ पनेछ।
(६)

र्सरी

पैठारी

भएको

एम्बुलेन्स

वा

शवबाहनको सवारी िताथ गिाथ एम्बुलेन्स
वा

शवबाहन

भनी

सवारी

िताथ

प्रिाणपत्रिा स्पष्ट उल्लेि गनुथ पनेछ।
(७)

एम्बुलेन्सिा टाढै बाट िे क्षिने गरी ठू ला
ठू ला

अिरिा

"नेपाल

सरकारबाट

राजस्व छूट सुववधा प्राप्त" भन्ने लेक्षिएको
हुन ु पनेछ।
(८)

राजस्व

छूट

एम्बुलेन्सले

सुववधािा
ववरािी

पैठारी

गरे का

ओसारपसार

लगार्तका से वा प्रिान गरे बापत र्लने
भाडा िर नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा
जनसं ख्र्ा
हुनेछ।
(इ)

िन्त्रालर्ले

तोके

बिोक्षजि

उपिण्ड (आ) िा उक्षल्लक्षित शतथ उल्लङ्घन गरे को
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पाइएिा त्र्स्तो एम्बुलेन्स वा शवबाहन जफत
गरी र्बगो बिोक्षजि जररबाना गररनेछ।
(ि)

सरकारी, सािुिावर्क एवं र्नजी िेत्रका अस्पताल बाहेक
कानून बिोक्षजि िताथ भएका अन्र् सं घ, सं स्र्ा, कम्पनी एवं
उद्योगले

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को र्सफाररसिा सो िन्त्रालर्ले तोकेको िापिण्ड
अनुसारको र्स उपिफाको िण्ड (क) को उपिण्ड (आ)

बिोक्षजिको शतथका अधीनिा रही पैठारी गने एम्बुलेन्स र
शवबाहन एक एक र्ान। र्स िण्ड बिोक्षजि र्सफाररस
गिाथ नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा िन्त्रालर्ले
उि

सं स्र्ाले

त्र्सभन्िा

अक्षघ

र्स्तो

सुववधा

उपभोग

नगरे को व्र्होरा उि र्सफाररसपत्रिा िुलाउनु पनेछ।
(ग)

सरकारी अस्पतालले नेपाल सरकार, स्वास््र् तर्ा जनसं ख्र्ा
िन्त्रालर्को र्सफाररसिा पैठारी गने सो िन्त्रालर्ले तोकेको
िापिण्ड अनुसारका एम्बुलेन्स र शवबाहन।

(घ)

औद्योर्गक

व्र्वसार्

ऐन,

२०७३

िा

जुनसुकै

कुरा

लेक्षिएको भए तापर्न िे शको आन्तररक तर्ा बाह्य कारणले
राम्रोसाँग

चल्न

नसकी

ठू लो

नोक्सानी

व्र्होनुथ

परे का

उद्योगहरूको प्रविथन तर्ा सुधारको लार्ग नेपाल सरकारले
र्नक्षश्चत िापिण्ड र्नधाथरण गरे र नेपाल राजपत्रिा सूचना
प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई रूग्ण उद्योग घोर्णा गरी
त्र्स्ता उद्योगलाई सोही सूचनािा तोवकएको र्नकार्को
र्सफाररसिा त्र्स्ता रूग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्ाथपनाको लार्ग
पैठारी गने भाग ८४ अन्तगथत पने औद्योर्गक िेक्षशनरी र
ु ाथ।
पाटथपज
(ङ)

पशु

सेवा

ववभागको

िालवस्तुहरूः
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र्सफाररसिा

िे हार्

बिोक्षजिका

(अ)

िाना तर्ा पशुपिी उद्योगहरू एवं वफड सक्षप्लिेन्ट
उत्पािन गने उद्योगहरुले पैठारी गने भाग २८,
२९ र ३० िा पने कच्चा पिार्थ तर्ा सहार्क
कच्चा पिार्थ एवं प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल,
र्सरी र्सफाररस गिाथ एक आर्र्थक वर्थिा
िपत हुन सक्ने पररिाण एकैपटक र्सफाररस गनथ
सक्नेछ।

र्स्तो
पिार्थ,

कच्चा

सुववधा

अनुसार

पैठारी

गने

सहार्क

कच्चा

पिार्थ

एवं

उद्योगको ट्रेडिाकथ अवङ्कत प्र्ावकङ्ग िेटेररर्लको

र्सफाररस गिाथ पशु सेवा ववभागले िपत अनुपात
र र्बक्री एवं वविे श र्नकासी भएको पररिाणको
आधारिा गनुथ पनेछ।
(आ)

नश्ल

सुधारको

लार्ग

वविे शबाट

पैठारी

गररने

उपशीर्थक ०५११.१०.०० िा पने उन्नत जातका
चौपार्को वीर्थ (र्सिेन) र पशुको भ्रण।
ु
(च)

नेपाल

सरकार,

वन

तर्ा

वातावरण

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा उद्योगहरूले प्रिूर्ण र्नर्न्त्रणका लार्ग पैठारी
गने सं र्न्त्र र उपकरण,
(छ)

वैकक्षल्पक

उजाथ

प्रवधथन

बिोक्षजिका िालवस्तुहरूः(अ)

केन्द्रको

र्सफाररसिा

िे हार्

वैकक्षल्पक उजाथको स्रोत, जस्तै हावाबाट ववद्युत
उत्पािन गने उपशीर्थक ८५०२.३१.०० िा पने
हावा र्िल र उपशीर्थक ८५०३.००.०० िा पने
ु ाथ,
हावा र्िलका एसेसररज र पाटथपज

(आ)

िरबन्िीिा िाफी जर्नए बाहे कका सौर्थ शक्षिबाट
ववद्युत

उत्पािन
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गनथ

प्रर्ोग

हुने

र्नम्न

(१)

उपशीर्थक

८५०४.४०.९०

िा

पने

सोलार चाजथ कन्ट्रोलर,
(२)

ववद्युतीर् सवारी साधनको व्र्ाट्री उत्पािन
गनथ

आवश्र्क

पने

उपशीर्थक

७८०१.९१.०० िा पने एक्षण्टिोर्नर्ल
र्लड

एल्वार्

इन्गट,

उपशीर्थक

७८०१.१०.०० र ७८०१.९९.०० िा
पने र्लड; उपशीर्थक ८५०७.९०.००
िा

पने

व्र्ाट्री

वक्स,

सेपरे टर

र

ट्यूवलर,
(३)

उपशीर्थक

८४१३.७०.९०

िा

पने

व्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी तान्ने पम्प (डी.सी.
पम्प),
(४)

सौर्थ ताप ऊजाथबाट िात्र सञ्चालन हुने
र्नम्न उपशीर्थक िा पने उपकरणहरूः
७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००,
८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००,
८४१२.८०.००, ८४१९.१९.००,
८४१९.३१.०० र ८५१६.६०.००

(५)

असी प्रर्तशत भन्िा बढी ििता भएको
उपशीर्थक

८५०४.४०.९०

िा

पने

सोलार इन्भथटर।
(६)

सौर्थ टु कीिा प्रर्ोग हुने १२ भन्िा कि
भोल्ट

र

१०

भन्िा

कि

एम्पीर्र

ििताका उपशीर्थक ८५०७.६०.०० िा
पने र्लर्र्र्ि आर्न व्र्ाट्री।
(इ)

गोबर

ग्र्ााँस
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लगार्त

बार्ोग्र्ााँसका

लार्ग

आवश्र्क

पने

उपकरण,

जस्तै

उपशीर्थक

८४८१.१०.०० िा पने िेन ग्र्ााँस भल्भ तर्ा
बार्ो

ग्र्ााँसिा

उपशीर्थक

प्रर्ोग

हुने

अन्र्

७३०७.२३.००

भल्भहरू

िा

पने

र

र्तनका

वफवटङ्गहरू, उपशीर्थक ७३०७.९९.०० िा पने
एल्वो, उपशीर्थक ३९१७.३९.०० िा पने ग्र्ााँस
पाइप, उपशीर्थक ९०२८.१०.०० िा पने ग्र्ााँस
गेज, उपशीर्थक ५९०८.००.०० िा पने गोबर
ग्र्ााँस बत्ती, उपशीर्थक ८३०७.९०.०० िा पने
ग्र्ााँस टे प (ब्रास), उपशीर्थक ७३२१.११.०० िा
पने

गोबर

ग्र्ााँस

च ुल्हो

७३२१.९०.०० िा पने
उपशीर्थक

७३०७.९२.००

र

उपशीर्थक

ु ाथहरू,
र्तनका पाटथपज
िा

पने

ररडक्सन

एल्वो र उपशीर्थक ४००९.३१.०० िा पने रवर
होज पाइप,
(ई)

गोबरबाट ववद्युत उत्पािन गने ब्र्ाट्री बनाउने
उद्योगले

पैठारी गने

कच्चा पिार्थ (उद्योगको

वावर्थक ििता र स्वीकृत स्कीििा तोवकएको
पररिाणसम्ि) सो ब्र्ाट्री बनाउन आवश्र्क कच्चा
पिार्थहरू भनी उद्योग ववभाग वा घरे ल ु तर्ा साना

उद्योग ववभागबाट र्सफाररस भई आएका कच्चा
पिार्थहरू,
(उ)

बार्ो

उजाथिा

आधाररत

उपशीर्थक

७३२१.१९.०० िा पने बार्ो स्टोभ (राइस हस्क
स्टोभ),
(ऊ)

जैववक इन्धन उत्पािनको प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी
ु ाथ
हुने र्िल, िेक्षशनरी उपकरण, र्तनका पाटथपज
तर्ा रसार्नहरू।
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(ज)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा सरकारी, सािुिावर्क र िुनाफा ववतरण नगने
अस्पतालले

पैठारी

गने

िृगौला

उपचारिा

उपशीर्थक ९०१८.९०.०० िा पने
िेक्षशन,

डाइलार्सस

ररप्रोसेसर,

प्रर्ोग

हुने

हेिो डार्लाइर्सस

डार्लाइजर

र

र्सको

ट्यूववङ्ग; उपशीर्थक ९४०२.९०.०० िा पने डाइलार्सस
बेड तर्ा कुसी, िुटुको रोग र्निान तर्ा उपचारिा प्रर्ोग

हुने उपशीर्थक ९०१८.१२.०० िा पने इकोकार्डथर्ोग्राफ;
उपशीर्थक

९०१८.९०.००

िा

पने

र्भर्डर्ो

स्कोप,

क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग िेक्षशन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर
रोगको

र्निान

तर्ा

उपचारिा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०२२.१२.०० िा पने पोक्षजट्रोन इर्िशन टोिोग्राफी
(पेट)

स्क्र्ान

िेक्षशन,

कम्प्र्ूटेड

टोिोग्राफी

(र्स.टी.)

स्क्र्ान िेक्षशन, िेिोग्राफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० िा
पने ब्रे सीर्ेरापी र र्लर्नर्र एक्षक्सलरे टर; रोग र्निानिा
प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०१८.१९.००

िा

पने

फ्लो

साइटोर्िटर, नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन िाइक्रोएरी
प्लेटफथि

र

हेिाटोलोजी

िक्षल्टप्लेक्स

एनालाइजर,

ररर्ल

ब्लड

टाइि

वप.सी.आर.,

केिेिी

एनालाइजर,

क्षक्लर्नकल केिेिी एनालाइजर र इम्र्ूनोकेिेिी एनालाइजर;
उपशीर्थक ९०१८.१३.०० िा पने म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स
इिेक्षजङ्ग (एि.आर.आई.) िेक्षशन,
(झ)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा पशुपंिी पालन उद्योग एवं सहकारी स्ंस्र्ाले

पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन, फलफूल, िाछा आदि
सुरक्षित गनथ र्निाथण गररने क्षशत भण्डारको लार्ग आवश्र्क
पने

र्न्त्र

तर्ा

उपकरणहरू

एवं

उपशीर्थक

३९२१.९०.९० िा पने र्िोकोल, शीर्थक ७३.०८ िा
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पने सं रचनाहरु, कुिुरा पालनको लार्ग आवश्र्क पने
ववशेर् प्रकारको प्लावष्टक र्सट र अण्डा राख्ने क्रेट,
(ञ)

प्लाण्ट

क्वारे क्षन्टन

एवं

ववर्ािी

व्र्वस्र्ापन

केन्द्रको

र्सफाररसिा पैठारी हुने बालीनालीको लार्ग िात्र प्रर्ोग हुने

उपशीर्थक ३८०८.९१.९० िा पने कीटनाशक, उपशीर्थक
३८०८.९२.००

िा

३८०८.९३.१०

िा

पने

ढु सीनाशक,

पने

झारपातनाशक,

उपशीर्थक
उपशीर्थक

३८०८.९९.०० िा पने िुसानाशक और्धी र पशुपन्छीको
जैववक

सुरिाका

लार्ग

आवश्र्क

पनथ

र्नसं क्रािक

(र्डस्ईन्फेक्टे न्ट), पानी सफा गने (वाटर सेर्नटाइजर),
पानी अक्षम्लकरण गने (वाटर एर्सडीफार्र) और्धी तर्ा

उक्षल्लक्षित िालवस्तु उत्पािन गने उद्योगले उि केन्द्रको
पररिाण र अवर्ध िोर्लएको र्सफाररसका आधारिा पैठारी
गने कच्चापिार्थहरू,
(ट)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा पैठारी हुने िे हार् बिोक्षजिका िालवस्तुहरूः(अ)

सरकारी, सरकारी अनुिान प्राप्त र सािुिावर्क
अस्पतालले पैठारी गने भाग ८४ र ९० का
और्धीर्

एवं

शल्र्क्षचवकत्सा

उपकरण

तर्ा

औजारहरू,

गररने

उपशीर्थक

सम्बन्धी

िुटुर्भत्र

९०२१.९०.००

र्न्त्र

प्रत्र्ारोपण
िा

पने

भल्भहरू र स्टे ण्टहरू; उपशीर्थक ९०२१.५०.००
िा पने पेस िेकरहरू।
तर र्सरी पैठारी गरे का िालवस्तुहरू
वारे ण्टी वा ग्र्ारे ण्टीको अवर्धिा पैठारी गरे को

र्िर्तले एक वर्थर्भत्र ििथत गनथ लै जांिा वा ििथत
गरी ल्र्ाउाँिा वा सोको सट्टा सोही प्रकारको अको
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िालवस्तु पैठारी गिाथ त्र्सिा भन्सार िहसुल पूणथ
छूट हुनेछ।
(आ)

सरकारी, सरकारी अनुिान प्राप्त, सािुिावर्क र
ाँ ा
गैरसरकारी अस्पतालहरूले पैठारी गने आि

उपचारको प्रर्ोगिा आउने इण्ट्राओकुलर लेन्स
उत्पािन गनथ आवश्र्क पने उपशीर्थक
३९२६.९०.३०, ३९२६.९०.९९
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० र
९००१.९०.०० िा पने कच्चा पिार्थ र र्तनका
सहार्क सािग्रीहरू; र्न्त्र उपकरणहरू र र्तनका
ु ाथहरू।
पाटथपज
(ठ)

गाउाँपार्लकाको
नगरपार्लकाको

हकिा
हकिा

सम्बक्षन्धत
सम्बक्षन्धत

गाउाँपार्लका

र

नगरपार्लकाको

र्सफाररसिा उपशीर्थक ८४२१.२१.०० िा पने ढलको
फोहोर पानी प्रशोधनको लार्ग पैठारी हुने वट्रटिेण्ट प्लान्ट,
िेक्षशनरी र सं र्न्त्रहरू,
(ड)

सम्बक्षन्धत स्र्ानीर् तहको र्सफाररसिा फोहरिैला सङ्कलन गरी
पुनः उत्पािन गने

उद्योगहरूले

पैठारी गने

उपशीर्थक

८४७९.८९.४० िा पने गावे ज कम्प््र्ाक्टर, उपशीर्थक
७३०९.००.०० िा पने गावे ज कन्टे नर, तर्ा उपशीर्थक
८४७९.८९.३० िा पने फोहर िैला प्रशोधन गरी पुनः उत्पािन
गने िेक्षशनरीहरू,
(ढ)

वविे शी र्नर्ोग तर्ा िातृ सं स्र्ाले कूटनीर्तक सुववधा वा

िहसुल सुववधािा पैठारी गरी कुनै आर्ोजनाको स्वीकृत
वावर्थक कार्थक्रि अनुरूप आर्ोजनालाई नै हस्तान्तरण गरी
सरकारी नम्बर प्लेटिा पररवतथन गने वा कुनै आर्ोजनाको

नाििा पूणथ वा आंक्षशक िहसुल सुववधािा (लगत वा बैङ्क
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ग्र्ारे ण्टीिा

पैठारी

भएको

बाहेक)

पैठारी

भएका

र

आर्ोजना सिार्प्तपर्छ नेपाल सरकार, अर्थ िन्त्रालर्को
स्वीकृर्त र्लई सरकारी नम्बर प्लेटिा पररवतथन गने गरी
सरकारी र्नकार्लाई हस्तान्तरण गने वा स्वीकृर्त प्राप्त
कम्तीिा

१५

शैर्ाभन्िा

बढी

ििताका

गैरनाफािुिी

सािुिावर्क अस्पताललाई हस्तान्तरण गने सवारी साधन,
तर उत्पािन र्िर्तले १० वर्थ नाघेका सवारी
साधनहरूलाई र्ो सुववधा दिइनेछैन।
(ण)

और्धी व्र्वस्र्ा ववभागको र्सफाररसिा और्धी उद्योगले
पैठारी गने भाग २८, २९ र ३८ िा पने कच्चा पिार्थ,
सहार्क

कच्चा

११.०८

का

पिार्थ
सबै

र

रासार्र्नक

उपशीर्थकिा

पने

पिार्थ;
िाड

शीर्थक

(स्वेतसार),

उपशीर्थक १३०२.१९.०० िा पने जर्डबुटीका सारहरू,
उपशीर्थक १७०२.११.०० िा पने ल्र्ाक्टोज, उपशीर्थक
१७०२.३०.०० िा पने डेक्स्ट्रोज र ग्लुकोज, उपशीर्थक
१७०२.९०.००

िा

पने

फ्रुक्टोज

वा

अन्र्

क्षचनी,

उपशीर्थक १७०१.१४.९० िा पने उिुको अन्र् क्षचनी,
शीर्थक ३२.०३ र ३२.०४ का सबै उपशीर्थकिा पने
रङ्गहरू, उपशीर्थक ३३०१.९०.०० िा पने एसेक्षन्सर्ल
आर्ल, उपशीर्थक ३३०२.९०.०० िा पने सुगन्धर्ुि
तत्व, उपशीर्थक ३४०४.२०.०० र ३४०४.९०.०० िा
पने िैन, उपशीर्थक ३५०७.९०.०० िा पने इन्जाइि,
उपशीर्थक २२०७.१०.०० र २२०७.२०.०० िा पने
इर्ानोल रे क्षक्टफाइड क्षस्प्रट, उपशीर्थक ४८२१.१०.०० िा
पने

लेबलहरू,

एम्पुलहरू,

उपशीर्थक

उपशीर्थक

आल्िोर्नर्िका

लचकिार

७०१०.१०.००
७६१२.१०.००
ट्युवहरू,

तर्ा

िा
िा

पने
पने

उपशीर्थक

८३०९.९०.०० िा पने पी.पी.क्र्ाप; शीर्थक ३९.२०,
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३९.२१ र ४८.१९ का सबै उपशीर्थकहरू 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 िा
पने प्र्ावकङ िेटेररर्ल तर्ा उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ िा

पने १५ एि.एल. सम्ि ििताका िेजररङ्ग कपहरू, शीर्थक
१५.२१ िा पने िौरीको बनस्पती तर्ा अन्र् िैन, शीर्थक
२७.१२ िा पने ह्वाइट सफ्ट प्र्ारावफन र पेट्रोर्लर्ि जेली,
शीर्थक ३४.०२ िा पने वटवइन ८० सोर्डर्ि लौरे ल
सल्फेट, उपशीर्थक ३९०५.९९.०० िा पने पोर्लर्भनार्ल
वपरालोडोन

(र्भनार्ल

एर्सटे ड)

एर्सटे ड,

उपशीर्थक

३९१०.००.०० िा पने प्रार्र्िक रुपका र्सर्लकनहरु,

ु ोज,
शीर्थक ३९,१२ िा पने िाइक्रोवक्रक्षस्टलाइन सेलल
शीर्थक

३९,१४

िा

पने

को-पोर्लिर

टे ष्ट

िेवकङ्ग,

उपशीर्थक ४०१४.९०.०० िा पने रबर स्टोपर, शीर्थक
३२.०५

िा

पने

कोवटङ्ग

िेटेररर्ल्स,

उपशीर्थक

२५१९.९०.०० िा पने म्र्ाग्नेर्सर्ि अक्साइड, उपशीर्थक
३५०१.९०.००

िा

पने

सोर्डर्ि

३९०६.९०.०० िा पने कारबोिसथ,

केर्सनेट, उपशीर्थक

र्स्तो र्सफाररस गिाथ और्धी व्र्वस्र्ा ववभागले
कच्चा पिार्थको िपत अनुपात, स्विे शिा हुने उपभोग एवं

वविे शिा भएको र्नकासीको आधारिा एक आर्र्थक वर्थको
लार्ग चावहने पररिाण एकैपटक र्सफाररस गनथ सक्नेछ।
(त) ववद्युत ववकास ववभागको र्सफाररसिा जलववद्युत उत्पािन,
प्रसारण, ववतरण, सिालन वा सम्भारको लार्ग आवश्र्क
पने र्निाथण उपकरणहरू, िेक्षशनरी औजारहरू र सोको
ु ाथहरू तर्ा त्र्स्ता उपकरणहरू र्निाथण
सम्बक्षन्धत पाटथपज
गनथ आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ (स्टील र्सट) र वैकक्षल्पक
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ऊजाथ प्रविथन केन्द्रको र्सफाररसिा सौर्थ तर्ा वार्ु उजाथबाट
ववद्युत उत्पािन, प्रसारण, ववतरण, सिालन वा सि्भारको
लार्ग

आवश्र्क

पने

र्निाथण

उपकरणहरू,

ु ाथहरू,
औजारहरू र सोको सम्बक्षन्धत पाटथपज
(र्)

िेक्षशनरी

बीउ बीजन गुणस्तर र्नर्न्त्रण केन्द्रको र्सफाररसिा पैठारी
हुने शीर्थक १२.०९ िा पने ववर्भन्न उन्नत जातका घााँसका
बीउहरु,

(ि)

नेपाल

सरकार,

वन

तर्ा

वातावरण

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा पैठारी हुने सफा टे म्पोिा प्रर्ोग गररने र्डप
साइकल र्लड एर्सड व्र्ाट्रीहरु र काठिाण्डौ उपत्र्कािा
सञ्चार्लत

सफा

टे म्पोिा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

८५०७.60.00 िा पने र्लर्र्र्न आर्न व्र्ाट्री,
(ध)

पत्र-पर्त्रका प्रकाशन गनथ स्वीकृर्त प्राप्त सिार गृहहरूले
नेपाल सरकार, सिार तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा पैठारी गने उपशीर्थक ४८०१.००.०० िा पने
अिवारी कागजिा एक प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल
लाग्नेछ,

(न)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा कृवर्, वागवानी तर्ा पुष्प फािथहरूले पैठारी

गने र्ग्रन हाउस, र्साँचाइ उपकरण र र्स्तै अन्र् र्न्त्र
उपकरण।
(३)

भन्सार िहसुल आंक्षशक छूट हुनःे (क)

िसी बनाउने उद्योगले उद्योग ववभागको र्सफाररसिा पैठारी
गने रासार्र्नक पिार्थिा लाग्ने भन्सार िहसुलिा पचास
प्रर्तशत छूट दिइनेछ।

(ि)

नेपाल सरकार, सिार तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा स्विे शी िुद्रण (प्रेस) उद्योगले आफ्नो उद्योगको
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प्रर्ोगको लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक ३२१५.१९.०० िा
पने िसीिा लाग्ने भन्सार िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट
हुनेछ।
(ग)

पर्थटन ववभागको र्सफाररसिा ट्रेवकङ्ग एजेन्सीले

आफ्नो

प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक ६३०६.२२.०० र
६३०६.२९.०० िा पने पाल; उपशीर्थक ५६०७.५०.००
िा पने क्लाइक्षम्वङ रोप, क्लाइक्षम्बङिा िात्र प्रर्ोग हुने
िालवस्तुहरू,

ववशेर्

प्रकारका

क्र्ाक्षम्पङ

क्रोकरी

तर्ा

उपशीर्थक ८२१५.२०.०० र ८२१५.९९.०० िा पने
कटलरी र उपशीर्थक ४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,
४२०२.९९.०० िा पने रूकस्र्ाक, क्र्ाम्पन र वपटन,
पवहलो पटक पैठारी गिाथ पााँच प्रर्तशतिात्र भन्सार िहसुल
लाग्नेछ। सार्ै र्स्ता एजेन्सीहरूले नेपाल सरकार, सिार
तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को र्सफाररसिा पैठारी गने
सिार उपकरणिा सिेत लाग्ने भन्सार िहसुलिा पचास
प्रर्तशत छूट हुनछ
े । र्सरी पैठारी हुने िालवस्तुिध्र्े

क्र्ाक्षम्पङ क्रोकरी र कटलरीिा ट्रेवकङ्ग एजेन्सीको नाि र
क्षचन्ह अवङ्कत भएको हुन ु पनेछ।
(घ)

पर्थटन ववभागको र्सफाररसिा जलर्ात्राको व्र्वसार् गने
राक्षफ्टङ्ग

एजेन्सीले

आफ्नो

व्र्वसार्

सिालनको

लार्ग

उपशीर्थक ८९०३.९२.००, ८९०३.९९.०० िा पने रबर
र

िोटरको

डुङ्गा

िश/िश

र्ान,

उपशीर्थक

६५०६.१०.०० िा पने हे लिेट एकसर् र्ान र उपशीर्थक
३९२३.१०.९० िा पने वाटर प्रफ
ु क्र्ािरा कण्टे नर िश
र्ान पवहलो पटक पैठारी गिाथ भन्सार िहसुल पााँच प्रर्तशत
िात्र लाग्नेछ।
(ङ)

नेपालिा छार्ाङ्कन गररएको र्सनेिा डेभलप गनथ वा प्रशोधन
गनथ वा प्रिशथन गनथ अस्र्ार्ी र्नकासी गनुथ परे िा चलक्षचत्र
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ववकास बोडथको र्सफाररसिा भन्सार िहसुल नर्लई लगतिा
रािी र्नकासी गनथ दिइनेछ। र्स्तो र्सनेिा पुनः पैठारी गिाथ
प्रर्त र्सनेिा पााँच हजार रूपैंर्ा भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
वविे शिा प्रिशथनका लार्ग लर्गएको र्सनेिा वफताथ ल्र्ाउाँिा
भने भन्सार िहसुल लाग्ने छै न।
तर वविे शी चलक्षचत्र नेपालिा प्रिशथनको लार्ग
पैठारी गिाथ प्रर्त चलक्षचत्र बीस हजार रूपैर्ााँ भन्सार िहसुल
लाग्नेछ। सार्ै नेपालिा चलक्षचत्र छार्ाङ्कन गनथको लार्ग
वविे शी

आफूसाँग

नागररकहरूले

नागररकले

वविे शिा

चलक्षचत्र

ल्र्ाउने
छार्ाङ्कन

तर्ा

नेपाली

गनथको

लार्ग

आफूस्ाँग लै जाने चलक्षचत्र सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणहरू र
सोसाँग सम्बक्षन्धत िालवस्तुहरू चलक्षचत्र ववकास बोडथको

र्सफाररसिा पर्छ वफताथ लै जाने वा वफताथ ल्र्ाउने शतथिा
भन्सार िहसुल नर्लई लगतिा रािी पैठारी वा र्नकासी गनथ
दिन सवकनेछ।
(च)

स्वीकृत

स्र्ार्ी
राक्षफ्टङ्ग

प्राप्त

एजेन्सी

ट्राभल

एजेन्सी,

र

तारे

तर्ा

ररसोटथ

पैठारी

गने

उपशीर्थक

ट्रेवकङ्ग

होटलले

एजेन्सी,
नेपाल

सरकार, सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा

८७०२.१०.१०,

८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० र ८७०२.९०.१० िा
पने

लक्जरी

कोच;

उपशीर्थक

८७०२.१०.३०,

८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० िा
पने

िाइक्रोबस;

र

उपशीर्थक

८७०२.१०.२०,

८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० िा
पने

र्िर्नबसिध्र्े

जम्िा

िुई

र्ानिा

िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनछ
े ।

लाग्ने

भन्सार

तर र्सरी पैठारी हुने सवारी साधनहरू पैठारी

भएको आठ वर्थसम्ि र्नजी सवारीको रूपिा िताथ गनथ वा
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नािसारी गनथ नपाइने र सवारी साधनिा बावहरपवट्ट त्र्स्ता

एजेन्सी वा होटलको नाि ले क्षिएको हुन ु पनेछ। र्स्ता
सवारी साधन आठ वर्थ नपुगी नािसारी गरे िा र्नर्िानुसार
पूरै भन्सार िहसुल लाग्नेछ र आठ वर्थपर्छ नािसारी
भएिा भन्सार िहसुल लाग्ने छै न। एकपटक र्स्तो सुववधा
उपभोग गररसकेको आठ वर्थ व्र्र्तत गररसकेपर्छ िात्र
पुनः र्स्तो सुववधा प्रिान गररनेछ।
(छ)

तारे

होटल

वा

ररसोटथहरूले

स्वीकृत

र्ोजना

अनुसार

होटे लको र्निाथणका लार्ग पर्थटन ववभागको र्सफाररसिा
पवहलो

पटक

पैठारी

गिाथ

र्नम्न

उपशीर्थकहरूिा

पने

िालवस्तुहरूिा लाग्ने भन्सार िहसुलको पचास प्रर्तशत
छूट दिइनेछ।

उपशीर्थक ९४०३.१०.००, ९४०३.२०.००,
९४०३.४०.००, ९४०३.५०.००, ९४०३.६०.००,
९४०३.७०.००, ९४०३.८२.००, ९४०३.८३.००,
९४०३.८९.००, ९४०४.१०.०० िा पने फर्नथचर एवं
वफक्चथस;थ शीर्थक ३२.०८, ३२.०९ र ३२.१०
अन्तथगत
थ का सबै उपशीर्थकहरूिा पने रं गहरू; उपशीर्थक
5702.32.00, 5702.39.00, 5702.42.00,
5702.49.00, 5702.50.00, 5702.92.00,
5702.99.00, 5703.20.00, 5703.30.00,
5703.90.10 र 5703.90.90 िा पने कापेट;
उपशीर्थक 8536.10.00, 8536.20.00,
8536.30.00, 8536.49.00, 8536.61.00,
8539.10.00, 8539.21.00, 8539.22.00,
8539.29.0,0 8539.31.00, 8539.32.00,
8539.39.00, 8539.41.00, 8539.49.00,
8539.90.00 िा पने इलेक्षक्ट्रक इन्स्टलेशन; उपशीर्थक
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८४५१.१०.०० िा पने ड्राइक्षक्लर्नङ्ग िेक्षशन, उपशीर्थक
6302.31.00, 6302.32.00, 6302.39.00,
6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00 िा
पने हाउसवकवपङ्गका सािानहरू; उपशीर्थक
8414.30.00, 8414.40.00 िा पने कम्प्रेशर;
उपशीर्थक ८४१४.१०.०० िा पने पम्प, उपशीर्थक
८३०१.४०.०० िा पने डोर लक्स; उपशीर्थक
८५०४.३३.०० िा पने टान्सफथिर; उपशीर्थक
8502.12.00, 8502.13.00, 8502.20.00 िा
पने जेनेरेटथस; उपशीर्थक ८२१४.९०.००,

8215.10.00, 8215.20.00, 8215.91.00,
8215.99.00 पने क्रकरी 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 िा पने ग्लासवेर्र; उपशीर्थक
ु वेर्र; उपशीर्थक
७३२३.९३.०० िा पने टे वल

६९१०.१०.०० र ८४८१.८०.९० िा पने सेर्नटरी
वफवटङ्ग।
िार्र्
ग्लासवेर्र,

उक्षल्लक्षित

कटलरी,

िालवस्तुिध्र्े

ु वेर्र,
टे वल

सेर्नटरी

क्रकरी,
वफवटङ्ग

र

र्लनेन्सिा होटे लको नाि र क्षचन्ह अवङ्कत भएको हुन ु पिथछ।
(ज)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा सरकारी, सािुिावर्क र िुनाफा ववतरण नगने
अस्पतालले

पैठारी

गने

उपशीर्थक

८७०२.१०.३०,

८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० िा
पने

िाइक्रोबस

तर्ा

उपशीर्थक

८७०२.१०.२०,

८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० िा
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पने

र्िर्नबसिा

िे हार्

बिोक्षजि

भन्सार

िहसुल

छूट

दिइनेछः
(अ)

न्र्ूनति पन्र शैर्ािे क्षि पचास शैर्ासम्ि भएको
अस्पतालको लार्ग िाइक्रोबस वा र्िर्नबसिध्र्े
एउटा

र

पचास

शैर्ाभन्िा

बढी

भएको

अस्पतालको लार्ग िाइक्रोबस वा र्िर्नबसिध्र्े
जम्िा

िुईवटा

सवारी

साधनिा

लाग्ने

िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट दिइनेछ।
(आ)

भन्सार

उपिण्ड (अ) बिोक्षजि सुववधािा पैठारी भएको
िाइक्रोबस वा र्िर्नबस पुरानो भई प्रर्ोग गनथ
नसवकने भएिा त्र्सलाई स्क्र्र्ाप गरे को प्रिाण
भन्सार कार्ाथलर्िा पेश गरे पर्छ सोही प्रकारको
अको सवारी साधन पैठारी गिाथ सिेत र्ो सुववधा
दिइनेछ।

(झ)

चलक्षचत्र धुलाई गने ध्वनी भने सिेत उद्देश्र्ले िताथ भएका
उद्योग

वा

कम्पनीहरूले

चलक्षचत्र

ववकास

बोडथको

र्सफाररसिा पैठारी गने उपशीर्थक ९०१०.१०.१० िा पने
नेगेवटभ प्रोसेर्सङ्ग िेक्षशन र फाइनल नेगेवटभ अल्ट्राक्षक्लर्नङ
िेक्षशन; उपशीर्थक ९०१०.५०.०० िा पने कम्प्र्ूटराइज्ड
वप्रभ्र्ूएवल,

र्भर्डर्ो

एर्सष्टसवहत

कलर

एनालाइक्षजङ्ग

(करे क्सन) िेक्षशन सेट, फाइनल वप्रक्षन्टङ्ग तर्ा फाइनल
प्रोसेर्सङ्ग िेक्षशन, प्रोसेसर एवं वप्रन्टर, एनालाइजर, स्टे नवेक,
साउण्ड

ररडर,

र्सक्रोिीटर,

डवर,

र्िक्सचर,

अर्डर्ो

र्िक्षक्सङ्ग कन्सोल, स्पालाइजर, ररवाइण्डर, कलर करे क्सन
सिेतको टे र्लर्सने िेक्षशन, साउण्ड अक्षप्टकल ट्रान्सफररङ्ग
िेक्षशन सेट, ररफ्लेक्टर, वेवी, सुपर िल्टी-१०, िल्टी-२०
सोलार,

एच.एि.आई,

रे क्षक्टफाइथस,

प्रोजेक्ट

कन्सोल,

र्डक्षजटल वफल्ि सवथर, सवउफसथ, वफल्ि प्लाटर ्स, वफल्ि
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अटोिेशन इक्षक्वपिेण्ट्स, टे र्लर्सने सम्बन्धी उपकरणहरू;
उपशीर्थक ८५२८.४९.०० िा पने िर्नटर, उपशीर्थक
९००७.२०.००
९००२.११.००

िा
िा

पने
पने

प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर

र

उपशीर्थक

लेन्स;

उपशीर्थक

८४४१.१०.०० िा पने नेगेवटभ कवटङ िेक्षशन सेट र
उपशीर्थक

९००२.११.००

िा

पने

लेन्स;

उपशीर्थक

८५२१.१०.०० र ८५२१.९०.०० िा पने एच.डी. टे प
रे कडथर,

वेटा-एस.पी.

उपशीर्थक

र्भर्डर्ो

८५२८.५९.००

रे कडथर
िा

पने

र

पी२

एच.डी.

रे कडथर;
िोर्नटर;

उपशीर्थक ८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० िा पने
एक्षम्प्लफार्र;

उपशीर्थक

८५१८.२२.००
८५२८.६९.००

िा

िा

पने

पने

८५१८.२१.००
स्पीकर;

वप्रन्ट

वप्रभ्र्ू

र

र

उपशीर्थक

प्रोजेक्टरहरू,

उपशीर्थक ९००६.५१.०० र ९००६.५३.०० िा पने
क्र्ािराहरू, उपशीर्थक ९००२.११.०० िा पने साउण्ड
अक्षप्टकल क्र्ािराको लेन्स; उपशीर्थक ९००२.२०.००
िा पने वफल्टरहरू; उपशीर्थक ९००७.९१.०० िा पने
क्र्ािेरा स्टै ण्ड, उपशीर्थक ८५०४.४०.९० िा पने बैट्री
चाजथरहरू,

उपशीर्थक

८७१६.८०.००

िा

पने

ट्रली,

उपशीर्थक ८४२६.११.०० िा पने क्रेन पवहलो पटक
पैठारी गिाथ िुई िशिलव पााँच प्रर्तशत भन्सार िहसुल र्लई

बााँकी भन्सार िहसुल छूट हुनेछ। र्सरी र्सफाररस गिाथ
चलक्षचत्र ववकास बोडथले सम्बक्षन्धत उद्योग वा कम्पनीको
ििता र प्रर्ोगको आधारिा पररिाण वकटान गरी र्सफाररस
गनुथ पनेछ।
(ञ)

नेपाल सरकार, सं स्कृर्त, पर्थटन तर्ा नागररक उड्डर्न
िन्त्रालर्को र्सफाररसिा पवथतारोहण िलले नेपालका वहिाल
आरोहण गनथको र्नर्ित्त पैठारी गने नेपालिा िपत हुने
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िदिरा

च ुरोट

तर्ा

बाहेकका

िालवस्तुहरूिा

िश

प्रर्तशतभन्िा बढी भन्सार िहसुल लाग्ने भएिा िश प्रर्तशत
िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ। र्स्ता िलहरूले पैठारी गने
नेपालिा

िपत

नहुने

िालवस्तुहरूको

हकिा

िरबन्िी

बिोक्षजि लाग्ने िहसुल धरौटीिा र्लई िालवस्तु वफताथ
गरे पर्छ धरौटी रकि वफताथ दिइनेछ।
(ट)

नेपाल सरकार, सिार तर्ा सूचना प्रववर्ध िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा ग्रािीण िेत्रिा से वा पुर्रर्ाउने िूरसिार सेवा
प्रिार्क वा िूरसिार सेवा स्र्ापना गरी सिालन गने
सरकारी वा र्नजी िेत्रका र्नकार्ले एक्सचेन्ज स्र्ापना तर्ा
नेटवकथ

ववस्तारका

८५४४.२०.००

लार्ग

पैठारी

गने

उपशीर्थक

पने

केवुल

तर्ा

उपशीर्थक

िा

८५०७.२०.०० िा पने व्र्ाट्रीिा सात प्रर्तशत िात्र
भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(ठ)

उपशीर्थक ९०१८.३१.०० िा पने र्सररन्ज उत्पािन गने
उद्योग र प्लावष्टक िाना प्रर्ोग गरी सोझै स्लाइन पानी
उत्पािन

गने

उद्योगले

आवश्र्क

पने

पररिाणसम्िको

प्लावष्टक िानािा उद्योग ववभागको र्सफाररसिा पैठारी गिाथ
िुई िशिलव पााँच प्रर्तशत िात्र भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
उद्योग ववभागले र्सरी र्सफाररस गिाथ उद्योगले उत्पािन
तर्ा र्बक्री गरे को र्सररन्ज वा स्लाइन बोतलको पररिाण,
ती वस्तुहरू उत्पािन गिाथ लाग्ने प्लावष्टक िानाको पररिाण
एवं िपत अनुपात सिेतका आधारिा एक आर्र्थक वर्थको
लार्ग आवश्र्क पने प्लावष्टक िानाको पररिाण एकैपटक
र्सफाररस गनुथ पनेछ।
(ड)

िुटुको

शल्र्वक्रर्ा

गिाथ

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०१८.९०.०० िा पने कष्टि ट्यूववङ्ग प्र्ाक (सी.वट.पी.)
उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको लार्ग आवश्र्क
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पने पररिाणसम्िको उपशीर्थक ३९१७.३९.०० िा पने
िेर्डकल पी.र्भ.सी. ट्यूव र सोको सहार्क सािग्रीहरू
उद्योग ववभागको र्सफाररसिा पैठारी गिाथ िश प्रर्तशत िात्र
भन्सार िहसुल लाग्नेछ।
(ढ)

एक सर् वटा भन्िा बढी िुधालु गाई वा भैं सी पाल्ने पशु
फािथ र कृवर् सहकारीले आफ्नो प्रर्ोजनको र्नर्ित्त नेपाल
कृवर्

सरकार,

तर्ा

पशुपन्छी

ववकास

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा पैठारी गने शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत पने
जुनसुकै एउटा ढु वानीको साधनिा लाग्ने भन्सार िहसुलिा
पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ। र्स्ता ढु वानीका साधन पैठारी

गरे का र्िर्तले सात वर्थसम्ि र्बक्री ववतरण वा नािसारी गनथ
पाइनेछैन।
(ण)

क्षचर्ा

उद्योगले

क्षचर्ा

ढु वानी

गने

प्रर्ोजनको

र्नर्ित्त

उपशीर्थक ८७०४.२१.२० िा पने वपकअप वा उपशीर्थक

८७०४.३२.०० िा पने र्िर्न ट्रक नेपाल सरकार, कृवर्
तर्ा पशुपन्छी ववकास िन्त्रालर्को र्सफाररसिा पैठारी
गरे िा सात वर्थसम्ि र्बक्री ववतरण वा नािसारी गनथ
नपाउने

गरी

एक

पटकका

(अ)

िश

ववगाहािे क्षि

लार्ग

िे हार्

बिोक्षजिको

ववगाहासम्ि

िेत्रफलिा

सं ख्र्ािा भन्सार िहसुलिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछःतीस

क्षचर्ा िेती गरी क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगहरूलाई
एउटा,
(आ)

तीस ववगाहाभन्िा बढी िेत्रफलिा क्षचर्ा िेती गरी
क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगहरूलाई िुइ वटा।

(त)

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा पशुपन्छी पालन उद्योग एवं सहकारी सं स्र्ाले

पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन, फलफूल, िाछा आदि
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सुरक्षित गनथ र्निाथण गररने शीत भण्डारको लार्ग आवश्र्क
पने उपशीर्थक ३९२५.९०.०० िा पने पफ स्र्ाण्डववच
वाल एण्ड रुफ प्र्ानलहरुिा िश प्रर्तशत िात्र भन्सार
िहसुल लाग्नेछ।
(र्)

नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान तर्ा प्रववर्ध िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा
ल्र्ाउने

सािुिावर्क

लै जाने

क्षशिण

प्रर्ोजनका

सं स्र्ाहरुले

लार्ग

तीस

ववद्यार्ीहरु

सीटभन्िा

बढी

ििताको एउटा बस पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार िहसुलिा
पचहत्तर प्रर्तशत छूट दिइनेछ। र्सरी पैठारी गरे को बस

पैठारी गरे को र्िर्तले िश वर्थसम्ि अरु कसै लाई र्बक्री

ववतरण वा नािसारी वा कुनै वकर्सिले हक हस्तान्तरण गनथ
पाइनेछैन। िश वर्थ नपुगी र्बक्री ववतरण वा नािसारी वा
कुनै वकर्सिले हक हस्तान्तरण गरे िा प्रचर्लत कानून
बिोक्षजि पूरै िहसुल लाग्नेछ।
( ि)

नेपाल

सरकार,

स्वास््र्

तर्ा

जनसं ख्र्ा

िन्त्रालर्को

र्सफाररसिा नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्त प्राप्त र्नजी स्वास््र्

सं स्र्ाले पैठारी गने िृगौला उपचारिा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक
९०१८.९०.००
डाइलार्सस

िा

पने

ररप्रोसेसर,

हेिो

डार्लाइजर

डार्लाइर्सस
र

िेक्षशन,

र्सको

ट्यूववङ्ग;

उपशीर्थक ९४०२.९०.०० िा पने डाइलार्सस बेड तर्ा
कुसी, िुटुको

रोग

र्निान तर्ा

उपशीर्थक

९०१८.१२.००

िा

उपशीर्थक

९०१८.९०.००

िा

उपचारिा
पने
पने

प्रर्ोग

हुने

इकोकार्डथर्ोग्राफ;
र्भर्डर्ो

स्कोप,

क्र्ार्ल्र्ाव, हटथ लङ्ग िेक्षशन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर
रोगको

र्निान

तर्ा

उपचारिा

प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०२२.१२.०० िा पने पोक्षजट्रोन इर्िशन टोिोग्राफी
(पेट)

स्क्र्ान

िेक्षशन,

कम्प्र्ूटेड

टोिोग्राफी

(र्स.टी.)

स्क्र्ान िेक्षशन, िेिोग्राफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० िा
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पने ब्रे सीर्ेरापी र र्लर्नर्र एक्षक्सलरे टर; रोग र्निानिा
प्रर्ोग

हुने

उपशीर्थक

९०१८.१९.००

िा

पने

फ्लो

साइटोर्िटर, नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन िाइक्रोएरी
प्लेटफथि

र

िक्षल्टप्लेक्स

हेिाटोलोजी

एनालाइजर,

ररर्ल

ब्लड

टाइि

वप.सी.आर.,

केिेिी

एनालाइजर,

क्षक्लर्नकल केिेिी एनालाइजर र इम्र्ूनोकेिेिी एनालाइजर;
उपशीर्थक ९०१८.१३.०० िा पने म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स

इिेक्षजङ्ग (एि.आर.आई.) िेक्षशनिा लाग्ने भन्सार िहसुलिा
पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ,
१६.

कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेः िे हार्का िालवस्तुहरू भारत र जनवािी गणतन्त्र

चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्वतबाट पैठारी हुाँिा भन्सार िहसुल पूणरू
थ पले छूट
हुनेछ र िे हार् बिोक्षजिको िरिा कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछः(१)

िे हार्का उपशीर्थकहरूिा पने िालवस्तुिा पााँच प्रर्तशतका िरले कृवर्
सुधार शुल्क लाग्नेछः
भाग ०१
0101.21.00

0101.29.00

0101.30.00

0101.90.00

0102.21.00

0102.29.00

0102.31.00

0102.39.00

0102.90.00

0103.10.00

0103.91.00

0103.9२.00

0104.10.00

0104.20.00

0105.11.00

0105.12.00

0105.13.00

0105.14.00

0105.15.00

0105.9४.00

0105.99.00

0106.11.00

0106.12.00

0106.13.00

0106.14.00

0106.19.00

0106.20.00

0106.31.00

0106.32.00

0106.33.00

0106.39.00

0106.41.00

0106.49.00

0106.90.00

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

0302.13.00

0302.14.00

0302.19.00

0302.21.00

0302.22.00

0302.23.00

भाग ०३
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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

0302.41.00

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

0302.81.00

0302.82.00

0302.83.00

0302.84.00

0302.85.00

0302.89.00

0302.91.00

0302.92.00

0302.99.00

0303.11.00

0303.12.00

0303.13.00

0303.14.00

0303.19.00

0303.23.00

0303.24.00

0303.25.00

0303.26.00

0303.29.00

0303.31.00

0303.32.00

0303.33.00

0303.34.00

0303.39.00

0303.41.00

0303.42.00

0303.43.00

0303.44.00

0303.45.00

0303.46.00

0303.49.00

0303.51.00

0303.53.00

0303.54.00

0303.55.00

0303.56.00

0303.57.00

0303.59.00

0303.63.00

0303.64.00

0303.65.00

0303.66.00

0303.67.00

0303.68.00

0303.69.00

0303.81.00

0303.82.00

0303.83.00

0303.84.00

0303.89.00

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
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भाग ०४
0401.10.00

0401.20.00

0401.40.00

0401.50.00

040७.11.00

0407.19.00

0407.21.00

0407.29.00

0407.90.00

0409.०0.10

भाग ०५
050६.10.00

0506.90.00

भाग ०६
0601.10.00

0601.20.00

0602.10.00

0602.20.00

0602.30.00

0602.40.00

0602.90.00

0603.11.00

0603.12.00

0603.13.00

0603.14.00

0603.15.00

0603.19.00

0603.90.00

0604.20.00

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

0705.11.00

0705.19.00

0705.21.00

0705.29.00

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

0710.40.00

0710.80.00

0710.90.00

0711.२0.00

0711.४0.00

0711.५१.00

0711.५९.00

0711.९०.00

0712.20.00

0712.31.00

0712.32.00

0712.33.00

0712.39.00

0712.90.90

0713.39.00

0801.19.00

0803.10.00

0803.90.00

0804.20.10

0604.90.00

भाग ०७

0713.50.00

भाग ०८
0801.12.00
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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

0806.10.00

0807.11.00

0807.19.00

0807.20.00

0808.10.00

0808.30.00

0808.40.00

0809.10.00

0809.21.00

0809.29.00

0809.30.00

0809.40.00

0810.10.00

0810.20.00

0810.30.00

0810.40.00

0810.50.00

0810.60.00

0810.70.00

0810.90.00

भाग ०९
0910.11.10

0910.30.10

भाग १०
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

1006.10.00

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

1102.20.00

1102.90.00

1१03.13.00

1१03.20.00

1१04.12.00

1104.19.00

1104.2२.00

1104.23.00

1004.29.00

1104.30.00

1201.10.00

1201.90.00

1202.30.00

1202.41.00

1202.42.00

1206.00.00

1207.21.00

1207.29.00

1207.40.00

1207.99.00

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

1209.91.00

1209.९9.00

1210.10.00

1210.20.00

1211.20.00

1211.30.00

12१1.40.00

1211.50.00

1211.90.00

1212.91.00

1212.92.00

1212.93.00

1212.94.00

1212.99.00

1213.00.00

भाग ११

भाग १२
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1214.10.00

1214.90.00

भाग १४
1401.10.00

1401.20.00

1401.90.00

1404.20.00

1404.90.40

1404.90.90

भाग १५
1521.90.00

भाग १७
1701.13.10

(२)

1701.14.10

िे हार्का उपशीर्थकहरूिा पने िालवस्तुिा आठ प्रर्तशतका िरले कृवर्
सुधार शुल्क लाग्नेछःभाग ७
0713.40.10

0713.40.90

0713.90.00

1006.30.00

1006.40.00

1103.11.00

1103.19.00

2304.00.00

2305.00.00

230६.10.00

2306.20.00

2306.30.00

2306.41.00

2306.49.00

2306.50.00

2306.60.00

2306.90.00

भाग १०
1006.20.00

भाग ११
1101.00.00

भाग २३

१७.

भन्सार िहसुल तर्ा कृवर् सुधार शुल्क पूणथ छूट हुनःे िे हार्का िालवस्तुहरू
पैठारी गिाथ भन्सार िहसुल तर्ा कृवर् सुधार शुल्क पूणथ रूपिा छूट हुनेछः(क)

उपशीर्थक ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, ०१०५.१३.००,
०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, ०१०५.९४.००,
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०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० िा पने प्रजननका लार्ग पैठारी
हुने (प्र्ारे न्ट स्टक) चल्लाहरू।
(ि)

उपशीर्थक ०६०१.१०.००,
०६०२.२०.००,

०६०१.२०.००,

०६०२.३०.००,

०६०२.१०.००,

०६०२.४०.००

र

०६०२.९०.०० िा पने फलफूल तर्ा फूलका गाना तर्ा जराहरू,

फलफूल तर्ा फूलका ववरूवा र कलिी ववरूवाहरू र उपशीर्थक
१२०९.३०.०० िा पने फूलको बीउ बीजन।
(ग)

कुिुराको िाना उत्पािन गने उद्योग वा ह्याचरी फिथहरूले पैठारी
गने कुिुराको िानािा प्रर्ोग हुने उपशीर्थक ०५०६.१०.०० र
०५०६.९०.०० िा पने हाडको धू लो र अवशेर्हरू।

(घ)

नेपालिा जैववक िल उत्पािन गने गरी िताथ भएका उद्योगले जैववक
िलको उत्पािनका लार्ग पैठारी गने उपशीर्थक २३०६.९०.०० िा
पने र्नििली र अण्डीिली।

(ङ)

जैववक

इन्धन

उत्पािनको

लार्ग

पैठारी

गररने

उपशीर्थक

१४०४.९०.९० िा पने सक्षजवन (Jatropha) को िाना तर्ा वीउ
(र्सड्स्)।
(च)

पशु सेवा ववभागको र्सफाररसिा नश्ल सुधारको लार्ग पैठारी गररने
भाग १ िा पने जीववत चौपार्ा पशुहरू।

(छ)
१८.

नेपाल सरकार, कृवर् तर्ा पशुपन्छी ववकास िन्त्रालर्को र्सफाररसिा
पैठारी गररने उन्नत जातका फलफूलका ववरुवाहरू।

िालवस्तुको पैठारी सम्बन्ध्ी ववशेर् ब्र्वस्र्ाः (१) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका
लार्ग िालवस्तु पैठारी गिाथ एक पटकिा एउटा कन्साईनिेन्टबाट तोकेका

वस्तु वगीकरण भागिा पने उस्तै प्रकृर्तका िालवस्तु िात्र पैठारी गनथ पाइने
गरी नेपाल सरकार, अर्थ िन्त्रालर्ले तोक्न सक्नेछ। र्सरी तोकेको भन्िा

फरक वकर्सिका िालवस्तु पैठारी भएको पाइएिा फरक पाएजर्त िालवस्तुिा
लाग्ने िहसुल र सोको शतप्रर्तशत जररबाना गरी भन्सार अर्धकृतले जााँचपास
गनथ सक्नेछ।
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(२) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी हुने िाद्य सािाग्री वा

सोको प्र्ावकङ्गिा िालवस्तुको व्राण्ड, लेवल, लेवलिा कच्चापिार्थको र्ििण

एवं उपभोग्र् र्िर्त तर्ा िाद्य सािाग्री बाहेकका अन्र् तर्ारी िालवस्तुको
हकिा सो िालवस्तु वा सोको प्र्ावकङ्गिा िालवस्तुको व्राण्ड र लेवल सिेत

िुलाएको हुन ु पनेछ। र्स्तो वववरण निुलेको िालवस्तु र नक्कली िालवस्तु
पैठारी गरे को वा गनथ िोजेको पाइएिा त्र्स्तो िालवस्तु भन्सार अर्धकृतले

जफत गनेछ। र्सरी जफत गररएको िालवस्तु सडाउन लाग्ने िचथ सिेत
पैठारीकताथबाट असुल गनेछ।
(३)

नेपालर्भत्र

प्रर्ततपत्रद्वारा

पैठारी

हुने

िालवस्तुको

हकिा

प्रर्ततपत्र िोल्िाकै अवस्र्ािा र अन्र् बैवकङ्ग प्रणाली िाफथत भ ुिानी हुने गरी
पैठारी भएको िालवस्तुहरूको हकिा प्रोफिाथ इन्भ्वाइस तर्ा र्तनका बीजकिा
िालवस्तुको वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्तु वगीकरण शीर्थक, प्रत्र्ेक
ु
वस्तुको प्रर्त इकाई िूल्र् र पररिाण, उत्पक्षत्तको िुलक
एवं र्र्ासम्भव

िालवस्तुको प्रकृर्त अनुसार िोडेल नम्बर र कम्पनी सिेत िुलाउनु पनेछ।
सार्ै िालवस्तु धनी वा भन्सार एजेन्टले पैठारी गने िालवस्तुको घोर्णा गिाथ
ववजकिा उक्षल्लक्षित िालवस्तुलाई प्रज्ञापनपत्रिा अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल
इन्ट्री) गनुथ पनेछ। िार्र् उल्लेि गररए बिोक्षजि अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल
इण्ट्री) गरे को नपाइएिा वा प्रतीतपत्र, प्रोफिाथ इन्भ्वाइस तर्ा र्तनका
बीजकिा िालवस्तुको वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्तु वगीकरण शीर्थक,

ु , िालवस्तुको
प्रत्र्ेक वस्तुको प्रर्त इकाई िूल्र्, पररिाण, उत्पक्षत्तको िुलक
प्रकृर्त अनुसारको िोडेल नं. र कम्पनी जस्ता वववरण उल्लेि गरे को
नपाइएिा

भन्सार

अर्धकृतले

सो

बिोक्षजि

घोर्णा

गनथ

लगाई

त्र्स्ता

िालवस्तुिा भन्सारले र्नधाथरण गरे को िूल्र्को िुई प्रर्तशत र िहसुल नलाग्ने
िालवस्तु भएिा िूल्र्को एक प्रर्तशत र्प रकि असुल गरी जााँचपास गनथ
सक्नेछ।
(४) तर्ारी िालवस्तु पैठारी गरे पर्छ प्र्ावकङ्गिा अर्नवार्थ रुपिा
आर्ातकताथ र बजार ववतरकको पूरा वववरण भएको लेवल लगाएर िात्र
बजारिा र्बवक्रको लार्ग पठाउनु पनेछ।तोके बिोक्षजिको िापिण्ड पूरा नगरी
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बजारिा पठाएको पाइएिा अनुगिन गने अर्धकारीले र्स्तो िालवस्तु जफत
गनथ सक्नेछ।
र्स िफाको उपिफा (१), (२) र (३) िा उक्षल्लक्षित व्र्वस्र्ाहरू
कार्ाथन्वर्न गने सम्बन्धिा वाधा अड्काउ परी सरलीकरण गनुप
थ ने िे क्षिएिा
भन्सार ववभागले कार्थववर्ध बनाई लागू गनथ सक्नेछ।
१९.

सं वि
े नशील सूचीका िालवस्तुिा िहसुल छूट नहुनःे साफ्टा सम्झैाता अन्तगथत
नेपाल

सरकारको

सं वेिनशील

सूचीिा

परे का

िे हार्का

उपशीर्थकका

िालवस्तुिा अनुसूचीको िफा ६ िा उक्षल्लक्षित छूट प्रिान गररने छै न।

तर र्स अनुसूचीका अन्र् िफाहरूबाट लाग्ने भन्सार िहसुल पूणथ वा

आंक्षशक छूट दिइएकोिा सोही बिोक्षजि हुनेछ।
(१) साकथ

ु हरूिध्र्े
िुलक

गैरकिववकर्सत

ु हरूको
िुलक

लार्ग

सं वेिनशील िालवस्तुको उपशीर्थकहरूको सूचीः-

लागू

हुने

भाग-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
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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

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

2202.10

2202.91

2202.99

भाग-१७

भाग-१८
1806.10
भाग-१९

भाग-२०

2009.90
भाग-२१

भाग-२२
2201.10

2201.90
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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
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

3401.19

3401.20

3401.30

भाग-३२

भाग-३३

भाग-३४
3401.11
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3402.11

3402.12

3402.13

3402.19

3402.20

3402.90

3405.10

3405.20

3405.30

3405.40

3405.90

भाग-३६
3605.00
भाग-३८
3814.00

3819.00

भाग-३९
3916.10

3916.20

3916.90

3917.10

3917.21

3917.22

3917.23

3917.29

3917.31

3917.32

3917.33

3917.39

3917.40

3918.10

3918.90

3919.10

3919.90

3920.10

3920.20

3920.30

3920.43

3920.49

3920.51

3920.59

3920.61

3920.62

3920.63

3920.69

3920.71

3920.73

3920.79

3920.91

3920.92

3920.93

3920.94

3920.9९

3921.11

3921.12

3921.13

3921.14

3921.19

3921.90

3922.10

3922.20

3922.90

3923.10

3923.21

3923.29

3923.30

3923.50

3923.90

3924.10

3924.90

3925.10

3925.20

3925.30

3925.90

3926.10

3926.20

3926.30

3926.40

3926.90

भाग-४०
4011.10

4011.20

4011.40

4011.70

4011.80

4011.90

4012.11

4012.12

4012.19

4012.20

328

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

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

भाग-४२

भाग-४८

भाग-४९
4909.00
भाग-५२

329

5211.31

5211.32

5211.39

5211.41

5211.42

5211.43

5211.49

5211.51

5211.52

5211.59

भाग-५३
5310.10

5310.90

भाग-५४
5407.10

5407.20

5407.30

5407.41

5407.42

5407.43

5407.44

5407.51

5407.52

5407.53

5407.54

5407.61

5407.69

5407.71

5407.72

5407.73

5407.74

5407.81

5407.82

5407.83

5407.84

5407.91

5407.92

5407.93

5407.94

5408.10

5408.21

5408.22

5408.23

5408.24

5408.31

5408.32

5408.33

5408.34

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

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

भाग-५५

330

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

6006.42

6006.43

6006.44

6006.90

भाग-६०

331

भाग-६१
6101.20

6101.30

6101.90

6102.10

6102.20

6102.30

6102.90

6103.10

6103.22

6103.23

6103.29

6103.31

6103.32

6103.33

6103.39

6103.41

6103.42

6103.43

6103.49

6104.13

6104.19

6104.22

6104.23

6104.29

6104.31

6104.32

6104.33

6104.39

6104.41

6104.42

6104.43

6104.44

6104.49

6104.51

6104.52

6104.53

6104.59

6104.61

6104.62

6104.63

6104.69

6105.10

6105.20

6105.90

6106.10

6106.20

6106.90

6107.11

6107.12

6107.19

6107.21

6107.22

6107.29

6107.91

6107.99

6108.11

6108.19

6108.21

6108.22

6108.29

6108.31

6108.32

6108.39

6108.91

6108.92

6108.99

6109.10

6109.90

6110.11

6110.12

6110.19

6110.20

6110.30

6110.90

6111.20

6111.30

6111.90

6112.11

6112.12

6112.19

6112.20

6112.31

6112.39

6112.41

6112.49

6113.00

6114.20

6114.30

6114.90

6115.10

6115.21

6115.22

6115.29

6115.30

6115.94

6115.95

6115.96

6115.99

6116.10

6116.91

6116.92

6116.93

6116.99

6117.10

6117.80

भाग-६२
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6201.11

6201.12

6201.13

6201.19

6201.91

6201.92

6201.93

6201.99

6202.11

6202.12

6202.13

6202.19

6202.91

6202.92

6202.93

6202.99

6203.11

6203.12

6203.19

6203.22

6203.23

6203.29

6203.31

6203.32

6203.33

6203.39

6203.41

6203.42

6203.43

6203.49

6204.11

6204.12

6204.13

6204.19

6204.21

6204.22

6204.23

6204.29

6204.31

6204.32

3204.33

6204.39

6204.41

6204.42

6204.43

6204.44

6204.49

6204.51

6204.52

6204.53

6204.59

6204.61

6204.62

6204.63

6204.69

6205.20

6205.30

6205.90

6206.10

6206.20

6206.30

6206.40

6206.90

6207.11

6207.19

6207.21

6207.22

6207.29

6207.91

6207.99

6208.11

6208.19

6208.21

6208.22

6208.29

6208.91

6208.92

6208.99

6209.20

6209.30

6209.90

6210.10

6210.20

6210.30

6210.40

6210.50

6211.11

6211.12

6211.20

6211.32

6211.33

6211.39

6211.42

6211.43

6211.49

6212.10

6212.20

6212.30

6212.90

6213.20

6213.90

6214.10

6214.20

6214.30

6214.40

6214.90

6215.10

6215.20

6215.90

6216.00

भाग-६३

333

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

6401.10

6401.92

6401.99

6402.12

6402.19

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-६४

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

भाग-६९

6911.90
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भाग-७०
7003.12

7003.19

7003.20

7003.30

7004.20

7004.90

7005.10

7005.21

7005.29

7005.30

7006.00

7007.11

7007.19

7007.21

7007.29

7008.00

7009.10

7009.91

7009.92

7013.10

7013.22

7013.28

7013.33

7013.37

7013.41

7013.42

7013.49

7013.91

7013.99

7020.00

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

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

भाग-७२

7215.90
भाग-७३

7313.00
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भाग-८०
8007.00
भाग-८३
8302.10

8302.20

302.30

8302.41

8302.42

8302.49

8302.50

8302.60

8309.10

8415.10

8515.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

8418.10

8418.21

8418.29

8418.30

8418.40

8418.50

8418.61

8418.69

8450.11

8450.12

8450.19

8450.20

8450.90

8451.10

8451.२१

8451.90

भाग-८४

भाग-८५
8504.10

840४.21

8504.31

8504.32

8504.33

8504.40

8504.50

8506.10

8506.30

8506.40

8506.50

8506.60

8506.80

8506.90

8507.10

8507.20

8507.30

8507.40

8507.50

8507.60

8507.80

8507.90

8510.10

8510.20

8510.30

8510.90

8528.49

8528.५9

8528.६9

8528.71

8528.72

8528.73

8536.10

8536.२0

8536.३0

8536.41

8536.49

8536.61

8536.70

8539.10

8539.21

8539.22

8539.29

8539.31

8539.32

8539.39

8539.41

8539.49

8539.50

8539.90

8540.11

8544.11

8544.19

8544.20

8544.30

336

8544.60
भाग-८७
8702.10

8702.20

8702.30

8702.40

8702.90

8703.10

8703.21

8703.22

8703.23

8703.24

8703.31

8703.32

8703.33

8703.40

8703.50

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

ु हरूिध्र्े कि ववकर्सत िुलक
ु हरूको र्नर्ित्त लागू
(२) साकथ िुलक
हुने सं वेिनशील िालवस्तुको उपशीर्थकहरूको सूचीःिे हार्का

उपशीर्थकहरू

बाहे कका

उपिफा

(१)

िा

उक्षल्लक्षित

उपशीर्थकहरूःभाग-७२
7213.10

7213.20

7213.91

भाग-७३
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7213.99

अन्र्

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

8302.10

8302.20

8302.30

8302.41

8302.42

8302.49

8302.50

8302.60

भाग-८३

भाग-८४
8451.90

२०.

िे हार्का उपशीर्थकहरूिा उक्षल्लक्षित िालवस्तुहरू िफा ७ बिोक्षजि पैठारी
गरे िा सोही िफािा उक्षल्लक्षित िर अनुसार भन्सार िहसुल 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

भाग -२

भाग -३

338

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

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

339

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

भाग -८

340

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

1001.91

1001.99

1005.10

1006.20

1006.30

1006.40

1101.00

1102.20

1103.19

भाग -९
0910.11
भाग -१०
1005.90

1006.10

1102.90

1103.11

1103.13

1103.20

1104.12

1104.19

1104.22

1104.23

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

भाग -११

भाग -१२

341

1207.99

1212.91

1212.92

1212.93

1212.94

1507.10

1512.11

1512.21

1512.29

1515.21

1515.50

1515.90

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

342

3923.40
भाग -६३
6310.10

२१.

6310.90

र्नजी िेत्रवाट सिार्लत कुररर्रवाट हुने र्नकासी पैठारी सम्बन्धी व्र्वस्र्ाः र्नजी
िेत्रबाट सिार्लत कुररर्रहरूिाफथत हुने र्नकासी पैठारीका सम्बन्धिा िे हार्का
व्र्वस्र्ाहरू लागू हुनेछन्ः
(१)

िे हार्का िालवस्तु कुररर्रबाट पैठारी गनथ पाइने छै नः
(क)

एक पोकािा ७० वकलोग्रािभन्िा बढी तौल भएको,

(ि)

जनावर तर्ा र्तनका अङ्गहरू,

(ग)

वनस्पर्त र र्तनका अङ्गहरू,

(घ)

जुनसुकै स्वरुपका सुन, चााँिी तर्ा गरगहना,

(ङ)

बहुिूल्र् तर्ा अधथ बहुिूल्र् पत्र्र,

(च)

प्रचर्लत कानून बिोक्षजि पैठारीको लार्ग प्रर्तवन्ध लगाइएका
अन्र् िालवस्तुहरू।

(२)

िे हार्का िालवस्तु कुररर्रबाट र्नकासी गनथ पाइने छै नः
(क)

र्नकासी िहसुल लाग्ने िालवस्तु,

(ि)

वण्डेड वेर्रहाउस तर्ा पासवू क सुववधा उपभोग गरे का
उद्योगहरूले र्नकासी गने िालवस्तु,

(ग)

प्रचर्लत

कानून

बिोक्षजि

र्नकासीको

लार्ग

प्रर्तवन्ध

लगाइएका अन्र् िालवस्तु।
(३)

कुररर्र कम्पनीले आफ्नो कुररर्रिाफथत हुने पैठारी वा र्नकासीको

कन्सोर्लडेटेड िेर्नफेस्ट अर्ग्रि रुपिा भन्सार कार्ाथलर्िा प्रस्तुत
गनुप
थ नेछ

भन्सार

कार्ाथलर्ले

िालवस्तु

जााँचपास

गिाथ

प्रज्ञापनपत्रकासार् त्र्स्तो िेर्नफेष्टको प्रर्तर्लवप अर्नवार्थ रुपिा सं लग्न
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गनुथ पनेछ।
(४)

निूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशुल्क उपहारको रुपिा एक कन्साइन्िेन्टिा
अिेररकी डलर २०० िूल्र्सम्िको िालवस्तु भ ुिानी प्रवक्रर्ाववना
पैठारी गनथ सवकनेछ। व्र्ापाररक प्रर्ोजनका हकिा अर्धकति

अिेररकी डलर ५००० िूल्र्सम्िको िालवस्तु स्वीकृत बैं वकङ्ग

प्रणाली अन्तगथत भ ुिानी हुने गरी पैठारी गनथ सवकनेछ र र्सरी हुने
पैठारीका हकिा सािान्र् भन्सार प्रवक्रर्ा अवलम्बन गनुथ पनेछ।
(५)

निूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशुल्क उपहारको रुपिा एक कन्साइन्िेन्टिा
अिेररकी डलर ५०० िूल्र्सम्िको िालवस्तु भ ुिानी प्रवक्रर्ाववना
र्नकासी गनथ सवकनेछ। व्र्ापाररक प्रर्ोजनका हकिा अर्धकति
अिेररकी डलर ५००० िूल्र्सम्िको िालवस्तु स्वीकृत वैवकङ्ग

प्रणाली अन्तगथत भ ुिानी हुने गरी र्नकासी गनथ सवकनेछ र र्सरी हुने
र्नकासीका हकिा सािान्र् भन्सार प्रवक्रर्ा अवलम्बन गनुथ पनेछ।
(६)

र्नकासी वा पैठारी गिाथ प्रेर्कले प्रत्र्ेक पोकािा रहेको िालवस्तुको
तौल सिेतको वववरण र िूल्र् िुलेको फाराि वा कन्सोर्लडेटेड
िेर्नफेष्ट प्रत्र्ेक पोकासाँगै पठाउनु पनेछ।

(७)

र्नकासी पैठारी हुने िालवस्तु जााँचपास गिाथ प्रज्ञापनपत्रका सार्

उपिफा (६) बिोक्षजिको फाराि वा िेर्नफेष्टको प्रर्तर्लवप सं लग्न गनुथ
पनेछ।
(८)

नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लई र्नकासी वा पैठारी हुने िालवस्तु तर्ा
डाक्टरको प्रेक्षस्क्रप्सनका आधारिा पैठारी हुने और्धीको हकिा
उपिफा (४) र (५) बिोक्षजिको िूल्र्को बन्िे ज लागू हुने छै न।

(९)

उपिफा (४) र (५) बिोक्षजि र्नकासी वा पैठारी हुने निूना वा
उपहारका हकिा अन्र् आवश्र्क कागजातका अर्तररि उपिफा (६)
बिोक्षजिको फाराि वा िेर्नफेस्ट सं लग्न गरी सम्बक्षन्धत कुररर्र
कम्पनीकै नाििा प्रज्ञापनपत्र भरी जााँचपास गनथ सवकनेछ।

(१०)

ु बाट हुने पैठारी वा
र्स िफािा उक्षल्लक्षित व्र्वस्र्ा जुनसुकै िुलक
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ु िा हुने र्नकासीका हकिा लागू हुनछ
जुनसुकै िुलक
े ।
(११)

िार्र् उपिफा (४) र (५) िा तोवकएको िूल्र्को सीिा नेपाल
सरकार, उद्योग, वाक्षणज्र् तर्ा आपूर्तथ िन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रिा
सूचना प्रकाक्षशत गरी हेरफेर गरे िा सोही बिोक्षजि हुनेछ।

(१२)

र्स िफाको कार्ाथन्र्निा कुनै बाधा अडकाउ परे िा भन्सार र्बभागको

िहार्निे शकले त्र्स्तो बाधा अडकाउ फुकाउन वा र्स िफािा
उक्षल्लक्षित

प्रवक्रर्ालाई

आवश्र्कता

अनुसार

सरलीकरण

गनथ

सक्नेछ।
२२.

ववववधः
(१)

िे हार्िा उल्ले ि भए वाहेक पुराना तर्ा प्रर्ोग भएका िालवस्तुहरू
पैठारी गनथ पाइने छै न।
(क)

कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी गने
भाग ८४ िा पने उत्पािन र्िर्तले पााँच वर्थ ननाघेका र्िल
िेक्षशनरी एवं र्न्त्र उपकरणहरू।
तर िुद्रण उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रर्ोजनको
लार्ग उत्पािनको र्िर्तले १० वर्थ ननाघेको िुद्रण र्न्त्रावली
(वप्रक्षन्टङ्ग िेक्षशन) पैठारी गनथ सक्नेछन्।

(ि)

उद्योगले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने धातुका पत्रु
(िेटल स्क्रर्ाप)।

(ग)

हवाई सेवा कम्पनीहरूले हवाई सेवा सिालनको लार्ग
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसिा पुराना वा
प्रर्ोग भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर र र्तनका इक्षिनहरू
एवं फेडरल एर्भएशन एक्षड्िन्सट्रेशन (एफ.ए.ए.), र्ूरोवपर्न
एर्भएशन सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) वा सम्बक्षन्धत िे शका

नागररक उड्डर्न प्रार्धकरण (सी.ए.ए.) बाट स्वीकृत प्राप्त
िेन्टीनेन्स ररवपर्र ओभरहल (एि.आर.ओ.) कम्पनीहरूले
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िेन्टीनेन्स ििथत सम्भार वा ओभरहल गरी एर्रओदिथनस
े
स्टाण्डडथ प्रिाणीकरण गरे का वा नेपाल नागररक उड्डर्न

प्रार्धकरणबाट स्वीकृत प्राप्त कम्पनीहरूले ििथत सम्भार वा
ओभरहल

गरे का

ु ाथहरु।
पाटथपज
(घ)

हवाइजहाज

र

हेर्लकोप्टरका

अन्र्

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका िालवस्तु
सम्बन्धी सूचना अन्तगथत पैठारी गनथ पाइने र्नजी प्रर्ोगका
िालवस्तु।

(ङ)

नेपाल सरकारको स्वीकृर्त र्लई राहत तर्ा उिार कार्थका
लार्ग अन्तराविर् सं घ सं स्र्ाबाट सहर्ोग स्वरूप पैठारी हुने
िालवस्तु।

(च)

नेपालिा

सिार्लत

आर्ोजनाको

लार्ग

आर्ोजना

तर्ा

ठे केिारले पर्छ वफताथ लै जाने शतथिा पैठारी गने पुराना र्िल

िेक्षशनरी तर्ा र्न्त्र उपकरणहरु र पर्छ वफताथ लै जाने
शतथिा नेपाल आर्ल र्नगिले भारतीर् आर्ल र्नगिबाट
पैठारी गने पुराना ररफ्र्ूलर ट्याङ्कर।
(छ)

र्स उपिफािा उल्ले ि गररएिे क्षि वाहे कका पुराना वा
प्रर्ोग भएका िालवस्तु र उत्पािन र्िर्त निुलेका र्िल
िेक्षशनरी एवं र्न्त्र उपकरणहरू पैठारी गरे को पाइएिा
जफत गररनेछ।

(२)

चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्वतबाट िालवस्तुहरू पैठारी गिाथ िे हार्िा
उक्षल्लक्षित िालवस्तु वस्तु ववर्निर् वा बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनुसार र
अन्र् सबै िालवस्तु बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनुसार गनुथ पनेछः
(क) कच्चा ऊन,
(ि) जीववत भेडा च्र्ांग्रा,
(ग) नून,
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(घ) चौंरी गाई र चौंरी गाईको पुच्छर,
(ङ) गलैं चा,
(च) जडीबुटी।
तर र्नकासी गिाथ र सोह्र हजार रूपैंर्ासम्िको िालवस्तु
पैठारी गिाथ बैवङ्कङ्ग प्रणाली अर्नवार्थ हुने छै न।
(३)

ब्रअ
ु री

कम्पनीले

क्राउनककथ

पैठारी

गिाथ

आन्तररक

राजस्व

कार्ाथलर्को र्सफाररसिा िात्र पैठारी गनुथ पनेछ।
(४)

ु
तेस्रो िुलक
तर्ा चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तव्वतिा र्नकासी हुने
िालवस्तु

कुनै

र्नकासीकताथले

भन्सार कार्ाथलर्िा जााँचपास

काठिाडौंिै

र्त्रभ ुवन

वविानस्र्ल

गराई बन्ि कन्टे नरिा भन्सारको

र्सलछाप लगाई िक्षिण सीिाक्षस्र्त भन्सार कार्ाथलर्हरू तर्ा उत्तरी
सीिािा अवक्षस्र्त तातोपानी तर्ा रसुवा भन्सार कार्ाथलर्बाट र्नकासी
गनथ चाहेिा भन्सार ववभागले प्रवक्रर्ा तोकी उि सुववधा प्रिान
गनेछ।
(५)

कुनै सरकारी र्नकार्, उद्योग, व्र्क्षि, सं स्र्ा वा वविे शी नागररकले

कुनै िास कार्थ प्रर्ोजनको लार्ग (व्र्ापाररक प्रर्ोजन बाहे क) पर्छ
वफताथ लै जाने शतथिा पैठारी गने िालवस्तु सम्बक्षन्धत िन्त्रालर् वा
िूतावासको र्सफाररसिा बढीिा तीन िवहनासम्िको लार्ग लगतिा
रािी पैठारी गनथ दिन सवकनेछ। र्सरी र्सफाररस नभएको अवस्र्ािा
भन्सार कार्ाथलर्ले औक्षचत्र् हेरी पर्छ वफताथ गने शतथिा बढीिा
एकवर्थको अवर्ध तोकी लाग्ने कर, िहसुल तर्ा शुल्कहरू वापत
बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लई जााँचपास गनथ स्वीकृर्त दिन सक्नेछ। तोकेको

अवर्धिा िालवस्तु वफताथ गरे िा सो िालवस्तु पैठारी हुाँिाका बित
बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा रािेको िहसुल रकिको एक प्रर्तशत रकि असुल

गरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ। तोवकएको अवर्धिा िालवस्तु
वफताथ नगरे िा बैङ्क ग्र्ारे ण्टीिा रहेको रकिबाट लाग्ने िहसुल असुल
गररनेछ।
347

तर,
(क)

र्निाथण कार्थिा प्रर्ोग हुने एक्साभेटर, डोजर, लोडर, रोलर
लेभलर तर्ा क्रेन जस्ता हेर्भ इक्वीपिेण्टहरू पर्छ वफताथ
लै जाने

गरी

अस्र्ार्ी

पैठारी

गिाथ

भन्सार

िहसुल,

अन्तःशुल्क तर्ा िूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा एकिुष्ट
सििरिा प्रर्त दिन एक हजार पााँच सर् रुपैर्ााँका िरले
भन्सार िहसुल र्लई बढीिा एक वर्थसम्िको लार्ग अस्र्ार्ी
पैठारी गनथ दिइनेछ,
(ि)

कृवर् कार्थिा प्रर्ोग हुने वेलर वा स्ट्र कलेक्टर सवहतको

कम्वाइन्ड हाभे ष्टर पर्छ वफताथ लै जाने गरी अस्र्ार्ी पैठारी
गिाथ भन्सार िहसुल, अन्तःशुल्क तर्ा िूल्र् अर्भवृवि
करको सट्टा एकिुष्ट सििरिा प्रर्तदिन एक हजार सात सर्
रुपैर्ााँका

िरले

भन्सार

िहसुल

र्लई

बढीिा

तीन

िवहनासम्िको लार्ग अस्र्ार्ी पैठारी गनथ दिइनेछ।
िार्र्

बुाँिा

नं.

(क)

र

(ि)

िा

उक्षल्लक्षित

उपकरणहरू िहसुल नबुझाई बसेको अवस्र्ािा पक्राउ परी
कारबाहीका लार्ग भन्सार कार्ाथलर्िा पेश भएिा चोरी
पैठारी भएको िानी भन्सार ऐन बिोक्षजि कारबाही हुनेछ।

िहसुल र्तरे को सिर् व्र्र्तत भएपर्छ वफताथ लै जाने क्रििा
िनार्सब कारण भएिा त्र्स्तो उपकरणको िूल्र्िा नवढ्ने
गरी बढी बसेको अवर्धको प्रर्त दिनको पााँचहजार रुपैंर्ा्ाँका
िरले िहसुल असुल गरी वफताथ लै जान दिन सक्नेछ।
(ग)

र्बपद्को अवस्र्ािा उिार तर्ा राहत कार्थिा प्रर्ोग हुने
तर्ा उिार तर्ा राहतका लार्ग आउने वविे शी व्र्क्षिहरूका

लार्ग आवश्र्क पने िे हार् बिोक्षजिका िालवस्तुहरू पर्छ

वफताथ लै जाने गरी लगतिा रािी अस्र्ार्ी पैठारी गनथ दिन
सवकनेछः
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(अ)

सूचना तर्ा सिार सम्बन्धी उपकरणहरू,

(आ)

पानी शुिीकरण तर्ा पानी भण्डारण सम्बन्धी
उपकरण तर्ा वस्तुहरू,

(इ)

डाक्टर,

इक्षन्जर्नर्र,

सािुिावर्क

सिारकिी,

काििार

आदिको

लक्षजवष्टर्सर्न,
कािको

लार्ग

आवश्र्क पने सबै वकर्सिका उपकरण, िेक्षशन,
र्न्त्र तर्ा ववद्युतीर् उपकरणहरू,
(ई)

राहतको लार्ग प्रत्र्ि रुपिा प्रर्ोग नहुने तर र्बपद्

बाट भएको असरलाई हटाउन र सोको सािना गनथ
प्रर्ोग
प्रिूर्ण

हुने

उपकरणहरू

हटाउने,

जस्तैः

र्बर्ग्रएका,

सबै

प्रकारका

भक्षत्कएका

घर,

भवनहरू तर्ा सं रचनाहरू सफा गने वा हटाउने,
औद्योर्गक सं रचनाहरू र्नरीिण गने आदि कार्थिा
प्रर्ोग हुने िेक्षशनरी तर्ा उपकरणहरू,
(उ)

कार्ाथलर् उपकरण

जस्ता

प्रशासर्नक सहर्ोगी

िालवस्तुहरू, जस्तैः कम्प्र्ूटर, फोटोकवप तर्ा
वप्रन्टर, िचथ भएर जाने प्रकृर्तका िालवस्तुहरू,

किथचारी सुरिा सम्बन्धी उपकरणहरू, प्रशासर्नक
म्र्ानुअल तर्ा कागजातहरू,
(ऊ)

र्बपिको

सिर्िा

किथचारीका

लार्ग

उिार

कार्थिा

स्र्ानान्तरण

गनथ

िवटने
सवकने

बासस्र्ान तर्ा र्सका सहार्क सािग्रीहरू, जस्तैः
िाना

पकाउने

तर्ा

िाने

उपकरण

तर्ा

सािग्रीहरू, स्नानागार सम्बन्धी सािग्रीहरू, सुरिा
सम्बन्धी सािग्रीहरू,
(ए)

सवारी

साधनहरू,

र्तनका

स्पेर्र

ििथतका लार्ग आवश्र्क उपकरणहरू,
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पाटथस

तर्ा

(ऐ)

उिार कार्थका लार्ग आवश्र्क जनावरहरू, जस्तैः

(ओ)

र्बपिको सिर्िा उिारिा सं लग्न व्र्क्षिहरू बस्न

तार्लि प्राप्त कुकुरहरू,

तर्ा र्तनीहरूको कार्थसम्पािनको लार्ग आवश्र्क
पने िालवस्तुहरू,
(औ)

नेपाल सरकारले राहत प्रर्ोजनको लार्ग तोके
बिोक्षजिका अन्र् िालवस्तुहरू।

(६)

चीनको स्वशार्सत िेत्र र्तब्वतबाट क्रेर्डट सुववधा अन्तगथत िालवस्तु
पैठारी गिाथ रािेको धरौटी रकि वफताथ पाउनको लार्ग उि िालवस्तु
पैठारी गरे को र्िर्तले तीन िवहनार्भत्र बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट भ ुिानी

पठाएको प्रिाण पेश गरी धरौटी वफताथ र्लइसक्नु पनेछ। िालवस्तु
पैठारी भएको र्िर्तले तीन िवहनार्भत्र उपरोि बिोक्षजि वफताथ
नभएको धरौटी रकि सिरस्र्ाहा गररनेछ र त्र्सिा पैठारीकताथको
िाबी लाग्ने छै न।
(७)

नेपालको अन्र् रािहरूसं ग भएका दद्वपिीर् तर्ा बहुपिीर् सम्झौता

वा सक्षन्धको प्रर्तकूल नहुने गरी नेपालिा पैठारी भएका िालवस्तुहरू
िे हार् बिोक्षजि र्नकासी गनथ दिइनेछः
(क)

िालवस्तु पैठारी भएको र्िर्तले छ िवहनार्भत्र पुनः अको
ु िा र्नकासी गने गरी पैठारी गनथ चाहेिा पैठारीकताथको
िुलक

अनुरोधिा उि िालवस्तुिा िरबन्िी अनुसार लाग्ने भन्सार
िहसुल धरौटीिा रािी पैठारी गनथ दिइनेछ। र्स्ता वस्तुहरू
र्नकासी गिाथ पैठारी गिाथको अवस्र्ािा भ ुिानी गरे को

वविे शी िुद्रािा नघट्ने गरी आजथन गरे को प्रिाण र र्नकासी
भएको प्रिाण पेश गरे को एक िवहनार्भत्र धरौटी रहे को
रकिबाट लाग्ने भन्सार िहसुलको िश प्रर्तशत रकि असुल
गरी बााँकी भन्सार िहसुल वफताथ गररनेछ।
(ि)

कुनै व्र्क्षिले नेपालिा पैठारी भएको िालवस्तुहरू बैवङ्कङ्ग
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प्रवक्रर्ा िाफथत भ ुिानी हुने गरी र्नकासी गनथ चाहेिा पैठारी
िूल्र्िा कक्षम्तिा १० प्रर्तशत िूल्र् अर्भवृवि गरी र्नकासी

बापतको वविे शी िुद्रा अग्रीि रूपिा प्राप्त भई सकेको वा सो
बापत िोर्लएको प्रतीतपत्रको आधारिा वविे शी िुद्रा प्राप्त हुने
प्रिाण पेश गरे िा र्नकासी गनथ दिइनेछ।

तर पैठारी भएको र्िर्तले िुई वर्थ नाघेका र
नेपालिा र्बक्री हुन नसकेका ववद्युतीर् उपकरण (इलेक्षक्ट्रक
वा इलेक्ट्रोर्नक) हरू पैठारीकताथ स्वर्ंले र्नकासी गनथ चाहेिा

र्नकासीकताथ र पैठारीकताथका बीचिा भएको िररि र्बक्री
सम्झौता पेश गरे िा र्नकासी गनथ दिइनेछ र र्स िण्डिा
उक्षल्लक्षित िूल्र् अर्भवृविको शतथ लागू हुने छै न।
(८)

नेपालिा पैठारी भई वा नेपालिा नै उत्पािन भई प्रर्ोग भइसकेका वा
पुराना भाग ८४, ८५ र ९० िा पने िालवस्तु तर्ा नेपालर्भत्रबाट
सङ्कर्लत जुनसुकै पिार्थका रद्दी तर्ा पत्रुहरू र्नकासी बापतको वविे शी
िुद्रा अर्ग्रि रूपिा प्राप्त भई सकेको वा सो बापत िोर्लएको

प्रतीतपत्रको आधारिा िुई पिीर् सक्षन्ध ववपरीत नहुने गरी र्नकासी
गनथ दिइनेछ।
(९)

िहसुल, िूल्र्ाङ्कन, त्र्ाङ्क वा र्स्तै अन्र् प्रर्ोजनको लार्ग भन्सार
ववभागको िहार्निे शकले वस्तु वगीकरणको उपशीर्थकिा आवश्र्क
अङ्कहरू र्प गरी कार्ाथन्वर्निा ल्र्ाउन सक्नेछ।

(१०)

अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने गरी बनाइएका स्कुटर,
नेपाल सरकार, िवहला, बालबार्लका तर्ा जेष्ठ नागररक िन्त्रालर् वा
सम्बक्षन्धत क्षजल्लाको प्रिुि क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसिा अपाङ्गता
भएका व्र्क्षिहरूको नाििा पैठारी गिाथ भन्सार िहसुल लाग्ने छै न।
पैठारीको अवस्र्ािा अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने

नभएका र पैठारी गररसकेपर्छ अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनथ
र्िल्ने बनाई िताथ गने भएिा उि िन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धत क्षजल्लाको
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प्रिुि क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसिा पैठारी गिाथ लाग्ने भन्सार
िहसुल धरौटी र्लइनेछ। अपाङ्गता भएका व्र्क्षिहरूको नाििा
उपर्ुि
थ
बिोक्षजि िताथ भएको प्रिाण भन्सार कार्ाथलर्िा पेश गरे पर्छ
धरौटी रहेको भन्सार िहसुल वफताथ दिइनेछ। र्सरी पैठारी गरे को
स्कुटर

नेपाल

अपाङ्ग

सं घको

र्सफाररसिा

अपाङ्गता

भएका

व्र्क्षिहरूलाई नै र्बक्री वा नािसारी गिाथ भन्सार िहसुल लाग्ने
छै न।
(११)

बण्डेड वेर्रहाउस र नगि धरौटी (पासवू क) को सुववधा नर्लएका
उद्योगहरूले

आफूले

र्नकासी

गने

िालवस्तु उत्पािनको

लार्ग

आवश्र्क पने कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालिा
उत्पािन नहुने प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) पैठारी गरी सोबाट उत्पादित
तर्ारी िालवस्तु तोवकएको अवर्धर्भत्र तोवकएको प्रवक्रर्ा अनुसार
र्नकासी गरे िा त्र्स्ता कच्चा पिार्थ, सहार्क कच्चा पिार्थ (नेपालिा
उत्पािन नहुने प्र्ावकङ्ग िेटेररर्ल सिेत) पैठारी गिाथ भन्सार र्बन्िुिा

लागेको कर, िहसुल नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी सोही
सूचनािा

तोवकए

बिोक्षजिका

िालवस्तुिा

तोवकए

बिोक्षजिको

र्िर्तिे क्षि तोवकए बिोक्षजिको सििरिा भन्सार र्बन्िुबाट वफताथ
दिइनेछ।
(१२)

र्ात्रुले ल्र्ाउन र लै जान पाउने र्नजी प्रर्ोगका िालवस्तु सम्बन्धिा
नेपाल

राजपत्रिा

प्रकाक्षशत

सूचनािा

तोवकए

बिोक्षजि

नेपाली

र्ात्रुहरूले ल्र्ाउने एल.सी.डी., प्लाज्िा वा एल.इ.डी. टे र्लर्भजनिा
भन्सार िहसुल, अन्तःशुल्क र िूल्र् अर्भवृवि करको सट्टा सििरिा
एकिुष्ट ५५ प्रर्तशत भन्सार िहसुल असुल गररनेछ।
तर वैिेक्षशक रोजगारिा गई कम्तीिा लगातार बाह्र िवहना

काि गरी आउने नेपाली नागररकहरूलाई एक पटकको लार्ग
अर्भलेिवि गरी र्नजहरूले सार्िा ल्र्ाएको एउटा जुनसुकै प्रकारको

बत्तीस ईन्चसम्िको टे र्लर्भजनिा लाग्ने सम्पूणथ कर िहसुल छूट

दिइनेछ। सो भन्िा बढी ईन्चको टे र्लर्भजन ल्र्ाएिा उि छूट
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सुववधा दिइने छै न।
(13)

चलक्षचत्र ववकास वोडथको र्सफाररसिा नेपाली चलक्षचत्रको छार्ााँकनको
लार्ग आवश्र्क र्न्त्र तर्ा उपकरण पर्छ वफताथ गने शतथिा बढीिा
एक वर्थको अवर्ध तोकी लाग्ने िहसुल वापतको रकि बैङ्क ग्र्ारे ण्टी
र्लइ पैठारी गनथ दिन सवकनेछन्। र्सरी पैठारी गररएका र्न्त्र तर्ा

उपकरण वफताथ गरे पर्छ रािेको बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा गररनेछ।
तोकेको अवर्धिा वफताथ नगरे िा लाग्ने िहसुल बै ङ्क ग्र्ारे ण्टीबाट
असुल गरी त्र्स्ता र्न्त्र तर्ा उपकरण जफत गररनेछ।
(१४)

पैठारीकताथले नेपालिा र्बक्री गररने अर्धकति िुद्रा र्बक्री िूल्र्
पैठारीकै अवस्र्ािा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्िा अर्नवार्थ घोर्णा
गनुथ पने गरी नेपाल सरकारले िालवस्तुहरू तोक्न सक्नेछ।

(१५)

पुराना ट्रकहरूलाई वविे श लगी कन्टे नर ट्रक वा कन्टे नर राख्ने ट्रेलर
ट्रक बनाई वफताथ ल्र्ाएिा सोिा लागेको िचथ रकििा लाग्ने भन्सार
िहसुल पूणथ रूपिा छूट दिइनेछ।

(१६)

शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत पने कुनै ढु वानी साधनको इक्षिनसाँग
जोर्डएको शीर्थक ८७.०६ अन्तगथत पने चेर्ससिा पैठारी भन्सार
िहसुल िर बढी भएको र सोही चेर्ससिा बनेको तर्ारी साधनिा
पैठारी भन्सार िहसुल िर कि भएको अवस्र्ािा कुनै पैठारीकताथले

त्र्स्तो तर्ारी साधन पैठारी नगरी सोको इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस
पैठारी गरी सो चेर्सस नेपालर्भत्रै वा वविे शिा लगी तर्ारी साधन
बनाउन चाहेिा िे हार् बिोक्षजि सुववधा प्रिान गररनेछः
(क)

इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी नेपालर्भत्रै तर्ारी
साधन बनाउन चाहेिा सो चेर्सस पैठारी गिाथ पैठारीकताथको
अनुरोधिा चेर्ससिा लाग्ने पूरै िहसुल धरौटीिा रािी छ
िवहनार्भत्र तर्ारी साधन बनाई सम्बक्षन्धत र्नकार्िा िताथ
गरी सोको प्रिाण तर्ा तर्ारी साधन सम्बक्षन्धत भन्सार
कार्ाथलर्िा पेश गरे पर्छ त्र्स्तो तर्ारी साधन पैठारी गिाथ
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लाग्ने िहसुल िर बिोक्षजिको िहसुल रकि धरौटीबाट
कट्टा

गरी

बााँकी

धरौटी

रकि

पैठारीकताथलाई

वफताथ

दिइनेछ।
(ि)

इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी पुनः उि चेर्सस
वविे शिा

लगी

तर्ारी

साधन

बनाई

ल्र्ाउन

चाहेिा

पैठारीकताथको अनुरोधिा सो चेर्सस पैठारी गिाथ लाग्ने पूरै
िहसुल धरौटीिा राक्षिनेछ र पैठारी भएको र्िर्तले तीन
िवहनार्भत्र पैठारीकताथको अनुरोधिा कुनै प्रकारको िहसुल

नर्लई सो चेर्सस वविे श र्नकासी गनथ अनुिर्त दिइनेछ।
र्सरी र्नकासी भएको चेर्ससिा र्नकासी भएको र्िर्तले छ
िवहनार्भत्र तर्ारी साधन बनाई पैठारी गरे िा त्र्स्तो तर्ारी
साधन बनाउन लागेको िचथ एवं पवहले पैठारी भएको चेर्सस
सिेतको िूल्र्िा त्र्स्तो तर्ारी साधन पैठारी हुाँिा िरबन्िी

बिोक्षजि लाग्ने िर बिोक्षजिको िहसुल चेर्सस पैठारी गिाथ
रािेको धरौटीबाट असुल गरी बााँकी धरौटी रकि वफताथ
दिइनेछ र धरौटीबाट अपुग भएिा पैठारीकताथबाट असुल
गररनेछ।
(ग)

नेपालक्षस्र्त आर्धकाररक र्बक्रेता एजेन्सीको नाििा धरौटी
रािी पैठारी भएको चेर्सस अन्र् व्र्क्षिले िररि गरी िण्ड

(क) र (ि) बिोक्षजि तर्ारी साधन बनाउन चाहेिा त्र्स्तो

व्र्क्षिलाई सिेत िण्ड (क) र (ि) बिोक्षजिको सुववधा
प्रिान गररनेछ।
(घ)

उक्षल्लक्षित सुववधाको कार्ाथन्वर्नका क्रििा कुनै प्रवक्रर्ागत
कदठनाईहरू र्सजथना भएिा वा उक्षल्लक्षित सिर् सीिा
अपर्ाथप्त

भएिा

भन्सार

ववभागका

िहार्निे शकले

छ

िवहनासम्ि म्र्ाि र्प गनथ र आवश्र्क र्निे शन दिई
सरलीकरण गनथ सक्नेछ।
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(ङ)

उक्षल्लक्षित ढु वानी साधनको प्रकृर्त फरक गरी वा अन्र्
प्रर्ोजनको लार्ग र्बक्री गने भएिा वा आफैले अन्र् प्रर्ोगिा
ल्र्ाउन चाहेिा कानून बिोक्षजि लाग्ने पूरै िहसुल र्तरी
र्बक्री गनथ वा अन्र् प्रर्ोजनिा ल्र्ाउन पाइनेछ। सो
बिोक्षजि प्रकृर्ा पूरा नगरी ढु वानी साधनको प्रकृर्त फरक
पारे को वा घोवर्त बाहेक अन्र् प्रर्ोगिा ल्र्ाएको पाइएिा
त्र्स्तो साधन जफत गररनेछ।

(१७)

बन्ि कन्टे नरिा लगाउने सील भन्सार ववभागले तोकेको िूल्र् भ ुिानी
गरी सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्बाट प्राप्त गनथ सवकनेछ।

(१८)

कुनै भन्सार कार्ाथलर्बाट िालवस्तु पैठारी गने गरी प्रतीतपत्र िोलेको
तर कारणबस सो भन्सार कार्ाथलर्को सट्टा अन्र् भन्सार कार्ाथलर्बाट
पैठारी गनुप
थ ने अवस्र्ा परे िा प्रतीतपत्र िोलेको बैकले पैठारी हुने
भन्सार

कार्ाथलर्

सं शोधन

गरे को

प्रिाण

पैठारी

हुने

भन्सार

कार्ाथलर्िा पेश भएिा सम्बक्षन्धत भन्सार कार्ाथलर्ले िालवस्तु
जााँचपास गनथसक्ने छ। र्सरी पैठारी हुने भन्सार र्बन्िु पररवतथनका
लार्ग अन्र् र्नकार्को अनुिर्त वा र्सफाररस आवश्र्क पने छै न।
(१९)

नेपाल

सरकारबाट

स्वीकृर्त

प्राप्त

स्वास््र्

सं स्र्ाले

ववरािीको

शरीरबाट र्लइएको कुनै निूना परीिणको लार्ग वविे शिा पठाउाँिा वा
ल्र्ाउाँिा िहसुल नर्लई लै जान वा ल्र्ाउन दिइनेछ।

(२०)

र्स अनुसूचीिा उल्लेि भएका िालवस्तु तर्ा ती िालवस्तुहरूको
वस्तु वगीकरण शीर्थक वा उपशीर्थकिा फरक परी कार्ाथन्वर्निा
दद्वववधा

भएिा

वा

िालवस्तुको

वववरण

र

सोको

शीर्थक

वा

उपशीर्थकिा कुनै त्रुवट फेला परे िा भन्सार ववभागको िहार्निे शकले
व्र्ाख्र्ा गरी तोक्न वा त्र्स्तो त्रुवट सच्र्ाउन सक्नेछ।
(२१)

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसिा स्विे शी वार्ुसेवा
कम्पनीहरुका स्वार्ित्विा रहे का हवाइजहाज तर्ा हेर्लकोप्टरहरु

वविे शिा र्लजिा दिने गरी लगतिा रािी अस्र्ार्ी र्नकासी गनथ दिन
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सवकनेछ।
(२२)

ग्र्ााँस वुलेट बनाउन िहसुल धरौटी रािी र्नकासी गरे का तर
कानूनिा तोवकएको म्र्ािर्भत्र वफताथ ल्र्ाउन नसकेका चेसीसहरु तीन
िवहनार्भत्र वुलेट वा अन्र् ढु वानी तर्ा सवारीका साधन बनाई वफताथ

ल्र्ाएिा र्सरी तर्ारी वुलेट वा अन्र् ढु वानी तर्ा सवारीका साधन

वनाउाँिा लागेको िूल्र्िा लाग्ने िहसुल असुल गरी पैठारी गनथ
दिइनेछ। तीन िवहनार्भत्र तर्ारी साधन नबनाई चेसीस नै वफताथ
ल्र्ाएिा वा ल्र्ाइसकेको भएिा सिेत एकपटकका लार्ग पवहला
रािेको धरौटी रकि वफताथ दिइनेछ।
(२३)

वण्डेड वेर्र हाउसको इजाजत प्राप्त गरी बैङ्क ग्र्ारे ण्टी सुववधािा
कच्चा पिार्थ पैठारी गरी तर्ारी बस्तु बनाई कानूनले तोकेको
म्र्ािर्भत्र र्नकासी गरे का तर ववववध कारणले बैङ्क ग्र्ारे ण्टी फुकुवा
गनथ

नसकेका

उद्योगहरुको

हकिा

र्िर्त

२०७६

साल

पौर्

िसान्तर्भत्र आवश्र्क कागजातसवहत र्नवेिन दिएिा त्र्स्ता बैङ्क
ग्र्ारे ण्टीहरु फुकुवा गररनेछ।
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अनुसूची-२
(िफा २ को उपिफा (२) साँग सम्बक्षन्धत)
१.

नेपालबाट वविे शिा र्नकासी हुने िालवस्तुिा िे हार् बिोक्षजि र्नकासी भन्सार
िहसुल लाग्नेछ। र्स िफािा उल्लेि भएका बाहे क अन्र् िालवस्तुिा
र्नकासी भन्सार िहसुल लाग्नेछैन।
र्नकासी
भन्सार

िहसुल िर

शीर्थक

उपशीर्थक

िालवस्तुको वववरण

अन्र्र्ा

उल्लेि

भएकोिा

बाहेक िोल
प्रर्तशतिा

कोसा छोडाएको सुख्िा कोसे तरकारी, बोक्रा

07.13

छोडाएको वा नछोडाएको वा िलेको वा निलेको
-िुसरु ोः
0713.40.90

१०.०१

--िुसरु ोको िाल (Split Red Lentils)

प्र.के.क्षज.
रु.१।-

गहुं र िेसर्लन।
-िुरुि गहुः
1001.11.00

--बीऊ

प्र.के.क्षज.

1001.19.00

--अन्र्

प्र.के.क्षज.

रु.१।-

रु.१।-

-अन्र्ः
1001.91.00

प्र.के.क्षज.

--बीऊ

रु.१।-
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1001.99.00
10.05

प्र.के.क्षज.

--अन्र्

रु.१।-

िकैं।
1005.10.00

-बीऊ (गेडा)

प्र.के.क्षज.

1005.90.00

-अन्र्

प्र.के.क्षज.

10.06

रु.१।-

रु.१।-

धान।
1006.10.00

-धान

प्र.के.क्षज.

1006.20.00

-कुटे को (तर राम्रो नफलेको)

प्र.के.क्षज.

1006.30.00

-पार्लस वा चम्कने गरे को वा नगरे को कुटे र

प्र.के.क्षज.

रु.१।-

रु.१।-

तर्ार गरे को चािल
1006.40.00

रु.१।प्र.के.क्षज.

-कर्नका

रु.१।-

िुख्र्तः सुगक्षन्धत वस्तु बनाउने, और्र्ध बनाउने

12.11

वा

कीटनार्क

और्र्ध

बनाउने

वा

र्स्तै

प्रर्ोजनका लार्ग प्रर्ोग हुने िालको, ताजा,
क्षचस्र्ाइएको, वहिीकृत वा सुकेको कावटएको वा
नकावटएको,

वपंधेको

वा

नवपंधेको

वा

धू लो

पाररएको वा नपाररएको ववरुवा र ववरुवाका
अङ्गहरू (बीर्ां र फलसिेत)।
-अन्र्ः
1211.90.10

--र्ाचाथगम्ु वा

1211.90.90

--अन्र्

प्र.के.क्षज. रु.
५०००।प्र.के.क्षज.
रु.१।-
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14.04

अन्र्त्र नपरे को वनस्पर्त उत्पािन।
1404.90.10

--अधथ तर्ारी िर्रकत्र्ा (कत्र्ा रस)

प्र.के.क्षज.

1404.90.20

--िर्र कत्र्ा

प्र.के.क्षज

1404.90.50

--रुद्रािका िानाहरू

प्र.के.क्षज

1404.90.60

--अगेर्लको वोक्रा

प्र.के.क्षज

1404.90.70

--ररठ्ठा (सोपनट)

प्र.के.क्षज

1404.90.90

--अन्र्

प्र.के.क्षज

21.06

रु.७।-

रु.५।-

रु.१।-

रु.१।-

रु.१।-

रु.५।-

अन्र्त्र नपरे को िाद्य पिार्थ।
-अन्र्ः

23.04

प्र.के.क्षज

2106.90.20

--पान िसला (सुती रवहत)

2106.90.70

--सुती रवहत सुगक्षन्धत सुपारी

2304.00.00

भटिासको तेल र्नकाल्िा प्राप्त हुने वपना र अन्र्

रु.४०।प्र.के.क्षज
रु.२५।-

ठोस अवशेर्, वपंधेको वा नवपंधेको वा पेलेटको
रुपिा भएको वा नभएको।

23.05

2305.00.00

बिािको

तेल

पेल्िा

र्नस्केको,

वपंधेको

वा

नवपंधेको, पेलेटको रुपिा भएको वा नभएको
वपना र अन्र् ठोस अवशेर्।
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प्र.के.क्षज

रु.-।५०

प्र.के.क्षज

रु.-।५०

वनस्पर्तको वोसो वा तेल र्नकाल्िा प्राप्त हुने

23.06

शीर्थक २३.०४ वा २३.०५ िा परे को बाहेक

वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको रुपिा भएको वा
नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्।
2306.20.00

प्र.के.क्षज

-आलसको बीर्ााँको

रु.१।-

-तोरी वा रार्ो (रे प और कोल्जा) िानाः
2306.41.00

2306.90.00

--न्र्ून इरुर्सक अम्ल तोरी वा रार्ो (रे प अर

रु.।५०

-अन्र्

प्र.के.क्षज

अन्र्

24.03

प्र.के.क्षज

कोल्जा) िानाहरू (र्सड्स)

रु.१।-

उत्पािनिा

प्रर्ोग

भएको

सुती

र

प्रर्तस्र्ापक सुती; सिरुपी (होिोक्षजनाइज्ड) वा
पुनर्नथर्िथत (ररकक्षन्स्टचूएटे ड) सुती; सुतीको रस र
सार।
--अन्र्ः
2403.99.10

---जिाथ, िैनी, नस (स्नफ), गुट्िा र र्स्तै सुती
र्ििर्त तर्ारी वस्तुहरू

2403.99.90

प्र.के.क्षज
रु.५०।प्र.के.क्षज

---अन्र्

रु.५०।-

ु ) बालुवा
भाग २६ को िेटलववर्ररङ्ग (धातुर्ि

25.05

बाहेक रङ्गीन वा रङ्गहीन सवै प्रकारको प्राकृर्तक
बालुवा।
2505.10.00

-र्सर्लका बालुवा र क्वाजथ

प्र.घ.र्ि. रु.

2505.90.00

-अन्र् बालुवा

प्र.घ.र्ि. रु.
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१,२००।-

१,२००।-

25.14

2514.00.00

अर्ल

अर्ल

टु क्राएको

करौंर्तद्वारा

काटे को

वा

वा

नटु क्राएको

नकाटे को

वकर्सिले काटे को चारपाटे

वा

वा

अरु

(वगाथकार सिेत)

वढक्का वा पाता, स्लेट
करौंर्तद्वारा

25.16

वा

प्र.घ.र्ि. रु.
१,२००।-

अन्र्

वकर्सिले

अर्ल

अर्ल

तार्छएको, कावटएको वा टु क्राइएको चारपाटे
(वगाथकार सिेत) वढक्का वा पाताको रुपिा रहेको
ग्रेनाइट (कडा पत्र्र), पफाथइरी, रे शा नभएको
आग्नेर् चट्टान, वेसाल्ट, वलौटे ढुं गा र स्िारक
एवं भवन बनाउने अन्र् ढुं गा।
-बलौट ढुं गाः
2516.20.10

--टु क्र्र्ाइएका

वा

नटु क्र्र्ाइएका

र्गट्टी

र

बाटु र्लएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इिसम्िका

प्र.घ.र्ि.
रु.६००।-

2516.20.20

--टु क्र्र्ाइएका वा नटु क्र्र्ाइएका २.५ इिभन्िा
बढीका ढु ङ्गाहरू

2516.20.30

25.17

--टु क्र्र्ाइएका

१,२००।-

वा

नटु क्र्र्ाइएका

ढु ङ्गाहरू

र

बालुवाको र्ििण, छराथ

टु क्रा ओछ्याउाँ िा वा रे ल्वे र अन्र् र्स्तै ठाउं िा
दृढ बनाउन बोझको रुपिा लगाउन प्रर्ोग
गररने तावपत वा अतावपत र्गट्टी र टु क्राइएका वा
वपंर्धएका ढुं गाहरू; बाटु र्लएका पत्र्र (र्सं गल),
र

र्ो

शीर्थकको

पवहलो

भागिा

उल्लेि भएका वस्तुहरू भएको वा नभएको
स्ल्र्ाग (धातु अवशेर्), ड्रस र र्स्तै औद्योर्गक
अवशेर्; अलकत्रार्ुि िेकाडि (रोडा); तावपत
वा अतावपत शीर्थक २५.१५ वा २५.१६ का
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प्र.घ.र्ि. रु.
१,२००।-

साधारणतर्ा कंवक्रट जोड्िा, सडकिा ढुं गाका

अक्षग्नप्रस्तर

प्र.घ.र्ि. रु.

पत्र्रका िाना, टु क्राटु क्री र धू लो।
-साधारणतर्ा

कंवक्रट जोड्िा, सडकिा

ढुं गा

ओछ्याउाँ िा वा रे ल्वे र र्स्तै ठाउं िा दृढ बनाउन
बोझ लगाउने काििा प्रर्ोग गररने तावपत वा
अतावपत
ढुं गाहरू,

र्गट्टी

र

टु क्राइएका

बाटु र्लएका

वा

प्रस्तर,

वपंर्धएका
अक्षग्नप्रस्तर

(क्षफ्लण्ट):
2517.10.10

2517.10.20

--टु क्राइएका

वा

नटु क्राइएका

र्गट्टी

र

रु.६००।-

--टु क्राइएका वा नटु क्राइएका २.५ इिभन्िा

प्र.घ.र्ि. रु.

बढीका ढु ङ्गाहरू
2517.10.30

प्र.घ.र्ि.

बाटु र्लएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स),२.५ इिसम्िका

--टु क्राइएका

१,२००।-

वा

नटु क्राइएका

ढु ङ्गाहरू

र

बालुवाको र्ििण, छराथ

प्र.घ.र्ि. रु.
१,२००।-

-उप शीर्थक २५१७.१० िा उक्षल्लक्षित वस्तु
सिावेश भए वा नभएका ड्रस र स्ल्र्ाग (धातुका
अवशेर्) का वा र्स्तै औद्योर्गक अवशेर्का
िेकाडि (रोडा) :
2517.20.10

--टु क्राइएका

वा

नटु क्राइएका

र्गट्टी

र

बाटु र्लएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इिसम्िका

प्र.घ.र्ि.
रु.६००।-

2517.20.20

-- टु क्राइएका वा नटु क्राइएका २.५ इिभन्िा
बढीका ढु ङ्गाहरू

प्र.घ.र्ि. रु.
१,२००।-

-शीर्थक २५.१५ वा २५.१६ को तावपत वा
ु ल), टु क्राटाक्री (क्षचवपङ्ग) र
अतावपत िाना (ग्रेनअ
धुलो (पाउडर):
2517.49.10

--ढु ङ्गाको धू लो (क्रसर उद्योगबाट उत्पादित)

प्र.घ.र्ि.
रु.६००।-
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2517.49.९0

प्र.घ.र्ि.

--अन्र् (क्रसर उद्योगबाट उत्पादित)

रु.६००।-

प्राकृर्तक म्र्ाग्नेर्सर्ि कावोनेट (म्र्ाग्नेसाइट);

25.19

गार्लएका

म्र्ाग्नेर्सर्ा;

पुणरु
थ पले

बिर्लएको

(डेडव
थ नथ वा र्सन्टडथ) म्र्ाग्नेर्सर्ा, बाल्नुभन्िा
पवहले

र्ोरै

िात्रािा

अन्र्

अक्साइडहरू

र्िलाइएको वा नर्िलाइएको; अन्र् म्र्ाग्नेर्सर्ि
अक्साइड, शुि वा अशुि।
2519.10.00

-प्राकृर्तक म्र्ाग्नेर्सर्ि कावोनेट -म्र्ाग्नेसाइट)

प्र.घ.र्ि.
रु.६००।-

2519.90.00
25.26

प्र.घ.र्ि.

-अन्र्

रु.६००।-

करौंर्तद्वारा

वा

अन्र्

प्रकारले

टु क्राइएको

वा

नटु क्राइएको,

अर्ल
तार्छएको

अर्ल
वा

नतार्छएको चारपाटे (बगाथकार सिेत) वढक्का वा

पाता सिेत र प्राकृर्तक क्षस्टर्टाइट (सावुन
ढुं गा); टाल्क (िरी)।
2526.10.00
३९.१५

-नवपधेको धू लो नबनाएको

प्र.के.क्षज

रु.१।५०

प्लावष्टकको अवशेर्, पेररङस (कतरन) र रद्दी।
३९१५.१०.००

-इर्ाइर्लनको पोर्लिरको

प्र.के.क्षज

३९१५.२०.००

-स्टाइररनको पोर्लिरको

प्र.के.क्षज

३९१५.३०.००

-र्भनार्ल क्लोराइडको पोर्लिरको

प्र.के.क्षज

३९१५.९०.००

-अन्र् प्लावष्टकको

प्र.के.क्षज

363

रु.२/-

रु.२/-

रु.२/-

रु.२/-

बाल्ने िाउरा, िुढा, क्षचरे को िोटो टु क्रा (र्बलेट),

44.01

हांगा र्बं गा वा िाउराको बाधेको र्बटो, वा र्स्तै
रुपिा;

काठका

टु क्राटाक्री

चोइटाचोइटी

(पावटथकल);

काठ

वा

िर्सना

क्षचरे को

धू लो,

काठको अवशेर्, रद्दी वस्तु, िुढो, र्ब्रकेट (र्र्चेर
बनाइएको चक्का), पेलेट िट्याङ्ग्ग्रा) वा र्स्तै
रुपिा एकर्त्रत गररएको वा नगररएको।
-बाल्ने

िाउरा,

िुढा,

क्षचरे को

िोटो

टु क्रा

(र्बलेट), हांगा र्बगां, िाउराको र्बटो वा र्स्तै
रुपिाः
4401.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

२००%

4401.19.00

--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)

२००%

(काठको चोइटा चोइटी वा िर्सना टु क्राटाक्री
पावटथकथल) :
4401.21.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

२००%

4401.22.00

--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)

२००%

-काठको धू लो, काठको अवशेर् र रद्दी वस्तु,
िुढा, चक्का (वव्रकेट), गुवटका (पेलेट) हरु वा
र्स्तै रुपिा एकर्त्रत गररएकोः

44.03

4401.31.00

--काठका गुवटका (उडपेलेट) हरु

२००%

4401.39.00

--अन्र्

२००%

बोक्रा वा काठको बावहरी नरि भाग ताछे को वा
नताछे को वा िोटा िोटी ढं गले चारपाटे पारे को
अपररिाक्षजत
थ काठ।
-रं गलेप (पेन्ट) वणथक रङ्ग (स्टे न), वक्रओसोट
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वा अन्र् सं रक्षित (वप्रजभे वटभ) हरूद्वारा उपचार
गररएकोः
4403.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

२००%

4403.12.00

--गैह्र कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)

२००%

-अन्र्, कोणधारी (कोर्नफेरस):
4403.21.00

--सल्ला

(पाइनस

र्तर्थक-छे िन

जातहरू)

आर्ाि

को,

कुनै

(क्रस

पर्न

सेक्सनल

डाइिेन्सन) १५ से.र्ि. वा सोभन्िा वढी भएको

२००%

4403.22.00

--सल्ला (पाइनस जातहरू) को, अन्र्

२००%

4403.23.00

--िे विारु (एर्बएस जातहरू) र स्प्र ुस (वपर्सर्ा

जातहरू) को, कुनै पर्न र्तर्थक-छे िन आर्ाि
(क्रस सेक्सनल डाइिेन्सन) १५ से.र्ि. वा
सोभन्िा वढी भएको

4403.24.00

4403.25.00

4403.26.00

२००%

--िे विारु (एर्बएस जातहरू) र स्प्र ुस (वपर्सर्ा
जातहरू) को, अन्र्

२००%

--अन्र्, कुनै पर्न र्तर्थक-छे िन आर्ाि (क्रस
सेक्सनल डाइिेन्सन) १५ से.र्ि. वा सोभन्िा
वढी भएको

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्, उष्णप्रिे शीर् (ट्रवपकल) काठकोः
4403.41.00

4403.49.00

--गाढा रातो िेरान्ती, हलुका रातो िेरान्ती र
िेरान्ती बकाउ

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्:
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4403.91.00

--ओकको

4403.93.00

--बीच (फागस जातहरू) को, कुनै पर्न र्तर्थक-

२००%

छे िन आर्ाि (क्रस सेक्सनल डाइिेन्सन) १५
से.र्ि. वा सोभन्िा वढी भएको

२००%

4403.94.00

--बीच (फागस जातहरू) को, अन्र्

२००%

4403.95.00

--भोजपत्र (बचथ) (बेटुला जातहरू) को, कुनै
पर्न

र्तर्थक-छे िन

आर्ाि

(क्रस

सेक्सनल

डाइिेन्सन) १५ से.र्ि. वा सोभन्िा वढी भएको

२००%

4403.96.00

--भोजपत्र (बचथ) (बेटुला जातहरू) को, अन्र्

२००%

4403.97.00

--लहरे

4403.98.00

वपपल (पप्लर) र आस्पेन (पोपुलस

जातहरू) को

२००%

--िसला (र्ुकर्लप्टस जातहरू) को

२००%

--अन्र्ः
4403.99.10

4403.99.90
44.04

---५

इि

वा

सो

भन्िा

कि

िोटाइिा

लम्वाइिा क्षचरे को

२००%

---अन्र्

२००%

हुपको काठ; काठको क्षचरे को िांवा (पोल);
र्तिारे को तर लम्बाइिा नक्षचरे को काठको घोचा
(पाइल),
र्तिाररएको

वकलो
घोचो

(वपकेट)

र

(स्टे क);

एकापट्ट्ी
साधारणरुपले

कांटछांट गरे को तर निोब्राएको, नबंग्र्ाएको,
अरुर्ोक नबनाएको टे क्ने लठृ ी, छाताको डण्डी,
औजारको

डण्डी

वा

त्र्स्तै

उपर्ुि

हुने

िालको

सािान

बनाउन

काठको

छडी,

चोइटाचोइटी काठ (क्षचपउड) र र्स्तै।
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44.05

4404.10.00

-िे विार जार्तको (कोर्नफेरस)

२००%

4404.20.00

-िे विार जार्तको बाहेक (नन्कोर्नफेरस)

२००%

4405.00.00

काठको ऊन; काठको वपठो।

२००%

रे ल वा ट्रािको काठका पटरीहरू (क्षस्लपर)

44.06

(क्रस-टाइज)।
-असं र्सि (नट इक्षम्प्रग्नेटेडः
4406.11.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

२००%

4406.12.00

--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)

२००%

-अन्र्ः
4406.91.00

--कोणधारी (कोर्नफेरस)

२००%

4406.92.00

--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस)

२००%

लम्बाइिा क्षचरे को वा काटे को (क्षचप्ड), ताछे को

44.07

(स्लाइस्ड) वा बोक्रा हटाएको (वपल्ड) रण्डा
लगाएको

वा

नलगाएको,

अपघथर्क

लगाई

क्षचल्र्ाएको वा नक्षचल्र्ाएको वा छे उिा जोड
(इन्ड ज्वाइन्टे ड) गररएको वा नगररएको ६
एि.एि. भन्िा बढी िोटाइको काठ।
-कोणधारी (कोर्नफेरस):
4407.11.00

--सल्ला (पाइनस जातहरू) को

4407.12.00

--िे विारु (एर्बएस जातहरू) र स्प्र ुस वपर्सर्ा

4407.19.00

२००%

जातहरू) को

२००%

--अन्र्

२००%

-उष्णप्रिे शीर् (ट्रवपकल) काठकोः
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4407.21.00

--िहोगनी स्वीटे र्नर्ा (एसपीपी)

२००%

4407.22.00

--र्भरोला, इम्बुइर्ा र वाल्सा

२००%

4407.25.00

--गाढा रातो िेरान्ती, हलुका रातो िेरान्ती र
िेरान्ती बकाउ

4407.26.00

4407.29.00

--सेतो

लौआन,

२००%

सेतो

िेरान्ती,

सेतो

सेरार्ा,

पहें लो िेरान्ती र एलान

२००%

--अन्र्

२००%

-अन्र्ः
4407.91.00

--ओकको

२००%

4407.92.00

--बीचको

२००%

4407.96.00

--भोजपत्र (बचथ) (बेटुला जातहरू) को

२००%

4407.97.00

--लहरे

4407.99.00
44.08

वपपल (पप्लर) र आस्पेन (पोपुलस

जातहरू) को

२००%

--अन्र्

२००%

पृष्ठावरण वा बावहरी पत्र चढाउने (भेर्नर्ररङ्ग)
र्नर्ित्तका चािर (क्षशट्स) हरू (पटर्लत काष्ठ
(ल्र्ार्िनेटेड् उड) ताछे र (स्लाइर्सङ्) प्राप्त हुने
वस्तु सिेत), प्लाइउड (स्तर काष्ठ) वा र्स्तै

पटर्लत काष्ठ र्नर्ित्तका चािरहरू (क्षशट्स) तर्ा
रण्डा (प्लेन) लगाएको वा नलगाएको अपघथर्क
लगाएको वा नलगाएको, िुइ टुप्पा जोर्डएका
(स्लाइस्ड) वा नजोर्डएको वा छे उको

जोड

(इण्ड ज्वाइण्टे ड्) गररएको वा नगररएको, ६
र्ि. र्ि िा नबढ्ने िोटाइ (र्र्कनेस) भएका
अन्र् काठ।
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4408.10.00

प्रर्त वकलो

-कोणधारी

रु.६।-

-उष्णप्रिे शीर् (ट्रवपकल)काठकोः
4408.31.00

--गाढा रातो िेरान्ती, हलुका रातो िेरान्ती र
िेरान्ती बकाउ

प्रर्त वकलो
रु.६।-

4408.39.00

--अन्र्

प्रर्त वकलो

4408.90.00

-अन्र्

प्रर्त वकलो

रु.६।-

रु.६।-

प्रर्तलब्ध (ररकभडथ) (रद्दी र टु क्राटाक्री) कागत

४७.07

वा कागतको गाता (पेपरबोडथ)।
४७०७.10.००

-अववरं क्षजत (अनक्षब्लज्ड) दृढ कागत (क्राफ्ट
पेपर) वा कागतगाता (पेपर बोडथ) वा िोल्सीिार
कागत (कोरुगेटेड पेपर) वा कागतगाता (पेपर
बोडथ)

४७०७.20.००

४७०७.30.००

४७०७.90.००

-सं पूणत
थ ः

प्र.के.क्षज
रु.२/-

रं गीन

नगरे को,

िुख्र्तर्ा

ववरं क्षजत

रासार्र्नक गुभो (पल्प) बाट बनाइएको अन्र्

प्र.के.क्षज

कागत र कागत गाता (पेपर बोडथ)

रु.२/-

-िुख्र्तः र्ाक्षन्त्रक गुभो (िेकार्नकल पल्प) बाट
बनाइएको कागत वा कागतगाता (पेपरबोडथ)
(जस्तै सिाचारपत्र, पर्त्रका (जनथल्स) र त्र्स्तै

प्र.के.क्षज

िुद्रण सािग्रीहरु)

रु.२/-

-अन्र्, नकेलाइएको वा नछु ट्याइएको रद्दी र

प्र.के.क्षज

टु क्राटाक्रीहरु (अवशेर्) (वेष्ट एण्ड स्क्राप)

रु.२/-

रद्दी फलाि र पत्रु; पुन पगार्लने फलाि वा

७२.04

इस्पातको ईट आकारको (इन्गोट) पत्रु।
७२०४.10.००

-रद्दी ढालेको (कास्ट) फलािको रद्दी र पत्र
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प्र.के.क्षज

रु.५/-

-र्िक्षित स्पात (एल्वार्क्षस्टल) का रद्दी र पत्रुः

७२०४.21.००

--क्षिर्ा नलाग्ने इस्पातको

प्र.के.क्षज
रु.५/-

७२०४.29.००

--अन्र्

प्र.के.क्षज
रु.५/-

७२०४.30.००

-वटनर्ुि फलाि वा इस्पातका रद्दी वा पत्रु

प्र.के.क्षज
रु.५/-

-अन्र् रद्दी र पत्रुः
७२०४.41.००

--गट्ठा

(वण्डल)

(कारिानाको

काि

िा

भए

पर्छ

वा

नभएका,

प्र.के.क्षज

टथर्नथङ्ग,

रु.५/-

र्नस्केका)

शेर्भङ्ग, क्षचप्स, र्िर्लङ्ग वेष्ट, स-डस्ट, वफर्लङ्गस,
वट्रर्िङ्गस र स्टै क्षम्पङ्ग जस्ता छ्यांकन, टु क्राटाक्री
र धू लो रुपका पत्रु
७२०४.49.००

--अन्र्

प्र.के.क्षज
रु.५/-

७२०४.50.००

इथट आकारको (इनगट) पुन पगार्लने पत्रु

प्र.के.क्षज
रु.५/-

७४ ०४

७४०४.00.००

७६ ०२

७६०२.००.००

७९ ०२

७९०२.००.००

८० ०३

८००३.००.००

तािा अवशेर् र पत्रु।

प्र.के.क्षज
रु.५/-

अलुर्िर्नर्ि अवशेर् र पत्रु।

प्र.के.क्षज
रु.५/-

जस्ता अवशेर् र पत्रुहरु।

प्र.के.क्षज
रु.५/-

वटनको लाप्सा, डण्डी, प्रोफार्ल र तार।

प्र.के.क्षज
रु.५/-
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२.

र्नकासी हुने िालवस्तुको वगीकरणका लार्ग भन्सार कार्ाथलर्हरूले अनुसूची१ को पररच्छे ि १ िे क्षि २१ सम्ि पने भाग १ िे क्षि ९७ सम्ििा उक्षल्लक्षित
उपशीर्थकको प्रर्ोग गनुथ पनेछ।

३.

क्षजल्ला वन कार्ाथलर्को इजाजत र्लई उद्योगले धू प वा हवनिा प्रर्ोग हुने
गरी

सल्लाबाट

बनाएको

स-साना

टु क्राहरू

(Chips)

(उपशीर्थक

४४०१.३१.०० र ४४०१.३९.००) र्नकासी गिाथ िश प्रर्तशतिात्र भन्सार
िहसुल लाग्नेछ।
४.

ु
सं र्ि
राि सं घको अनुरोधिा शाक्षन्त स्र्ापनार्थ िवटने नेपाली सेना, सशस्त्र
प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग रिा िन्त्रालर् वा गृह िन्त्रालर्को
र्सफाररसिा लै जाने आिौड पसथनल क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हात हर्तर्ार
लगार्त सबै प्रकारका िालवस्तु लगतिा रािी र्नकासी गनथ दिइनेछ।
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अनुसूची -३
(िफा १० साँग सम्बक्षन्धत)
सडक र्निाथण िस्तुर
िे हार्का सवारी साधन पैठारी हुाँिाका बित भन्सार ववन्िुिा र स्विे शिा उत्पािन हुने तर्ा

सम्वत् २०७६ जेष्ठ १५ गतेभन्िा अगार्ड पैठारी भएका सवारी साधनिा िताथका बित िे हार्
बिोक्षजिको सडक र्निाथण िस्तुर लाग्नेछ :सवारी साधनको वकर्सि

िस्तुर

(क) िाइक्रोबस, बस, ट्रक, वट्रपर, ट्रक, र्िक्सचर,
र्िनीबस, र्िनीट्रक, र्िनीवटपर
(ि) २००० र्स.र्स. सम्िका कार, जीप, भ्र्ान
(ग) २००० र्स.र्स. भन्िा िार्र्का कार, जीप,
भ्र्ान

िूल्र्को सात प्रर्तशत
िूल्र्को आठ प्रर्तशत
िूल्र्को िश प्रर्तशत

(घ) िोटरसाइकल प्रर्त र्ान :
(अ) १५५ र्स.र्स. सम्िको

रु. १५,०००।–

(आ) १५६ िे क्षि २५० र्स.र्स. सम्िको

रु. १८,०००।–

(इ) २५१ िे क्षि ४०० र्स.र्स. सम्िको

रु. ५०,०००।–

(ई) ४०१ र्स.र्स. र सोिे क्षि िार्र्

रु. २,००,०००।–

जुनसुकै प्रवक्रर्ाबाट शुरु िताथ हुन आउने सवारी साधनलाई उपर्ुि
थ
अनुसार नै िस्तुर
लाग्नेछ।
तर,
(१)

कूटनीर्तक र्नर्ोग तर्ा कूटनीर्तक सुववधा प्राप्त व्र्क्षि, ििकल, एम्बुलेन्स र
शव वाहनलाई र्स्तो िस्तुर लाग्ने छै न।

(२)

चालीस वा सोभन्िा बढी सीट ििताका कम्तीिा पााँच वटा बस सावथजर्नक
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र्ातार्ातिा सिालन गने गरी िताथ भएका सहकारी सं स्र्ा तर्ा कम्पनीले
उक्षल्लक्षित प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि ििताका तर्ारी बस एवं
र्तनका चेर्ससिा र्स्तो िस्तुर लाग्ने छै न।
(३)

र्बद्युतीर् िाध्र्िबाट सिालन हुने िुई पा्ंग्रे सवारी साधनको हकिा
१५०० वाटभन्िा कि ििताकोलाई १५५ सी.सी. सरह र १५०१ वाट

भन्िा िार्र्कोलाई १५६-२५० सी.सी. सरहको सडक र्निाथण िस्तुर लगाई
सोिा पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।
(४)

ववद्युत, सोलार वा व्र्ावट्रबाट चल्ने सवारी साधनिा सडक र्निाथण िस्तुर

(५)

र्स ऐनिा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापर्न अपाङ्गता भएका

पचास प्रर्तशत छूट हुनेछ।

व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने गरी बनाइका १५५ सी.सी. सम्िका स्कूटरिा
सडक र्निाथण िस्तुर लाग्ने छै न।

स्पष्टीकरण : र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग, (१)

“िूल्र्” भन्नाले आन्तररक िररिको हकिा िूल्र् अर्भवृवि करसवहतको
बीजक िूल्र् र पैठारीको हकिा भन्सार िहसुल, अन्तःशुल्क, िूल्र् अर्भवृवि
कर तर्ा भन्सार र्बन्िुिा लाग्ने सबै प्रकारका िस्तुर र शुल्क सिावेश
भएको िूल्र् सम्झनु पछथ।

(२)

“जुनसुकै

प्रवक्रर्ाबाट”

भन्नाले

र्ललाि, जफत, हस्तान्तरण,

र्बक्रीबाट िताथ हुन आउने सवारी साधन सम्झनु पछथ।
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िररि

वा

अनुसूची–४

(िफा १२ साँग सम्बक्षन्धत)
चलक्षचत्र ववकास शुल्क
1.

आर्र्थक वर्थ २०७६/०७७ िा नेपालिा चलक्षचत्रहरूको प्रिशथनिा चलक्षचत्र
घरहरूले प्रिशथन गने वविे शी चलक्षचत्रको सबै िे णीको प्रवेश शुल्किा पन्र
प्रर्तशत चलक्षचत्र ववकास शुल्क असुल उपर गररनेछ।

२.

चलक्षचत्र घरहरूले क्र्ार्बन सिालन गनथ पाउने छन्। वविे शी चलक्षचत्र प्रिशथन
गरे बापत त्र्स्तो क्र्ार्बनको सबै िे णीको वटकट र्बक्रीबाट असुल गने

३.

चलक्षचत्र ववकास शुल्कको िर प्रवेश शुल्कको बीस प्रर्तशत हुनेछ।

चलक्षचत्र घरहरूले आफूले प्रिशथन गरे को चलक्षचत्रको िै र्नक वटकट र्बक्रीको
वववरण अर्भले ि र्बक्री िातािा िै र्नक रूपिा अद्यावर्धक गनुथ पनेछ।
चलक्षचत्र

घरहरूले

चलक्षचत्र

प्रिशथन

सम्बन्धी

वववरण

साप्तावहक

रूपिा

काठिाडौं उपत्र्काको हकिा चलक्षचत्र ववकास बोडथ र सम्बक्षन्धत आन्तररक
राजस्व कार्ाथलर्िा तर्ा अन्र् िेत्रको हकिा आन्तररक राजस्व कार्ाथलर्
भएको क्षजल्लािा सो कार्ाथलर्िा र आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् नभएको
क्षजल्लािा कोर् तर्ा ले िा र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्िा बुझाउनु पनेछ।
४.

चलक्षचत्र घरहरुले ववद्युतीर् प्रणाली (ई वटकेवटङ्ग र्सष्टि) बाट वटकट जारी गरी
2076 असार िसान्तर्भत्र केन्द्रीर् चलक्षचत्र व्र्वस्र्ापन प्रणाली (सेन्ट्रल
र्सनेिा म्र्ानेजिेन्ट) को सभथरसाँग र्लङ्क गनुथ पनेछ।

५.

प्रकरण ४ बिोक्षजि तोवकएको सिर्िा ववद्युतीर् प्रणाली जडान तर्ा केन्द्रीर्
सभथरसाँग र्लङ्क नगरी वटकट जारी गरे को पाइएिा त्र्सरी जारी गररएको

वटकटबाट प्राप्त रकिको पवहलो पटकका लार्ग शतप्रर्तशत एक पटकभन्िा
बढीको लार्ग िुई सर् प्रर्तशत जररबाना लगाई असुल उपर गररनेछ।
6.

प्रकरण १ र २ बिोक्षजिको शुल्क चलक्षचत्र घरहरूले असुल उपर गरी प्रत्र्ेक
िवहनाको शुल्क अको िवहनाको पच्चीस गतेर्भत्र प्रकरण ५ को अधीनिा रही
वववरण सवहत सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता सेवा
कार्ाथलर् वा सो कार्ाथलर्हरु नभएको क्षजल्लािा कोर् तर्ा लेिा र्नर्न्त्रक
कार्ाथलर्िा िाक्षिला गनुथ पनेछ। तोकेको सिर्िा शुल्क नबुझाउनेलाई
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प्रत्र्ेक िवहनाको बुझाउनु पने शुल्कको पच्चीस प्रर्तशत जररबाना लाग्नेछ।
चलक्षचत्र ववकास शुल्कको िार्सक वववरण उक्षल्लक्षित अवर्धर्भत्र चलक्षचत्र
ववकास बोडथिा सिेत बुझाउनु पनेछ। चलक्षचत्र ववकास बोडथिा बझाउनु पने
वववरण बक्स अवफस प्रणालीबाट सिेत पठाउनु पनेछ।
7.

चलक्षचत्र घरहरूले चलक्षचत्र प्रिशथन गरी चलक्षचत्र प्रिशथन नगरे को भनी वा
वविे शी चलक्षचत्र प्रिशथन गरी नेपाली चलक्षचत्र प्रिशथन गरे को हो भनी वा
वास्तववक वटकट र्बक्रीभन्िा कि वटकट र्बक्री िै र्नक र्बक्री िातािा जनाई
झुट्टा वववरण दिएिा र्नम्न बिोक्षजिको जररबाना लगाई त्र्सरी छर्लएको
चलक्षचत्र ववकास शुल्क सवहत असुल उपर गररनेछ:-

8.

(क)

पवहलो पटक भए छर्लएको चलक्षचत्र ववकास शुल्कको शत प्रर्तशत।

(ि)

िोस्रो पटक वा सोभन्िा बढी जर्तसुकै पटक भए पर्न छर्लएको
चलक्षचत्र ववकास शुल्कको िुई सर् प्रर्तशत।

प्रकरण ४ र ५ बिोक्षजि तोवकएको म्र्ाि व्र्र्तत भएको िुई िवहनार्भत्र
जररबानासवहत शुल्क नबुझाउने चलक्षचत्रघर बन्ि गरी लागेको शुल्क तर्ा

जररबाना सिेत सम्बक्षन्धत अर्धकृतले असुल गनेछ। सिर्िा वववरण पेश
नगरे िा प्रर्त िवहना एक हजार रुपैर्ााँ जररबाना लाग्नेछ।
9.

िै वी प्रकोप, उपकरणीर् ििथत सम्भार वा अन्र् कुनै कारणले सात दिन वा
सोभन्िा बढी दिन चलक्षचत्र घर बन्ि भएको व्र्होरा प्रकरण ११ िा
उक्षल्लक्षित कार्ाथलर्ले प्रिाक्षणत गरे को अवस्र्ािा 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 शोको चलक्षचत्र प्रिशथनीिा चलक्षचत्र
ववकास शुल्किा पचास प्रर्तशत छूट दिइनेछ।

11.

र्स

अनुसूची

बिोक्षजि

गरे को

र्नणथर्

उपर

पैतीस

दिनर्भत्र

राजस्व

न्र्ार्ार्धकरणिा पुनरावेिन लाग्नेछ।
12.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क सम्बन्धी प्रशासन आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा
करिाता सेवा कार्ाथलर् भएको क्षजल्लािा सो कार्ाथलर्ले र आन्तररक राजस्व
कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर् नभएको क्षजल्लािा कोर् तर्ा लेिा
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र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्ले गनेछ।
१3.

चलक्षचत्र ववकास शुल्कको अनुगिन चलक्षचत्र ववकास बोडथले सिेत गनेछ।
चलक्षचत्र ववकास शुल्कको स्र्लगत र्नरीिणका लार्ग बोडथबाट िवटई आएका

किथचारीलाई चलक्षचत्र सम्बन्धी अर्भलेि, र्बक्री िाता तर्ा िशथक सं ख्र्ा
सम्बन्धी

अर्भलेि

चलक्षचत्रघरले

उपलब्ध

गराउनु

पनेछ।

सम्बक्षन्धत

आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता सेवा कार्ाथलर् वा कोर् तर्ा लेिा
र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्ले आवश्र्कता अनुसार अनुगिन तर्ा र्नरीिण गनेछन्।
१4.

चलक्षचत्र घरका सिालकहरूले चलक्षचत्र प्रिशथन गनुभ
थ न्िा एक दिन अगावै
आफूले प्रर्ोग गने वटकटको र्सलर्सलेवार नम्बर, चलक्षचत्रको नाि र प्रिशथन
गररने र्िर्त चलक्षचत्र ववकास बोडथ र आन्तररक राजस्व कार्ाथलर् वा करिाता
सेवा कार्ाथलर् वा कोर् तर्ा लेिा र्नर्न्त्रक कार्ाथलर्िा जानकारी गराउनु

१5.

पनेछ र सोको अर्भलेि चलक्षचत्र घरहरूले राख्नु पनेछ।

र्स अनुसूची बिोक्षजि असुल भएको चलक्षचत्र ववकास शुल्कको नब्बे प्रर्तशत
रकि चलक्षचत्र ववकास बोडथलाई र बााँकी िश प्रर्तशत रकि आन्तररक
राजस्व ववभागले तोकेको प्रवक्रर्ा बिोक्षजि चलक्षचत्र ववकास शुल्कको प्रशासन

गने कार्ाथलर्को प्रशासर्नक तर्ा भौर्तक सुधार कार्थिा िचथ गनथ सवकनेछ।
चलक्षचत्र ववकास बोडथले आफूले प्राप्त गरे को चलक्षचत्र ववकास शुल्क रकिको
पच्चीस प्रर्तशतभन्िा बढी रकि प्रशासर्नक कार्थिा िचथ गनथ पाउने छै न।
१6.
१7.

चलक्षचत्र ववकास शुल्क सम्बन्धी अन्र् प्रवक्रर्ागत कुरा चलक्षचत्र ववकास
बोडथको र्सफाररसिा आन्तररक राजस्व ववभागले तोके बिोक्षजि हुनेछ।
चलक्षचत्र ववकास शुल्कको लेिापरीिण िहालेिापरीिकबाट हुनेछ।

असार १३, २०७६ िा बसेको प्रर्तर्नर्ध सभाको बैठकले सं शोधनववना पाररत गरे को र
असार २4, २०७६ िा बसेको राविर् सभाको बैठकले र्ो अर्थ ववधेर्कलाइथ सुझावववना
वफताथ पठाउने गरी पाररत गरे को व्र्होरा नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा
(१) बिोक्षजि प्रिाक्षणत गिथछु।

प्रर्तर्नर्ध सभाका सभािुिबाट प्रिाक्षणत र्ो ववधेर्क
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)

.........................

बिोक्षजि प्रिाणीकरण गिथछु ।
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कृष्ण बहािुर िहरा
सभािुि
प्रर्तर्नर्ध सभा

प्रर्तर्नर्ध सभाका सभािुिबाट प्रिाक्षणत र्ो ववधेर्क

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बि
प्रिाणीकरण गिथछु ।
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