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आर्थिक ऐन, २०७६ 

                                         प्रमाणीकरण र्मर्ि 

        २०७६/०३/३० 
 

सम्वि ्२०७६ सालको ऐन नं. ३ 
नपेाल सरकारको अथि सम्बन्धी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावना : नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्िावलाई 
कार्ािन्वर्न गनिको र्नर्मत्त राजस्व सङ्कलन गने, कर घटाउने, बढाउने, छूट दिने 
िथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचर्लि कानूनलाई संशोधन गनि वाञ्छनीर् भएकोले,  

संघीर् संसिले र्ो ऐन बनाएको छ। 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “आर्थिक 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 िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछन ् र अन्र् 
िफाहरू सम्वि ्२०७६ साल साउन १ गिेिेक्षि प्रारम्भ हनुेछन।् 

२. भन्सार महसलु : (१) पैठारी हनुे मालवस्िमुा अनसूुची-१ बमोक्षजम भन्सार 
महसलु लगाइने र असलु गररनछे।  

  (२) र्नकासी हनुे मालवस्िमुा अनसूुची-२ बमोक्षजम भन्सार महसलु 
लगाइने र असलु गररनेछ।  

३. भन्सार सेवा िस्िरु : र्नकासी हनुे वा पैठारी हनु े मालवस्िकुो प्रर्ि 
प्रज्ञापनपत्रमा र्नकासी बापि एक सर् रुपैर्ााँ र पैठारी बापि पााँच सर् रुपैर्ााँ 
भन्सार सेवा िस्िरु लगाइने र असलु गररनेछ।  

  िर र्नकासी महसलु लाग्न े मालवस्ि,ु कूटनीर्िक िथा महसलु 
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सवुवधामा र्नकासी वा पैठारी हनुे मालवस्ि ुिथा महसलु र्िरी अस्थार्ी पैठारी 
हनु ेमालवस्ि,ु हवाईमागिबाट र्ात्रलेु आफूसाँगै लैजाने मालवस्ि ुर पााँच हजार 
रुपैर्ााँसम्म मूल्र्को र्नकासी वा पैठारी हनुे मालवस्िमुा भन्सार सेवा िस्िरु 
लाग्ने छैन। 

४. कृवर् सधुार शलु्क : अनसूुची-१ को िफा १६ मा उक्षल्लक्षिि मालवस्ि ुपैठारी 
हुाँिा पैठारी मूल्र्मा सोही िफामा उक्षल्लक्षिि िरले कृवर् सधुार शलु्क लगाइने 
र असलु गररनेछ। 

  िर त्र्स्िा मालवस्िकुो पैठारी हुाँिा भन्सार महसलु लाग्ने रहेछ भने 
त्र्स्िो पैठारीमा कृवर् सधुार शलु्क लाग्न ेछैन। 

५= अन्िःशलु्क : नेपालर्भत्रको र्मल वा कारिानाबाट उत्पािन वा िर्ार भएका 
मालवस्ि ुवा पिाथि, पैठारी भएका मालवस्ि ुवा पिाथि वा सेवामा अन्िःशलु्क 
ऐन, २०५८ बमोक्षजम अन्िःशलु्क लगाइने र असलु गररनेछ। 

६. मूल्र् अर्भववृि कर : मूल्र् अर्भववृि कर ऐन, २०५२ बमोक्षजम मूल्र् 
अर्भववृि कर लगाइने र असलु गररनेछ। 

७. स्वास््र् जोक्षिम कर : (१) वविेशबाट पैठारी हनु े र स्विेशमा उत्पादिि 
चरुोट, र्बाँडी, र्सगारमा प्रर्ि क्षिल्ली पच्चीस पैसा र िाने सूर्िि, िैनी, गटु्िा, 
पानमसलामा प्रर्ि वकलोग्राम पच्चीस रुपैर्ााँका िरले समिरमा स्वास््र् जोक्षिम 
कर लगाई असलु गररनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको कर पैठारीका बिि भन्सार र्बन्िमुा 
र स्विेशी उत्पािनका हकमा प्रर्िष्ठानबाट र्नष्कासनका बिि असलु 
गररनेछ। 

(३) स्वास््र् जोक्षिम करको र्नर्मन र प्रशासन आन्िररक राजस्व 
ववभागले र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ।  

८.  क्षशिा सेवा शलु्क : (१) वविेशमा अध्र्र्न गनि जाने ववद्याथीलाई क्षशिण 
शलु्क बापि वविेशी मदु्राको सटही सवुवधा दिाँिा त्र्स्िो सटही रकममा िईु 
प्रर्िशि क्षशिा सेवा शलु्क लगाइने र असलु गररनेछ।  
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(२) उपिफा (१) बमोक्षजम वविेशी मदु्राको सटही सवुवधा उपलब्ध 
गराउने बैंङ्क वा ववत्तीर् संस्थाले क्षशिा सेवा शलु्क बापि सङ्कलन गरेको 
रकम अको मवहनाको पच्चीस गिेर्भत्र राजस्व िािामा जम्मा गरी सोको 
वववरण सवहिको जानकारी सम्बक्षन्धि राजस्व कार्ािलर्मा पठाउन ुपनेछ।  

(३) क्षशिा सेवा शलु्कको प्रशासन आन्िररक राजस्व ववभागले 
र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ।  

९. पूवािधार ववकास कर : नेपालमा पैठारी हनुे हवाई इन्धन, पेट्रोल र र्डजेलमा 
प्रर्ि र्लटर पााँच रुपैर्ााँको िरले पूवािधार ववकास कर भन्सार र्बन्िमुा लगाई 
असलु गररनेछ। 

१०. सडक र्नमािण िस्िरु : (१) नेपालर्भत्र पैठारी वा उत्पािन हनुे सवारी साधनमा 
अनसूुची-३ बमोक्षजम सडक र्नमािण िस्िरु लगाई असलु गररनेछ। 

  (२) उपिफा (१) बमोक्षजमको िस्िरु र्ो ऐन प्रारम्भ भएपर्छ पैठारी 
हनुे सवारी साधनमा भन्सार र्बन्िमुा भन्सार कार्ािलर्ले र र्ो ऐन प्रारम्भ 
हनुभुन्िा पवहले पैठारी भई ििाि हनु बााँकी रहेका िथा स्विेशमा उत्पािन भई 
उपभोगमा आउने सवारी साधनको हकमा त्र्स्िा सवारी साधन ििाि गने 
कार्ािलर्ले ििाि गिािको बिि असलु गनेछ। 

  (३) उपिफा (२) बमोक्षजमको सडक र्नमािण िस्िरु संघीर् सक्षिि 
कोर्मा िाक्षिल गनुि पनेछ।  

  (४) उपिफा (२) बमोक्षजम सङ्कलन भएको िस्िरुको वववरण मार्सक 
रुपमा नेपाल सरकार‚ अथि मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

११. सडक ममिि िथा सधुार िस्िरु : सडक ममिि िथा सधुार गनि वविेशबाट 
नेपालमा पैठारी हनुे पेट्रोलमा प्रर्ि र्लटर चार रुपैर्ााँ र र्डजेलमा प्रर्ि र्लटर 
िईु रुपैर्ााँ सडक ममिि िथा सधुार िस्िरु भन्सार र्बन्िमुा लगाई असलु 
गररनेछ। 

१२. चलक्षचत्र ववकास शलु्क : नपेालमा चलक्षचत्र घरले प्रिशिन गने वविेशी 
चलक्षचत्रको प्रवेश शलु्कमा अनसूुची-४ बमोक्षजम चलक्षचत्र ववकास शलु्क लगाई 
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असलु गररनेछ।  
१३. प्रिूर्ण र्नर्न्त्रण शलु्क : (१) नेपालर्भत्र र्बक्री वविरण हनुे पेट्रोल िथा 

र्डजेलमा प्रर्ि र्लटर एक रुपैर्ााँ पचास पैसाका िरले प्रिरु्ण र्नर्न्त्रण शलु्क 
लगाई असलु गररनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको शलु्क पैठारीकिािले असलु गरी 
प्रत्रे्क मवहनाको शलु्क अको मवहनाको पच्चीस गिेर्भत्र राजस्व िािामा 
िाक्षिल गनुि पनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र शलु्क िाक्षिल नगरेमा 
वावर्िक पन्र प्रर्िशि व्र्ाजसवहि असलु गररनेछ।  

(४) प्रिरु्ण र्नर्न्त्रण शलु्कको प्रशासन आन्िररक राजस्व ववभागले 
र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ। 

१४. टेर्लफोन स्वार्मत्व शलु्क: (१) टेर्लफोन जडान गने ग्राहकबाट टेर्लफोन 
स्वार्मत्व शलु्क बापि पााँचसर् रुपैर्ााँ असलु उपर गररनेछ। टेर्लफोनको 
स्वार्मत्व पररवििन भएको अवस्थामा टेर्लफोनको स्वार्मत्व प्राप्त गने 
व्र्क्षिबाट समेि त्र्स्िो शलु्क असलु गररनेछ। 

िर अर्ग्रम भिुानी हनुे मोवाइल टेर्लफोनको हकमा प्रत्रे्क 
र्समकाडि र ररचाजि काडिको मूल्र्मा िईु प्रर्िशिका िरले टेर्लफोन स्वार्मत्व 
शलु्क लाग्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको शलु्क िूरसिार सेवा उपलब्ध 
गराउने र्नकार्ले असलु गरी प्रत्रे्क मवहनाको शलु्क अको मवहनाको पच्चीस 
गिेर्भत्र राजस्व िािामा िाक्षिल गनुि पनेछ।  

(३) उपिफा (२) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र शलु्क िाक्षिल नगरेमा 
सम्बक्षन्धि र्नकार्बाट वावर्िक पन्र प्रर्िशि ब्र्ाजसवहि असलु गररनेछ।  

(४) टेर्लफोन स्वार्मत्व शलु्कको प्रशासन आन्िररक राजस्व 
ववभागले र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ। 

१५. िूरसिार सेवा िस्िरु : (१) टेर्लफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट जस्िा िूरसिार सेवा 
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उपलब्ध गराउन े र्नकार्ले ग्राहकबाट र्लने महसलुको िेह्र प्रर्िशि रकम 
िूरसिार सेवा िस्िरु बापि असलु उपर गनुि पनेछ।  

  (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न िूरसिार 
सेवा उपलब्ध गराउने अनमुर्ि प्राप्त र्नकार्बीच एकले अकोको नेटवकि  प्रर्ोग 
गरे बापि र्िनुिपने शलु्क (इन्टर कनेक्सन चाजि) मा त्र्स्िो िस्िरु लाग्ने 
छैन। 

(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको िस्िरु िूरसिार सेवा उपलब्ध 
गराउने अनमुर्ि प्राप्त व्र्क्षि वा र्नकार्ले असलु गरी प्रत्रे्क मवहनाको शलु्क 
अको मवहनाको पच्चीस गिेर्भत्र मूल्र् अर्भववृि कर सवहि राजस्व िािामा 
िाक्षिल गनुि पनेछ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजम िाक्षिल गनुि पने िस्िरु म्र्ािर्भत्र 
िाक्षिल नगरेमा त्र्स्िो बााँकी रकममा मार्सक पााँच प्रर्िशिका िरले थप 
िस्िरु लाग्नेछ। 

(५) िूरसिार सेवा िस्िरुको प्रशासन आन्िररक राजस्व ववभागले 
र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ।  

१६. क्र्ार्सनो रोर्ल्टी : (१) नेपालमा रहेका क्र्ार्सनो सिालन गनि इजाजिपत्र 
प्राप्त व्र्क्षि वा संस्थाले क्र्ार्सनो सिालन गरे बापि वावर्िक चार करोड 
रुपैर्ााँ र आधरु्नक मेक्षशन वा उपकरणको माध्र्मबाट मात्र िेलाइने िेलको 
लार्ग वावर्िक एक करोड रुपैर्ााँ रोर्ल्टी र्िनुि पनेछ। 

(२) उपिफा (१) को प्रर्ोजनको लार्ग एउटा इजाजिपत्रबाट एक 
स्थानमा मात्र त्र्स्िो िेल सिालन गनि पाइनेछ।  

(३) उपिफा (१) बमोक्षजमको रोर्ल्टी बापिको रकम सम्बक्षन्धि 
क्र्ार्सनो सिालन गनि इजाजिपत्र प्राप्त व्र्क्षि वा संस्थाले आर्थिक वर्ि प्रारम्भ 
भएको र्मर्िले िईु मवहनार्भत्र नेपाल सरकार‚ संस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर्मा बझुाउन ुपनेछ।  

(४) उपिफा (३) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र रोर्ल्टी रकम नबझुाउने 
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व्र्क्षि वा संस्थालाई सो अवर्ध नाघेको िीन मवहनासम्मको लार्ग उि 
रोर्ल्टी रकमको पन्र प्रर्िशिका िरले थप शलु्क र सो अवर्धर्भत्र पर्न 
रोर्ल्टी रकम नबझुाएमा बझुाउन ुपने रोर्ल्टी रकममा िीस प्रर्िशिका िरले 
वावर्िक थप शलु्क लगाई त्र्स्िो रकम असलु गररनेछ।  

(५) क्र्ार्सनो रोर्ल्टीको र्नर्मन र प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणि कार्ि 
नेपाल सरकार‚ संस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्बाट हनुेछ।  

१७.  वन पैिावार शलु्क : (१) नेपाल सरकारद्वारा सामिुावर्क वनको रुपमा 
हस्िान्िरण गररएका राविर् वनमध्रे् उपभोिा समूहले कानून बमोक्षजम 
कार्िर्ोजना बनाई र्नकार्लएको साल र िर्रका काठ उपभोिा समूह बावहर 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनका लार्ग र्बक्री गरेमा त्र्सरी र्बक्री गरी प्राप्त भएको 
रकममध्रे् पन्र प्रर्िशि रकम वन पैिावार शलु्क बापि संघीर् सक्षिि कोर्मा 
जम्मा गनुि पनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम उपभोिा समूह बावहर व्र्ापाररक 
प्रर्ोजनको लार्ग काठ र्बक्री गरी उपभोिा समूहले प्राप्त गरेको रकम 
सामिुावर्क वनको संरिण, सम्वििन, वािावरण संरिण र स्थानीर् ववकाससाँग 
सम्बक्षन्धि कार्िमा िचि गनुि पनेछ। 

(३) वन पैिावार शलु्क समब्न्धी कार्िववर्ध नेपाल सरकार‚ अथि 
मन्त्रालर्को सहमर्िमा नेपाल सरकार‚ वन िथा वािावरण मन्त्रालर्ले 
र्नधािरण गरे बमोक्षजम हनुेछ। 

(४) वन पैिावार शलु्कको र्नर्मन र प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणि कार्ि 
नेपाल सरकार‚ वन िथा वािावरण मन्त्रालर्बाट हनुेछ। 

१८. िर घटाउन, बढाउन वा छूट दिन सक्न े: (१) प्रचर्लि कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेक्षिएको भए िापर्न नेपाल सरकारले आवश्र्किा अनसुार र्ो ऐन र प्रचर्लि 
अन्र् कानून बमोक्षजम लगाइएका िस्िरु, शलु्क, महसलु र करको िर घटाउन, 
बढाउन वा त्र्स्िो िस्िरु, शलु्क, महसलु र कर आंक्षशक वा पूणि रुपमा छूट 
दिन सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न नेपाल 
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सरकार‚ अथि मन्त्रालर्ले मनुाफा रवहि साविजर्नक िथा सामिुावर्क संस्था, 
नेपाल सरकार वा प्रिेश सरकार वा स्थानीर् िहका र्नकार् वा नेपाल 
सरकारको स्वार्मत्व भएका संगदठि संस्थालाई र्स ऐन बमोक्षजम लाग्ने 
िस्िरु, शलु्क, महसलु र करको िर घटाउन वा त्र्स्िो िस्िरु, शलु्क, महसलु 
र कर आंक्षशक वा पूणि रुपमा छूट दिन सक्नेछ। 

(3) उपिफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न नेपाल 
सरकार, अथि मन्त्रालर्ले वैिेक्षशक ऋण वा अनिुान सहर्ोगमा सिालन गररने 
आर्ोजनाका लार्ग वा नेपाल सरकार वा लगानी बोडिसाँग भएको आर्ोजना 
ववकास सम्झौिा बमोक्षजम पररर्ोजना ववकासका लार्ग आर्ोजना वा 
आर्ोजनाले र्नर्िु गरेका ठेकेिारको नाममा पैठारी हनुे मालवस्िकुो पैठारीमा 
उक्षल्लक्षिि शििको अधीनमा रही र्स ऐन बमोक्षजम लाग्ने िस्िरु, शलु्क, 
महसलु र करको िर घटाउन वा त्र्स्िो िस्िरु, शलु्क, महसलु र कर 
आंक्षशक वा पूणि रुपमा छूट दिन सक्नेछ। 

(4) उपिफा (१), (२) र (3) बमोक्षजम दिइएको छूट सवुवधाको 
कसैले िरुुपर्ोग गरेमा वा कुनै िास प्रर्ोजनको लार्ग छूट सवुवधामा प्राप्त 
गरेको मालवस्ि ुअन्र् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेमा त्र्सरी छूट दिइएको िस्िरु, 
शलु्क, महसलु र कर रकम असलु गरी सो रकम बराबर जररबाना गररनेछ। 

(5) र्स िफा बमोक्षजम करको िर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै 
िस्िरु, शलु्क, महसलु र कर आंक्षशक वा पूणि रुपमा छूट दिइएको वववरण 
प्रत्रे्क वर्ि नेपाल सरकार‚ अथि मन्त्रालर्ले संघीर् संसिमा पेश गनुि पनेछ। 

  (६) र्स िफा बमोक्षजम िर घटाइएको, बढाइएको वा छूट दिइएको 
सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुि पनेछ।  

१९. प्रवक्रर्ा सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्न े: मूल्र् अर्भववृि कर 
ऐन, २०५२, अन्िःशलु्क ऐन, २०५८, आर्कर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, 
२०६४ िथा र्स ऐनको कार्ािन्वर्नको क्रममा साविजर्नक शाक्षन्ि र 
व्र्वस्थामा गम्भीर िलल पगुेको वा साविजर्नक आवागमनमा अवरोध भएको 
वा ववपिको कारणले उक्षल्लक्षिि ऐनले प्रिान गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गनि 
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नपाउने अवस्था र्सजिना भएमा, कुनै जवटलिा िेक्षिएमा वा उक्षल्लक्षिि ऐन िथा 
र्स ऐनको कार्ािन्वर्नमा कुनै बाधा अड्काउ पनि गएमा नेपाल सरकार‚ अथि 
मन्त्रालर्ले आवश्र्किा अनसुार अवर्ध थप गनि, प्रवक्रर्ा सरलीकरण गनि वा 
कार्ािन्वर्नमा िेक्षिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्नेछ।  

२०. नवीनिम ्  सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलिा र प्रववर्धको उपर्ोग गरी शरुु गररएका 
(स्टाटि अप) व्र्वसार्मा लाग्न ेकर, जररबाना, थप िस्िरु, शलु्क िथा व्र्ाज 
र्मन्हा सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्था: नवीनिम ् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलिा र 
प्रववर्धको उपर्ोग गरी शरुु गररएका (स्टाटि अप) व्र्वसार् गने व्र्क्षि वा 
संस्था करको िार्रामा नआएका भए त्र्स्िा व्र्क्षिले सम्वि ् २०७६ पौर् 
मसान्िर्भत्र स्थार्ी लेिा नम्बर र्लई मूल्र् अर्भबवृि करमा ििाि गरेमा 
आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ भन्िा अक्षघका वर्िहरुको कुनै पर्न वकर्समको 
वववरण‚ कर‚ जररबाना‚ थप िस्िरु‚ शलु्क िथा ब्र्ाज बझुाउन ुपने छैन।  

२१. सामाक्षजक सरुिा कोर् सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) आर्कर ऐन, २०५८ को 
अनसूुची–१ को िफा १ बमोक्षजम एकल प्राकृर्िक व्र्क्षिको वावर्िक चार लाि 
रुपैर्ााँसम्म रोजगारीको आर् भएमा सो आर्मा एक प्रर्िशिका िरले र 
िम्पिीको हकमा वावर्िक चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्म रोजगारी आर् 
भएमा एक प्रर्िशिका िरले कर लाग्नेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको कर रकम भिुानीका बिि स्रोिमा 
कट्टी गरी असलु गररनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम असलु गररएको रकम छुटै्ट राजस्व 
िािामा जम्मा गररनेछ। 

(४) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न र्नवतृ्तभरण 
बापिको आर् र र्ोगिानमा आधाररि र्नवतृ्तभरण कोर्मा र्ोगिान गने 
प्राकृर्िक व्र्क्षिको आर्मा र्स िफा बमोक्षजमको कर लाग्न ेछैन।  

२२. सवारी साधन कर र घर जग्गा रक्षजिेशन शलु्कको अन्िररम प्रशासनः अन्िर–

सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्षजमको सवारी साधन कर र घर 
जग्गा रक्षजिेशन शलु्क उठाउन प्रिेश िथा गाउाँपार्लका वा नगरपार्लकामा 
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साधन, स्रोि, प्रववर्ध, जनशक्षि िथा कार्ािलर् व्र्वस्थापन नभएसम्म नेपाल 
सरकारको िोवकएको कार्ािलर्ले प्रिेशले र्नधािरण गरे बमोक्षजमको िर 
अनसुारको कर िथा शलु्क उठाई सोही ऐनले व्र्वस्था गरे बमोक्षजमको 
सम्बक्षन्धि ववभाज्र् िथा सक्षिि कोर्मा िाक्षिल गनेछ। 

२३. राजस्व चहुावट (अनसुन्धान िथा र्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ मा संशोधनः राजस्व 
चहुावट (अनसुन्धान िथा र्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ को‚- 
(१)  िफा १३ग. को उपिफा (१) मा रहेका "एक क्षजल्लाबाट अको 

क्षजल्ला" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "एक स्थानबाट अको स्थानमा 
व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लार्ग" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(२) िफा २३ को उपिफा (४) मा रहेका "अनसुन्धान अर्धकृिले प्रथम 
पटकको लार्ग िईु हजार रुपैर्ााँ र त्र्सपर्छ पटकै वपच्छे पााँच हजार 
रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "महार्निेशकले प्रथम पटकको लार्ग 
पचास हजार रुपैर्ााँसम्म र त्र्सपर्छ पटकै वपच्छे एक लाि 
रुपैर्ााँसम्म" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।्  

२४.  मूल्र् अर्भववृि कर ऐन, २०५२ मा संशोधनः मूल्र् अर्भववृि कर ऐन, २०५२ 
को,– 

(१) िफा १० को उपिफा (२) को,- 
(क) िण्ड (क) मा रहेका "मदिरा र्डविव्र्टुर, वाइन 

सप, सफ्टवेर्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "मदिरा, 
वाइन, हेल्थ क्लव, र्डस्को थेक, मसाज थेरापी, 
मोटर पाटिस,् ववद्यिुीर् सफ्टवेर्र‚ भन्सार एजेण्ट, 
िेलौनाको व्र्वसार्, कवाडी िथा पत्रकुो 
व्र्वसार्" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ि) िण्ड (ि) मा रहेका "शैक्षिक परामशि, हेल्थ 
क्लव, र्डस्को थेक, मसाज थेरापी, व्र्टुी पालिर" 

भन्न े शब्िहरुको सट्टा "शैक्षिक िथा कानूनी 
परामशि, लेिा िथा लेिापरीिण सम्बन्धी सेवा," 
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भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(२) िफा १०ि. पर्छ िेहार्को िफा १०ग. थवपएको छः- 
"१०ग. ििाि अर्भलेि अद्यावर्धक गने सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्थाः (१) 

र्स ऐन बमोक्षजम ििाि भएका व्र्क्षिले ववभागले िोके 
बमोक्षजमको ििाि सम्बन्धी सूचना र अर्भलेि ववभागको 
वार्ोम्र्ावट्रक ििाि प्रणालीमा िोवकएको अवर्धर्भत्र 
अद्यावर्धक गनुि पनेछ।" 

(३) िफा १४ को उपिफा (६) मा रहेका "उपिफा (७) बमोक्षजम" 
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "उपिफा (५) बमोक्षजम" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

(४)  िफा १९ को उपिफा (७) पर्छ िेहार्को उपिफा (७क) थवपएको 
छः- 

 "(७क) उपिफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न िश लाि 
रुपैर्ााँभन्िा बढीको कर भिुानी गिाि चेक, ड्राफ्ट वा ववद्यिुीर् 
माध्र्मबाट भिुानी गनुि पनेछ।" 

(५)  िफा २४ को उपिफा (३) मा रहेका "लगािार ६ मवहनासम्म" 
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "लगािार ४ मवहनासम्म" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएको छ। 

(६)  िफा २५ को‚- 
(क) उपिफा (१) को िण्ड (क) पर्छ िेहार्को िण्ड (क१) 

थवपएको छः- 
"(क१) नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालर्को 

र्सफाररसमा कूटनीर्िक सवुवधा प्राप्त र्नर्ोगले नेपालर्भत्र 
कर लाग्ने वस्ि ु वा सेवा िरीि गिाि र्िरेको करको 
रकम।" 

(ि)  उपिफा (१क) मा रहेका "पााँच हजार रुपैर्ााँ" भन्ने 
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शब्िहरुको सट्टा "िश हजार रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

(ग)  उपिफा (१क) पर्छ िेहार्को उपिफा (१ि) थवपएको 
छः- 

"(१ि) कुनै उपभोिाले वस्ि ु िथा सेवा िररि गिाि त्र्स्िो 
िररिको मूल्र् प्रचर्लि कानून बमोक्षजम ववद्यिुीर् माध्र्मबाट भिुानी 
गरेमा र्नजलाई नगि प्रोत्साहन स्वरुप भिुानी गरेको करको िश 
प्रर्िशि रकम ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा बमोक्षजम र्नजको बैङ्क िािामा 
वफिाि गररनेछ।" 

(७) िफा २९ को‚- 
(क) उपिफा (१) को,– 

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

(२) िण्ड (ि१) पर्छ िेहार्को िण्ड (ि२) थवपएको 
छः- 
"(ि२) िफा १० को उपिफा (७) उल्लङ्घन 

गरेमा पटकै वपच्छे िश हजार रुपैर्ााँ‚" 
(३) िण्ड (ग) को सट्टा िेहार्को िण्ड (ग) राक्षिएको 

छः-  
"(ग) िफा १४ को उपिफा (१) उल्लङ्घन 

गरी बीजक नदिएमा पटकै वपच्छे िश 
हजार रुपैर्ााँ र बीजक नर्लएमा पटकै 
वपच्छे एक हजार रुपैर्ााँ‚ 

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

(ि) उपिफा (१ग) मा रहेका "बीजक मूल्र्को पचास प्रर्िशि" 
भन्ने शब्िहरु पर्छ "जररबाना वा ६ मवहनासम्म कैि वा 
िवैु गनि सक्नेछ।" भन्ने शब्िहरु थवपएका छन।् 

(८) िफा ३१क. को उपिफा (६) मा रहेका "एकर्िहाई रकम" भन्ने 
शब्िहरुको सट्टा "एकचौथाई रकम" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 
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अनसूुची-१ 

(मूल्र् अर्भववृि कर ऐन, २०५२ को िफा ५ को उपिफा (३) साँग सम्बक्षन्धि) 

कर छूट हनु ेवस्ि ुिथा सेवाहरू 

समूह 1 : आधारभिू कृवर् उत्पािनहरू 

06.01   र्नष्कृर्, उम्रन लागकेो वा फूलेको गानो, गांठो, गांठेजरा, 
धनकन्ि (कौमि), क्राउन (रुिको जरा र स्िंभ जोर्डन ेर्बन्ि ु
स्थल), राइजोम (मूलजरो), क्षचकोरी र्बरुवा र शीर्िक 
१२.१२ को जराहरूबाहेक अन्र् जराहरु। 

  0601.10.00 -र्नष्कृर् गांनो, गााँठो, गााँठे जरा, धनकन्ि (कौमि), क्राउन र 
मूलजरा 

  0601.20.00 -उम्रन लागकेो वा फूलेको गांनो, गााँठो, गााँठे जरा, धनकन्ि 
(कौमि), क्राउन, मूलजरा, क्षचकोरी र्बरुवा र जराहरु 

06.02   अन्र् जीववि र्बरुवा (जरासवहि), कलमीहरू, च्र्ाऊ र स्पाउन 
(च्र्ाउ र्नक्षस्कन ेसेिो त्र्ान्द्रो) 

  06.02.10.00 -जरा नभएको कलमीहरू  
  06.02.20.00 -िान हनु ेफल वा काष्ठफल (नट) का कलमी गरेका वा 

नगरेका रुि, बटुा र झाङ 
  06.02.30.00 -रोडोडेन्ड्रन्स (गरुााँस) र अजार्लर्ा, कलमी गरेका वा नगरेका 
  06.02.40.00 -कलमी गरेको वा नगरेको गलुाफ 
  06.02.90.00 -अन्र् 

06.03   -सजावट प्रर्ोजनको लार्ग वा फूलको गचु्छा बनाउनको 
लार्ग उपर्िु वटपकेो फूलको कोवपला वा वटपेको फूल, 
िाजा, सकेुको, रंगाएको, धोएको, संसेक्षचि (इक्षम्प्रग्नेटेड्) वा 
अन्र् प्रकारले िर्ार गरेको। 

    -िाजा: 
  06.03.11.00 --गलुाफहरू 

  06.03.12.00 --कानेसनहरू 

  06.03.13.00 --अवकि डहरू 

  06.03.14.00 --वक्रसानथेममहरू 

  06.03.15.00 --कुमदुिनी (र्लली) हरू (र्लर्लर्म जािहरू) 
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  06.03.19.00 --अन्र् 

 06.03.90.00 -अन्र् 

06.04   गचु्छा वा गलुिस्िा बनाउने वा सजावटको लार्ग उपर्िु 
हनुे वकर्समका िाजा, सकेुको, रंगाएको, धोएको, संसेक्षचि वा 
अन्र् वकर्समले िर्ार गरेको रुिको पालवुा, हााँगार्बाँगा र 
अन्र् भागहरू (फूल र कोवपला बाहेक) बालविृ, झाडी र 
अन्र् बोट र्बरुवाहरू झ्र्ाउ, सनुािरी र घााँसहरू। 

  06.04.20.00 -िाजा 
  06.04.90.00 -अन्र् 

07.01   िाजा वा क्षचसो पारेको आल।ु 

  0701.10.00 -र्बउ 

  0701.90.00 -अन्र्  

07.02 0702.00.00 िाजा वा क्षचसो पारेको गोलभेडा 
07.03   िाजा वा क्षचसो पारेको प्र्ाज, शालौट, लसून, छ्यापी वा र्स्िै 

जार्िका अन्र् वनस्पर्िहरू। 

  07.03.10.00 -प्र्ाज र शालौट 

  0703.90.00 -छ्यापी र र्स्िै लसनु प्र्ाज जार्िका सागपाि  

07.04   िाजा वा क्षचसो पारेको वन्िाकोबी (क्र्ाबेज), काउली, 
गााँठकोबी (कोलराबी), केल (एक वकर्समको कोबी) र िान 
हनुे काउली जार्िका अन्र् सागपाि। 

  0704.10.00 -काउली र ब्रोकाउली 
  0704.20.00 -ब्रसेुल्स स्प्राउट (एक वकर्समको चश्मे बन्िाकोबी) 
  0704.90.00 -अन्र् 

07.05   िाजा 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 --ववटलफ क्षचकोरी 
  0705.29.00 --अन्र् 

07.06   िाजा वा क्षचसो पारेको गाजर, सलगम, सलािको लार्ग 
चकुन्िरको जरा, साक्षल्सफाई, सेलेररर्ाक (सलगम जस्िो जरा 
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भएको साग), मूला र र्स्िै िान हनु ेजराहरू। 

  0706.10.00 -गाजर र सलगम 

  0706.90.00 -अन्र् 

07.07 0707.00.00 िाजा वा क्षचसो पारेको कांक्राहरू। 

07.08   िाजा वा क्षचसो पारेको कोसे िरकारीहरू (छोडाएको वा 
नछोडाएको)। 

  0708.10.00 -केराउ 

  0708.20.00 -बोडी (र्समीसमेि) 
  0708.00.90 -अन्र् कोसे िरकारी 

07.09   िाजा वा क्षचसो पारेको अन्र् िरकारीहरू। 

  0709.20.00 -कुररलो 
  0709.30.00 -भान्टा 
  0709.40.00 -सेलरी, सेलेररर्ाल बाहेक 

    -च्र्ाउ (मसरुम र ट्रफल्स): 
  0709.51.00 --ऐगाररकस जार्िको च्र्ाउ (मसरुम) हरू 

  0709.59.00 --अन्र् 

  0709.60.00 -िोसािनी जािको फलफूलहरू 

  0709.70.00 -पालुाँगो, न्रू्क्षजल्र्ाण्ड पालुाँगो समेि 

    -अन्र्: 
  0709.91.00 --ग्लोव आवटिचोकहरू 

  0709.92.00 --जैिनुहरू 

  0709.93.00 --फसी, कुर्भन्डो र लौकाहरू (क्रू्करर्बटा जािहरू) 
  0709.99.00 --अन्र् 

07.10   वहमीकृि सागपाि (बफाएर वा उमालेर पकाएको वा 
नपकाएको)। 

  0710.10.00 -आल ु

    -कोसे िरकारी, छोडाएको वा नछोडाएकोः 
  0710.21.00 --केराउहरू 

  0710.22.00 --बोडीहरू (सीमीसमेि) 
  0710.29.00 ––अन्र् 

  0710.30.00 -पालुाँगो न्रू्क्षजलैण्ड पालुाँगो समेि 

  0710.40.00 -गरु्लर्ो वा स्वादिलो मकै 
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  0710.80.00 -अन्र् सागपाि 

  0710.90.00 -र्मक्षिि सागपाि 

07.11   नून पानीमा, गन्धक पानीमा वा र्स्िै समान अस्थार्ी रूपमा 
सरुक्षिि राख्न ेिरल पिाथिमा रािी सरुक्षिि गररएको िर त्र्स 
अवस्थामा िरुुन्ि िान उपर्िु नहनुे िालको सागपाि। 

  0711.20.00 -जैिनु (ओर्लभ्स) 
  0711.40.00 -काक्रोहरु 

    -च्र्ाउ (मसरुम्स) र भइुाँमरु्न हनुे च्र्ाउ (ट्रफल्स) 
  0711.51.00 --ऐगाररकस जार्िको च्र्ाउ (मसरुम्स) हरू 

  0711.59.00 --अन्र् 

  0711.90.00 -अन्र् िरकारी  र्मक्षिि िरकारी 
07.12   सखु्िा िरकारी, र्संगै, काटेको, िाछेको, टुक्रर्ाएको, फुटाएको 

वा धलुो बनाएको िर त्र्सभन्िा बढी िर्ार नगरेको। 

  0712.20.00 -प्र्ाज 

07.13   कोसा छोडाएको सखु्िा कोसे िरकारी, बोक्रा छोडाएको वा 
नछोडाएको वा िलेको वा निलेको। 

  0713.10.00 -केराउ 

  0713.20.00 -चना 
    -बोडी (र्समीसमेि)  

  0713.31.00 --बोडी 
  0713.32.00 --सानो रािो बोडी 
  0713.33.00 --बोडी (वकड्नी बीन्स), सेिो वप बीन्ससमेि 

  0713.34.00 --बाम्बरा र्बन्स (एक प्रकारको बोडी) (र्भग्ना सबटेरार्नर्ा 
वा भोआक्षन्जर्ा सबटेरार्नर्ा) 

  0713.35.00 --िनेबोडी (काउवपज)् (र्भग्ना अङगइुकुलाटा)  

  0713.39.00 --अन्र् 

  -मसुरुोः 
  0713.40.10 --नफुटाएको, बोक्रा सवहिको 
 0713.40.90 --अन्र् 

  0713.50.00 -बकुला र र्सर्म (ब्रोड ववन्स र हसि बीन्स) 
  0713.60.00 -वपजन वपज (क्र्ाजानस ्क्र्ाजन)् (एक प्रकारको केराउ) 
  0713.90.00 -अन्र् 
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07.14   माड (श्विेसार वा स्टाचि) वा इन्रू्र्लनको मात्रा उच्च भएका, 
िाजा, क्षचस्र्ाइएको, वहमीकृि वा सकुाइएको, टुक्रा पाररएको वा 
नपाररएको (स्लाइस्ड) वा पेलेट्सको रुपमा भएको वा 
नभएको मार्नओक, आरारुट, सार्लम र्मिी (सालेप), उत्तरी 
अमेररकामा हनु े एक वकर्समको सूर्िमूिी फूल (जेरुसलेम 
आवटिचोक), सिरिण्ड र र्स्िै जरा (रुटस) र गाना 
(ट्यूबसि) हरू; साविुानाको गिुी (सागो पीथ)।  

  0714.10.00 -गरु्लर्ो जािको क्र्ासाभा कन्ि (मर्नओक) 
  0714.20.00 -सिरिण्ड 

  0714.30.00 -िरुलहरू (र्डओस्कोररर्ा जािहरू) 
  0714.40.00 -वपंडाल ु(कोलोकार्सर्ा जािहरू) 
  0714.50.00 -र्ौर्सर्ा (जान्थोसोमा जािहरू) 
  0714.90.00 -अन्र्  

08.01   नररवल, व्राक्षजलनट, काज,ु िाजा वा सकेुको, िबटा फुटाएको 
वा नफुटाएको, बोक्रा िाछेको वा निाछेको।  

    -नररवल  

  0801.19.00 --िाजा 
08.03   प्लान्टन जािका (िरकारीको रूपमा प्रर्ोग गररने) केराहरू 

लगार्ि िाजा वा सकुाइएका केराहरू। 

  0803.10.00 -प्लान्टन जािका (िरकारीको रूपमा प्रर्ोग गररने) केराहरु  

  0803.90.00 -अन्र् 

08.04   िजूर (छोहोडा), अाँजीर, भ ुाँइकटहर, एभोकाडो (नास्पािी जस्िो 
फल), अम्बा, आाँप, म्र्ाङ्गोष्टीन, िाजा वा सकेुको। 

  0804.30.00 -भइंुकटहर 

  0804.40.00 -एभोकाडो 
  0804.50.00 -अम्बा, आाँप म्र्ाङ्गोस्टीन (कुसमु फल) 

08.05   र्सटरस (सनु्िला जािका) फल, िाजा वा सकेुको)। 

  0805.10.00 -सनु्िला 
   -मन्िाररन (टान्जररन र सिसमुाहरु समेि); क्लेमेक्षन्टनहरू र 

र्स्िै र्सटरस जार्िका हाइर्ब्रडहरू:  

 0805.21.00 --मन्िाररनहरू (टान्जररन र सिसमुाहरू समेि); 
 0805.22.00 --क्लेमेक्षन्टनहरू 
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 0805.29.00 --अन्र् 

  0805.40.00 -ग्रपेफु्रट (भोगटे), पोमेलोस समेि 

  0805.50.00 -कागिी (लेमोन्स) (र्सटरस लेमोन, र्सटरस र्लमोनम) र 
क्षजर्मर (लाइम्स) (र्सटरस औराक्षण्टफोर्लर्ा, र्सटरस 
लावटफोर्लर्ा) हरू 

  0805.90.00 -अन्र् 

08.06   िाजा अथवा सखु्िा अंगरु। 

  0806.10.00 -िाजा 
08.07   िरबजुा (िरबजुा) र मेवा िाजा। 

    -िरबजुा (मेलनस) (वाटरमेलनस समेि) : 
  0807.11.00 --वाटरमेलनस 

  0807.19.00 --अन्र् 

  0807.20.00 -मेवा 
08.08   स्र्ाउ, नासपािी, क्षक्वन्स (नासपािी जस्िो अर्मलो फल वा 

िीफल), िाजा। 

  0808.10.00 -स्र्ाउ 

  0808.30.00 -नासपािीहरू  

  0808.40.00 -क्षक्वन्स (िीफल)हरू 

08.09   िपुािनी (एवप्रकोट), चेरी (पैर्ुंफल), आरु (नेक्टाररन 
आरुसमेि), आलबुिडा (प्लम) र चतु्रो (स्लो), िाजा। 

  08.09.10.00 -िपुािनी (एवप्रकोट) 
    -चेरीहरूः 
  08.09.21.00 --अर्मलो चेरी (प्रनुस ्सेरासस)् हरू 

  08.09.29.00 --अन्र् 

  08.09.30.00 -आरु, नेक्टाररन आरुसमेि 

  0809.40.00 -आलबुिडा (प्लम) र चतु्रो (स्लो) 
08.10   अन्र् फल, िाजा। 

  0810.10.00 -स्ट्रवरी (भइंू एैसेल,ु काफल) 
  0810.20.00 -रैस्पबेरी (ऐसेंल)ु, ब्ल्र्ाकबेरी (ध्र्ाम्प े ऐसेंल)ु, मलबेरी 

(वकम्ब)ु र लोगानबेरी (रैस्पबेरी र ब्ल्र्ाकबेरीको र्मक्षिि 
फल) 
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  0810.30.00 -कालो, सेिो वा रािो वकसर्मस वा िाि वा मनुक्का (कअिन्ट) 
र गूस्बेरीहरु 

  0810.40.00 -के्रनबेरी, र्बलबेरी र अन्र् भ्र्ाक्षक्सर्नर्म जार्िका फलहरु 

  0810.50.00 -वकवव फु्रट(Kiwifruit) 

  0810.60.00 -िरुाम्र (डरुरर्न्स) हरू 

  0810.70.00 -हलवुाबेिहरू 

  0810.90.00 -अन्र् 

09.01   कफी भटेुको वा नभटेुको वा क्र्ाफीन (कफीको िेरोि) 
छुट्याएको वा नछुट्याएको; कफीको ढुटो र बोक्रा; कुनै पर्न 
अनपुािमा कफीको मात्रा रहेको कफीको बिलामा प्रर्ोग 
गररने अको कुनै चीज। 

    -नभटेुको कफी : 
  0901.11.00 --कफीको गडेा 

09.02   क्षचर्ा, सगुक्षन्धि वा स्वादिष्ट गररएको वा नगररएको। 

  0902.20.00 -क्षचर्ाको पाि 

09.08   जाइफल, जाइपत्री र अलैंची। 

    -अलैंची िथा सकुुमेलहरूः 
    --नधलु्र्ाइएकोः 
  0908.31.10 ---अलैंची 

09.10   अिवुा, केशर, हलेिो (बेसार), िेजपाि, पदुिना, िरकारीको 
(करी) र अन्र् मसलाहरू। 

    -अिवुाः 
    --नटुक्राइएको वा नवपाँधेकोः 
  0910.11.10 ---िाजा 
  0910.11.90 ---अन्र्  

    -बेसारः 
  0910.30.10 --िाजा 
  0910.30.20 --धलुो वा वपठो 
  0910.30.90 --अन्र् 

10.01   गहुाँ र मेसर्लन। 

    -िरुुम 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   मकैं । 

  1005.10.00 -बीउ (गडेा) 
  1005.90.00 -अन्र् 

10.06   धान। 

  1006.10.00 -धान 

  1006.20.00 -कुटेको (िर राम्रो नफलेको) 
  1006.30.00 -पार्लस वा चम्कन ेगरेको वा नगरेको कुटेर िर्ार गरेको 

चामल 

  1006.40.00 -कर्नका 
10.08   फापर, कोिो, क्र्ानरीका िानाहरू; अरु िाद्यान्नहरू। 

  1008.10.00 -फापर 

    -कोिोः 
  1008.21.00 --बीउ 

  1008.29.00 --अन्र् 

11.02  गहुाँ र मेसर्लन बाहेक अन्र् िाद्यान्नको वपठो। 

  1102.20.00 -मकैको वपठो 
  1102.90.00 -अन्र् 

11.04   शीर्िक १०.०६ को चामल बाहेक अन्र् प्रकारले िर्ार 
गररएको (जस्िै भसू हटाइएको, चेप्ट्याएको, च्र्ााँख्ला पारेको, 
फलेको, टुक्रा पारेको वा िस्रो (वपंधेको); र्सङ्गो, चेप्ट्याएको, 
पािलो चेप्टो टुक्रा पारेको वा वपंधेको अन्नको बीजहरू। 

    -चेप्ट्याएको वा च्र्ांख्ला पारेको अन्नः 
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  1104.12.00 --जनुेलोको 
  1104.19.00 --अन्र् िाद्यान्नको 
    -अन्र् वकर्समले िर्ार पारेको अन्न (जस्िै भसू हटाएको, 

फलेको, टुक्रा पारेको वा वपंधेको) : 
  1104.22.00 --जनुेलोको 
  1104.23.00 --मकैको 
  1104.29.00 --अन्र् िाद्यान्नको 
  1104.30.00 -अन्नको वीजाण,ु र्सङ्गै, चेप्ट्याएको, च्र्ांख्ला पारेको वा वपंधेको 

12.01   िलेको वा निलेको भट्मास 

  1201.10.00 -बीउ 

  1201.90.00 -अन्र् 

12.02   छोडाएको वा नछोडाएको, नभटेुको वा अन्र् वकर्समबाट 
नपकाइएको, िवटा छोडाएको वा नछोडाएको, फुटाएको वा 
नफुटाएको बिाम (ममुफली)। 

  1202.30.00 -बीउ 

    -अन्र्ः 
  1202.41.00 --नछोडाएको 
  1202.42.00 --छोडाएको, फुटाएको वा नफुटाएको 

12.09   रोप्न हनुे फलफूल, बीउ र ववजाण ु(स्पोसि)।  

  1209.10.00 -चकुन्िर (सगुरववट) का िानाहरू  

    -पश ुआहारको ववरुवा (फोरेज प्लाण्ट) का िानाहरूः 
  1209.21.00 --लरु्सररन (पश ुआहारको घााँस) (अल्फाल्फा) का िानाहरू  

  1209.22.00 --क्लोभर (िीन पािे घााँस) (वट्रफोर्लर्म जािहरू) का 
िानाहरू 

  1209.23.00 --छेस्के घााँस (फेस्क्रू्) का िानाहरू 

  1209.24.00 --केन्टकी नीलो घााँस (पोआ प्राटेक्षन्सस एल.) का िानाहरू 

  1209.25.00 --राई घााँस (लोर्लर्म मक्षल्टफ्लोरम ल्र्ाम., लोर्लर्म पेरेन 
एल.) का िानाहरू 

  1209.29.00 --अन्र् 

  1209.30.00 -फूलको र्नक्षम्ि मखु्र्िः िेिी गररएको जर्डबटुीका अन्र् 
बीउहरू  

    -अन्र्ः 
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  1209.91.00 --वनस्पर्िका बीउ 

  1209.99.00 --अन्र् 

12.11   मखु्र्िः सगुक्षन्धि वस्ि ु बनाउने, और्धी बनाउने वा 
कीटनार्क और्धी बनाउने वा र्स्िै प्रर्ोजनका लार्ग प्रर्ोग 
हनुे िालको, िाजा, क्षचस्र्ाइएको, वहमीकृि वा सकेुको, 
कावटएको वा नकावटएको, वपंधेको वा नवपंधेको वा धूलो 
पाररएको वा नपाररएको ववरुवा र र्बरुवाका अङ्गहरू (बीर्ा ंर 
फलसमेि)। 

  1211.20.00 -जीनसेनको जरा 
  1211.30.00 -कोकाको पाि (कोका र्लफ) 
  1211.40.00 -अवफमको पराल (पपी स्ट्रौं) 
 1211.50.00 -इफेद्रा 
  1211.90.00 -अन्र् 

12.12   िाजा, क्षचस्र्ाइएको (क्षचल्ड), वहमीकृि, (फ्रोजेन) वा सकुाइएको, 
वपंधेको वा नवपंधेको लोकष्ट र्बन्स, र्स– ववड्स र अन्र् अल्जी 
(समनु्द्री झार), चकुन्िर (सगुरर्बट) र उि;ु अन्र्त्र उल्लेि 
वा समावेश नभएका मखु्र्िर्ा मानव आहारमा प्रर्ोग हनु े
िालको फलको ववर्ां (स्टोन्स) र कोर्ाहरू (केनेल) र अन्र् 
वानस्पर्िक उत्पािनहरु (क्षचकोरीर्म इन्टाइबस स्र्वटवम 
उपजार्ि (भेराइटी) को नभटेुको क्षचकोरीका जराहरू समेि)।  

    -अन्र्: 
  1212.93.00 --उि ु 

19.04   िाद्यान्नलाई फुलाएर (स्वैर्लङ्ग) वा भटेुर िर्ार गरेको िाद्य 
सामग्री, िाद्यान्नको उत्पािनहरू (जस्िै कनि फ्लेक); अन्र्त्र 
उल्लेि नगररएको वा समावेश नभएको, पकाइएको वा अन्र् 
वकर्समबाट िर्ार गररएको गडेा (ग्रने) को रुपमा वा शल्क 
वा पाप्रा (फ्लेकको रुपमा भएको िाद्यान्नहरू (सेररर्ल्स) 
(मकै बाहेक) वा अन्र् वकर्समबाट िर्ार गररएको अन्न 
(मैिा, छााँटा वा िलेको अन्न ग्रोट्स) र पीठो बाहेक)। 

  1904.90.00 -धानको भजुा िथा क्षचउरा 
23.01   मार्नसले िान नहनुे मासकुो वा अफलको, माछाको वा 

कुष्टार्सर्न्सको मोलस्कको वा अन्र् ढाडमा हाड नहनु े
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जलचरको वपठो, मैिा र पेलेट्स; ग्रीभ्स (वोसो पगालेर बााँकी 
रहेको थेग्रो, माछाको चारो)। 

  2301.10.00 -मास ु वा अफलको वपठो, मैिा र पेलेट्स; ग्रीभ्स (वोसो 
पगालेर बााँकी रहेको थेग्रो, माछाको वोसो) 

 2301.20.00 -माछाको वा कु्रष्टार्सर्न्स, मोलस्क वा ढाडमा हाड नहनु े
जलचरको वपठो, मैिा र पलेेट्स ्

23.02   िाद्यान्न वा िलहनको वोटबाट र्नफनेर वा वपंधेर वा अरु 
प्रवक्रर्ाद्वारा उपलव्ध हनुे पेलेटको रूपमा रहेको वा नरहेको 
ढुटो आउने चोकर र अन्र् अवशेर्। 

  2302.10.00 -मकैको 
  2302.30.00 -गहुाँको 
  2302.40.00 -अन्र् िाद्यान्नको 
  2302.50.00 -कोसे सागपािहरूको 

23.04 2304.00.00 भटमासको िेल र्नकाल्िा प्राप्त हनुे वपना र अन्र् ठोस 
अवशेर्, वपंधेको वा नवपंधेको वा पेलेटको रुपमा भएको वा 
नभएको। 

23.05 23.05.00.00 बिामको िेल पेल्िा र्नस्केको, वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको 
रूपमा भएको वा नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्। 

23.06   वनस्पर्िको वोसो वा िेल र्नकाल्िा प्राप्त हनुे शीर्िक २३.०४ 
वा २३.०५ मा परेको बाहेक वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको 
रूपमा भएको वा नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्। 

    -िोरी वा रार्ो (रेप और कोल्जा) िानाः 
  2306.41.00 --न्रू्न इरुर्सक अम्ल िोरी वा रार्ो (रेप और कोल्जा) 

िानाहरु (र्सड्स) 
  2306.90.00 -अन्र् 

23.09   जीवजन्िकुो आहारको रूपमा प्रर्ोग हनुे िर्ारी वस्ि।ु 

  2309.90.00 -अन्र्  

52.01 5201.00.00 नफड्केको वा नकोरेको कपास।  

52.03 5203.00.00 फड्केको वा कोरेको कपास 
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53.01   कच्चा वा प्रशोर्धि नकािेको फ्ल्र्ाक्स (सन वा त्र्स्िै झार); 
फ्ल्र्ाक्स वा सनको क्षशरोगचु्छ (टो) डोरी र अवशेर् 
(धागोको अवशेर् र गानेटेड स्टक समेि)। 

  5301.10.00 -फ्ल्र्ाक्स, (सन) कच्चा वा रेशा छुट्याउन पानीमा डबुाएको 
(रेटेड्) 

    -फ्ल्र्ाक्स चटेुको, डांठबाट रेशा छुट्याइएको, कोरेको 
(ब्रोकेन, स्कच्ड, ह्याकल्ड) वा अरू वकर्समले प्रशोधन गरेको, 
िर नकािेको : 

  5301.21.00 --चटेुको वा डांठबाट रेशा छुट्याइएको (ब्रोकेन, स्कच्ड) 
  5301.29.00 --अन्र् 

  5301.30.00 -फ्ल्र्ाक्सको क्षशरोगचु्छ (टो) र अवशेर् 

53.03   कच्चा वा प्रशोर्धि, िर नकािेको, सनपाट (जूट) र अन्र् 
लक्षचलो रेशा भएको बोक्रा (बास्ट) को कपडाका रेशा (सन, 
गांजा, भााँग, घोट्टा र रेमी बाहेक); र्ी रेशाहरूको क्षशरोगचु्छ 
(टो) र अवशेर् (धागोको अवशेर् र गानेटेड स्टक समेि)। 

  5303.10.00 -कााँचो वा पानीमा डबुाएर (रेटेड्) कुहाएको सनपाट र अन्र् 
लक्षचलो रेशा भएको बोक्रा (बाष्ट) को कपडाको रेशा 

द्रष्टव्र्:- 
1.  वकसानले र्बक्री गने अप्रशोर्धि सिुी 
२.  मार्थ उक्षल्लक्षिि भन्सार शीर्िक ०६.०१ िेक्षि शीर्िक ०८.१० सम्मका मालवस्िहुरू 

होटल, रेषु्टरेण्ट, बार, गषे्टहाउस, क्र्ाफ्टेररर्ा वा र्स्िै अन्र् संस्थाले गने आपूर्ििमा मू. 
अ. कर छूट हनुेछैन। 

 

समूह २ : आधारभिू आवश्र्किाका वस्िहुरू 

25.01   ननु (भान्सामा प्रर्ोग हनुे (टेवल) ननु र ववकृि (र्डनेचडि) नून 
समेि) र झोल पिाथि भएको वा नभएको वा जम्ने पिाथि 
(एण्टीकेवकङ्ग) वा वफ्र फ्लोइङ्ग एजेण्ट भएको शिु सोर्डएम 
क्लोराइड; सामदुद्रक पानी। 

  2501.00.90 -ननु 

27.10   कच्चा (कु्रड) बाहेक पेट्रोर्लर्म िेल र र्बटुर्मन िर्नजबाट 
प्राप्त िेल; िौलमा ७० प्रर्िशि वा सो भन्िा बढी पटे्रोर्लर्म 
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िेल वा र्बटुर्मन िर्नजबाट प्राप्त िेल भएका, वर्नै िेल नै 
मखु्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टच्रू्एण्ट्स) भएका, अन्र्त्र समावेश 
वा र्नदििष्ट नगररएका िर्ारी वस्िहुरू (वप्रपरेसन्स); रद्दीिेलहरू 
(वेष्ट आर्ल्स)। 

    -पेट्रोर्लर्म िेलहरू र ववटुर्मन िर्नजहरूबाट प्राप्त िेलहरू 
कच्चा िेल बाहेक) िथा अन्र्त्र र्नदििष्ट वा समावेश नभएका, 
िौलको वहसाबले ७० प्रर्िशि वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्म 
िेलहरू वा ववटुर्मन िर्नजबाट प्राप्त िेलहरू भएको, वर्नै 
िेलहरू मखु्र् घटक बेर्सक कक्षन्स्ट्च्रू्एण्ट) भएका िर्ारी 
वस्िहुरू वप्रपरेसन्स), जैववक र्डजेल भएका बाहेक र रद्दी िेल 
वेष्ट आर्ल) हरू बाहेकः 

  --अन्र्ः 
  2710.19.10 ---मट्टीिेल (सपुेररअर वकरोर्सन आर्ल) 

27.16 2716.00.00 ववद्यिु शक्षि  

44.01
  

 बाल्ने िाउरा, मढुा, क्षचरेको मोटो टुक्रा (ववलेट), हााँगा ववाँगा वा 
िाउराको बाधेको ववटो, वा र्स्िै रुपमा; काठका चोइटाचोइटी 
वा मर्सना टुक्राटाक्री (पावटिकल); काठ क्षचरेको धूलो, काठको 
अवशेर्, रद्दी वस्ि,ु मढुो, वव्रकेट (र्थचेर बनाइएको चक्का), पेलेट 
(मट्याङ्ग्ग्रा) वा र्स्िै रुपमा एकर्त्रि गररएको वा नगररएको। 

  
 

 
4401.11.00 

4401.19.00 
 

-बाल्ने िाउरा, मढुा, क्षचरेको मोटो टुक्रा (ववलेट), हााँगा ववाँगा, 
िाउराको ववटो वा र्स्िै रूपमाः 
--कोणधारी (कोर्नफेरस) 
--गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस) 

44.02   एकर्त्रि गररएको वा नगररएको काठको गोल, िवटा (शेल) 
को वा ववर्ां (नट) को गोल समेि। 

  4402.10.00 -बााँसको 
 4402.90.00 -अन्र् 

द्रष्टव्र्:- 
१. धारा िथा टेङ्करबाट िलुा रूपमा आपूर्िि हनुे वपउन ेपानी। 

समूह ३ : जीवजन्ि ुिथा सोको उपज 

01.02   जीववि चौपार्ा (बोभाइन)। 
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    -गोजािीर् चौपार्ाः 
  0102.21.00 --नश्ल सधुारका लार्ग ववशिु नश्लका 
  0102.29.00 --अन्र् 

    -भैंसीः 
  0102.31.00 --नश्ल सधुारका लार्ग ववशिु नश्लका 
  0102.39.00 --अन्र् 

  0102.90.00 -अन्र् 

01.03   जीववि सुंगरु। 

  0103.10.00 -नश्ल सधुारका लार्ग ववशिु नश्लका 
    -अन्र् : 
  0103.91.00 --५० केजी भन्िा कम वजनको 
  0103.92.00 --५० केजी वा सो भन्िा बढी वजन भएको 

01.04   जीववि भेडा र बाख्रा। 

  0104.10.00 -भेडा 
  0104.20.00 -बाख्रा 

01.05   जीवीि कुिरुा अथािि, ग्र्ालसु डोमेवष्टकस ्जािका कुिरुा, हााँस, 
टकी र र्गनी फाउल। 

    -१५ ग्राम भन्िा बढी वजन नभएका: 
  0105.11.00 --ग्र्ालसु डोमेवष्टकस जािका चराहरू (Fowl)  
  0105.12.00 --टकीहरू (पािाल मरू्र) 
  0105.13.00 --हााँस (डक) हरू 

  0105.14.00 --हााँस (र्गज) हरू 

  0105.15.00 --र्गर्नजािका चराहरू 

    -अन्र्: 
  0105.94.00 --ग्र्ालसु डोमेवष्टकस जािका चराहरू  

  0105.99.00 --अन्र् 

01.06   अन्र् जीववि जीवजन्ि।ु 

    -स्िनपार्ी : 
  0106.14.00 --िरार्ोहरू 

  0106.19.00 --अन्र् 

   -चराहरु: 
 0106.33.00 --सिुरुमगुि (अविच) हरु (ड्रोमाउस नोभाहोल्लाक्षन्डर्ा) 
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   -वकराहरू: 
 0106.41.00 --माहरुीहरू 

    -वकराहरू: 
  0106.90.00 -अन्र् 

02.01   चौपार्ा (वोभाइन जार्िको) िाजा वा क्षचसो पारेको (फे्रस वा 
क्षचल्ड) मास।ु 

  0201.10.00 -र्संगो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास) 
  0201.20.00 -हाडसवहिको अन्र् टुक्राहरू 

  0201.30.00 -हाड नभएको 
02.02   चौपार्ा (बोभाइन जार्िको) वहमीकृि (फ्रोजेन) मास।ु 

  0202.10.00 -र्संगो र आधा शरीर (करकास र हाफ करकास) 
  0202.20.00 -हाडसवहिको अन्र् टुक्राहरू 

  0202.30.00 -हाड नभएको 
02.03   सुंगरुको मास ुिाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि (फे्रस, क्षचल्ड वा 

फ्रोजेन)। 

    -िाजा वा क्षचसो पारेको : 
  0203.11.00 --र्संगो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास) 
  0203.12.00 --हाड सवहिको अगार्ड र पछार्डका सााँप्राहरू र सााँप्राबाट 

कावटएका अन्र् टुक्राहरू 

  0203.19.00 --अन्र् 

    -वहमीकृि (फ्रोजेन): 
  0203.21.00 --र्संगो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास) 
  0203.22.00 --हाडसवहिको अगार्ड र पछार्डका सााँप्राहरू र सााँप्राबाट 

कावटएका अन्र् टुक्राहरू 

  0203.29.00 --अन्र् 

02.04   भेडा वा िसी बोकाको िाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि मास।ु 

  0204.10.00 -भेडा (पाठो) को िाजा वा क्षचसो पारेको र्संगो र आधा 
शरीरहरू (करकास र हाफ करकास) 

    -भेडाको िाजा वा क्षचसो अन्र् मास:ु 
  0204.21.00 --र्संगो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफ करकास) 
  0204.22.00 --हाडसवहिको अन्र् टुक्रा 
  0204.23.00 --हाड नभएको 
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  0204.30.00 -भेडा (पाठो) को वहमीकृि (फ्रोजेन) र्संगो र आधा शरीरहरू 
(करकास र हाफ करकास) 

    -वहमीकृि (फ्रोजेन) गररएका भेडाका अन्र् मास:ु 
  0204.41.00 --र्संगो र आधा शरीरहरू (करकास र हाफकरकास) 
  0204.42.00 --हाडसवहिको अन्र् टुक्राहरू 

  0204.43.00 --हाड नभएको 
  0204.50.00 --िसी बोकाको मास ु

02.06   चौपार्ा जीवजन्ि,ु (बोभाइन), सुंगरु, भेडा, िसी बाख्रा, घोडा, 
गधा, िच्चर वा वहर्नजहरूको िाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि 
(फ्रोजेन) िान हनु ेकमसल मास ु(इर्डबलु अफल)। 

  0206.10.00 -चौपार्ा (बोभाइन) जीवजन्िकुो िाजा र क्षचसो 
    -चौपार्ा जीवजन्ि ु(बोभाइन) को वहमीकृि (फ्रोजेन): 
  0206.21.00 --जीब्रो 
  0206.22.00 --कलेजो 
  0206.29.00 --अन्र् 

  0206.30.00 -सुंगरुको िाजा र क्षचसो पारेको 
    -सुंगरुको वहमीकृि (फ्रोजन) : 
  0206.41.00 --कलेजो 
  0206.49.00 --अन्र् 

  0206.80.00 -अन्र् िाजा वा क्षचसो पारेको 
  0206.90.00 -अन्र् वहमीकृि (फ्रोजेन) 

02.07   संकेि ०१.०५ को कुिरुाको िाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि 
मास ुर िान हनुे अफल। 

    -ग्र्ालसु डोमेवष्टकस जािका चराहरू (फाउल) कोः 
  0207.11.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा क्षचसो पाररएका (फे्रस वा 

क्षचल्ड) 
  0207.12.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि (फ्रोजेन) 
  0207.13.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका (फे्रस वा क्षचल्ड) टुक्रा र अवशेर् 

(कट्स एण्ड ओफाल) 
  0207.14.00 --वहमीकृि (फ्रोजेन) टुक्रा र अवशेर् (ओफाल) 

    -टकीहरूको : 
  0207.24.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा 



 

29 
 

क्षचल्ड) 
  0207.25.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि (फ्रोजेन) 
  0207.26.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका टुक्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड 

ओफाल) 
  0207.27.00 --वहमीकृि (फ्रोजन) टुक्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड ओफाल) 
    -हााँस (डक) हरूकोः 
  0207.41.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा 

क्षचल्ड) 
  0207.42.00 --टुक्रा नपाररएको र्संगो), वहमीकृि (फ्रोजन) 
  0207.43.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्िु कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरु 

  0207.44.00 --अन्र्, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा क्षचल्ड) 
  0207.45.00 --अन्र्, वहमीकृि (फ्रोजन) 
    -हााँस (गीज) हरूकोः 
  0207.51.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा 

क्षचल्ड) 
  0207.52.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि (फ्रोजन) 
  0207.53.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्िु कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरू 

  0207.54.00 --अन्र्, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा क्षचल्ड) 
  0207.55.00 --अन्र्, वहमीकृि (फ्रोजन) 
  0207.60.00 -र्गनी जािका चराहरूको 

03.01   जीववि माछा। 

    -आलङकाररक माछा : 
  0301.11.00 --िाजा पानीको 
  0301.19.00 --अन्र् 

    -अन्र् जीववि माछा : 
  0301.91.00 --ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, 

अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाए, अङ्कोररङ्कस अपाचे र 
अङ्कोररङ्कस क्राइसोकाष्टर)  

  0301.92.00 --बाम 

  0301.93.00 --कापि (साइवप्रनस जािहरु, क्र्ारार्सअस जािहरु, 
सेनोफाररङ्गोडोन इर्डलस, हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरु, र्सवहिनस 
जािहरु, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ 
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जािहरु, ओस्टेक्षचलस हासेल्टी, लेप्टोबाबिस होवेनी, मेगालोब्रामा 
जािहरु) 

  0301.94.00 --एटलाक्षन्टक र प्र्ार्सवफक ब्लवुफन टुनाहरु (थनुसु थाइनस, 
थनुसु ओररर्न्टार्लस) 

  0301.95.00 --िक्षिणी ब्लवुफन टुनास (थनुस म्र्ाकोई) 
  0301.99.00 --अन्र् 

03.02   शीर्िक ०३.०४ को माछाको वफलेट र अरु प्रकारको मास ु
बाहेकको िाजा वा क्षचसो पारेको माछा। 

    -माछा (साल्मोनाइड), उपशीर्िक ०३०२.९१.०० िेक्षि 
०३०२.९९.०० सम्मका िान हनुे कमसल मत्स्र्मांश 
बाहेक : 

  0302.11.00 --ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, 
अङ्कोर्ररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाए, अङ्कोररङ्कस अपाचे 
र अङ्कोररङ्कस क्राइसोगषे्टर)  

  0302.13.00 --प्र्ार्सवफक सालमोन (अङ्कोररङ्कस नेकाि, अङ्कोररङ्कस गोबुिशा, 
अङ्कोररङ्कस केटा, अङ्कोररङ्कस क्षववत्शा, अङ्कोररङ्कस वकसचु, 
अङ्कोररङ्कस मसोउ र अङ्कोररङ्कस रडरुस)  

  0302.14.00 --एटलाक्षण्टक साल्मोन (साल्मो सालार) र डान्रू्ब सालमोन 
हूचो हचुो) 

  0302.19.00 --अन्र् 

    -चेप्टो माछा (प्लेरोनेक्टाइडाइ, बोथीडाइ, साइनोग्लोस्सीडाइ, 
सोलेडाइ, स्कोप्थाल्मीडाइ र र्सथारीडाइ, उपशीर्िक 
०३०२.९१.०० िेक्षि ०३०२.९९.०० सम्मका िान हनु े
कमसल मत्स्र्मांश बाहेकः 

  0302.21.00 --हार्लबटु 

  0302.22.00 --प्लेइस 

  0302.23.00 --सोले 

  0302.24.00 --टबोट्हरु (सेट्टा मेक्षक्समा) 
  0302.29.00 --अन्र् 

    -टुनाहरु थनु्नास प्रजार्िका, क्षस्कपज्र्ाक वा स्ट्राइप बेल्लाइड 
बोर्निो (र्थुाइनस), (कात्सओुनस) पेलार्मस), उपशीर्िक 
०३०२.९१.०० िेक्षि ०३०२.९९.०० सम्मका िान हनु े
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कमसल मत्स्र्मांश बाहेक : 
  0302.31.00 --अल्बाकोर वा लामो पिेटा भएको टुना 
  0302.32.00 --पहेलो पिेटा भएको टुना 
  0302.39.00 --अन्र् 

   -हेररङ्गहरु (क्लवुपर्ा हरेङ्गस, क्लवुपर्ा पल्लासी), एड्कोर्भज 
(इन्ग्राउर्लस जािहरू), सार्डिनहरू (सार्डिना वपल्काडिस,् सार्डिनोप 
जािहरू), सार्डिनेला (सार्डिनेला जािहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू 
(स्प्राटस स्प्राटस), म्र्ाकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलार्सकस, स्कम्बर जापोर्नकस), इक्षन्डर्न म्र्ाकेरेलहरू, 
(रस्टे्रर्लगर जािहरु), र्सरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस जािहरू), 
ज्र्ाक िथा हर्िम्र्ाकेरेल (ट्राचरुस जािहरू) ज्र्ाकहरू, 
के्रभेलहरु (क्र्ारान्क्स जािहरू), कोर्बर्ा (रार्ससेन्ट्रोन 
क्र्ानाडम), र्सल्भर पम्फे्रस्ट (पम्पस जािहरू), प्र्ार्सवफक 
साउरी (कोलोलार्बस साइरा), स्काड्स (र्डक्र्ाप्टेरस जािहरू), 
क्र्ापेर्लन (मालोटस ् ववलोसस)्, सोडिवफस (र्सवफर्ास 
ग्लार्डअस), कावाकावा (र्थुाइनस एवफर्नस), बोर्निोहरू (साडाि 
जािहरू) मार्लिनहरू सेइलवफसहरूः स्पेरवफस (इस्टोपोररडाइ), 
उपशीर्िक ०३०२.९१.०० िेक्षि ०३०२.९९.०० सम्मका 
िान हनुे कमसल मत्स्र्मांश बाहेकः 

  0302.41.00 --हेररङ्ग्हरू (क्लवुपर्ा हेरेन्गस, क्लवुपर्ा पल्लासी) 
  0302.42.00 --एङ्कोर्भहरु (इङग्रार्लस जािहरू) 
  0302.43.00 --सार्डिनहरू (सार्डिना वपल्काडिस,् सार्डिनोप जािहरू) सार्डिनेला 

(सार्डिनेला जािहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटस (स्प्राटस स्प्राटस) 
  0302.44.00 --म्र्ाकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर अस्टे्रलार्सकस, 

स्कम्बर जापोर्नकस) 
  0302.45.00 --ज्र्ाक र हर्ि म्र्ाकरेल (ट्राचरुुस जािहरू) 
  0302.46.00 --कोर्बआ (रावकसेन्ट्रोन कानाडम) 
  0302.47.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ास ग्लार्डअस) 
  0302.49.00 --अन्र् 

  -बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ र मरुाइनोलेवपर्डडाइ 
पररवाहरुका माछा, उपशीर्िक ०३०२.९१.०० िेक्षि 
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०३०२.९९.०० सम्मका आन हनुे कमसल मत्स्र्मांश 
बाहेकः 

  0302.51.00 --कड (ग्र्ाडसु मरहआु, ग्र्ाडसु ओग्र्ाक, ग्र्ाडसु 
म्र्ाक्रोर्सफालस) 

  0302.52.00 --ह्याड्डक (मेलानोग्रामस एग्लेवफनस) 
  0302.53.00 --कोलवफस (पोलावकअस र्भरेन्स) 
  0302.54.00 --हेक (मलुिर्सअस जािहरु, रू्रोवफर्सस जािहरु) 
  0302.55.00 --अलास्का पोलाक (र्थरेग्रा काल्कोग्रामा) 
  0302.56.00 --ब्ल ुह्वाइवटङहरू (माइक्रोमेर्सस्टस पोटास,ु माइक्रोमेर्सस्टस 

अस्ट्रार्लस) 
  0302.59.00 --अन्र् 

    -र्िलावपर्ाहरू (ओरओक्रोर्मस जािहरू), क्र्ाटवफस 
(प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरु), कापि (साइवप्रनस जािहरू, क्र्ारार्सर्म 
जािहरू, सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, 
र्सवहिनस जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), क्र्ाट्ला 
क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू (एङ्गुइला जािहरू), 
नाइल पचि (ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना 
जािहरू), उपशीर्िक ०३०२.९१.०० िेक्षि ०३०२.९९.०० 
सम्मका िान हनु ेकमसल मत्स्र्मांश बाहेकः 

  0302.71.00 --र्िलावपर्ाहरू (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
  0302.72.00 --क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, र्सलरुस जािहरू, 

क्लाररअस जािहरू, इक्टालरुस जािहरू)  

  0302.73.00 --कापि (साइवप्रनस जािहरू, क्र्ारार्सर्म जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ 
जािहरू, ओस्टेओक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस होवेनी, 
मेगालेब्रामा जािहरू), 

  0302.74.00 --बाम (इल) हरू (एङ्गुइला जािहरू) 
  0302.79.00 --अन्र् 

    -अन्र् माछा, उपशीर्िक ०३०२.९१.०० िेक्षि 
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०३०२.९९.०० सम्मका िान हनुे कमसल मत्स्र्मांश 
बाहेक : 

  0302.81.00 --डगवफस र अन्र् साकि हरू 

  0302.82.00 --रेइ र स्केटहरू (रेक्षजडाए) 
  0302.83.00 --टूथवफस (र्डसोक्षस्टकस जािहरू) 
  0302.84.00 --र्सबास (र्डसेन्ट्रारकस जािहरू) 
  0302.85.00 --र्सर्ब्रम(स्पेररडाइ) 
  0302.89.00 --अन्र् 

03.03   शीर्िक ०३.०४ को माछाको वफलेट र अरु प्रकारको मास ु
बाहेकको वहमीकृि गररएको माछा। 

    -साल्मोनाइडाइ, उपशीर्िक ०३०३.९१.०० िेक्षि 
०३०३.९९.०० सम्मका िान हनु े कमसल मत्स्र्मांश 
बाहेक : 

  0303.11.00 --शक आई सालमोन (रेड सालमोन) (ओङ्कोररङ्कस नेकाि) 
  0303.12.00 --अन्र् प्र्ार्सवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस गोबुिसा, अङ्कोररङ्कस 

केटा, अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस वकसचु, अङ्कोररङ्कस मासोउ 
िथा अङ्कोररङ्कस रोडरुस) 

  0303.13.00 --एटलाक्षन्टक साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्र्वु साल्मोन 
(हचुो हचुो) 

  0303.14.00 --ट्राउट साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाई, अङ्कोररङ्कस अपाचे र 
अङ्कोररङ्कस क्राइसोगषे्टर) 

  0303.19.00 --अन्र्  

    -र्िलावपर्ाहरू (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), क्र्ाटवफस 
(प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस जािहरू, क्र्ारार्सअस 
जािहरू, सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, 
र्सवहिनस जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला 
क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होबेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू (एङ्गुइला जािहरू), 
नाइल पचि (ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना 
जािहरू), उपशीर्िक ०३०३.९१.०० िेक्षि ०३०३.९९.०० 
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सम्मका िान हनु ेकमसल मत्स्र्मांश बाहेक : 
  0303.23.00 --र्िलावपर्ाहरू(ओरेओक्रोर्मस जािहरू) 
  0303.24.00 --क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, र्सलरुस जािहरू, 

क्लाररअस जािहरू, इक्टालरुस जािहरू) 
  0303.25.00 --कापि (साइवप्रनस जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 

सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस, क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ 
जािहरू ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस होवेनी, मेगालोब्रामा 
जािहरू) 

  0303.26.00 --बाम (इल) हरू (एङ्गुइला जािहरू) 
  0303.29.00 --अन्र् 

    -चेप्टो माछा (प्लेरोनेक्टाइडाइ, बोथीडाइ, साइनोग्लोस्सीडाइ, 
सोलेडाइ, स्कोप्थाल्मीडाइ र र्सथारीडाइ), उपशीर्िक 
०३०३.९१.०० िेक्षि ०३०३.९९.०० सम्मका िान हनु े
कमसल मत्स्र्मांश बाहेक : फुल र कलेजोबाहेकः 

  0303.31.00 --हर्लबटु 

  0303.32.00 --प्लेइस 

  0303.33.00 --सोले 

  0303.34.00 --टबोट्हरू (सेट्टा मेक्षक्समा) 
  0303.39.00 --अन्र् 

    -टुनाहरु (थनु्नास प्रजार्िका), क्षस्कपज्र्ाक वा स्ट्राइप बेल्लाइड 
बोर्निो(र्थुाइनस) (कात्सओुनस) पेलार्मस), उपशीर्िक 
०३०३.९१.०० िेक्षि ०३०३.९९.०० सम्मका िान हनु े
कमसल मत्स्र्मांश बाहेक : 

  0303.41.00 --अल्बाकोर वा लामो पिेटा भएको टुना 
  0303.42.00 --पहेलो पिेटा भएको टुना 
  0303.43.00 --स्कीपज्र्ाक वा स्ट्राइप वेर्लड बोर्निो 
  0303.44.00 --ववगआई िनुा (िनुसु ओबेसस) 
  0303.45.00 --एटलाक्षन्टक र प्र्ार्सवफक ब्लवुफन टुनाहरू (थनुसु थाइनस, 

थनुसु ओररर्न्टार्लस) 
  0303.46.00 --िक्षिणी ब्लवुफन िनुा (िनुसु म्र्ाइकोआई) 
  0303.49.00 --अन्र् 
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    -हेररङ्गहरू (क्लवुपर्ा हरेङ्गस, क्लवुपर्ा पल्लासी), एड्कोर्भज 
(इन्ग्राउर्लस जािहरू), सार्डिनहरू (सार्डिना वपल्काडिस,् सार्डिनोप 
जािहरू), सार्डिनेला (सार्डिनेला जािहरू), र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू 
(स्प्राटस स्प्राटस), म्र्ाकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलार्सकस, स्कम्बर जापोर्नकस), इक्षन्डर्न म्र्ाकेरेलहरू, 
(रस्टे्रर्लगर जािहरू), र्सरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस जािहरू), 
ज्र्ाक िथा हर्िम्र्ाकेरेल (ट्राचरुस जािहरू) ज्र्ाकहरु, 
के्रभेलहरू (क्र्ारान्क्स जािहरू), कोर्बर्ा (रार्ससेन्ट्रोन 
क्र्ानाडम), र्सल्भर पम्फे्रस्ट (पम्पस जािहरु), प्र्ार्सवफक 
साउरी (कोलोलार्बस साइरा), स्काड्स (र्डक्र्ाप्टेरस जािहरू), 
क्र्ापेर्लन (मालोटस ् ववलोसस)्, सोडिवफस (र्सवफर्ास 
ग्लार्डअस), कावाकावा (र्थुाइनस एवफर्नस), बोर्निोहरू (साडाि 
जािहरु) मार्लिनहरु सेइलवफसहरूः स्पेरवफस (इस्टोपोररडाइ), 
उपशीर्िक ०३०३.९१.०० िेक्षि ०३०३.९९.०० सम्मका 
िान हनुे कमसल मत्स्र्मांश बाहेकः 

  0303.51.00 --हेररङहरू (क्लवुपर्ा हेरेङ्गस, क्लवुपर्ा पलासी) 
  0303.53.00 --सार्डिनहरू (सार्डिना वपल्काडिस,् सार्डिनोप जािहरू), सार्डिनेला 

(सार्डिनेला जािहरू), वव्रसर्लङ वा स्प्राट्स (स्प्राटस स्प्राटस) 
  0303.54.00 --म्र्ाकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर अस्टे्रलार्सकस, 

स्कम्बर जापोर्नकस),  
  0303.55.00 --ज्र्ाक र हर्ि म्र्ाकरेल (ट्राचरुुस जािहरू), 
  0303.56.00 --कोर्बआ (रावकसेन्ट्रोन कानाडम) 
  0303.57.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ास ग्लार्डअस) 
 0303.59.00 --अन्र् 

    बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मोररडाइ र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछा उपशीर्िक ०३०३.९१.०० िेक्षि ०३०३.९९.०० 
सम्मका िान हनु ेकमसल मत्स्र्मांश बाहेकः 

  0303.63.00 --कड (ग्र्ाडसु मरहआु, ग्र्ाडसु ओग्र्ाक, ग्र्ाडसु 
म्र्ाक्रोर्सफालस) 

  0303.64.00 --ह्याड्डक (मेलानोग्रामस एग्लेवफनस) 
  0303.65.00 --कोलवफस (पोलावकअस र्भरेन्स) 
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  0303.66.00 --हेक (मलुिर्सअस जािहरू, रू्रोवफर्सस जािहरू) 
  0303.67.00 --अलास्का पोलाक (र्थरेग्रा काल्कोग्रामा) 
  0303.68.00 --ब्ल ु ह्वाइवटङहरू (माइक्रोमेर्सस्टस पोटास,ु माइक्रोमेर्सस्टस 

अस्ट्रार्लस) 
  0303.69.00 --अन्र् 

    -अन्र् माछा उपशीर्िक ०३०३.९१.०० िेक्षि 
०३०३.९९.०० सम्मका िान हनु े कमसल मत्स्र्मांश 
बाहेकः 

  0303.81.00 --डगवफस र अन्र् साकि हरू 

  0303.82.00 --रेइहरू र स्केटहरू (राक्षजडाइ) 
  0303.83.00 --टूथवफस (र्डसोक्षस्टकस जािहरू) 
  0303.84.00 --र्सबास (र्डसेन्ट्रारकस जािहरू) 
  0303.89.00 --अन्र् 

03.05   सकुाएको, नरु्नलो पारेको वा ननु पानीमा हालेको, माछा; धरु्मि 
पारेको, धरु्मि गनुि अक्षघ वा धरु्मि गिाि पाकेको वा नपाकेको; 
माछाको िान हनुे धूलो, वपठो र प्र्ालेट 

    -माछाको िानर्ोग्र् कमसल मास ुबाहेक, सकुाएको माछा, ननु 
हालेको वा नहालेको िर धरु्मि नगरेको : 

  0305.59.00 --अन्र् 

03.07   िबटार्भत्र भएको वा नभएको, जीववि, िाजा, क्षचसो पाररएको, 
वहमीकृि, सकुाएको, नरु्नलो पाररएको वा ननु पानी हालेको 
मोलस्कहरू; िबटार्भत्र भएको वा नभएको, धरु्मि गने क्रममा 
वा गनुिअक्षघ पकाएको वा नपकाएको धरु्मि मोलस्कहरू; 
मोलस्कहरूका मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्िु िान हनु े
पीठो, धूलो र गवुटका (पेलेट) हरू। 

   -कटल वफस र क्षस्क्वड्ः 
  0307.42.00 --जीववि, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको  

  0307.49.00 --अन्र् 

04.01   िूध र िर, गाढा नपाररएको, क्षचनी वा अन्र् गरु्लर्ो पिाथि 
नहार्लएको। 

  0401.10.00 -िौलमा नौनीको मात्रा १ प्रर्िशि भन्िा बढी नभएको 
  0401.20.00 -िौलमा नौनीको मात्रा १ प्रर्िशि भन्िा बढी िर ६ 
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प्रर्िशिभन्िा कम भएको 
  0401.40.00 -िौलमा नौनीको मात्रा ६ प्रर्िशि भन्िा बढी भएको िर १० 

प्रर्िशिभन्िा बढी नभएको 
  0401.50.00 -िौलमा नौनीको मात्रा १० प्रर्िशिभन्िा बढी भएको 

04.06   चीज र िही (कडि)। 

  0406.10.00 -िाजा चीज हे्व चीजसमेि र िही (कडि) 
04.07   िाजा, सरुक्षिि वा पकाएको, चरा चरुुङ्गीको नफुटाएका 

फुलहरु। 

    -चल्ला कोरल्नको लार्ग र्नर्ेक्षचि फुलहरूः 
  0407.11.00 --ग्र्ालसु डोमेक्षस्टकस प्रजार्िका चराहरूको  

  0407.19.00 --अन्र् 

    - अन्र् िाजा फुलहरू : 
  0407.21.00 --ग्र्ालसु डोमेक्षस्टकस प्रजार्िका चराहरूको  

  0407.29.00 --अन्र् 

  0407.90.00 -अन्र् 

05.11   अन्र्त्र नपरेको जीवजन्िजुन्र् उत्पािनहरु; भाग १ वा ३ मा 
पने मास ुिान नहनु ेमरेका जनावरहरु। 

    -अन्र् : 
  0511.91.00 -- माछाको टुक्राटाक्री वा धलुो र र्सवपको टुक्रा 
  --अन्र् : 
 0511.99.90 ---हवड्डको धलुो 

 

द्रष्टव्र्:- मार्थ उक्षल्लक्षिि भन्सार शीर्िक ०१.०२ िेक्षि शीर्िक ०४.०७ सम्मका 
मालवस्िहुरू होटल, रेषु्टरेण्ट, बार, गषे्टहाउस, क्र्ाफ्टेररर्ा वा र्स्िै अन्र् संस्थाले गने 
आपूर्ििमा मू.अ.कर छूट हनुेछैन। 

समूह 4 : कृवर् सामग्रीहरु 

31.01 3101.00.00 रासार्र्नक उपचार गररएको वा नगररएको र्मक्षिि वा अर्मक्षिि 
जीवजन्ि ु वा वनस्पर्िजन्र् मलिािहरू; जीवजन्िजुन्र् वा 
वनस्पर्िजन्र् पिाथिलाई र्मिण गरी वा रासार्र्नक उपचारद्वारा 
उत्पािन गररएका मलिािहरू। 

31.02   नाइट्रोजनर्िु िर्नज वा रासार्र्नक मलिािहरू। 

  3102.10.00 -जलीर् घोलमा भएको वा नभएको र्रुरर्ा 



 

38 
 

    -एमोर्नर्म सल्फेट; एमोर्नर्म सल्फेट र एमोर्नर्म नाइटे्रटको 
र्मिण र डवल साल्ट (क्षब्लवण) : 

  3102.21.00 --एमोर्नर्म सल्फेट 

  3102.29.00 --अन्र् 

  3102.30.00 -जलीर् घोलमा भएको वा नभएको एमोर्नर्म नाइटे्रट 

  3102.40.00 -एमोर्नर्म नाइटे्रटका साथ क्र्ाक्षल्सर्म काबोनेट वा अन्र् 
अप्रांगाररक अउविरक ित्वहरुका र्मिणहरू 

  3102.50.00 -सोर्डर्म नाइटे्रट 

  3102.60.00 -क्र्ाक्षल्सर्म नाइटे्रट र एमोर्नर्म नाइटे्रटको र्मिणहरु र 
क्षब्लवणहरू 

  3102.80.00 -र्रुरर्ा र एमोर्नर्म नाइटे्रटको जलीर् वा एमोर्नर्म घोलमा 
भएका र्मिणहरू 

  3102.90.00 -अन्र्, मार्थका उप शीर्िकहरुमा नपरेका र्मिणहरू समेि 

31.03   फोस्फेटर्िु िर्नज वा रासार्र्नक मलहरू। 

   -सपुर फोस्फेटहरूः 
 3103.11.00 --िौलमा ३५% वा सोभन्िा बढी डाइफोस्फोरस 

पेन्टाअक्साइड (पी२ओ५) भएका 
  3103.19.00 --अन्र् 

 3103.90.00 -अन्र् 

31.04  पोटासर्िु (पोटार्सक) िर्नज वा रासार्र्नक मलहरू 

  3104.20.00 -पोटार्सर्म क्लोराइड् 

  3104.30.00 -पोटार्सर्म सल्फेट 

 3104.90.00 -अन्र् 

31.05  नाइट्रोजन, फोस्फरस र पोटार्सर्म मध्रे् िईु वा िीन उविरक 
ित्वहरू भएका िर्नज वा रासार्र्नक मलिािहरू; अन्र् 
मलहरूः र्स भागमा पने गोटी, (टेवलेट) वा त्र्स्िै आकारका 
वा कुल िौल १० के.जी. मा नबढ्न े गरी (प्र्ाकेज) 
परु्लन्िाको रूपमा राक्षिएका सामानहरू। 

  3105.10.00 -र्स भागमा पने गोटी (टेवलेट) वा त्र्स्िै आकारका वा कूल 
िौल १० के.जी. मा नबढ्ने गरी परु्लन्िाको रूपमा राक्षिएका 
सामानहरू 
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  3105.20.00 -नाइट्रोजन, फोस्फरस र पोटार्सर्म जस्िा िीन उविरक ित्व 
भएका िर्नज वा रासार्र्नक मल (फवटिलाइजर) हरू 

  3105.30.00 -डाइएमोर्नर्म हाइड्रोजनअथो फोस्फेट (डाइएमोर्नर्म 
फोस्फेट) 

  3105.40.00 -एमोर्नर्म डाइहाइड्रोजन- अथोफोस्फेट 
(मोनोएमोर्नर्मफोस्फेट) र त्र्सको डाइएमोर्नर्म हाइड्रोजन 
अथोफोस्फेट(डाइएमोर्नर्म फोस्फेट) का साथ भएका 
र्मिणहरू 

   -िईु उविरक ित्व, नाइट्रोजन र फोस्फोरस भएका अन्र् िर्नज 
वा रासार्र्नक मलहरू (फवटिलाइजर) : 

  3105.51.00 --नाइटे्रट र फोस्फेट् भएका 
  3105.59.00 --अन्र् 

  3105.60.00 -िईु उविरक ित्व, फोस्फोरस र पोटार्सर्म भएका िर्नज वा 
रासार्र्नक मलिािहरू(फवटिलाइजरहरू) 

 3105.90.00 -अन्र् 

38.08   कीटनाशक, कृिकान्िक, ढुसीनाशक, झारपािनाशक, 
अंकुरणरोधी (ऐक्षन्टस्प्राउवटङ्ग), उत्पािनहरु र वनस्पर्ि बवृि 
र्नर्ामक (प्लान्ट ग्रोथ रेगलेुटर), ववसंक्रामक र त्र्स्िै 
उत्पािनहरु, िदु्रा र्बक्रीका लार्ग आकार वा परु्लन्िा 
(प्र्ावकङ्ग) मा राक्षिएको वा िर्ारी सामान (वप्रपेरेशन) वा वस्ि ु
(आवटिकल) को रुपमा राक्षिएको (जस्िै, गन्धक उपचार गरेका 
धागो (ब्र्ाण्ड), सलेिो (ववक्स) िथा मैनबत्ती र क्षझङ्गा फसाउने 
कागज (फ्लाइपेपसि) हरू)। 

    -अन्र् : 
  --वकटनाशक पिाथिहरू (इन्सेक्टीसाइड्स) : 
 3808.91.90 ---बालीनालीमा प्रर्ोग हनु ेकीटनाशक और्धीहरू 

 3808.92.00 --ढुसीनाशक पिाथिहरू (फङ्गीसाइड्स) 
 3808.93.१0 --झारपािनाशक (हर्बिसाइड्स) 
 3808.99.00 --मसुानासक उत्पािन 
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39.23  मालसामानको ओसारपसार (कन्भेरे्न्स) वा पररवेष्टन (प्र्ाक) 
गने प्लावष्टकका सामानहरू; प्लावष्टकका पौलो वा वजुो 
(स्टोपसि) ढकनी (र्लड्स), र्बकािहरू (क्र्ाप्स) र अन्र् बन्ि 
गने (क्लोजसि) सामग्रीहरू। 

   -बाकस (कन्िरु वा सन्िूस) हरू, केस (बट्टा वा पेटी) हरु, 
टोकरी वा डालो (के्रटस) र र्स्िै सामग्रीहरू : 

 3923.10.90 -अण्डा राख्न ेके्रट 

48.19  कागिको, कागिगािाको, कोर्ीर् गद्दा (सेल्रू्लोज वार्डङ) को 
वा कोर्ीर् रेशाका जालीहरू (सेल्रू्लोज फाइबर वेब्स) को 
डब्बा (काटोन), बाकस (बक्स), कन्िरु (केश), थैलो (ब्र्ाग) 
र अन्र् पररवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) का आधानपात्रहरू (कन्टेनसि); 
कार्ािलर्हरू, पसलहरू वा र्स्िै ठाउाँमा प्रर्ोग हनुे िालका, 
कागि वा कागिगािाका र्डब्बा संक्षचका (बक्सफाइल), 
पत्रथाली (लेटर टे्र), र र्स्िै वकर्समका वस्िहुरू। 

 4819.10.00 -अण्डा राख्न ेके्रट 

56.08   डोरी (ट्वाइन), लिाकी (कडेज) वा रस्सा (रोप) का गााँठो 
पारी बनाइएका (नौटेड्) जालीः कपडा पिाथिको माछाको 
िर्ारी जाल र अन्र् िर्ारी जालहरु। 

   -मानव र्नर्मिि कपडा बरु्नन े (टेक्सटाइल) पिाथिका 
सामानहरूको : 

 5608.11.00 --माछाको िर्ारी जालहरू 

   िलका हािे औजारहरूः  

82.01  कोिालो, साभेल, गैिी, वपक, हो (िन्न ेसामान), फोकि  र रेक्स 
(बढाने); बन्चरो, िपुाि जस्िो औजार (बील हकु) र र्स्िै क्षचने 
(हू्यइङ्ग) औजारहरू; जनुसकैु वकर्समका कलमी काट्न े कैं ची 
(सेक्र्ाटर्रसि एण्ड प्रनुसि); स्काइ्स (िरैौंिी), र्सकल (हंर्सर्ााँ), 
िपुी (हेनाइफ), झाडी छााँट्न े कैं ची (हेज र्सर्सि), वकलो वा 
पच्चड (वटम्वरवेज) र कृवर्, वागवानी वा वनजङ्गलको काममा 
प्रर्ोग हनुे अन्र् औजारहरू। 

  -कोिालो र साभेल 

  8201.10.10 --कोिालो 
  8201.10.90 --अन्र् 
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  8201.30.00 -गैंिी, वपक, हो (िन्न ेसामान) र रेक (बढाने) 
  8201.40.00 -बन्चराहरू, िपुािहरू र र्स्िै क्षचने औजारहरू 

  8201.50.00 -एक हािले चलाउने कैची (सेक्र्ाटसि) र र्स्िै एक हािले 
चलाउने कैं चीहरू (प्रनुसि एण्ड क्षशर्सि) (पोल्ट्री क्षशर्सि समेि) 

 8201.60.00 –झाडी छााँट्ने कैं ची (हेज क्षशर्सि), िईु हािले छााँट्ने कैं ची 
(प्ररु्नङ्ग क्षशर्सि) र र्स्िै िईु हािले चलाउने कैं ची 

  -कृवर्, वागवानी र वन जंगलमा प्रर्ोग हनुे अन्र् हािे 
औजारहरुः 

 8201.90.10 --कृवर्, वागवानी र वन जंगलमा प्रर्ोग हनुे अन्र् हािे 
औजारहरु 

 8201.90.90 --अन्र् 

87.01  ट्रर्ाक्टरहरू (शीर्िक ८७.०९ को ट्रर्ाक्टर बाहेक)। 

   -एकल (र्सङ्गल) एक्सल भएका ट्रर्ाक्टरहरू : 
  8701.10.10 --पावर वटलर, र्मनी वटलर  

  8701.10.90 --अन्र् 

  8701.20.00 
 
 

8701.20.10 

-सेमी टे्रलरको लार्ग सडकमा गडु्ने ट्रर्ाक्टर (रोड 
ट्रर्ाक्टर फर सेमी टे्रलसि) 
--18 वकलोवाट सम्मको 

 

 8701.30.00 -ट्रर्ाक-लेइङ ट्रर्ाक्टर 

  -अन्र्, र्नम्न इक्षिन िमिाका : 
 8701.91.00 --१८ वकलोवाट ननाघकेो 
 8701.92.00 --१८ वकलोवाट नाघेको िर ३७ वकलोवाट ननाघकेो 
 8701.93.00 --३७ वकलोवाट नाघेको िर ७५ वकलोवाट ननाघकेो 
 8701.94.00 --७5 वकलोवाट नाघेको िर 130 वकलोवाट ननाघकेो 
 8701.95.00 --130 वकलोवाट नाघेको 

 

(१) माछा पाल्न े िर्ारी केजहरू, मत्स्र् इन्कुवेटर र माछाको िाना िवुाउन े अटोमेवटक 
वफडर। 

(2) मौरी पालन उद्योगले पैठारी गने मौरी पालनको लार्ग आवश्र्क पने मेटल व्र्ारल 
(7310.10.00 र 7310.29.00), रानी छेक्न ेपािा, आधार चाका रोलर र ह्रील 
प्लेट (7326.90.00), मौरी ब्रसु (9603.90.00), र्गर्र पम्प (8413.81.00)। 

(३) कृवर्, वागबानी, िथा पषु्प फमिहरूले पैठारी गने ग्रीन हाउस। 
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(4) बीउ उमानि िथा रोप्न प्रर्ोग हनुे टे्र। 

(5) भन्सार िरबन्िीको भाग २३, २८ र २९ मा पने वफडसक्षप्लमेण्टको कच्चा पिाथि, 
भन्सार िरबन्िीको भाग २३ अन्िगििका पशपंुिीको िाना र वफडसक्षप्लमेण्ट, भाग २५ 
को चनुढुङ्गाको धलुो। 

(6) सामान्र् भााँडावििन बाहेकका कुिरुाको िाना िवुाउने ववशेर् प्रकारको भााँडा र कुिरुाको 
पानी वपउने ववशेर् वकर्समका भााँडा। 

समूह ५ : और्धी उपचार िथा र्स्िै स्वास््र् सेवाहरू 

28.04 2804.40.00 अक्षक्सजन ग्र्ााँस 

30.01   अंगसंरोपी क्षचवकत्सामा (औग्र्ािर्न-थेराप्रू्वटकमा) प्रर्ोग हनु े
सकु्िा, धूलो पारेको वा नपारेको ग्रन्थीहरू (ग्लाण्ड्स) र अन्र् 
अंगहरू; ग्रन्थी वा अन्र् अंग वा र्िनका स्रावहरूका अंगसंरोपी 
क्षचवकत्सामा प्रर्ोग हनुे सारहरू (एक्स्ट्राक्ट्स)्; र्कृर्िन 
(हेपाररन) र र्सका लवणहरू; अन्र्त्र नपरेका वा र्नदििष्ट 
नगररएका, रोगको उपचार वा रोकथामका लार्ग िर्ार 
गररएका मानव वा जीवजन्ि ु सम्बन्धी अन्र् ित्वहरू 
(सब्स्टान्स)्। 

  3001.20.00 -ग्रन्थी वा अन्र् अंग वा र्िनका स्रावहरूको सार (एक्स्ट्राक्ट) 
  3001.90.00 -अन्र् 

30.02   मानव रि; रोगको उपचार, रोकथामका लार्ग िर्ार गररएको 
वा रोगलाई र्निान गने प्रर्ोजनका लार्ग बनाएको जीवजन्िकुो 
रगि, एक्षन्टसेरा र अन्र् रगिका वहस्साहरू र रोध िमिा 
सम्बन्धी उत्पािनहरू, पररवििन गररएको वा नगररएको वा जीव 
प्रद्यौर्गकीर् प्रवक्रर्ाहरू (बार्ो टेक्नोलोक्षजकल प्रोसेसेज) को 
माध्र्मबाट उपलब्ध भएको वा नभएको; भ्र्ाक्षक्सनहरू, ववर्हरू 
(टौक्षक्सन्स), सूक्ष्म जीवाणकुा कल्चरहरू (मचाि वा इस्ट 
बाहेक) र र्स्िै वकर्समका उत्पािनहरू। 

   -एन्टीसेरा, जीव प्रद्यौर्गकीर् प्रवक्रर्ाहरूको माध्र्मबाट उपलब्ध 
भए वा नभएका वा पररवििन गररएका वा नगररएका अन्र् रि 
िण्डहरू र रोधिमिा सम्बन्धी उत्पािनहरूः 

 3002.11.00 --मलेररर्ा नैिार्नक (डाइग्नोक्षस्टक) परीिण वकटहरू 

 3002.12.00 --एन्टीसेरा र अन्र् रि िण्डहरू 
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 3002.13.00 --रोधिमिा सम्बन्धी (इम्र्नुोलोक्षजकल) उत्पािनहरू, 
अर्मिर्ि, िदु्रा र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपमा 
वा पररर्मि (मेजडि) मात्राहरु (डोजेज) को रुपमा नराक्षिएका 

 3002.14.00 --रोधिमिा सम्बन्धी (इम्र्नुोलोक्षजकल) उत्पािनहरू, र्मक्षिि, 
िदु्रा र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपमा वा पररर्मि 
(मेजडि) मात्राहरु (डोजेज) को रुपमा नराक्षिएका 

 3002.15.00 --रोधिमिा सम्बन्धी (इम्र्नुोलोक्षजकल) उत्पािनहरू, िदु्रा 
र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रुपमा वा पररर्मि 
(मेजडि) मात्राहरु (डोजेज) को रुपमा नराक्षिएका 

 3002.19.00 --अन्र् 

  3002.20.00 -मानव और्धीका भ्र्ाक्षक्सनहरू 

  3002.30.00 -पश ुऔर्धी र्नर्मत्तका भ्र्ाक्षक्सनहरू 

    -अन्र्ः 
  3002.90.10 --परीिण वकट्स(ड्यागनोक्षस्टक वकट्स) 
  3002.90.90 --अन्र् 

30.03   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग पोका (प्र्ावकङ्ग) नपारेको वा कुनै 
आकार नदिइएको वा मात्रा निोकेको, उपचारात्मक वा 
प्रर्िकारात्मक प्रर्ोजनको लार्ग िईु वा िईु भन्िा बढी वस्ि ु
(घटकहरू) र्मक्षिि गरी बनकेा और्धीहरू (शीर्िक ३०.०२, 

३०.०५ वा ३०.०६ का वस्िहुरूबाहेक)।  

  3003.10.00 -पेक्षन्सर्लन अम्ल बनावट (पेक्षन्सल्र्ार्नक एर्सड स्ट्रक्चर), वा 
स्टे्रप्टोमाइर्सनहरु वा र्िनका ब्र्तु्पर्िहरू सवहिका पेक्षन्सर्लन 
वा र्िनका ब्र्तु्पक्षत्तहरू भएका 

  3003.20.00 -अन्र् प्रर्िजीवी (एक्षण्टवार्ोवटक्स) भएका 
    -अन्र्, हामोनहरू वा शीर्िक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू 

भएका : 
  3003.31.00 --इन्सरु्लन भएका 
  3003.39.00 --अन्र् 

   -अन्र्, अल्कालाइड्स वा र्िनका ब्र्तु्पर्िहरू भएकाः  

 3003.41.00 --इफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका 
 3003.42.00 --सेउडोफेड्राइन (आइएनएन) वा र्सका लवणहरू भएका 
 3003.43.00 --नोरफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका 
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 3003.49.00 --अन्र्  

  3003.60.00 -अन्र्, र्स भागको उपशीर्िक द्रष्टव्र् २ मा उल्लेि गररएका 
मलेररर्ारोधी सवक्रर् मखु्र् घटकहरू भएका 

  -अन्र्ः 
  3003.90.10 --होर्मर्ोप्र्ार्थक, ववशिु आर्वेुदिक, रू्नानी और्धीहरू 

 3003.90.90 --अन्र् 

30.04   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन (प्र्ावकङ्ग) को रूपमा वा पररर्मि 
(मेजडि) मात्राहरू (डोजेज) को रुपमा राक्षिएका (छालापार 
(ट्रान्सडमिल) भेर्जावधारण (एडर्मर्नस्टे्रशन) पिर्िको रुपमा 
भएका समेि) उपचारात्मक (थेराप्रू्वटक) वा प्रर्िकारात्मक 
(प्रोवफल्र्ाक्षक्टक) प्रर्ोगका र्मक्षिि वा अर्मक्षिि उत्पािनहरू 
भएका और्धहरू (मेर्डकामेण्ट्स) (शीर्िक ३०.०२, ३०.०५ 
वा ३०.०६ का वस्िहुरू बाहेक)।  

  3004.10.00 -पेक्षन्सर्लन अम्लको बनावट (पेक्षन्सल्र्ार्नक एर्सड सवहिका) 
पेक्षन्सर्लन वा र्िनका ब्र्तु्पर्िहरू भएका, वा स्टे्रप्टोमाइर्सन वा 
र्िनका ब्र्तु्पर्िहरू सवहिका 

  3004.20.00 -अन्र् प्रर्िजीवी (एक्षण्टवार्ोवटक) भएका 
    -अन्र्, हामोनहरू वा शीर्िक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू 

भएकाः 
  3004.31.00 --इन्सूर्लन भएका 
  3004.32.00 --कोवटिकोस्टेरार्ड हारमोनहरू, र्िनका व्र्तु्पक्षत्तहरू वा 

संरचनात्मक अनरंु्गीहरू (स्ट्रक्चरल एनालग्स) भएका 
  3004.39.00 --अन्र्  

   -अन्र्, अल्कालाइड वा र्िनका ब्र्तु्पर्िहरू भएका : 
 3004.41.00 --इफेडाइन वा र्सका लवणहरु भएका 
 3004.42.00 --सेउडोइफेड्राइन (आइएनएन) वा र्सका लवणहरू भएका 
 3004.43.00 --नोरफेड्राइन वा र्सका लवणहरू भएका 
 3004.49.00 --अन्र् 

 3004.50.00 -अन्र्, र्भटार्मनहरू वा शीर्िक २९.३६ का अन्र् उत्पािनहरू 
भएका और्धीहरू 

 3004.60.00 अन्र्, र्स भागको उपशीर्िक िष्टव्र् २ मा उल्लेि गररएका 
मलेररर्ारोधी सवक्रर् मखु्र् घटकहरू भएका 
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    -अन्र् : 
  3004.90.10 --होर्मर्ोप्र्ार्थक, आर्वेुदिक (शिु), रू्नानी और्धीहरू  

  3004.90.41 --बत्तीसा, द्रािासव, र्त्रफला, कब्जहर र केशरी जीवन 

 3004.90.90 --अन्र् 

30.05   नरम कपासको अस्िर (वार्डङ), जाली (गज), पट्टी (बैण्डेज) र 
त्र्स्िै सामानहरु (उिाहरणको लार्ग पट्टी (डे्रर्सङ), टांर्सने 
प्लाष्टरहरु, लेपहरु (पकु्षल्टस), और्धी ित्वले संर्सि 
(इक्षम्प्रग्नेट) गररएको वा बावहरपवट्ट लेप लगाएको (कोटेड) वा 
और्धी, क्षचरफार, िन्त्र्क्षचवकत्सा वा पशकु्षचवकत्साको उद्देश्र्को 
लार्ग िदु्रा र्बक्रीको परु्लन्िा वा आकारमा राक्षिएको। 

 3005.10.00 -टांर्सने पट्टी (डे्रर्संग) र टांर्सन े िह (लेर्र) भएका अन्र् 
वस्िहुरु 

  3005.90.00 -अन्र् 

30.06   र्स भागको द्रष्टब्र्मा उल्लेि भएका और्धी र्नमािण 
(फामािस्रू्वटकल) का वस्िहुरू। 

  3006.60.00 -हारमोनहरू, शीर्िक २९.३७ का अन्र् उत्पािनहरू वा 
शकु्रकीट घािक (स्पमीसाइड्स) हरुमा आधाररि रासार्र्नक 
गभि र्नरोधक (कण्ट्रासेक्षप्टभ) ववरचनहरू (वप्रपरेसन्स) 

37.01   कागज, पेपरबोडि वा कपडा (बरु्नएको) पिाथिहरु बाहेक 
जनुसकैु पिाथि (म्र्ाटेररर्ल) को समिल (चेप्टो वा फ्लर््ाट), 
प्रकाशग्राही (सेक्षन्सटाइज्ड) र निोर्लएको (अनदु्भार्सि वा 
अनएक्सपोज्ड) छार्ाक्षचत्रण (फोटोग्रावफक) को प्लेट (पवट्टका 
वा क्षचत्रपषृ्ठ) र वफल्महरू; चेप्टो, प्रकाशग्राही, निोलेको, 
प्र्ाकमा भएको वा नभएको अववलम्व छावपने वफल्म 
(इन्स्ट्यान्ट वप्रन्ट वफल्म)। 

  3701.10.00 -एक्स-रे को लार्ग 

38.24   ढलाइघर (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइको सााँचोहरू (माउल्ड्स) 
वा आन्िररक सााँचोहरू(कोसि) र्नर्मत्तका ववरक्षचि (वप्रपेर्डि) 
र्ोजक द्रब्र् (बाइण्डसि) अन्र्त्र उल्लेि वा समावेश नभएका, 
रासार्र्नक वा समवगी उद्योगहरूका रासार्र्नक उत्पािनहरू 
िथा ववरचनहरू (वप्रपरेसन्स) (प्राकृर्िक उत्पािनका र्मिण 
समावेश भएका त्र्स्िा वस्िहुरू समेि)। 
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   -अन्र्ः 
 3824.99.00 

 
--डाइलाइसीसमा प्रर्ोग हनु ेवाथ कन्सेन्टे्रट (ठोस वा िरल) 

40.14   कडा रबर बाहेक, भल्कनाइज्ड रबरको, कडा रबरको वफवटङ 
भएको वा नभएको स्वास््र् (हाइजेर्नक) वा फामोस्रू्वटकल 
(और्धी) सम्बन्धी सामानहरू (वटट्स (िूधिानीको मनु्टो) 
समेि)। 

  4014.10.00 -र्सथ् कन्ट्रासेक्षप्टभ्स (आच्छि गभिर्नरोधक)  

66.02  वहंड्ने वा टेक्न े लठ्ठी, बस्न े लठ्ठी, चाबकु वा कोराि (क्षव्हप्स), 
घोढचढीको कोराि (राइर्डङ्ग कोर) र र्स्िै सामानहरू। 

 6602.00.10 -दृवष्टवववहनहरूले प्रर्ोग गने सेिो छडी  

87.11   मोटरसाइकलहरू (मोपेड सवहि) र साइड-कार भएका वा 
नभएका सहार्क मोटर जडान गरेका साइकलहरु, साइड-
कारहरू। 

  -र्सर्लण्डर िमिा ५० सीसी नाघेको िर २५० सीसी 
ननाघेको रेर्सप्रोकेवटङ्ग इण्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षिन: 

  8711.20.90 --अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने गरी बनाइएको स्कुटर 

87.13   प्ररेक र्न्त्रर्िु (मोटराइज्ड) वा अन्र् वकर्समले र्न्त्रद्वारा 
(मेकार्नकली) प्रणोदिि (प्रोपेल्ड) भए वा नभएको, अशि 
व्र्क्षिहरु र्नर्मत्तका पररवहनहरू। 

  8713.10.00 -र्ाक्षन्त्रक धक्का दिन ेव्र्वस्था नभएको 
87.14   शीर्िक ८७.११ िेक्षि ८७.१३ सम्मको गाडीहरूको 

पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरू। 

 8714.20.00 -अशि व्र्क्षिहरू (र्डसएबल्ड पसिन) र्नर्मत्तका गाडीहरु 
(क्र्ाररजेज) 

90.21   हाडजोनी (ववकृिांग) उपचारसम्बन्धी उपकरणहरु, वैशािी 
समेि, शल्र्क्षचवकत्सासम्बन्धी पेटी र गद्दािार पेटीहरु (ट्रस); 
काम्रो र अन्र् हाड भााँक्षचएकोमा प्रर्ोग हनुे उपकरणहरु; 
शरीरका कृर्त्रम भागहरु, शरीरका असिमिा वा िोर्को 
िर्िपूर्ििका लार्ग प्रर्ोग हनुे, कान सनेु्न र र्स्िै अन्र् लगाउने, 
बोक्ने वा शरीरर्भत्र रोप्ने उपकरणहरु  
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  9021.50.00 -मटुुको मांसवपण्डलाई जगाउनको लार्ग राक्षिने एक प्रकारको 
र्न्त्र (पेसमेकर), पाटिपूजािहरू र सहार्क सामग्रीहरू बाहेक 

 9021.90.00 -अन्र् 

94.03  अन्र् फर्निचर र र्िनका पाटिपूजािहरू। 

 9403.20.00 -अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने धािकुा वाकर र कमोड 
क्षचर्र 

 9403.70.00 -अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने प्लावष्टकका वाकर र 
कमोड क्षचर्र 

 

 

 

द्रष्टव्र्:- 

(1) स्वास््र् सेवा। 

(2) मानव रगि र मानव रिजन्र् पिाथिहरू (30.02), रि सिार सेवाको लार्ग 
आवश्र्क पने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पैठारी गने रगि राख्न ेप्लावष्टकका थैला 
(3923.21.00 र 2923.29.00), ट्रान्सफ्र्जुन सेट (9018.90.00), 
टेक्षस्टङ्ग वकट्स (3002.90.10), ररएजेन्ट (3822.00.00) िथा रि परीिण 
ररएजेण्ट र्नमािणको लार्ग आवश्र्क पने ववर्भन्न औजार उपकरणहरु एवं 
रसार्नहरू। 

(3) मगृौला रोगको उपचारका लार्ग आवश्र्क उपकरणहरु। 

(४) दृवष्टववहीनहरूले प्रर्ोग गने स्लेटस्टाइलस (8471.90.00), बे्रल नोटटेकर 
(8471.30.00 र 8471.90.00), बे्रलो (बे्रल वप्रन्टर) (8443.32.00 र 
8443.39.00), रङ्गसूचक, पानीसूचक र प्रकाशसूचक र्न्त्रहरू 
(8531.80.00), आवाज दिने थमािर्मटर (9025.19.00), बे्रल टाइपराइटर 
(8472.90.00), बे्रल घडी (9102.99.00), एवाकस (9017.20.00), 
मेग्नीफाइङ्ग ग्लास (9013.80.00), बे्रल कम्पास (9014.10.00), बे्रल 
पसु्िक (4901.91.00 र 4901.99.00), बे्रल इम्वोसर (8443.39.00), 
बे्रल स्टेनर्सल मेक्षशन (8472.10.00)। 
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(5) और्र्ध उद्योग आफैँ ले पैठारी गने हामोनाइज्ड कोडको भाग २८ र 29 र्भत्र पने 
और्धी िथा इन्ट्रा ओकुलर लेन्स (आइ.ओ.एल.) उत्पािनमा प्रर्ोग गने कच्चा 
पिाथि। 

(6) और्र्ध उद्योग आफैँ ले पैठारी गने और्र्ध उत्पािनको लार्ग आवश्र्क पने 
प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल्स िथा लेवलु। 

(7) ओैर्र्ध व्र्वस्था ववभागको र्सफाररसमा और्र्ध उद्योग िथा अस्पिालको अनसुन्धान 
िथा ववकासमा प्रर्ोग हनु े शीर्िक ९०.१८ र ९०.२७ मा पने उपकरणहरू र 
आाँिा उपचारका लार्ग आवश्र्क इन्ट्रा ओकुलर लेन्स उत्पािन गनि आवश्र्क पने 
र्न्त्र उपकरण, कच्चा पिाथि र सहार्क सामग्री। 

(8) और्धी व्र्वस्था ववभागको र्सफाररशमा और्र्धको रुपमा प्रर्ोग हनुे स्लाइन 
उत्पािन गने उद्योगले आर्ाि गने स्लाइनको प्र्ावकङ्ग सामाग्री उत्पािन गनि प्रर्ोग 
हनु ेप्लावष्टक िाना। 

(9) सरकारी, सरकारी अनिुान प्राप्त र सामिुावर्क अस्पिालले पैठारी गने और्धीर् एवं 
शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी र्न्त्र उपकरण िथा औजारहरू र स्वास््र् सामाग्री। 

(10) नेपाल सरकारवाट स्वीकृर्ि प्राप्त स्वास््र् संस्थाले पैठारी गने मगृौला उपचारमा 
प्रर्ोग हनु े उपशीर्िक ९०१८.९०.०० मा पने हेमोडार्ालाईर्सस मेक्षशन, 
डार्ालाईर्सस ररप्रोसेसर, डार्ालाईजर र र्सको ट्यूवीङ्ग; उपशीर्िक ९४०२.९०.०० 
मा पने डार्ालाईर्सस बेड िथा कुसी; मटुुको रोग र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग हनु े
उपशीर्िक ९०१८.१२.०० मा पने इकोकार्डिर्ोग्राफ; उपशीर्िक ९०१८.९०.०० 
मा पने र्भडीर्ोस्कोप, क्र्ाथल्र्ाव, हटिलङ्ग मेक्षशन र र्डवफ्रर्ब्रलेटर; क्र्ान्सर रोगको 
र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग हनु े उपशीर्िक ९०२२.१२.०० मा पने पोक्षजट्रोन 
इर्मसन टोमोग्रावफ (पेट) स्क्र्ान मेक्षशन, कम्प्रू्टेड टोमोग्राफी (सी.टी.) स्क्र्ान 
मेक्षशन, मेमोग्राफी; उपशीर्िक ९०२२.२१.०० मा पने बे्रसीथेरापी र र्लर्नर्र 
एक्षक्सलरेटर; रोग र्निानमा प्रर्ोग हनु े उपशीर्िक ९०१८.१९.०० मा पने 
फ्लोसाईटोर्मटर, नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइक्रोर्री प्लेटफमि र 
मल्टीप्लेक्स ररर्ल टाईम वप.र्स.आर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेिी 
एनालाइजर, क्षक्लर्नकल केमेिी एनालाइजर र इम्र्नुोकेमेिी एनालाइजर; उपशीर्िक 
९०१८.१३.०० मा पने म्र्ाग्नेटीक ररजोनेन्स इमेक्षजङ्ग (एम.आर.आई) मेक्षशन। 
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समूह 6 : क्षशिा 
(क)  ववद्यालर् िथा ववश्व ववद्यालर्मा हनु ेअनसुन्धान सम्बन्धी कार्िहरू। 

(ि) नेपाल सरकारको पूणि स्वार्मत्व भएका संस्थाहरूबाट प्रिान गने व्र्ावसावर्क वा 
पेसागि िार्लम वा पनुिािजगी िार्लमहरू। 

(ग) ववद्यालर् िथा ववश्व ववद्यालर्हरूले प्रिान गने क्षशिण सेवा। 

(घ)  क्षशिण संस्थाले सोही संस्थाको प्रर्ोजनको लार्ग स्वरं्ले सिालन गरेका चमेना गहृ 
(क्र्ाक्षन्टन)‚ छात्रावास (होस्टेल) र र्ािार्ाि सेवाको कारोबार। 

 

समूह ७ : वकिाव अिवार र मदुद्रि सामग्रीहरु 

48.01 4801.00.00 रोलमा वा पािामा भएको अिवारी कागि (न्रू्ज वप्रन्ट)। 

49.01   एकोहोरो पािा भएको वा नभएको मदुद्रि वकिाबहरू, वववरण 
पर्त्रकाहरू (बोस्रू्सि, पचाि वा पर्त्रका (र्लफ्लेट्स) र त्र्स्िै 
मदुद्रि वस्िहुरू। 

  4901.10.00 -पट्याएको वा नपट्याएको, एकोहोरो पािा भएको  

    -अन्र् : 
  4901.91.00 --शब्िकोर्हरू र ववश्वकोर्हरू र र्िनका क्रमबि भाग वा 

िण्डहरू (इन्स्टलमेन्टहरू) 
  4901.99.00 --अन्र् 

49.02   क्षचत्र भएको वा नभएको वा ववज्ञापनका सामग्री भएको वा 
नभएको समाचारपत्र, पत्र पर्त्रका र आवर्धक पत्र 
पर्त्रकाहरु। 

  4902.10.00 -कम्िीमा एक हप्तामा चारपटक प्रकाक्षशि 

  4902.90.00 -अन्र् 

49.04 4904.00.00 गािा हालेको वा नहालेको, र्निशि क्षचत्र भएको वा नभएको, 
हस्िर्लक्षिि वा छापेको संगीि वकिाब।  

49.10  जनुसकैु प्रकारको मदुद्रि पात्रो (क्र्ालेण्डर)। 

 4910.00.10 -परम्परागि पात्रो 
 4910.00.90 -अन्र् 

द्रष्टव्र्:- 
(१) अिवार र पत्रपर्त्रकाको मदु्रण िथा प्रकाशन। 
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समूह ८ : कलात्मक र कालीगढी सेवा 

(क) क्षचत्रकला, मूर्ििकला, वास्िकुला िथा र्स्िै प्रकारका अन्र् हस्िकलाहरू र ित्सम्बन्धी 
सेवा। 

(ि) पसु्िकालर्, संग्रहालर्, कला संग्रहालर् र क्षचर्डर्ाघर प्रवेश शलु्क। 

समूह ९ : र्ात्रबुाहक र्ािार्ाि िथा ढुवानी सेवाहरू 

हवाई र्ात्रा, र्ाक्षन्त्रक पलुबाट हनु ेसेवा, साविजर्नक र्ात्रवुाहक र्ािार्ाि (केवलुकार बाहेक) 
िथा र्नर्ाििको प्रर्ोजनका लार्ग भएको कागो सेवा। 

समूह १० : व्र्ावसावर्क वा पशेागि सेवा 

कलाकार, िेलाडी, लेिक, नमूनाकार, अनवुािक, िोभार्ेले संस्थागि वा व्र्क्षिगि रुपमा प्रिान 
गने पेशागि सेवा, वविेशमा जनशक्षि आपूर्िि गने सेवा। 

समूह ११ : अन्र् वस्ि ुिथा सेवा 

(अ) मालवस्िहुरू: 

  कच्चा (कु्रड) बाहेक पेट्रोर्लर्म िेल र र्बटुर्मन िर्नजबाट 
प्राप्त िेल; िौलमा ७० प्रर्िशि वा सो भन्िा बढी पटे्रोर्लर्म 
िेल वा र्बटुर्मन िर्नजबाट प्राप्त िेल भएका, वर्नै िेल नै 
मखु्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टचएुण्ट्स) भएका, अन्र्त्र समावेश 
वा र्नदििष्ट नगररएका िर्ारी वस्िहुरू (वप्रपरेसन्स); रद्दी िेलहरू 
(वेष्ट आर्ल्स)  

  -पेट्रोर्लर्म िेलहरू र ववटुर्मन िर्नजहरूबाट प्राप्त िेलहरु 
(कच्चा िेल बाहेक) िथा अन्र्त्र र्नदििष्ट वा समावेश नभएका, 
िौलको वहसाबले ७० प्रर्िशि वा सो भन्िा बढी पेट्रोर्लर्म 
िेलहरू वा ववटुर्मन िर्नजबाट प्राप्त िेलहरू भएको, वर्नै 
िेलहरु मखु्र् घटक (बेर्सक कक्षन्स्टचएुण्ट्स) भएका िर्ारी 
वस्िहुरू (वप्रपरेसन्स), जैववक र्डजेल भएका बाहेक र रद्दी िेल 
(वेष्ट आर्ल) हरू बाहेक : 
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  --अन्र् : 

27.10 2710.19.70 ---जटु ब्र्ाक्षचङ आर्ल िथा टेक्सटाइल आर्ल  

44.15   काठका, पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) का िोलहरू, बाकसहरू, के्रटहरू, 
ड्रमहरू र र्स्िै पररवेष्ठन सामग्रीहरू; काठका केवलु-ड्रमहरू; 
काठका प्र्ालेटहरू, वक्स-प्र्ालेटहरू र अन्र् लोड बोडिहरु 
(सामान चढाउन ेिख्िाहरू); काठका प्र्ालेट कलरहरू। 

  4415.10.00 -मौरीको घार र वट-चेष्ट 

49.07  अंवङ्कि मूल्र् (फेस भ्र्ाल)ु को मान्र्िा भएको (ररकोग्नाइज्ड) 
वा हनुे मलुकुर्भत्र प्रचलनमा रहेका वा नर्ााँ प्रकाशन (इस्रू्) 
का अप्रर्िु (अनरू्ज्ड) हलुाक वटकट (पोस्टेज स्टैम्प) वा 
राजस्व वटकट (ररभेन्रू् स्टैम्प) वा र्स्िै वकर्समका वटकटहरू 
(स्टैम्प्स); वटकटको छाप भएका कागज (र्लफा); बैंक 
नोटहरू; र राहिानी। 

 4907.00.10 -बैंक नोटहरु 

 4907.00.90 -अन्र् 

51.01   नफड्केको वा नकोरेको ऊन। 

    -क्षचप्लो, कते्रको-धोएको (फ्लीस-वास्ड) ऊन, समेि:  

  5101.11.00 --सोनि (िकेुको, कते्रको) ऊन 

  5101.19.00 --अन्र् 

    -क्षचप्लो हटाएको कावोनीकृि नगरेको:  

  5101.21.00 --सोनि (िकेुको, कते्रको) ऊन 

  5101.29.00 --अन्र्  

  5101.30.00 -कावोनाइज्ड (कावोनीकृि) 
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52.05   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको ८५ प्रर्िशि वा सो भन्िा 
बढी कपासको िौल भएको कपासको धागो (र्सउने धागो 
बाहेक)।  

    -नकोरेको रेशाको एक्लो धागो:  

  5205.11.00 --७१.२९ डेर्सटेक्स वा बढी नापको (१४ मेवट्रक संख्र्ा 
भन्िा ननाघकेो)।  

  5205.12.00 --७१.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर २३२.५६ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (१४ मेवट्रक संख्र्ा 
भन्िा मार्थको िर ४३ मेवट्रक संख्र्ा ननाघकेो)  

  5205.13.00 --२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर १९२.३१ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (४३ मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको िर ५२ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)  

  5205.14.00 --१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर १२५ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको (५२ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर 
८० मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 

  5205.15.00 --१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको (८० मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको)  

    -कोरेको रेशाहरूको एक्लो धागोः 

  5205.21.00 --७१.२९ डेर्सटेक्स वा बढी नापको (१४ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 

  5205.22.00  --७१.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर २३२.५६ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको (१४ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर 
४३ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको  

  5205.23.00 --२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर १९२.३१ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको (४३ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर 
५२ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 
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  5205.24.00 --१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको िर १२५ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको (५२ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर 
८० मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 

  5205.26.00 --१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम िर १०६.३ डेर्सटेक्स भन्िा 
कम नभएको (८० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा बढी िर ९४ मेवट्रक 
संख्र्ा ननाघकेो) नापको 

  5205.27.00 --१०६.३ डेर्सटेक्स भन्िा कम िर ३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा 
कम नभएको (९४ मेवट्रक संख्र्ा भन्िा बढी िर १२० 
मेवट्रक संख्र्ा ननाघकेो) नापको 

  5205.28.00 --३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा कम (१२० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
बढी) नापको 

  -नकोरेको रेशा बहलु (मक्षल्टपल) िोब्व्राएका (फोल्डेड) वा 
केबल्ड धागो : 

  5205.31.00 --प्रर्िएकल धागो ७१.२९ डेर्सटेक्स वा बढी नापको 
(प्रर्िएकल धागोमा १ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 

  5205.32.00 --प्रर्िएकल धागो ७१.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा १४ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ४३ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 

  5205.33.00 --प्रर्िएकल धागो २३२.५६. डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा ४३ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ५२ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको)। 

  5205.34.00 --प्रर्िएकल धागो १९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा ५२ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ८० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 
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  5205.35.00 --प्रर्िएकल धागो १२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम नापको 
(प्रर्िएकल धागोमा ८० मेवट्रक संख्र्ा नाघेको) 

    -कोरेको रेशाको बहलु (मक्षल्टपल) (िोब्व्राएको) वा केवल्ड 
धागो : 

  5205.41.00 --प्रर्िएकल धागोमा ७१.२९ डेर्सटेक्स वा बढी नापको 
(प्रर्िएकल धागोमा १४ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 

  5205.42.00 --प्रर्िएकल धागोमा ७१.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा १४ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ४३ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 

  5205.43.00 --प्रर्िएकल धागोमा २३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापका (प्रर्िएकल 
धागोमा ४३ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ५२ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 

  5205.44.00 --प्रर्िएकल धागोमा १९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा ५२ मेवट्रक संख्र्ा नाघकेो िर ८० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 

  5205.46.00 --प्रर्ि एकल धागो नापमा १२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम िर 
१०६.३ डेर्सटेक्स भन्िा घटी नभएको (८० मेवट्रक संख्र्ा 
भन्िा बढी िर ९४ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको प्रर्ि एकल धागो) 

  5205.47.00 --प्रर्ि एकल धागो नापमा १०६.३ डेसीटेक्स भन्िा कम िर 
३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा घटी नभएको (९४ मेवट्रक संख्र्ा 
भन्िा बढी िर १२० मेवट्रक संख्र्ा ननाघकेो प्रर्ि एकल 
धागो) 

  5205.48.00 --प्रर्ि एकल धागो नापमा ३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
(१२० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा बढी प्रर्ि एकल धागो) 
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52.07   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग राक्षिएको कपासको धागो (र्सउने धागो 
बाहेक)। 

  5207.10.00 -िौलमा ५ प्रर्िशि वा बढी कपास भएको  

  5207.90.00 -अन्र्  

53.06   फ्ल्र्ाकस धागो (सनको धागो)। 

  5206.10.00 -एकल (र्सङ्गल)  

  5206.20.00 -बहलु (िोब्राएको) वा केबलु्ड  

53.07   सनपाटको धागो वा संकेि ५३.०३ का अन्र् लक्षचलो रेशािार 
बोक्रा (बाष्ट) का कपडा बनाउन े(वर्नीर्) धागो।  

  5307.10.00 -एकल (र्सङ्गल)  

  5307.20.00 -बहलु (िोब्राएको) वा केबलु्ड  

53.10   सनपाट (जूट) का बरु्नएका कपडाहरू वा शीर्िक ५३.०३ 
का अन्र् लक्षचलो रेशा भएका बोक्रा (बाष्ट) का रेशाहरुबाट 
बनेका कपडाहरू। 

  5310.10.00 -अववरंक्षजि (अनक्षब्लच्ड) 

 5310.90.00 -अन्र् 

62.11   ट्रर्ाक सटुहरू, स्कीसटुहरू र पौर्डंिा लगाउने लगुाहरू, अन्र् 
पोशाकहरू (लगुाफाटाहरू)। 

    -लोग्न े मान्छेको वा केटाहरूको अन्र् लगुाफाटाहरू 
(गामेण्टस): 

  6211.32.00 --सूर्िको लङु्गी र धोिी 

   -स्वास्नीमान्छेको वा केटीहरूको अन्र् लगुाफाटाहरू 
(गामेण्टस): 



 

56 
 

 6211.42.00 --सूर्िको साडी, लङु्गी र धोिी 

71.01   कारीगरी गररएको वा नगररएको, छुट्याएको वा नछुट्याएको 
िर नउनेको, अडेसा नलगाएको (माउण्टेड) वा नजडेको (सेट) 
रूपमा नभएको प्राकृर्िक वा सम्बवििि मोिी; प्राकृर्िक वा 
सम्बवििि पररवहनको सवुवधाका लार्ग अस्थार्ी रूपमा उनेको 
मोिी। 

  7101.10.00 -प्राकृर्िक मोिीहरू 

    -सम्वर्धिि मोिीहरू : 

  7101.21.00 --कारीगरी नगररएको (अनवक्डि) 

  7101.22.00 --कारीगरी गररएको (वक्डि) 

71.02   कारीगरी गररएको वा नगररएको, िर अडेसा लाग्न े गरी 
नबनाएको वा नजडेको रुपमा रहेको हीरा (डार्मण्ड)। 

  7102.10.00 -नछार्नएको  

    -औद्योर्गक : 

  7102.21.00 --कारीगरी नगररएको वा सामान्र् क्षचरेको, फुटाएको वा 
आकार दिएको (ब्रटेुड) 

  7102.29.00 --अन्र् 

    -उद्योग बाहेक : 

  7102.31.00 --कारीगरी नगररएको वा सामान्र् क्षचरेको, फुटाएको वा 
आकार दिएको (ब्रटेुड) 

  7102.39.00 --अन्र् 

71.03   कारीगरी गररएको वा नगररएको वा छुट्याएको वा 
नछुट्याएको िर नउनेको, अडेसा नलगाएको वा नजडेको 
(सेट) रूपमा रहेको बहमूुल्र् पत्थरहरू (हीराहरू बाहेक); 



 

57 
 

पररवहनको सवुवधाका लार्ग अस्थार्ी रूपमा उनकेो, 
नछुट्याएको बहमूुल्र् पत्थरहरू (हीराहरू बाहेक) र अधि 
बहमूुल्र् पत्थरहरू। 

  7103.10.00 -कारीगरी नगररएको वा सामान्र् क्षचरेको वा िस्रो आकारको  

    -अरु केही बनाएको : 

  7103.91.00 --लालमक्षण (रुववज), नीलमक्षण (स्र्ावकर्ि) र पन्ना (एमरल्ड) 

  7103.99.00 --अन्र् 

71.05   प्राकृर्िक वा संश्लवेर्ि बहमूुल्र् वा अधि बहमूुल्र् पत्थरको 
धूलो। 

  7105.10.00 -वहराको 

  7105.90.00 -अन्र् 

    (२) बहमूुल्र् धािहुरू र बहमूुल्र् धािलेु ढावकएको धाि ु
(मेटल्स क्ल्र्ाड) 

71.06   अप्रभाववि वा अधि र्नर्मिि रुपमा वा धूलोको रूपमा चााँिी (सनु 
वा प्लावटनममा चााँिीको जलप लगाइएको)। 

  7106.10.00 -धूलो 

    -अन्र् : 

  7106.91.00 --अप्रभाववि 

  7106.92.00 --अधि र्नर्मिि 

71.08   अप्रभाववि वा अधि र्नर्मिि रूपका वा धूलो रूपका सनु 
(प्लावटनममा सनुको जलप लगाएको समेि)। 

    -मदु्रा बाहेकको : 

  7108.11.00 --धूलो  
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  7108.12.00 --अन्र् प्रभाववि रूपका  

  7108.13.00 --अन्र् अधिर्नर्मिि रूपका  

  7108.20.00 -मदु्रासम्बन्धी 

71.09 7109.00.00 अधिर्नर्मिि भन्िा बढी काम नगरेको सनुले ढावकएका 
आधारभिू धािहुरू वा चााँिी। 

    (3) गरगहना, सनु वा चााँिीका सामान बनाउने बााँडाले िर्ार 
गरेका सामानहरू र अन्र् सामानहरू  

71.13   बहमूुल्र् धािकुो वा बहमूुल्र् धािलेु ढावकएको आधारभिू 
धािकुो गरगहनाका सामानहरू र र्िनका पाटिपूजािहरू। 

    -बहमूुल्र् धािकुो, बहमूुल्र् धािमुा जलप लगाएको वा 
नलाएको वा ढावकएको वा नढावकएको : 

  7113.11.00 --चााँिीको, अन्र् बहमूुल्र् धािकुो जलप लगाएको वा 
नलगाएको, बहमूुल्र् धािलेु ढाकेको वा नढाकेको 

   

 

 

 

7113.19.10 
 

7113.19.90 

--अन्र् बहमूुल्र् धािकुो, अन्र् बहमुल्र् धािकुो जलप 
लगाएको वा नलगाएको वा बहमूुल्र् धािलेु ढाकेको वा 
नढाकेको  

---सनुको 

---अन्र् बहमूुल्र् धािकुो 

  7113.20.00 -बहमूुल्र् धािलेु ढावकएको अन्र् आधारभिू धािकुो 

71.18   मदु्रा। 

  7118.90.00 -अन्र् 

84.01   न्रू्क्षक्लर्र ररर्ाक्टर; इन्धन ित्व (कावट्रिजेज), न्रू्क्षक्लर्र 
ररर्ाक्टरको लार्ग अवववकरक्षणि (नन-इरार्डएटेड); अण ु
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छुट्याउने (आइसोटोवपक सेपरेसन) मेर्सन र उपकरणहरू। 

  8401.10.00 -न्रू्क्षक्लर्र ररर्ाक्टर (नार्भकीर् अर्भवक्रर्क)  

  8401.20.00 -अण ु छुट्याउन े (आइसोटोवपक सेपरेसन) का मेर्सन र 
औजारहरू र र्िनका पाटिपूजािहरू  

  8401.30.00 -इन्धन ित्व (कावट्रिजेज), ननइ्रार्डएटेड (अवववकरक्षणि) 

84.02   भाप (क्षस्टम) र अन्र् वाफ उत्पािन गने (भेपर जेनेरेवटङ्ग) 
व्वाइलरहरू (र्नम्न चापको भाप उत्पािन गनि पर्न सिम 
केन्द्रीर् िापन (सेण्ट्रल वहवटङ्ग) िािो पानीको वाक्षष्पर् 
(व्वार्लर) वाहेक); अर्ि िावपि पानीका वाक्षष्पत्र (व्वार्लर) 
हरू। 

    -भाप (क्षस्टम) र अन्र् वाफ (भेपर) उत्पािन गने व्वार्लर: 

  8402.11.00 --प्रर्िघण्टामा ५ टन भन्िा बढी उत्पािन गने जलनर्लका 
वाक्षष्पत्र (वाटर ट्यबू व्वार्लर) 

  8402.12.00 --प्रर्िघण्टामा ५ टन सम्म उत्पािन गने जलनर्लका वाक्षष्पत्र 
(वाटर ट्यूब व्वार्लर) 

  8402.19.00 --अन्र् वाफ उत्पािन गने व्वार्लर, हाइवव्रड व्वार्लर समेि 

  8402.20.00 -अर्ि िावपि जल वाक्षष्पत्र (वाटर व्वार्लर) 

84.03   शीर्िक ८४.०२ बाहेकको सेन्ट्रल वहवटङ्ग व्वार्लर (केन्द्रीर् 
िापन वाक्षष्पत्र)। 

  8403.10.00 -व्वार्लर (वाक्षष्पत्र) 

84.04   शीर्िक ८४.०२ वा ८४.०३ को व्वार्लरसाँग प्रर्ोग गररने 
सहार्क संर्न्त्र (जस्िै, वकफार्िी (इकोनोमाइजर), अर्ििापक, 
(सपुरवहटसि) ध्वााँसोनाशक (सूट ररमभुसि) ग्र्ााँस हटाउने, (ग्र्ााँस 
ररमभुसि); भाप (क्षस्टम) वा अन्र् वाफ शक्षि इकाइहरू (भेपर 
पावर रू्र्नट्स) का र्नर्मत्तका द्रवक्षणत्र (कण्डेन्ससि)। 
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  8404.10.00 -शीर्िक ८४.०२ वा ८४.०३ को व्वार्लरका साथ प्रर्ोग 
हनुे सहार्क संर्न्त्र (प्लाण्ट) 

  8404.20.00 -भाप (क्षस्टम) वा अन्र् वाफ (भेपर) का इकाई (पावर रू्र्नट) 
का लार्ग कन्डेन्सरहरू (द्रवक्षणत्र) 

84.05   शोर्धत्र (प्रू्ररफार्र) सवहि वा रवहि उत्पादिि गैस (प्रोड्यूसर 
गैस) वा भाप-अंगार गैस (वाटर गैस) का उत्पािकहरू 
(जेनेरेटसि); शोर्धत्रसवहि वा रवहि एर्सटाइर्लन गैस उत्पािक 
र त्र्स्िै जलीर् प्रवक्रर्ाका (वाटर प्रोसेस) गैस उत्पािकहरू 
(गैस जेनेरेटसि)। 

  8405.10.00 -शोर्धत्र (प्रू्ररफार्र) सवहि वा रवहि उत्पादिि गैस 
(प्रोड्यूसर गैस) वा भाप-अंगार गैस (वाटर गैस) का 
उत्पािकहरू (जेनेरेटसि); शोर्धत्रसवहि वा रवहि एर्सटाइर्लन 
गैस उत्पािक र त्र्स्िै जलीर् प्रवक्रर्ाका (वाटर प्रोसेस) गैस 
उत्पािकहरू (गैस जेनेरेटसि) 

84.06   भाप टवािइन्स र अन्र् वाफ टवािइन। 

  8406.10.00 -जलपोि प्रणोिन (मेरीन प्रोपल्सन) का लार्ग जलचक्रहरू 
(टवािइन्स) 

    -अन्र् : जलचक्रहरू (टबािइन्स) : 

  8406.81.00 --४० मेगावाटभन्िा बढी उत्पािन (आउटपटु) को  

  8406.82.00 --४० मेगावाटमा नबढ्ने उत्पािन (आउटपटु) को 

84.07   स्पाकि -इक्षग्नसन रेर्सप्रोकेवटङ वा रोटरी इन्टरनल कम्बशन 
वपष्टोन इक्षन्जन। 

  8407.10.00 -हवाइजहाजका इक्षन्जन 

84.09   शीर्िक ८४.०७ वा ८४.०८ का इक्षन्जनहरूमा पूणििर्ा वा 
मखु्र्िर्ा प्रर्ोगको लार्ग उपर्िु पाटिपूजािहरू। 
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  8409.10.00 -हवाइजहाजको इक्षन्जनको लार्ग 

84.10   हाइड्रोर्लक (जलवाही) टवािइन, पानी पांग्रा (वाटर दह्वल) र 
र्िनका रेगलेुटरहरु (र्नर्ामकहरू)। 

    -जलवाही (वाटर) टवािइन र पानी पांग्राहरु (वाटर दह्वल): 

  8410.11.00 --१,००० वक. वा. सम्म शक्षिका 

  8410.12.00 --१,००० वक.वा. भन्िा बढी िर, १०,००० वक. वा. सम्म 
शक्षिको 

  8410.13.00 --१०,००० वक.वा. भन्िा बढी शक्षिको 

84.13   मापक र्न्त्र जडेको वा नजडेको िरल पिाथिको पम्प, िरल 
पिाथि मार्थ िान्ने साधन (एर्लभेटसि)। 

  -अन्र् सेक्षन्ट्रफ्र्गुल (अपकेन्द्री) पम्प : 

    --िर्नज इन्धन (ग्र्ासोर्लन) बाट सिालन हनु े

 8413.70.11 ---२ िेक्षि ८ हर्िपावर िमिाका 

 8413.70.90 --ब्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी िान्ने पम्प (र्ड.सी. पम्प) 

84.16   िरल इन्धनको लार्ग, संवपष्ट (पल्भराइज्ड) ठोस इन्धनका 
लार्ग वा ग्र्ााँसको लार्ग भट्टीको िाहक (फनेस बनिर); आगोमा 
इन्धन झोक्न े र्न्त्र (मेकार्नकल स्टोकर), र्िनका र्ाक्षन्त्रक 
जाली (मेकार्नकल ग्रटे्स) समेि, र्ाक्षन्त्रक िार ववसजिक 
(मेकार्नकल र्ास र्डसचाजिर) र र्स्िै उपकरणहरू। 

  8416.10.00 -िरल इन्धनको लार्ग भट्टीका िाहक (फनेस बनिर) 

  8416.20.00 -अन्र् भट्टीका िाहकहरू (फनेस बनिसि), संर्ोजन िाहक 
(कक्षम्बनेशन बनिर) समेि 

  8416.30.00 -आगोमा इन्धन झोंक्ने र्न्त्र, र्िनका र्ाक्षन्त्रक जार्ल 
(मेकार्नकल ग्रटे्स) समेि, र्ाक्षन्त्रक िार ववसजिक (मेकार्नकल 
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र्ास र्डसचाजिर) र र्स्िै उपकरणहरू 

84.17 

 

  औद्योर्गक वा प्रर्ोगशालामा आगो बाल्ने भट्टी र चलु्हो, 
इक्षन्सनेरेटर (िरानी पाने: भष्मक) समेि, अववद्यिुीर्। 

  8417.10.00 -धाि ु वा पाइराइट वा धाउ (ओसि) पोल्ने, पगाल्ने वा अरु 
िाप उपचारको लार्ग प्रर्ोग हनु ेभट्टी वा चलु्हो 

  8417.20.00 -बेकरी ओभेन्स (चलु्हो), र्बस्कुट बनाउने चलु्हो समेि 

  8417.80.00 -अन्र् 

84.19   ििाउने (वहवटङ्ग), पकाउन े(कुवकङ्ग), पोल्ने (रोक्षस्टङ्ग), आसवन 
गने (र्डक्षस्टर्लङ्ग), पररशोधन गने (रेक्षक्टफाइङ्ग), रोगाणरुवहि 
गने (स्टेररलाइक्षजङ्ग), पाश्चरीकरण गने (पाश्चराइक्षजङ्ग), बफाउने 
(क्षस्टर्मङ्ग), सकुाउने (ड्राइङ्ग), भापमा पररणि गने 
इभ्र्ापोरेवटङ्ग), बाफबनाउने (भेपोराइक्षजङ्ग), द्रववि गने 
(कण्डेक्षन्सङ्ग) वा क्षचस्र्ाउने (कूर्लङ्ग) जस्िा िापमान पररवििन 
(चेि अफ टेम्परेचर) संग संवि प्रवक्रर्ाद्वारा पिाथिहरूको 
उपचार र्नर्मत्तका, ववद्यतु्तावपि भए वा नभएका भट्टीहरू 
(फनेसस)्, चलु्हाहरु (ओभेन्स) िथा शीर्िक ५१ का अन्र् 
उपकरणहरू बाहेक), र्न्त्रावली (मेक्षशनरी), संर्न्त्र (प्लान्ट) 
वा प्रर्ोगशालाका उपकरणहरू, घरार्सी प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हनु े
िालका र्न्त्रावली वा संर्न्त्र बाहेक; िात्िक्षणक वा सिर्न 
जल िावपत्रहरू (इन्स्टान्टेर्नर्स वा स्टोरेज वाटर वहटसि), 
अवैद्यरु्िक (नन-इलेक्षक्ट्रक)। 

  8419.20.00 -और्धीर् (मेर्डकल), शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी (सक्षजिकल) वा 
प्रर्ोगशाला सम्बन्धी (लेबोरेटरी) ववसंक्रामकहरू 
(स्टेररलाइजसि) 

    -शोर्कहरू (सकुाउने: ड्रार्सि) : 

  8419.31.00 --कृवर् उत्पािनको लार्ग 

  8419.32.00 --काठ, पेपर पल्प, कागि वा कागिगािा (पेपरबोडि) को लार्ग 
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  8419.39.00 --अन्र् 

  8419.40.00 -आसवन वा पररशोधन संर्न्त्रहरू (र्डक्षस्टर्लङ्ग वा रेक्षक्टफाइङ्ग 
प्लाण्ट) 

  8419.50.00 -िाप ववर्नमर् इकाइहरू (वहट एक्सचेन्ज रू्र्नट्स) 

  8419.60.00 -वार् ु वा ग्र्ााँस िरल पाने र्न्त्रावली (मक्षशनरी फोर 
र्लक्षक्वफाइङ्ग एर्र वा ग्र्ााँस) 

    -अन्र् र्न्त्रावली, संर्न्त्र र उपकरण: 

  8419.81.00 --उष्णपेर् (हट र्ड्रङ्क) बनाउन वा भोजन पकाउन वा 
ििाउनको लार्ग 

  8419.89.00 --अन्र् 

84.20   धािहुरू वा कााँचको लार्ग बाहेकका कालेण्डरण 
(क्र्ालेण्डररङ्ग) वा वेल (रोर्लङ्ग) र्न्त्रहरू, र र्िनको र्नर्मत्तका 
वेलनहरू (र्सर्लण्डसि)। 

  8420.10.00 -क्र्ालेण्डरण (क्र्ालेण्डररङ्ग) वा अन्र् बेलन र्न्त्रहरू (रोर्लङ्ग 
मक्षशन्स) 

84.21   अपकेक्षन्द्रत्र (सेक्षन्ट्रफ्रू्जेज), अपकेन्द्रणशोर्क (सेक्षण्ट्रफ्रू्गल 
ड्रार्सि) समेि; िरल र ग्र्ााँस र्नर्मत्तका र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) 
वा पररशोधन (प्रू्ररफाइङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी) र 
उपकरणहरू (एपरेटस)। 

    -अपकेक्षन्द्रत्र (सेक्षन्ट्रफ्रू्जेज), अपकेन्द्रण शोर्क (सेक्षण्ट्रफ्रू्गल 
ड्रार्सि) समेि: 

  8421.11.00 --वक्रम सेपारेटसि (िर पथृवकत्र: िर छुट्याउने) 

 8421.12.00 --लगुा सकुाउन े(क्लोद्स-ड्रार्सि) 

  8421.19.00 --अन्र् 
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    -िरल पिाथिको लार्ग र्नस्पन्िन (वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन 
(प्रू्ररफाइङ्ग) का र्न्त्रावली र उपकरणहरू (मक्षशनरी एण्ड 
एपरेटस): 

  8421.21.00 --पानी छान्न वा पररशोधन गनिको लार्ग 

  8421.22.00 --पानी बाहेकका अन्र् पेर् (र्बभरेज) छान्न वा पररशोधन 
गनिको लार्ग 

    -ग्र्ााँसको लार्ग र्नस्पन्िन वा पररशोधन र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 
वा उपकरणहरू (एपरेटस): 

  8421.39.00 -अन्र् 

84.22   थाल, थाली, िश्िरी सफा गने र्न्त्रहरू (र्डस वाक्षशङ्ग मक्षशन्स); 
बोटल वा अन्र् आधानपात्र (कण्टेनरहरू) सफा गने 
(क्षक्लर्नङ्ग) वा सकुाउन े (ड्राइङ्ग) र्न्त्रावली मक्षशनरी); 
बोटलहरु, बट्टाहरू (क्र्ान्स) र्डव्बाहरू (बौक्सेस), झोलाहरू 
(ब्र्ाग्स) वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टेनसि) भनि (वफर्लङ्ग), 
बन्ि गनि (क्लोक्षजङ्ग), मिु वन्ि गनि वा र्सलवन्िी गनि 
(र्सर्लङ्ग) वा नामपत्र (लेवल) लगाउन (लेबेर्लङ्ग) र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली; बोटलहरु, जारहरू, नर्लका (ट्यूब) हरू र र्स्िै 
आधानपात्र (कण्टेनर) हरू संपटुन (क्र्ाप्सरु्लङ्ग) गनि र्नर्मत्त 
का र्न्त्रावली; अन्र् पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) वा आविृ (र्र र्ावपङ्ग) 
गने र्न्त्रावली (िाप-आकंुचन आवनृ्त्तन र्न्त्र (वहट र्स्रङ्क 
र्र र्ावपङ्ग मक्षशनरी समेि); पेर् पिाथि (ववभरेज) लाई वार्रु्मिण 
(एर्रेवटङ्ग) गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली।  

    -थाल, थाली िश्िरी सफा गने र्न्त्रहरू (र्डश वाक्षशङ्ग 
मक्षशन्स) : 

  8422.19.00 --अन्र् 

  8422.20.00 -बोिलहरू वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टेनर) सफा गने र 
सकुाउने र्नर्मत्तको र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 
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  8422.30.00 -बोिलहरू, बट्टाहरू (क्र्ान्स), र्डब्बाहरु (बौक्सेज), झोलाहरू 

(ब्र्ाग्स) वा अन्र् आधानपात्रहरू (कण्टेनसि) भनि (वफर्लङ्ग), 
बन्ि गनि (क्लोक्षजङ्ग), मिुबन्ि वा र्सलबन्ि गनि (र्सर्लङ्ग) वा 
नामपत्रण (लेबेर्लङ्ग) गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली; बोिलहरू, 
जारहरू, नर्लकाहरू (ट्यूब्स) र त्र्स्िै आधानपात्र (कण्टेनर) 
हरूलाई संपटुन (क्र्ाप्सरु्लङ्ग) गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली; पेर् 
पिाथि (ववभरेजेज) लाई वार् ुर्मिण (एर्रेवटङ्ग) गनि र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली 

  8422.40.00 -अन्र् पररवेष्ठन (प्र्ावकङ्ग) वा आवतृ्तन (र्र र्ावपङ्ग) र्न्त्रावली-
िाप-आकंुचन आवतृ्तन र्न्त्रावली (वहट-र्स्रङ्क र्र र्ावपङ्ग मक्षशनरी) 
समेि  

84.23   िौलने र्न्त्रावली (वेइङ्ग मक्षशनरी) (५ सेक्षण्टग्राम (सीजी) वा 
त्र्ो भन्िा राम्रो सगु्रावहिा (सेक्षन्सवटर्भटी) भएका िराजहुरू 
(ब्र्ालेन्सेज) बाहेक), भार वा ढक (वेट) द्वारा सिार्लि गणना 
(काउक्षण्टङ्ग) वा सत्र्ापन (चेवकङ्ग) गने र्न्त्रहरू; भारमापक 
र्न्त्र (वेइङ्ग मक्षशन) का सबै वकर्समका ढकहरू (वेट्स)। 

    -अन्र् िौलन ेर्न्त्रावली (वेइङ्ग मक्षशनरी) : 

  8423.89.00 --अन्र् 

84.26   पानी जहाजका उत्थंबहरु (सामान उठाउने र्न्त्र: डेररक्स); 
के्रनहरू, केबलु के्रन समेि; के्रन जडान भएका गर्िशील 
(मोबाइल) उचाल्ने ढााँचाहरू (र्लक्षफ्टङ्ग फे्रम्स), स्ट्रर्ाडल 
क्र्ाररर्सि र वकि स ् ट्रक्स (कामको लार्ग प्रर्ोग हनुे 
ट्रकहरू)। 

    -ओभरहेड ट्राभेर्लङ्ग के्रनहरू, ट्रान्सपोटिर(पररवाहक) के्रनहरू, 
गैन्ट्री के्रनहरू, र्ब्रजके्रनहरू, गर्िशील (मोबाइल) उचाल्ने 
ढााँचाहरू (र्लक्षफ्टङ्ग फे्रम्स) र स्टै्रडल क्र्ाररर्सि : 

 8426.11.00 --स्थार्ी अवलम्व (वफक्स्ड सपोटि) मा भएको ऊध्विस्थ 
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(ओभरहेड) भ्रमणशील (ट्राभेर्लङ्ग) के्रनहरु 

 8426.12.00 --टार्र मार्थ भएको गर्िशील (मोबाइल) र्लक्षफ्टङ्ग फे्रमहरु र 
स्टै्रडल क्र्ाररर्रहरु 

 8426.19.00 --अन्र् 

 8426.20.00 -टावर के्रनहरु 

 8426.30.00 -पोटिल वा पेडेस्टल जीव के्रनहरु 

   -स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ प्रोपेल्ड), अन्र् र्न्त्रावली : 

 8426.41.00 --टार्रमार्थ भएको 

 8426.49.00 --अन्र् 

   -अन्र् र्न्त्रावली : 

 8426.91.00 --रोड भेवहकलमा जडान (माउण्ट) गनि अर्भकक्षल्पि 
(र्डजाइन) गररएको 

 8426.99.00 --अन्र् 

84.28   अन्र् उचाल्ने (र्लक्षफ्टङ्ग), व्र्वस्था गने (ह्याण्डर्लङ्ग), भारी 
चढाउने (लोर्डङ्ग) वा भारी ओह्राल्ने (अनलोर्डङ्ग) र्न्त्रावली 
(उिाहरणि: र्लफ्टहरू, एस्केलेटरहरू, कन्भेर्रहरु, 
टेर्लफेररकहरू)। 

    -मालसामानहरू (गडु्स) वा पिाथिहरु (म्र्ाटेररर्ल्स) का लार्ग 
अववरि कार्ि गने (कक्षन्टन्रू्अस (एक्सन) एर्लभेटरहरू र 
कन्भेर्रहरू: 

  8428.31.00 --भरू्मगि प्रर्ोग (अण्डरग्राउण्ड रू्ज) को लार्ग ववशेर् रुपले 
अर्भकल्पना गररएको (र्डजाइण्ड) 

  8428.32.00 --अन्र्, बाक्षल्टन वकर्समका (बकेट टाइप) 
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  8428.33.00 --अन्र्, पट्टा वकर्समका (बेल्ट टाइप) 

  8428.39.00 --अन्र् 

 8428.40.00 -चल सोपान (एक्सेलेटसि) हरू र गर्िशील (मरु्भङ्ग) संचरण 
मागि (वाकवेज) हरू 

  8428.60.00 -टेर्लफेररक्स, चेर्रर्लफ्टस, क्षस्क-ड्रर्ागलाइन्स रज्ज ु रेगमागि 
(फुर्नकुलसि) को लार्ग कर्िण र्न्त्र रचना (ट्रर्ाक्सन 
मेकार्नज्म) 

  8428.90.00 -अन्र् र्न्त्रावली  

84.29   स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ-प्रोपेल्ड) बलु्डोजरहरू, एङ्गलडोजरहरू, 
ग्रडेरहरू, लेभेलरहरू, स्के्रपरहरू, र्ाक्षन्त्रक शावेलहरू, एक्सक्र्ा–
भेटरहरू, शावेल लोडसिहरू, ट्याक्षम्पङ्ग मक्षशन र सडक पेल्न े
(रोड रोलसि) हरू। 

    -बलु्डोजरहरू र एङ्गलडोजरहरूः 

  8429.11.00 --बाटो बनाउन े(ट्रर्ाकलेइङ्ग) 

  8429.19.00 --अन्र् 

  8429.20.00 -ग्रडेरहरू र लेभलरहरू (सम्र्ाउने) 

  8429.30.00 -स्के्रपरहरू 

  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° धूणिमान अर्धरचना (ररभोक्षल्भङ्ग सपुरस्ट्रक्चर) 
सवहिका र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

  8429.59.00 --अन्र् 
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84.30   जर्मन (अथि), धािहुरु (र्मनरल्स) वा धाउहरू (ओसि) को 
लार्ग स्थानान्िरण गने वा हटाउन े(मरु्भङ्ग), वगीकरण गने वा 
िल संिरु्लि गने (ग्ररे्डङ्ग), सम्र्ाउने (लेभेर्लङ्ग), िाछ्ने 
(स्के्रवपङ्ग), उत्िनन गने (एक्सकेभेवटङ्ग), भने (ट्याक्षम्पङ्ग), 
ससंुहि गने (कम्प्र्ाक्षक्टङ्ग), र्नष्कर्िण गने (एक्सट्रर्ाक्षक्टङ्ग) वा 
प्वाल पाने (बोररङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी)। 

  8430.10.00 -िााँबो गाड्न े (पाइल ड्राइभर) र िााँबो उिेल्ने (पाइल 
एक्सट्रर्ाक्टर) 

  8430.20.00 -वहउाँ जोत्न े(स्नो-प्लोज) र वहउाँ-भािी (स्नो-ब्लोअसि) 

    -कोइला (कोल) वा चट्टान (रौक) काट्न े (कट्टसि) र सरुुङ्ग 
िन्न े(टनेर्लङ्ग) मक्षशनरी : 

  8430.31.00 --स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

  8430.39.00 --अन्र् 

    -अन्र् र्छद्रण गने (बोररङ्ग) वा िन्न े (र्सवङ्कङ्ग) र्न्त्रावली 
(मक्षशनरी): 

  8430.41.00 --स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

  8430.49.00 --अन्र् 

  8430.50.00 -अन्र् र्न्त्रावली, स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

    -अन्र् र्न्त्रावली, स्वरं् प्रणोदिि (सेल्फ प्रोपेल्ड) नभएको : 

  8430.61.00 --पनेु वा बन्ि गने (ट्याक्षम्पङ्ग) वा ससंुहि गने (कम्प्र्ाक्षक्टङ्ग) 
र्न्त्रावली  

  8430.69.00 --अन्र् 

84.32   भरू्म िर्ार गने (स्वार्ल वप्रपरेशन) वा िेिी गने (कक्षल्टभेशन) 
र्नर्मत्तका कृवर् (एर्ग्रकल्चर), उद्यान कृवर् (हवटिकल्चर) वा 
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वार्नकी (वनजङ्गल) (फोरेिी) सम्बन्धी र्न्त्रावली (मक्षशनरी); 
शािल भरू्म (िूबो सवहिको भरू्म: लौन) वा िेलकूि मैिान 
(स्पोट्सि ग्राउण्ड) पेल्ने बेलनहरु (रोलसि)। 

  8432.10.00 -हलोहरू (प्लोज) 

    -ह्यारोहरू, स्क्र्ाररफार्सि, कक्षल्टभेटरहरू, ववडसि (झार र्नकाल्ने) 
र हो हरू : 

  8432.21.00 --र्डस्क ह्यारो 

  8432.29.00 --अन्र् 

-वीउ छने (र्सडसि), र्बरुवा रोप्ने (प्लाण्टसि) र प्रत्र्ारोपक 
(ट्रान्सप्लाण्टसि) र्न्त्रहरू: 

 8432.31.00 --जर्मन िनजोि नगरी (नो-टील) सोझै बीउ छने, ववरुवा 
रोप्ने र ववरुवा प्रत्र्ारोपण गने र्न्त्रहरू 

 8432.39.00 --अन्र् 

  -ववष्टाजन्र्-मल छने (म्र्ान्र्ोर स्प्रडेसि) र मलिाि वविरकहरु 
(फवटिलाइजर र्डिीब्र्टुर) : 

 8432.41.00 -- ववष्टाजन्र्-मल छने (म्र्ान्र्ोर स्प्रडेसि) 

 8432.42.00 --मलिाि वविरकहरू (फवटिलाइजर र्डिीब्र्टुर) 

  8432.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.33   बाली काट्न े (हाभेक्षस्टङ्ग) वा िाना छुट्याउने (िाईं गने: 
थ्ररे्सङ्ग) र्न्त्रावलीहरु (मक्षशनरी), पराल (स्ट्र) वा घााँस पराल 
(फोडर) र्बटा पाने र्न्त्र (बेलसि); घााँस (ग्रास) वा सकेुको 
घााँस (हे) काट्न े (मोअसि); शीर्िक ८४.३७ का र्न्त्रावली 
(मक्षशनरी) बाहेकका फुलहरू (एग्स), फलहरू (फु्रट्स) वा 
अन्र् कृवर् उत्पािनलाई सफागने (क्षक्लर्नङ्ग), छुट्याउने 
(सोवटिङ्ग) वा वगीकरण गने (ग्ररे्डङ्ग) कामका र्न्त्रहरू 
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(मक्षशन्स)। 

    -शािल भरू्म (लौन), नगरोद्यान (पाकि ) वा िेलकूिको मैिान 
(स्पोट्सि ग्राउण्ड) र्नर्मत्तका लावक र्न्त्र (घााँस काट्ने: 
मोअसि) : 

  8433.11.00 --िैर्िज समिल घमेुर काट्न े साधन भएको, शक्षि चार्लि 
(कवटङ्ग र्डभाइस रोटेवटङ्ग इन होराइजेण्टल प्लेन, पावडि) 

  8433.19.00 --अन्र् 

  8433.20.00 -अन्र् घााँस काट्न े (मोअसि), ट्रर्ाक्टरमा जडान गने कटर 
बासि समेि 

  8433.30.00 -अन्र् घााँस िर्ार गने (हेमेवकङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

  8433.40.00 -पराल वा चारा (स्ट्र वा फोडर) र्बटा बनाउने र्न्त्र (बेलसि), 
(वपकअप बेलसि) 

    -अन्र् बाली काट्ने (हाभेक्षस्टङ्ग) र्न्त्रावली; िाइाँ गने वा गडेा 
झाने (थ्ररे्सङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी): 

  8433.51.00 --हाभेस्टर-थ्रसेरको संर्ोजन (कम्वाइन) 

  8433.52.00 --अन्र् थ्ररे्सङ्ग मक्षशनरी 

  8433.53.00 --जरा वा गानो (रुट वा ट्यबूर) को बाली संग्रह गने 
(हाभेक्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू 

  8433.59.00 --अन्र्  

  8433.60.00 -फुल वा अण्डाहरु (एग्स), फल (फु्रट) वा अन्र् कृवर्जन्र् 
उत्पािन सफा गने (क्षक्लर्नङ्ग), छुट्याउने (सौवटिङ्ग) वा 
वगीकरण गन (ग्ररे्डङ्ग) र्न्त्रहरु 

84.34   िूध िहुनु ेर्न्त्रहरू (र्मक्षल्कङ्ग मक्षशन्स) र िगु्धशाला सम्बन्धी 
र्न्त्रावली (डेरी मक्षशनरी)। 
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  8434.10.00 -िूध िहुनुे र्न्त्रहरू (र्मक्षल्कङ्ग मक्षशन्स) 

  8434.20.00 -िगु्धशाला सम्बन्धी र्न्त्रावली (डेरी मक्षशनरी) 

84.35   िािको आसव (वाइन), स्र्ाउको आसव (साइडर), फलको 
रस (फु्रट जूस) हरू वा र्स्िै परे् पिाथिहरू (ववभरेजेज) को 
उत्पािन (म्र्ानफु्र्ाक्चर) मा प्रर्ोग हनुे संपीडक िाब 
र्न्त्रहरू (प्रसेेस), िर्लत्र वा पले्नेर्न्त्र (क्रससि) र र्स्िै 
र्न्त्रावली। 

  8435.10.00 -र्न्त्रावली 

84.36   अन्र् कृवर् सम्बन्धी (एर्ग्रकल्चरल), उद्यान कृवर् (हवटिकल्चर) 
सम्बन्धी, वार्नकी वा वनजङ्गल सम्बन्धी (फोरेिी), पंिीपालन 
(पोल्ट्री-वकवपङ्ग) वा मौरी पालन (बी-वकवपङ्ग) सम्बन्धी 
र्न्त्रावली, र्ाक्षन्त्रक (मेकार्नकल) वा िाप (थमिल) उपकरण 
(इक्षक्वपमेण्ट) जडान भएको अंकुरण संर्न्त्र (जर्मिनेशन 
प्लाण्ट) समेि; पंिीहरुको चल्ला काढ्ने र बच्चा हकुािउन े
र्न्त्रहरु (पोल्ट्री इन्क्र्वेुटसि र बू्रडसि)। 

  8436.10.00 -जनावरहरूको घााँस चारा (एर्नमल वफर्डङ्ग स्टफ्स) िर्ार गने 
र्न्त्रावली 

    -पंिीपालन र्न्त्रावली; पंिीहरुको चल्ला काढ्ने बच्चा 
हकुािउन ेर्न्त्रहरू (पौल्ट्री इन्क्रू्बेटसि र बू्रडसं): 

  8436.21.00 --पोल्ट्री इन्क्रू्बेटसि र बू्रडसि  

  8436.29.00 --अन्र्  

  8436.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली 

    -अङ्गहरू (पाटिस)्: 

  8436.91.00 --पंिीपालन (पौल्ट्री वकवपङ्ग) र्न्त्रावली वा पंिीहरूको चल्ला 
काढ्ने र बच्चा हकुािउन े(पोल्ट्री इन्क्रू्बेटसि र बू्रडसि) को 
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84.37   बीज (र्सड), िाना (ग्रने) वा सकेुको िाल सम्बन्धी 
(लेगरु्मनस) वनस्पर्िहरू सफा गनि, छुट्याउन वा छााँट्न 
(सवटिङ्ग) वा वगीकरण गनि (ग्ररे्डङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरु; कृवर् 
िेत्र वकर्समका (फामि-टाइप मक्षशनरी) र्न्त्रावली बाहेक, पेर्ण 
उद्योग (र्मर्लङ्ग इण्डस्ट्री) मा प्रर्ोग हनुे वा अन्न (सेररर्ल्स) वा 
सकेुको िलहन वनस्पर्ि (ड्राइड लेगरु्मनस; भेक्षजटेबल) को 
काम र्नर्मत्तको र्न्त्रावली। 

  8437.10.00 -बीज (र्सड) िाना (ग्रने) वा सकेुको िलहन वनस्पर्ि (ड्राइड 
लेगरु्मनस भेक्षजटेबल्स) सफा गने, छुट्याउने वा वगीकरण 
(ग्ररे्डङ्ग) गने र्न्त्रहरू 

  8437.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.38   प्राणीजन्र् (एर्नमल) वा अवाष्पशील वनस्पर्ि बोसो वा िेल 
(वफक्स्ड भेक्षजटेबल फ्र्ाट वा आर्ल) को र्नष्कर्िण 
(एक्सट्रर्ाक्सन) वा िर्ार (वप्रपरेशन) गनि र्नर्मत्तको 
र्न्त्रावली बाहेक, िाद्य वा पेर् (फुड वा र्ड्रङ् क) को 
औद्योर्गक र्नर्मिि (वप्रपरेशन) वा उत्पािन (म्र्ानफु्र्ाक्चर) को 
लार्ग चावहन,े र्स भागमा अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा समावेश 
नभएका, र्न्त्रावली (मक्षशनरी)। 

  8438.10.00 -वेकरी मक्षशनरी (पाउरोटी जस्िा िाद्य पररकार सम्बन्धी 
र्न्त्र) र म्र्ाकरोनी, स्पागटेी वा र्स्िै उत्पािनहरू र्नमािण गनि 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) का लार्ग चावहन ेर्न्त्रावली 

  8438.20.00 -र्मठाइ (कन्फेक्सनरी), कोको वा चकलेट उत्पािन 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 

  8438.30.00 -क्षचनी र्नमािण (म्र्ानफु्र्ाक्चर) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 

  8438.40.00 -मदिरा उत्पािनका र्न्त्रावली (ब्रअुरी मक्षशनरी) 

  8438.50.00 -मास ु(र्मट) वा मासकुो लार्ग पार्लएका घरेल ु पंिीको मास ु
(पौल्ट्री) िर्ार गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 



 

73 
 

  8438.60.00 -फलहरु (फु्रट्स), काष्ठफलहरू (नट्स) वा वनस्पर्िहरू 
(भेक्षजटेबल्स) िर्ारी पानि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 

    -अन्र् र्न्त्रावली (मक्षशनरी) : 

  8438.80.10 --वट-सवटिङ्ग मेक्षशन, र्स.वट.र्स. मेक्षशन, क्षचर्ा फरमेक्षन्टङ्ग मेक्षशन, 
वट-ड्रार्र मेक्षशन, एल.वट.पी. मेक्षशन 

  8438.80.90 --अन्र् र्न्त्रावली 

84.39   रेशािार कोशमर् पिाथिहरू (फाइब्रस सेल्रू्लोक्षजक 
म्र्ाटेररर्ल)को लेिो (पल्प) बनाउन र्नर्मत्तको वा कागि वा 
कागिगािा (पेपरबोडि) बनाउन वा पररष्करण (वफर्नक्षशङ्ग) 
र्नर्मत्तका र्न्त्रावली। 

  8439.10.00 -रेशािार कोर्मर् पिाथिहरू (फाइब्रस सेल्र्लुोक्षजक 
म्र्ाटेररर्ल) को पल्प बनाउन र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 

  8439.20.00 -कागज वा कागजगािा (पेपरबोडि) बनाउन र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली 

  8439.30.00 -कागज वा कागजगािा पररष्कार (वफर्नक्षशङ्ग) गनि र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली 

84.40   पसु्िकको गािा बााँध्ने (बकु-बाइक्षण्डङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी), 
पसु्िक र्सउने र्न्त्रहरू (बकु-र्सउइङ्ग मक्षशन्स) समेि। 

  8440.10.00 -र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.41   कागजको पल्प (पेपर पल्प), कागि वा कागिगािा िर्ार गनि 
(मेवकङ्ग अप) र्नर्मत्तका अन्र् र्न्त्रावली, सबै वकर्समका 
काट्न ेर्न्त्रहरु (कवटङ्ग मक्षशन्स) समेि। 

  8441.10.00 -काट्न ेर्न्त्रहरु (कवटङ्ग मक्षशन्स) 

  8441.20.00 -थैला (ब्र्ाग्स), बोरा (स्र्ाक्स) वा िाम (एनभेलोप) बनाउन े
र्न्त्रहरू 
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  8441.30.00 -ढालेर बनाउने (मोक्षल्डङ्ग) बाहेकका, र्डब्बा, बट्टा, बक्सा, 
कन्िरु, नली, पीपा (काटोन, बक्स, केस, ट्यूब, ड्रम) वा र्स्िै 
आधानपात्रहरू (कण्टेनसि) बनाउन र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू 
(मक्षशन्स) 

  8441.40.00 -कागिको पल्प (पेपर पल्प), कागि वा कागिगािा (पेपर वा 
पेपरबोडि) मा ढलान गरी सामान बनाउन (मोक्षल्डङ्ग 
आवटिकल्स) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरु 

  8441.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली 

84.42   पािाहरू (प्लेट्स), बेलनहरू (र्सर्लन्डसि) वा अन्र् मदु्रण 
अवर्वहरू िर्ार गनि वा बनाउनका लार्ग चावहन ेर्न्त्रावली, 
औजार र उपकरणहरू (शीर्िक ८४.५६ िेक्षि ८४.६५ 
सम्मका र्न्त्र र औजारहरू बाहेक); पािाहरू (प्लेट्स), 
बेलनहरू (र्सर्लन्डसि) र अन्र् मदु्रण अवर्वहरू; मदु्रण 
प्रर्ोजनका लार्ग िर्ार पाररएका पािाहरू (प्लेट्स), बेलनहरू 
(र्सर्लन्डसि) र र्लथोग्रावफक स्टोनहरू (उिाहरणको लार्ग 
समिल पाररएको (प्लेण्ड), कक्षणकावङ्कि (ग्रणे्ड) वा चम्काइएको 
(पोर्लश्ड)। 

  8442.30.00 -र्न्त्रावली, औजार (एपरेटस) र उपकरण (इक्षक्वपमेण्ट) 

84.43   प्लेटहरू, र्सर्लण्डरहरू र शीर्िक ८४.४२ का छपाइका अन्र् 
उपािानहरूद्वारा मदु्रण कार्िको लार्ग प्रर्ोग हनुे छाप्ने (मदु्रण) 
र्न्त्रावली; अन्र् मदु्रण र्न्त्रहरू, प्रर्िर्लवप उिाने र्न्त्रहरू, र 
फ्र्ाक्स गने र्न्त्रहरू, संर्ोक्षजि भएका वा नभएका; र्िनका 
अङ्गहरू र सहार्क वस्िहुरू (पाटिस ्एण्ड एसेसररज)।  

    -प्लेटहरू, र्सर्लण्डरहरू र शीर्िक ८४.४२ का छपाईका अन्र् 
उपािानहरूद्वारा मदु्रण कार्िको लार्ग प्रर्ोग हनुे छाप्ने (मदु्रण) 
र्न्त्रावली: 

  8443.11.00 --अफसेट मदु्रण र्न्त्रावली, ररल फेड  
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  8443.12.00 --अफसेट मदु्रण र्न्त्रावली, शीट फेड (कागिको िाउमा 
छाप्ने), कार्ािलर् प्रकारको (अवफस टाइप) (निोबाररएको 
अवस्थामा एकापवट्ट २२ से.र्म.भन्िा बढी नभएको र अकोपवट्ट 
३६ से.र्म. भन्िा बढी नभएको िाउ (सीट) हरू प्रर्ोग हनुे) 

  8443.13.00 --अन्र् अफसेट मदु्रण र्न्त्रावली 

  8443.14.00 --लेटर प्रसे वप्रक्षन्टङ्ग मक्षशनरी, ररल फेड, फ्लेक्सोग्रावफक 
वप्रक्षण्टङ्ग बाहेक 

  8443.15.00 --लेटर प्रसे वप्रक्षन्टङ्ग मक्षशनरी, ररल फेड बाहेक, फ्लेक्सोग्रावफक 
वप्रक्षण्टङ्गबाहेक 

  8443.16.00 --फ्लेक्सोग्रावफक वप्रक्षण्टङ्ग मक्षशनरी 

  8443.17.00 --उत्कीणिन मदु्रण र्न्त्रावली (ग्रावअुर वप्रक्षण्टङ्ग मक्षशनरी) 

  8443.19.00 --अन्र् 

84.44 8444.00.00 मानव र्नर्मिि (म्र्ान-मेड) वर्नीर् पिाथि (टेक्सटाइल 
म्र्ाटेररर्ल) लाई र्न:िवण वा उत्सारण गने (एक्स्ुर्डङ्ग), 
आहरण वा र्नकर्िण (ड्रइङ्ग) गने, िस्रो बनावटको लार्ग 
प्रकृर्ा गने (टेक्सचररङ्ग) वा काट्ने (कवटङ्ग) काम र्नर्मत्तका 
र्न्त्रहरू। 

84.45   वर्नीर् रेशाहरू (टेक्सटाइल फाइबसि) िर्ार पाने (वप्रपेर्ररङ्ग) 
र्न्त्रहरू, कात्न े (क्षस्पर्नङ्ग), िोहोरो पाने (डबर्लङ्ग) वा बटाने 
(ट्वीक्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू र वर्नीर् धागो (टेक्सटाइल र्ानि) 
उत्पािन गनि र्नर्मत्तका अन्र् र्न्त्रावली; टेक्सटाइल ररर्लङ्ग वा 
वाइक्षण्डङ्ग (वेफ्ट वाइक्षण्डङ्ग समेि) र्न्त्रहरू र शीर्िक ८४.४६ 
वा ८४.४७ का र्न्त्रहरूमा प्रर्ोग गनि वर्नीर् धागो 
(टेक्सटाइल र्ानि) िर्ार पाने काम र्नर्मत्तका र्न्त्रहरु। 

    -वर्नीर् रेशा (टेक्सटाइल फाइवसि) िर्ार गने र्न्त्रहरू : 

  8445.11.00 --कार्डङ्ग मक्षशन्स 
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  8445.12.00 --कौक्षम्वङ्ग मक्षशन्स (कोने र्न्त्र) 

  8445.13.00 --ड्रइङ्ग वा रोर्भङ्ग मक्षशन्स 

  8445.19.00 --अन्र् 

  8445.20.00 -वर्नीर् वस्ि ुकात्न े(टेक्सटाइल क्षस्पर्नङ्ग) र्न्त्रहरू 

  8445.30.00 -वर्नीर् वस्ि ु िोहोरो पाने (डबर्लङ्ग) वा बटाने (ट्वीक्षस्टङ्ग) 
र्न्त्रहरू 

  8445.40.00 -टेक्सटाइल वाइक्षण्डङ्ग (वेफ्ट-वाइक्षण्डङ्ग समेि) वा ररर्लङ्ग 
मक्षशनहरू 

  8445.90.00 -अन्र् 

84.46   बनेु्न र्न्त्रहरु (ववर्भङ्ग मक्षशन्स) (करघा: लूम्स)। 

  8446.10.00 -३० से.मी. भन्िा कम चौडाइ भएको कपडा (फ्र्ार्ब्रक्स) 
बनु्नको लार्ग 

    -३० से.मी. भन्िा बढी चौडाइ भएको कपडा बनु्नको लार्ग, 
थरुी-वकर्समको (शटल टाइप): 

  8446.21.00 --शक्षिचार्लि करघा (पावर लूम) 

  8446.29.00 --अन्र् 

  8446.30.00 -३० से.मी. भन्िा बढी चौडाइ भएको कपडा बनु्नको लार्ग, 
थरुीहीन वकर्समको (शटललेस टाइप) 

84.47   र्नवटङ मक्षशन्स, क्षस्टच बौक्षण्डङ्ग मक्षशन्स र धाि ु वा रेशमको 
िार र्मक्षिि धागो (र्गम्प्ड र्ानि), टूल (सूक्ष्म रेशमी जाली), 
वफिा (लेस), कारचोपी (इम्ब्राइडरी), शोभोपकरण (वट्रर्मङ्गस), 
रेशमी पट्ट (बे्रड) वा जाली (नटे) बनाउन र्नर्मत्तका र्न्त्रहरु 
र गचु्छािार बनाउन (टक्षफ्टङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरु। 

    -सकुि लर र्नवटङ मक्षशन्स : 
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  8447.11.00 --बेलन (र्सर्लण्डर) को ब्र्ास (डार्र्मटर) १६५ मीमी भन्िा 
बढी नभएको 

  8447.12.00 --बेलन (र्सर्लण्डर) को ब्र्ास (डार्र्मटर) १६५ मीमी भन्िा 
बढी भएको 

  8447.20.00 -फ्ल्र्ाट र्नवटङ्ग मक्षशन्स; क्षस्टच बौक्षण्डङ्ग मक्षशन्स 

  8447.90.00 -अन्र् 

84.49 8449.00.00 टुक्रा (थान) (इन ि वपस) वा आकृर्िमा (इन शेप्स) भएका 
जमोठ (फेल्ट) वा ननउभेन्सको र्नमािण (म्र्ानफु्र्ाक्चर) वा 
पररष्करण (वफर्नक्षशङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली (मक्षशनरी), फेल्ट 
ह्याट्स बनाउनको लार्ग चावहन े र्न्त्रावली समेि; ह्याटहरू 
बनाउनको लार्ग ब्लौकहरू। 

84.51   वर्नीर् (टेक्सटाइल) धागोहरू (र्ानिस)्, कपडाहरू 
(फ्र्ार्ब्रक्स) वा कपडा पिाथिका िर्ारी सामानहरू (मेड अप 
टेक्सटाइल आवटिकल्स), धनु (वाक्षशङ्ग), सफा गनि (क्षक्लर्नङ्ग), 
र्नचोनि (ररङ्गर्गङ्ग), सकुाउन (ड्राइङ्ग), इस्िरी गनि (आइरर्नङ्ग), 
प्ररे्सङ्ग (फ्रू्क्षजङ्ग प्रसेहरू समेि) गनि, अववरंक्षजि गनि (क्षब्लक्षचङ्ग), 
रंक्षजि गनि (डाइङ्ग), पररष्करण गनि (डे्रर्सङ्ग) वफर्नक्षशङ्ग), लेपन 
गनि (कोवटङ्ग) वा संर्सि गनि (इक्षम्प्रग्नेवटङ्ग) र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली मक्षशनरी, (शीर्िक ८४.५० का र्न्त्रहरू बाहेक) र 
र्लनोर्लर्म जस्िा कृर्त्रम आच्छािन (फ्लोर कभररङ्गस) हरूको 
र्नमािण (म्र्ानफु्र्ाक्चर) मा प्रर्िु िलवस्त्र (बेस फ्र्ार्ब्रक) वा 
अन्र् आधार (सपोटि) मा लेिो (पसे्ट) को लेप गनि र्नर्मत्तका 
र्न्त्रहरू; िान्िव (टेक्सटाइल), कपडाहरू (फ्र्ार्ब्रक) ररलमा 
बेने (ररर्लङ्ग), ररलबाट फुकाउन े (अनररर्लङ्ग), पट्याउने 
(फोक्षल्डङ्ग), काट्ने (कवटङ्ग) वा र्छद्रिार बटु्टा पाने (वपङवकङ्ग) 
र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू। 

    -सकुाउने (शोर्क) र्न्त्रहरू : 
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  8451.29.00 --अन्र् 

  8451.30.00 -इस्िरी गने र्न्त्र र प्रसेहरू (फ्रू्क्षजङ्ग प्रसेहरू समेि) 

  8451.40.00 -धनुे (वाक्षशङ्ग), ववरंक्षजि गने (क्षब्लक्षचङ्ग) वा रंक्षजि गने (डाइङ्ग) 
र्न्त्रहरू 

  8451.50.00 -कपडालाई ररलमा बेने (ररर्लङ्ग), ररलबाट फुकाउन े
(अनररर्लङ्ग), पट्टर्ाउने (फोक्षल्डङ्ग), काट्ने (कवटङ्ग) वा र्छद्रिार 
बटु्टा पाने (वपङवकङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू 

  8451.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली 

84.52   र्सउने कल (सीउइङ्ग मशीन), शीर्िक ८४.४० को पसु्िक 
र्सउने (बकुसीउइङ्ग) कल (मशीन) बाहेक र्सउन े कलको 
लार्ग ववशेर् रूपले अर्भकक्षल्पि (र्डजाइण्ड) फर्निचर, 
आधारहरू (बेसेस) र ढकनी (कभसि) हरू; र्सउने कलको 
र्सर्ो (सीउइङ्ग मक्षशन र्नडल्स) हरू। 

    -अन्र् र्सउन ेकलहरू: 

  8452.21.00 --स्वचार्लि इकाईहरू (अटोमेवटक रू्र्नट्स) 

  8452.29.00 --अन्र् 

84.53   कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको छाला (लेिर) िर्ार 
गने (वप्रपेर्ररङ्ग), प्रशोधन गने (ट्यार्नङ्ग) वा सोको काम गने 
(ववकि ङ्ग) वा कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको छाला 
(लेिर) का पाउपोश वा अन्र् वस्िहुरु बनाउने वा ममिि गने 
र्न्त्रावली (मक्षशनरी), र्सउने कल बाहेक। 

  8453.10.00 -कााँचो छाला (हाइड्स, क्षस्कन्स) वा पाको वा पररष्कृि छाला 
(लेिर) िर्ार गनि (वप्रपेर्ररङ्ग), प्रशोधन गनि (ट्यार्नङ्ग) वा 
सोको काम गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

  8453.20.00 -पाउपोश बनाउन वा ममिि गनि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 
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  8453.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली 

84.54   धािकुमि (मेटालजी) मा वा धािकुो ढलाई कारिाना 
(फाउण्ड्री) हरूमा प्रर्ोग हनुे िालका, संपररवििकहरू 
(कन्भटिसि), डाडूहरू (ल्र्ाडल्स), धािकुा र्सल्ली वा ईटहरू 
(इनगौट) बनाउन े सांचाहरू (मौल्ड्स) र ढलाइ गने 
(काक्षस्टङ्ग) र्न्त्रहरू (मक्षशन्स)। 

  8454.10.00 -संपररवििकहरू (कन्भटिसि) 

  8454.20.00 -धािकुा र्सल्ली वा ईट बनाउने सांचाहरु (इनगौट मोल्ड्स) 

  8454.30.00 -धािकुा ढलाई गने र्न्त्रहरू (कावष्टङ्ग मक्षशन्स) 

84.55   धाि ुबेलन गने (मेटलरोर्लङ्ग) कारिानाहरु (र्मल्स) र र्िनका 
लार्ग चावहने वेलनहरू (रोल्स)। 

  8455.10.00 -नल कारिाना (ट्यूब र्मल्स) हरू 

    -अन्र् वेलन गने कारिानाहरू (रोर्लङ्ग र्मल्स): 

  8455.21.00 --िाप (हट) वा िाप र शीिको संर्ोजन (कक्षम्बनेशन हट 
एण्ड कोल्ड) 

  8455.22.00 --क्षशि (कोल्ड) 

  8455.30.00 -बेलन कारिाना (रोर्लङ्ग र्मल) को बेलनहरू (रोल्स) 

84.56   पिाथिको अपसारण (ररमभुल) द्वारा, लेजर वा अन्र् प्रकाश वा 
फोटोन वकरण (र्बम) द्वारा, अल्ट्रासोर्नक, एलेक्ट्रोर्डस्चाजि, 
ववद्यिु-्रसार्न (एलेक्ट्रो-केर्मकल), एलेक्ट्रोन वकरण (र्बम), 
आर्ोर्नक-र्बम वा प्लाज्मा आकि  प्रकृर्ाहरूद्वारा कुनै पर्न 
पिाथिको काम गने र्न्त्रऔजारहरू (मशीन टुल्स); वाटर-जेट 
कवटङ मेक्षशन। 

   -लेजर वा अन्र् प्रकाश वा फोटोन वकरण प्रकृर्ाहरुद्वारा 
सिार्लि 
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 8456.11.00 --लेजरद्वारा सिार्लि 

 8456.12.00 --अन्र् प्रकाश वा फोटोन वकरण प्रकृर्ाहरूद्वारा सिार्लि 

  8456.20.00 -अल्ट्रासोर्नक प्रकृर्ाद्वारा सिार्लि 

  8456.30.00 -इलेक्ट्रो-र्डस्चाजि प्रकृर्ाद्वारा सिार्लि 

 8456.40.00 -प्लाज्मा आकि  प्रकृर्ाहरूद्वारा सिार्लि 

 8456.50.00 -वाटर-जेट कवटङ्ग मेक्षशनहरू 

  8456.90.00 -अन्र् 

84.57   धािमुा काम गने मक्षशर्नङ्ग सेण्टरहरु, रू्र्नट कन्स्ट्रक्सन 
मक्षशनहरु (र्सङ्गल स्टेशन) र मक्षल्टस्टेशन ट्रान्सफर 
मक्षशनहरू। 

  8457.10.00 -मक्षशर्नङ्ग सेण्टरहरू 

  8457.20.00 -रू्र्नट कन्स्ट्रक्सन र्न्त्रहरू (र्संगल स्टेशन) 

  8457.30.00 -मल्टीस्टेसन ट्रान्सफर र्न्त्रहरू 

84.58   धाि ु (मेटल) मा भएका फोहर मैला र िागहरू हटाउन 
(ररमरु्भङ्ग मेटल) र्नर्मत्तका लेथहरु (टर्निङ्ग सेण्टसि समेि)।  

    -समिल (होराइजेण्टल) लेथहरू: 

  8458.11.00 --सांक्षख्र्क रुपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8458.19.00 --अन्र् 

    -अन्र् लेथहरू: 

  8458.91.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8458.99.00 --अन्र् 

84.59   शीर्िक ८४.५८ को लेथहरू (िराि) (टर्निङ्ग सेण्टर लगार्ि) 
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बाहेक, धािकुो िागहरू सफा गरी उक्षजल्र्ाएर छेड्न े(र्ड्रर्लङ्ग), 
प्वाल पाने बोररङ्ग), चम्काउने (र्मर्लवङ्ग), पेंच वा घाट बनाउन े
(थ्ररे्डङ्ग वा ट्यावपङ्ग) कार्ि र्नर्मत्तका र्ाक्षन्त्रक औजारहरू 
(मक्षशन-टुल्स) (वे-टाइप रू्र्नट हेड मक्षशन समेि)। 

  8459.10.00 -वे-टाइप रू्र्नट हेडर्न्त्र (मक्षशन) 

    -अन्र् छेिक र्न्त्रहरू (र्ड्रर्लङ्ग मक्षशन्स): 

  8459.21.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.29.00 --अन्र् 

    -अन्र् छेड्न ेचम्काउन े(बोररङ्ग–र्मर्लङ्ग) र्न्त्रहरु : 

  8459.31.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.39.00 --अन्र् 

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

 8459.41.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

 8459.49.00 --अन्र् 

    -र्न-टाइप, र्मर्लङ्ग मक्षशनहरू : 

  8459.51.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.59.00 --अन्र् 

    -अन्र् र्मर्लङ्ग मक्षशनहरू: 

  8459.61.00 --सांक्षख्र्क रूपले र्नर्क्षन्त्रि (न्रू्मेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.69.00 --अन्र् 

  8459.70.00 -भाले पोथी पेंच काट्ने वा घाट बनाउने अन्र् र्न्त्रहरु 
(थ्ररे्डङ्ग वा ट्यावपङ्ग मक्षशन्स) 



 

82 
 

84.65   काठ (उड), ककि , हाड (बोन), कडा रबर, कडा प्लाक्षस्टक वा 
र्स्िै कडा पिाथिको काम गनि र्नर्मत्तका र्ाक्षन्त्रक औजारहरू 
मक्षशन-टुल्स) (वकला ठोक्ने (नेर्लङ्ग), मर्सनो िारको र्सलाइ 
(स्टेपर्लङ्ग), सरेसले टांस्ने (ग्लूइङ्ग) वा अन्र् वकर्समबाट 
संर्ोजन गने (अिरवाइज एसेम्बर्लङ्ग) कामका र्न्त्रहरू 
समेि। 

    -अन्र् : 

  8465.92.00 --रण्डा गने वा समिल गने (प्लेर्नङ्ग), र्मर्लङ्ग वा मोक्षल्डङ्ग 
(कवटङ्ग गरेर) मक्षशनहरू 

84.70 8470.90.00 -क्र्ास मेक्षशन  

84.74   ठोस (चणूि (पाउडर) वा लेिो (पेष्ट) समेि रुपमा भएका, 
माटो (अथि), पत्थर (स्टोन), धाउहरु (ओसि) वा अन्र् धाक्षत्वक 
ित्वहरू (र्मनरल सव्स्टान्सेज) लाई छुट्याउने (सौवटिङ्ग), छान्न े
(क्षस्क्रर्नङ्ग), अलग गने (सेपरेवटङ्ग), धनुे (वाक्षशङ्ग), पेल्ने 
(क्रक्षशङ्ग), वपंध्ने (ग्राइक्षण्डङ्ग), र्मसाउने (र्मक्षक्सङ्ग) वा मछु ने 
(र्नर्डङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली; चणूि वा लेिो (पाउडर वा 
पेस्ट) रुपमा (भएको) ठोस िर्नज इन्धनहरू (सोर्लङ्ग र्मनरल 
फ्रू्एल्स), क्षचर्नर्ााँ माटाको लेिो (सेरार्मक पेष्ट), कडा 
नभैसकेको र्समेण्ट (अनहाडेण्ड र्समेण्ट), प्लाष्टर पिाथिहरू 
(प्लाष्टररङ्ग म्र्ाटेररर्ल्स) वा अन्र् िर्नज उत्पािनहरुलाई 
एकर्त्रि गनि (एग्लोमरेवटङ्ग), आकार दिन (शेवपङ्ग) वा ढलान 
गनि (मौक्षल्डङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रावलीहरु; बालवुा (स्र्ाण्ड) को 
ढलान गने सांचोहरू (फाउण्ड्री मोल्ड्स) बनाउने र्न्त्रहरू। 

  8474.10.00 -सोवटिङ्ग, क्षस्क्रर्नङ्ग, सेपरेवटङ्ग वा वाक्षशङ्ग मक्षशनहरू 

  8474.20.00 -क्रक्षशङ्ग वा ग्राइक्षण्डङ्ग मक्षशनहरू 

    -र्मक्षक्सङ्ग वा र्नर्डङ्ग मक्षशनहरू: 

 8474.31.00 --कंक्रीट वा मोटार र्मक्सरहरू 
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  8474.32.00 --ववटुर्मनसाथ िर्नज ित्वहरू र्मिण गने र्न्त्रहरू 

  8474.39.00 --अन्र् 

  8474.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.75   ववद्यरु्िर् (इलेक्षक्ट्रक) वा इलेक्ट्रोर्नक िीवपका (ल्र्ाम्प), 
नर्लका (ट्यूब) वा भाल्भ वा िीर्प्तकंि (फ्ल्र्ास बल्ब: क्षचम) 
हरूलाई कााँचको िोल (ग्लास इनभेलप) र्भत्र जडान 
(एसेक्षम्ब्लङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू; कााँच वा कााँचका सामान 
र्नमािण (म्र्ानफु्र्ाक्चर) वा िापकार्ि (हट ववकि ङ्ग) र्नर्मत्तका 
र्न्त्रहरू। 

  8475.10.00 -इलेक्षक्ट्रक वा इलेक्ट्रोर्नक ल्र्ाम्पहरू, ट्यूबहरु वा भाल्भहरू 
वा फ्ल्र्ाशबल्बहरुलाई कााँचको िोल (ग्लास इनभेलप्स) हरू 
र्भत्र जडान (एसेम्बर्लङ्ग) र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू 

    -कााँच वा कााँचका सामान (ग्लास वा ग्लासवेर्र) र्नमािण 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) वा िाप कार्ि (हट ववकि ङ्ग) र्नर्मत्तका 
र्न्त्रहरू: 

  8475.21.00 --चिुस-िन्ि ु वा कााँचका िन्ि ु (ओक्षप्टकल फाइवसि) र 
त्र्सको पूविरुप (वप्रफौमि) बनाउन र्नर्मत्तका र्न्त्रहरू 

  8475.29.00 --अन्र् 

  8475.90.00 -अन्र् 

84.77   र्स भागका अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा समावेश नभएका, 
रबर वा प्लावष्टकको काम गनि (ववकि ङ्ग) र्नर्मत्तका वा र्ी 
पिाथिहरूका उत्पािनहरू (प्रोडक्ट्स) को र्नमािण 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली (मक्षशनरी)। 

  8477.10.00 -इन्जेक्सन-मौक्षल्डङ्ग मक्षशनहरू 

  8477.20.00 -एक्सटुडसि 
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  8477.30.00 -ब्लो-मोक्षल्डङ्ग मक्षशनहरू 

  8477.40.00 -भ्र्ाकुअम मोक्षल्डङ्ग मक्षशनहरु र अन्र् थमोफोर्मिङ्ग मक्षशनहरू 

    -ढलान गनि (मौक्षल्डङ्ग) र्नर्मत्तका वा अन्र् ढंगबाट 
बनाउने(अिरवाइज फोर्मिङ्ग) अन्र् र्न्त्रावली: 

  8477.51.00 --हावािारी (न्रू्म्र्ावटक) टार्रहरु ढलान गनि (मोक्षल्डङ्ग) वा 
पनु: िला (पैिला) हाल्न (ररवट्रर्डङ्ग) वा र्भत्री ट्यूबहरू ढलान 
गनि वा अन्र् ढंगबाट बनाउन (अिरवाइज फोर्मिङ्ग) को लार्ग 

  8477.59.00 --अन्र् 

  8477.80.00 -अन्र् र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.78   सूिी वा िमाि ु िर्ार गनि वा बनाउन (वप्रपर्ररङ्ग वा 
मेवकङ्गअप) र्नर्मत्तको र्न्त्रावली (मक्षशनरी) र्स भागमा अन्र्त्र 
उल्लेि नभएका वा समावेश नभएका। 

  8478.10.00 -र्न्त्रावली (मक्षशनरी) 

84.79   र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएका वा समावेश नभएका, 
व्र्क्षिगि कार्ि (इक्षन्डर्भजअुल फङ्कसन्स) भएका र्न्त्रहरू र 
र्ाक्षन्त्रक सार्धत्रहरु (मेकार्नकल अप्लार्न्सेस)। 

  8479.10.00 -साविजर्नक र्नमािण (पक्षब्लक वक्सि), भवन र्नमािण (र्बक्षल्डङ्ग) 
वा र्स्िै कार्ि र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 

  8479.20.00 -प्राणीको वा अवाष्पशील (वफक्स्ड) वानस्पर्िक बोसो वा िेल 
िर्ार गने (वप्रपेरेशन) वा र्नष्कर्िण (एक्सट्राक्सन) र्नर्मत्तका 
र्न्त्रावली 

  8479.30.00 -काठ (उड) वा अन्र् काष्ठीर् (र्लक्षग्नर्स) पिाथिहरुका 
पावटिकल बोडि वा फाइबर र्बक्षल्डङ्ग बोडि र्नमािण 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) र्नर्मत्तका प्रसे (िावक र्न्त्र) हरू र काठ वा 
ककि को उपचार र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 
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  8479.40.00 -डोरी रस्सा बनाउन े (रोप वा केवल-मेवकङ्ग) र्न्त्रहरू िार 
बनाउने र्न्त्र 

    -अन्र् र्न्त्रहरू र र्ाक्षन्त्रक उपकरणहरू : 

  8479.81.00 --धािकुो उपचार (वट्रवटङ्ग) को लार्ग, िारको कुण्डली बेने 
वैद्यरु्िक र्न्त्र (इलेक्षक्ट्रक वार्र क्वाइल (वाइण्डसि) समेि 

  8479.82.00 --र्मक्षक्सङ्ग, र्नर्डङ्ग, क्रक्षशङ्ग, ग्राइक्षण्डङ्ग, क्षस्क्रर्नङ्ग, र्सक्षफ्टङ्ग, 
होमोजेनाइक्षजङ्ग, इमक्षल्सफाइङ्ग वा स्टररङ्ग मक्षशनहरू 

    --अन्र् : 

  8479.89.10 ---सावनु उद्योगको मेक्षशनरी 

 8479.89.20 
 

8479.89.30 
 

 

8479.89.40 
 

8479.89.50 

 

---र्समेन्स र्सर्लङ वफर्लङ मेक्षशन 

---फोहरमैला प्रशोधन गरी पनुः उत्पािन गने मेर्सनरी 

---गावेज कम्पाक्टर 

---और्धी उत्पािन गने मेर्सनरी 

84.80   धाि ु ढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लार्ग ढलाइका बक्साहरु 
(मोक्षल्डङ्ग बौक्सेस); मोल्ड बेसहरु; ढलाइ नमूनाहरु (मौक्षल्डङ्ग 
प्र्ाटन्सि); धाि,ु मेटल कारबाइड्, कााँच, िर्नज पिाथिहरु, रबर 
वा प्लावष्टक ढाल्न े सााँचोहरु (मोल्ड्स) (धािकुो र्सर्लका 
(इनगौट) ढाल्ने सााँचो बाहेक)। 

  8480.10.00 -मेटल फाउण्ड्रीको लार्ग मोक्षल्डङ्ग बक्सहरू 

  8480.20.00 -मोल्डबेसहरू 

  8480.30.00 -मोक्षल्डङ्ग प्र्ाटन्सि 

    -धाि ुवा धािकुो कावािइडका र्नर्मत्तका सााँचो (मोल्ड) हरू: 
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  8480.41.00 --अन्ि:िेप (इन्जेक्सन) वा संपीडन (कम्प्रशेन) वकर्सम 
(टाइप) को 

  8480.49.00 --अन्र् 

  8480.50.00 -कााँच र्नर्मत्तको ढाल्ने सााँचो (मोल्ड्स) 

  8480.60.00 -िनीज पिाथिहरु र्नर्मत्तको ढलाइको सााँचो (मोल्ड्स) 

    -रबर वा प्लावष्टक र्नर्मत्तको ढलाइको सााँचो (मोल्ड्स) : 

  8480.71.00 --इन्जेक्सन वा कम्प्रसेन टाइप्स 

  

85.02 

 

 

 
 

 
 

8503 

 

85.04 

8480.79.00 

 

 

8502.31.00 
 

 
 

8503.00.00 

 

 

8504.40.९0 

--अन्र् इलेक्षक्ट्रक जेनेरेवटङ्ग सेटहरु र रोटरी कन्भटिरहरु 

-अन्र् जेनेरेवटङ्ग सेटहरु 

--हावाबाट ववद्यिु उत्पािन गने हावा र्मलका एसेसररज र 
पाटिपूजाि शीर्िक 85.01 वा 85.02 को मेक्षशनमा मखु्र्िर्ा 
वा सम्पूणि रुपले प्रर्ोग गनिर्ोग्र् पाटिपूजािहरु। 

- हावाबाट ववद्यिु उत्पािन गने हावा र्मलका एसेसररज र 
पाटिपूजाि ववद्यिुका ट्रान्सफमिरहरु, स्ट्यावटक कन्भटिसि (जस्िै- 
रेक्टीफार्र) र इण्डक्टर। 

 

-सोलार चाजि कन्ट्रोलर, 80 प्रर्िशिभन्िा बढी िमिा भएको 
सोलार इन्भटिर। 

85.41 

 

8541.40.00 डार्ोड्स, ट्राक्षन्जष्टर र र्स्िै सेमी कण्डक्टर-र्डभाइसेस; 
पेनेल्सको रुपमा बनाएको वा मोड्युल्सको रुपमा बनाएको वा 
नबनाएको फोटो सेन्सेवटभ (प्रकाशग्राही) सेमी-कण्डक्टर 
र्डभाइसेस फोटो भोल्ट्याक सेल समेि; लाइट इर्मवटङ 
डार्ोड्स (एल.इ.डी.) माउण्टेड वपजो-इलेक्षक्ट्रक वक्रष्टल। 

-सोलार प्र्ानल र मोड्युल 

87.02   ड्राइभर समेि १० वा सो भन्िा बढी र्ात्रहुरू बोक्न े मोटर 
गाडीहरू। 
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    -कम्प्रसेन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल 
वा अधि र्डजेल) मात्र भएको : 

 8702.10.40 --एम्बलेुन्स र शव वाहन 

  -कम्प्रसेन–इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल 
वा अधि र्डजेल) र धक्का दिने ववद्यिुीर् मोटर िबैु भएको : 

 8702.20.40 --एम्बलेुन्स र शव वाहन 

  -स्पाकि -इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन रेर्सप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन 
इक्षन्जन र धक्का दिन ेववद्यिुीर् मोटर िबैु भएको : 

 8702.30.40 --एम्बलेुन्स र शव वाहन 

  -धक्का दिन ेववद्यिुीर् मोटर मात्र भएको : 

 8702.40.40 --एम्बलेुन्स र शव वाहन 

  -अन्र् : 

  8702.90.40 --एम्वलेुन्स र शव वाहन 

87.03   मूलि: मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग बनेका मोटर कारहरु र 
अन्र् मोटर गाडीहरू (शीर्िक ८७.०२ बाहेकका), स्टेसन 
वागने र रेसीङ कार समेि। 

    -अन्र् गाडीहरु, स्पाकि -इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन 
रेसीप्रोकेवटङ वपष्टोन इक्षन्जन मात्र भएको : 

    --र्सर्लण्डर िमिा १,००० सी.सी. ननाघेको: 

  8703.21.90 ---एम्वलेुन्स र शव वाहन 

  8703.22.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,००० सी.सी. नाघेको िर १,५०० 
सी.सी. ननाघेको एम्वलेुन्स र शव वाहन 

  8703.23.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर ३,००० 
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सी.सी. ननाघेको एम्वलेुन्स र शव वाहन 

  8703.24.00 --र्सर्लण्डर िमिा ३,००० सी.सी. नाघेको एम्वलेुन्स र शव 
वाहन 

    -कम्प्रसेन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल 
वा अधि र्डजेल) भएका अन्र् गाडीहरू : 

  8703.31.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. ननाघकेो एम्वलेुन्स र 
शव वाहन 

  8703.32.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर २,५०० 
सी.सी. ननाघेको एम्वलेुन्स र शव वाहन 

  8703.33.00 --र्सर्लण्डर िमिा २,५०० सी.सी. नाघेको एम्वलेुन्स र शव 
वाहन 

  -अन्र् गाडीहरु, धक्का दिने ववद्यिुीर् मोटर मात्र भएको: 

87.05   मूलि: व्र्क्षि वा वस्िहुरूको र्ािार्ािका लार्ग बनाइएका 
बाहेकका िास उद्दशे्र्का मोटर गाडीहरू (जस्िै अवरोध गने 
लहरी (बे्रक डाउन लरी), के्रन लहरीहरू, िमकलहरू (फार्र 
फाइवटङ्ग भेइकल), कंवक्रट र्मिण लहरी, सडक बढाने कामका 
लहरीहरू, स्प्रइेङ लहरीहरू, घमु्िी, वकि  सप, घमु्िी 
रेर्डर्ोलोक्षजकल इकाईहरू। 

  8705.30.00 -िमकलहरू (फार्र फाइवटङ भेइकल) 

87.06   शीर्िक ८७.०१ िेक्षि ८७.०५ सम्मको मोटर गाडीका लार्ग 
इक्षन्जनसंग जोर्डएका चेर्सस। 

 8706.00.50 -ववद्यिुीर् मोटरबाट चल्ने टेम्पोको चेर्सस  

88.02   अन्र् वार्रु्ान (एर्रक्राफ्ट) (उिाहरणको लार्ग, 
हेर्लकोप्टरहरु, हवाइजहाज (एरोप्लेन) हरू); अन्िररिर्ान 
(स्पेसक्राफ्ट) (उपग्रह)(स्र्ाटेलबाइट) समेि र ग्रहानपुथ 
(सवोवविटल) र अन्िररिर्ान (स्पसेक्र्र्ाफ्ट) प्रिेपण वाहनहरू 
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(लाउि भेवहकल्स)।  

    -हेर्लकोप्टरहरू : 

  8802.11.00 --सामान नहाल्िाको (हेर्लकोप्टरको मात्र) िौल २,००० 
के.जी. ननाघकेो 

  8802.12.00 --सामान नहाल्िाको (हेर्लकोप्टरको मात्र) िौल २,००० 
के.जी. नाघेको 

  8802.20.00 -सामान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको िौल 
२,००० के.जी. ननाघेका 

  8802.30.00 -सामान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको िौल 
मात्र २,००० के.जी. नाघेको िर १५,००० के.जी. ननाघकेो 

  8802.40.00 -सामान नहाल्िाको हवाइजहाज वा अन्र् हवाइजहाजको मात्र 
िौल १५,००० के.जी. नाघेको 

88.05   हवाइजहाज उडाउन े र्गर्र; डेक-एरेष्टर वा र्स्िै र्गर्र; उडान 
अभ्र्ास सम्बन्धी सामान (ग्राउण्ड फ्लाइङ्ग टे्रनर); मार्थ 
उक्षल्लक्षिि सामानहरूका पाटिपूजािहरु। 

 8805.10.00 -हवाइजहाज उडाउने र्गर्र र र्िनका पाटिपूजािहरू; डेक 
एरेष्टर वा त्र्स्िै र्गर्र र र्िनका पाटिपूजािहरू 

 

(आ) अन्र् वस्ि ुिथा सेवाहरू 

१. शीि भण्डारले उपलब्ध गराउन ेकृवर् पैिावार भण्डारण सेवा 

२. हलुाक सेवा (नेपाल सरकारबाट सिार्लि मात्र) 

(क) क्षचठीपत्र, पैसा िथा परु्लन्िा पररवहन वा हस्िान्िरण सम्बन्धी सेवा। 

(ि) क्षचठीपत्र, पैसा िथा परु्लन्िा पररवहन हस्िान्िरण सम्बन्धी सेवाको लार्ग आवश्र्क 
पने अन्र् सेवाहरू। 
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३. नेपाल सरकार, प्रिेश वा स्थानीर् िहद्वारा प्रिान गने सेवाहरू। 

४. ववत्तीर् सेवा, जीवन बीमा सेवा, िघुिटना बीमा‚ स्वास््र् बीमा‚ पनुबीमा सेवा, कृवर् बाली 
बीमा, फलफुल बीमा, मौरी बीमा, पश ु बीमा, पंिी बीमा, मत्स्र् बीमा, समाशोधन गहृ 
(क्षक्लर्ररङ्ग हाउस) सेवा, मदु्रा हस्िान्िरण (मर्न ट्रान्सफर), पूाँजी बजार व्र्वसार्, 
र्धिोपत्र व्र्वसार्, मचेन्ट बैंवकङ्ग व्र्वसार्, कमोर्डटी फ्रू्चर माकेट र र्धिोपत्र िथा 
कमोर्डटी िलाल व्र्वसार्। 

५. नेपालमा ववद्यिुीर् ररक्सा उत्पािन गने उदे्दश्र्ले ििाि भएका उद्योगले आफ्नो उत्पािन 
प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने ववद्यिुीर् ररक्सामा प्रर्ोग हनु ेशीर्िक ८७.08 अन्िगििका 
पाटिपूजाि र सहार्क सामग्री। 

६. वैकक्षल्पक ऊजाि प्रवििन केन्द्रको र्सफाररसमा पैठारी हनु ेबार्ो ग्र्ााँस, सौर्ि शक्षि र वार् ु
शक्षिबाट उजाि उत्पािन गने िेहार्का संर्न्त्र िथा उपकरणहरू। 

 (अ) िरवन्िीमा माफी जर्नए बाहेकका सौर्ि शक्षिबाट ववद्यिु उत्पािन गनि प्रर्ोग हनु े
र्नम्न उपकरणहरूः- 

 (1)  सौर्ि िाप ऊजािबाट मात्र सिालन हनु े र्नम्न उपशीर्िक मा 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 

 (आ) सौर्ि टुकीमा प्रर्ोग हनुे १२ भोल्ट र १० एक्षम्पर्र भन्िा कम िमिाका भन्सार 
उपशीर्िक ८507.60.०० मा पने र्लर्थर्म आर्न ब्र्ाट्री। 

 

7. उद्योग ववभागको र्सफाररसमा जटु उद्योगले आफ्नो उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी 
गने स्पेर्र पाट्सि। 

8. ऊनी गलैंचा िथा गलैंचाको ऊनी धागो किाई, रङ्गाई, धलुाई र बनुाई। 

9. स्वेिशमै हािले बरु्नन ेस्वीटरमा प्रर्ोग हनु ेऊनी धागो (कृर्त्रम र एके्रर्लक बाहेक)। 

10. नेपाल सरकार अथि मन्त्रालर्बाट स्वीकृर्ि प्राप्त भएको कुनै िैवी प्रकोप वा 
परोपकारको लार्ग अनिुानमा प्राप्त हनुे वस्िहुरू। 
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11. र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्ि ु सम्बन्धी सूचना अन्िगिि 
पैठारी गररएको भन्सार महसलु नलाग्ने व्र्क्षिगि प्रर्ोजनका वस्िहुरू। 

12.जलववद्यिु आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क पने र्नमािण उपकरणहरू, मेक्षशनरी औजारहरू र 
सोसाँग सम्बक्षन्धि पाटिपूजािहरू िथा त्र्स्िा उपकरणहरू र्नमािण गनि आवश्र्क पने 
कच्चा पिाथि (स्टील र्सट) पैठारी गिाि वैकक्षल्पक उजाि प्रवििन केन्द्रको स्वीकृर्िमा 
सिालन हनुेको हकमा सो केन्द्रको र अन्र् आर्ोजनाको हकमा ववद्यिु ववकास 
ववभागको र्सफाररसमा मूल्र् अर्भववृि कर छूट दिइनेछ।  

13.कुटनैर्िक र्नर्ोग िथा िाि ृ संस्थाले कूटनैर्िक सवुवधा वा महसलु सवुवधामा पैठारी 
गरेका सरुु उत्पािन वर्िले िश वर्ि ननाघकेा सवारी साधन कुनै आर्ोजनाको स्वीकृि 
वावर्िक कार्िक्रम अनरुुप आर्ोजनालाई नै हस्िान्िरण गरी सरकारी नम्बर प्लेटमा 
पररवििन गिाि वा कुनै आर्ोजनाको नाममा पूणि वा आंक्षशक महसलु सवुवधामा (लगि 
वा बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा पैठारी भएको बाहेक) पैठारी भएका सरुु उत्पािन वर्िले िश वर्ि 
ननाघेका सवारी साधन आर्ोजना समार्प्तपर्छ नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर्को स्वीकृर्ि 
र्लई सरकारी नम्बर प्लेटमा पररवििन गरी सरकारी र्नकार्मा हस्िान्िरण गिाि मूल्र् 
अर्भववृि कर लाग्न ेछैन। 

१4.कूटनैर्िक र्नर्ोग, पररर्ोजना‚ व्र्क्षि र अन्र् र्नकार्हरूले (सरकारी एवं गैरसरकारी 
संघ संस्था) महसलु सवुवधामा पैठारी गरेका सरुु उत्पािन वर्िले १५ वर्ि नाघेका 
परुाना सवारी साधन अथि मन्त्रालर्को स्वीकृर्ि र्लई पनु: प्रर्ोग हनु नसक्न े गरी 
स्क्रर्ाप गरी रक्षजिेशन रद्द गनि चाहेमा त्र्स्िो सवारी साधनमा मूल्र् अर्भववृि कर 
लाग्ने छैन।  

१5.र्नजी प्रर्ोगको लार्ग नेपाली नागररकले मूल्र् अर्भववृि कर छूटमा पैठारी गररएका 
सवारी साधनका धनीको मतृ्र् ुभई सवारी साधनलाई र्नजको पर्ि वा पत्नीको नाममा 
नामसारी गिाि ववभागको स्वीकृर्िको आधारमा त्र्स्िा सवारी साधनहरूमा लाग्ने मूल्र् 
अर्भववृि कर छूट हनुेछ। 
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१6.नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान िथा प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररशमा सामिुावर्क क्षशिण 
संस्थाले ववद्याथीहरु ओसारपसार गने प्रर्ोजनको लार्ग ३० र्सट वा सोभन्िा बढी 
िमिाको एक थान वस आर्ाि गिाि लाग्ने मूल्र् अर्भववृि कर छूट हनुेछ। र्सरी 
सवुवधामा आर्ाि गररएको सवारी साधन िश वर्िसम्म र्बक्री र्बिरण, हस्िान्िरण र 
नामसारी गनि पाइने छैन। 

१7.बण्डेड वेर्र हाउस वा नगि धरौटी (पासबकु) को सवुवधा नर्लएका उद्योगहरूले 
आफूले र्नकासी गने मालवस्ि ुउत्पािनको लार्ग आवश्र्क पने कच्चा पिाथि, सहार्क 
कच्चा पिाथि एवं नेपालमा उत्पािन नहनुे प्र्ावकङ मेटेररर्ल पैठारी गरी सोबाट 
उत्पादिि िर्ारी मालवस्ि ु िोवकएको अवर्धर्भत्र िोवकएको प्रवक्रर्ाअनसुार र्नकासी 
गरेमा त्र्स्िा कच्चा पिाथि, सहार्क कच्चा पिाथि एवं प्र्ावकङ मेवटररर्ल पैठारी गिाि 
भन्सार र्बन्िमुा लागकेो कर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा 
िोवकए बमोक्षजमका मालवस्िमुा िोवकए बमोक्षजमको र्मर्ििेक्षि िोवकए बमोक्षजमको 
समिरमा भन्सार र्बन्िबुाटै मूल्र् अर्भववृि कर वफिाि दिइनेछ। 

१8.नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्ािलर्को नाममा पैठारी हनु े
र्नम्न र्लक्षिि सामानहरूमा सम्बक्षन्धि मन्त्रालर्को र्सफाररसमा छूट प्रिान गररनेछ :- 

(क) सैर्नक, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका िरिजाना, हािहर्िर्ार, गोर्लगठ्ठा, 
बारुि र र्िनका स्पेर्रपाटिस, ववशेर् प्रकारको िेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, 
र्बस्फोटक पिाथि, सैर्नक सामग्री उत्पािन गनि आवश्र्क पने कच्चा पिाथि िथा 
सरुिाको र्नर्मत्त प्रर्ोग गने मेक्षशनरी औजार र पाटिपजुािहरू िथा संर्िु राि 
संघको अनरुोधमा शाक्षन्ि स्थापनाथि िवटने सैर्नक, सशस्त्र प्रहरी र नपेाल प्रहरीको 
डफ्फाको प्रर्ोगका लार्ग लगिमा रािी लगकेा आमिड पसिनल क्र्ाररर्र, सवारी 
साधन, हाि हर्िर्ार लगार्ि सबै प्रकारका मालवस्ि।ु 

(ि) शाक्षन्िसरुिा कार्म गनि आवश्र्क पने मेक्षशनरी औजारहरू, भीड र्नर्न्त्रणका 
सामानहरू, अपराध अनसुन्धानको लार्ग आवश्र्क उपकरण िथा अन्र् सामानहरू 
िथा सिार मन्त्रालर्को र्सफाररसमा सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले 
प्रर्ोग गने सिार सम्बन्धी सामानहरू। 

(ग) सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी िथा घोडा िच्चरहरुको स्वास््र् 
उपचारको लार्ग आवश्र्क पने औजार, उपकरण, और्धी र ित्सम्बन्धी 
सामानहरू। 



 

93 
 

(घ) सैर्नक जवान, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको अभ्र्ास िथा िार्लममा प्रर्ोग हनु े
सामानहरू। 

(ङ) नेपाली सेनाले प्रर्ोग गने इक्षिर्नर्ररङ्ग सभे र र्नमािण कार्िमा प्रर्ोग हनु े हेर्भ 
अथिमरु्भंग प्लान्ट, औजार र सो सम्बन्धी पाटिस, अक्षप्टकल इक्वीपमेन्ट िथा रिा 
मन्त्रालर्द्वारा िोवकए बमोक्षजमको र्डफेन्स स्टोरका सामानहरू। 

(च) नेपाली सेनाले प्रर्ोग गने क्र्ाक्षम्पङ्ग इक्वीपमेण्ट िथा स्पेशल फोसि र 
प्र्ाराटुपरलाई आवश्र्क पने ववर्भन्न सामानहरू। 

(छ) नेपाली सेनाको नाममा पैठारी हनुे हवाईजहाज, हेर्लकप्टर र िीनका पाटिपजुाि, 
प्र्ारासटु (ब्र्ाग समेि) टुल्स, लवुव्रकेन्ट्स िथा ग्राउण्ड इक्वीपमेन्टहरू।  

(ज) अस्पिाल सिालनको लार्ग आवश्र्क पने उपकरण िथा औजारहरू। 

(झ) बैज्ञार्नक प्रर्ोगशालालाई आवश्र्क पने सामानहरू। 

(ञ) िैवी प्रकोप उिार कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानहरू। 

19.ब्र्ाट्रीको पनु: प्रशोधन गने उद्योगले सो प्रर्ोजनको लार्ग िररि गने मेक्षशन। 

२0.प्लावष्टकको झोला उत्पािन गने उद्योगले प्लावष्टकको झोला प्रर्िस्थापन गरी कपडा, जटु 
वा कागजका वािावरण मैत्री झोला उत्पािन गरेमा त्र्स्िो उत्पािनको लार्ग चावहन े
मेक्षशन।  

समूह १२ : भवन र जग्गा 

(क) घर र जग्गाको िररि र्बक्री िथा बहाल (होटल, गषे्टहाउस र एपाटिमेण्टले 
उपलव्ध गराउने होटल, गषे्ट हाउस सरहको व्र्वासावर्क रुपमा सिार्लि 
र्नकार्ले उपलब्ध गराउने सेवा बाहेक) 

समूह १३ : बाजी, क्र्ार्सनो र क्षचट्ठा 

(क)  बाजी वा जवुा िेलाउनका र्नर्मत्त प्रिान गररने सवुवधा सम्बन्धी वक्रर्ाकलाप, 
क्षचट्ठा। 

द्रष्टव्र्ः 

(१) मार्थ समूह १ िेक्षि ११ सम्मका मालवस्िकुो हकमा चार अंकको शीर्िक अन्िगिि 
आठ अंकको उपशीर्िकमा नाम वा वववरण उल्लेि भएका मालवस्िकुा हकमा 
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उपशीर्िक िथा मालवस्िकुो नाम वा वववरण िवैु र्मलेको भए मात्र कर छूट हनु े र 
“अन्र्” उपशीर्िक अन्िगिि पने वकटानी नाम वा वववरण उल्लेि नभएका मालवस्िलुाई 
छूट दिन वाधा पने छैन। कर छूट गररएका वस्ि ुिथा सेवाको व्र्ाख्र्ा िथा वस्िकुो 
हामोनाइज्ड कोड आवश्र्किा अनसुार भन्सार ववभागसाँग परामशि र्लई ववभागले थपघट 
िथा पररमाजिन गनि सक्नेछ। 

(२) कर लाग्ने वस्िमुा कुनै छूट वा कर वफिाि दिन मनार्सब िेिेमा नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छूट दिन सक्नेछ। 
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अनसूुची–२ 

(िफा ७ को उपिफा (२) साँग सम्बक्षन्धि) 
शून्र् िरमा कर लाग्न ेवस्ि ुिथा सेवा 

१. र्नर्ािि हनु े वस्ि ु : वस्िकुो आपूर्िि िेहार् बमोक्षजम भएको छ भन्ने कुरा प्रमाक्षणि 
भएमा:- 

(क) र्नर्ािि गरेको, वा 

(ि) नेपालबावहर गन्िव्र् स्थान भएको अन्िरािविर् उडानमा स्टोरको रूपमा 
राक्षिएको, वा 

(ग) नेपालबावहर गन्िव्र् स्थान भएको अन्िरािविर् उडानमा िदु्रा र्बक्री वा 
आपूर्िि वा उपभोग गनिका लार्ग राक्षिएको।  

२. नेपालबावहरको व्र्क्षिलाई आपूर्िि हनुे सेवा : 

(क) नेपालर्भत्र बसोबास भएको व्र्क्षिले नेपालमा कुनै व्र्ावसावर्क कारोबार, 
व्र्ावसावर्क प्रर्िर्नर्धत्व वा कानूनी रूपमा मान्र् प्रर्िर्नर्ध नभएको 
नेपालबावहरका व्र्क्षिलाई आपूर्िि गरेको सेवा,  

(ि) नेपालर्भत्र बसोबास भई ििाि भएको व्र्क्षिले नेपालबावहर बसोबास भएको 
व्र्क्षिलाई गरेको वस्ि ुवा सेवाको आपूर्िि। 

३. नेपाल सरकार, परराि मन्त्रालर्को र्सफाररसमा कूटनीर्िक सवुवधा प्राप्त व्र्क्षि वा 
र्नर्ोगले िथा महसलु सवुवधा प्राप्त कूटनीर्िक र्नर्ोगमा कार्िरि व्र्क्षिले पैठारी गने 
वस्ि ुिथा सेवा। 

४.  साववकको कुनै सक्षन्ध वा सम्झौिामा पैठारी गिाि र्बक्रीकर छूट प्रिान गररएको भए 
सम्बक्षन्धि आर्ोजनाको र्सफाररसमा िी सक्षन्ध वा सम्झौिा बहाल रहेसम्म ििाि भएका 
करिािासाँग स्थानीर् िररि गरेमा त्र्स्िो आपूर्ििमा शून्र् िरको सवुवधा प्रिान 
गररनेछ।  

५. प्रचर्लि कानून बमोक्षजम स्थापना भएको ववशेर् आर्थिक िेत्रमा सिालन भएको 
उद्योगलाई र्बक्री गररने कच्चा पिाथि िथा उत्पादिि सामान। 

६. वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को र्सफाररसमा स्विेशी उद्योगबाट उत्पािन हनु ेववद्यिुीर् 
सवारीमा प्रर्ोग हनुे र्डप साइकल र्लड एर्सड व्र्ाट्रीहरू (उपशीर्िक 
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८५०७.२०.००)। 

७.  वैकक्षल्पक ऊजाि प्रवधिन केन्द्रको र्सफाररसमा सौर्ि शक्षिबाट उजाि उत्पािन गने संर्न्त्र 
िथा उपकरणमा प्रर्ोग हनु े व्र्ाट्री स्विेशी उद्योगबाट उत्पािन हनु े भई सोही 
उद्योगबाट आपूर्िि गने भएमा ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा बमोक्षजम सो उद्योगलाई सो 
कारोबारमा शून्र् िरको सवुवधा प्रिान गररनेछ। 

८. जलववद्यिु आर्ोजनाका लार्ग आवश्र्क पने मेक्षशनरी औजारहरू र र्िनका पाटिपूजाि, 
र्न्त्र उपकरणहरू, पेनस्टक पाईप वा सो बनाउन प्रर्ोग हनु े फलामे पािा स्थानीर् 
उद्योगबाट उत्पािन हनु े भई सोही उद्योगबाट आपूर्िि गने भएमा वैकक्षल्पक उजाि 
प्रबििन केन्द्रबाट स्वीकृि हनुेको हकमा सो केन्द्रको र अन्र् साना जल ववद्यिु 
आर्ोजनाको हकमा ववद्यिु ववकास ववभागको र्सफाररस र ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा 
बमोक्षजम सो उद्योगलाई सो कारोबारमा शून्र् िरको सवुवधा प्रिान गररनेछ। 

९. घरेल ुिथा साना उद्यमीहरूले स्विेशमा उत्पािन गरेका मूर्ििकला, क्षचत्रकला, वास्िकुला 
र त्र्स्िै प्रकारका अन्र् हस्िकलाहरूका सामान नेपालका स्वीकृि र्नर्ािि गहृ 
(एक्सपोटि टे्रर्डङ्ग हाउस) माफि ि वविेश र्नकासी गरेमा त्र्स्िा सामान उत्पािन गिाि 
प्रर्ोग भएका कच्चा पिाथिमा र्िरेको मूल्र् अर्भववृि कर ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा पूरा 
गरेपर्छ वफिाि दिइनेछ। 

१०. अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने स्कुटर पैठारी वा स्थानीर् िररि गिाि र्िरेको 
मूल्र् अर्भववृि कर त्र्स्िो स्कुटर र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्मा र्नजको नाममा ििाि 
भएको अवस्थामा मवहला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धि 
क्षजल्लाको प्रमिु क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा पैठारी गिाि र्िरेको मूल्र् अर्भववृि 
कर सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्बाट र स्थानीर् िररि गिाि र्िरेको मूल्र् अर्भववृि कर 
आन्िररक राजस्व ववभागबाट वफिाि गररनेछ। त्र्सरी वफिाि गररएको मूल्र् अर्भववृि 
कर अपाङ्गिा भएका व्र्क्षि बाहेक अन्र् व्र्क्षिलाई र्बक्री गरेमा असलु गररनेछ। 

२५. अन्िःशलु्क ऐन, २०५८ मा संशोधनः अन्िःशलु्क ऐन, २०५८ को,– 
(१) िफा ४ग. को उपिफा (२) को िण्ड (ि) मा रहेका "कुटनीर्िक 

र्नर्ोग‚ पररर्ोजना," भन्ने शब्िहरु पर्छ "व्र्क्षि" भन्ने शब्ि थवपएको 
छ।  

(२) िफा ९ को‚- 
(क) उपिफा (६) पर्छ िेहार्को उपिफा (६क) थवपएको छः- 
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 "(६क) उपिफा (५) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउन े
उत्पािन र पैठारी गने इजाजिपत्रवालाले नवीकरण गराउन त्र्स्िो 
अवर्ध नाघेको पवहलो िीन मवहनार्भत्र नवीकरण िस्िरुको पचास 
प्रर्िशि र त्र्सपर्छको िीन मवहनार्भत्र शिप्रर्िशि जररबाना 
बझुाउन ुपनेछ। 

िर उपिफा (३) बमोक्षजम इजाजिपत्र र्लई उपिफा (५) 
बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र नवीकरण नगराउने उत्पािन र पैठारी गने 
इजाजिपत्रवालाले नवीकरण गराउन चाहेमा प्रत्रे्क वर्िको लार्ग 
लाग्ने नवीकरण िस्िरु र सो को शिप्रर्िशि जररबाना बझुाई 
सम्वि ्२०७६पौर् मसान्िर्भत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ।" 

(३) िफा १९ को उपिफा (५) मा रहेका "एकिीहाई रकम" भन्न े
शब्िहरुको सट्टा "एकचौथाई रकम" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 
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अनसूुची 
(िफा ३ साँग सम्बक्षन्धि) 

अन्ि:शलु्क िरबन्िी 
 

शीर्िक उपशीर्िक वस्ि ुवा सेवाको वववरण अन्ि:शलु्क िर  
02.01  चौपार्ा (वोभाइन जार्िको) िाजा वा 

क्षचसो पारेको (फे्रस वा क्षचल्ड) मास।ु  

 0201.10.00 -र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0201.20.00 -हाड सवहिको अन्र् टुक्राहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0201.30.00 -हाड नभएको मोल प्रर्िशि ५ 

02.02  चौपार्ा (बोभाइन जार्िको) वहमीकृि 
(फ्रोजेन) मास।ु  

 0202.10.00 -र्संगो र आधा शरीर (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0202.20.00 -हाड सवहिको अन्र् टुक्राहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0202.30.00 -हाड नभएको मोल प्रर्िशि ५ 

02.03  सुाँगरुको मास ुिाजा, क्षचसो पारेको वा 
वहमीकृि (फे्रस, क्षचल्ड वा फ्रोजेन)।  

  -िाजा वा क्षचसो पारेको :  

 0203.11.00 --र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0203.12.00 --हाडसवहिको अगार्ड र पछार्डका 
सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र् 
टुक्राहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0203.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -वहमीकृि (फ्रोजेन) : मोल प्रर्िशि ५ 

 0203.21.00 --र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0203.22.00 --हाडसवहिको अगार्ड र पछार्डका मोल प्रर्िशि ५ 
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सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र् 
टुक्राहरु 

 0203.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

02.04  भेडा वा िसी बोकाको िाजा, क्षचसो 
पारेको वा वहमीकृि मास।ु  

 0204.10.00 -भेडा (पाठो) को िाजा वा क्षचसो 
पारेको र्संगो र आधा शरीरहरु 
(करकास र हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

  -भेडाको िाजा वा क्षचसो अन्र् मास:ु  

 0204.21.00 --र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.22.00 --हाडसवहिको अन्र् टुक्रा मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.23.00 --हाड नभएको मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.30.00 -भेडा (पाठो) को वहमीकृि (फ्रोजेन) 
र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफ करकास) मोल प्रर्िशि ५ 

  -वहमीकृि (फ्रोजेन) गररएका भेडाका 
अन्र् मास:ु  

 0204.41.00 --र्संगो र आधा शरीरहरु (करकास र 
हाफकरकास) मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.42.00 --हाडसवहिको अन्र् टुक्राहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.43.00 --हाड नभएको मोल प्रर्िशि ५ 

 0204.50.00 -िसी बोकाको मास ु मोल प्रर्िशि ५ 

0205 0205.00.00 घोडा, गधा, िच्चर र वहर्नजहरुको 
िाजा, क्षचसो, वा वहमीकृि (फ्रोजेन) 
मास।ु मोल प्रर्िशि ५ 

02.06  चौपार्ा जीवजन्ि,ु (बोभाइन), सुंगरु, 
भेडा, िसी बाख्रा, घोडा, गधा, िच्चर 
वा वहर्नजहरुको िाजा, क्षचसो पारेको 
वा वहमीकृि (फ्रोजेन) िान हनु े
कमसल मास,ु (इर्डबलु अफल)।  
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 0206.10.00 -चौपार्ा (बोभाइन) जीवजन्िकुो िाजा 
र क्षचसो मोल प्रर्िशि ५ 

  -चौपार्ा जीवजन्ि ु (बोभाइन) को 
वहमीकृि (फ्रोजेन) :  

 0206.21.00 --जीब्रो मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.22.00 --कलेजो मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.30.00 -सुंगरुको िाजा र क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

  -सुंगरुको वहमीकृि (फ्रोजेन) :  

 0206.41.00 --कलेजो मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.80.00 -अन्र् िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0206.90.00 -अन्र् वहमीकृि (फ्रोजेन) मोल प्रर्िशि ५ 

02.07  संकेि ०१.०५ को कुिरुाको िाजा, 
क्षचसो पारेको वा वहमीकृि मास ु र 
िान हनुे अफल।  

  -ग्र्ालसु डोमेवष्टकस जािका चराहरु 
(फाउल) कोः  

 0207.11.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा 
क्षचसो पाररएका (फे्रस वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.12.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि 
(फ्रोजेन) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.13.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका (फे्रस वा 
क्षचल्ड) टुक्रा र अवशेर् (कट्स एण्ड 
ओफाल) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.14.00 --वहमीकृि (फ्रोजेन) टुक्रा र अवशेर् 
(ओफाल) मोल प्रर्िशि ५ 

  -टकीहरुको :  

 0207.24.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा 
क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.25.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 
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(फ्रोजेन) 
 0207.26.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका टुक्रा र 

अवशेर् (कट्स एण्ड ओफाल) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.27.00 --वहमीकृि (फ्रोजेन) टुक्रा र अवशेर् 
(कट्स एण्ड ओफाल) मोल प्रर्िशि ५ 

  -हााँस (डक) हरुको:  

 0207.41.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा 
क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.42.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), वहमीकृि 
(फ्रोजन) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.43.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्िु 
कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.44.00 --अन्र्, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस 
वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.45.00 --अन्र्, वहमीकृि (फ्रोजन) मोल प्रर्िशि ५ 

  -हांस (गीज) हरुकोः  

 0207.51.00 --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा वा 
क्षचस्र्ाइएको (फे्रस वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.52.00 --टुक्रा नपाररएको र्संगो), वहमीकृि 
फ्रोजन) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.53.00 --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका बोसोर्िु 
कलेजो (फ्र्ाटी र्लभर) हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.54.00 --अन्र्, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको (फे्रस 
वा क्षचल्ड) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.55.00 --अन्र्, वहमीकृि (फ्रोजन) मोल प्रर्िशि ५ 

 0207.60.00 -र्गनी जािका चराहरुको मोल प्रर्िशि ५ 

02.08  िाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि अन्र् 
मास ुर िान हनुे अफल मास।ु  

 0208.10.00 -िरार्ोको मोल प्रर्िशि ५ 

 0208.30.00 -प्रधान स्िनी (नर बानर) हरु 
(प्राइमेट) को मोल प्रर्िशि ५ 
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 0208.40.00 -र्िर्मङ्गल (हे्वल) हरू, सौंस वा गुाँज 
डक्षल्फन) हरू र क्षशंशकु (परपस) हरू 
(र्िर्मगण िेणीका स्िनपार्ीहरू) को; 
समदु्रीगाई (मैनेटी) र हक्षस्िमकर 
(डगुङ्ग) हरू, जलीर् स्िनधारी 
(र्सरेर्नर्ा) िेणीका स्िनपार्ीहरूको; 
र्सलहरु, सी लार्नहरु र वालरसहरु 
(पाइर्नपेर्डर्ा उपिेणीका 
स्िनपार्ीहरु) को मोल प्रर्िशि ५ 

 0208.50.00 -सरीसपृहरु (सपि र कछुवा समेि) 
को मोल प्रर्िशि ५ 

 0208.60.00 -ऊाँ ट र अन्र् ऊाँ टजािीर् जन्िहुरु 
(क्र्ामेर्लडाई) को मोल प्रर्िशि ५ 

 0208.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

02.09  निाररएको वा अन्र् प्रकारले 
र्नस्सारण नगररएको, िाजा, 
क्षचस्र्ाइएको, वहमीकृि, लवक्षणि, नून 
पानीमा डबुाएको, सकुाएको वा धूर्मि 
मास ु नभएको सुंगरुको बोसो (वपग 
फ्र्ाट) र कुिरुाको बोसो (पौल्ट्री 
फ्र्ाट)।  

 0209.10.00 -सुाँगरु (वपग) हरुको मोल प्रर्िशि ५ 

 0209.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

02.10  मास ु र िान हनुे अफल मास ु (नून 
हालेको, नून पानीमा डबुाएको, 
सकुाएको वा धूर्मि (स्मोक्ड) र िान 
हनुे (इर्डबलु) धूलो मास ु (फ्लोअसि 
एण्ड र्मल्स) समेि।  

  -सुंगरुको मास ु:  

 0210.11.00 --हाड सवहिका अगार्ड र पछार्डका 
सांप्राहरु र सांप्राबाट कावटएका अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 
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टुक्राहरु 

 0210.12.00 --भूंडी र भूंडीका टुक्राहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0210.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0210.20.00 -चौपार्ा (बोभाइन) को मास ु मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र्, मास ु वा मांसावशेर् (अफल) 
का िान हनुे धलुो र पीठोसमेि :  

 0210.91.00 --प्रधान स्िनी (नर बानर) (प्राइमेट) 
को मोल प्रर्िशि ५ 

 0210.92.00 --र्िर्मङ्गल (हे्वल) हरु, सोंस वा गुाँज 
(डक्षल्फन) हरु, िथा क्षशंशकु (परपस) 
हरु (र्िर्मगण र्सटार्सर्ा) िेणीका 
स्िनपार्ीहरू) को; समदु्रीगाई (मैनटेी) 
िथा हक्षस्िमकर (डगंुग) हरू, जलीर् 
स्िनधारी (र्सरेर्नर्ा) िेणीका 
स्िनपार्ीहरूको; र्सलहरु, सी 
लार्नहरु र वालरसहरु (पाइर्नपेर्डर्ा 
उपिेणीका स्िनपार्ीहरु) को मोल प्रर्िशि ५ 

 0210.93.00 --सरीसपृ (सपि र कछुवासमेि) को मोल प्रर्िशि ५ 

 0210.99.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

03.04  िाजा, क्षचसो पारेको र वहमीकृि 
माछाको वफलेट र अरु माछा, मर्सनो 
पारी टुक्राएको र नटुक्राएकोसमेि।  

  -र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू,  
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ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) का िाजा र 
क्षचस्र्ाइएका वफलेटहरू : 

 0304.31.00 --र्िलावपर्ाहरु (ओरेओक्रोर्मस 
जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.32.00 --क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरु, 
र्सलरुस जािहरु, क्लाररअस जािहरु, 
इक्टालरुस जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.33.00 --नाइल पचि (ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र् माछाका िाजा वा क्षचसो पारेको 
वफलेटहरु :  

 0304.41.00 --प्र्ार्सवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकाि, अङ्कोररङ्कस गोबुिसा, अङ्कोररङ्कस 
केटा, अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस 
वकसचु, अङ्कोररङ्कस मासोउ िथा 
अङ्कोररङ्कस रोडरुस), एटलाक्षन्टक 
साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्र्बु 
साल्मोन (हूचो हचुो) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.42.00 --ट्राउट साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस 
माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस 
र्गलाइ, अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस 
क्राइसोगषे्टर) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.43.00 --च्र्ाप्टो माछा (फ्लाट वफस) 
(ल्रू्रोनेक्षक्टडाइ, बोर्थडाइ, साइनो 
ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, स्कोपथाक्षल्मडाइ मोल प्रर्िशि ५ 
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िथा र्सथारीडाइ) का 
 0304.44.00 --बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, 

गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ 
र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछाका मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.45.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.46.00 --टुथवफस (र्डसोक्षस्टकस जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.47.00 ---डगवफस र अन्र् साकि हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.48.00 --रेइहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र्, िाजा वा क्षचसो पारेको :  

 0304.51.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) : मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.52.00 --साल्मोनीडाइका मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.53.00 --बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, क्षक्लच्थाइडाइ, 
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ मोल प्रर्िशि ५ 
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र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछाका 

 0304.54.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.55.00 --टुथवफस (र्डसोक्षस्टकस जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.56.00 --डगवफस र अन्र् साकि हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.57.00 --रेइहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) का वहमीकृि 
वफलेटहरूः  

 0304.61.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरु) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.62.00 --क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरु, 
र्सलरुस जािहरु, क्लाररअस जािहरु, 
इक्टालरुस जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.63.00 --नाइल पचि (ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.69.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 
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  -बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, 
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ 
र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछाका वहमीकृि वफलेटहरु :  

 0304.71.00 --कड (ग्र्ाडसु मरहआु, ग्र्ाडसु 
ओग्र्ाक, ग्र्ाडसु म्र्ाक्रोर्सफालस) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.72.00 --ह्याड्डक(मेलानोग्रामस एग्लेवफनस) 
का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.73.00 --कोलवफस (पोलावकअस र्भरेन्स) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.74.00 --हेक (मलुिर्सअस जािहरु, रू्रोवफर्सस 
जािहरु) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.75.00 --अलास्का पोलाक (र्थरेग्रा 
काल्कोग्रामा) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.79.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र् माछाका वहमीकृि वफलेटहरु:  

 0304.81.00 --प्र्ार्सवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकाि, अङ्कोररङ्कस गोबुिसा, अङ्कोररङ्कस 
केटाअङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस 
वकसचु, अङ्कोररङ्कस मासोउ िथा 
अङ्कोररङ्कस रोडरुस), एटलाक्षन्टक 
साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्र्बु 
साल्मोन (हूचो हचुो) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.82.00 --ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस 
माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस 
र्गलाइ, अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस 
क्राइसोगषे्टर) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.83.00 --च्र्ाप्टो माछा (फ्लाट वफस) 
(ल्रू्रोनेक्षक्टडाइ, बोर्थडाइ, साइनो 
ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, स्कोप- मोल प्रर्िशि ५ 
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थाक्षल्मडाइ िथा र्सथारीडाइ) का 
 0304.84.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) 

का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.85.00 --टुथवफस र्डसोक्षस्टकस जािहरुका मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.86.00 --हेररङ (क्लवुपर्ा हेरेङ्गस, क्लवुपर्ा 
पलासी) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.87.00 --टुनाहरु (थनुसु जािका) क्षस्कप 
ज्र्ाक वा क्षस्ट्रप-वेर्लड वोर्निो 
(र्रु्थनस (कासवुनस) पेलार्मस) का मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.88.00 --डगवफस, अन्र् साकि हरु, रेइहरु र 
स्केटहरु (राक्षजडाइ) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.89.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र् वहमीकृि: मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.91.00 --सोडिवफस (क्षजवफर्ाज ग्ल्र्ार्डअस) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.92.00 --टुथवफस (र्डसोक्षस्टकस एसपीपी) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.93.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.94.00 --अलास्का पोलाक (र्थरेग्रा 
काल्कोग्रामा) का मोल प्रर्िशि ५ 
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 0304.95.00 --अलास्का पोलाक (र्थरेग्रा 
काल्कोग्रामा) बाहेक, 
बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, 
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ 
र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछाका मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.96.00 --डगवफस र अन्र् साकि हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.97.00 --रेइहरु र स्केटहरु (राक्षजडाइ) मोल प्रर्िशि ५ 

 0304.99.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

03.05  सकुाएको, नरु्नलो पारेको वा नून 
पानीमा हालेको, माछा; धूर्मि पारेको, 
धूर्मि गनुि अक्षघ वा धूर्मि गिाि 
पाकेको वा नपाकेको; माछाको िान 
हनुे धूलो, वपठो र प्र्ालेट  

 0305.10.00 -माछाको िान हनुे धलुो, वपठो र 
प्र्ालेट मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.20.00 -सकुाएको, धूर्मि पारेको, नरु्नलो 
पारेको वा नून पानीमा हालेको 
माछाको कलेजो, फुल र प्रजनन 
ग्रन्थी मोल प्रर्िशि ५ 

  -सकुाएको, नरु्नलो पारेको वा नून 
पानीमा हालेको िर धूर्मि नगरेका 
माछाको वफलेटहरु:  

 0305.31.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस मोल प्रर्िशि ५ 
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जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) 

 0305.32.00 --बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, 
गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ 
र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरुका 
माछाका मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  माछाको िानर्ोग्र् कमसल मास ु
बाहेक, धूर्मि माछा, वफलेटहरु समेि:  

 0305.41.00 --प्र्ार्सवफक सालमोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकाि, अङ्कोररङ्कस गोबुिशा, अङ्कोररङ्कस 
केटा, अङ्कोररङ्कस क्षववत्शा, अङ्कोररङ्कस 
वकसचु, अङ्कोररङ्कस मसोउ र अङ्कोररङ्कस 
रोडरुस), एटलाक्षण्टक सालमोन (साल्मो 
सालार) र डान्रू्ब सालमोन (हूचो 
हचुो)। मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.42.00 --हेररङ्ग्स ्(वहलसा) मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.43.00 --ट्राउट (साल्मो ट्रटा, अङ्कोररङ्कस 
माइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लाकी, अङ्कोररङ्कस 
अक्वाबोर्नटा, अङ्कोररङ्कस र्गलाइ, 
अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस 
क्राइसोगषे्टर) को मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.44.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, मोल प्रर्िशि ५ 
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इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, 
र्सवहिनसजािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन 
वपर्सअस), क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ 
जािहरू, ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, 
लेप्टोबाबिस होवेनी, मेगालोब्रामा 
जािहरू), इलहरू (एङ्गुइला जािहरू), 
नाइल पचि (ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र 
स्नेकहेड्हरू (चान्ना जािहरू) 

 0305.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -माछाको िानर्ोग्र् कमसल मास ु
बाहेक, सकुाएको माछा, नून हालेको 
वा नहालेको िर धूर्मि नगरेको:  

 0305.51.00 --कड् मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.52.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.53.00 --बे्रग्मार्सरोटाइडाइ, र्कु्षक्लच्थाइडाइ, मोल प्रर्िशि ५ 
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गार्डडाइ, म्र्ाक्रोउराइडाइ, 
मेलानोनाइडाइ, मलुिक्षस्सडाइ, मोररडाइ 
र मरुाइनोलेवपर्डडाइ पररवारहरूका 
माछा, कड (ग्र्ाडस मोरुवा, ग्र्ाडस 
ओगाक, ग्र्ाडस म्र्ाक्रोसेफालस) 
बाहेक: 

 0305.54.00 --हेररङ्गहरू (क्लवुपर्ा हरेङ्गस, क्लवुपर्ा 
पल्लासी), एङ्कोर्भज (इन्ग्राउर्लस 
जािहरू), सार्डिनहरू (सार्डिना 
वपल्काडिस,् सार्डिनोप जािहरू), 
सार्डिनेला (सार्डिनेला जािहरू), 
र्ब्रसर्लन वा स्प्राटहरू (स्प्राटस 
स्प्राटस), म्र्ाकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, 
स्कम्बर अस्टे्रलार्सकस, स्कम्बर 
जापोर्नकस), इक्षन्डर्न म्र्ाकेरेलहरू, 
(रस्टे्रर्लगर जािहरू), र्सरवफसहरू 
(स्कोमबेरोमोरस जािहरू), ज्र्ाक िथा 
हर्ि म्र्ाकेरेल (ट्राचरुस जािहरू), 
ज्र्ाकहरू, के्रभेलहरू (क्र्ारान्क्स 
जािहरू), कोर्बर्ा (रार्ससेन्ट्रोन 
क्र्ानाडम), र्सल्भर पम्फे्रस्ट (पम्पस 
जािहरू), प्र्ार्सवफक साउरी 
(कोलोलार्बस साइरा), स्काड्स 
(र्डक्र्ाप्टेरस जािहरू), क्र्ापेर्लन 
(मालोटस ् ववलोसस)्, सोडिवफस 
(र्सवफर्ास ग्लार्डअस), कावाकावा 
(र्थुाइनस एवफर्नस), बोर्निोहरू 
(साडाि जािहरू), मार्लिनहरू, 
सेइलवफसहरू, स्पेरवफस 
(इस्टोपेररडाइ) मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 
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  -माछाको िानर्ोग्र् कमसल मास ु
बाहेक, नून हालेको िर नसकुाइएको 
वा धूर्मि नगरेको र नूनपानीमा 
रािेको माछा :  

 0305.61.00 --हेररङ्ग्स ्(वहलसा) मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.62.00 --कड् मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.63.00 --एन्कोर्भज मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.64.00 --र्िलावपर्ा (ओरेओक्रोर्मस जािहरू), 
क्र्ाटवफस (प्र्ाङ्गार्सअस जािहरू, 
र्सलरुस जािहरू, क्लाररअस जािहरू, 
इक्टालरुस जािहरू), कापि (साइवप्रनस 
जािहरू, क्र्ारार्सअस जािहरू, 
सेनोफाररङ्गोडोन इडेलस, 
हाइपोफ्थाक्षल्मक्षच्थस जािहरू, र्सवहिनस 
जािहरू, माइलोफाररङ्गोडोन वपर्सअस), 
क्र्ाट्ला क्र्ाट्ला, लाबेओ जािहरू, 
ओस्टेक्षचलस हास्सेल्टी, लेप्टोबाबिस 
होवेनी, मेगालोब्रामा जािहरू), इलहरू 
(एङ्गुइला जािहरू), नाइल पचि 
(ल्र्ाटेस र्नलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू 
(चान्ना जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.69.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -माछाको पिेटा, टाउकाहरु, 
पचु्छरहरु, भ ुाँडीहरु र माछाको अन्र् 
िानर्ोग्र् कमसल मास:ु  

 0305.71.00 --साकि का पिेटाहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.72.00 --माछाको टाउका, पचु्छर र भ ुाँडीहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0305.79.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

03.06  िबटार्भत्र भएको वा नभएको जीववि, 
िाजा, क्षचसो पारेको, वहमीकृि, सकेुको, 
नूर्नलो गरेको वा नून पानीमा हालेको  
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क्ुरष्टार्सर्न; िबटार्भत्र भएको वा 
नभएको, धूर्मि गने प्रवक्रर्ामा वा 
धूर्मि गनुिअक्षघ पकाएको वा 
नपकाएको धूर्मि कु्रष्टार्सर्न; 
िबटार्भत्र भएको पानीमा उमालेर वा 
बफाएर पकाएको, क्षचसो, वहमीकृि, 
सखु्िा र नूर्नलो पाररएको वा 
नपाररएको, नून पानीमा हालेको वा 
नहालेको कु्रष्टार्सर्नहरु; 
कु्रष्टार्सर्नहरुको मानवीर् उपभोगका 
लार्ग उपर्िु िान हनु ेधलुो, वपठो र 
गवुटका (पेलेट) हरु। 

  -वहमीकृि (फ्रोजेन) :  

 0306.11.00 --रक लब्स्टार र अन्र् सामकु्षन्द्रक 
माछा (करौवफस) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.12.00 --लब्स्टार मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.14.00 --क्रर्ाब्स (गाँगटो) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.15.00 --नवे लब्स्टरहरु (नफे्रोप्स नवेक्षजकस) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.16.00 --क्षचसो पानीका र्स्रम्पहरु र प्राउनहरु 
(पाण्डालस जािहरु, क्राङ्गन क्राङ्गन) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.17.00 --अन्र् र्स्रम्पहरु र प्राउनहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.19.00 --अन्र्, कु्रष्टार्सर्न्सको िान हनु े
वपठो, धूलो र प्र्ालेटसमेि मोल प्रर्िशि ५ 

  -जीववि, िाजा वा क्षचस्र्ाइएका :  

 0306.31.00 --रक लोब्स्टर र अन्र् सामनु्द्री 
क्रवफस (पार्लनरुस जािहरू, पानरु्लरस 
जािहरू, जसस ्जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.32.00 --लोब्स्टरहरू (होमारस जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.33.00 -- गाँगटाहरू मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.34.00 --नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.35.00 --चीसो पानीका र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू मोल प्रर्िशि ५ 
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(पन्डालस जािहरू, क्रान्गोन क्रान्गोन) 
 0306.36.00 --अन्र् र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.39.00 --अन्र्, कु्रस्टार्सर्नका मानव 
उपभोग्र् धलुो, मैिा र गवुटका (पलेेट) 
हरू समेि मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र् :  

 0306.91.00 --रक लोब्स्टर र अन्र् सामनु्द्री 
क्रवफस (पार्लनरुस जािहरू, पानरु्लरस 
जािहरू, जसस ्जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.92.00 --लोब्स्टरहरू (होमारस जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.93.00 --गाँगटाहरू मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.94.00 --नवे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स नवेक्षजकस) मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.95.00 --र्स्रम्पहरू र प्राउनहरू मोल प्रर्िशि ५ 

 0306.99.00 --अन्र्, कु्रस्टार्सर्नका मानव 
उपभोग्र् धलुो, मैिा र गवुटका (पलेेट) 
हरू समेि मोल प्रर्िशि ५ 

03.07  िबटार्भत्र भएको वा नभएको, जीववि, 
िाजा, क्षचसो पाररएको, वहमीकृि, 
सकुाएको, नरु्नलो पाररएको वा नून 
पानी हालेको मोलस्कहरु; िबटार्भत्र 
भएको वा नभएको, धूर्मि गने क्रममा 
वा गनुिअक्षघ पकाएको वा नपकाएको 
धूर्मि मोलस्कहरु; मोलस्कहरुका 
मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्िु 
िान हनु े पीठो, धूलो र गवुटका 
(पेलेट) हरु।  

  -सीपी (ओइस्टर) हरु :  

 0307.11.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पाररएको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.12.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -पेक्टेन, क्लार्मस वा प्लाकोपेक्टेन  
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जािीहरुको स्क्र्ालोप (एक वकसीमको 
सीपी), क्वीन स्क्र्ालोप (रानी 
स्क्र्ालोप) समेि : 

 0307.21.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.22.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -शम्बकु (मसेुल्स) : मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.31.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.32.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -कटल वफस र क्षस्क्वड  

 0307.42.00 --जीववि, िाजा र क्षचस्र्ाइएको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.43.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अक्टोपस (अष्टभजुी जल जन्ि)ु :  

 0307.51.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.52.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.60.00 -सामदुद्रक क्षचप्लेकीरा बाहेकका अन्र् 
क्षचप्लेकीराहरु मोल प्रर्िशि ५ 

  -क्लामहरु, काकलहरु र आकि  
सेलहरु (आर्सिडाइ, आकि वटर्सडाइ, 
कार्डिडाइ, डोनार्सडाइ, वहटेलीडाइ, 
म्र्ाक्षक्ट्रडाइ, मेसोडेसम्र्ावटडाइ, 
माइडाइ, सेर्मर्लडाइ, सोल्कवटिडाइ, 
सोलेर्नडाइ, वट्रडाक्षक्नडाइ, र वेनेररडाइ 
पररवारहरु) :  

 0307.71.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.72.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.79.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -एब्र्ालोन (हार्लओवटस जािहरू) र  
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स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जािहरू) 
: 

 0307.81.00 --जीववि, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको 
एब्र्ालोन (हार्लओवटस जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.82.00 --जीववि, िाजा वा क्षचस्र्ाइएको 
स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.83.00 --वहमीकृि एब्र्ालोन (हार्लओवटस 
जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.84.00 --वहमीकृि स्ट्रोम्बोइड कोन्च 
(स्ट्रोम्बस जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.87.00 --अन्र् एब्र्ालोन (हार्लओवटस 
जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.88.00 --अन्र् स्ट्रोम्बोइड कोन्च (स्ट्रोम्बस 
जािहरू) मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र्, मानवीर् उपभोगका लार्ग 
उपर्िु िान हनु े पीठो, धूलो र 
प्र्ालेट समेि :  

 0307.91.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.92.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0307.99.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

03.08  कु्रष्टार्सर्न र मोलस्कहरु बाहेकका, 
जीववि, िाजा, क्षचस्र्ाएका, वहमीकृि, 
सकुाइएका, नूर्नलो पाररएका वा 
नूर्नलो पानीमा राक्षिएका ढाडमा हाड 
नहनुे जलचरहरु; धूमीि गने क्रममा 
वा धूर्मि गनुिअक्षघ पकाइएका वा 
नपकाइएका कु्रष्टार्सर्न र मोलस्कहरु 
बाहेकका ढाडमा हाड नहनु े धूमीि 
जलचरहरु; कु्रष्टार्सर्न र मोलस्कहरु 
बाहेकका ढाडमा हाड नहनुे जलचरका 
मानवीर् उपभोगका लार्ग उपर्िु  
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पीठो, मैिा र गवुटका (पेलेट) हरु। 

  -समदु्री-क्र्कुम्बरहरु (क्षस्टकोपस 
जापोर्नकस, होलोथरुरओइर्डर्ा) :  

 0308.11.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.12.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -समदु्री अक्षचिनहरू (स्ट्रोङर्गलोसेन्ट्रोटस 
जािहरू, प्र्ारासेन्ट्रोटस र्लर्भडस, 
लोजेक्षचनस अल्बस, इक्षचनस 
एस्कुलेन्टस) :  

 0308.21.00 --जीववि, िाजा वा क्षचसो पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.22.00 --वहमीकृि मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.30.00 -जेलीवफस (रोवपलेमा जािहरु) मोल प्रर्िशि ५ 

 0308.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

08.0१   नररवल, ब्राक्षजलनट, काज,ु िाजा वा 
सकेुको, िबटा फुटाएको वा 
नफुटाएको, बोक्रा िाछेको वा 
निाछेको।  

    -नररवलः  
  080१.१1.00 --सकेुको मोल प्रर्िशि ५ 

08.02  अन्र् काष्ठफलहरु, िाजा वा 
सकुाएको, िवटा फुटाएको वा 
नफुटाएको, बोक्रा िाछेको वा 
निाछेको।  

  -ह्याजेलनट वा वफलवटि :  

 0802.21.00 --िवटा सवहि मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.22.00 --िवटा फुटाएको मोल प्रर्िशि ५ 

  -ओिर (वालनट) : मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.31.00 --िवटा सवहि मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.32.00 --िवटा फुटाएको मोल प्रर्िशि ५ 
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  -कटुस (चेस्टनट) हरु (कास्टार्नर्ा 
जािहरु) :  

 0802.41.00 --िवटा सवहि मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.42.00 --िवटा फुटाएको मोल प्रर्िशि ५ 

  -वपस्िा (वपष्टार्सर्ो) हरु:  

 0802.51.00 --िवटा सवहि मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.52.00 --िवटा फुटाएको मोल प्रर्िशि ५ 

  -म्र्ाकाडार्मर्ा नटहरु :  

 0802.61.00 --िवटा सवहि मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.62.00 --िवटा फुटाएको मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.70.00 -कोलानट (कोला जािहरु) मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.80.00 -सपुारी (अररका नट) हरु  मोल प्रर्िशि ५ 

 0802.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

08.04  िजूर (छोहोडा), अाँजीर, भ ुाँइकटहर, 
एभोकेडा (नास्पािी जस्िो फल), 
अम्बा, आाँप, म्र्ाङ्गोष्टीन, िाजा वा 
सकेुको।  

 0804.10.00 -िजूर (छोहोडा) मोल प्रर्िशि ५ 

  -अाँजीर:  

 0804.20.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

08.06  िाजा अथवा सखु्िा अंगरु।  

 0806.20.00 -सकुाएको मोल प्रर्िशि ५ 

08.09  िपुािनी (एवप्रकोट), चेरी (पैर्ुाँफल), 
आरु (नेक्टाररन आरुसमेि), 
आलबुिरा (प्लम) र चतु्रो (स्लो), 
िाजा।  

 0809.10.00 -िपुािनी (एवप्रकोट) मोल प्रर्िशि ५ 

08.12  सल्फरडाइअक्साइड ग्र्ााँसमा (नून 
पानी, गन्धक पानीमा वा र्स्िै अन्र् 
सरुक्षिि राख्न े िरल पिाथिमा रािी) 
अस्थार्ी रुपमा सरुक्षिि गररएको, िर  
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त्र्स क्षस्थर्िमा िरुुन्ि िान उपर्िु 
नहनु े िालका फलफूल र 
काष्ठफलहरु। 

 0812.10.00 -पैरू्ाँ (चेररज) मोल प्रर्िशि ५ 

 0812.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

08.13  शीर्िक ०८.०१ िेक्षि ०८.०६ 
सम्मको बाहेक सकुाएको फलफूल; 
र्स भागका काष्ठफल वा सखु्िा 
फलफूलहरुको र्मिणहरु।  

 0813.10.00 -िपुािनी (एप्रीकोट्स) मोल प्रर्िशि ५ 

 0813.20.00 -सकुाएको आरु बिडा (प्रनु्स) मोल प्रर्िशि ५ 

 0813.40.00 -अन्र् फलफूल मोल प्रर्िशि ५ 

 0813.50.00 -र्ो भागको काष्ठफलहरु वा सखु्िा 
फलफूलहरुको र्मिण मोल प्रर्िशि ५ 

09.06  िालक्षचनी र िालक्षचनीको रुिको 
फूलहरु।  

  -नधलु्र्ाइएको र टुक्रा नपाररएको:  

 0906.11.00 --िालक्षचनी मोल प्रर्िशि ५ 

 0906.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 0906.20.00 -धलु्र्ाइएको र टुक्रा पारेको मोल प्रर्िशि ५ 

14.04  अन्र्त्र नपरेको वनस्पर्ि उत्पािन।  

  -अन्र्:  

 1404.90.10 --अधििर्ारी िर्र कत्था (कत्था रस) प्रर्ि वकलो रु.१७।- 
 1404.90.20 --िर्र कत्था प्रर्ि वकलो 

रु.1५५।- 
16.01 1601.00.00 ससेज र मास,ु अफल र रगिबाट 

बनेको र्स्िै उत्पािन; र्ी 
उत्पािनहरुमा आधाररि िाद्य पिाथि। मोल प्रर्िशि ५ 

16.02  िर्ारी वा सरुक्षिि मास,ु अफल वा 
रगि।  

 1602.10.00 -समरुपी पररकार मोल प्रर्िशि ५ 
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 1602.20.00 -कुनै जनावरको कलेजोको मोल प्रर्िशि ५ 

  -शीर्िक ०१.०५ को चरा चरुुङ्गीको:  

 1602.31.00 --टकीको मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.32.00 --ग्र्ालसु डोमेवष्टक जािका चराहरु 
(फाउल्स) को मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -सगुरुकोः  

 1602.41.00 --वफला र वफलाको टुक्रा मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.42.00 --अगार्डको वफला र त्र्सको टुक्रा मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.49.00 --अन्र्, र्मिण समेिको मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.50.00 -चौपार्ा (बोभाइन) क्षजवजन्िकुो मोल प्रर्िशि ५ 

 1602.90.00 -अन्र्, कुनै जनावरको रगिको 
पररकार समेि मोल प्रर्िशि ५ 

16.03 1603.00.00 मास,ु माछा, कु्रष्टार्सर्न, मोलस्क वा 
अन्र् जलीर् इनभवटिबे्रटको सार र 
रस। मोल प्रर्िशि ५ 

16.04  िर्ारी र सरुक्षिि माछा; क्र्ार्भर 
(माछाको फुल) र माछाको फुल 
(क्र्ार्भर) को प्रर्िस्थापक 
(सब्स्टीच्रू्ट)  

  -र्सङ्गै वा टुक्रा माछा िर केस्रा 
नपारेको:  

 1604.11.00  --साल्मोन मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.12.00 --हेरङ्गस ् मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.13.00 --स्प्राट माछाको सार्डिन्स, सार्डिनेला र 
र्ब्रसर्लङ मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.14.00 --टुनाज, स्कीपज्र्ाक र वोर्निो (साडाि 
एस पी पी) मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.15.00 --म्र्ाकारल मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.16.00 --एन्कोर्भज मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.17.00 --बाम (ईल) हरु मोल प्रर्िशि ५ 
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 1604.18.00 --साकि को पिेटाहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.20.00 --अन्र् िर्ारी वा सरुक्षिि माछा मोल प्रर्िशि ५ 

  -क्र्ार्भर्र र क्र्ार्भर्रका 
प्रर्िस्थापकहरु:  

 1604.31.00 --क्र्ार्भर्र मोल प्रर्िशि ५ 

 1604.32.00 --क्र्ार्भर्रका प्रर्िस्थापकहरु मोल प्रर्िशि ५ 

16.05  िर्ारी वा सरुक्षिि कु्रष्टार्सर्न्स, 
मोलस्क र अनर्् ढाडको हाड नभएको 
(इनभवटिबरे्ट) जलचरहरु।  

 1605.10.00 -गाँगटो मोल प्रर्िशि ५ 

  -क्षझंग ेमाछा (स्रीम्प र प्राउन) हरु:  

 1605.10.00 --हावा नर्छने भााँडोमा नराक्षिएको मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.30.00 -लोव्स्टर मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.40.00 -अन्र् कुष्टार्सर्न्स मोल प्रर्िशि ५ 

  -बावहरी िबटा हनुे जीव (मोलस्क) 
हरु:  

 1605.51.00 --र्सपी (ओइस्टर) हरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.52.00 --घुाँगी (स्कालोप) हरु रानी घुाँगी 
(क्वीन स्कालोप) हरु समेि मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.53.00 --मसलाहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.54.00 --कटल माछा र क्षस्क्वड् मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.55.00 -- क्लाम, कोकल र आकि  सेलहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.56.00 --क्लाम, कोकल र आकि  सेलहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.57.00 --एबालोन मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.58.00 --शंिेवकरा (स्नेल) हरु, समनु्द्री 
शंिेवकरा (सी स्नेल) हरु बाहेक मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र् ढाडमा हाड नहनु ेजलचरहरु:  

 1605.61.00 --समदु्री क्र्कुम्वरहरु मोल प्रर्िशि ५ 
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 1605.62.00 --समदु्री अक्षचिनहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.63.00 --जेर्ल माछा मोल प्रर्िशि ५ 

 1605.69.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

17.01  ठोस रुपमा उि ु वा चकुन्िर र 
रासार्र्नक िवरबाट शिु गररएको 
सकु्रोज (उिकुो क्षचनी)  

  -रंगाउने र सवुास स्वाि आउन ेपिाथि 
नर्मसाएको कच्चा क्षचनी:  

  --र्स भागको उपक्षशर्िक द्रष्टव्र् २ मा 
उल्लेि गररएको उिकुो क्षचनी:  

 1701.13.10 ---सख्िर (गुाँड र भेलीसमेि), गुाँडगट्टा 
(पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि क्वीन्टल. 
रु.१२५।– 

  --उिकुो अन्र् क्षचनी:  

 1701.14.10 ---सख्िर (गुाँड र भेलीसमेि), गुाँडगट्टा 
(पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि क्वीन्टल. 
रु.१२५।– 

17.03  क्षचनी वनाउिा र्नस्कन े क्षशरा वा 
उिकुो रस (टेमा छुवा ििुो समेि)  

 1703.10.00 -उिकुो ििुो (मोलासेस) प्रर्ि क्वीन्टल. 
रु.८०।– 

 1703.90.00 -अन्र् प्रर्ि क्वीन्टल. 
रु.८०।– 

17.04  कोका नभएको क्षचनीको र्मठाई (सेिो 
चक्लेट सवहि)।  

 1704.10.00 -क्षचनीले छोपकेो वा नछोपेको वा 
मीठो लेप लगाएको वा नलगाएको 
चइंुगम (पैठारीमा मात्र) मोल प्रर्िशि १० 

 1704.90.00 -अन्र् (पैठारीमा मात्र) मोल प्रर्िशि ५ 

18.05 1705.00.00 कोकोको धूलो, क्षचनी वा गरु्लर्ो पिाथि 
नहालेको। मोल प्रर्िशि ५ 

18.06  चक्लेट र अरु कोको र्मर्सएका िाद्य 
पिाथिहरु।  

 1806.10.00 -कोकोको धूलो, क्षचनी वा गरु्लर्ो मोल प्रर्िशि ५ 
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पिाथि हालेको 
 1806.20.00 -२ के.जी. भन्िा बढी िौलको वढका 

(ब्लौक वा स्ल्र्ाव) वा डण्डी (बार) 
को रुपमा रहेका अन्र् पररकार, िरल, 
माण्डा, धूलो, िानािार वा अन्र् थपु्रो 
(बल्क) को रुपमा भााँडोमा हार्लएको 
वा िरुुन्ि वेष्ठन गररएको (इर्मर्डर्ट 
प्र्ावकङ्ग) मा २ केजी भन्िा बढी 
भएको  मोल प्रर्िशि ५ 

  -अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको रुपमा:  

 1806.31.00 --भररएको मोल प्रर्िशि ५ 

 1806.32.00 --नभररएको मोल प्रर्िशि ५ 

 1806.90.00 -अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 

19.02  स्पेगटेी, म्र्ाकारोनी, नूडल्स, लसाने, 
नोकी, रार्भओली, क्र्ानेलोनी कुकुहरु 
जस्िा पकाइएका वा नपकाइएका, 
(मास ु वा अन्र् पिाथि) भररएका वा 
नभररएका वा अन्र् वकर्समबाट िर्ार 
पाररएका पास्टाका पररकारहरु; िर्ार 
गररएको वा नगररएको कुकुहरु।  

  -नपकाएको पास्टा (मछेुको वपठो), 
नभरेको (नौट स्टफेड) वा अन्र् 
प्रकारको िर्ारी:  

 1902.11.00 --फुल हालेको प्रर्ि वकलो रु.१७।- 
 1902.19.00 --अन्र् प्रर्ि वकलो रु.१७।- 
 1902.20.00 -पकाएको वा नपकाएको वा अन्र् 

प्रकारले िर्ार गरेको भरेको पास्टा 
(मछेुको वपठो) प्रर्ि वकलो रु.१७।- 

 1902.30.00 -अन्र् पास्टा (मछेुको वपठो) प्रर्ि वकलो रु.१७।- 
 1902.40.00 -कुकु (उत्तरी अवफ्रकी िाद्य पिाथि) प्रर्ि वकलो रु.१७।- 

19.05  कोको परेको वा नपरेको पाउरोटी,  
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पेिी, केक, र्बस्कुट र अरु रोटी 
सम्बन्धी सामान; कम्र्रु्नर्म, वेफसि 
(पकाएको रोटी र्बकोको काम गने), 
और्धी भनि हनु ेिाली क्र्ाप्सूल (एम्टी 
क्र्ासे), र्सर्लङ वेफर्सि (टाल्ने 
रोटी), राइस पेपर (िोफु, ममचा 
बनाउने वपठोको रोटी जस्िो पिाथि) र 
अन्र् र्स्िै उत्पािन। 

  -अन्र्:  

 1905.90.20 --आल ुक्षचप्स प्रर्ि वकलो रु.१७।- 
२०.०१   र्भनेगार (र्सरका) वा एर्सवटक 

एसीडद्वारा िर्ार गररएको वा सरुक्षिि 
गररएको वनस्पर्ि, फलफूल, काष्ठ 
फल र अन्र् िान हनु ेबोट ववरुवाका 
अङ्गहरु।   

  २००१.१०.०० -कााँक्रो (क्रू्कम्बर र घेरवकन)्
  मोल प्रर्िशि १० 

  २००१.९०.०० -अन्र् मोल प्रर्िशि १० 
२०.०२ 

 

    र्सरका (र्भनेगार) वा एर्सवटक 
एसीडबाहेक अन्र् िररकाबाट िर्ार 
वा सरुक्षिि गररएको गोलभेडा।  

  २००२.१०.०० -र्सङ्गो वा टुक्रा गोलभेडा मोल प्रर्िशि १० 

  २००२.९०.०० -अन्र्  मोल प्रर्िशि १० 

२०.०३   र्सरका (र्भनेगार) वा एर्सवटक एसीड 
बाहेक अन्र् िररकाबाट िर्ार वा 
सरुक्षिि गररएको च्र्ाउ र जमीनमूर्न 
फल्ने च्र्ाउ।    

  २००३.१०.०० -छत्रक (ऐगाररकस) जार्िका 
च्र्ाउहरु मोल प्रर्िशि १० 

  २००३.९०.०० -अन्र् मोल प्रर्िशि १० 

२०.०४   र्भनेगार वा एर्सवटक एर्सडबाट भन्िा  
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र्भन्िै वकर्समबाट सरुक्षिि गररएको वा 
िर्ार गररएको, शीर्िक २०.०६ का 
उत्पािनहरु बाहेक, वहमीकृि 
(फ्रोजेन) अन्र् वनस्पर्िहरु।  

  २००४.१०.०० -आलहुरु  मोल प्रर्िशि १० 

  २००४.९०.०० -अन्र् वनस्पर्ि र वनस्पर्िका 
र्मिणहरु मोल प्रर्िशि १० 

२०.०५   र्भनेगार वा एर्सवटक एर्सडबाट भन्िा 
र्भन्िै वकर्समबाट सरुक्षिि गररएको वा 
िर्ार गररएको, शीर्िक २०.०६ का 
उत्पािनहरु बाहेक, वहमीकृि 
नगररएका (नट फ्रोजेन) अन्र् 
वनस्पर्िहरु।   

  २००५.१०.०० -समरुपी वनस्पर्ि  मोल प्रर्िशि १० 
    -आलहुरुः   
  २००५.२०.१० --फ्रोजन फे्रन्ज फ्राइका लार्ग मोल प्रर्िशि १० 
  २००५.२०.९० --अन्र्  मोल प्रर्िशि १० 

  २००५.४०.०० -केराउ  मोल प्रर्िशि १० 

    -बोडी, र्समीः   
  २००५.५१.०० --छोडाएको बोडी, र्समी  मोल प्रर्िशि १० 

  २००५.५९.०० --अन्र् मोल प्रर्िशि १० 

  २००५.६०.०० -कुररलो  मोल प्रर्िशि १० 

  २००५.७०.०० -जैिनु  मोल प्रर्िशि १० 

  २००५.८०.०० -गरु्लर्ो मकै मोल प्रर्िशि १० 

   -अन्र् वनस्पर्ि र वनस्पर्िका र्मिणः  
 २००५.९१.०० --बााँसको िामा  मोल प्रर्िशि १० 

 २००५.९९.०० --अन्र् मोल प्रर्िशि १० 

२०.०६ २००६.००.०० क्षचनीबाट सरुक्षिि (वप्रजभ्डि, पानी 
क्षझवकएको (डे्रण्ड), क्षचनीको पाप्रा 
जमाइएको (ग्लेस) वा क्षचनीले 
आच्छादिि गररएको (वक्रस्टालाइज्ड) मोल प्रर्िशि १० 
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वनस्पर्िहरु (भेक्षजटेवल्स), फल, 
काष्ठफल (नट्स), फलको बोक्रा र 
बोट ववरुवाका अन्र् अंगहरु।  

२०.०७   क्षचनी वा अन्र् गरु्लर्ो पिाथि हाली वा 
नहाली, पाक प्राप्त (अब्टेण्ड बाइ 
कुवकङ्ग) गररएका जाम, फलफूलको 
जेली, मामािलेडस,् फलफूल वा काष्ट 
फल (नट) को सरुुवा (प्रू्री) वा 
फलफूल वा काष्ट फलको माडा 
(पेष्ट)।   

  २००७.१०.०० -समरुपी पररकारहरु  मोल प्रर्िशि १० 
    -अन्र्ः  
  २००७.९१.०० --अर्मलो फलफूल  मोल प्रर्िशि १० 

  २००७.९९.०० --अन्र्  मोल प्रर्िशि १० 

20.08  स्प्रीट वा क्षचनी वा गरु्लर्ो पिाथि हाली 
सरुक्षिि गररएको वा अन्र् प्रकारले 
िर्ार गररएको अन्र्त्र नपरेको 
फलफूल, काष्ठफल र अन्र् बोट 
ववरुवाको िान हनुे अंगहरु।  

  -एकै ठाउाँमा र्मसाएको वा नर्मसाएको 
काष्टफल, बिाम र अरु बीज :  

 2008.11.00 --बिाम (मम्फली) मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.19.00 --अन्र् र्मिण समेि मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.20.00 -भूाँईकटहर मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.30.00 -अर्मलो फलफूलहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.40.00 -नास्पािी मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.50.00 -िपुािनी मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.60.00 -पैरू्ाँ मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.70.00 -आरु, नेक्टाररन जार्िको आरु समेि मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.80.00 -स्ट्रबेरी (भईूँ ऐसेल,ु काफल) मोल प्रर्िशि ५ 

  -उपशीर्िक २००८.१९ बाहेकको  
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र्मिण सवहिको अन्र् : 
 2008.91.00 --िाडीको रुिको मार्थल्लो टुप्पो 

(पाम हाटिस) मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.93.00 --क्र्ानबेरी (भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
म्र्ाक्रोकापोन, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म र्भवटस-
इर्डर्ा)  मोल प्रर्िशि ५ 

 2008.97.00 -- र्मिणहरु मोल प्रर्िशि ५ 

  --अन्र्:  

 2008.99.90 ---अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 

20.09  क्षचनी हालेको वा नहालेको, स्प्रीट 
नहालेको र नकुहाएको फलफूलको 
रस (अंगरुको कााँचो रस समेि) र 
वनस्पर्ि रस।  

  -सनु्िलाको रस (ओरेन्ज जसु):  

 2009.11.00 --वहमीकृि (फ्रोजेन) प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.12.00 --वहमीकृि नगररएको, विृमूल्र् २० 

ननाघेको प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.19.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
  -भोगटे (पोमेलो समेि) को रस 

(ग्रपेफु्रट इन्क्लरु्डङ्ग पोमेलो जूस):  

 2009.21.00 --विृ मूल्र् २० ननाघेको  प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.29.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
  -अन्र् कुनै जक्षम्वर जार्ि (र्सटरस) 

को एकल फलको रस:  

 2009.31.00 --विृ मलु्र् २० ननाघेको प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.39.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
  -भईुँकटहरको रस (पाइनेपल जूस):  

 2009.41.00 --विृ मलु्र् २० भन्िा बढी नभएको प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.49.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.50.00 -गोलभेडाको रस (टमाटो जूस) प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
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  -अंगरुको रस (ग्रपे जूस) (अंगरुको 
कााँचो रस) (ग्रपे मष्ट) समेि:  

 2009.61.00 --विृ मूल्र् ३० ननाघेको प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.69.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
  -स्र्ाउको रस (एपलु जूस) :  

 2009.71.00 --विृ मूल्र् २० ननाघेको प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.79.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
  -अन्र् कुनै एउटै फलफूल वा 

वनस्पर्िको रस:  

 2009.81.00 --क्र्ानबेरी (भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
म्र्ाक्रोकापोन, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म र्भवटस-
इर्डर्ा) को रस (जसु) प्रर्ि र्लटर रु.११।- 

 2009.89.00 --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 
 2009.90.00 -रसको र्मिण प्रर्ि र्लटर रु.११।- 

21.06  अन्र्त्र नपरेको िाद्य पिाथि।  

  -अन्र् :  

 2106.90.10 --िालमोठ, पापड, नमवकन भकु्षजर्ा र 
चमेना मोल प्रर्िशि ५ 

 2106.90.20 सिुीरवहि पान मसला  प्रर्ि वकलो 
रु.६१०।- 

 2106.90.60 कुरकुरे, कुरमरेु, क्षचजबल्स, लेज र 
त्र्स्िै उत्पािन 

प्रर्ि वकलो 
रु.1७।- 

 2106.90.70 सूिी रवहि सगुक्षन्धि सपुारी प्रर्ि वकलो 
रु.2२५।- 

22.02  क्षचनी हालेको वा गरु्लर्ो गरेको र 
वास्ना आउन े सरुुक्षचकर पानी, 
प्राकृर्िक र कृर्त्रम िर्नज पानी र 
वार् ुप्रवावहि पानी (एररटेड) समेि र 
शीर्िक २०.०९ को फलफूल र 
वनस्पर्िको रस समावेश नभएको  
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अल्कोहल रवहि पेर् पिाथि। 

  - अन्र्:  

 2202.91.00 --अल्कोहल रवहि ववर्र प्रर्ि र्लटर रु.१७।- 
  -- अन्र्: प्रर्ि र्लटर रु.१७।- 
 2202.99.10 ---ईनजी र्डं्रक्स प्रर्ि र्लटर रु.३०।- 
 2202.99.90 ---अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.११।- 

22.03 2203.00.00 जौबाट बनेको र्बर्र। प्रर्ि र्लटर 
रु.१६५।- 

22.04  िाजा अंगरुको वाइन र अल्कोहल 
हाली सरुक्षिि गररएको (फोवटिफाइड) 
वाइन समेि शीर्िक २०.०९ को 
वाहेक कााँचो अंगरुको रस (ग्रपे मस्ट)  

  -स्पावकि ङ वाइन:  

 2204.10.10 --१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 
(पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.10.20 --१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.10.30 --१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

  -अन्र् वाइन; कााँचो अंगरुको रस, 
अल्कोहल हालेर कुहनु रोकेको वा 
ढीलो गरेको:  

  --२ र्लटर वा कम जाने भााँडोमा 
रहेको:  

 2204.21.10 ---१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 
(पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.21.20 ---१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.21.30 ---१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

  -- २ र्लटरभन्िा बढी िर १० र्लटर  
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ननाघ्ने भााँडोमा रहेको 
 2204.22.10 ---१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

(पैठारीमा मात्र) 
प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.22.20 ---१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.22.30 ---१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

  --अन्र्:  

 2204.29.10 ---१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका  प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.29.20 ---१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका  

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.29.30 ---१७ प्रर्िशि भन्िा बढी अल्कोहल 
भएका  

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

 2204.29.40 स्विेशमा उत्पादिि फलफूल र 
र्िनको सारबाट बनकेा १२ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहलको मात्रा 
भएको स्विेशी वाईन  

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३५।- 

  -अन्र् कााँचो अंगरुको रस (ग्रपे 
मस्ट):  

 2204.30.10 --१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 
वाईन (पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.30.20 --१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका वाईन 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2204.30.30 --१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएका वाईन 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

22.05  भरमाउथ र वास्ना आउने सार वा 
सगुक्षन्धि वोट ववरुवा र्मक्षिि िाजा 
अंगरुको अन्र् वाइन।  

  -२ र्लटर वा कम जाने भाडामा 
रहेको:  
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 2205.10.10 --१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 
(पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2205.10.20 --१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2205.10.30 --१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

  -अन्र्:  

 2205.90.10 --१२ प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 
(वाइन पैठारीमा मात्र) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2205.90.20 --१२ प्रर्िशिभन्िा बढी १७ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.3७०।- 

 2205.90.30 --१७ प्रर्िशि भन्िा बढी अल्कोहल 
भएका 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

22.06  अन्र् कुहाएको (फमेण्टेड) पेर् 
पिाथिहरु (उिाहरणि: स्र्ाउबाट 
बनेको साइडर, नासपािीबाट बनेका 
पेरी, कुहाएको मह र पानी र्मलाएको 
र्मड, साके); अन्र्त्र नपरेका वा 
समावेश नभएका कुहाएको पेर् 
पिाथिहरु (फमेण्टेड् ववभरेजेज) को 
र्मिण र कुहाइएका पेर् पिाथिहरु 
(फमेण्टेड् ववभरेजेज) िथा अमारक 
पेर् पिाथि (ननअल्कोहोर्लक 
ववभरेजेज) हरुको र्मिण।  

 2206.00.10 --छ्याङ्ग (कन्ट्री र्बर्र) प्रर्ि र्लटर रु.3५।- 
 2206.00.20  --सेम्पेन, सेरी, र्मड, पेरी, वविेशमा 

उत्पादिि साइडर  

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

 2206.00.30 --स्विेशमा उत्पादिि साइडर प्रर्ि र्लटर 
रु.1८०।- 

 2206.00.40 --१७ प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल 
भएको जर्डवटुी र्मक्षिि मदिरा, 
कक्टेल (अल्कोहर्लक/ 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 
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अल्कोहर्लक/ननअ्ल्कोहर्लक र्मिण) 
िथा अन्र् फमेण्टेड मदिराहरू  

 2206.00.90 -अन्र् प्रर्ि र्लटर 
रु.४३०।- 

22.07  ८० प्रर्िशि घनत्व अल्कोहल शक्षि 
वा सो भन्िा मार्थ अल्कोहल शक्षि 
भएको अक्षन्डनेचडि इथार्ल अल्कोहल 
र जनुसकैु अल्कोहल शक्षि भएको 
र्डनेचडि इथाइल अल्कोहल र अन्र् 
क्षस्प्रट  

 2207.10.10 --८० प्रर्िशि घनत्व अल्कोहल 
शक्षि वा सो भन्िा मार्थ अल्कोहल 
शक्षि भएको अक्षन्डनेचडि इथार्ल 
अल्कोहल  प्रर्ि र्लटर रु.६०।- 

 2207.10.20 --आर्िनमा ८० प्रर्िशि वा सो 
भन्िा बढी अल्कोहल भएका मदिराको 
कच्चा पिाथिको रुपमा प्रर्ोग हनु े
रेक्षक्टफाइड क्षस्प्रट  प्रर्ि र्लटर रु.६०।- 

 2207.10.30 --ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्र्टु्रल 
अल्कोहल) प्रर्ि र्लटर रु.६५।- 

 2207.10.40 --एनहाइड्रस इथानोल (९९ 
प्रर्िशिभन्िा बढी अल्कोहल भएको) प्रर्ि र्लटर रु.७।- 

 2207.20.00 -र्डनेचडि क्षस्प्रट (८० िेक्षि ९९ 
प्रर्िशिसम्म अल्कोहल भएको) प्रर्ि र्लटर रु.१७।- 

22.08  ८० प्रर्िशिभन्िा कम घनत्व 
अल्कोहल शक्षि भएको अववकृि 
(अनर्डनेचडि) एर्थल अल्कोहल; अरि 
(क्षस्पररट्स), मदिरा (र्लकसि) र अन्र् 
मािक (क्षस्पररचअुस) पेर्हरु 
(बेभरेजेज)।   

  -अंगरुको वाइन वा अंगरु माकि बाट 
र्नकार्लएको क्षस्प्रट (व्राण्डी)  
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 2208.20.10 --वाइन वा ब्राण्डीको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनु ेसवै प्रकारका मािक 
द्रबहरु (स्प्रीट समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१६५।- 

  --अन्र्  

 2208.20.90.10  --- १५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।- 

 2208.20.90.20 --- २५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।- 

 2208.20.90.30 ---३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३१५।- 

  -ह्वीस्कीहरु  

 2208.30.10 -- ह्वीस्कीको कच्चा पिाथिको रुपमा 
प्रर्ोग हनु े मािक द्रबहरु (स्प्रीट 
समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.30.90.10 ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।- 

 2208.30.90.20 ---२५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।- 

 2208.30.90.30 ---३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३१५।- 

  -उिकुो उत्पािनहरुलाई कुहाएर 
चलुाई गरी र्नकार्लएको रम र अन्र्  
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क्षस्प्रट: 
 2208.40.10 -- रम र अन्र् स्प्रीटहरुको कच्चा 

पिाथिको रुपमा प्रर्ोग हनु े उिकुो 
उत्पािनहरुलाई कुहाएर चलुाई गरी 
र्नकार्लएको स्प्रीट समेिका मािक 
द्रबहरु 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.40.90.10  ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।– 

 2208.40.90.20 ---२५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।– 

 2208.40.90.30 ---३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३१५।- 

  -जीन र जेनेभा:  

 2208.50.10 -- क्षजन र जेनेभाको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग मािक द्रबहरू (स्प्रीट 
समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.50.90.10  ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।– 

 2208.50.90.20 ---२५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।– 

 2208.50.90.30 --- ३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
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रु.१३१५।- 
  -भोड्का  

 2208.60.10 --भोड्काको कच्चा पिाथिको रुपमा 
प्रर्ोग मािक द्रबहरु (स्प्रीट समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.60.90.10  ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।– 

 2208.60.90.20 ---२५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।– 

 2208.60.90.30 ---३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३१५।- 

  -मदिरा (र्लकसि) िथा उद्दीपक 
(कार्डिर्ल्स)   

 2208.70.10 --मदिरा (र्लकसि) िथा उद्दीपक 
(कार्डिर्ल्स) को कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनु े मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.70.90.10 ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।– 

 2208.70.90.20 ---२५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।– 

 2208.70.90.30 ---३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 
िर्ारी मदिरा 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
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रु.१३१५।- 
  -अन्र्:  

 2208.90.10 --अन्र् मदिराको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनु े मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.1६५।- 

  --अन्र्:  

 2208.90.90.10 ---१५ र्.ुवप. शक्षिको (४८.५ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको)  

प्रर्ि र्लटर 
रु.१३२५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१५६०।– 

 2208.90.90.20 --- २५ र्.ुवप. शक्षिको (४२.८ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९९०।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३२०।– 

 2208.90.90.30 --- ३० र्.ुवप. शक्षिको (३९.९४ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.९२०।- 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.१३१५।- 

 2208.90.90.40 --- ४० र्.ुवप. शक्षिको (३४.२३ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.४६५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.७७०।– 

 2208.90.90.50 --- ५० र्.ुवप. शक्षिको (२८.५३ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 

प्रर्ि र्लटर 
रु.३७५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.७५०।– 

 2208.90.90.60 --- ७० र्.ुवप. शक्षिको (१७.१२ 
प्रर्िशि अल्कोहलको मात्रा भएको) 

प्रर्ि र्लटर रु.३५।– 

प्रर्ि एल.वप. र्लटर 
रु.११५।– 

 द्रष्टव्र् िर आर्ार्िि मदिराको हकमा मार्थ 
उक्षल्लक्षिि िरबन्िीमा िोवकएको 
अल्कोहलको मात्रामा एक 
प्रर्िशिसम्म फरक भएमा सोही 
िरबन्िी लाग्नेछ र एक प्रर्िशि भन्िा 
बढी फरक भएमा नक्षजकको  
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उच्चिरको िरवन्िी अनसुार 
अन्ि:शलु्क लगाई असलु उपर 
गररनेछ। 

24.01  अर्नर्मिि (अन्म्र्ानफु्र्ाक्चडि) सिुी; 
सिुीको अवशेर् (पैठारीमा मात्र)  

 2401.10.00 -डााँठबाट नछुट्याइएको वा 
नर्नकार्लएको सिुी (नट 
स्टेम्ड/स्ट्रीप्ड) 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.९५।- 

 2401.20.00 -आंक्षशक वा पूणि रुपमा डााँठबाट 
छुट्याइएको वा र्नकार्लएको सूिी 
(स्टेम्ड/ स्ट्रीप्ड) 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.९५।- 

 2401.30.00 -सिुीको अवशेर् प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.९५।- 

24.02  सिुी वा सिुीको प्रर्िस्थापक 
(सक्षव्स्टच्रू्ट) बाट वनेको र्सगार, 
चरुोट (चेरुट्स), सानो र्सगार 
(र्सगाररलस) र चरुोट (र्सगरेट)।  

 2402.10.00 -सूिीको र्सगार, चरुोट (चेरुट) र 
सानो र्सगार (र्सगारीलस) 

प्रर्ि क्षिल्ली 
रु.१७।- 

  -सूिीको चरुोट (र्सगरेट):  

 2402.20.10 --वफल्टर नभएको प्रर्ि एम रु.४९५।– 
  --वफल्टर भएको:  

 2402.20.21 ---७० र्म.र्म. सम्मको लमब्ाईमा प्रर्ि एम 
रु.1१३५।- 

 2402.20.22 ---७० भन्िा बढी ७५ र्म.र्म. 
सम्मको लमब्ाईमा (वफल्टर भएको) 

प्रर्ि एम 
रु.1४७५।- 

 2402.20.23 ---७५ भन्िा बढी ८५ र्म.र्म. 
सम्मको लमब्ाईमा (वफल्टर भएको) 

प्रर्ि एम 
रु.1९२०।- 

 2402.20.24 ---८५ र्म.र्म. भन्िा बढी लमब्ाईमा 
(वफल्टर भएको) 

प्रर्ि एम 
रु.२७१५।- 

  -अन्र्:  

 2402.90.10 --िर्ारी र्बडी प्रर्ि एम रु.90।- 
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 2402.90.20 --सबै प्रकारका र्सगार प्रर्ि क्षिल्ली 
रु.1७।- 

24.03  अन्र् र्नर्मिि (म्र्ानफु्र्ाक्चडि) सिुी र 
प्रर्िस्थापक सिुी; समरुपी 
(होमोक्षजनाइज्ड) वा पनुर्निर्मिि 
(ररकक्षन्स्टचएूटेड) सिुी; सिुीको रस र 
सार।  

  -कुनै पर्न अनपुािमा सिुीको 
प्रर्िस्थापक (सक्षव्स्टच्रू्ट) भएको वा 
नभएको धूमपान गने सिुी :  

 २४०३.११.०० --र्स भागको उपशीर्िक द्रष्टव्र् १ 
मा उक्षल्लक्षिि वाटर पाइप टोबाको 
(िमाि)ु  

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.१३३५।- 

  --अन्र्:  
 २४०३.९९.९० ---अन्र् प्रर्ि वक.ग्रा. रु.३३५।- 
  --अन्र् :  

 2403.19.10 ---पाइप टोबाको प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.१३३५।- 

 2403.19.20 --चरुोट िथा र्बडीको लार्ग प्रशोर्धि 
सिुी 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.2७५।- 

 2403.19.90 ---अन्र् प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.2७५।- 

  -अन्र्:  

 2403.91.00 --समरुपी (होमोक्षजनाइज्ड) वा 
पनुर्नर्मिि (ररकक्षन्स्टचएूटेड) सिुी 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.3३5।- 

  --अन्र्:  

 2403.99.10 ---जिाि, िैनी, नस (स्नफ) र गटु्िा 
र र्नकोटीनर्िु पान मसलाहरु िथा 
र्स्िै सरुि्ी र्मक्षिि िर्ारी वस्िहुरु 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.६१०।- 

 2403.99.20 ---चनूा र्मलाई िान े िदु्रा र्बक्रीको 
लार्ग प्र्ावकङ्ग गररएको सिुी 

प्रर्ि वक.ग्रा. 
रु.3३5।- 

 2403.99.30 ---िदु्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको प्रर्ि वक.ग्रा. 
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कावटएको सिुी (कट् टोबाको); धलुो 
सिुी (डस्ट टोबाको) 

रु.3३5।- 

25.15  अर्ल अर्ल टुक्राएको वा करौिीद्वारा 
काटेको वा अरु वकर्समले काटेको 
ववक्षशष्ट गरुुत्व २.५ वा बढी भएको 
चरपाटे (वगािकार समेि) वढक्का वा 
पािा माविल (र्संगममंर), ट्राभरवटन, 
इकोक्षजन र अन्र् चनूद्वारा स्मारक वा 
भवन बनाउन े ढंुगा र एलावाष्टर 
(स्फवटक ढंुगा)।  

  -माविल संगममिर र ट्राभरवटन:  

 2515.12.00 --करौंर्िद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा 
अरु वकर्समले काटेको चारपाटे 
(वगािकार समेि) वढक्का वा पािा मोल प्रर्िशि ५ 

 2515.20.00 –इकोक्षजन वा अन्र् चनू र्मक्षिि 
स्मारक वा भवन बनाउन े ढंुगा र 
एलावाष्टर (स्फवटक ढंुगा)  मोल प्रर्िशि ५ 

25.16  करौंर्िद्वारा वा अन्र् वकर्समले अर्ल 
अर्ल िार्छएको, कावटएको वा 
टुक्राइएको चारपाटे (बगािकार समेि) 
वढक्का वा पािाको रुपमा रहेको 
ग्रनेाइट (कडा पत्थर), पफािइरी, रेशा 
नभएको आग्नेर् चट्टान, वेसाल्ट, 
बलौटेढंुगा र स्मारक एवं भवन 
बनाउने अन्र् ढंुगा।  

  -कडा प्थर (ग्रनेाइट) :  

 2516.12.00 --करौंर्िद्वारा अर्ल अर्ल कावटएको वा 
अन्र् प्रकारले काटेको चारपाटे 
(वगािकार समेि) वढक्का वा पािा मोल प्रर्िशि 1५ 

 2516.20.00 -बलौट ढुङ्गा मोल प्रर्िशि 1५ 

 2516.90.00 -अन्र् स्मारक वा भवन बनाउन ेढंुगा मोल प्रर्िशि 1५ 
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  -पोटिल्र्ाण्ड र्समेण्ट :  

 2523.21.00 --कृर्त्रम रुपले रंगाएको वा नरंगाएको 
सेिो र्समेण्ट 

प्र.मे.टन रु.२२०।- 

 2523.29.00 --अन्र् (पोटिल्र्ाण्ड र्समेण्ट िैरो) प्र.मे.टन रु.२२०।- 
 2523.30.00 -आलरु्मनस र्समेण्ट प्र.मे.टन रु.२२०।- 
 2523.90.00 -अन्र् हाइड्रोर्लक र्समेण्ट प्र.मे.टन रु.२२०।- 

32.08  अजलीर् माध्र्ममा प्रक्षिप्त (र्डस्पस्डि) 
वा घरु्लि (र्डजोल्भ्ड) संश्लवेर्ि 
पोर्लमरहरु (बहभुाव) वा रासार्र्नक 
ढंगबाट पररवर्ििि (मोर्डफाइड) 
संश्लवेर्ि पोर्लमरहरुमा आधाररि 
रंगलेप (पेन्टस) र रोगन (वार्निस) 
हरु (इनामेल र प्रलािारस समेि); 
र्स भागको द्रष्टब्र्मा पररभार्ा गरे 
अनसुारका घोलहरु (सोल्रू्शन)।  

 3208.10.00 -पोर्लष्टरमा आधाररि मोल प्रर्िशि ७ 

 3208.20.00 -एके्रर्लक वा र्भनाइन पोर्लमरहरुमा 
आधाररि मोल प्रर्िशि ७ 

 3208.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ७ 

32.09  जलीर् माध्र्ममा र्डष्पस्डि (प्रक्षिप्त) वा 
र्डजल्भ (घरु्लि) गररएको कृर्त्रम 
पोर्लमरहरु (बहभुाग) वा रासार्र्नक 
िवरले पररवििन गररएको प्राकृर्िक 
पोर्लमरहरुमा आधाररि रङ्गलेप (पने्ट) 
र रोगन वार्निस) इनामेल र 
प्रलािारस (ल्र्ाकसि) समेि)।  

 3209.10.00 -एके्रर्लक वा र्भनाइल पोर्लमरमा 
आधाररि मोल प्रर्िशि ७ 

 3209.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि ७ 

32.10 3210.00.00 अन्र् रंग लेप (पने्ट) र रोगन 
(बार्निस) (इनामेल, प्रलािारस ल्र्ाकर मोल प्रर्िशि ७ 
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र र्डस्टेम्पर समेि) छाला िर्ारी गने 
(लेिर वफर्नर्संग) काममा प्रर्ोग हनु े
िालका िर्ारी वाटर वपगमेन्ट 
(जलीर् वणिक) 

३२.१४   र्ससाकार (ग्लेक्षजर्र) को पटु्टी, 
ग्राफ्टीङ्ग पटु्टी, रेक्षजन र्समेन्ट, कौक 
(संर्धबन्धक) र्ौर्गकहरु र अन्र् 
मावष्टक (िोटो) हरु; क्षचत्रकारको 
भरौट (वफर्लङ्ग) हरु, गहृमिु 
(फ्र्ासाड), र्भत्री र्भत्तो, भईु र िल्लो 
छि (र्सर्लङ्ग) र र्स्िै ठाउाँको लार्ग 
सिहको वकरण परावििन र्नरोधक 
उत्पािनहरु।   

  ३२१४.१०.०० -काचनकिाि (र्सशाको काम गने 
ग्लेक्षजर्र) को पोटीन (पटु्टी), रोपण 
वा कलम बााँध्न े (ग्राफ्टीङ्ग) पोटीन 
(पटु्टी), रेक्षजन र्समेण्टहरु, सक्षन्धबन्धक 
(कौवकङ्ग) र्ौर्गकहरु (कम्पाउण्डस) 
र अन्र् माक्षस्टक्स (िोटाहरु); 
क्षचत्रकार (पेण्टर) को भरौट 
(वफर्लङ्गस)  मोल प्रर्िशि ५ 

  ३२१४.९०.०० -अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 
33.03 3303.00.00 सगुक्षन्धि वा शरीर सफाइ सम्बन्धी 

पानी। मोल प्रर्िशि ७ 

33.04  सौन्िर्ि वा रुप–सज्जा (मेक–अप) का 
सामानहरु (और्धी बाहेकको), 
छालाको सरुिाको लार्ग प्रर्ोग गररने 
वस्िहुरु; घाम छल्ने वा घामद्वारा 
(छाला) रंगाउने (सनट्यान) 
सामानहरु समेि; हाि र नङ 
प्रशाधनहरु (मेर्नक्र्ोर) वा गोडाको 

 



 

143 
 

उपचार सम्बन्धी (पेर्डक्र्ोर) 
सामानहरु। 

 3304.10.00 -ओठ सज्जा (र्लप मेकअप) का 
सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3304.20.00 -आाँिा सजाउने (आइ मेकअप) का 
सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3304.30.00 -हाि गोडाका नङ उपचार सम्बन्धी 
प्रशाधनहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3304.91.00 --संपीर्डि (कम्प्रसे्ड) गरेको वा 
नगरेको पाउडर  मोल प्रर्िशि 5 

 3304.99.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

33.05  कपालमा प्रर्ोग गररने सामानहरु। 
 

 3305.10.00 -स्र्ाम्पूहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3305.20.00 -स्थार्ी रुपमा कपाल र्सधा गने वा 
घमुाउरो बनाउने साधनहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3305.30.00 -कपाल रंगाउने प्रलािारस मोल प्रर्िशि 5 

 3305.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

33.06  मिु सम्बन्धी (ओरल) वा िााँि 
सम्बन्धी (डेण्टल) स्वास््र् (हाइक्षजन) 
र्नर्मत्तका िर्ारी वस्िहुरु 
(वप्रपरेसन्स), िन्ि क्षस्थरक लेिो र चणूि 
(डेिर वफक्सेवटभ पेष्टस र पाउडसि) 
समेि; अलग अलग (इनर्डर्भजअुल) 
िदु्रा र्बक्रीको प्र्ाकेजमा भएको िांि 
हरुको चेप (बीचको भाग) सफा गनि 
प्रर्ोग गररने िन्ि ु (र्ानि) (डेण्टल 
ल्फौस वा िााँि वा िााँिको चेप सफा 
गनि बनाइएको मलुार्म िालको 
धागो)। 

 

 3306.10.00 -िन्ि मिनहरु (डेक्षण्टफ्रीसेस) मोल प्रर्िशि 5 

 3306.20.00 -िांिहरुको चेप सफा गनि प्रर्ोग मोल प्रर्िशि 5 
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गररने िन्ि ु(डेण्टल ल्फौस) 
 3306.90.00 -अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 

33.07  िाह्री बनाउन े (वप्रशेभ, शेर्भङ्ग र 
आफ्टरशेभ) सामानहरु, गन्ध हटाउन,े 
नहुाउने सामानहरु, रौं िइुल्र्ाउने 
सामानहरु र अन्र्त्र नपरेका, अन्र् 
सगुक्षन्धि िंृगाररक वा सर सफाइका 
सामानहरु; ववसंक्रामक ित्वहरु भएको 
वा नभएको, सगुक्षन्धि भएको वा 
नभएको कोठा गन्धहारक 
(र्डओडोराइजर) सामानहरु। 

 

 3307.10.00 -िाह्री बनाउने (वप्रशेभ, शेर्भङ्ग र 
आफ्टरशेभ) सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3307.20.00 -व्र्क्षिगि गन्ध हटाउन े र पर्सना 
रोक्ने सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3307.30.00 -सगुक्षन्धि नहुाउने लवण र स्नानका 
सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3307.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

34.01  साबनु; साबनु भएका वा नभएका छड 
वा डण्डी (वार) वटवकर्ा (केक), 
सााँचोमा ढालेर (मोल्डेड) बनेका रुप 
वा आकृर्िका, बाह्य भागमा असर पाने 
(सफेस एक्षक्टभ) प्रांगाररक उत्पािन 
वा ववरचनहरु (वप्रपरेसन्स) सावनु भए 
वा नभएका िरल (र्लक्षक्वड) वा लेिो 
(क्रीम) रुपमा भएको र िदु्रा 
र्बक्रीको लार्ग प्रस्ििु गररएका (पटु 
अप फर ररटेल सेल) नहुाउन (वार्सङ 
ि स्कीन) र्नर्मत्तका बाह्य भागमा 
असर पाने (सफेस एक्षक्टभ) प्रांगाररक 
उत्पािन वा ववरचन (वप्रपरेसन्स) हरु; 
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साबनु (सोप) वा अपमाजिक 
(र्डटजेण्ट) द्रब्र् संर्सि 
(इक्षम्प्रग्नेटेड), ववलेवपि (कोटेड) वा 
आवतृ्त (कभडि) भएका कागि, गद्दा 
(वार्डङ्ग), जमोठ (फेल्ट) र 
वर्नेिरवस्ि ु(ननवभेुन्स)।  

 3401.11.00 --ट्वाइलेट (शारीररक सफाइ) को 
प्रर्ोगको लार्ग (और्र्धमूलक उत्पािन 
समेि  मोल प्रर्िशि 5 

 3401.19.00 --अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 

 3401.20.00 -अन्र् रुपका साबनु मोल प्रर्िशि 5 

 3401.30.00 -छाला सफा गने (नहुाउने) कार्ि 
र्नर्मत्तका बाह्य भागमा असर पाने, 
िरल (र्लक्षक्वड) वा लेिो (क्रीम) 
रुपमा भएका िदु्रा र्बक्रीको लार्ग 
प्रस्ििु भएका प्रांगाररक उत्पािन 
(प्रोडक्ट्स) िथा ववरचनहरु 
(वप्रपरेसन्स) मोल प्रर्िशि 5 

34.02  प्रांगाररक बाह्य भागमा असर पाने 
कारकहरु (एजेन्ट) (साबनु बाहेक); 
बाह्य भागमा असर पाने िर्ारी 
वस्िहुरु, धनुे (वार्सङ्ग) उत्पािनहरु 
(धनुे सहार्क सामान समेि) र शीर्िक 
३४.०१ मा उल्लेि भएका बाहेक 
सावनु भएको वा नभएको सफा गने 
(क्षक्लर्नङ्ग) सामानहरु। 

 

  -िदु्रा र्बक्रीको रुपमा राक्षिएको वा 
नराक्षिएको प्रांगाररक बाह्य भागमा 
असर पाने कारकहरु (एजेन्ट): 

 

 3402.11.00 --एर्नर्ोर्नक मोल प्रर्िशि 5 

 3402.12.00 --क्र्ावटर्ोर्नक मोल प्रर्िशि 5 
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 3402.13.00 --नन-आर्ोर्नक मोल प्रर्िशि 5 

 3402.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 3402.20.00 -िदु्रा र्बक्रीको लार्ग राक्षिएका िर्ारी 
सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्: 
 

 3402.90.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

38.14 3814.00.00 प्रांगाररक संर्िु द्रावक (सोल्भेन्ट) र 
पािलो पाने (र्थनर) पिाथि, अन्र्त्र 
नपरेको; प्रलेप (पेन्ट) र रोगन 
(वार्निस) हटाउने वा मेट्न े िर्ारी 
सामानहरु। प्रर्ि र्ल. रु.२२।– 

39.20  अकोशीर् (नन्सेललु्र्र) र असवल 
(नट् ररइन्फोस्डि), अस्िर नहार्लएको वा 
पटर्लि (लेर्मनेट) नगररएको, आधार 
(सपोटि) नहार्लएको वा र्स्िै अरु 
सामानसाँग नजोर्डएका प्लावष्टकका 
अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, वफल्म, फ्वाईल 
र क्षस्ट्रपहरु। 

 

 3920.10.00 -इथाइर्लनको पोर्लमरको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.20.00 -प्रोवपर्लनको पोर्लमरको  मोल प्रर्िशि 5 

 3920.30.00 -स्टाइररनको पोर्लमरको मोल प्रर्िशि 5 

  -र्भनार्ल क्लोराइडको पोर्लमरहरुका: 
 

 3920.43.00 --िौलको वहसाबले ६ प्रर्िशिभन्िा 
घटी सघुट्यकारी (प्लावष्टसाइजसि) 
नरहेको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -एके्रर्लक पोर्लमरको: 
 

 3920.51.00 --पोर्ल (र्मथाइल र्मथावक्रलेट) को मोल प्रर्िशि 5 

 3920.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -पोर्लकावोनेटहरु, अक्षल्कडरेक्षजन्स, 
पोर्लएर्लल इष्टरहरु वा अन्र् 
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पोर्लष्टरहरु: 
 3920.61.00 --पोर्लकावोनटेहरुको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.62.00 --पोर्ल (इथाइर्लन टेररफ्थालेट) को मोल प्रर्िशि 5 

 3920.63.00 --असंिपृ्त पोर्लष्टरहरुको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.69.00 --अन्र् पोर्लष्टरहरुको मोल प्रर्िशि 5 

  -सेललुोज वा र्सका रासार्र्नक 
व्रू्त्पक्षत्तहरुको : 

 

 3920.71.00 --पनुरउ्त्पादिि सेललुोजको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.73.00 --सेललुोज एर्सटेटको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.79.00 --अन्र् सेललुोज व्रू्त्पक्षत्तहरुको मोल प्रर्िशि 5 

  --अन्र् प्लावष्टकहरुकोः 
 

 3920.91.00 --पोर्ल (र्भनार्ल वटुाईरन) को मोल प्रर्िशि 5 

 3920.92.00 --पोर्लर्ामाइडको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.93.00 --एर्मनो-रेक्षजन्सको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.94.00 --फेनोर्लक रेक्षजन्सको मोल प्रर्िशि 5 

  --अन्र् प्लावष्टकको: 
 

 3920.99.10 ---मदु्रण गररएको मोल प्रर्िशि 5 

 3920.99.90 ---अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 

39.21  प्लावष्टकका अन्र् प्लेटहरु, र्सटहरु, 
वफल्म, फ्वाइलहरु र स्ट्रीपहरु। 

 

  -कोशमर् (सेललुर) : 
 

 3921.11.00 --स्टाइररनको पोर्लमरको मोल प्रर्िशि 5 

 3921.12.00 --र्भनार्ल क्लोराइड पोर्लमरको मोल प्रर्िशि 5 

 3921.13.00 --पोर्लरू्रेथेनको मोल प्रर्िशि 5 

 3921.14.00 --पनुउित्पादिि (ररजेनरेटेड) कोर् 
(सेललुोज) को मोल प्रर्िशि 5 

 3921.19.00 --अन्र् प्लावष्टकहरुको मोल प्रर्िशि 5 

  -कोशमर् (सेललुर) : 
 

  --अन्र् : 
 

 3921.90.10 ---मदु्रण गररएको मोल प्रर्िशि 5 

 3921.90.90 ---अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 
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39.22  प्लावष्टकका स्नानगार (वा्स) हरु, 
वहधुार स्नानागार (सावर वा्स)् हरु, 
पानी आउने र र्नस्कने व्र्वस्था 
सवहिको डुाँड (र्सङ्क) हरु, प्रिालनाधार 
(वाश-बेर्सन), सबडेट हरु, ल्र्ाभोटरी 
प्र्ानहरु, आसनहरु (र्सट्स) र 
ढकनीहरु (कभसि), प्रिालन 
जलाधार(फ्लर्सङ्ग र्सस्टन्सि) हरु र 
र्स्िै सरसफाइका समानहरु 
(स्र्ानीटरी वेर्र) 

 

 3922.10.00 -स्नानागार (वा्स) हरु, वहधुार 
स्नानागार (शावर वा्स) हरु डुाँड 
(र्सङ्कस) हरु िथा प्रिालनाधार (वास 
बेर्सन्स हरु) मोल प्रर्िशि 5 

 3922.20.00 -ल्र्ाभोटरी र्सटहर (आसनहरु) र 
ढकनीहरु (कभरहरु) मोल प्रर्िशि 5 

 3922.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

39.23  मालसामानको ओसारपसार 
(कन्भेरे्न्स) वा पररवेष्टन (प्र्ाक) गने 
प्लावष्टकका सामानहरु; प्लावष्टकका 
पौलो वा वजुो (स्टोपसि) ढकनी 
(र्लड्स), र्बकािहरु (क्र्ाप्स) र अन्र् 
बन्ि गने (क्लोजसि) सामग्रीहरु। 

 

  -बाकस (कन्िरु वा सन्िूस) हरु, केस 
(वट्टा वा पेटी) हरु, टोकरी वा डालो 
(के्रटस) र र्स्िै सामग्रीहरु:  

 

 3923.10.10 --प्लावष्टकका पररवेष्टन (प्र्ाक) गने 
ट्यूवहरु  मोल प्रर्िशि 5 

 3923.10.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -बोरा वा थैलो (स्र्ाक्स) र झोलाहरु 
(ब्र्ागहरु) कोन्स (डोको, सोली जस्िा 
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सामानहरु) समेि) : 
 3923.21.00 --इथाइर्लनका पोर्लमरहरुका मोल प्रर्िशि 5 

 3923.29.00 --अन्र् प्लावष्टकहरुको मोल प्रर्िशि 5 

  -कावािइज (चोर्ा इत्र्ादि बनुी मोहे्रको 
ठूलो बोिल), बोिलहरु फ्लास्कहरु र 
त्र्स्िै सामानहरु: 

 

 3923.30.10 --पेट बोिल (बोिल वप्रफमि) मोल प्रर्िशि 5 

 3923.30.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 3923.50.00 -पौलो वा वजुोहरु (स्टोपसि), 
ढकनीहरु (र्लड्स), र्बकािहरु 
(क्र्ाप्स) र अन्र् बन्ि गने सामग्रीहरु 
(क्लोजसि) मोल प्रर्िशि 5 

 3923.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

39.24  प्लावष्टकका भोजनपात्रहरु (टेबलु- 
वेर्र), भान्साका पाक उपकरणहरु 
(वकचेन वेर्र), अन्र् घरार्ासी 
सामानहरु र सरसफाइ सम्वन्धी 
(हाइजेर्नक) वा शौच र िृङ्गार 
(ट्वाइलेट) का समानहरु 

 

  -टेवलुका भोजनपात्रहरु (टेवलुवेर्र), 
भान्साका पाक उपकरणहरु (वकचेन 
वेर्र): 

 

 3924.10.10 --बच्चालाई िधु िवुाउन ेबोिल मोल प्रर्िशि 5 

 3924.10.20 --मेलामाइनका भााँडा मोल प्रर्िशि 5 

 3924.10.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 3924.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

39.25  अन्र्त्र नपरेको कमीका प्लावष्टकका 
ज्र्ावलहरु (ववल्डसि वेर्र) 

 

 3925.10.00 -३०० र्ल. भन्िा बढी िमिाका 
ररजभ्वािर्सि ट्याङ्कस, िरल पिाथि राख्न े
बडाबडा भाडा (भ्र्ाट्स) र त्र्स्िै मोल प्रर्िशि 5 
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कन्टेनरहरु 

 3925.20.00 -ढोकाहरु, झ्र्ालहरु र र्िनका फे्रम 
(चौकोसहरु) र ढोकाका संघारहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3925.30.00 -सटर (कपाट) हरु, झ्र्ालका 
क्षझलर्मल पिािहरु (भेनेर्सर्न 
ब्ल्र्ाण्डससमेि) र त्र्स्िै सामानहरु र 
र्िनका अवर्व (पाटिस) हरु मोल प्रर्िशि 5 

 3925.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

39.26  प्लावष्टकका अन्र् सामाग्रीहरु र 
शीर्िक ३९.०१ िेक्षि ३९.१ सम्मका 
अन्र् पिाथिहरुका सामानहरु। 

 

 3926.10.00 -कार्ािलर् वा ववद्यालर्का आपूर्ििहरु 
(सप्लाइज) मोल प्रर्िशि 5 

 3926.20.00 -पररधान सामग्रीहरु (लगुाफाटो र 
सहार्क पररधान सामग्रीहरु (क्लोदिङ 
एक्सेसररज) पन्जा (ग्लोभ्स), र्मटेन्स 
(बढुीऔला एकार्िर अरु चारओटा 
औला एकैठाउ अकोर्िर ढाक्ने गरी 
िर्ार गरेको पिाहरु) र औलाहरु 
िलैु रहन े िालका पिाहरु (र्मट्स) 
समेि मोल प्रर्िशि 5 

 3926.30.00 -फर्निचरका काउचहरुका वफवटङ्गहरु, 
उपकरण, पाटिपजुाि जस्िा सामानहरु वा 
र्स्िै सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 3926.40.00 -लघ ुप्रर्िमाहरु (स्ट्याट्यूट्स) मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्ः 
 

 3926.90.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

६७.०२   कृर्त्रम फूलहरु, पल्लव (फोर्लएज) र 
फल र र्िनका भागहरु (पाटिस); 
कृर्त्रम फूलहरु, पल्लव र फलबाट 
बनेका वस्िहुरु।   
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 ६७०२.१०.०० -प्लावष्टकको  मोल प्रर्िशि १० 
  ६७०२.९०.०० -अन्र् पिाथिको  मोल प्रर्िशि १० 

68.02  शीर्िक ६८.०१ का वस्िहुरु 
वाहेकका स्मारक वा र्नमािणको लार्ग 
िर्ार गरेका ढंुगा (स्लेट वाहेक) र 
र्िनका समानहरु, वप्रष्ठ सामग्री 
(व्र्ावकङ्ग) भएको वा नभएको 
प्राकृर्िक ढंुगा (स्लेटसवहि) का 
संगममिरका ठोस िाना (मोज्र्ाक 
क्र्वु्स) र र्स्िै समाना प्राकृर्िक ढंुगा 
(स्लेटसवहि) का कृर्िम रुपले 
रंगाइएका िानाहरु रोडा, र्गिाि, 
टुक्राहरु र धलुो (स्लेट सवहि) 

 

  -चेप्टो वा समिल सिह भएको 
सामान्र् रुपले कावटएको वा क्षचरेको 
अन्र् स्मारक वा र्नमािणको लार्ग 
िर्ार गररएको ढंुगा र र्िनका 
वस्िहुरु: 

 

 6802.21.00 --संगममिर, सरन्ध पत्थर 
(ट्राभरटाइन) र पत्थररलो पिाथि 
(अलावाष्टर) मोल प्रर्िशि 5 

 6802.23.00 --पत्थर वा चट्टान (ग्रनेाइट) मोल प्रर्िशि 15 

 6802.29.00 --अन्र् ढुङ्गाहरु मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् : 
 

 6802.91.00 --संगममिर, सरन्धर पत्थर 
(ट्राभरटाइन) र पत्थररलो पिाथि 
(अलावाष्टर) मोल प्रर्िशि 5 

 6802.92.00 --अन्र् चनुिार ढंुगा मोल प्रर्िशि 5 

 6802.93.00 --पत्थर वा चट्टान (ग्रनेाइट) मोल प्रर्िशि 15 

 6802.99.00 --अन्र् पत्थरहरु मोल प्रर्िशि 5 

68.13  अश्मिन्ि ु (एसवेष्टस), अन्र् िर्नज 
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ित्वहरु वा सेल्र्लुोजका आधारका, 
कपडा वा अन्र् पिाथिका साथ 
समार्ोजन (कम्वाइन) भए वा 
नभएको बे्रक, क्लच र र्स्िै 
समानहरुका लार्ग, जडान नभएका 
(नौट माउन्टेन्ट) घर्िण पिाथि वा 
र्िनका सामानहरु (जस्िै, चााँिर रौल, 
पाटा (क्षस्ट्रप), िण्ड (सेग्मेण्ट), चक्का 
(र्डस्क), वाससि, प्र्ाडहरु)। 

 6813.20.00 -अश्मिन्ि ु(एसवेस्टस) भएका मोल प्रर्िशि 5 

  - अश्मिन्ि ु(एसवेस्टस) नभएका: 
 

 6813.81.00 --बे्रक लाइर्नङ्ग र प्र्ाडहरु मोल प्रर्िशि 5 

 6813.89.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

69.07  माटोका फ्लेगहरू र पेर्भङहरू 
(पत्थरहरू नक्षजकै रहेको जडान), 
अगनेो वा चलुो (हथि) वा र्भत्ताका 
टार्लहरू; अस्िर (ब्र्ावकङ्ग) भएको 
वा नभएको संगममिर गने ठोस िाना 
पिाथि र र्स्िै सामानहरू; वफर्नर्सङ्ग 
सेरार्मक्स। 

 

  -फ्लेगहरू र पेर्भङहरू (पत्थरहरू 
नक्षजकै रहेको जडान), अगनेो वा चलुो 
(हथि) वा र्भत्ताका टार्लहरू, 
उपशीर्िक ६९०७.३० र 
६९०७.४० का बाहेक :- 

 

 6907.21.00 --िौलका वहसाबमा जल प्रशोचन 
कोवफर्सर्न्ट ०.५% ननाघकेो मोल प्रर्िशि 5 

 6907.22.00 --िौलका वहसाबमा जल प्रशोचन 
कोवफर्सर्न्ट ०.५% नाघकेो िर 
१०% ननाघेको मोल प्रर्िशि 5 

 6907.23.00 --िौलका वहसाबमा जल प्रशोचन मोल प्रर्िशि 5 
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कोवफर्सर्न्ट १०% नाघेको 
 6907.30.00 -संगममिर गने ठोस िाना पिाथिहरू 

(मोज्र्ाक क्र्बु्स) र र्स्िै, उपशीर्िक 
६९०७.४० का बाहेक मोल प्रर्िशि 5 

 6907.40.00 -वफर्नर्सङ्ग सेरार्मक्स मोल प्रर्िशि 5 

70.03  अवशोर्क, प्रर्िववमब्ीर् वा 
अप्रर्िववमब्ीर् िह (पत्र वा लेर्र) 
भएको वा नभएको, पािा (र्सट्स) वा 
प्रोफाइल को रुपमा भएको, अरु कुनै 
वकर्समको काम नगररएको, ढालेको 
कांच (काष्ट ग्लास) र वेक्षल्लि कांच 
(रोल्ड ग्लास)। 

 

  -िारववहीन पािा : 
 

 7003.12.00 --सम्पूणि रुपमा रंगाएको (बडी 
वटण्टेड्), अपारिशी पाररएको 
(ओपार्सफाइड्), रंग चढाइएको 
(फ्ल्र्ास्ड) वाअवशोर्क, प्रर्िववमब्ीर् 
वा अप्रर्िववमब्ीर् िह (लेर्र) भएको  मोल प्रर्िशि 5 

 7003.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 7003.20.00 -िार भएको पािा मोल प्रर्िशि 5 

 7003.30.00 -प्रोफाइल मोल प्रर्िशि 5 

70.04  अवशोर्क, प्रर्िववमब्ीर् वा 
अप्रर्िववमब्ीर् िह (लेर्र) भएको वा 
नभएको, िर अन्र् कुनै काम 
नगररएको, पािा (र्सट्स) को रुपमा 
भएको िन्क्र्ाएर बनाइएको (ड्रन) 
कांच वा हावाफुकेर वा ग्र्ााँस भरेर 
बनाइएको (ब्लोन) कााँच।  

 

 7004.20.00 -सम्पूणि रुपमा रंगाएको (बडी 
वटन्टेड्), अपारिशी पाररएको 
(ओपार्सफाइड), रंग चढाएको मोल प्रर्िशि 5 
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(फ्ल्र्ास्ड) वा अबशोर्क, प्रर्िववमब्ीर् 
वा अप्रर्िववमब्ीर् िह (लेर्र) भएको  

 7004.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

70.05  अवशोर्क, प्रर्िववम्वीर् वा 
अप्रर्िववम्वीर् िह (लेर्र) भएको वा 
नभएको, िर अन्र् वकर्समबाट कुनै 
काम नभएको, पािा (र्सट्स) मा 
भएको फ्लोट ग्लास (कांच) र सिह 
घवर्िि (ग्राउण्ड) वा चमकाइएको 
(पोर्लस्ड) कांच।  

 

 7005.10.00 -अवशोर्क, प्रर्िववम्वीर् वा 
अप्रर्िववम्वीर् िह (लेर्र) भएको, 
िार–ववहीन (नन-वार्डि) कांच। मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् िार ववहीन कांच : 
 

 7005.21.00 --सम्पूणिि: रंगाएको (वडी वटण्टेड) 
ओपार्सफाइड, फ्ल्र्ास्ड वा मेरेली 
सरफे्स ग्राउण्ड मोल प्रर्िशि 5 

 7005.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 7005.30.00 -िार भएको कााँच मोल प्रर्िशि 5 

70.06 7006.00.00 शीर्िक ७०.०३, ७०.०४ वा 
७०.०५ का कांचहरु, र्नहरेुको 
(बेन्ट), वकनाराको काम गरेको (एज 
वक्डि), िोपेको (इनग्रभे्ड), प्वाल 
पारेको (र्ड्रल्ड), इनामेल लगाएको वा 
अन्र् प्रकारले बनाएको िर अन्र् 
पिाथिसंग जोडी आकार नदिएको वा 
जडान नगरेको। मोल प्रर्िशि 5 

70.07  कडा बनाएको वा पटर्लि कााँच 
भएको सरुक्षिि कांच। 

 

  -कडा बनाएको (िावपि) सरुक्षिि 
कांच: 
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 7007.11.00 --गाडी, जहाज, अन्िरीिर्ान वा 
सवारीका साधनमा समाववष्ट गनि र्ोग्र् 
आकार र नापका मोल प्रर्िशि 5 

 7007.19.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -पटर्लि सरुक्षिि कांच : 
 

 7007.21.00 --गाडी, जहाज, अन्िरीिर्ान वा 
सवारीका साधनमा समाववष्ट गनि र्ोग्र् 
आकार र नापको मोल प्रर्िशि 5 

 7007.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

70.08 7008.00.00 कांचको बहरु्भत्तीर् अवरोधक इकाइ 
(मक्षल्टपल वाल्ड इन्सलेुवटङ रू्र्नट)। मोल प्रर्िशि 5 

70.09  फोरम भएको वा नभएको काचंको 
ऐना, पछार्डको दृश्र् िेक्षिन े ऐना 
समेि। 

 

 7009.10.00 -गाडीको पषृ्ठ दृश्र् िेक्षिने ऐना मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् : 
 

 7009.91.00 --फे्रम नहालेको मोल प्रर्िशि 5 

 7009.92.00 --फे्रम हालेको मोल प्रर्िशि 5 

72.13  फलाम वा अर्मक्षिि स्पािका (नन ्
एल्वार्) का लाप्सा र डण्डीहरु (बासि 
एण्ड रौड्स), िापवेर्लि (हटरौल्ड), 
असमर्मि रुपले बेवह्रएको कुण्डली 
(क्वार्ल) हरु। 

 

 7213.10.00 -वेलन प्रवक्रर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै 
समर्मा उत्पन्न भंगरुीकरण 
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु (ररब्स), 
िांचहरु (ग्रभु्स) वा अन्र् ववकृर्िहरु 
(र्डफोमेसन) हरु भएका 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.20.00 -अन्र् वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको 
मात्रा बढी प्रर्िशिमा भएको इस्पाि 
ववशेर्) को  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 
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  --१ र्म.र्म. भन्िा कम नापको व्र्ास 
भएको वतृ्ताकार र्िर्िकच्छेि (क्रस 
सेक्सन) को:  

 7213.91.10 --- ८ र्म.र्म. ननाघकेो  प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.91.90 ---अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.99.00 --अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

72.14  गढेको (फोज्डि), िापवेर्लि 
(हटरोल्ड), िाप कवर्िि (हट ड्रन) वा 
िाप ववहष्कृि (हट एक्स्ट्रुडेड्) 
बाहेक अन्र् काम नगररएको फलाम 
वा अर्मक्षिि (नन ् एल्वार्) इस्पािका 
अन्र् लाप्सा (बासि) डण्डी (रौड) हरु, 
वेलनकररर्ा पर्छ बटाररएका 
(क्षट्वस्टेड्) र्स्िा वस्िहुरु समेि।  

 7214.10.00 -गढेको (फोज्डि) (िािो पारी वपटेर 
बनाएको )  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.20.00 -वेलन प्रवक्रर्ा (रोर्लङ्ग प्रोसेस) कै 
समर्मा उत्पन्न भएका भंगरुीकरण 
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु (ररब्स), 
िांचहरु (ग्रभु्स) वा अन्र् ववकृर्िहरु 
(र्डफोमेसन्स) भएका वा वेलन वक्रर्ा 
(रोर्लङ्ग) पर्छ बटाररएका (वट्रवस्टेड): 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.30.00 -अन्र्, वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको 
मात्रा बढी प्रर्िशिमा भएको इस्पाि 
ववशेर्) को  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्र् : प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.91.00 --चिभु ुिजाकृर्ि (वगािकार बाहेक) को 
र्िर्िक पररच्छेि (क्रस-सेक्सन) को  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  --अन्र् :  
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 7214.99.10 ---पनुवेलन र्ोग्र् (रररोलेवल) लाप्सा 
र डण्डी अर्धकिम लम्वाई १०० 
र्म.र्म. चौडाई ६०० र्म.र्म. र मोटाई 
५ र्म.र्म. र सो भन्िा बढी भएको 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.99.90 ---अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

72.15  फलाम वा अर्मक्षिि स्पाि (नन ्
एल्वार् स्टील) का अन्र् लाप्सा 
डण्डीहरु।  

 7215.10.00 -क्षशि र्नर्मिि (कोल्ड फोम्डि) वा 
क्षशि-पररष्कृि (कोल्ड-वफर्नस्ड) 
बाहेक अन्र् काम नभएको, वफ्र कवटङ्ग 
स्टील (सल्फरको मात्रा बढी 
प्रर्िशिमा भएको इस्पाि ववशेर्) को  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7215.50.00 -अन्र्, क्षशि र्नर्मिि (कोल्ड फोम्डि) वा 
क्षशि-पररष्कृि कोल्ड वफर्नस्ड) बाहेक 
अन्र् काम नभएका 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7215.90.00 -अन्र्  प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

72.16  फलाम वा अर्मक्षिि (नन-्एल्वार् 
स्टील) स्पािका ऐङ्गल (कोण) शेप्स 
(आकार) र सेक्सनहरु (भागहरु)।  

 7216.10.00 -िापबेर्लि (हट रोल्ड), िापकवर्िि 
(हटड्रन) वा िाप बवहष्कृि (हट 
एक्सटरूडेड) बाहेक अन्र् कार्ि 
नगररएको, ८० र्म.र्म.भन्िा कम 
उंचाइ भएको रू्.आइ. वा एच भागहरु 
(सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -िापबेर्लि, िापकवर्िि वा िाप 
ववहष्कृि बाहेक अन्र् कार्ि 
नगररएको, ८० र्म.र्म.भन्िा कम 
उचाइ भएको एल वा टी भागहरु  
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(सेक्सन्स) : 
 7216.21.00 --एल सेक्सनहरु प्र.मे.टन 

रु.१६५०।- 
 7216.22.00 --वट सेक्सनहरु प्र.मे.टन 

रु.१६५०।- 
  -िापबेर्लि, िापकवर्िि वा िाप 

बवहष्कृि बाहेक अन्र् कार्ि 
नगररएको, ८० र्म.र्म. वा सोभन्िा 
बढी उचाइ भएको रू्. आइ. वा एच ्
भागहरु (सेक्सन्स):  

 7216.31.00 --रू् सेक्सनहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.32.00 --आई सेक्सनहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.33.00 --एच सेक्सनहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.40.00 -िापबेर्लि िापकवर्िि वा िाप 
ववहष्कृिबाहेक अन्र् कुनै काम 
नगररएको, ८० र्म.र्म. वा सोभन्िा 
बढी उचाइ भएको, एल वा टी 
भागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.50.00 -िापबेर्लि, िापकवर्िि वा िाप 
बवहष्कृि बाहेक अन्र् कार्ि 
नगररएको, कोणहरु (एंगल) आकार 
(शेप्स) र भागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -क्षशि र्नर्मिि (कोल्ड फोम्डि) वा क्षशि 
पररष्कृि (कोल्ड वफर्नस्ड) बाहेक 
अन्र् काम नभएका, कोणहरु 
(एंगल्स), आकारहरु (शेप्स) र 
िण्डहरु (सेक्सन्स) :  

 7216.61.00 --समिल बेलन (फल्र्ाट रोल्ड) 
उत्पािनहरुबाट उपलब्ध 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.69.00 --अन्र्  प्र.मे.टन 
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रु.१६५०।- 
  -अन्र् :  

 7216.91.00 --समिल-बेलन (फ्ल्र्ाट-रोल्ड) 
उत्पािनहरुबाट क्षशि-र्नर्मिि (कोल्ड-
फोम्डि) वा क्षशि पररष्कृि (कोल्ड 
वफर्नस्ड) गररएका  

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.99.00 --अन्र्  प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

73.07  फलाम वा इस्पािको नली वा पाइप 
जडानहरु (जस्िै-कक्षप्लङ, एल्वोज, 
स्लीभ)।  

  -काष्ट वफवटङ्ग (ढालेर जडान गरेको):  

 7307.11.00 --अनम्र् (नन-्म्र्ार्लएबल) काष्ट 
आइरनको 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.19.00 --अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्र्, स्टेनलेस स्टीलको :  

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

 7307.22.00 --र्थ्रडेड (चडूीिार) एल्वोज, वेण्डस र 
स्लीभ्स 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.23.00 --वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.29.00 --अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्र् :  

 7307.91.00 --फ्लान्जेज प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.92.00 --र्थ्रडेड (चडूीिार) एल्वोज, वेण्डस र 
स्लीभ्स 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.93.00 --वट (कुन्िा) वेक्षल्डङ्ग वफवटङ्ग प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.99.00 --अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 
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73.08  फलाम वा इस्पािको संरचनाहरु 
(स्ट्रक्चसि) (शीर्िक नं ९४.०६ को 
पूवि ववरक्षचि भवनहरु बाहेक) र 
संरचनाका अंगहरु (जस्िै, पलु, पलु-
िण्डहरु, लक-गटे, टावसि, लेवटस 
मास्ट, छिहरु, छिका संरचनाहरु, 
ढोकाहरु र झ्र्ालहरु र र्िनका 
संरचनाहरु र ढोकाका संगारहरु, 
सटरहरु, वेदिका (ब्र्ालसु्ट्रेड्), 
िम्बाहरु र स्िम्भहरु); फलाम र 
इस्पािका पािा, डण्डी, ऐगंल, आकार, 
सेक्सन, ट्यूव र र्स्िै संरचनाका 
प्रर्ोगको र्नक्षम्ि िर्ार गररएका 
सामानहरु।  

 7308.10.00 -पलु र पलुका िण्डहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.20.00 -टावर र ल्र्ावटस माष्ट प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.30.00 -ढोका, झ्र्ाल र र्िनका चौकोसहरु र 
ढोकाका संघारहरु 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.40.00 -िट बााँध्न े (स्क्र्ाफोक्षल्डङ्ग), सटररङ, 
(फमाि) प्रोवपङ वा वपट प्रोवपङ (टेवा 
दिने) का र्स्िै उपकरणहरु 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.90.00 -अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

73.09 7309.00.00 जनुसकैु पिाथि (संपीर्डि वा िरलीकृि 
ग्र्ााँस बाहेक) को लार्ग, र्ाक्षन्त्रक वा 
िाप सम्बन्धी उपकरण जडान 
नभएको, अस्िर हालेको वा नहालेको, 
िाप र्नरोध गररएको वा नगररएको 
३०० लीटरभन्िा बढी ३००० र्लटर 
िमिा सम्मको फलाम वा इस्पािबाट 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 
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बनेका ररजभ्वािर्र (पानीपोिरी), टंकी, 
वपपा र र्स्िै आधानपात्र (कन्टेनर) 
हरु। 

73.11 7311.00.00 फलाम वा इस्पािको संपीर्डि वा 
िरलीकृि (कम्प्रसे्ड वा र्लक्वीफाइड्) 
ग्र्ााँस हाल्ने घरार्सी, व्र्ापाररक 
(औधोर्गक बाहेक) प्रर्ोजनका 
एल.वप.क्षज. र्सर्लण्डरहरु। मोल प्रर्िशि ५ 

73.15  फलाम वा इस्पािका र्सक्री (चेन) र 
र्िनका अंगहरु। 

प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -संर्धि ग्रक्षन्थर्िु (आवटिकुलेटेडर्लङ्क) 
र्सक्री र र्िनका अंगहरु:  

 7315.11.00 --रोलर र्सक्री प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.12.00 --अन्र् र्सक्री प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.19.00 --अंगहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.20.00 -स्कीड चेन (र्सक्री) प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्र् र्सक्री :  

 7315.81.00 --स्ट् ड र्लङ्क प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.82.00 --अन्र् वेल्डेड् र्लङ्क प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.89.00 --अन्र् प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.90.00 -अन्र् अंगहरु प्र.मे.टन 
रु.१६५०।- 

७३.२०  फलाम वा इस्पािको कमानी र 
कमानीमा प्रर्ोग हनुे पत्ती (र्लभ्स)।  

   -पत्तीिार कमानी र र्िनका पत्तीहरुः  
  ७३२०.१०.९० --अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 

७३.२४  फलाम वा इस्पािको सरसफाइ  
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सम्बन्धी सामान र र्िनका 
पाटिपजुािहरु।  

  ७३२४.१०.०० -स्टेनलेस स्टीलको र्सन्क र वास 
वेर्सन मोल प्रर्िशि ५ 

   -स्नानागारः   
  ७३२४.२१.०० --इनामेल गरेको वा नगरेको काष्ट 

आइरनका  मोल प्रर्िशि ५ 

  ७३२४.२९.०० --अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 

८३.०१   आधारभिू धािबुाट बनेको िाल्चा 
(प्र्ाडलक) र िाल्चाहरु (लक्स) हरु 
(सांचोले संचालन हनुे, संर्ोजन 
(कक्षम्बनेशन) ले संचालन हनुे वा 
ववद्यिुले संचालन हनुे); िाल्चा 
सवहिका अपधािकुा अन्िराप र 
अन्िराप सवहिका फे्रमहरु; मार्थ 
उल्लेि भएका कुनै पर्न वस्िहुरुको 
लार्ग अपधािकुा सााँचोहरु।   

  ८३०१.२०.०० -मोटर गाडीमा प्रर्ोग हनुे िालका 
िाल्चाहरु (लक्स) मोल प्रर्िशि ५ 

८३.०२   फर्निचर, ढोका, भरर््ाङ्गको िडुवकला, 
झर्ाल, ब्लाइण्ड, कोच, काठंी, 
कन्िरु, चेष्ट (वाकस) कास्केट र 
र्स्िै सामानमा प्रर्ोग गनि उपर्िु 
अपधािकुा जडान सामग्रीहरु 
(माउण्टीङ्ग, वफवटङ्ग) र र्स्िै 
सामग्रीहरु; आधारभिू धािकुो टोप 
राख्न े(रर््ाक, टोप झणु्ड्याउन ेर्संगौरा, 
ब्राकेट र र्स्िै जडानहरु; आधारभिू 
धािकुो माउक्षण्टङ्ग भएको गलुावपाश 
(क्र्ास्टोसि); आधारभिू धािकुो 
स्वचार्लि ढोका वन्ि गने सामान  
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(अटोमेवटक डोर क्लोजसि)। 

  ८३०१.३०.०० -मोटर गाडीको लार्ग उपर्िु अन्र् 
जडान सामग्रीहरु (माउक्षण्टङ्गस, 
वफवटङ्गस) र र्स्िै सामग्रीहरु मोल प्रर्िशि ५ 

८४.०९   शीर्िक ८४.०७ वा ८४.०८ का 
इक्षन्जनहरुमा पूणििर्ा वा मखु्र्िर्ा 
प्रर्ोगको लार्ग उपर्िु पाटिपजुािहरु।  

    -अन्र्ः   
   --पूणििर्ा वा मखु्र्िर्ा स्पाकि  

इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वशन वपष्टन 
इक्षन्जनमा प्रर्ोगका लार्ग उपर्िु M  

  8409.91.१0 ---मोटर गाडीको मोल प्रर्िशि ५ 

  --अन्र् M  
 8409.9९.१0 ---मोटर गाडीको मोल प्रर्िशि ५ 

८४.१३   मापक र्न्त्र जडेको वा नजडेको िरल 
पिाथिको पम्प, िरल पिाथि मार्थ िान्ने 
साधन (एर्लभेटसि)  

  ८४१३.३०.०० -इन्टरनल कम्वशन वपष्टोन इक्षन्जनको 
लार्ग इन्धन, लवुव्रकेवटङ वा कुर्लङ 
र्मर्डर्म पम्प  मोल प्रर्िशि ५ 

84.18  रेवफ्रजरेटर, वफ्रजर, अन्र् प्रशीिक 
(रेफररजरेवटङ) वा वहमीकरण 
(वफ्रक्षजङ्ग) उपकरणहरु, वैद्यरु्िक वा 
अन्र्; शीर्िक ८४.१५ को 
वािानकूुलन र्न्त्र (एर्र-कक्षण्डशर्नङ्ग 
मशीन) बाहेक िाप पम्प (वहट 
पम्प)।  

 8418.10.00 -छुटै्ट बावहरी ढोका (एक्स्टनिल डोर) 
जडान भएको संर्िु रेफररजरेटर-
वफ्रजरहरु मोल प्रर्िशि ५ 

 8418.21.00 --संपीडन वकर्समको (कम्प्रशेन-टाइप) मोल प्रर्िशि ५ 
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 8418.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि ५ 

 8418.30.00 -८०० र्लटरभन्िा कम िमिाको, 
संिसु वकर्समको (चेष्ट टाइप) मोल प्रर्िशि ५ 

 8418.40.00 -९०० र्लटरभन्िा कम िमिाको, 
ठाडो वकर्समको (अपराइट टाइप) मोल प्रर्िशि ५ 

 8418.50.00 -संचर् र प्रिशिनका लार्ग अन्र् 
फर्निचर सन्िकुहरु (चेष्ट्स), 
वपटारीहरु (क्र्ाववनटेस)्, प्रिशिन 
फलकहरु (र्डस्प्ले काउण्टसि), प्रिशिन 
मंजरु्ा (शो-केसेस) र र्स्िै सामानहरु, 
प्रशीिक (रेवफ्रजरेवटङ) वा वहमीकरण 
(वफ्रक्षजङ्ग) उपकरणहरु समावेश भएका  मोल प्रर्िशि ५ 

84.21  अपकेक्षन्द्रि (सेक्षन्ट्रफ्र्जेुज), अपकेन्द्रण 
शोर् (सेक्षन्ट्रफ्र्गुल ड्रार्सि) समेि, 
िरल र ग्र्ााँस र्नक्षत्तका र्नस्पन्िन 
(वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन 
(प्र्रुरफाइङ्ग) र्न्त्रावली (मक्षशनरी) र 
उपकरणहरु (एपरेटस)  

  -िरल पिाथिको लार्ग र्नस्पन्िन 
(वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन 
(प्र्रुरफाइङ्ग) का र्न्त्रावली 
उपकरणहरु (मेक्षशनरी एण्ड एपरेट्स):  

 8421.23.00 --ईन्टरनल कम्बशन इक्षन्जनको लार्ग 
लेि पेट्रोल र्नस्र्न्िकहरु (वफल्टसि) मोल प्रर्िशि ५ 

  -ग्र्ााँसको लार्ग र्नस्पन्िन वा 
पररशोधन र्न्त्रावली (मक्षशनरी) वा 
उपकरणहरु (एपरेटस):  

 8421.31.00 --इन्टरनल कम्वस्शन इक्षन्जनको वार् ु
अन्िग्रहण र्नस्पन्िकहरु (इनटेक 
एर्र वफल्टसि) मोल प्रर्िशि ५ 

84.43  प्लेटहरु, र्सर्लण्डरहरु र शीर्िक  
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८४.४२ का छपाइका अन्र् 
उपािानहरुद्वारा मदु्रण कार्िको लार्ग 
प्रर्ोग हनुे छाप्न े (मदु्रण) र्न्त्रावली, 
अन्र् मदु्रण र्न्त्रहरु, प्रर्िर्लवप उिाने 
र्न्त्रहरु र फ्र्ाक्स गने र्न्त्रहरु, 
संर्ोक्षजि भएका वा नभएका; र्िनका 
अङ्गहरु र सहार्क वस्िहुरु (पाटिस ्
एण्ड एसेसररज)।  

  -अन्र् मदु्रकहरु, प्रर्िर्लवप उिाने 
र्न्त्रहरु र फ्र्ाक्स गने र्न्त्रहरु; 
संर्ोजन भएका वा नभएका :  

 8443.31.00 --मदु्रण गने, प्रर्िर्लवप उिाने वा 
फ्र्ाक्स पठाउने मध्रे् िईु वा िईु 
भन्िा बढी कार्िहरु सम्पन्न गनि सक्न े
र्न्त्रहरु, स्वचार्लि आाँकडा प्रशोधन 
र्न्त्र वा संजाल (नेटवकि ) मा जोड्न 
सवकने वकर्समका मोल प्रर्िशि 10 

 ८४४३.३२.०० --अन्र्, स्वचार्लि आाँकडा प्रशोधन 
र्न्त्र वा संजाल (नेटवकि ) मा जोड्न 
सवकने वकर्समका  मोल प्रर्िशि १० 

 8443.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 10 
84.72  अन्र् कार्ािलर् र्न्त्रहरु (अवफस 

मक्षशन्स) (उिाहणि: हेक्टोग्राफ वा 
स्टेक्षन्सल डकु्षप्लकेवटङ्ग मक्षशनहरु, 
एडे्रर्सङ्ग मक्षशनहरु, अटोम्र्ावटक 
ब्र्ाङ्कनोट र्डस्पेन्सरहरु, क्वाइनसौवटिङ्ग 
मक्षशनहरु (मदु्रा छााँट्ने र्न्त्र), क्वाइन 
काउक्षण्टङ्ग वा र्र र्ावपङ्ग मक्षशनहरु, 
पेक्षन्सल शापेर्नङ्ग मक्षशनहरु, परफोरेवटङ्ग 
वा स्ट्याक्षप्लङ्ग मक्षशनहरु)।  

 8472.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 15 
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८४.७७   र्स भागका अन्र्त्र उल्लेि नभएका 
वा समावेश नभएका, रबर वा 
प्लावष्टकको काम गनि (ववकि ङ्ग) 
र्नर्मत्तका वा र्ी पिाथिहरुका 
उत्पािनहरु (प्रोडक्ट्स) को र्नमािण 
(म्र्ानफु्र्ाक्चर) र्नर्मत्तका र्न्त्रावली 
(मक्षशनरी)।   

  ८४७७.१०.०० -इन्जेक्सन-मौक्षल्डङ्ग मक्षशनहरु  मोल प्रर्िशि ५ 
84.79  र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएका 

वा समावेश नभएका, व्र्क्षिगि कार्ि 
(इनर्डर्भजअुल फङ्ग्सन्स) भएका 
र्न्त्रहरु र र्ाक्षन्त्रक सार्धत्रहरु 
(मेकार्नकल अप्लार्न्सेस)।  

  --अन्र् :  

 8479.89.90 ---अन्र् मोल प्रर्िशि 10 
८४.८०   धाि ुढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लार्ग 

ढलाइका बक्साहरु (मोक्षल्डङ्ग 
बौक्सेस); मोल्ड बेसहरु; ढलाइ 
नमूनाहरु (मौक्षल्डङ्ग प्र्ाटसि); धाि,ु 
मेटल कारबाइड्, कााँच, िर्नज 
पिाथिहरु, रबर वा प्लावष्टक ढाल्ने 
सांचोहरु (मोल्ड्स) (धािकुो र्सर्लका 
(इनगौट) ढाल्न े सााँचो बाहेक)।
   

    -रबर वा प्लावष्टक र्नर्मत्तको ढलाइको 
सांचो (मोल्ड्स) :  

  ८४८०.७१.०० --इन्जेक्सन वा कम्प्रसेन टाइप्स मोल प्रर्िशि ५ 
84.81  नल (पाइप) हरु, वाक्षष्पत्र वा 

ब्वार्लरको बाह्यावरण (ब्वार्लर 
शेल), जलाशर् (टैङ्कस), भ्र्ाटहरु वा 
र्स्िै वस्िहुरुको लार्ग टुटीहरु  
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(ट्याप्स, कौक्स), भल्भहरु र र्स्िै 
उपकरणहरु, प्रसेर ररड्युर्सङ्ग भल्भ र 
िाप स्थैिकीर् ढंगले र्नर्क्षन्त्रि 
(थमोस्टावटकली कन्ट्रोल्ड) भल्भहरु 
समेि 

 8481.10.00 -प्रसेर ररड्युर्सङ्ग भल्भहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8481.20.00 -ओर्लर्ो हाइड्रोर्लक वा न्र्मु्र्ावटक 
ट्रान्सर्मसन र्नर्मत्तका भल्भहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8481.30.00 -चेक (ननररटनि) भल्भहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8481.40.00 -सेक्षफ्ट वा ररर्लफ भल्भहरु मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् उपकरणहरु (अप्लार्न्सेस):  

 8481.80.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

85.07  चारपाटे (वगािकार समेि) भएको वा 
नभएको ववद्यिु संक्षचि गने र्न्त्र 
(एकुमलेुटर); र्िनका छुट्याउन े र्न्त्र 
(सेपरेटर) समेि।  

 8507.10.00 -वपष्टन इक्षन्जन जगाउन प्रर्ोग हनु े
प्रकारको सीसा अम्ल (लीड-एसीड) मोल प्रर्िशि 10 

 8507.20.00 -अन्र् लीड एसीड एकुमलेुटर मोल प्रर्िशि 10 

 ८५०७.३०.०० -र्नकल क्र्ाडर्मर्म   मोल प्रर्िशि ५ 
 ८५०७.४०.०० -र्नकल फलाम   मोल प्रर्िशि ५ 

 ८५०७.५०.०० -र्नकल-धाि ुहाइड्राइड   मोल प्रर्िशि ५ 

 8507.80.00 -अन्र् एकुमलेुटर मोल प्रर्िशि 10 

85.08  र्नवािि माजिनीहरु (भ्र्ाकुम क्षक्लनसि)  

  -स्वचार्लि ववद्यिुीर् मोटरर्िु:  

 8508.11.00 
 

--१५०० वाट भन्िा बढी शक्षि 
नभएको र धलुो जम्मा गने थैली (डष्ट 
ब्र्ाग) वा अन्र् ग्रहण िमिा 
(ररसेप्टेकल क्र्ापार्सटी) २० र्लटर 
ननाघेको मोल प्रर्िशि 5 

 8508.19.00 --अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 
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 8508.60.00 

 
-अन्र् र्नवािि माजिनीहरु (भ्र्ाकुम 
क्षक्लनसि) मोल प्रर्िशि 5 

 8508.70.00 
 

-अङ्गहरु (पाटिस) 
मोल प्रर्िशि 5 

85.09  स्वचार्लि ववद्यिु मोटरर्िु ववद्यिु 
र्ाक्षन्त्रक घरेल ु उपकरणहरु, शीर्िक 
८५.०८ का र्नवािि माजिनीहरु 
बाहेक।  

 8509.40.00 -िानेकुरा वपध्न े र र्मसाउने (फुड 
ग्राइण्डर र र्मक्ससि); फलफूल वा 
वनस्पर्िको रस क्षझक्न े (जूस 
एक्स्ट्रर्ाक्टर) मोल प्रर्िशि 5 

 8509.80.00 -अन्र् उपकरणहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8509.90.00 -पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 5 

85.11  ववद्यिु इक्षग्नसन वा स्पाकि  इक्षग्नसन वा 
कम्प्रसेन इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वसन 
इक्षन्जनको लार्ग स्टावटिङ्ग उपकरणहरु 
(जस्िै-इक्षग्नसन म्र्ाग्नेटोस,् म्र्ाग्नेटो 
डाइनामोज (चमु्वकीर् डाइनामो), 
इक्षग्नसन क्वार्ल, स्पावकि ङ्ग प्लग र 
ग्लो प्लग, स्टाटर मोटर); जेनरेेटर 
(जस्िै–डाइनामा, अल्टरनेटसि) र र्स्िो 
इक्षन्जनमा जोड्ने कट आउटहरु।  

 8511.10.00 -स्पावकि ङ प्लग मोल प्रर्िशि 5 

 ८५११.३०.०० -र्डविव्रू्टसि; इक्षग्नसन क्वार्ल मोल प्रर्िशि ५ 
 ८५११.४०.०० -स्टाटिर मोटर र िोहोरो काम हनु े

स्टाटिर जेनेरेटर  मोल प्रर्िशि ५ 
 ८५११.५०.०० -अन्र् जेनेरेटर  मोल प्रर्िशि ५ 

 ८५११.८०.०० -अन्र् उपकरणहरु  मोल प्रर्िशि ५ 

85.12  ववद्यिुको प्रकाश दिन े वा सूचना दिन े
उपकरणहरु (शीर्िक ८५.३९ का  
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सामान बाहेक), साइकल वा मोटर 
साइकलमा प्रर्ोग हनु े ववण्ड क्षस्क्रन, 
वाइपर, र्डफरोष्टर र डेर्मष्टर। 

 8512.10.00 -साइकलमा प्रर्ोग हनुे प्रकाश वा 
दृवष्टसूचक औजारहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8512.20.00 -अन्र् प्रकाश वा दृवष्टसूचक (र्भजअुल 
र्सग्नर्लङ्ग) औजारहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8512.30.00 -ध्वर्नसूचक (साउण्ड र्सग्नर्लङ्ग) 
औजारहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8512.40.00 -ववण्ड क्षस्क्रन ववपर, र्डफ्रोष्टर र 
डेर्मष्टर मोल प्रर्िशि 5 

 8512.90.00 -पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 5 

८५.१३   आफ्नै िोिबाट शक्षि संचालन गरी 
बल्ने बोक्न हनु ेववद्यिुको वक्षत्त (जस्िै 
डाइब्र्ावट्रज, एक्र्मुलेुटर र 
म्र्ाग्नटोज), शीर्िक ८५.१२ को 
उपकरणहरु बाहेक।   

  ८५१३.१०.०० -बक्षत्तहरु  मोल प्रर्िशि ५ 
८5.17  टेर्लफोन सेटहरु, सेललुर संजालहरु 

वा अन्र् िारवववहन संजालहरुका लार्ग 
प्रर्ोग हनु े टेर्लफोनहरु समेि; ध्वनी, 
छवव वा अन्र् आाँकडा प्रसारण वा 
संग्रहण र्नर्मत्तका उपकरणहरु, 
िारसवहि वा िाररवहि संजाल (जस्िै: 
स्थानीर् वा बहृि िेत्र संजाल 
(लोकल अर वाइड एररर्ा नेटवकि ) 
मा संचार गनि प्रर्ोग हनु ेउपकरणहरु 
समेि, शीर्िक ८४.४३, ८५.२५, 
८५.२७ वा ८५.२८ का प्रसारण वा 
संग्रहण उपकरणहरु बाहेक।  

  -टेर्लफोन सेटहरु; सेललुर संजालहरु  
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वा अन्र् िारवववहन संजालहरुका लार्ग 
प्रर्ोग हनुे समेि: 

 8517.12.00 --सेललुर संजालहरु वा अन्र् 
िारवववहन संजालहरुका लार्ग प्रर्ोग 
हनुे टेर्लफोनहरु मोल प्रर्िशि २.5 

  -ध्वर्न, छवव वा अन्र् आाँकडा प्रसारण 
वा संग्रहण र्नर्मत्तका उपकरणहरु, 
िारसवहि वा िाररवहि संजाल (जस्िै 
: स्थानीर् वा बहृि ् िेत्र संजाल 
(लोकल अर वाइड एररर्ा नेटवकि ) 
मा संचार गनि प्रर्ोग हनु ेउपकरणहरु 
समेि।  

 8517.61.00 --आधार स्थानहरु (बेस स्टेशन्स) मोल प्रर्िशि 5 

 8517.62.00 --ध्वर्न, छवव वा अन्र् आाँकडालाई 
संग्रहण गने पररवििन गने र प्रसारण 
वा पनुरुत्पािन गने र्न्त्रहरु, स्वीचीङ्ग 
र राउवटङ्ग उपकरणहरु समेि मोल प्रर्िशि 5 

 8517.69.00 --अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 

 8517.70.00 -अङ्गहरु (पाटिस) मोल प्रर्िशि 5 

85.18  सूक्ष्म ध्वर्नवाहक (माइक्रोफोन) हरु 
र त्र्स र्नर्मत्तका धारकहरु 
(स्ट्याण्डस); संलग्नक (इनक्लोजर) 
मा आरोवपि (माउण्टेड्) भए वा 
नभएका ध्वर्न ववस्िारक र्न्त्रहरु 
(लाउड् स्पीकसि); सकु्ष्मध्वर्न बाहक 
(माइक्रोफोन) सक्षम्मर्लि (कम्वाइण्ड) 
भएको वा नभएको कणि िवणर्न्त्र 
(हेड फोन) हरु िथा कणि िवणर्न्त्र 
(इर्र फोन) हरु, र एक 
सूक्ष्मध्वर्नबाहक (माइक्रोफोन) िथा 
एक वा एक भन्िा बढी ध्वर्न  
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ववस्िारक र्न्त्र (लाउडस्पीकर) हरु 
भएका समचु्चर् (सेट) हरु; िब्र्ावकृ्षत्त 
वैद्यरु्िक ववस्िारक (अर्डर्ो वफ्रक्वेन्सी 
इलेक्षक्ट्रक एक्षम्प्लफार्र) हरु; वैद्यरु्िक 
ध्वर्न प्रवििक र्न्त्र (इलेक्षक्ट्रक 
साउण्ड एम्प्लीफार्र) का समचु्चर्हरु 
(सेट्स) 

 8518.10.00 -माइक्रोफोन र र्िनका अडेसाहरु मोल प्रर्िशि १० 
  -बट्टार्भत्र अड्याइएका वा 

नअड्याइएका लाउड क्षस्पकरहरु:  

 ८५१८.२१.०० --बट्टार्भत्र अड्याइएका र्सङ्गल लाउड 
क्षस्पकर  मोल प्रर्िशि १० 

 ८५१८.२२.०० --एउटै बट्टार्भत्र अड्याइएका 
मक्षल्टपल लाउड क्षस्पकर   मोल प्रर्िशि १० 

 8518.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि १० 
 ८५१८.३०.०० -सूक्ष्म ध्वर्न बाहक (माइक्रोफोन) 

संर्िु भए वा नभएका शीर्िवणर्न्त्र 
(हेडफोन) हरु र कणििवणहरु (इर्र 
फोन) हरु, र एउटा सूक्ष्मध्वर्नवाहक 
(माइक्रोफोन) र्न्त्र र एक वा सो 
भन्िा बढी ध्वर्न ववस्िारक र्न्त्र 
(लाउड् स्पीकर) हरु भएका 
समचु्चर्हरु (सेट्स)  मोल प्रर्िशि १० 

 ८५१८.४०.०० -अर्डर्ो वफ्रक्वेन्सी इलेक्षक्ट्रक 
एक्षम्प्लफार्र  मोल प्रर्िशि १० 

 ८५१८.५०.०० -ववद्यिुको आवाज बढाउन े सेटहरु 
(इलेक्षक्ट्रक साउण्ड एक्षम्प्लफार्र सेट) मोल प्रर्िशि १० 

85.23  र्डस्कहरु, टेपहरु, सगुदठि अवस्थाका 
वाष्पीकरण नहनुे (सोर्लड-स्टेट नन-्
भोलाटाइल) संचर् उपकरणहरु, 
“स्माटि काडिहरु” र ध्वर्न वा अन्र्  
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प्रवकृ्षत्तलाई अर्भलेिन गनि र्नर्मत्तका 
अन्र् माध्र्म, अर्भलेिन गररएका वा 
नगररएका र्डस्क उत्पािनका लार्ग 
प्रर्ोग हनुे म्र्ावट्रसहरु र माष्टरहरु, िर 
भाग ३७ का उत्पािनहरु बाहेक। 

  -चमु्वकीर् माध्र्म:  

 8523.29.00 --अन्र्: मोल प्रर्िशि 5 

  -चािुर्ीर् (अक्षप्टकल) माध्र्म:  

 8523.41.00 --रेकडि नगररएको मोल प्रर्िशि 5 

 8523.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -अधिसंवाहक (सेर्मकन्डक्टर) माध्र्म:  

 8523.51.00 --सगुदठि अवस्थाका वाष्पीकरण नहनु े
(सोर्लड-स्टेट नन-्भोलाटाइल) संचर् 
उपकरणहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8523.52.00 --“स्माटि काडिहरु” मोल प्रर्िशि 5 

 8523.59.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्:  

 8523.80.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

85.25  संग्रहण उपकरण (ररसेप्सन एपरेटस) 
वा ध्वर्न अर्भलेिन (साउण्ड 
ररकर्डिङ्ग) वा पनुरुत्पािन 
(ररप्रोड्यूर्सङ्ग) उपकरण (एपरेटस) 
समाववष्ट भए वा नभएको, रेर्डर्ो 
प्रसारण (रेर्डर्ो-ब्रोडकाक्षस्टङ्ग) वा 
टेर्लर्भजन र्नर्मत्तका प्रसारण उपकरण 
(ट्रान्सर्मसन एपरेटस); टेर्लर्भजन 
क्र्ामराहरु; र्डक्षजटल क्र्ामराहरु र 
र्भर्डर्ो क्र्ामरा–ररकडिसि।  

 8525.60.00 -संग्रहण उपकरण (ररसेप्सन एपरेटस)् 
समाववष्ट ट्रान्सर्मसन उपकरणहरु  मोल प्रर्िशि 5 

 8525.80.00 -टेर्लर्भजन क्र्ामराहरु, र्डक्षजटल मोल प्रर्िशि 5 
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क्र्ामराहरु र र्भर्डर्ो क्र्ामरा 
ररकडिरहरु (र्भर्डर्ो क्र्ामरा रेकडिसि) 

85.28  रेर्डर्ो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) ग्राहकहरु 
(ररर्सभसि) अथवा ध्वर्न वा र्भर्डर्ो 
अर्भलेिन (ररकर्डिङ्ग) वा पनुरुत्पािन 
ररप्रोड्यूर्सङ्ग) उपकरणहरु (एपरेटस) 
समाववष्ट (इनकरपोरेवटङ्ग) भएका वा 
नभएका, टेर्लर्भजन र्नर्मत्तका संग्रहण 
(ररसेप्सन) उपकरण (एपरेटस); 
टेर्लर्भजन संग्रहण उपकरणहरु 
समाववष्ट नभएका मोर्नटरहरु 
(परीवविकहरु) र प्रोजेक्टर (प्रिेवपत्र) 
हरु।   

  -प्रोजेक्टर (प्रिेवपत्र) हरु:  

 8528.62.00 --शीर्िक ८४.७१ को स्वचार्लि 
आाँकडा प्रशोधन र्न्त्रमा सोझै जोडन 
सवकने वा सो र्न्त्रका साथमा प्रर्ोग 
गनिका लार्ग अवकक्षल्पि (र्डजाइन्ड) मोल प्रर्िशि 10 

  -रेर्डर्ो ब्रोडकाष्ट ररर्सभरहरु वा ध्वर्न 
वा दृष्र् अर्भलेिन वा पनुरुत्पािन 
उपकरणहरु समावेश भएका वा 
नभएका टेर्लर्भजन र्नर्मत्तका संग्रहण 
उपकरणहरु:  

 8528.72.00 --अन्र् रंर्गन मोल प्रर्िशि 10 

85.29  शीर्िक ८५.२५ िेक्षि ८५.२८ 
सम्मका उपकरणहरुको लार्ग पूणििर्ा 
वा मखु्र्िर्ा प्रर्ोगर्ोग्र् पाटिपूजािहरु।  

  -अन्र् :  

 8529.90.10 --टेर्लर्भजन ररर्सभरका मोल प्रर्िशि 10 

85.31  शीर्िक ८५.१२ वा ८५.३० 
बाहेकका ववद्यिुीर् ध्वर्न वा दृश्र्  



 

174 
 

सूचक उपकरणहरु (जस्िै-घण्टी, 
साइरन, इण्र्डकेटर प्र्ानेल, चोर घण्टी 
(वगिलर एलामि) वा आगलागीको 
घण्टी (फार्र अलामि)  

 8531.20.00 -िरल स्फवटक सामाग्री (एल.सी.डी.) 
वा प्रकाश इर्मवटङ डार्ोड्स 
(एल.इ.डी.) समाववष्ट इक्षण्डकेटर 
प्र्ानेल मोल प्रर्िशि 10 

 8531.90.00 -पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 10 

85.32  क्षस्थर भ्र्ाररएवल र र्मलाउन हनु े
ववद्यिुीर् सन्धाररत्र (क्र्ापार्सटर) (वप्र-
सेट)।  

 8532.10.00 -५०/६० हजि सवकि टको प्रर्ोगको 
लार्ग िर्ार गररएको क्षस्थर सन्धाररत्र 
(क्र्ापार्सटर) र ०.५ के.भी. (पावर 
क्र्ापार्सटर) भन्िा कम िमिा 
नभएको ररएक्टीभ शक्षि संचालन गनि 
सक्ने भएको मोल प्रर्िशि 10 

  -अन्र् क्षस्थर सन्धाररत्र (क्र्ापार्सटर):  

 8532.21.00 --ट्यान्टालम मोल प्रर्िशि 10 

 8532.22.00 --आल्मरु्नर्म इलेक्ट्रोलाइवटक मोल प्रर्िशि 10 

 8532.23.00 --सेरार्मक डाइईलेक्षक्ट्रक, र्सङ्गल लेर्र मोल प्रर्िशि 10 

 8532.24.00 --सेरार्मक डाइईलेक्षक्ट्रक, मक्षल्टलेर्र मोल प्रर्िशि 10 

 8532.25.00 --कागज वा प्लावष्टकको डाइईलेक्षक्ट्रक मोल प्रर्िशि 10 

 8532.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 10 

 8532.30.00 -भ्र्ाररएवल वा एडजषे्टवल (र्मलाउन 
हनुे) (वप्र–सेट) क्र्ापार्सटर मोल प्रर्िशि 10 

 8532.90.00 -पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 10 

85.33  ववद्यिु प्रर्िरोधक (रेर्सष्टर) 
(ररर्ोस्ट्याट् र पोटेन्शीर्ोर्मटर 
समेि), िाप प्रर्िरोधक बाहेक।  
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 8533.10.00 -क्षस्थर काबिन प्रर्िरोधक, कम्पोक्षजसन 
वा वफल्म जस्िा मोल प्रर्िशि 10 

  -अन्र् क्षस्थरप्रर्िरोधक:  

 8533.21.00 --२० बाट सम्मको शक्षि संचालन 
िमिाका लार्ग मोल प्रर्िशि 10 

 8533.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 10 

  -िार जोर्डएको घटबढ हनु े
(भ्र्ाररएवल) प्रर्िरोधक, ररर्ोस्ट्याट्स 
र पोटेन्शीर्ोर्मटर:  

 8533.31.00 --२० बाट सम्मको शक्षि संचालन 
िमिाका लार्ग मोल प्रर्िशि 10 

 8533.39.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 10 

 8533.40.00 -अन्र् घटबढ हनु े प्रर्िरोधक, 
ररर्ोष्ट्याट्स र पोटेन्शीर्ोर्मटर समेि मोल प्रर्िशि 10 

 8533.90.00 -पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 10 

85.34 8534.00.00 वप्रन्टेड सवकि ट (छावपएका 
पररपथहरु)। मोल प्रर्िशि 10 

85.36  १००० भोल्टसम्मको भोल्टेज भएको 
बाल्ने र्नभाउन े(स्वीक्षचङ) वा ववद्यिुीर् 
पररपथको लार्ग वा ववद्यिु पररपथमा 
वा साँग जोड्नको लार्ग चावहन े
वैद्यरु्िक उपकरणहरु (जस्िै, स्वीच, 
ररले, फ्रू्ज, सजि सप्रसेर, प्लग, सकेट, 
ल्र्ाम्प-होल्डर र अन्र् संर्ोजकहरु 
(कनेक्टसि) जक्सन बक्सेस); चािरु्ीर् 
िन्िहुरु (अक्षप्टकल फाइवसि), 
चािुर्ीर् िन्िकुा मठु्ठा वा मोटा 
िारहरु र्नर्मत्तका संर्ोजकहरु 
(कनेक्टसि)   

 8536.50.00 -अन्र् स्वीचहरु मोल प्रर्िशि 15 

  -ल्र्ाम्प होल्डर, प्लग र सकेटहरु :  
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 8536.69.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 15 

 8536.90.00 -अन्र् उपकरणहरु मोल प्रर्िशि 15 

85.40  िािो, चीसो क्र्ाथोड वा फोटोक्र्ाथोड 
भल्भस ् र ट्यूबस ् (जस्िै-भ्र्ाकुम वा 
भेपोर वा ग्र्ााँस वफल्ड भल्भ र ट्यूब, 
मकि री आकि  रेक्टीफाइङ भल्भ र 
ट्यूब, क्र्ाथोड रे ट्यूब, टेर्लर्भजन 
क्र्ामरा ट्यूब)।   

  -क्र्ाथोड-रे, टेर्लर्भजन वपक्चर ट्यूब, 
र्भर्डर्ो मर्नटर क्र्ाथोड-रे ट्यूब 
समेि:  

 8540.11.00 --रंगीन मोल प्रर्िशि 5 

85.44  ववद्यिुरुि (इन्सलेुटेड), (इनामेल 
लगाएको वा एनोडाइज समेि), िार 
(वार्र), केबलु (को–एक्सेल केबलु 
समेि) र कनेक्टरसाँग जोर्डएको वा 
नजोर्डएको अन्र् इन्सलेुटेड 
कन्डक्टर; अक्षप्टकल फाइबर केबलु, 
िार, ववद्यिु कण्डक्टर वा कनके्टर 
जोडेको वा नजोडेको प्रत्रे्क 
ढावकएका रेशाहरु (क्षशद्ड फाइबर) 
बाट बनेको िार।  

  -१००० भोल्टसम्मको लार्ग अन्र् 
इलेक्षक्ट्रक कण्डक्टरहरु:  

 8544.42.00 --कनेक्टरसाँग जोर्डएका मोल प्रर्िशि 15 

 8544.49.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 15 

 8544.70.00 -अक्षप्टकल फाइवर केवलु मोल प्रर्िशि 10 

87.02  ड्राइभर समेि १० वा सोभन्िा बढी 
र्ात्रहुरु बोक्ने मोटर गाडीहरु।   

  -कम्प्रसेन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधि  
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र्डजेल) भएको: 
 8702.10.10 --बसहरु (२५ भन्िा बढी र्सट 

भएको) मोल प्रर्िशि 5 

 8702.10.20 --र्मर्नबसहरु (१५ िेक्षि २५ सम्म 
सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 35 

 8702.10.30 --माइक्रो बसहरु (११ िेक्षि १४ 
सम्म सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 55 

 8702.10.40 --जीप, कार र भ्र्ानहरु  मोल प्रर्िशि 60 

  -कम्प्रसेन-इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधि 
र्डजेल) र धक्का दिने ववद्यिुीर् मोटर 
िवैु भएको:  

 8702.20.10 --बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट 
भएको) मोल प्रर्िशि 5 

 8702.20.20 --र्मर्नबसहरु (१५ िेक्षि २५ सम्म 
सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 35 

 8702.20.30 --माइक्रो बसहरु (११ िेक्षि १४ 
सम्म सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 55 

 8702.20.40 --जीप कार र भ्र्ानहरु  मोल प्रर्िशि 60 

  -स्पाकि  इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वस्चन 
रेर्सप्रोकेवटंग वप्रष्टोन इक्षन्जन र धक्का 
दिने ववद्यिुीर् मोटर िवैु भएको:  

 8702.30.10 --बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट 
भएको) मोल प्रर्िशि 5 

 8702.30.20 --र्मर्नबसहरु (१५ िेक्षि २५ सम्म 
सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 35 

 8702.30.30 --माइक्रो बसहरु (११ िेक्षि १४ 
सम्म सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 55 

 8702.30.40 --जीप कार र भ्र्ानहरु  मोल प्रर्िशि 60 

  -अन्र्:  

 8702.90.10 --बसहरु (२५ भन्िा बढी सीट मोल प्रर्िशि 5 
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भएको) 
 8702.90.20 --र्मर्नबसहरु (१५ िेक्षि २५ सम्म 

सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 35 

 8702.90.30 --माइक्रो बसहरु (११ िेक्षि १४ 
सम्म सीट भएको)  मोल प्रर्िशि 55 

 8702.90.40 --जीप कार र भ्र्ानहरु  मोल प्रर्िशि 60 

87.03  मूलि: मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग 
बनेका मोटर कारहरु र अन्र् मोटर 
गाडीहरु (शीर्िक ८७.०२ बाहेकका), 
स्टेसन वागने र रेसीङ कार समेि।   

  -मूलि: वहउाँमा र्ात्रा गनिका लार्ग 
बनेका गाडीहरु गल्फ कार र र्स्िै 
गाडीहरु:  

 8703.10.10 --मूलि: वहउाँमा र्ात्रा गनिका लार्ग 
बनेका गाडीहरु  मोल प्रर्िशि 60 

 8703.10.90 --अन्र्  मोल प्रर्िशि 60 

  -अन्र् गाडीहरु, स्पाकि  इग्नीसन 
इन्टरनल कम्वसन रेर्सप्रोकेवटङ 
वपस्टोन इक्षिन भएका:  

  --र्सर्लण्डर िमिा १००० सी.सी. 
ननाघेको:  

 8703.21.10 ---िीन पांग्र ेगाडीहरु (अटोररक्सा) मोल प्रर्िशि 55 

 8703.21.90 ---अन्र् मोल प्रर्िशि 60 

 8703.22.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,००० सी.सी. 
नाघेको िर १,५०० सी.सी. ननाघकेो मोल प्रर्िशि 65 

  --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. 
नाघेको िर ३,००० सी.सी. ननाघेको   

 8703.23.10 ---र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. 
नाघेको िर २,००० सी.सी. ननाघकेा मोल प्रर्िशि 70 

 8703.23.20 ---र्सर्लण्डर िमिा २,००० सी.सी. 
नाघेको िर २,५०० सी.सी. ननाघकेा मोल प्रर्िशि 80 
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 8703.23.30 ---र्सर्लण्डर िमिा २,५०० सी.सी. 
नाघेको िर ३,००० सी.सी. ननाघेका मोल प्रर्िशि 90 

 8703.24.00 --र्सर्लण्डर िमिा ३,००० सी.सी. 
नाघेको  मोल प्रर्िशि 100 

  - अन्र् गाडीहरु, कम्प्रशेन इग्नीसन 
इन्टरनल कम्वसन वपस्टोन इक्षिन 
(र्डजेल वा अधिर्डजेल) मात्र भएका:  

 8703.31.00 --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. 
ननाघेको  मोल प्रर्िशि 60 

  --र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. 
नाघेको िर २,५०० सी.सी. 
ननाघेको:  

 8703.32.10 ---र्सर्लण्डर िमिा १,५०० सी.सी. 
नाघेको िर २,००० सी.सी. ननाघकेो  मोल प्रर्िशि 70 

 8703.32.20 ---र्सर्लण्डर िमिा २,००० सी.सी. 
नाघेको िर २,५०० सी.सी. ननाघकेो  मोल प्रर्िशि 85 

 8703.33.00 --र्सर्लण्डर िमिा २,५०० सी.सी. 
नाघेको मोल प्रर्िशि 100 

 8703.40.00 -अन्र् गाडीहरु, स्पाकि  इक्षग्नसन 
इन्टरनल कम्वसन रेर्सप्रोकेवटंग 
वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिन े ववद्यरु्िर् 
मोटर िवैु भएको, ववद्यिु शक्षिको 
बाह्र् स्रोिमा प्लग जोडेर चाजि हनु 
सक्ने वकर्समका वाहेक मोल प्रर्िशि 60 

 8703.50.00 -अन्र् गाडीहरु, कम्प्रसेन इक्षग्नसन 
इन्टरनल कम्वसन वपष्टोन इक्षन्जन 
(र्डजेल वा अधिर्डजेल) र धक्का दिन े
ववद्यिुीर् मोटर िवैु भएको, ववद्यिु 
शक्षिको बाह्य स्रोिमा प्लग जोडेर 
चाजि हनु सक्ने वकर्समका वाहेक मोल प्रर्िशि 60 

 8703.60.00 -अन्र् गाडीहरु, स्पाकि  इक्षग्नसन मोल प्रर्िशि 60 
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इन्टरनल कम्वसन रेर्सप्रोकेवटंग 
वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिन े ववद्यिुीर् 
मोटर िवैु भएको, ववद्यिु शक्षिको 
बाह्य स्रोिमा प्लग जोडेर चाजि हनु 
सक्ने वकर्समका  

 8703.70.00 -अन्र् गाडीहरु, कम्प्रसेन इक्षग्नसन 
इन्टरनल कम्वसन वपष्टोन इक्षन्जन 
(र्डजेल वा अधिर्डजेल) र धक्का दिन े
ववद्यरु्िर् मोटर िवैु भएको, ववद्यिु 
शक्षिको वाह्य स्रोिमा प्लग जोडेर 
चाजि हनु सक्ने वकर्समका  मोल प्रर्िशि 60 

 8703.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 60 

87.04  वस्ि ुवा सामानहरु ढुवानीको प्रर्ोगका 
अन्र् मोटर गाडीहरु।   

 8704.10.00 -राजमागि बावहरको प्रर्ोगका लार्ग 
र्नर्मिि डम्परहरु मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्, कम्प्रसेन इक्षग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा 
अधि र्डजेल) भएकाः  

  --बाहनको कूल िौल (जी.भी.डब्ल.ु) 
५ टन ननाघेको।  

 8704.21.10 ---मूलि: सामानको ओसार पसार गने 
ड्राइभर सवहि २ जना भन्िा बढी 
मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग िर्ार 
समेि भएका डबल क्र्ाब वपकअप 
गाडी मोल प्रर्िशि 60 

  ---मूलि: सामानको ओसार पसार गने 
ड्राइभर सवहि २ सीट भएको र्संगल 
क्र्ाब वपकअप गाडी  

 8704.21.20.10 ---- ड्राइभर सवहि २ सीट भएको 
र्संगल क्र्ाब वपकअप गाडी मोल प्रर्िशि 50 
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 8704.21.20.20 ----डेर्लभरी भ्र्ान मोल प्रर्िशि 30 

 8704.21.90 ---अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

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

 8704.22.10 ---मूलि सामानको ओसार पसार गने 
ड्राइभर सवहि २ जना भन्िा बढी 
मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग िर्ार 
समेि भएका डबल क्र्ाब वपकअप 
गाडी मोल प्रर्िशि 60 

  ---अन्र्:  

 8704.22.91 ----चेर्सससाँग जोर्डएको िधु ढुवानीका 
लार्ग ववशेर् वकर्समले िर्ार गररएको 
ट्यांक मोल प्रर्िशि 5 

 8704.22.92 ----चेर्सससाँग जोर्डएको कन्टेनर 
ट्रक मोल प्रर्िशि 5 

 8704.22.93 ----चेर्सससाँग जोर्डएको िरल 
प्टेर्लर्म ग्र्ांस ढुवानीका लार्ग ववशेर् 
वकर्समले िर्ार गररएको बलेुट मोल प्रर्िशि 5 

 8704.22.99 ----अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 8704.23.00 --बाहनको कूल िौल (जी.भी. डव्ल)ु 
२० टन नाघकेो  मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्, स्पाकि -इक्षग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन भएको:  

 8704.31.00 --डेर्लभरी भ्र्ान मोल प्रर्िशि 30 

 8704.32.00 --बाहनको कूल िौल(जी.भी. डव्ल)ु 
५ टन नाघेको मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र्:  

 8704.90.10 --प्रशीिक प्रणाली (रेवफ्रजरेवटंग 
र्सष्टम) जडान गररएको  मोल प्रर्िशि 5 

 8704.90.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

87.06  शीर्िक ८७.०१ िेक्षि ८७.०५  
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सम्मको मोटर गाडीका लार्ग 
इक्षन्जनसाँग जोर्डएका चेर्सस। 

 8706.00.20 -र्मर्नबसहरु (१५ िेक्षि २५ सम्म 
र्सट भएको) का मोल प्रर्िशि 35 

 8706.00.30 -माइक्रोबसहरु (११ िेक्षि १४ सम्म 
र्सट भएको) का मोल प्रर्िशि 55 

 8706.00.40 -जीप कार र भ्र्ानहरुका मोल प्रर्िशि 60 

 8706.00.50 -र्िन पांग्र ेगाडीहरु (अटोररक्सा) का  मोल प्रर्िशि 55 

  -वपकअप गाडीहरुका:  

 8706.00.60.10 --डवल क्र्ाव वपकअप गाडीहरुको मोल प्रर्िशि 60 

 8706.00.60.20 --र्सङ्गल क्र्ाव वपकअप गाडीहरुको मोल प्रर्िशि 50 

 8706.00.60.30 --डेर्लभरी भ्र्ानका मोल प्रर्िशि 30 

 8706.00.70 -राजमागि बावहरको प्रर्ोगका लार्ग 
र्नर्मिि डम्परहरुका मोल प्रर्िशि 5 

 8706.00.80 -बस, ट्रकहरुका मोल प्रर्िशि 5 

 8706.00.90 -अन्र्  मोल प्रर्िशि 5 

८७.०७   शीर्िक ८७.०१ िेक्षि ८७.०५ 
सम्मको मोटर गाडीका मखु्र् भाग 
(बडी) (क्र्ाब समेि)।  

  ८७०७.१०.०० -शीर्िक ८७.०३ का गाडीका लार्ग
  मोल प्रर्िशि ५ 

  ८७०७.९०.०० -अन्र्  मोल प्रर्िशि ५ 
87.08  शीर्िक ८७.०१ िेक्षि ८७.०५ का 

मोटर गाडीका पाटिपूजािहरु र सहार्क 
सामग्रीहरु।  

 8708.10.00 -बम्परहरु र र्िनका पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 5 

  -गाडीको मखु्र् भाग (बडी) का अन्र् 
पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरु 
(क्र्ाव समेि) :  

 8708.21.00 --सीटको सरुिा पेटीहरु (सेफ्टी सीट 
वेल्ट) मोल प्रर्िशि 5 
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 8708.29.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 8708.30.00 -बे्रकहरु (गर्िरोधक) र सहार्क 
बे्रकहरु; र्िनका पाटिपूजािहरु  मोल प्रर्िशि 5 

 8708.40.00 -गरे्र बाकसहरु र र्िनका 
पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.50.00 -अन्र् ट्रान्सर्मसन कम्पोनेन्टसाँग 
जोडेको वा नजोडेको र्डफरेन्सीर्ल 
संगको ड्राइभ एक्सल र ननड्राइर्भङ्ग 
एक्सेलहरु; र्िनका पाटिपजुािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.70.00 -सडक पांग्राहरु (रोड क्षब्हल्स) र 
र्िनका पाटिपूजािहरु र सहार्क 
सामग्रीहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.80.00 -सस्पेन्सन प्रणालीहरु र र्िनका 
पाटिपूजािहरु (शक-एब्जोविरहरु समेि) मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् पाटिपूजािहरु र सहार्क 
सामग्रीहरु:  

 8708.91.00 --रेर्डएटर र र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.92.00 --साइलेन्सर (मफलसि) र एक्जष्ट 
पाइपहरु; र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.93.00 --क्लच र र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.94.00 --स्टेररङ पांग्राहरु, स्टेररङ कोलम 
(स्िंभ) र स्टेररङ बाकसहरु; र्िनका 
पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.95.00 --इन्फ्ल्र्ाटर प्रणाली भएका सेफ्टी 
एर्रब्र्ागहरु; र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8708.99.00 --अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

87.11  मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहि) र 
साइड काररवहि वा सवहि साइकलमा 
सहार्क मोटर जडान गरेको 
साइडकारहरु।  

 8711.10.00 -र्सर्लण्डर िमिा ५० सी.सी. मोल प्रर्िशि 40 
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ननाघेको रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन 

  -र्सर्लण्डर िमिा ५० सी.सी. नाघेको 
िर २५० सी.सी. ननाघेको 
रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इक्षन्जन भएका:  

  --अनएसेम्वल्ड अवस्थाका:  

 8711.20.11 ---५० सी.सी. नाघेको िर १५५ 
सी.सी. ननाघेको मोल प्रर्िशि 40 

 8711.20.19 ---१५५ सी.सी. नाघेको िर २५० 
सी.सी. ननाघेको मोल प्रर्िशि 40 

  --अन्र्ः  

 8711.20.91 ---५० सी.सी. नाघेको िर १५५ 
सी.सी. ननाघेको मोल प्रर्िशि 40 

 8711.20.99 ---१५५ सी.सी. नाघेको िर २५० 
सी.सी. ननाघेको मोल प्रर्िशि 50 

  -र्सर्लण्डर िमिा २५० सी.सी. 
नाघेको िर ५०० सी.सी. ननाघेको 
रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इक्षन्जन भएका:  

 8711.30.10 --अनएसेम्वल्ड अवस्थाका मोल प्रर्िशि 40 

 8711.30.90 --अन्र् मोल प्रर्िशि 60 

 8711.40.00 -र्सर्लण्डर िमिा ५०० सी.सी. 
नाघेको िर ८०० सी.सी. ननाघेको 
रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इक्षन्जन  मोल प्रर्िशि 80 

 8711.50.00 -र्सर्लण्डर िमिा ८०० सी.सी. 
नाघेको रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन  मोल प्रर्िशि 100 

 8711.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 40 

87.14  शीर्िक ८७.११ िेक्षि ८७.१३  
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सम्मको गाडीहरुको पाटिपूजािहरु र 
सहार्क सामग्रीहरु। 

 8714.10.00 -मोटर साइकल (मोपेड समेि) को  मोल प्रर्िशि 5 

  -अन्र् :  

 8714.91.00 --फे्रम र फोकि   र र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8714.92.00 --पांग्राको रीमहरु र स्पोक (चक्काको 
प्रत्रे्क र्त्रज्र्ाकार बीडं, पांग्रा 
ओह्रालोमा गडु्नबाट रोक्न ेडण्डा) मोल प्रर्िशि 5 

 8714.93.00 --पांग्राको भाग (हब), र्भरालोमा 
पाउिान नचाली गर्िरोध गने पांग्राको 
भाग (कोष्टर बे्रवकङ हव) र पांग्राको 
भागको गर्िरोधक (हब बे्रकर) र 
स्विन्त्र चक्काको िांि चक्का (स्प्रोकेट 
क्षब्हल) मोल प्रर्िशि 5 

 8714.94.00 --गर्िरोधक (बे्रक्स)्, र्भरालोमा 
पाउिान नचाली गर्िरोध गने 
पाङ्ग्ग्राको भाग (कोष्टर बे्रवकङ हव) र 
पाङ्ग्ग्राको भागको गर्िरोधक (हव 
बे्रकर) समेि  र र्िनका पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8714.95.00 --काठीहरु मोल प्रर्िशि 5 

 8714.96.00 --पेडल र के्रङ्क र्गर्र, र्िनका 
पाटिपूजािहरु मोल प्रर्िशि 5 

  --अन्र्:  

 8714.99.90 ---अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

90.10  र्ो भागको अन्र्त्र उल्लेि नभएको वा 
समावेश नभएको िस्वीर सम्बन्धी 
(चलक्षचत्र सम्बन्धी समेि) 
प्रर्ोगशालाहरुमा प्रर्ोग हनु े उपकरण 
र औजारहरु; नेगटेोस्कोप; प्रोजेक्सन 
स्क्रीन (प्रिेपक पिाि)।  

 9010.90.00 -पाटिपूजाि र सहार्क सामानहरु मोल प्रर्िशि 10 
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90.11  सूक्ष्म फोटोग्राफी (फोटोमाइक्रोग्राफी), 
र्सनेफोटोमाइक्रोग्राफी वा 
माइक्रोप्रोजेक्सन (सूक्ष्म प्रिेपण) को 
लार्ग समेि संर्िु चािुर् सूक्ष्मिशी 
र्न्त्रहरु (कम्पाउण्ड अक्षप्टकल 
माइक्रोस्कोप)।  

 9011.10.00 -स्टीररर्ोस्कोवपक माइक्रोसकोप्स मोल प्रर्िशि 5 

 9011.20.00 -सूक्ष्म फोटो क्षिच्न े
(फोटोमाइक्रोग्राफी), सूक्ष्म चलक्षचत्र 
क्षिच्ने (र्सनेफोटोमाइक्रोग्राफी) वा 
सूक्ष्म प्रिेपण (माइक्रो प्रोजेक्सन) का 
अन्र् सूक्ष्म िशिक र्न्त्रहरु 
(माइक्रोस्कोप्स) मोल प्रर्िशि 5 

 9011.90.00 -पाटिपूजािहरु र सहार्क सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

90.12  चािुर् (अक्षप्टकल) सूक्ष्मिशिक 
र्न्त्रहरु (माइक्रोस्कोप्स) बाहेकका 
सूक्ष्मिशिक र्न्त्रहरु; वववर्ििि 
उपकरणहरु (र्डफ्रर्ाक्सन एपरेटस)्।  

 9012.10.00 -िरुवीिण र्न्त्रहरु (माइक्रोस्कोप्स), 
अक्षप्टकल माइक्रोस्कोपहरु बाहेक; 
वववििन उपकरणहरु (र्डफ्रर्ाक्सन 
एपरेटस)् मोल प्रर्िशि 5 

 9012.90.00 -पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरु  मोल प्रर्िशि 5 

90.17  क्षिच्ने, क्षचनो लगाउने, वा गक्षणिीर् 
वहसाव गने औजारहरु (जस्िै-क्षिच्न े
मेक्षशन, नक्सा उिाने र्न्त्र, 
प्रोट्रर्ाक्टर, नक्साका सेटहरु, स्लाइड् 
रुलहरु, र्डस्क क्र्ाल्कुलेटर); र्स 
भागमा अन्र्त्र नपरेको, हािले लमब्ाई 
नाप्ने औजारहरु (जस्िै-नाप्ने डण्डी र 
वफत्ता वा माइक्रोर्मटर, क्र्ार्लपसि)।  
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 9017.20.00 -अन्र् क्षिच्ने, क्षचनो लगाउन े र 
गक्षणिीर् वहसाव गने औजारहरु मोल प्रर्िशि 5 

 9017.90.00 -पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरु मोल प्रर्िशि 5 

90.26  ग्र्ांस वा अरु िरल पिाथिका प्रवाह, 
िह, िवाव वा अन्र् ववववधिा 
(भेररर्वल्स) नाप्न े वा परीिण गने 
(जस्िै-प्रवाहमापक, सिहमापक, 
म्र्ानोमीटर (हावा वा वाष्पको िवाव 
नाप्न े र्न्त्र) िापमापक) औजार र 
उपकरणहरु, शीर्िक ९०.१४, 
९०.१५, ९०.२८ वा ९०.३२ का 
औजार र उपकरणहरु बाहेक।  

 9026.10.00 -िरलको प्रवाह वा सिह नाप्न वा 
परीिण गनिको लार्ग मोल प्रर्िशि 5 

 9026.20.00 -िवाव नाप्न वा परीिण गनिको लार्ग मोल प्रर्िशि 5 

 9026.80.00 -अन्र् औजारहरु र उपकरणहरु मोल प्रर्िशि 5 

 9026.90.00 -पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरु मोल प्रर्िशि 5 

90.30  ओसीलोस्कोप (िोलनिशी), स्पके्ट्रम 
(वणिपट) ववश्लरे्क र शीर्िक ९०.२८ 
का मापक (र्मटर) बाहेकका 
ववद्यिुको मात्रा नाप्ने वा परीिण 
गनिको लार्ग प्रर्ोग हनुे अन्र् 
औजारहरु र उपकरणहरु; अल्फा, 
र्बटा, गामा, एक्स-रे, कक्षस्मक 
(अन्िररि) वा अन्र् आर्ोनाइक्षजङ 
(ववद्यिु अण)ु ववकीरण (रेडीएसन) 
नाप्न े वा पत्ता लगाउन े औजार र 
उपकरणहरु।  

 9030.40.00 -ववशेर्ि: िूरसंचारको लार्ग र्नर्मिि 
अन्र् औजारहरु र उपकरणहरु 
(जस्िै-क्रस-टकमीटर, गने र्मजररङ्ग मोल प्रर्िशि 5 



 

188 
 

गने औजारहरु, र्डस्टोसिन फ्र्ाक्टर 
र्मटर, सोफोर्मटर) 

 9030.90.00 -पाटिपूजािहरु र सहार्क सामग्रीहरु मोल प्रर्िशि 5 

95.03 9503.00.00 ट्राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार र 
र्स्िै पांग्रा भएका िेलौनाहरु; 
पिुलीको कोक्रो (क्र्ारेज); पिुली; 
अन्र् िेलौना; आकार घटाएको 
(“स्केल”) नमूनाहरु र र्स्िै 
मनोरञ्जनात्मक नमूनाहरु, चल्ने वा 
नचल्ने; सवै प्रकारका ववुिका 
िेलौनाहरु (पजल्स)। मोल प्रर्िशि 5 

95.04  र्भर्डर्ो गमेका कन्सोल र र्न्त्रहरु, 
िेलबाडको मेला (फन फेर्र) का 
सामानहरु वपनटेवलहरु, ववर्लर्ाडिहरु, 
क्र्ार्सनो िेलका ववशेर् टेवलुहरु र 
स्वचार्लि वाउर्लङ एली (िेल्ने ठाउाँ 
र बाटो सम्बन्धी) उपकरणहरु समेि 
भएका टेवलु वा बैठकका िेलहरु।  

 9504.20.00 -सबै प्रकारका ववर्लर्ाडि िेलका 
सामानहरु र सहार्क सामानहरु मोल प्रर्िशि 5 

 9504.30.00 -स्वचार्लि बाउर्लङ्ग एली उपकरण 
(इक्षक्वपमेण्ट) बाहेक, मदु्रा (क्वाइन) 
हरु, कागजी मदु्रा (बैङ्कनोट) हरु, बैंक 
काडिहरु, टोकन वा भिुानीका अन्र् 
माध्र्मद्वारा संचालन गररने (अपरेटेड्) 
अन्र् िेलहरु (गमे्स) मोल प्रर्िशि 5 

 9504.40.00 -िेल्ने िासहरु मोल प्रर्िशि 5 

 9504.50.00 -उपशीर्िक ९५०४.३० का बाहेकका 
र्भर्डर्ो गमेका कन्सोल र र्न्त्रहरु,  मोल प्रर्िशि 5 

 9504.90.00 -अन्र् मोल प्रर्िशि 5 

 द्रष्टव्र्:- 
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(1) अन्िःशलु्क िरबन्िीमा मार्थ जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न 
एम्बलेुन्स, शव वाहन, अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनि र्मल्न ेगरी 
बनाइएका स्कुटर र ब्र्ावट्रबाट चल्न े टेम्पोको चेर्ससमा अन्ि:शलु्क 
लाग्ने छैन।  
अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गने स्कुटर पैठारी वा स्थानीर् िररि 
गिाि र्िरेको अन्ि:शलु्क त्र्स्िो स्कुटर र्ािार्ाि व्र्वस्था 
कार्ािलर्मा र्नजको नाममा ििाि भएको अवस्थामा नेपाल सरकार, 
मवहला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धि 
क्षजल्लाको प्रमिु क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा पैठारी गिाि र्िरेको 
अन्ि:शलु्क सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्बाट र स्थानीर् िररि गिाि 
र्िरेको अन्ि:शलु्क ववभागबाट वफिाि गररनेछ। 

(२) आर्थिक वर्ि २०६५/६६ सम्म िररि भई मौज्िािमा रहेका 
अन्ि:शलु्क लाग्ने सवारी साधनहरूको अन्ि:शलु्क असलु गने 
प्रवक्रर्ा आर्थिक ऐन, २०६५ बमोक्षजम नै हनुेछ।   

(३)  कुनै पर्न मदिराको कक्टेल गरेमा उपशीर्िक २२०६.००.४० 
बमोक्षजमको िरबन्िी लाग्नेछ। 

(४) ७० रू्.पी. शक्षिको िर्ारी मदिरा उपशीर्िक २२०७.१०.२० को 
रेक्षक्टफाइड क्षस्प्रट प्रर्ोग गरी मात्र बनाउन पाइनेछ। 

(५)  माबिलको स्थानीर् उत्पािनमा अन्ि:शलु्क लाग्ने छैन। 

(६)  र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्ि ु सम्बन्धी 
सूचना अन्िगिि प्राप्त सवुवधा अन्िगिि भन्सार महसलु छूटमा पैठारी 
गररएको व्र्क्षिगि प्रर्ोजनका वस्िहुरूमा अन्ि:शलु्क लाग्ने छैन। 

(७)  एसेम्बल्ड गरी सवारी साधन उत्पािन गने उद्योगले अनएसेम्बल्ड 
अवस्थाका सवारी साधन पैठारी गिाि लाग्ने अन्ि:शलु्क र त्र्स्िा 
उद्योगले उत्पािन गरेको िर्ारी साधन र्बक्री गिाि लाग्ने 
अन्ि:शलु्कमा पच्चीस प्रर्िशि छूट हनुेछ। 
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(८)  औद्योर्गक नीर्ि, २०६७ को अनसूुची-९ मा उल्लेि भएका अर्ि 
अववकर्सि िेत्रमा स्थावपि स्थानीर् फलफूलमा आधाररि उद्योगबाट 
उत्पादिि ब्राण्डी र वाइनको उत्पािनमा र्स अन्ि:शलु्क िरबन्िी 
अनसुार लाग्न ेअन्ि:शलु्कमा असी प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(९) अन्ि:शलु्क िरबन्िी प्रर्ोजनको लार्ग र्नधािररि आठ अंकको 
उपशीर्िकलाई ि्र्ाङ्क प्रर्ोजनको लार्ग महार्निेशकले अङ्क थप गनि 
सक्नेछ। 

(१०) अन्ि:शलु्क लाग्न सक्न ेवस्िहुरूको व्र्ाख्र्ा िथा हामोनाइज्ड कोड 
िोक्ने काम आवश्र्किा अनसुार भन्सार ववभागसाँग परामशि र्लई 
ववभागले गनि सक्नेछ। 

(११) मदिरा, ववर्र र चरुोट पैठारीकिाि वा सो को ववके्रिा 
इजाजिपत्रवालाले र्बक्री गने िदु्रा मूल्र् आर्थिक वर्िको शरुुमा र 
मूल्र् पररवििन भएको अवस्थामा पररवििन हनुासाथ साविजर्नक सूचना 
प्रकाशन गरी जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(१२) अन्िःशलु्क िरबन्िीको शीर्िक ८५.०७ अन्िगिि पने र्लड एर्सड 
व्र्ाट्रीको आन्िररक उत्पािनमा अन्ि:शलु्क लाग्ने छैन। 

(१३) मदिराको अन्ि:शलु्क गणना गिाि प्रर्ि एल.वप. र्लटर वा प्रर्ि 
र्लटरमध्रे् जनु बढी हनु्छ सोही िरमा गणना गरी असलु गररनछे। 

(१४) हािे मेक्षशन िथा घरेल ु प्रववर्धबाट उत्पािन गररने र्सन्के चाउचाउ 
उद्योगबाट उत्पादिि (Ready to eat नभएको) कााँचो वस्िमुा 
अन्ि:शलु्क लाग्ने छैन। 

(१५) शीर्िक ८७.०२ र ८७.०३ अन्िगिि पने कम्प्रसेन–इक्षग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधि र्डजेल) र धक्का दिने 
ववद्यिुीर् मोटर िवैु भएका िथा स्पाकि –इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन 
रेर्सप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्यतु्तीर् मोटर िवैु भएका 
सवारी साधनमा पचास प्रर्िशि अन्ि:शलु्क छूट हनुेछ। 
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(१६) चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमिाका कम्िीमा पााँच वटा बसहरू 
साविजर्नक र्ािार्ािमा सिालन गने गरी ििाि भएका सहकारी संस्था 
वा संघहरू िथा कम्पनीहरूले उक्षल्लक्षिि प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी 
गने उि िमिाका िर्ारी बस एवं र्िनका चेर्ससहरूमा अन्ि:शलु्क 
छूट दिइनेछ। त्र्सरी पैठारी गरेका सवारी साधनहरू पैठारी गरेको 
र्मर्िले िश वर्ि नपगुी र्बक्री वविरण, नामसारी वा कुनै वकर्समले 
हक हस्िान्िरण गनि पाइन ेछैन। िश वर्ि नपगुी नामसारी, र्बक्री वा 
कुनै वकर्समले हक हस्िान्िरण गरेमा प्रचर्लि कानून बमोक्षजम परैु 
अन्ि:शलु्क लाग्नेछ। 

(१७) नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान िथा प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररसमा 
सामिुावर्क क्षशिण संस्थाले ववद्याथीहरु ओसारपसार गने प्रर्ोजनको 
लार्ग ३० र्सट वा सोभन्िा बढी िमिाको एक थान बस आर्ाि 
गिाि लाग्न े अन्ि:शलु्क छूट हनुेछ। र्सरी सवुवधामा आर्ाि 
गररएको सवारी साधन िश वर्िसम्म र्बक्री वविरण, हस्िान्िरण र 
नामसारी गनि पाइने छैन। 

(१८) शीर्िक 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 मा प्रस्िाव गररएका उपशीर्िकहरु बमोक्षजमका 
वस्िकुो पैठारीमा मात्र लाग्नेछ। 

(१९) शीर्िक २१.०६ को उपशीर्िक २१०६.९०.२०‚ २१०६.९०.७० 
र शीर्िक २४०३ को उपशीर्िक २४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२० 
र २४०३.९९.३० का वस्िहुरुमा कूल िौल प्रर्ि वकलोग्राममा 
अन्िःशलु्क लाग्नेछ।  

२६. आर्कर ऐन, २०५८ मा संशोधनः आर्कर ऐन, २०५८ को,– 
(१) िफा ११ को‚- 

(क) उपिफा (२) मा रहेका "बचि िथा ऋण सहकारी" भन्ने 
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शब्िहरुको सट्टा "ववत्तीर् कारोबार गने सहकारी" भन्ने 
शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ि)  उपिफा (२क) पर्छ िेहार्को उपिफा (२ि) थवपएको 
छः- 

"(२ि) कुनै आर् वर्िमा वर्िभरर पूणिरुपले 
सिालनमा रहेको ववशेर् उद्योगबाट भएको आर्मा लाग्ने 
करमा िेहार् बमोक्षजम छूट हनुेछः- 

(क) बार्सन्िा प्राकृर्िक व्र्क्षिको आर्मा िीस 
प्रर्िशिका िरले कर लागेको रहेछ भने 
सो करमा एक र्िहाईले‚  

(ि) र्नकार्को आर्मा लाग्ने करमा बीस 
प्रर्िशिले‚ 

(ग) िण्ड (क) वा (ि) बमोक्षजमको सवुवधा 
पाएका व्र्क्षिले र्स िफा बमोक्षजम 
अको कुनै कर छूट सवुवधा पाउने रहेछ 
भने सो कर छूट सवुवधा समेि 
पाउनेछ। " 

(ग) उपिफा (३ङ) को सट्टा िेहार्को उपिफा (३ङ) राक्षिएको 
छः- 

"(३ङ) नेपालको स्रोिबाट कुनै आर् वर्िमा 
र्नकासीबाट भएको आर्मा िेहार् अनसुार कर छूट 
हनुेछः- 

(क) बार्सन्िा प्राकृर्िक व्र्क्षिको आर्मा बीस 
प्रर्िशिको िरले कर लाग्ने रहेछ भने 
सो करमा पच्चीस प्रर्िशि र िीस 
प्रर्िशिका िरले कर लाग्ने रहेछ भने 
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सो करमा पचास प्रर्िशि‚  

(ि) र्नकार्को आर्मा लाग्ने करमा बीस 
प्रर्िशि‚ 

(ग) उत्पािनमूलक उद्योगले उत्पािन गरेको 
वस्ि ु र्नर्ािि गरी प्राप्त भएको आर्मा 
िण्ड (क) वा (ि) बमोक्षजमको छूट 
पर्छ कार्म हनुे करमा थप पच्चीस 
प्रर्िशि।"  

(घ)  उपिफा (३च) को सट्टा िेहार्को उपिफा (३च) राक्षिएको 
छः- 

"(३च) कुनै र्नकार्ले िेहार् बमोक्षजमको कार्ि गरी 
सोबाट प्राप्त आर्मा लाग्ने करमा िेहार् बमोक्षजम छूट 
हनुेछः 

(क) ट्राम वा ट्रर्ल बस सिालन गरेमा बीस 
प्रर्िशि,  

(ि) रोपवे, केवलकार‚ रेल्वे‚ टनेल वा 
आकासे पलु र्नमािण गरी सिालन गरेमा 
बीस प्रर्िशि,  

(ग) ववमानस्थल र्नमािण िथा सिालन गरेमा 
चालीस प्रर्िशि‚ 

(घ) सडक, पलु वा सरुुङ्ग मागि र्नमािण िथा 
सिालन गरेमा बाउन्न प्रर्िशि, 

(ङ) ट्राम वा ट्रर्लबसमा लगानी गरी सिालन 
गरेमा बाउन्न प्रर्िशि।" 

 (ङ)  उपिफा (३ि) पर्छ िेहार्को उपिफा (३थ) थवपएको छः- 
"(३थ) कुनै आर् वर्िमा कुनै र्नकार्ले साविजर्नक 
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पूवािधार संरचनाको र्नमािण िथा सिालन गरी नेपाल 
सरकारलाई हस्िान्िरण गने जस्िा आर्ोजनाहरु र ववद्यिु 
गहृ र्नमािण, उत्पािन र प्रसारण गरेमा त्र्स्िो र्नकार्लाई 
सो र्नकार्को करर्ोग्र् आर्मा लाग्ने करमा बीस 
प्रर्िशिले छूट हनुेछ।" 

(च)  उपिफा (४) को सट्टा िेहार्को उपिफा (४) राक्षिएको 
छः- 

"(४) कुनै व्र्क्षिले र्स िफा बमोक्षजम बेग्लाबेग्लै 
कर छूट सवुवधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्र्स्िो 
सवुवधा र्लन आर्को गणना गिाि छुट्टाछुटै्ट व्र्क्षिले सो आर् 
प्राप्त गरेको सरह मानी आर् गणना गनुि पनेछ।" 

(२)  िफा २१ को उपिफा (१) को िण्ड (घ) पर्छ िेहार्का िण्ड 
(घ१) र (घ२) थवपएका छन:्- 

"(घ१) स्थार्ी लेिा नम्बर नभएका कमिचारी िथा 
कामिारलाई वविरण गरेको पाररिर्मक िथा ज्र्ाला 
िचि," 

"(घ२)  स्थार्ी लेिा नम्बर उल्लेि नभएको एक हजार 
रुपैर्ााँभन्िा बढी मूल्र्को बीजक वापिको िचि," 

(३)  िफा ४७क. को‚- 
(क)  उपिफा (६) मा रहेका "सम्वि ् २०७६ असार 

मसान्िर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "सम्वि ्२०७७ असार 
मसान्िर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ि) उपिफा (७) मा रहेका "सम्वि ् २०७७ असार 
मसान्िर्भत्र" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "सम्वि ्२०७८ असार 
मसान्िर्भत्र" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(४)  िफा ६३ को उपिफा (१) को प्रर्िबन्धात्मक वाक्र्ांशको सट्टा 
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िेहार्को प्रर्िबन्धात्मक वाक्र्ांश राक्षिएको छः- 
   "िर नागररक लगानी कोर् ऐन, २०४७ बमोक्षजम स्थापना 

भएको नागररक लगानी कोर्, र्ोगिानमा आधाररि सामाक्षजक सरुिा 
कोर् ऐन‚ २०७४ बमोक्षजम स्थापना भएको सामाक्षजक सरुिा कोर्ले 
अवकाश कोर् राख्न चाहेमा त्र्स्िो कोर्, कमिचारी सिर् कोर् ऐन‚ 
२०१९ बमोक्षजम स्थापना भएको कमिचारी सिर् कोर् र र्नवतृ्तभरण 
कोर् ऐन‚ २०७५ बमोक्षजम स्थापना भएको र्नवतृ्तभरण कोर्ले 
अवकाश कोर् सिालन गरेमा त्र्स्िो कोर्को लार्ग स्वीकृर्ि र्लनपुने 
छैन।" 

(५)  िफा ७८ को उपिफा (४) पर्छ िेहार्को उपिफा (४क) थवपएको 
छः- 

"(४क) उपिफा (४) बमोक्षजम स्थार्ी लेिा नम्बर र्लई 
कारोबार गने व्र्क्षिले िोवकएको अवर्धर्भत्र ववभागले िोके 
बमोक्षजमको ििाि सम्बन्धी वववरण वार्ोम्र्ावट्रक प्रणालीमा अद्यावर्धक 
गनुि पनेछ।" 

(६) िफा ७९ को,– 
(क) उपिफा (१) को िण्ड (क) को सट्टा िेहार्को िण्ड (क) 

राक्षिएको छः- 
"(क) कुनै व्र्क्षिको टेर्लफ्र्ाक्स‚ टेलेक्स‚ इमेल वा 

त्र्स्िै अन्र् ववद्यिुीर् माध्र्म माफि ि पठाएको, 
(ि) उपिफा (२) पर्छ िेहार्को उपिफा (३) थवपएको छः- 

 "(३) उपिफा (१) र (२) बमोक्षजम कागजािको 
िामेल हनु नसकेमा सम्बक्षन्धि व्र्क्षिको नाममा रेर्डर्ो‚ 
टेर्लर्भजन वा राविर्स्िरको कुनै पत्रपर्त्रकाबाट ित्सम्बन्धी 
आिेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी 
गराउन सक्नेछ। त्र्सरी गराएको जानकारी सम्बक्षन्धि 
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व्र्क्षिले पाएको मार्ननेछ।" 
(७) िफा ८८ को उपिफा (१) को िण्ड (५) को उपिण्ड (ि) पर्छ 

िेहार्को उपिण्ड (ग) थवपएको छः- 
"(ग)  उपभोिाले वस्ि ु िथा सेवा िररि गिाि प्रचर्लि 

कानून बमोक्षजम ववद्यिुीर् माध्र्मबाट भिुानी गरे 
बापि मूल्र् अर्भबवृि कर ऐन‚ २०५२ को िफा 
२५ को उपिफा (१ि) बमोक्षजम प्रिान गररने 
प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गनुिपने छैन।"  

(८) िफा ९० को उपिफा (४क) मा रहेको "प्राकृर्िक व्र्क्षिको 
व्र्वसार्साँग सम्बक्षन्धि नभएको घर बहाल आर्मा लाग्ने कर चाल ु
वर्िको असार मसान्िर्भत्र र" भन्ने शब्िहरु क्षझवकएका छन।् 

(९) िफा ९४ को उपिफा (२) मा रहेका "पााँच हजार रुपैर्ााँ" भन्ने 
शब्िहरुको सट्टा "साि हजार पााँच सर् रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

(१०) िफा ९५क. को‚- 
(क)  उपिफा (२) को िण्ड (क) मा रहेका "साि 

िशमलव पााँच प्रर्िशि" भन्ने शब्िहरुको सट्टा 
"पााँच प्रर्िशि" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ि)  उपिफा (२) पर्छ िेहार्को उपिफा (२क) 
थवपएको छः- 

“(२क) उपिफा (२) को िण्ड (क) 
बमोक्षजम लाभ गणना गिाि जनु र्नकार्को वहि 
र्नःसगि हनुे हो त्र्स्िो र्नकार्मा सो र्मर्िमा सो 
व्र्क्षिको स्वार्मत्वमा रहेको वहिको भाररि औसि 
लागिको आधारमा गनुि पनेछ।" 

(ग) उपिफा (६) को सट्टा िेहार्को उपिफा (६) 
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राक्षिएको छः- 
"(६) उपिफा (५) मा लेक्षिएिेक्षि बाहेक 

अन्र् कुनै व्र्क्षिको स्वार्मत्वको जग्गा वा 
भवनको र्नःसगि भएको मूल्र्मा मालपोि 
कार्ािलर्ले रक्षजिेशनका बिि एक िशमलव पााँच 
प्रर्िशिका िरले अर्ग्रम कर असलु गनुि पनेछ।" 

(घ) उपिफा (७) मा रहेका "िरकारी‚ आल‚ु प्र्ाज" भन्ने 
शब्िहरु पर्छ "सखु्िा िरकारी‚ लसनु‚ बेबी कनि" 
भन्ने शब्िहरु र "पााँच प्रर्िशि" भन्ने शब्िहरु 
पर्छ "िथा भाग २ को मास‚ु भाग ४ को 
िूधजन्र् पिाथि‚ अण्डा‚ मह‚ भाग १० को कोिो‚ 
फापर‚ जनुेलो‚ चामल‚ कर्नका‚ भाग ११ को 
मैिा‚ आाँटा िथा वपठो‚ भाग १२ को जर्डबटुी‚ 
उि ु र भाग १४ को वनस्पर्िजन्र् उत्पािनमा 
िईु िशमलब पााँच प्रर्िशि" भन्ने शब्िहरु 
थवपएका छन।् 

(ङ) उपिफा (१०) मा रहेका "उपिफा (८)" र 
"उपिफा (७)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा क्रमशः 
"उपिफा (९)" र "उपिफा (८)" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

(च) उपिफा (११) को िण्ड (ि) मा रहेका 
"उपिफा (७)" र "उपिफा (९)" भन्ने 
शब्िहरुको सट्टा क्रमशः "उपिफा (८)" र 
"उपिफा (१०)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(छ) उपिफा (१२) मा रहेका "उपिफा (१०)" र 
"उपिफा (८)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा क्रमशः 
"उपिफा (११)" र "उपिफा (९)" भन्ने 
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शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ज) उपिफा (१३) मा रहेका "उपिफा (९)" भन्ने 
शब्िहरुको सट्टा "उपिफा (१०) भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

(११) िफा ९६ को उपिफा (५) पर्छ िेहार्को उपिफा (६) थवपएको 
छ:- 

"(६) कुनै व्र्क्षिले ववभागमा म्र्ािर्भत्र पेश गरेको आर् 
वववरण अन्र्था भई संशोधन गनि चाहेमा वववरण पेश गरेको 
र्मर्िले िीस दिनर्भत्र ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा बमोक्षजम आर् 
वववरण संशोधन गनि सक्नेछ।" 

(१२)  िफा ११०ि. पर्छ िेहार्को िफा ११०ग. थवपएको छः- 
   "११०ग. वास्िववक प्रर्िफल प्राप्त गने व्र्क्षि कर भिुानी गनि 

क्षजम्मेवार हनुेः व्र्वसार्को वास्िववक प्रर्िफल प्राप्त गने 
व्र्क्षि व्र्वसार् ििाि भएको व्र्क्षिभन्िा फरक भएको 
प्रमाक्षणि भएमा त्र्स्िो व्र्वसार्को कर भिुानी गने 
िावर्त्व त्र्स्िो प्रर्िफल प्राप्त गने व्र्क्षिको हनुेछ।" 

(१३)  िफा ११५ को‚- 
(क) उपिफा (६) मा रहेका "एकर्िहाई रकम" भन्ने शब्िहरुको 

सट्टा "एकचौथाई रकम" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(ि) उपिफा (८) र (९) को सट्टा िेहार्को उपिफा (८) र (९) 
राक्षिएका छन ्M 

"(८) उपिफा (१) बमोक्षजम र्नवेिन दिएको 
र्मर्िले साठी दिनर्भत्र ववभागले सो र्नवेिन उपरको 
र्नणिर्को सूचना र्नवेिकलाई नदिएमा र्नवेिकले िफा 
११६ बमोक्षजम राजस्व न्र्ार्ार्धकरणमा पनुरावेिन 
गनि सक्नेछ। 
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 (९) उपिफा (८) बमोक्षजम पनुरावेिन 
गरेमा त्र्स्िो व्र्क्षिले पनुरावेिन ििाि गरेको र्मर्िले 
पन्र दिनर्भत्र पनुरावेिनपत्रको प्रर्िर्लवप संलग्न गरी 
ववभाग समि र्लक्षिि जानकारी गराउन ुपनेछ।" 

(१४) िफा ११७ को उपिफा (१) को िण्ड (क) मा रहेका "िईु हजार   
रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "पााँच हजार रुपैर्ााँ वा आर् वववरणमा 
उक्षल्लक्षिि र्नधािरण र्ोग्र् आर् रकमको शून्र् िशमलव शून्र् एक 
प्रर्िशिले हनुे रकममध्रे् जनु बढी हनु्छ सो रकम" भन्ने शब्िहरु 
राक्षिएका छन।् 

 (१५) अनसूुचीमा संशोधनः अनसूुची १ को‚- 
  (१) िफा १ को‚- 

 (क) उपिफा (१), (२), (३) र (४) को सट्टा िेहार्का उपिफा 
(१), (२), (३) र (४) राक्षिएका छन:्– 

“(१) कुनै आर् वर्िमा बार्सन्िा प्राकृर्िक व्र्क्षिको 
करर्ोग्र् आर्मा उपिफा (२) र (४) को अधीनमा रही 
िेहार् बमोक्षजमको िरले कर लाग्नेछः– 
(क)  चार लाि रुपैर्ााँसम्म रोजगारीको करर्ोग्र् आर् 

भएमा एक प्रर्िशि,  
(ि)  चार लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी िर पााँच लाि 

रुपैर्ााँसम्म करर्ोग्र् आर् भएमा िण्ड (क) 
बमोक्षजम चार लाि रुपैर्ााँसम्म चार हजार रुपैर्ााँ र 
चार लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्मा िश 
प्रर्िशि,  

(ग)  पााँच लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी िर साि लाि 
रुपैर्ााँसम्म करर्ोग्र् आर् भएमा िण्ड (ि) 
बमोक्षजम पााँच लाि रुपैर्ााँसम्म चौध हजार रुपैर्ााँ 
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र पााँच लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्मा 
बीस प्रर्िशि,  

(घ) साि लाि रुपर्ााँभन्िा बढी िर बीस लाि 
रुपैर्ााँसम्म करर्ोग्र् आर् भएमा िण्ड (ग) 
बमोक्षजम साि लाि रुपैर्ााँसम्म चौवन्न हजार रुपैर्ााँ 
र साि लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्मा 
िीस प्रर्िशि र 

(ङ) बीस लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी कर र्ोग्र् आर् भएमा 
बढी भएजर्ि करर्ोग्र् आर्को िण्ड (घ) बमोक्षजम 
लागेको करको िरमा थप बीस प्रर्िशि अर्िररि 
कर। 

   िर एकलौटी फमि ििाि भएका 
करिािाको हकमा र्नवतृ्तभरण बापिको आर्‚ 
र्नवतृ्तभरण कोर् र र्ोगिानमा आधाररि सामाक्षजक 
सरुिा कोर्मा र्ोगिान गने प्राकृर्िक व्र्क्षिको 
आर्मा िण्ड (क) बमोक्षजमको कर लाग्ने छैन। 

(२) कुनै आर् वर्िमा ऐनको िफा ५० बमोक्षजम छनौट गने 
कुनै िम्पर्िको करर्ोग्र् आर्मा उपिफा (४) को अधीनमा रही 
िेहार् बमोक्षजमको िरमा कर लाग्नेछः- 

(क)  चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्म रोजगारीको 
करर्ोग्र् आर् भएमा एक प्रर्िशि, 

(ि)  चार लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी िर पााँच 
लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्मको करर्ोग्र् आर् 
भएमा िण्ड (क) बमोक्षजम चार लाि पचास हजार 
रुपैर्ााँसम्म चार हजार पााँच सर् रुपैर्ााँ र चार लाि 
पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्मा िश 
प्रर्िशि,  
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(ग)  पााँच लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी िर साि 
लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्म करर्ोग्र् आर् भएमा 
िण्ड (ि) बमोक्षजम पााँच लाि पचास हजार 
रुपैर्ााँसम्म चौध हजार पााँच सर् रुपैर्ााँ र पााँच 
लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् 
आर्मा बीस प्रर्िशि,  

(घ) साि लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी िर बीस 
लाि रुपैर्ााँसम्म करर्ोग्र् आर् भएमा िण्ड (ग) 
बमोक्षजम साि लाि पचास हजार रुपैर्ााँसम्म चौवन्न 
हजार पााँच सर् रुपैर्ााँ र साि लाि पचास हजार 
रुपैर्ााँभन्िा बढी करर्ोग्र् आर्मा िीस प्रर्िशि,  

(ङ) बीस लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी कर र्ोग्र् आर् भएमा 
बढी भएजर्ि करर्ोग्र् आर्को िण्ड (घ) बमोक्षजम 
लागेको करको िरमा थप बीस प्रर्िशि अर्िररि 
कर। 

      िर एकलौटी फमि ििाि भएका करिािाको 
हकमा, र्नवतृ्तभरण बापिको आर् र र्ोगिानमा 
आधाररि र्नवतृ्तभरण कोर्मा र्ोगिान गने प्राकृर्िक 
व्र्क्षिको आर्मा िण्ड (क) बमोक्षजमको कर 
लाग्ने छैन। 

  (३) उपिफा (४) मा उक्षल्लक्षिि व्र्वस्था िेहार्को 
अवस्थामा लागू हनुेछ:– 

(क) बार्सन्िा प्राकृर्िक व्र्क्षिको सम्बन्धमा कुनै आर् 
वर्िमा चार लाि रुपैर्ााँभन्िा बढी आर् भएको वा 
ऐनको िफा ५० बमोक्षजमको छनौट गरेको 
बार्सन्िा िम्पिीको सम्बन्धमा कुनै आर् वर्िमा चार 
लाि पचास हजार रुपैर्ााँभन्िा बढी आर् भएको,  
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(ि) गैर–व्र्ावसावर्क करर्ोग्र् सम्पक्षत्तको र्नःसगिबाट 
प्राप्त िूि लाभ सो प्राकृर्िक व्र्क्षि वा िम्पिीको 
आर् र ििनरुुप करर्ोग्र् आर्को गणनामा 
समावेश भएको। 

  (४) उपिफा (३) को अर्धनमा रही िेहार्का व्र्क्षिलाई 
िेहार् बमोक्षजम कर लाग्नेछ:– 

(क) िेहार्का रकममध्रे् जनु बढी छ त्र्स्िो रकममा 
त्र्स्िो प्राकृर्िक व्र्क्षि वा िम्पिीको त्र्स्िो रकम 
मात्र करर्ोग्र् आर् भए सरह मानी र्स 
अनसूुचीको उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजमको 
िरले कर लाग्नेछ:– 
 (१) त्र्स्िो प्राकृर्िक व्र्क्षि वा िम्पिीको 

जम्मा करर्ोग्र् आर्बाट त्र्स्िो लाभको रकम 
घटाई बााँकी हनु आउने रकम, 

(२) प्राकृर्िक व्र्क्षिको सम्बन्धमा 
चार लाि रुपैर्ााँ वा िम्पिीको 
सम्बन्धमा चार लाि पचास हजार 
रुपैर्ााँ। 

(ि) त्र्स्िो करर्ोग्र् आर्को बााँकी रकममा िश 
प्रर्िशिका िरले कर लाग्नेछ। 

       िर, 
(१) र्नःसगि भएको गैरव्र्ावसावर्क 

करर्ोग्र् सम्पक्षत्त (जग्गा िथा 
घरजग्गा) को स्वार्मत्व पााँच वर्ि 
वा पााँच बर्िभन्िा बढी भएको छ 
भने िईु िशमलव पााँच प्रर्िशिका 
िरले कर लाग्नेछ।  
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(२) र्नःसगि भएको गैरव्र्वसावर्क 
करर्ोग्र् सम्पक्षत्त (जग्गा िथा 
घरजग्गा) को स्वार्मत्व पााँच 
वर्िभन्िा कम रहेको छ भने पााँच 
प्रर्िशिका िरले कर लाग्नेछ। 

(३) नेपाल र्धिोपत्र बोडिमा सूचीकरण 
भएको र्नकार्मा रहेको वहिको 
र्नःसगिवाट प्राप्त लाभको हकमा 
पााँच प्रर्िशिको िरले कर 
लाग्नेछ।” 

 (ि) उपिफा (७) को सट्टा िेहार्को उपिफा (७) राक्षिएको 
छः– 
 “(७) ऐनको िफा ४ को उपिफा (४) बमोक्षजम 
करको रकम िेहार् बमोक्षजम हनुेछः- 
(क) महानगरपार्लका वा उपमहानगरपार्लका िेत्रमा 

व्र्वसार् गने प्राकृर्िक व्र्क्षिका हकमा साि 
हजार पााँचसर् रुपैर्ााँ, 

(ि)  नगरपार्लका िेत्रमा व्र्वसार् गने प्राकृर्िक 
व्र्क्षिका हकमा चार हजार रुपैर्ााँ, 

(ग)  िण्ड (क) र (ि) मा उक्षल्लक्षिि िेत्र बाहेक 
अन्र् िेत्रमा व्र्वसार् गने प्राकृर्िक व्र्क्षिका 
हकमा िईु 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) 
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बमोक्षजम कारोबार रकमको कर गणना गिाि बीस लाि 
रुपैर्ााँसम्मको कारोबारमा ऐनको िफा ४ को उपिफा (४) 
बमोक्षजमको कर र सोभन्िा बढीको कारोबार रकममा िेहार् 
बमोक्षजमको िरले कर लाग्नेछः– 
(क) ग्र्ााँस, चरुोट लगार्िका िीन प्रर्िशिसम्म कर्मशन 

वा मूल्र् थप गरी वस्िकुो कारोबार गने व्र्क्षिलाई 
कारोबार रकमको शून्र् िशमलब िईु पााँच 
प्रर्िशि,  

(ि) िण्ड (क) मा उक्षल्लक्षिि व्र्वसार् वाहेकको 
व्र्वसार् गने व्र्क्षिलाई कारोबार रकमको शून्र् 
िशमलब साि पााँच प्रर्िशि, 

(ग) सेवा व्र्वसार् गने व्र्क्षिलाई कारोबार रकमको 
िईु प्रर्िशि।" 

(२) िफा २ को‚-  
(क) उपिफा (१) मा रहेका "उपिफा (२)‚ (३)‚ (४)‚ (५) र 

(७)" भन्ने शब्िहरुको सट्टा उपिफा (२)‚ (३)‚ (५) र 
(७)" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।्  

(ि) उपिफा (३) को सट्टा िेहार्को उपिफा (३) राक्षिएको छः- 
 "(३) सहकारी ऐन‚ २०७४ बमोक्षजम ििाि भएको सहकारी 

संस्थाले कर छूट हनुे कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा 
बीस प्रर्िशिका िरले कर लाग्नेछ। 

   िर िेहार् बमोक्षजमका ववत्तीर् कारोबार गने 
सहकारी संस्थालाई िेहार् बमोक्षजम छूट हनुेछः- 
(क) नगरपार्लका िेत्रर्भत्र सिालन भएकोमा लाग्ने करको 

िरमा पचहत्तर प्रर्िशि‚ 
(ि) उपमहानगरपार्लका र महानगरपार्लका िेत्रर्भत्र 
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सिालन भएकोमा लाग्ने करको िरमा पचास 
प्रर्िशि।" 

(ग) उपिफा (३क) र (४) क्षझवकएका छन।् 

२७. भन्सार ऐन, २०६४ मा संशोधनः भन्सार ऐन, २०६४ को,-  

(१) िफा ११ को उपिफा (२) मा रहेको प्रर्िबन्धात्मक वाक्र्ांश 
क्षझवकएको छ। 

(२)  िफा १२ को,…  
(क) उपिफा (१) को सट्टा िेहार्को उपिफा (१) राक्षिएको 

छः- 
"(१) ववशेर् आर्थिक िेत्रमा स्थावपि उद्योगले पैठारी 

गने मालवस्िमुा ववशेर् आर्थिक िेत्र प्रार्धकरणको 
र्सफाररसमा िेहार् बमोक्षजम सवुवधा प्रिान गररनेछः–  

(क) उद्योगले आफ्ना मजिरु िथा कमिचारी ओसानिको 
लार्ग प्रर्ोग गनि पैठारी गने एक थान बस र 
मालवस्ि ु ढुवानी गने िईु थान ढुवानी साधनमा 
एकपटकको लार्ग एक प्रर्िशि मात्र भन्सार 
महसलु लाग्ने गरी भन्सार महसलुमा छूट दिन,े 

िर त्र्सरी भन्सार महसलु छूटमा पैठारी 
गररएका सवारी िथा ढुवानी साधन नामसारी, 
र्बक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्िान्िरण गरेमा 
प्रचर्लि कानून बमोक्षजम पूरै महसलु लाग्नेछ।  

 (ि)  र्नकासी गने वा पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा 
स्विेशमा र्बक्री गररने मालवस्ि ु उत्पािन गनि 
आवश्र्क पने कच्चा पिाथि िथा सहार्क कच्चा 
पिाथि (प्र्ावकङ्ग सामग्री समेि) पैठारी गिाि 
लाग्ने भन्सार महसलु र अन्र् महसलु बापिको 
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रकमको सट्टा सो बराबरको बैङ्क जमानि र्लई 
पैठारी गने,  

(ग)  उद्योगलाई आवश्र्क पने प्लाण्ट, मेक्षशनरी र्न्त्र 
उपकरण िथा पाटिपजुाि पैठारी गिाि लाग्ने महसलु 
बापिको रकमको सट्टा सो बराबरको बैङ्क जमानि 
र्लई पैठारी गने, 
स्पष्टीकरणः र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग “ववशेर् 
आर्थिक िेत्र” भन्नाले प्रचर्लि कानून बमोक्षजम 
नेपाल सरकारले िोवकदिएको िेत्र सम्झन ुपछि।" 

(ि) उपिफा (१) पर्छ िेहार्को उपिफा (१क) थवपएको छः- 
"(१क) उपिफा (१) को िण्ड (ि) वा (ग) 

बमोक्षजम र्लइएको बैंक जमानि जनु प्रर्ोजनको लार्ग 
र्लइएको हो सो बमोक्षजमको काम सम्पन्न भएको व्र्होरा 
ववशेर् आर्थिक िेत्र प्रार्धकरणबाट र्सफाररससवहि लेक्षि 
आएमा भन्सार कार्ािलर्ले त्र्स्िो जमानि फुकुवा गररदिन ु
पनेछ।" 

(ग) उपिफा (२), (३) र (४) मा रहेका "अवक्षस्थि" भन्ने 
शब्िको सट्टा "स्थावपि" भन्ने शब्ि राक्षिएको छ। 

(घ) उपिफा (५) मा रहेको "रहेको" भन्ने शब्िको सट्टा 
"स्थावपि" भन्ने शब्ि राक्षिएको छ। 

(ङ) उपिफा (५) पर्छ िेहार्को उपिफा (६) थवपएको छः- 
  "(६) ववशेर् आर्थिक िेत्रमा स्थावपि कुनै उद्योग 

सो िेत्र बावहर स्थानान्िरण हनु चाहेमा त्र्स्िो उद्योगले 
र्स िफा बमोक्षजम छूट पाएको मूल्र् अर्भववृि कर बाहेक 
अन्र् महसलु सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्मा बझुाएपर्छ 
सम्बक्षन्धि र्नकार्ले स्थानान्िरण गनि स्वीकृर्ि दिन ु
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पनेछ।" 

(३)  िफा १३ को उपिफा (१४) मा "र्नजी गणु्टा, क्षझटी, भारी आिेश" 
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी 
प्रर्ोगका मालवस्ि ुसम्बन्धी सूचना" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(४) िफा ३२ मा रहेका "जनु साधनबाट ढुवानी गररने हो सोही साधनमा 
रािी त्र्स्िो साधनमा भन्सार कार्ािलर्ले सील छाप लगाउन 
सक्नेछ" भन्ने शब्िहरुको सट्टा "बन्ि कन्टेनरबाट ढुवानी गररने 
भएमा त्र्स्िो कन्टेनरमा भन्सार कार्ािलर्ले सील छाप लगाउन ु
पनेछ" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(५) िफा ३४ को उपिफा (३) मा रहेका "उपशीर्िक फरक परेको" 
भन्ने शब्िहरु पर्छ "वा लाग्ने महसलु छूट भएको" भन्ने शब्िहरु 
थवपएका छन।् 

(६)  िफा ४१ को उपिफा (५) मा रहेका "पचास रुपैर्ााँ" भन्ने 
शब्िहरुको सट्टा "िीन सर् रुपैर्ााँ" भन्ने शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(७) िफा ५७ को उपिफा (१८) मा रहेका "आकार िथा गणुस्िरमा" 
भन्ने शब्िहरुको सट्टा "आकार, गणुस्िर िथा पररमाणमा" भन्ने 
शब्िहरु राक्षिएका छन।् 

(८)  िफा ८९ि. को उपिफा (५) पर्छ िेहार्को उपिफा (६) थवपएको 
छः- 

"(६) र्स िफा बमोक्षजमको र्नकासी वा पैठारी संकेि 
नम्बरको प्रशासन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको र्नकार्ले गनेछ र त्र्स्िो सूचना प्रकाशन 
नभएसम्म त्र्स्िो संकेि नमब्रको प्रशासनसम्बन्धी काम भन्सार 
ववभागले गनेछ।" 

(९)  िफा ८९ग. पर्छ िेहार्को िफा ८९घ. थवपएको छः- 
"८९घ.  कागजािलाई मान्र्िा दिनःे (१) प्रचर्लि कानूनमा जनुसकैु 
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कुरा लेक्षिएको भए िापर्न भन्सार अर्धकृिले कम्प्रू्टर 
प्रणालीमा भएको अर्भलेिको आधारमा आफ्नो आर्धकाररक 
पासवडि प्रर्ोग गरी सो प्रणालीबाट मदुद्रि गरेको 
जााँचपाससाँग सम्बक्षन्धि कागजािमा कमिचारीको िस्ििि 
नभए पर्न त्र्स्िो कागजािलाई िस्ििि भए सरह मान्र्िा 
दिइनेछ। 

  (२) भन्सार कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको 
आर्धकाररक पासवडि प्रर्ोग गरी ववद्यिुीर् माध्र्मबाट गररन े
मालवस्िकुो घोर्णा, सूचनाको आिान-प्रिान वा जााँचपाससाँग 
सम्बक्षन्धि कम्प्रू्टर प्रणालीमा भएको अर्भलेिको आधारमा 
मदु्रण गररएका कागजािमा सम्बक्षन्धि व्र्क्षिको िस्ििि 
नभए पर्न िस्ििि भए सरह मान्र्िा दिइनेछ।" 

(१०) िफा ९१ को सट्टा िेहार्को िफा ९१ राक्षिएको छः- 
"९१.  कारबाही गने अर्धकारः (१) भन्सार िेत्र बाहेक अन्र्त्रबाट 

भन्सार महसलु छली ल्र्ाएका मालवस्ि ुकसैले पक्राउ गरी 
भन्सार कार्ािलर्मा पेश गरेकोमा भन्सार अर्धकृिलाई र 
ववभागमा पेश गरेकोमा महार्निेशक वा र्नजले िोकेको कुनै 
अर्धकृिलाई सो उपर र्स ऐन बमोक्षजम अनसुन्धान र 
कारबाही गने अर्धकार हनुेछ। 

(२) र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको 
भए िापर्न भन्सार कार्ािलर्बाट जााँचपास भइसकेको कुनै 
मालवस्िकुा सम्बन्धमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा शंका 
लागेमा महार्निेशकले कुनै अर्धकृिलाई िोकी त्र्स्िो 
मालवस्ि ु र्नर्न्त्रणमा र्लई आवश्र्क अनसुन्धान गरी 
प्रर्िवेिन पेश गनि आिेश दिन सक्नेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम प्राप्त प्रर्िवेिनको 
आधारमा महार्निेशकले र्स ऐन बमोक्षजम भन्सार 
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अर्धकृिलाई भए सरहको अर्धकार प्रर्ोग गरी आवश्र्क 
कारबाही गनि सक्नेछ।" 

२८. वहाल रहन ेअवर्धः र्स ऐनको िफा २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, 

१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ र २२ बमोक्षजमका 
व्र्वस्थाहरु संघीर् ऐनबाट अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बाहेक सम्वि ्२०७७ 
असार मसान्िसम्म वहाल रहनेछन।् 

 २९. ऐन संशोधन भएको मार्ननःे र्स ऐनको िफा २८ मा उक्षल्लक्षिि िफाहरु 
बाहेक र्स ऐनले संशोधन गरेका प्रचर्लि कानूनका व्र्वस्थाहरु सो हिसम्म 
संशोधन भएको मार्ननेछ। 

अनसूुची-१ 

(िफा २ को उपिफा (१) साँग सम्बक्षन्धि) 

 
 

१. भन्सार महसलुः (१) वविेशबाट नेपालर्भत्र पैठारी हनुे मालवस्िमुा आर्थिक ऐन, 

२०७५ को अनसूुची-१ मा उक्षल्लक्षिि शीर्िक, उपशीर्िक, मालवस्िकुा वववरणहरू 

र अन्र् व्र्वस्थाहरूमा समेि िेहार् बमोक्षजम संशोधन र थप गरी भन्सार महसलु िर 

लगाइएको छ। र्समा उक्षल्लक्षिि संशोधन र थप बाहेकका पररच्छेि र भागका 
द्रष्टव्र्हरू, शीर्िक, उपशीर्िकहरू, मालवस्िकुा वववरणहरू र मालवस्िकुो 
पैठारीका िरहरू समेि आर्थिक ऐन, २०७५ बमोक्षजम नै हनुेछन।् 

शीर्िक, उपशीर्िक मालवस्िकुो वववरण 

पैठारी भन्सार 
महसलु िर 

अन्र्था उल्लेि 
भएकोमा बाहेक 
मोल प्रर्िशिमा 

१ २ ३ ४ 

०२.०७   शीर्िक ०१.०५ को कुिरुाको 
िाजा, क्षचसो पारेको वा वहमीकृि   
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मास ुर िान हनुे अफल। 

    -ग्र्ालसु डोमेवष्टकस जािका 
चराहरु (फाउल) कोः     

  ०२०७.११.०० --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), िाजा 
वा क्षचसो पाररएका (फे्रस वा 
क्षचल्ड) 30 

  ०२०७.१२.०० --टुक्रा नपाररएको (र्संगो), 
वहमीकृि (फ्रोजेन) 30 

  ०२०७.१३.०० --िाजा वा क्षचस्र्ाइएका (फे्रस वा 
क्षचल्ड) टुक्रा र अवशेर् (कट्स 
एण्ड ओफाल) 30 

 ०२०७.१४.०० --वहमीकृि (फ्रोजेन) टुक्रा र 
अवशेर् (ओफाल) 30 

०4.०2   गाढा पाररएको वा क्षचनी वा अन्र् 
गरु्लर्ो पिाथि हार्लएको िूध र 
िर।  

  ०4०2.१०.०० -िौलमा नौनीको मात्रा १.५ 
प्रर्िशि भन्िा कम भएको धूलो, 
िाना वा अन्र् ठोस रुपमा ४० 

    -िौलमा नौनीको मात्रा १.५ 
प्रर्िशि भन्िा बढी भएको धूलो, 
िाना वा अन्र् ठोस रुपमाः  

  ०4०2.२१.०० --क्षचनी वा अन्र् गरु्लर्ो पिाथि 
नहार्लएको  ४० 
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  ०4०2.२९.०० --अन्र् ४० 

    -अन्र्ः  

  ०4०2.९१.०० --क्षचनी वा अन्र् गरु्लर्ो पिाथि 
नहार्लएको ४० 

  ०4०2.९९.०० --अन्र्  ४० 

०4.०५   िूधबाट र्नकार्लएका नौनी िथा 
अन्र् स्नेह (फ्र्ाट वा क्षचल्लो 
पिाथिहरु) र िेलहरु (आर्ल्स); 
िगु्ध ववस्िरण (डेरी स्प्रडे्स)।  

  ०4०५.१०.०० -नौनी (बटर) ४० 

  ०4०५.२०.०० -िगु्ध ववस्िरण (डेरी स्प्रडे्स) ४० 

  ०4०५.९०.०० -अन्र् ४० 

०७.१३ 

 

  कोसा छोडाएको सखु्िा कोसे 
िरकारी, बोक्रा छोडाएको वा 
नछोडाएको वा िलेको वा 
निलेको।   

  ०७१३.१०.०० -केराऊ  १५ 

०८.०१   नररवल, ब्राक्षजलनट, काज,ु िाजा 
वा सकेुको, िबटा फुटाएको वा 
नफुटाएको, बोक्रा िाछेको वा 
निाछेको।  

   -काजःु  
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 ०८०१.३१.०० --बोक्रा सवहि १५ 

 ०८०१.३२.०० --बोक्रा छोडाएको १५ 

०९.०१   

 
कफी भटेुको वा नभटेुको वा 
क्र्ाफीन (कफीको िेरोि) 
छुट्याएकेा वा नछुट्याएको; 
कफीको ढुटो र बोक्रा; कुनै पर्न 
अनपुािमा कफीको मात्रा रहेको 
कफीको बिलामा प्रर्ोग गररने 
अको कुनै चीज।   

      -नभटेुको कफीः   

  ०९०१.1१.०० --क्र्ावफन (िेरोि) सवहि ४० 

  ०९०१.1२.०० --क्र्ावफन (िेरोि) रवहि ४० 

   -भटेुको कफीः   

 ०९०१.२१.०० --क्र्ावफन (िेरोि) सवहि ४० 

 ०९०१.२२.०० --क्र्ावफन (िेरोि) रवहि ४० 

  ०९०१.९०.०० -अन्र् ४० 

०९.०२   क्षचर्ा, सगुक्षन्धि वा स्वादिष्ट 
गररएको वा नगररएको।  

  ०९०२.१०.०० -नअर्मल्र्ाइएको(फमेण्ट नगरेको) 
३ के.जी. भन्िा कम वजनको 
कच्चा प्र्ावकङ्ग भएको कााँचो क्षचर्ा 
(ग्रीन टी) ४० 
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  ०९०२.२०.०० -नअर्मल्र्ाईएको अन्र् कााँचो क्षचर्ा ४० 

  ०९०२.३०.०० -३ के.जी. भन्िा कम वजनको 
कच्चा प्र्ावकङ्ग भएको अर्मलो 
पारेको (फमेण्टेड) कालो क्षचर्ा 
(ब्ल्र्ाक टी) र आंक्षशक रुपले 
अर्मलो पारेको क्षचर्ा  ४० 

  ०९०२.४०.०० -अर्मलो पारेको अन्र् कालो क्षचर्ा 
(ब्लाक टी) र अंशिः अर्मलो 
पारेको अन्र् क्षचर्ा  ४० 

०९.०४   सकेुको वा वपंधेको िसुािनी र 
मररच।  

    -मररचः  

  ०९०४.११.०० --नधलु्र्ाएको २० 

  ०९०४.१२.०० --धलु्र्ाएको २० 

१२.०२   छोडाएको वा नछोडाएको, 
नभटेुको वा अन्र् वकर्समबाट 
नपकाइएको, िवटा छोडाएको वा 
नछोडाएको, फुटाएको वा 
नफुटाएको बिाम (ममुफली)।   

   -अन्र्ः   

 १२०२.४२.०० --छोडाएको, फुटाएको वा 
नफुटाएको  १५ 

१७.०१   ठोस रुपमा उि ु वा चकुन्िर र   



 

214 
 

रासार्र्नक िवरबाट शिु गररएको 
सकु्रोज (उिकुो क्षचनी)। 

    -रंगाउने वा सवुास (स्वाि) आउन े
पिाथि नर्मसाएको कच्चा क्षचनीः  

  १७०१.१२.०० --चकुुन्िरको क्षचनी  ४० 

   --र्स भागको उपशीर्िक द्रष्टव्र् 
२ मा उल्लेि गररएको उिकुो 
क्षचनीः  

  १७०१.१३.१० ---सख्िर (गुंड र भेली समेि), 
गुाँडगट्टा ४० 

  १७०१.१३.२० ---िााँडसारी क्षचनी ४० 

 १७०१.१३.९० ---अन्र्  ४० 

  --उिकुो अन्र् क्षचनीः   

 १७०१.१४.१० ---सख्िर (गुंड र भेली समेि), 
गुाँडगट्टा ४० 

 १७०१.१४.२० --- िााँडसारी क्षचनी  ४० 

 १७०१.१४.९० ---अन्र्  ४० 

    -अन्र्ः  

  १७०१.९१.०० --रंगीन वा सवुास (स्वाि) आउन े
पिाथि र्मसाएको ४० 

   --अन्र्:  



 

215 
 

 १७०१.९९.१० ---र्मिी ४० 

 १७०१.९९.२० ---सगुर क्रू्व 
४० 

 १७०१.९९.९० ---अन्र् ४० 

१७.०४   कोका नभएको क्षचनीको र्मठाई 
सेिो चक्लेट सवहि)।  

  १७०४.१०.०० -क्षचनीले छोपेको वा नछोपेको वा 
मीठो लेप लगाएको वा नलगाएको 
चइंुगम  ४० 

  १७०४.९०.०० -अन्र् ४० 

१८.०६   चक्लेट र अरु कोको र्मर्सएका 
िाद्य पिाथिहरु।  

  १८०६.१०.०० -कोकोको धूलो, क्षचनी वा गरु्लर्ो 
पिाथि हालेको ४० 

  १८०६.२०.०० -२ केजी भन्िा बढी िौलको 
वढका (ब्लौक वा स्ल्र्ाव) वा 
डण्डी (बार) को रुपमा रहेका 
अन्र् पररकार, िरल, मांडा, धूलो, 
िानािार वा अन्र् थपु्रो (बल्क) 
को रुपमा भााँडोमा हार्लएको वा 
िरुुन्ि वेष्ठन गररएको (इर्मर्डर्ट 
प्र्ावकङ्ग) मा २ केजी भन्िा बढी 
भएको  ४० 

    -अन्र्, वढका, चाका र डण्डीको 
रुपमाः  
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  १८०६.३१.०० --भररएको  ४० 

  १८०६.३२.०० --नभररएको  ४० 

  १८०६.९०.०० -अन्र् ४० 

१९.०२   स्पेगेटी, म्र्ाकारोनी, नूडल्स, 
लसान,े नोकी, रार्भओली, 
क्र्ानेलोनी कुकुहरु जस्िा 
पकाइएका वा नपकाइएका, (मास ु
वा अन्र् पिाथि) भररएका वा 
नभररएका वा अन्र् वकर्समबाट 
िर्ार पाररएका पाष्टाका 
पररकारहरु; िर्ार गररएको वा 
नगररएको कुकुहरु।  

    -नपकाएको पास्टा (मछेुको 
वपठो), नभरेको (नौट स्टफेड) वा 
अन्र् प्रकारको िर्ारीः   

  १९०२.११.०० --फुल हालेको  ४० 

  १९०२.१९.०० --अन्र्  ४० 

  १९०२.२०.०० -पकाएको वा नपकाएको वा अन्र् 
प्रकारले िर्ार गरेको भरेको 
पास्टा (मछेुको वपठो) ४० 

  १९०२.३०.०० -अन्र् पास्टा (मछेुको वपठो) ४० 

  १९०२.४०.०० -कुकु (उत्तरी अवफ्रकी िाद्य 
पिाथि) ४० 
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१९.०५   कोको परेको वा नपरेको पाउरोटी, 
पेिी, केक, र्बस्कुट र अरु रोटी 
सम्बन्धी सामान; कम्र्रु्नर्म, 
वेफसि (पकाएको रोटी र्बकोको 
काम गने), और्धी भनि हनुे िाली 
क्र्ाप्सूल, (एम्टी क्र्ासे) र्सर्लङ 
वेफर्सि (टाल्न ेरोटी), राइस पेपर 
(िोफु, ममचा बनाउने वपठोको 
रोटी जस्िो पिाथि) र अन्र् र्स्िै 
उत्पािन।  

  १९०५.१०.०० -झरुुम झरुुम जाने रोटी (क्रीप्स 
बे्रड) ४० 

  १९०५.२०.०० -अिवुा हालेको एक वकर्समको 
रोटी (क्षजन्जर बे्रड) ४० 

    -गरु्लर्ो र्बस्कुट; वेफल (पीठो 
मछेुर बनाइएका एक वकर्समको 
िरो रोटी) र वेफि स (पािलो 
रोटी):  

  १९०५.३१.०० --गरु्लर्ो र्बस्कुटहरु ४० 

  १९०५.३२.०० --पीठो मछेुर बनाइएको एक 
वकर्समको िरो (वक्रस्प) रोटी 
(वेफल) र पािलो रोटी (वेफि स) ४० 

  १९०५.४०.०० -पाउरोटीको धूलोबाट बनेको रोटी 
वा र्बस्कुट (रस्क), टोस्ट गरेको 
रोटी र त्र्स्िै उत्पािन ४० 
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    -अन्र्ः   

 १९०५.९०.२० --आल ुक्षचप्स ४० 

  १९०५.९०.९० --अन्र् ४० 

२०.०९   क्षचनी हालेको वा नहालेको, स्प्रीट 
नहालेको र नकुहाएको 
फलफूलको रस (अंगरुको कााँचो 
रस समेि) र वनस्पर्ि रस।  

    -सनु्िलाको रस (ओरेन्ज जूस)M  

  २००९.११.०० --वहमीकृि (फ्रोजेन) प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.१२.०० --वहमीकृि नगररएको, विृमूल्र् 
२० ननाघेको  प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.१९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

    -भोगटे (पोमेलो समेि) को रस 
(ग्रपेफु्रट्स इन्क्लरु्डङ्ग पोमेलो 
जूस) :  

  २००९.२१.०० --विृ मूल्र् २० ननाघेको प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.२९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

    -अन्र् कुनै जक्षम्वर जार्ि 
(र्सटरस) को एकल फलको रसः  

  २००९.३१.०० --विृ मलु्र् २० ननाघेको  प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.३९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 
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    -भ ुाँइकटहरको रस (पाइनेपल 
जूस) :  

  २००९.४१.०० --विृ मलु्र् २० भन्िा बढी 
नभएको प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.४९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.५०.०० -गोलभेडाको रस (टमाटो जूस) प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

    -अंगरुको रस (ग्रपे जूस) (अंगरुको 
कााँचो रस) (ग्रपे मष्ट) समेिः
   

  २००९.६१.०० --विृ मूल्र् ३० ननाघेको प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.६९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

    -स्र्ाउको रस (एपल जूस) :  

  २००९.७१.०० --विृ मूल्र् २० ननाघेको प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.७९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

   -अन्र् कुनै एउटै फलफूल वा 
वनस्पर्िको रसः  

 २००९.८१.०० --क्र्र्ानबेरी (भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
म्र्ाक्रोकापोन, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
अक्षक्सककस, भ्र्ाक्षक्सर्नर्म 
र्भवटस-इर्डर्ा) को रस (जसु) प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

 २००९.८९.०० --अन्र् प्रर्ि र्ल रु.६०/- 

  २००९.९०.०० -रसको र्मिण  प्रर्ि र्ल रु.६०/- 
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२१.०३   सस र ससको लार्ग चावहन े
पररकार; र्मक्षिि मसला र र्मक्षिि 
ममिसला; सस्रंू्को वपठो, मैिा र 
िर्ारी सस्रंू्को (मस्टडि)।  

 २१०३.१०.०० -भटमासको चटनी (सस)  २० 

 २१०३.२०.०० -गोलभेडाको अचार (केचप) र 
अन्र् गोलभेडाको चटनी (सस) २० 

 २१०३.३०.०० -सस्रंू्को वपठो र मैिा र िर्ारी 
सस्रंू् २० 

   -अन्र्M  

 २१०३.९०.१० --र्मक्षिि मसला र र्मक्षिि 
ममिसला २० 

 २१०३.९०.९० --अन्र् २० 

२१.०५ २१०५.००.०० कोको र्मर्सएको वा नर्मर्सएको 
आइसवक्रम र अन्र् िान र्ोग्र् 
आइस। २० 

२१.०६   अन्र्त्र नपरेको िाद्य पिाथि।  

 २१०६.१०.०० -प्रोटीनको सार र टेक्सचडि प्रोटीन 
पिाथि २० 

  -अन्र् M  

 २१०६.९०.१० --िालमोठ, पापड, नमवकन 
भकु्षजर्ा र चमेना ३० 
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 २१०६.९०.२० --सरु्ििरवहि पान मसला ४० 

  २१०६.९०.६० --कुरकुरे, कुरमरेु, लेज र र्स्िै 
उत्पािनहरु  ४० 

   --अन्र्M   

 २१०६.९०.९१ ---फुड सप्लीमेण्ट (िाद्य 
पररपरुक आहारहरु) २० 

 २१०६.९०.९२ ---हविल टी ४० 

 २१०६.९०.९९ ---अन्र् ३० 

२२.०१   क्षचनी वा अन्र् गरु्लर्ो पिाथि 
नहालेको वा सवुास आउने वा 
सरुुक्षचकारक पिाथि नहालेको 
पानी, प्राकृर्िक र कृर्त्रम िर्नज 
पानी र वार् ु प्रवावहि पानी 
(एररटेड वाटर) समेि; वरफ एवं 
वहउाँ।  

  २२०१.१०.०० -िर्नज (र्मनेरल वाटर) पानी र 
वार् ुप्रवावहि पानी (एररटेड) ४० 

  २२०१.९०.०० -अन्र् ४० 

२२.०२   क्षचनी हालेको वा गरु्लर्ो गरेको र 
वास्ना आउने सरुुक्षचकर पानी, 
प्राकृर्िक र कृर्त्रम िर्नज पानी र 
वार् ुप्रवावहि पानी (एररटेड) समेि 
र शीर्िक २०.०९ को फलफूल 
र वनस्पर्िको रस समावेश  
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नभएको अल्कोहल रवहि पेर् 
पिाथि।  

  २२०२.१०.०० -वास्ना आउने र सरुुक्षचकर, क्षचनी 
हालेको वा गरु्लर्ो पारेको पानी, 
िर्नज पानी र वार् ुप्रवावहि पानी 
(एररटेड वाटर) समेि ४० 

  -अन्र्ः   

 २२०२.९१.०० --अल्कोहलरवहि बीर्र  ४० 

  --अन्र्ः   

 २२०२.९९.१० ---इनजी र्डं्रक्स  प्रर्ि र्लटर रु.७५/- 

 २२०२.९९.९० ---अन्र् ४० 

२२.०३ २२०३.००.०० जौबाट वनेको ववर्र। प्रर्ि र्लटर रु.२००/- 

२२.०४   िाजा अंगरुको वाइन र अल्कोहल 
हाली सरुक्षिि गररएको 
(फोवटिफाइड) वाइन समेि शीर्िक 
२०.०९ को बाहेक कांचो 
अंगरुका रस (ग्रपेमस्ट)।  

  २२०४.१०.०० -स्पाकि र्लङ वाइन प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

    -अन्र् वाइन; कााँचो अंगरुको रस, 
अल्कोहल हालेर कुहनु रोकेको वा 
ढीलो गरेकोः  

  २२०४.२१.०० --२ र्लटर वा कम जाने भााँडोमा 
रहेको प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 
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 २२०४.२२.०० --२ र्लटरभन्िा वढी िर १० 
र्लटर ननाघ्ने भााँडोमा राक्षिएको
  प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

  २२०४.२९.०० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

  २२०४.३०.०० -अन्र् कााँचो अंगरुको रस प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

२२.०५   भरमाउथ र वास्ना आउने सार वा 
सगुक्षन्धि वोट ववरुवा र्मक्षिि 
िाजा अंगरुको अन्र् वाइन।  

  २२०५.१०.०० 

 
-२ र्लटर वा कम जाने भााँडोमा 
रहेको प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

  २२०५.९०.०० -अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.३००/- 

२२.०६   अन्र् कुहाएको (फमेण्टेड) पेर् 
पिाथिहरु (उिाहरणिः स्र्ाउबाट 
बनेको साइडर, नासपािीबाट 
बनेका पेरी, कुहाएको मह र पानी 
र्मलाएको र्मड, साके); अन्र्त्र 
नपरेका वा समावेश नभएका 
कुहाएको पेर् पिाथिहरु (फमेण्टेड् 
ववभरेजेज) को र्मिण र 
कुहाइएका पेर् पिाथिहरु 
(फमेण्टेड् ववभरेजेज) िथा 
अमारक पेर् पिाथि 
(ननअल्कोहोर्लक ववभरेजेज) 
हरुको र्मिण।  

  २२०६.००.१० --छ्याङ्ग (कन्ट्री ववर्र) ४० 
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 २२०६.००.९० --अन्र्  ४० 

२२.०७ 

 

  ८० प्रर्िशि घनत्व अल्कोहल 
शक्षि वा सो भन्िा मार्थ 
अल्कोहल शक्षि भएको 
अक्षन्डनेचडि इथार्ल अल्कोहल र 
जनुसकैु अल्कोहल शक्षि भएको 
र्डनेचडि इथार्ल अल्कोहल र 
अन्र् स्प्रीट।  

  २२0७.१०.०० 

 
-८० प्रर्िशि घनत्व अल्कोहल 
शक्षि वा सो भन्िा मार्थ 
अल्कोहल शक्षि भएको 
अक्षन्डनेचडि इथार्ल अल्कोहल प्रर्ि र्लटर रु.५०/- 

  २२0७.२०.०० 

 
-जर्िसकैु अल्कोहल शक्षि भएको 
र्डनेचडि इथार्ल अल्कोहल र 
अन्र् स्प्रीट प्रर्ि र्लटर रु.५०/- 

२२.०८   ८० प्रर्िशि भन्िा कम घनत्व 
अल्कोहल शक्षि भएको अववकृि 
(अनर्डनेचडि) इथार्ल अल्कोहल; 
अरि (क्षस्पररट्स), मदिरा 
(र्लकसि) र अन्र् मािक 
(क्षस्पररचअुस) पेर्हरु(बेभरेजेज)।   

    -अंगरुको वाइन वा अंगरु 
माकि बाट र्नकार्लएको क्षस्प्रट 
(ब्राण्डी) :  

  २२०८.२०.१० --वाइन वा व्राण्डीको कच्चा प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 
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पिाथिको रुपमा प्रर्ोग हनुे सबै 
प्रकारका मािक द्रबहरु (स्प्रीट 
समेि) 

  २२०८.२०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

    -हृवीस्कीहरुः  

  २२०८.३०.१० --हृवीस्कीको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनुे मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.३०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

   -उिकुो उत्पािनहरुलाई कुहाएर 
चलुाई गरी र्नकार्लएको रम र 
अन्र् स्प्रीटः  

  २२०८.४०.१० --रम र अन्र् स्प्रीटहरुको कच्चा 
पिाथिको रुपमा प्रर्ोग हनुे उिकुो 
उत्पािनहरुलाई कुहाएर चलुाई 
गरी र्नकार्लएको स्प्रीट समेिका 
मािक द्रबहरु प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.४०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

    -जीन र जेनेभाः  

  २२०८.५०.१० --जीन र जेनेभाको कच्चा 
पिाथिको रुपमा प्रर्ोग हनु ेमािक 
द्रबहरु (स्प्रीट समेि)  प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.५०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 
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    -भोड्काः  

  २२०८.६०.१० --भोड्काको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनुे मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.६०.९० -अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

    -मदिरा (र्लकसि) िथा उद्दीपक 
(कर्डिर्ल्स) :  

  २२०८.७०.१० --मदिरा (र्लकसि) िथा उद्दीपक 
(कर्डिर्ल्स) को कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनुे मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.७०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

    -अन्र्ः  

  २२०८.९०.१० --अन्र् मदिराको कच्चा पिाथिको 
रुपमा प्रर्ोग हनुे मािक द्रबहरु 
(स्प्रीट समेि) प्रर्ि र्लटर रु.१२००/- 

  २२०८.९०.९० --अन्र् प्रर्ि र्लटर रु.२०००/- 

२३.०९   जीवजन्िकुो आहारको रुपमा 
प्रर्ोग हनुे िर्ारी वस्ि।ु  

  २३०९.९०.०० -अन्र् 10 

२४.०३   अन्र् र्नर्मिि (म्र्ानफु्र्ाक्चडि) सरु्िि 
र प्रर्िस्थापक सरु्िि; समरुपी 
(होमोक्षजनाइज्ड) वा पनुर्निर्मिि  
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(ररकक्षन्स्टचएुटेड) सरु्िि; सरु्ििको 
रस र सार।  

   -कुनै पर्न अनपुािमा सरु्ििको 
प्रर्िस्थापक (सक्षव्स्टच्रू्ट) भएको 
वा नभएको धूम्रपान गने सरु्ििः  

    --अन्र्ः   

 २४०३.९९.१० ---जिाि, िैनी, नस (स्नफ), 
गटु्िा र र्स्िै सरु्िि र्मक्षिि िर्ारी 
वस्िहुरु   ४० 

 २४०३.९९.२० ---चनूा र्मलाई िाने िदु्रा 
र्बक्रीको लार्ग प्र्ावकङ्ग गररएको 
सरु्िि   ४० 

 २४०३.९९.९० ---अन्र्  ४० 

25.01   ननु (भान्सामा प्रर्ोग हनुे (टेवल) 
ननु र ववकृि (र्डनेचडि) नून 
समेि) र झोल पिाथि भएको वा 
नभएको वा जम्ने पिाथि 
(एण्टीकेवकङ्ग) वा वफ्र फ्लोइङ्ग 
एजेण्ट भएको शिु सोर्डएम 
क्लोराइड; सामदुद्रक पानी।  

  2501.00.२0 -र्साँधे नून, वीरे नून, कालो नून माफी 

30.04  िदु्रा र्बक्रीको लार्ग संवेष्टन 
(प्र्ावकङ्ग) को रूपमा वा पररर्मि 
(मेजडि) मात्राहरू (डोजेज) को 
रुपमा राक्षिएका (छालापार  
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(ट्रान्सडमिल) भेर्जावधारण 
(एडर्मर्निेशन) पिर्िको रुपमा 
भएका समेि) उपचारात्मक 
(थेराप्रू्वटक) वा प्रर्िकारात्मक 
(प्रोवफल्र्ाक्षक्टक) प्रर्ोगका र्मक्षिि 
वा अर्मक्षिि उत्पािनहरू भएका 
और्धहरू (मेर्डकामेण्ट्स) (शीर्िक 
३०.०२, ३०.०५ वा ३०.०६ 
का वस्िहुरू बाहेक)।  

    -अन्र् :  

   --बत्तीसा, द्रािासव, र्त्रफला, 
कब्जहर च्र्वनप्रास, केशरी 
जीवन, िशमलुाररष्ट, अशोकाररष्ट, 
कल्पसनु्िरी समेि :  

 3004.90.41 ---बत्तीसा, द्रािासव, र्त्रफला, 
कब्जहर र केशरी जीवन १० 

 3004.90.4९ ---च्र्वनप्रास, िशमलुाररष्ट, 
अशोकाररष्ट, कल्पसनु्िरी, 
अभ्र्ररष्ट, अजुिनाररष्ट, 
अस्वगन्धाररष्ट, महामन्जीसठाडी, 
िररिाररष्ट, पटुजाररष्ट, ववडाँगासव, 
कुमार्ािसव, उसीरासव, लोहासव, 
प्रिरसधुा, पनुनिवाररष्ट, 
अरववन्िासव, सरस्विाररष्ट, 
पत्रााँगासव र र्स्िै प्रकारको 
उत्पािनहरु १० 
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३३.०५   कपालमा प्रर्ोग गररने सामानहरु।  

  ३३०५.१०.०० -स्र्ाम्पूहरु २० 

 ३३०५.२०.०० -स्थार्ी रुपमा कपाल र्सधा गने 
वा घमुाउरो बनाउने साधनहरु २० 

 ३३०५.३०.०० -कपाल रंगाउने प्रलािारस २० 

३८.०८ 

 

 कीटनाशक, कृिकान्िक, 

ढुसीनाशक, झारपािनाशक, 

अंकुरणरोधी (एक्षन्टस्प्राउवटङ्ग), 

उत्पािनहरु र वनस्पर्ि बवृि 

र्नर्ामक (प्लान्ट ग्रोथ रेगलेुटर), 

ववसंक्रामक र त्र्स्िै उत्पािनहरु, 

िदु्रा र्बक्रीका लार्ग आकार वा 
परु्लन्िा (प्र्ावकङ्ग) मा राक्षिएको वा 
िर्ारी सामान (वप्रपेरेशन) वा वस्ि ु

(आवटिकल) को रुपमा राक्षिएको 
(जस्िै, गन्धक उपचार गरेका धागो 
(ब्र्ाण्ड), सलेिो (ववक्स) िथा 
मैनबत्ती, र क्षझङ्गा फसाउन े कागज 

(फ्लाइपेपसि) हरु)।   

  
-र्स भागको उपशीर्िक- द्रष्टब्र् १ 

मा उल्लेि गररएका वस्िहुरु  

  
-अन्र्ः   

  
--झारपािनाशक (हर्बिसाइड्स), 

अंकुरणरोधी (एण्टीस्प्राउवटङ्ग) 

उत्पािनहरु र वनस्पर्ि बवृि  
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र्नर्ामक (प्लाण्ट ग्रोथ रेगलेुटर): 

 ३८०८.९३.१० ---झारपािनाशक (हर्बिसाइड्स) ५ 

 ३८०८.९३.९० 

 
---अंकुरणरोधी (एण्टीस्प्राउवटङ्ग) 

उत्पािनहरु र वनस्पर्ि बवृि 

र्नर्ामक (प्लाण्ट ग्रोथ रेगलेुटर)  १० 

३9.१८   टाइलहरुको रुपमा वा रोलमा 
आफै टााँर्सन े वा नटांर्सने 
प्लावष्टकको भइुाँ ढकनी (फ्लोर 
कभररङ); र्स भागको द्रष्टब्र् ९ 
मा उक्षल्लक्षिि प्लावष्टकका र्भत्तो र 
र्सर्लङका ढाक्न े वस्िहुरु 
(कभररङ्ग्स)।  

   -र्भनार्ल क्लोराइडका 
पोर्लमरकोः  

 ३9१८.१०.१० --रुवफङ्ग र्सट्स, रुवफङ्ग टार्ल्स २० 

39.26  प्लावष्टकका अन्र् सामाग्रीहरु र 
शीर्िक ३९.०१ िेक्षि ३९.१४ 
सम्मका अन्र् पिाथिहरुका 
सामानहरु।  

  -अन्र्ः   

 3926.90.२0 --जतु्त्ता वनाउने प्लावष्टकको सााँचो 
र अन्र् सााँचोहरु १० 

  --अन्र्ः   
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 3926.90.९१ ---र्त्रपाल र पालहरु ३० 

 3926.90.९९ ---अन्र् ३० 

४०.११   रबरको नर्ााँ न्रू्मावटक (वार्पूुररि 
वा हावा भररएका) टार्रहरु।  

 ४०११.८०.०० -र्नमािण कार्ि, िानी वा उद्योग 
संचालन र्नर्मत्तका गाडीहरू 
(भेवहकल्स) र र्न्त्रहरूमा प्रर्ोग 
गररने िालका २० 

 ४०११.९०.०० -अन्र् २० 

४९.०१   एकोहोरो पािा भएको वा नभएको 
मदुद्रि वकिाबहरु, वववरण 
पर्त्रकाहरु (ब्रोस्रू्सि, पचाि वा 
पर्त्रका (र्लफ्लेट्स) र त्र्स्िै 
मदुद्रि वस्िहुरु।   

  ४९०१.१०.०० -पट्याएको वा नपट्याएको, 
एकोहोरो पािा भएको  १० 

    -अन्र्ः  

  ४९०१.९१.०० --शब्िकोर्हरु र ववश्वकोर्हरु र 
र्िनका क्रमबि भाग वा िण्डहरु 
(इन्स्टलमेन्टहरु) १० 

  ४९०१.९९.०० --अन्र्  १० 

४९.०३ ४९०३.००.०० केटाकेटीको िस्वीर भएको 
वकिाव, रेिाङ्कन गने वा रङ भने १० 
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वकिाबहरु। 

४९.०४ ४९०४.००.०० गािा हालेको वा नहालेको, र्निशि 
क्षचत्र भएको वा नभएको, 
हस्िर्लक्षिि वा छापेको संगीि 
वकिाब। १० 

५२.०१ ५२०१.००.०० नफड्केको वा नकोरेको कपास। 5 

५२.०२   कपास अवशेर् (धागोको अवशेर् 
र गानेटेड स्टक समेि)।   

  ५२०२.१०.०० -धागोको अवशेर् (धागो (थ्रडे) 
अवशेर् समेि)  5 

    -अन्र्ः   

  ५२०२.९१.०० --गानेटेड स्टक  5 

  ५२०२.९९.०० --अन्र् 5 

५२.०३ ५२०३.००.०० फड्केको वा कोरेको कपास। 5 

५२.०५   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग नराक्षिएको 
८५ प्रर्िशि वा सो भन्िा बढी 
कपासको िौल भएको कपासको 
धागो (र्सउाँन ेधागो बाहेक)।  

    -नकोरेको रेशाको एक्लो धागोः   

  ५२०५.११.०० --७१४.२९ डेर्सटेक्स वा बढी 
नापको (१४ मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
ननाघेको)।  5 

  ५२०५.१२.०० --७१४.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कम 5 
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नापको िर २३२.५६ डेर्सटेक्स 
भन्िा कम नभएको नापको (१४ 
मेवट्रक संख्र्ा भन्िा मार्थको िर 
४३ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)  

  ५२०५.१३.०० --२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नापको िर १९२.३१ डेर्सटेक्स 
भन्िा कम नभएको नापको (४३ 
मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर ५२ 
मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)  5 

  ५२०५.१४.०० --१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नापको िर १२५ डेर्सटेक्स भन्िा 
कम नभएको (५२ मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको िर ८० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 5 

  ५२०५.१५.०० --१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नापको (८० मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको) 5 

    -कोरेको रेशाहरुको एक्लो धागोः  

  ५२०५.२१.०० --७१४.२९ डेर्सटेक्स वा बढी 
नापको (१४ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको)  5 

  ५२०५.२२.०० --७१४.२९ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नापको िर २३२.५६ डेर्सटेक्स 
भन्िा कम नभएको (१४ मेवट्रक 
संख्र्ा नाघेको िर ४३ मेवट्रक 5 
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संख्र्ा ननाघेको 
  ५२०५.२३.०० --२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम 

नापको िर १९२.३१ डेर्सटेक्स 
भन्िा कम नभएको (४३ मेवट्रक 
संख्र्ा नाघेको िर ५२ मेवट्रक 
संख्र्ा ननाघेको)  5 

  ५२०५.२४.०० --१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नापको िर १२५ डेर्सटेक्स भन्िा 
कम नभएको (५२ मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको िर ८० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) 5 

  ५२०५.२६.०० --१२५ डेर्सटेक्स भन्िा कम िर 
१०६.३८ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको (८० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
बढी िर ९४ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) नापको 5 

  ५२०५.२७.०० --१०६.३८ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
िर ८३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको (९४ मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
बढी िर १२० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको) नापको  5 

  ५२०५.२८.०० --८३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
(१२० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा बढी) 
नापको  5 

    -नकोरेको रेशा बहलु (मक्षल्टपल)  
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िोब्व्राएका (फोल्डेड) वा केबल्ड 
धागोः 

  ५२०५.३१.०० --प्रर्िएकल धागो ७१४.२९ 
डेर्सटेक्स वा बढी नापको 
(प्रर्िएकल धागोमा १४ मेवट्रक 
संख्र्ा ननाघेको)  5 

  ५२०५.३२.०० --प्रर्िएकल धागो ७१४.२९ 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा १४ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको 
िर ४३ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)
  5 

  ५२०५.३३.०० --प्रर्िएकल धागो २३२.५६. 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा ४३ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको 
िर ५२ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)
  5 

  ५२०५.३४.०० 

 
--प्रर्िएकल धागो १९२.३१ 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर १२५ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको 
नापको (प्रर्िएकल धागोमा ५२ 
मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर ८० 
मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 5 
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  ५२०५.३५.०० --प्रर्िएकल धागो १२५ डेर्सटेक्स 
भन्िा कम नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा ८० मेवट्रक संख्र्ा 
नाघेको)  5 

    -कोरेको रेशाको बहलु (मक्षल्टपल) 
(िोब्व्राएको) वा केवल्ड धागोः
   

  ५२०५.४१.०० --प्रर्िएकल धागोमा ७१४.२९ 
डेर्सटेक्स वा बढी नापको 
(प्रर्िएकल धागोमा १४ मेवट्रक 
संख्र्ा ननाघेको) 5 

  ५२०५.४२.०० --प्रर्िएकल धागोमा ७१४.२९ 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
२३२.५६ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको नापको (प्रर्िएकल 
धागोमा १४ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको 
िर ४३ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको)  5 

  ५२०५.४३.०० --प्रर्िएकल धागोमा २३२.५६ 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर 
१९२.३१ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
नभएको नापका (प्रर्िएकल 
धागोमा ४३ मेवट्रक संख्र्ा नाघेको 
िर ५२ मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 5 

  ५२०५.४४.०० --प्रर्िएकल धागोमा १९२.३१ 
डेर्सटेक्स भन्िा कमको िर १२५ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम नभएको 5 
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नापको (प्रर्िएकल धागोमा ५२ 
मेवट्रक संख्र्ा नाघेको िर ८० 
मेवट्रक संख्र्ा ननाघेको) 

  ५२०५.४६.०० --प्रर्ि एकल धागो नापमा १२५ 
डेर्सटेक्स भन्िा कम िर 
१०६.३८ डेर्सटेक्स भन्िा घटी 
नभएको (८० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
बढी िर ९४ मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको प्रर्ि एकल धागो)  5 

  ५२०५.४७.०० --प्रर्ि एकल धागो नापमा 
१०६.३८ डेसीटेकस भन्िा कम 
िर ८३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा घटी 
नभएको (९४ मेवट्रक संख्र्ा भन्िा 
बढी िर १२० मेवट्रक संख्र्ा 
ननाघेको प्रर्ि एकल धागो) 5 

  ५२०५.४८.०० --प्रर्ि एकल धागो नापमा 
८३.३३ डेर्सटेक्स भन्िा कम 
(१२० मेवट्रक संख्र्ा भन्िा बढी 
प्रर्ि एकल धागो) 5 

५२.०७   िदु्रा र्बक्रीको लार्ग राक्षिएको 
कपासको धागो (र्सउन े धागो 
बाहेक)।  

  ५२०७.१०.०० -िौलमा ८५ प्रर्िशि वा बढी 
कपास भएको 5 

६३.०६   र्त्रपालहरु (टारपोर्लन्स), नौका  
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(वोट), सेलबोडि वा भ ू र्ान 
(ल्र्ाण्डक्रर्ाफ्ट) र्नर्मत्तका 
पालहरु (सेल्स), जहाजको 
आच्छािन चंिवुा (अर्नङ्गस), 
झ्र्ालका बावहरी पिािहरु 
(सनब्लाइण्ड्स), पालहरु (टेण्ट्स) 
र क्षशववर (क्र्ाक्षम्पङ्ग) का 
सामानहरु। 

    -र्त्रपालहरु, जहाजको चंिवुा 
(अर्नङ्गस) र सस्रू्ूँको प्रकाश 
छेक्न े झ्र्ालका बावहरी पिाि 
(सनब्लाइण्ड्स):  

  ६३०६.१२.०० --संश्लवेर्ि रेशाहरुको 30 

  ६३०६.१९.०० --अन्र् कपडा पिाथिको  30 

    -पालहरु (टेन्टस) :   

  ६३०६.२२.०० --संश्लवेर्ि रेशाहरुको 30 

  ६३०६.२९.०० --अन्र् कपडा पिाथिको  30 

६४.०१   बावहरी िलवुाहरु र मार्थल्लो भाग 
रबर वा प्लावष्टकको भएको 
जलाभेद्य (वाटरप्रफु) पाउपोश, 
जसको मार्थल्लो भाग िलवुासंग 
न ि जडेको वफक्स्ड) हनु्छ, न ि 
र्सएर, ल्वांग वकलाले जोरेर 
(ररभेटेड), वकला ठोकेर (नेल्ड), 
पेंचिार कीला कसेर (स्कु्रड),   
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टालेर (प्लर्गङ्ग) वा र्स्िै 
प्रवक्रर्ाद्वारा समार्ोजन (एसेम्बल) 
नै गरेको हनु्छ। 

  ६४०१.१०.०० 

 
-टुप्पामा सरुिाको र्नक्षम्ि धाि ु
(मेटल टो-क्र्ाप) समाववष्ट 
पाउपोश 30 

      -अन्र् पाउपोशः  

  ६४०१.९२.०० --गोलीगााँठोसम्मको िर घुाँडा 
नढाक्न े  30 

  ६४०१.९९.०० --अन्र् 30 

६४.०२   रबर वा प्लावष्टकको वावहरी 
िलवुाहरु र मार्थल्लो भाग भएका 
अन्र् पाउपोश।  

    -िेलवाडका पाउपोशः  

  ६४०२.१२.०० --क्षस्क को बटुहरु, िेत्रपार 
(क्रसकण्ट्री) क्षस्क को पाउपोश 
िथा स्नोबोडि बटुहरु 30 

  ६४०२.१९.०० --अन्र् 30 

  ६४०२.२०.०० -मार्थल्लो वफत्ता वा छालाको 
डोरी (थोङ्ग) लाई प्लगद्वारा 
िलवुासंग समार्ोजन गररएका 
पाउपोशहरु 30 

    -अन्र् पाउपोशः  
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  ६४०२.९१.०० --गोली गांठासम्मको 30 

  ६४०२.९९.०० --अन्र् 30 

६४.०३   रबर, प्लावष्टक, छाला वा छाला 
र्मक्षिि बावहरी िलवुा र छालाको 
मार्थल्लो भाग (अपर) भएका 
पाउपोश।  

    -िेलवाडका पाउपोशः  

  ६४०३.१२.०० --क्षस्क बटुहरु, िेत्रपार 
(क्रसकण्ट्री) क्षस्क-पाउपोश िथा 
स्नोबोडि बटुहरु 30 

  ६४०३.१९.०० --अन्र्  30 

  ६४०३.२०.०० -छालाको बावहरी िलवुा भएको 
पाउपोश, र पाउको कमान 
पैिालाको मार्थल्लो भाग 
(इन्स्टेप), मार्थ र पिा (ववग टो) 
को चारैर्िर छालाको वफत्ता 
(स्ट्रर्ाप) भएको मार्थल्लो भाग 
भएको  30 

  ६४०३.४०.०० -सरुिात्मक धािकुो पिा (मेटल 
टो) समाववष्ट गररएका अन्र् 
पाउपोश 30 

    -छालाको बावहरी िलवुा भएका 
अन्र् पाउपोशः  

  ६४०३.५१.०० --गोर्लगांठो सम्मको 30 
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  ६४०३.५९.०० --अन्र् 30 

    -अन्र् पाउपोशः   

  ६४०३.९१.०० --गोर्लगााँठो सम्मको 30 

  ६४०३.९९.०० --अन्र् 30 

६४.०४   रबर, प्लावष्टक, छाला वा र्मक्षिि 
छालाको बावहरी िलवुा भएका र 
कपडाका सामानहरुको मार्थल्लो 
भाग भएका पाउपोश।   

    -रबर वा प्लावष्टकको बावहरी 
िलवुा भएका पाउपोशः  

    --िेलवाडका पाउपोश टेर्नस 
जतु्ताहरु, बस्केटबल जतु्ताहरु, 
क्षजम (ब्र्ार्ाम शालाका) जतु्ताहरु, 
िालीमका जतु्ताहरु र र्स्िैः   

  ६४०४.११.९० ---अन्र् कपडाको मार्थल्लो भाग 
भएको 30 

  ६४०४.१९.०० --अन्र्  30 

  ६४०४.२०.०० -छाला वा र्मक्षिि छालाको 
बावहरी िलवुा भएका पाउपोश 30 

६४.०५   अन्र् पाउपोश।   

  ६४०५.१०.०० -छाला वा र्मक्षिि छालाको 
मार्थल्लो भाग भएका 30 
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    -कपडाका सामानहरुको मार्थल्लो 
भाग भएकाः   

  ६४०५.२०.९० --अन्र् कपडाबाट िर्ार गररएका 30 

  ६४०५.९०.०० -अन्र् 30 

७०.१३  टेबलु, भान्सा, ट्वाइलेट, 
कार्ािलर्, र्भत्री सजावट वा र्स्िै 
प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हनुे प्रकारका 
कााँचका सामानहरु, (शीर्िक 
७०.१० वा ७०.१८ 
बाहेकका)।  

  ७०१३.१०.०० -कााँच-मकृ्षत्तकाको (ग्लास 
सेरार्मक्सको) 20 

   -समाउन ेडााँठ भएका (स्टीमवेर्र) 
वपउंन े कामका ग्लासहरु, 
कांचमकृ्षत्तका बाहेककोः  

  ७०१३.२२.०० --र्ससा स्फवटक (र्लड-वक्रस्टल) 
को  20 

  ७०१३.२८.०० --अन्र् 20 

   -वपउाँने कामका ग्लासहरु, 
कांचमकृ्षत्तका बाहेककोः  

  ७०१३.३३.०० --र्ससा स्फवटक (र्लड-वक्रष्टल) 
को  20 

  ७०१३.३७.०० --अन्र् 20 
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  -टेवलुमा प्रर्ोग हनुे वकर्समका 
(वपउन ेकामका कााँचका ग्लासहरु 
बाहेक) वा भान्छाको काममा 
प्रर्ोग हनुे कााँचका सामानहरु, 
कााँच मकृ्षत्तका बाहेकः  

 ७०१३.४१.०० --र्ससा स्फवटक (र्लड-वक्रष्टल) 
को 20 

 ७०१३.४२.०० --०० से. िेक्षि ३००० से. 
सम्मको िापको बीचमा ५x१०-६ 
प्रर्ि केक्षल्भन सम्मको ववस्िारको 
र्लर्नर्र को-इवफसेण्ट भएको 
अन्र् कााँच 20 

 ७०१३.४९.०० --अन्र् 20 

७१.०८   अप्रभाववि वा अधि र्नर्मिि रुपका 
वा धूलो रुपका सनु (प्लावटनममा 
सनुको जलप लगाएको समेि)।  

    -मदु्रा बाहेककोः  

  ७१०८.११.०० --धूलो प्रर्ि १० ग्राम 
रु.५०००/- 

  ७१०८.१२.०० --अन्र् प्रभाववि रुपका प्रर्ि १० ग्राम 
रु.५०००/- 

  ७१०८.१३.०० --अन्र् अधि र्नर्मिि रुपका  
प्रर्ि १० ग्राम 
रु.५०००/- 

७१.१३   बहमूुल्र् धािकुो वा बहमूुल्र् धािलेु 

ढावकएको आधारभिू धािकुो 
गगिहनाका सामानहरु र र्िनका  
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पाटिपजुािहरु। 
    

-बहमूुल्र् धािकुो, बहमूुल्र् धािमुा 
जलप लगाएको वा नलाएको वा 
ढावकएको वा नढावकएकोः   

   
--अन्र् बहमूुल्र् धािकुो, अन्र् 

बहमुल्र् धािकुो जलप लगाएको वा 
नलगाएको वा बहमूुल्र् धािलेु 

ढाकेको वा नढाकेकोः  

 ७११३.१९.१० ---सनुको   १५ 

 ७११३.१९.९० ---अन्र् वहमूुल्र् धािकुो  १५ 

७२.१०   ६०० र्म.र्म.वा सो भन्िा बढी 
चौडाईको, आच्छादिि, (क्ल्र्ाड्), 
जलप (प्लेटेड) वा लेवपि 
(कोटेड्) गररएका फलाम वा 
अर्मक्षिि इस्पाि (ननए्ल्वार्) का 
फ्ल्र्ाटरोल्ड उत्पािनहरु।  

  ७२१०.४१.०० --ककि टीकृि (गरागरा पाररएको 
वा कोरुगेटेड्)  २० 

७६.१६   अलरु्मर्नर्मका अन्र् सामानहरु।   

    -अन्र्ः   

  ७६१६.९१.०० --अलरु्मर्नर्म िारको कपडा, 
र्ग्रल, जाली (नेवटङ्ग) र घेरा 
(फेक्षन्सङ्ग) १५ 
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  ७६१६.९९.०० --अन्र् १५ 

84.09   शीर्िक ८४.०७ वा ८४.०८ का 
इक्षन्जनहरूमा पूणििर्ा वा मखु्र्िर्ा 
प्रर्ोगको लार्ग उपर्िु 
पाटिपूजािहरू।  

  -अन्र् M  

   --पूणििर्ा वा मखु्र्िर्ा स्पाकि  
इक्षग्नसन इन्टरनल कम्वशन 
वपष्टन इक्षन्जनमा प्रर्ोगका लार्ग 
उपर्िु M  

 8409.91.१0 ---मोटर गाडीको १५ 

 8409.91.९0 ---अन्र् १५ 

  --अन्र् M  

 8409.9९.१0 ---मोटर गाडीको १५ 

 8409.9९.९0 ---अन्र् १५ 

८४.7९ 

 र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि 
नभएका वा समावेश नभएका, 
ब्र्क्षिगि कार्ि (इनर्डर्भजअुल 
फङ्कसन्स) भएका र्न्त्रहरु र 
र्ाक्षन्त्रक सार्धत्रहरु (मेकार्नकल 
अप्लार्न्सेस)। 

 

  --अन्र्ः  

 8479.89.20 ---र्समेन्स र्सर्लङ वफर्लङ मेक्षशन  माफी 
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8479.89.30 ---फोहरमैला प्रशोधन गरी पनुः 

उत्पािन गने मेर्सनरी  ५ 

 8479.89.40 ---गावेज कम्प्र्ाक्टर  ५ 

 8479.89.50 ---और्र्ध उत्पािन गने मेर्सनरी  ५ 

 8479.89.60 ---साइलो  ५ 

8५.०२   इलेक्षक्ट्रकल जेनेरेवटङ्ग सेटहरु र 
रोटरी कन्भिटिरहरु।   

    -कम्प्रसेन इक्षग्नसन इन्टरनल 
कम्बशन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल 
वा अधि र्डजेल इक्षन्जनहरु) को 
जेनेरेवटङ्ग सेटहरुः   

   --७५के.भी.ए. सम्म उत्पािनकोः  

 8५०२.११.९० ---अन्र् ५ 

  8५०२.१२.०० --७५ के.भी.ए. भन्िा बढी िर 
३७५ के.भी.ए. सम्म उत्पािनको ५ 

  8५०२.१३.०० --३७५ के.भी.ए. भन्िा बढी 
उत्पािनका  ५ 

८५.०४   ववद्यिुका ट्रान्सफि मरहरु, स्ट्यावटक 

कन्भटसि (जस्िै-रेक्टीफार्र) र 

इन्डक्टर।  

   -स्ट्यावटक कन्भटिर  

 ८५०४.४०.१० --ववद्यिुीर् गाडी चाजि गने एसी १० 
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िथा डीसी फ्लाट चाजिर 
 ८५०४.४०.९० --अन्र् १५ 

८७.०१  
ट्याक्टरहरु (८७.०९ का 
ट्याक्टरहरु बाहेक)। 

 

  

-सेमी टे्रलरको लार्ग सडकमा 
गडु्ने ट्रर्ाक्टर (रोड ट्रर्ाक्टर 
फर सेमी टे्रलसि) : 

 

 8701.20.10 ---18 वकलो वाट सम्मको ५ 

 8701.20.90 ---18 वकलो वाट नाघेको ५ 

८७.०४  
वस्ि ु वा सामानहरु ढुवानीको 
प्रर्ोगका अन्र् मोटर गाडीहरु। 

 

  

-अन्र्, कम्प्रसेन इक्षग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन 
(डीजेल वा अधि र्डजेल) भएकाः 

 

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

 

 

8704.२१.१० ---मूलि सामानको ओसार पसार 
गने ड्राइभर सवहि २ जना भन्िा 
बढी मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग 
िर्ार समेि भएका डबल क्र्ाब 
वपकअप गाडी ४० 

 
  --बाहनको कूल िौल (जी.भी. 

डब्ल)ु ५ टन नाघेकोः 
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8704.२२.१० ---मूलि सामानको ओसार पसार 
गने ड्राइभर सवहि २ जना भन्िा 
बढी मार्नसको र्ािार्ािको लार्ग 
िर्ार समेि भएका डबल क्र्ाब 
वपकअप गाडी ४० 

८७.०५ 

 

  मूलिः ब्र्क्षि वा वस्िहुरुको 
र्ािार्ािका लार्ग बनाइएका 
बाहेकका िास उद्देश्र्का मोटर 
गाडीहरु (जस्िै अवरोध गने लहरी 
(बे्रक डाउन लरी), के्रन 
लहरीहरु, िमकलहरु (फार्र 
फाइवटङ्ग भेइकल), कंवक्रट र्मिण 
लहरी, सडक बढाने कामका 
लहरीहरु, स्प्रइेङ लहरीहरु, घमु्िी, 
वकि  सप, घमु्िी रेर्डर्ोलोक्षजकल 
इकाईहरु।  

   -अन्र्ः  

 ८७०५.९०.१० --सडक सफा गने ब्रमुर ५ 

 ८७०५.९०.९० --अन्र् १० 

८७.११ 

 

  मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहि) 
र साइड कार रवहि वा सवहि 
साइकलमा सहार्क मोटर जडान 
गरेको साइडकारहरु।   

   -र्सर्लण्डर िमिा ५० सी.सी. 
नाघेको िर २५० सी.सी.  
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ननाघेको रेर्सप्रोकेवटङ इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन भएकाः 

  --अन एसेम्वल्ड अवस्थाकाः   

 ८७११.२०.११ ---५० सी.सी. नाघेको िर १५५ 
सी.सी. ननाघेको ३० 

 ८७११.२०.१९ ---155 सी.सी. नाघेको िर 
२५० सी.सी. ननाघेको ३० 

  --अन्र्ः   

 ८७११.२०.९१ ---५० सी.सी. नाघेको िर १५५ 
सी.सी. ननाघेको ३० 

 ८७११.२०.९९ ---155 सी.सी. नाघेको िर 
२५० सी.सी. ननाघेको ३० 

८९.०१   जलर्ात्राको जहाज (कू्रज सीप), 
सफर डङु्गा (एक्र्सकसिन बोट), 
र्ात्र ु डङु्गा (फेरी बोट), माल 
वाहक जहाज (कागो सीप) ठूलो 
डङु्गा (वागेज) र सामान र 
मार्नसहरुको ढुवानी गने र्स्िै 
जहाजहरु।  

  ८९०१.१०.०० -जलर्ात्राको, सफर डङु्गा 
(एक्र्सकसिन बोट) र र्सिान्ििः 
मानव पररवहनका लार्ग 
अर्भकक्षल्पि र्स्िै जहाजहरु; सबै 
प्रकारका र्ात्र ु डङु्गा (फेरी बोट) ५ 
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हरु 

  ८९०१.२०.०० -ट्याङ्करहरु  ५ 

  ८९०१.३०.०० -ररवफ्रजरको ब्र्वस्था भएको 
जहाज, उपशीर्िक ८९०१.२० 
बाहेक ५ 

  ८९०१.९०.०० -सामान ढुवानी गने अन्र् 
जहाजहरु र सामान र मार्नस 
िवैुको र्ािार्ािको काममा आउन े
अन्र् जहाजहरु ५ 

८९.०२ ८९०२.००.०० माछा माने जहाज; कारिानाका 
जहाज र मत्स्र् उत्पािनलाई 
प्रशोधन र सरुिा गने अन्र् 
जहाजहरु। ५ 

८९.०३   क्रीडाको नाऊ र अन्र् र्स्िै 
क्रीडा र िेलका जहाजहरु; 
क्षिर्ाउने डङु्गाहरु (वोट) र 
डङु्गाहरु।  

  ८९०३.१०.०० -हावाभनि लार्क (इनफ्लेटेबल) ५ 

    -अन्र्ः   

  ८९०३.९२.०० --आउटबोडि मोटरवोट बाहेकका 
मोटरवोटहरु ५ 

  ८९०३.९९.०० --अन्र् ५ 

८९.०४ ८९०४.००.०० िान्ने र घचेट्ने जहाज (टग्स र ५ 
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पसुर क्राफ्ट)। 

९२.०१   वपर्ानो, स्वचार्लि वपर्ानो समेि; 
प्वााँिको डााँठको टुप्पाले िार्नन े
िार (हापिसीकडि) र अन्र् कीबोडि 
झणु्ड्याएका र्न्त्रहरु।  

  ९२०१.१०.०० -ठाडो वपर्ानो (अपराइट वपर्ानेा) १५ 

  ९२०१.२०.०० -ठूलो, िेर्रसो वपर्ानो (ग्रणै्ड 
वपर्ानेा) १५ 

  ९२०१.९०.०० -अन्र् १५ 

९२.०२   अन्र् िार भएका संगीि 
बाद्यर्न्त्रहरु (जस्िै-र्गिार, 
भार्ोर्लन (सारंगी) हापि (बीणा)।  

  ९२०२.१०.०० -बो (धनरु्) ले बजाइने १५ 

  ९२०२.९०.०० -अन्र् १५ 

९२.०५   प्रिशिनस्थल (फेर्रग्राउण्ड) का 
बाजा र र्ाक्षन्त्रक सडक बाजा 
(मेकार्नकल स्ट्रीट अगािन) बाहेक 
हावाद्वारा वज्ने वाद्य र्न्त्रहरु 
(जस्िै, कीबोडि पाइप अगािन, 
अकोर्डिर्न, सहनाई (क्ल्र्ाररनेट्), 
र्बगलु (ट्रम्पट), न्र्ाउली बाजा 
(ब्र्ाग पाइप))।  

  ९२०५.१०.०० -एक प्रकारको िम लगाएर 
बजाउन ेवपिलको बाजा (अकेिामा १५ 
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बजाइने बाजा) (ब्रास ववण्ड) 
  ९२०५.९०.०० -अन्र् १५ 

९२.०६ 

 

९२०६.००.०० ठक्कर दिएर बजाउने बाद्यर्न्त्र 
(जस्िै-ढोल, एक वकर्समको 
काठको बाजा (जाइलोफोन), 
झर्ाली, काष्टानेट, हल्लाएर बज्ने 
एक वकर्समको बाजा (मराक) 
हरु। १५ 

९२.०७   ववद्यिु शक्षिद्वारा आवाज उत्पन्न 
गने वा स्वर बढाउन े पने 
बाद्यर्न्त्रहरु (जस्िै-अगेन, र्गिार, 
एकोरर्डर्न)।  

  ९२०७.१०.०० -एकोरर्डर्न बाहेकका कीबोडि 
र्न्त्रहरु १५ 

  ९२०७.९०.०० -अन्र् १५ 

९२.०८  बाद्यर्न्त्रका वाकसहरु, प्रिशिनी-
स्थलका बाजाहरु, सडकमा 
बजाउन ेर्ाक्षन्त्रक बाजाहरु, संगीि 
उत्पािन गने र्ाक्षन्त्रक चराहरु, 
(म्रू्क्षजकल सज), र र्ो भागका 
अन्र् शीर्िकमा नपने अन्र् 
बाद्यर्न्त्र क्षशकार लोभ्र्ाउने सबै 
प्रकारका बाजा र्सठ्ठीहरु (ह्वीसल), 
आब्हानिूर्ि (कल हनिस) र 
मिुबाट हावा दिएर सूचना दिइन े  
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बाद्यर्न्त्रहरु। 

 ९२०८.१०.०० -बाद्यर्न्त्रका बाकसहरु १५ 

 ९२०८.९०.०० -अन्र् १५ 

९४.०६  पूवि र्नर्मिि भवन।  

 ९४०६.१०.०० -काठको  ३० 

 ९४०६.९०.०० -अन्र्  ३० 

९5.०3 ९5०3.००.०० ट्राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार 
र र्स्िै पांग्रा भएका िेलौनाहरु; 
पिुलीको कोक्रो (क्र्ारेज); 
पिुली; अन्र् िेलौना; आकार 
घटाएको ("स्केल") नमूनाहरु र 
र्स्िै मनोरंजनात्मक नमूनाहरु, 
चल्ने वा नचल्ने; सबै प्रकारका 
ववुिका िेलौनाहरु (पजल्स)। १० 

९5.०4   र्भर्डर्ो गेमका कन्सोल र 
र्न्त्रहरु, िेलबाडको मेला (फन 
फेर्र) का सामानहरु 
वपनटेवलहरु, ववर्लर्ाडिहरु, 
क्र्ार्सनो िेलका ववशेर् टेवलुहरु 
र स्वचार्लि वाउर्लङ एली (िेल्न े
ठाउाँ र बाटो सम्बन्धी) 
उपकरणहरु समेि भएका टेबलु 
वा बैठकका िेलहरु।  

  ९5०४.२०.०० -सबै प्रकारका ववर्लर्ाडि िेलका १० 
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सामानहरु र सहार्क सामानहरु 

  ९5०४.३०.०० -स्वचार्लि बाउर्लङ्ग एली 
उपकरण (इक्षक्वपमेण्ट) बाहेक, 
मदु्रा -(क्वाइन)् हरु, कागजी मदु्रा 
(बैङ्कनोट) हरु, बैंङ्ककाडिहरु, 
टोकन वा भिुानीका अन्र् 
माध्र्मद्वारा संचालन गररने 
(अपरेटेड्) अन्र् िेलहरु (गेम्स) १० 

  ९5०४.४०.०० -िेल्ने िासहरु ३० 

 ९5०४.५०.०० -उपशीर्िक ९५०४.३० का 
बाहेकका र्भर्डर्ो गेमका कन्सोल 
र र्न्त्रहरु १० 

  ९5०४.९०.०० -अन्र्  १० 

९5.०५   आनन्िोत्सवका सामानहरु वा 
अन्र् मनोरिनका सामानहरु, 
जािूववद्या (चटक) र असाधारण 
ठट्टा (नोभेल्टी जोक) समेि।  

  ९5०५.१०.०० -वक्रसमस उत्सवका सामानहरु १० 

  ९5०५.९०.०० -अन्र् १० 

९५.०६   र्स भागको अन्र्त्र उल्लेि 
नभएको वा समावेश नभएको 
सामान्र् शारीररक ब्र्ार्ाम, 
क्षजम्नावष्टक, एथलेवटक अन्र् 
िेलहरु (टेबल टेर्नस समेि) वा 
बावहर िेर्लने िेलका सामानहरु  
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र उपकरणहरु; सइुर्मङ पलु 
(पैार्डंने िलाउ) र प्र्ाडर्लङ पलु 
(जलक्रीडा गने िलाउ)।  

    -स्नो स्की (वहउाँमा क्षचप्लन े
फलक) र अन्र् स्नो स्की 
(वहउाँमा क्षचप्लने फलक) सम्बन्धी 
उपकरणः  

  ९5०६.११.०० --क्षस्कज (क्षचप्लेटी िेल्ने फलक) १० 

  ९5०६.१२.०० --क्षस्ककस्ने (स्की बााँध्ने) िनुाहरु १० 

  ९5०६.१९.०० --अन्र् १० 

    -पानीमा क्षचप्लन े फलक (वाटर 
स्की), सिफोडि, सेलबोडि र अन्र् 
जल-क्रीडाका उपकरणहरुः  

  ९5०६.२१.०० --सेलबोडि १० 

  ९5०६.२९.०० --अन्र्  १० 

    -गल्फ क्लव र अन्र् गल्फ 
उपकरणः  

  ९5०६.३१.०० --क्लव (लठ्ठी), पूणिरुपमा १० 

  ९5०६.३२.०० --बलहरु १० 

  ९5०६.३९.०० --अन्र् १० 

  ९5०६.४०.०० -टेबलु टेर्नसका सामानहरु र 
उपकरण  १० 
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    -िांि चढाएको वा नचढाएको 
(स्ट्रङ) टेर्नस, ब्र्ाडर्मण्टन वा 
र्स्िै रर््ाकेटहरुः  

  ९5०६.५१.०० --िांि चढाएको वा नचढाएको 
लन टेर्नस रर््ाकेट  १० 

  ९5०६.५९.०० --अन्र् १० 

    -गल्फ बलहरु र टेबलु टेर्नस 
बलहरु बाहेकका बलहरुः  

  ९5०६.६१.०० --लन टेर्नस बलहरु १० 

  ९5०६.६२.०० --हावा भनि हनुे (इनफ्र्ाल्ट्एबल) १० 

  ९5०६.६९.०० --अन्र् १० 

  ९5०६.७०.०० -वहउाँमा लाउन े जतु्ता र रोलर 
जतु्ता, स्केट सवहिको वहउाँमा 
लाउन ेबटु समेि १० 

    -अन्र्ः  

  ९5०६.९१.०० --सामान्र् शारीररक ब्र्ार्ाम, 
क्षजम्नावष्टक वा एथलेवटकका 
सामानहरु वा उपकरण १० 

  ९5०६.९9.०० --अन्र् १० 

९5.०८   रोटेवपङ्ग (राउण्डएबाउट्स), झोलङु्गे 
वपङ्ग (स्वीङ्गस), लिवेधन िीघाि वा 
िारो हान्ने िेल िेल्ने ठाउं 
(शूवटङ्ग ग्र्ालरी) र अन्र् मेला  
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िेत्रका मनोरन्जनहरु, घमु्िी 
सकि स (ट्राभेर्लङ्ग सरकस) िथा 
जंगली जन्ि ु समूह (मेनाजरीज) 
को घमु्िी प्रिशिनी; घमु्िी रंगमंच 
(ट्राभेर्लङ्ग र्थएिटिस) हरु  

  ९5०८.१०.०० -घमु्िी सरकस िथा जंगली जन्ि ु
समूहको घमु्िी प्रिशिन (ट्राभेर्लङ्ग 
मेनाजररज) १० 

  ९5०८.९०.०० -अन्र् १० 

९६.१३   र्ाक्षन्त्रक वा ववद्यिुीर् भए वा 
नभएका चरुोट सल्काउने लाइटर 
(र्सगरेट लाइटर) र अन्र् 
लाइटरहरु, अक्षग्नप्रस्िरहरु 
(क्षफ्लन्टस) र धागो वर्ििकाहरु 
बाहेकका र्िनका पाटिपजुािहरु।  

  ९६१३.१०.०० -पनुः भनि नहनुे ग्र्ांस इन्धनवाला 
पकेट लाइटरहरु १५ 

  ९६१३.२०.०० -पनुः भनि हनुे ग्र्ांस इन्धनवाला 
पकेट लाइटरहरु १५ 

  ९६१३.८०.०० -अन्र् लाइटरहरु १५ 

   (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि भए िापर्न र्स 
अनसूुचीको िफा २ िेक्षि २२ सम्म लेक्षिएका कुराको हकमा सोही बमोक्षजम 
हनुेछ। 

२.  र्ात्रहुरूले ल्र्ाउन े मालवस्ि ु सम्बन्धमाः र्ात्रहुरूले भन्सार महसलु छूटमा 
ल्र्ाउन पाउन ेमालवस्ि ुबाहेक र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका 
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मालवस्ि ुसम्बन्धी सूचना अनसुार वविेशबाट आफूसाँग ल्र्ाएको (एकम्पर्नड) 
वा आफू आउनभुन्िा अक्षघ वा पर्छ ल्र्ाएको (अनएकम्पर्नड) मालवस्िमुा 
भन्सार महसलु, अन्िःशलु्क िथा मूल्र् अर्भववृि करको सट्टा चालीस प्रर्िशि 
एकमषु्ट समिरबाट भन्सार महसलु लाग्नेछ। 
  िर, 
(१)  चााँिीका गहना, चरुोट, पाइप टोवाको, मदिरा, सवारी साधन, 

हािहर्िर्ार, िरिजाना एवं अन्र् पैठारी इजाजिपत्र र्लई पैठारी गनि 
पाइने मालवस्िमुा िरबन्िी बमोक्षजम नै महसलु लाग्नेछ।  

(२)  वविेशबाट फकेका र्ात्रलेु आफ्नो साथमा ल्र्ाएको सनु िथा सनुका 
गहनामा िेहार् बमोक्षजम महसलु लाग्नेछः 
(अ) सनुको हकमाः 

(क)  पवहलो पचास ग्रामसम्म प्रर्ि िश ग्राम छ हजार 
िईु सर् रुपैर्ााँ, 

(ि)  पचास ग्रामभन्िा बढी थप पचास ग्रामसम्म प्रर्ि 
िश ग्राम साि हजार िईु सर् रुपैर्ााँ,  

(आ) सनुको गहनाको हकमाः 
(क)  पचास ग्रामसम्म सनुका गहनामा कुनै महसलु 

लाग्ने छैन। 
(ि)  पचास ग्रामभन्िा बढी थप सर् ग्रामसम्म सनुका 

गहनामा प्रर्ि िश ग्राम साि हजार िईु सर् 
रुपैर्ााँ, 

(ग) उपिण्ड (ि) मा िोवकएको पररमाण भन्िा बढी 
थप सर् ग्रामसम्म सनुका गहनामा प्रर्ि िश ग्राम 
नौ हजार रुपैर्ााँ, 

(3) िण्ड (२) को उपिण्ड (अ) वा (आ) मा उल्लेि भएभन्िा बढी 
पररमाणमा सनु िथा सनुका गहना पैठारी गरेमा बढी भएको पररमाण 
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जर्ि जफि गररनेछ। 
(४) वविेशी र्ात्रलेु आफ्नो साथमा ल्र्ाउन पाउने पचास ग्रामसम्म सनुको 

गहना र सर् ग्रामसम्म चााँिीका गहना भन्िा बढी र्नजी प्रर्ोगका 
सनु िथा चााँिीका गहनाहरु पर्छ वफिाि लैजाने गरी भन्सार र्बन्िमुा 
घोर्णा गरेमा त्र्स्िो गहना परीिण गरी त्र्स्िो गहनाको मूल्र्को 
बीस प्रर्िशि रकम धरौटी रािी ल्र्ाउन दिइनेछ। 

र्सरी ल्र्ाएको गहना भन्सार र्बन्िमुा परीिण गरी वफिाि 
जााँिा लैजान दिई त्र्स्िो गहना ल्र्ाउाँिा रािेको धरौटी रकम वफिाि 
दिइनेछ। त्र्सरी परीिण गिाि घोर्णा गरे भन्िा फरक गणुस्िर 
िथा पररमाण भएको प्रमाक्षणि भएमा भन्सार ऐन, २०६४ को िफा 
५७ को उपिफा (१) बमोक्षजम कसूर गरेको मानी सजार् हनुेछ। 

(५)  र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्ि ुसम्बन्धमा 
नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्षशि सूचनामा उक्षल्लक्षिि टेर्लर्भजन मध्रे् 
एल.सी.डी., प्लाज्मा वा एल.इ.डी. टेर्लर्भजनमा र्स अनसूुचीको 
िफा २२ को उपिफा (१२) बमोक्षजम महसलु लाग्नेछ।  

३. भारिबाट हनु े पैठारीमा महसलु छूट हनुःे भारिमा उत्पादिि मालवस्ि ु
भारिबाटै नेपालर्भत्र प्रर्ििपत्रको माध्र्मद्वारा पैठारी हुाँिा मूल्र्गि िर 
(पररमाणगि िर बाहेक) अनसुार लाग्ने भन्सार महसलुमा पााँचिेक्षि िीस 
प्रर्िशिसम्मको िरमा पााँच प्रर्िशि र सोभन्िा बढीका िरमा िीन प्रर्िशि 
छूट दिइनेछ। 

४. चीनको र्िब्बिबाट हनु े पैठारीमा महसलु छूट हनुःे जनवािी गणिन्त्र चीनमा 
उत्पादिि मालवस्ि ुचीनको स्वशार्सि िेत्र र्िब्विबाट नेपालर्भत्र प्रिीिपत्रको 
माध्र्मबाट पैठारी हुाँिा मूल्र्गि िर (पररमाणगि िर बाहेक) अनसुार लाग्ने 
भन्सार महसलुमा पााँचिेक्षि िीस प्रर्िशिसम्मको िरमा पााँच प्रर्िशि र सोभन्िा 
बढीका िरमा िीन प्रर्िशि छूट दिइनेछ। 

५. वविेशी मदु्रा प्रार्प्तको कागजाि पर्छ पेश गनि सवकनःे अमेररकी डलर िश हजार 
मूल्र्सम्मका नेपालमा उत्पािन भएका मालवस्िहुरू र्नकासी गिाि 
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र्नकासीकिािले वविेशी मदु्रा प्रार्प्तको कागजाि ित्काल पेश गनि नसक्न े
अवस्था भएमा उि कागजािहरू पर्छ पेश गने शििमा प्राप्त हनुपुने वविेशी 
मदु्रा बापिको रकमको बैङ्क ग्र्ारेण्टी रािी र्नकासी गनि दिइनेछ। 
र्नकासीकिािले र्नकासी गरेको छ मवहनार्भत्र वविेशी मदु्रा भिुानी प्रार्प्तको 
कागजाि वा र्नकासी भएको मालवस्ि ु वफिाि आएको भए सोको प्रमाण पेश 
गरी बैङ्क ग्र्ारेण्टी फुकुवा गराउन ु पनेछ। उि अवर्धर्भत्र भिुानीको 
कागजाि वा र्नकासी भएको सामान वफिाि आएको प्रमाण पेश गरी बैङ्क 
ग्र्ारेण्टी फुकुवा नगराएमा सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्ले बैङ्क जमानि दिने 
बैङ्कसाँग सो बापि रािेको बैङ्क ग्र्ारेण्टीको रकम माग गनि सक्नेछ। र्सरी 
माग गरेको अवस्थामा उि रकम पन्र दिनर्भत्र बैङ्कले सम्बक्षन्धि भन्सार 
कार्ािलर्मा अर्नवार्ि रूपमा पठाउन ु पनेछ। उपरोि अनसुार प्राप्त भएको 
रकम अर्बलम्व राजस्व िािामा िाक्षिल गररनेछ। 

६. साफ्टा सम्झैािा र संवेिनशील सूचीमा परेका मालवस्ि ु सम्बन्धमाः र्स 
अनसूुचीको िफा १९ मा उक्षल्लक्षिि नेपाल सरकारको संवेिनशील सूचीमा 
परेका मालवस्िहुरू र र्स अनसूुचीको िफा २० मा उक्षल्लक्षिि मालवस्िहुरू 
बाहेक साकि  मलुकुमा उत्पादिि अन्र् मालवस्िहुरू सोही मलुकुमा प्रिीिपत्र 
िोली सोही मलुकुबाट जारी भएको र्बल बीजक सवहि सोही मलुकुबाटै 
साफ्टा सम्झौिा बमोक्षजम साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र सवहि पैठारी भएमा 
सम्वि ्२०६२ पसु १७ गिे कार्म रहेको िेहार् अनसुारको भन्सार महसलु 
िरमा आंक्षशक छूट दिई िेहार् बमोक्षजमको िरमा भन्सार महसलु असलु 
गररनेछः- 

सम्वि ्२०६२ पसु १७ मा 
कार्म रहेको भन्सार महसलु िर 

साकि  मलुकुहरूबाट पैठारी गिाि 
लाग्न ेभन्सार महसलु िर 

५% ५% 

१०% ६% 

१५% ७.२५% 
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२५% ९.५% 

३५% ११.२५% 

४०% ११.२५% 

८०% ११.२५% 

िर,  
(१)  साकि  मलुकुबाट पैठारी गिाि लाग्ने भनी मार्थ उल्लेि भएकोभन्िा 

र्स आर्थिक ऐनद्वारा िोवकएको भन्सार महसलु िर घटी भएमा सोही 
िर बमोक्षजम महसलु असलु गररनेछ। 

(२)  र्स िफामा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न र्स अनसूुचीको 
अन्र् िफाहरूबाट भन्सार महसलु पूणि वा आंक्षशक छूट दिइएको 
कारणले र्स िफा अनसुार लाग्ने महसलुभन्िा घटी महसलु लाग्ने 
वा महसलु नलाग्ने भएमा सोही बमोक्षजम हनुेछ। 

(३) सम्वि ्२०६२ पसु १७ मा कार्म नरहेका िर र्स अनसूुचीको 
िफा १ मा रहेका िथा र्स अनसूुचीको िफा १९ िथा िफा २० 
मा नपरेका उपशीर्िकहरूमा उक्षल्लक्षिि मालवस्िहुरू र्स िफा 
बमोक्षजम साकि  मलुकुवाट पैठारी गिाि र्सै िफामा उक्षल्लक्षिि साकि  
मलुकुहरूबाट पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार महसलु िर नै लाग्नेछ। 

७. साफ्टा सम्झैािा बमोक्षजमका मालवस्िमुा महसलुः साकि  मलुकुमा उत्पादिि र्स 
अनसूुचीको िफा २० मा उक्षल्लक्षिि उपशीर्िकहरूका मालवस्िहुरू सोही 
मलुकुमा प्रिीिपत्र िोली सोही मलुकुबाट जारी भएका र्बल बीजक सवहि 
सोही मलुकुबाटै साफ्टा सम्झैािा बमेाक्षजम साफ्टा उत्पक्षत्तको प्रमाणपत्र सवहि 
पैठारी भएमा सम्वि ् २०६७ काक्षत्तकमा कार्म रहेको िेहार् अनसुारको 
भन्सार महसलु िरमा आंक्षशक छूट दिई िेहार् बमोक्षजमको िरमा भन्सार 
महसलु असलु गररनेछ। सम्वि ्२०६७ कार्ििकमा कार्म नरहेका िर र्स 
अनसूुचीको िफा १ मा रहेका िथा र्स अनसूुचीको िफा १९ र िफा २० 
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मा नपरेका उपशीर्िकहरूमा उक्षल्लक्षिि मालवस्िहुरू र्स िफा बमोक्षजम साकि  
मलुकुबाट पैठारी गिाि र्सै िफामा उक्षल्लक्षिि साकि  मलुकुहरूवाट पैठारी गिाि 
लाग्ने भन्सार महसलु िर नै लाग्नेछः- 

सम्वि ्२०६७ काक्षत्तकमा 
कार्म रहेको भन्सार महसलु िर 

साकि  मलुकुहरूबाट पैठारी गिाि 
लाग्न ेभन्सार महसलु िर 

५% ५% 

१०% ९% 

१५% १४% 

२०% १८.५% 

२५% २२% 

३०% २७.५% 

८०% ३०% 

िर,  
(१)  साकि  मलुकुबाट पैठारी गिाि लाग्ने भनी मार्थ उल्लेि भएको भन्िा 

र्स आर्थिक ऐनद्वारा िोवकएको भन्सार महसलु िर घटी भएमा सोही 
िरबमोक्षजम महसलु असलु गररनेछ। 

(२)  र्स िफामा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न र्स अनसूुचीको 
अन्र् िफाबाट भन्सार महसलु पूणि वा आंक्षशक छूट दिइएको 
कारणले र्स िफा अनसुार लाग्ने महसलु भन्िा घटी महसलु लाग्ने 
वा महसलु नलाग्ने भएमा सोही बमोक्षजम हनुेछ। 

८. िोहोरो छूट नपाइनःे र्स अनसूुचीमा उल्लेि भए बमोक्षजम कुनै मालवस्िमुा 
दिइएको छूट प्रिान गिाि िोहोरो नपने गरी कुनै एक छूट मात्र प्रिान 
गररनेछ। 
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९. परुाना सवारी साधन र र्न्त्र उपकरणमा ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म गनेः (१) 
कूटनीर्िक सवुवधा वा महसलु सवुवधामा पैठारी भएका वा आर्ोजना वा 
आर्ोजनाको ठेकेिार वा परामशििािाका नाममा पर्छ वफिाि लैजाने शििमा पूणि 
वा आंक्षशक महसलु सवुवधा वा बैङ्क ग्र्ारेण्टी वा धरौटीमा पैठारी भएका वा 
अन्र् संघ, संस्थाको नाममा पूणि वा आंक्षशक भन्सार महसलु छूटमा पैठारी 
भएका सवारी साधन एवं र्न्त्र उपकरण नेपालर्भत्र कसैलाई उपहार दिएमा 
वा र्बक्री गरेमा वा पैठारी गनेले आफ्नै प्रर्ोजनको लार्ग राख्न ेभएमा त्र्स्िा 
सवारी साधन एवं र्न्त्र उपकरणहरूको भन्सार महसलु र्लन ेप्रर्ोजनको लार्ग 
भन्सार अर्धकृिले पैठारी हुाँिाको अवस्थामा कार्म भएको मूल्र्मा (प्रत्रे्क 
वर्िको अवक्षशष्ट मूल्र्मा) वावर्िक िश प्रर्िशिको िरबाट अर्धकिम पााँच 
वर्िको ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म गनेछ। 
 (२) उपिफा (१) बाहेक र्नजी प्रर्ोगका लार्ग आंक्षशक भन्सार 
महसलु छूटमा व्र्क्षिगि रूपमा पैठारी भएका सवारी साधनहरू अन्र् 
व्र्क्षिलाई र्बक्री गने वा हक हस्िान्िरण गने भएमा भन्सार महसलु र्लन े
प्रर्ोजनको लार्ग मूल्र् कार्म गिाि वावर्िक िश प्रर्िशिका िरले अर्धकिम 
पााँच वर्िको (प्रत्रे्क वर्िको अवक्षशष्ट मूल्र्मा) ह्रासकट्टी गरी मूल्र् कार्म 
गररनेछ।  
 (३) उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजम पैठारी भएका सवारी 
साधनहरूको पैठारीका अवस्थामा कार्म भएको मूल्र् अन्र् त्र्स्िै सवारी 
साधनहरूको मूल्र्भन्िा धेरै कम भएको अवस्थामा बाहेक सामान्र्िः पैठारी 
गिाि कार्म गरेको वविेशी मदु्रालाई आधार मानी उपिफा (१) वा (२) 
बमोक्षजम मूल्र् कार्म गररनेछ। 
 (४) उपिफा (१) वा (२) बमोक्षजम सवारी साधनहरूमा ह्रासकट्टी 
गिाि उि सवारी साधनको उत्पािन र्मर्ििेक्षि गणना गररनेछ र पैठारी हनु ु
पूवि वविेशमा व्र्र्िि भएको अवर्ध कटाई बााँकी अवर्धको मात्र ह्रासकट्टी 
गररनेछ। 
 (५) र्स िफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न 
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कूटनीर्िक र्नकार्बाट गरेको सवारी साधनको र्बक्रीलाई र्ललाम गरे सरह 
मार्ननेछ। 

१०. मालवस्िकुो हवाई भाडा सम्बन्धमाः हवाईमागिबाट व्र्ापाररक रूपमा पैठारी 
गररने मालवस्िकुो भन्सार ऐन, २०६४ को िफा १३ को उपिफा (३) 
बमोक्षजम भन्सार कार्ािलर्मा मूल्र् घोर्णा गिाि पैठारीकिािले मालवस्िकुो 
मूल्र्, भाडा िथा बीमा रकम छुट्टाछुटै्ट घोर्णा गनुि पनेछ। पैठारीकिािले 
घोर्णा गरेको भाडा रकम र एर्र वे र्बलमा उक्षल्लक्षिि भाडा रकममध्रे् जनु 
बढी हनु्छ सोही भाडा रकमलाई समावेश गरी मूल्र् र्नधािरण गररनेछ। एर्र 
वे र्बलमा भाडा रकम उल्लेि नभएको र पैठारीकिािले घोर्णा गरेको भाडा 
रकम वास्िववक भाडा रकमभन्िा कम भएमा भन्सार अर्धकृिले उि 
मालवस्ि ुहवाईमागिबाट पैठारी गिाि लाग्न सक्ने अनमुार्नि भाडा रकम समेि 
समार्ोजन गरी मूल्र् र्नधािरण गनुि पनेछ। हवाईमागिबाट मालवस्ि ु पैठारी 
गिाि लाग्ने भाडा रकमको जानकारी भन्सार अर्धकृिले सम्बक्षन्धि हवाई 
सेवाबाट र्लन सक्नेछ। र्सरी भन्सार अर्धकृिले मालवस्िमुा लागेको वा 
लाग्न सक्न े भाडा रकमको जानकारी मागेको बिि त्र्स्िो जानकारी वा 
वववरण उपलब्ध गराउन ुसम्बक्षन्धि हवाई सेवाको कििव्र् हनुछे। 

िर एर्र वे र्बलमा उक्षल्लक्षिि भाडा रकम र सम्बक्षन्धि हवाई 
सेवाले वास्िववक रूपमा असलु गरेको भाडा रकम फरक भएमा सम्बक्षन्धि 
हवाई सेवाले वास्िववक भाडा रकम असलु गरी जारी गरेको नगिी रसीिलाई 
मान्र्िा दिन सवकनेछ। 
  र्स िफामा मार्थ जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न महार्निेशकले 
हवाई भाडा िोकेकोमा सोही बमोक्षजम हनुेछ।  

११.  र्नर्ािि हनु ेवस्िकुो कच्चा पिाथि धरौटीमा पैठारी गनि सवकनःे बण्डेड वेर्र 
हाउसको इजाजि नर्लएका उद्योगहरूले आफ्नो उत्पािन प्रिीिपत्रको 
माध्र्मद्वारा वा प्रचर्लि बैवकङ्ग कागजािको माध्र्मबाट र्नकासी गने वा 
पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा स्विेशमै र्बक्री गने भएमा त्र्स्िो मालवस्ि ुउत्पािन 
गनि आवश्र्क कच्चा पिाथि, सहार्क कच्चा पिाथि (नेपालमा उत्पािन नहनुे 
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प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार महसलु र्नम्न र्लक्षिि 
शिि र कार्िववर्धको अधीनमा रही धरौटी रािी पैठारी गनि पाउनेछ। नेपालमा 
उत्पािन नहनुे प्र्ावकङ्ग मेटेररर्लको हकमा उद्योग ववभागले नेपालमा उत्पािन 
नहनु ेभनी प्रमाक्षणि गरी सवुवधा दिन र्सफाररस गरेको अवस्थामा मात्र र्स्िो 
सवुवधा दिइनेछ। 
(क) उद्योगहरूले र्स िफा बमोक्षजम कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा 

पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) पैठारी गिाि िर्ारी वस्ि ु र्नकासी 
गने व्र्होरा जनाई उि कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा पिाथि 
(प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) मा िरबन्िी अनसुार लाग्ने भन्सार 
महसलु धरौटीमा जााँचपास गने व्र्वस्थाको लार्ग िोवकएको ढााँचामा 
भन्सार अर्धकृि समि र्नवेिन दिन ुपनेछ। 

(ि) िण्ड (क) बमोक्षजम प्राप्त र्नवेिनको आधारमा पैठारी भएको कच्चा 
पिाथि वा सहार्क कच्चा पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) मा लाग्ने 
भन्सार महसलु बापिको रकम धरौटीमा रािी जााँचपास गररनेछ। 
साथै कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल 
समेि) पैठारी गिाि वा र्नकासी प्रवक्रर्ा पूरा गरेपर्छ सोको वववरण 
पैठारीकिािलाई दिइने र्नधािररि ढााँचाको पासबकुमा स्पष्टसाँग उल्लेि 
गनुि पनेछ। 

(ग) र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा 
पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) बाट उत्पादिि िर्ारी मालवस्ि ु
बाह्र मवहनार्भत्र र्नकासी वा स्विेशमै पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा र्बक्री 
गररसक्न ुपनेछ। 

(घ) उद्योगले आफ्नो उत्पािन पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा स्विेशमा र्बक्री 
गिाि नेपाल सरकारबाट आंक्षशक वा पूणिरूपमा महसलु सवुवधा पाएको 
आर्ोजना वा र्नकार्लाई र्बक्री गने भएमा मात्र उपर्ुिि बमोक्षजमको 
सवुवधा प्रिान गररनेछ। 

(ङ) र्सरी र्नकासी वा पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा स्विेशमै र्बक्री गरेको 
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प्रमाण, बैङ्कद्वारा प्रमाक्षणि वविेशी मदु्रा आजिन भएको कागजाि वा 
वस्ि ु ववर्नमर् अन्िगिि मालवस्ि ु र्नकासी भएको भए सो बापि 
मालवस्ि ु पैठारी भएको प्रमाण र उद्योग ववभागको िपि अनपुािको 
प्रमाण सवहि िोवकएको ढााँचामा उि धरौटी फुकुवा वा वफिािको 
लार्ग िण्ड (ग) बमोक्षजमको अवर्धर्भतै्र सम्बक्षन्धि भन्सार 
कार्ािलर्मा र्नवेिन दिन ुपनेछ। 

   िर बन्ि, हड्िाल वा प्राकृर्िक प्रकोप वा अन्र् र्स्िै 
कावबुावहरको पररक्षस्थर्ि परी िण्ड (ग) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र 
िर्ारी मालवस्ि ु र्नकासी गनि वा स्विेशमै पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा 
र्बक्री गनि वा वविेशी मदु्रा आजिन गरेको प्रमाण पेश गनि नसकेको 
व्र्होरा जनाई भन्सार कार्ािलर्का प्रमिु समि र्नवेिन दिएमा र 
व्र्होरा मनार्सव िेक्षिएमा भन्सार कार्ािलर्का प्रमिुले बढीमा छ 
मवहनासम्मको म्र्ाि थप गनि सक्नेछ। र्सरी थप भएको म्र्ािर्भत्र 
र्स उपिफामा उक्षल्लक्षिि कागजाि सवहि र्नवेिन गरेमा धरौटी 
रकम फुकुवा गररनेछ। 

(च) धरौटी फुकुवाको लार्ग िण्ड (ङ) बमोक्षजमको अवर्धर्भत्र र्नवेिन 
गरेपर्छ पेश भएका कागजािको छानववन गरी एक मवहनार्भत्र धरौटी 
फुकुवा गररनेछ। र्सरी धरौटी फुकुवा भएको वववरण पासबकुमा 
जनाइदिन ुपनेछ। 

(छ) उद्योगले र्स िफा बमोक्षजम पैठारी गने कच्चा पिाथि वा सहार्क 
कच्चा पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) मा लाग्ने भन्सार महसलुमा 
फुकुवा भएको धरौटी रकम र्मलान गरी पासबूकमा जनाइनेछ। िर 
उद्योगले त्र्स्िो फुकुवा भएको धरौटी रकम वफिाि माग गरेमा 
फुकुवा भएजर्िको रकम ित्काल वफिाि दिइनेछ। 

(ज) र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा 
पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) बाट िर्ारी वस्ि ुबनाई र्नकासी 
गिाि पैठारीको अवस्थाको कारोबार मूल्र्मा कम्िीमा िश प्रर्िशि 
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मूल्र् अर्भववृि भएको हनु ुपनेछ। 
(झ) र्स िफा बमोक्षजम पैठारी भएको कच्चा पिाथि वा सहार्क कच्चा 

पिाथि (प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) बाट उत्पादिि मालवस्ि ु शिि 
बमोक्षजम पूणि वा आंक्षशक र्नकासी नगरेमा वा स्विेशमै िण्ड (ग) 
अनसुार पररवत्र्ि वविेशी मदु्रामा र्बक्री नगरेमा स्थानीर् र्बक्री मानी 
स्थानीर् र्बक्री गरे जर्िको हकमा र्नर्म अनसुार लाग्ने महसलु 
धरौटी रहेको रकमबाट सिरस्र्ाहा गरी लाग्ने महसलुको िश 
प्रर्िशि जररबाना समेि पैठारीकिािबाट असलु गररनेछ। 

१२. सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्थाः (१) सवारी वा ढुवानीका 
साधनहरू पैठारी गिाि िेहार्का शििहरू पालना गनुि पनेछः- 

(क) र्नमाििा कम्पनी वा र्नजको आर्धकाररक र्बके्रिाबाट िररि 
गररएका नर्ााँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालक्षस्थि 
आर्धकाररक र्बके्रिाहरूले मात्र पैठारी गनि पाउने छन।् 

(ि) ररकण्डीसन्ड, प्रर्ोग भइसकेको वा नेपाल सवारी प्रिूर्ण 
मापिण्ड, २०६९ र्भत्र नपने सवारी वा ढुवानीका 
साधनहरू पैठारी गनि पाइने छैन। 

(ग) र्बक्री गने प्रर्ोजनको लार्ग िण्ड (क) बमोक्षजम पैठारी 
गरेका सवारी वा ढुवानीका साधनहरूको पैठारीकिािले एक 
वर्िमा िीन पटक (प्रत्रे्क चार मवहनामा) त्र्स्िा 
साधनहरूको अर्धकिम िदु्रा र्बक्री मूल्र् (एम.आर.पी.) 
राविर् स्िरको िैर्नक पर्त्रकामा अर्नवार्िरूपले प्रकाक्षशि 
गनुि पनेछ। 

(घ) िण्ड (ग) बमोक्षजम पैठारी भएका सवारी वा ढुवानीका 
साधनहरूको अर्धकिम िदु्रा र्बक्री मूल्र् (एम.आर.पी.) 
प्रकाक्षशि नगने पैठारीकिािहरूको भन्सार ववभागले पैठारी 
िथा र्बक्री कारोबार रोक्का रािी छानववन गनि सक्नेछ। 

(ङ) र्स उपिफाको िण्ड (क) वा िण्ड (ि) मा उक्षल्लक्षिि 
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शििहरू उल्लङ्घन गरी पैठारी गररएका सवारी वा ढुवानीका 
साधनहरू जफि गनि सवकनेछ।  

 िर,  
(१) सरकारी र्नकार्, कुटनीर्िक वा महसलु सवुवधा 

प्राप्त व्र्क्षि वा र्नकार्, ऋण िथा अनिुान 
सहर्ोगमा सिार्लि सरकारी आर्ोजनाहरूले 
पैठारी गने सवारी िथा ढुवानीका साधनहरू िथा 
अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग 
पैठारी गने स्कुटरमा र्स उपिफाको िण्ड (क) 
लागू हनुेछैन। 

(२) िमकल पैठारी गिाि र्स उपिफाको िण्ड (क) 
िथा (ि) लागू हनुे छैन। 

(३) एक वर्िभन्िा बढी वविेशक्षस्थि नेपालको 
कुटनीर्िक र्नर्ोगमा काम गरी कार्ि अवर्ध 
समाप्त भई फकेका नेपाली नागररकहरूले वविेशमा 
आफ्नो नाममा ििाि गरी आफैं ले प्रर्ोग गरेको 
सवारी साधन वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पैठारी गनि सक्नेछन।् 

(४)  स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले िोकेको 
मापिण्ड बमोक्षजमको एम्बलेुन्स र कृवर् कार्िको 
लार्ग प्रर्ोग हनुे ट्याक्टर र स्थानीर् िहको 
र्सफाररसमा सडक सफा गने ब्रमुर पैठारी गिाि 
र्स उपिफाको िण्ड (क) लागू हनुे छैन। 

(५)  नेपालले आर्ोजना गने अन्िरराविर् वा िेत्रीर् 
महत्वको सभा सम्मेलनको प्रर्ोजनको लार्ग नेपाल 
सरकार मक्षन्त्रपररर्द्ले र्नणिर् गरी पैठारी गने 
नेपाल सवारी प्रिूर्ण मापिण्ड, २०६९ र्भत्र पने 



 

269 
 

सवारी साधनको हकमा र्स उपिफाको िण्ड 
(क) लागू हनुे छैन। 

(६)  नेपालक्षस्थि वविेशी कूटनीर्िक र्नर्ोगमा कार्िरि 
कूटनीर्िक पिार्धकारीहरूले प्रर्ोग भइसकेका 
सवारी साधन पैठारी गनि चाहेमा पारस्पाररकिाको 
आधारमा पैठारी गनि दिन परराि मन्त्रालर्ले 
र्सफाररस गरेको अवस्थामा नपेाल सवारी प्रिूर्ण 
मापिण्ड, २०६९ र्भत्र पने सवारी साधन पर्छ 
आफ्नो कार्ि अवर्ध समाप्त भएपर्छ वफिाि लैजाने 
शििमा पैठारी गनि दिन सवकनेछ। 

(७)  र्स अनसूुची बमोक्षजम वा नेपाल सरकारको 
र्नणिर्द्वारा पूणि वा आंक्षशक भन्सार महसलु छूट 
दिइएको व्र्क्षि वा संस्था वा र्नकार्ले सवारी 
साधन र्नमाििा कम्पनी वा र्नजको आर्धकाररक 
र्बके्रिाबाट िरीि गरी पैठारी गिाि िण्ड (क) 
लागू हनुे छैन। 

(२) कानेट अन्िगिि पर्िटकहरूले ल्र्ाएका व्र्क्षिगि प्रर्ोगका 
र्ािार्ािका साधनहरू नेपालर्भत्र अस्थार्ी रूपमा प्रथम पटक प्रवेश गरेको 
र्मर्िले एक वर्िको अवर्धमा लगािार वा पटक पटक गरी जम्मा छ 
मवहनाको अवर्धसम्म नेपालर्भत्र राख्न पाउनेछन।् र्सरी सो अववर्धसम्म 
नेपालमा राख्िा कुनै महसलु लाग्नेछैन। र्सरी ल्र्ाइएका (पैठारी भएका) 
र्ािार्ािका साधनहरू छ मवहनार्भत्र वफिाि नलगेमा स्विः जफि हनुेछ। िर, 
िघुिटना भई प्रहरी कब्जामा रहेको वा ममििको लार्ग वकि शपमा रहेको भनी 
प्रहरी कार्ािलर्ले र्सफाररस गरेको अवर्ध भने भन्सारले कानेटमा िोवकदिएको 
अवर्धमा गणना हनुे छैन। र्सरी कानेट अन्िगिि पैठारी भएका सवारी 
साधनहरू िान, िािव्र् वा उपहार दिन वा र्बक्री गनि पाइने छैन। कानेट 
अन्िगिि सवारी साधन साथ रहेका मालवस्िहुरू सवारी साधन साथ वफिाि 
लैजान पने व्र्होरा कानेटमा जनाई छाड्न सवकनेछ।  
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(३) कानेट बाहेक अस्थार्ी िवरबाट पैठारी गरी ल्र्ाएका 
मोटरकार, स्टेशन वाइगन, लेण्डरोभर, जीप, ट्रक, ट्रर्ाक्टर, लहरी, भ्र्ान र 
मोटरसाइकल आदि साधनहरू र र्िनका टे्रलर समेिमा भन्सार महसलु, 
अन्िःशलु्क िथा मूल्र् अर्भववृि करको सट्टा िेहार् बमोक्षजम एकमषु्ट समिरमा 
भन्सार महसलु लगाई असलु गररनेछः- 

(क)  ट्रर्ाक्टरमा िैर्नक चार सर् रूपैर्ााँ, टे्रलर वफट भएको 
ट्रर्ाक्टरमा वा टे्रलर मात्रमा प्रर्ि दिन साि सर् रूपैर्ााँ। 
िर मालवस्ि ु बोकी ल्र्ाएका टे्रलर सवहिको ट्रर्ाक्टर 
अठ्चालीस घण्टार्भत्र ररतै्त फकी गएमा सो ट्रर्ाक्टरको 
महसलु र्लइने छैन। र्सरी पैठारी गरी ल्र्ाएको ट्रर्ाक्टर, 
टे्रलर वा टे्रलरसवहिको ट्रर्ाक्टर िीस दिनभन्िा बढी 
नेपालमा राख्न पाइने छैन। 

(ि)  कानेट नभएका सवारी साधनमध्रे् कार, जीप र भ्र्ानमा 
िैर्नक पााँच सर् रूपैर्ााँ, बस, र्मर्नबस लगार्िका टुररष्ट 
गाडीमा िैर्नक पााँच सर् रूपैर्ााँ, मोटरसाइकल िथा 
स्कुटरमा िैर्नक एक सर् पचास रूपैर्ााँ र िीन पाङ्ग्ग्र े
सवारी साधनमा िैर्नक चार सर् रूपैर्ााँ महसलु र्िरी 
अस्थार्ी पैठारी भएका सवारी साधनहरू एक वर्िमा िीस 
दिनभन्िा बढी नेपालमा राख्न पाइने छैन। 

 िर,  
(१)  र्सरी पैठारी भएका सवारी साधनहरू नक्षजकको 

बजारसम्म पगुी प्रवेश गरेकै दिन फकि ने भएमा 
कुनै महसलु लाग्नेछैन। 

(२) नेपालसाँग भएको िईुपिीर् वा बहपुिीर् सम्झैािा 
बमोक्षजम अस्थार्ी पैठारी हनु ेसवारी साधनहरूका 
सम्बन्धमा सोही सम्झैािामा उल्लेि भए बमोक्षजम 
हनुेछ। 
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(३) चलक्षचत्र छार्ाङ्कन, शैक्षिक प्रिशिन िथा सामाक्षजक 
जनचेिना अर्भबवृिका र्नर्मत्त संर्न्त्र जर्डि भई 
आउने ववशेर् प्रकारका सवारी साधनहरूको लार्ग 
र्स िण्डमा उक्षल्लक्षिि समर्ावर्धले नपगु हनु े
भई सम्बक्षन्धि कार्ािलर् प्रमिुको रार् सवहि 
लेिी आएमा महार्निेशकले र्नर्म अनसुारको 
महसलु र्लई बढीमा िीन मवहनासम्मको म्र्ाि थप 
गररदिन सक्नेछ। 

(ग) मालवस्िहुरूको पररवहनको लार्ग अस्थार्ी पैठारी हनु े
टे्रक्टर बाहेकका टे्रलर ट्रक र अन्र् गाडीहरूलाई 
एकपटकमा साि दिनसम्म प्रर्ि दिन एक हजार साि सर् 
रूपैर्ााँ। 

(घ) अस्थार्ी पैठारी गरी ल्र्ाएका सवारी र ढुवानीका साधनहरू 
अर्नवार्िरूपमा वफिाि लैजान ु पनेछ। िण्ड (क), (ि) र 
(ग) मा उक्षल्लक्षिि साधनहरू प्रज्ञापनपत्रमा घोर्णा गरेको 
अवर्धभन्िा बढी बसेको फेला परेमा वा नेपालर्भत्र झटु्टा 
वववरण दिई बसेको ठहरेमा जफि गनि सवकनेछ। वफिाि 
लैजाने क्रममा मनार्सव कारण भई बढी अवर्ध बसेको 
त्र्स्िो साधनको मूल्र्मा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवर्धको 
मोटरसाइकलमा िैर्नक एक हजार िईु सर् रूपैंर्ााँका िरले 
र अन्र् साधनमा िैर्नक िइु हजार पााँच सर् रूपैर्ााँका 
िरले महसलु असलु गरी वफिाि लैजान दिन सवकनेछ। 

(ङ) वविेशबाट एल.पी. ग्र्ााँस बोकी ल्र्ाउने मालबाहक कन्टेनर 
(बलेुट) लाई गन्िव्र्स्थलमा अनलोड गनिका र्नर्मत्त 
छर्ानब्बे घण्टासम्म अस्थार्ी पैठारी महसलु र्लइने छैन। 

(च) वविेशबाट एल.पी. ग्र्ााँस बाहेक अन्र् मालवस्ि ुढुवानी गरी 
ल्र्ाएको ट्रक र मालवस्िसुवहिको कन्टेनर बोकी ल्र्ाएको 
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टे्रलरलाई सो मालवस्ि ु गन्िव्र्स्थलमा अनलोड गनिको 
लार्ग र ररत्तो कन्टेनर र्लई आएको टे्रलरलाई भन्सार 
िेत्रर्भत्र रहेको मालवस्ि ु लोड गनिका र्नर्मत्त बहत्तर 
घण्टासम्म अस्थार्ी पैठारी महसलु र्लइने छैन। 

(छ) वविेशबाट मालवस्ि ुढुवानी गरी नेपाल प्रवेश गरेका ट्रक र 
मालवस्ि ु सवहिको कन्टेनर बोकी आएको टे्रलर र ररत्तो 
ट्रक वा ररत्तो कन्टेनर सवहि आएको टे्रलरले भन्सार 
िेत्रबावहरबाट मालवस्ि ु लोड गरी अठ्चालीस घण्टार्भत्र 
फकेमा एक दिनको मात्र अस्थार्ी पैठारी महसलु 
र्लइनेछ। त्र्स्िो साधन ४८ घण्टा पर्छ भन्सार िेत्र 
बावहरबाट मालवस्ि ुलोड गरी फकेमा प्रर्ि दिन िईु हजार 
िीन सर् रुपैर्ााँका िरले अस्थार्ी पैठारी महसलु र्लइनेछ। 

(ज) िण्ड (ङ), (च) र (छ) मा उक्षल्लक्षिि ढुवानीसाँग 
सम्बक्षन्धि साधनहरू िि ् िि ् िण्डमा उक्षल्लक्षिि 
समर्ावर्धर्भत्र बन्ि, हड्िाल, िैवीप्रकोप, िघुिटना जस्िा 
कारणले वफिाि हनु नसकेका कारणबाट अस्थार्ी महसलु 
लाग्ने अवस्था भएमा भन्सार कार्ािलर्का प्रमिुले बढीमा 
अको िीन दिनसम्मको म्र्ाि थप दिन सक्नेछ र र्सरी 
म्र्ाि थप दिइएको अवर्धको महसलु लाग्ने छैन। 

(४) भाग ८७ को गाडी र र्िनका चेर्सस पैठारी भएकोमा जनु 
वकर्समको सवारी साधनको चेर्सस वा जनु वकर्समको गाडी भनी महसलु 
बझुाएको छ सोही वकर्समको सवारी साधनमा ििाि गनुि पनेछ। अको 
वकर्समको सवारी साधनमा ििाि गरी प्रर्ोग गनुि परेमा भन्सार कार्ािलर्ले 
महसलु अपगु हनुे भए सो रकम असलु गरी स्वीकृर्ि दिएको अवस्थामा मात्र 
अको वकर्समको सवारी साधनमा ििाि गरी प्रर्ोग गनि सवकनेछ र स्वीकृर्ि 
नर्लई ििाि गरेको वा प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सवारी साधनहरू जफि गररनेछ। 

(५) शीर्िक ८७.०२ को प्रर्ोजनका लार्ग सीट संख्र्ा गणना गनुि 
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पिाि र्नर्र्मि सीटर ड्राइभर सीट गणना गररनेछ। िर कण्डक्टर सीट एवं 
अन्र् अर्िररि सीट िथा फोल्डीङ्ग सीटलाई गणना गररने छैन। 

(६) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीर् िह वा नेपाल 
सरकारको पूणि स्वार्मत्व रहेका संस्थाहरूले महसलु सवुवधामा पैठारी गरेका 
पााँच वर्िभन्िा परुाना गाडीहरू र र्न्त्रोपकरण समेि र्ललाम र्बक्री गिाि 
त्र्समा भन्सार महसलु लाग्ने छैन।  

 िर भन्सार ऐन, २०६४ बमोक्षजम जफि भई नेपाल सरकारको 
र्नणिर्ानसुार नेपाल सरकारको स्वार्मत्वमा रहेका सवारी साधन र्ललाम गिाि 
पााँच वर्िको बन्िेज लागू हनुेछैन। 

(७) अस्थार्ी पैठारी भएका सवारी िथा ढुवानी साधनहरू िघुिटना 
भई वा अन्र् अनसुन्धानको र्सलर्सलामा कव्जामा रहेको व्र्होरा सम्बक्षन्धि 
प्रहरी वा राजस्व अनसुन्धान ववभाग वा सो अन्िगिि कार्ािलर्बाट प्रमाक्षणि 
भएमा सो अवर्धको लाग्ने महसलु मूल भन्सार कार्ािलर्को प्रमिुले र्मनाहा 
दिन सक्नेछ। 

(८) कुनै वविेशी र्ात्रलेु सवारी साधन सवहि नेपाल प्रवेश गिाि र्स 
िफा बमोक्षजम महसलु बझुाउन छूट भएको र र्नजले पर्छ कुनै भन्सार 
कार्ािलर्मा स्वरं् उपक्षस्थि भई महसलु बझुाउन र्नवेिन दिएमा भन्सार 
अर्धकृिले जााँचबझु गरी व्र्होरा मनार्सव िेक्षिएमा पच्चीस हजार रुपैर्ााँ 
जररबाना र लाग्ने महसलु र्लई त्र्स्िा सवारी साधन वविेश वफिाि लैजान दिन 
सक्नेछ। 

िर,  
(क)  र्स्िो सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरेको र्मर्िले साि 

दिनर्भत्रको हनु ुपनेछ। 
(ि)  कुनै पर्न व्र्क्षि वा र्नकार्बाट पक्राउ गरी भन्सार 

कार्ािलर्मा मदु्दाको रुपमा पेश भएको हनु ुहुाँिैन। 
(९) नेपालमा िानेपानी एवं र्संचाई कार्िको लार्ग भरू्मगि पानी 
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र्नकाल्न पैठारी गररने बोररङ मेक्षशन जर्डि ढुवानीका साधन अस्थार्ी पैठारी 
गिाि भन्सार महसलु, अन्िःशलु्क िथा मूल्र् अर्भववृि करको सट्टा एकमषु्ट 
समिरमा भन्सार महसलु प्रर्ि दिन एक हजार िईु सर् रुपैर्ााँ लाग्नेछ। 
र्सरी पैठारी गरेको वोररङ मेक्षशन जर्डि त्र्स्िा ढुवानीका साधन एक 
वर्िभन्िा बढी नेपालमा राख्न पाइन ेछैन। 

१३. भन्सार महसलु सवुवधामा पैठारी भएका मालवस्ि ुसम्बन्धी ववशेर् व्र्वस्थाः- 
(१) नेपाल सरकारबाट भन्सार सवुवधा (कूटनीर्िक सवुवधा) वा पूणि वा 
आंक्षशक महसलु सवुवधा पाई वा नेपाल सरकारको र्नणिर्बाट एक प्रर्िशि 
भन्सार महसलु र्लई वा लगि वा बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा पैठारी भएका सवारी 
साधन, र्न्त्रोपकरण एवं मालवस्िहुरू र्बक्री गरेमा वा उपहार दिएमा वा 
आफैले उपर्ोग गरेमा र्स अनसूुची बमोक्षजम लाग्ने कुल भन्सार महसलुको 
साठी प्रर्िशि छूट हनुेछ। आंक्षशक महसलु छूटमा पैठारी भएका सवारी 
साधनका हकमा पवहले र्िरेको भन्सार महसलु रकम कट्टा गरी बााँकी महसलु 
असलु गररनेछ। 
 िर र्स्िा सवारी साधन, र्न्त्रोपकरण एवं मालवस्िहुरू पैठारी गरेको 
र्मर्िले पााँच वर्ि अवर्ध व्र्र्िि भइसकेको हनु ु पनेछ। भन्सार सवुवधा 
(कूटनीर्िक सवुवधा) वा महसलु सवुवधामा पैठारी भएका र्स्िा सवारी साधन, 
र्न्त्रोपकरण एवं मालवस्िकुो हकमा सो सवुवधा कुनै व्र्क्षिको हकमा 
उपलब्ध गराउाँिा र्नजको नेपालमा पिार्धकार रहेको अवर्धभर एक पटक 
मात्र दिइनेछ। 
 (२) कुनै िास कार्ि वा प्रर्ोजनको लार्ग अस्थार्ी िवरबाट पर्छ 
वफिाि लैजाने शििमा लगि वा बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा पैठारी भएका सवारी साधन, 
र्न्त्र उपकरण एवं अन्र् मालवस्िहुरू उि कार्ि समाप्त भएपर्छ नेपालर्भत्र 
कसैलाई उपहार दिई वा र्बक्री गरी वा आफैले प्रर्ोग गने गरी महसलु 
बझुाई सकेको अवस्थामा बाहेक आर्ोजना समाप्त भई र्डफेक्ट लार्ववर्लटी 
वपररर्ड वा ममिि गनुिपने अवर्ध (मेन्टीनेन्स वपररर्ड) समाप्त भएको र्मर्िले 
िीन मवहनार्भत्र वफिाि लर्गसक्न ु पनेछ। र्सरी िोवकएको अवर्धर्भत्र वफिाि 
नलगेका वा महसलु नबझुाएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं अन्र् 
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मालवस्िहुरू नेपाल सरकारले म्र्ाि थवपदिएको अवस्थामा बाहेक जफि 
गररनेछ र बैङ्क जमानिमा पैठारी भएकोमा त्र्स्िो बैङ्क जमानिको रकम 
राजस्वमा आम्िानी बााँर्धनेछ।  

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम महसलु नबझुाएका वा सो उपिफामा 
उक्षल्लक्षिि म्र्ािर्भत्र वफिाि नलगी राक्षिएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण वा 
अन्र् मालवस्िहुरूको र्थाथि सूचना दिई पक्राउ गनि सहर्ोग गने व्र्क्षिलाई 
त्र्स्िो मालवस्ि ु र्ललाम गरी प्राप्त हनुे रकमको िश प्रर्िशि रकम परुस्कार 
स्वरूप दिइनेछ। 

(४) नेपालर्भत्रका आर्ोजना सिालनाथि िी आर्ोजना वा ठेकेिारको 
नाममा पैठारी हनुे सवारी र ढुवानीका साधन लगार्िका र्नमािण उपकरणहरु 
समेिको सम्बन्धमा िेहार् बमोक्षजम हनुेछः-  
(क)  नेपाल सरकारसाँग भएको सम्झौिा वा नेपाल सरकारको र्नणिर्को 

अधीनमा रही सरकारी वा र्नजी िेत्रबाट सिार्लि आर्ोजना वा 
सम्बक्षन्धि ठेकेिारको नाममा पैठारी हनुे र्नमािण उपकरण र र्न्त्रहरू 
लगार्िका मालवस्ि ुिथा सरकारी आर्ोजना वा सोसाँग सम्बक्षन्धि 
वविेशी ठेकेिारका नाममा पैठारी हनुे सवारी िथा ढुवानी साधन 
समेि आंक्षशक भन्सार महसलु र्लई वा महसलु बापिको बैङ्क 
ग्र्ारेण्टी र्लई अस्थाई पैठारी गनि दिइनेछ।  

(ि)  र्सरी पैठारी हनुे सवारी र ढुवानी साधन लगार्िका मालवस्ि ुपैठारी 
गिाि प्रज्ञापनपत्रमै नेपालर्भत्र रहने अवर्ध उल्लेि गरी जााँचपास गनुि 
पनेछ। र्नधािररि अवर्धमा आर्ोजना सम्पन्न नभएको कारणले 
प्रज्ञापनपत्रमा उक्षल्लक्षिि अवर्धभन्िा बढी अवर्धसम्म नेपालर्भत्र राख्न ु
पने भएमा सम्बक्षन्धि र्नकार्बाट स्वीकृर्ि र्लई आर्ोजनाको अवर्ध 
थप भएको जानकारी भन्सार ववभागलाई दिन ुपनेछ। सो आधारमा 
भन्सार ववभागले सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर् एवं अन्र् र्नकार्लाई 
जानकारी गराउनेछ। 

(ग)  उपर्ुिि अनसुार पैठारी हनुे सवारी र ढुवानी साधनको ििाि गिाि छुटै्ट 
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पवहचान हनुे वकर्समले ििाि गनुि पनेछ र पररर्ोजना अवर्ध समाप्त 
भएपर्छ र्स्िा साधनको नवीकरण गररने छैन। 

(घ)  र्सरी पैठारी भएका सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं मालवस्ि ु
नेपालको एउटा आर्ोजनाबाट अको आर्ोजना सिालनको लार्ग 
नेपाल सरकारले अनमुर्ि दिएकोमा बाहेक भन्सार महसलु नर्िरी 
लगि हस्िान्िरण गररन ेछैन। 

(ङ)  नेपाल सरकारले म्र्ाि थप दिएकोमा बाहेक आर्ोजना सम्पन्न भएको 
र्मर्िले िीन मवहनार्भत्र उपरोि अनसुारका मालवस्िहुरू वफिाि 
लर्गसक्न ुपनेछ। 

  स्पष्टीकरणः र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग "आर्ोजना सम्पन्न भएको 
र्मर्ि" भन्नाले सम्झैािामा उल्लेि भए अनसुारको र्डफेक्ट 
लार्ाववर्लवट वपररर्ड वा ममिि अवर्ध (मेक्षन्टनेन्स वपररर्ड) समेिलाई 
जनाउनेछ। 

(च)  िण्ड (ङ) बमोक्षजम मालवस्ि ु वफिाि नलगी आफैले उपर्ोग गरेमा, 
कसैलाई उपहार दिएमा वा र्बक्री गरेमा उक्षल्लक्षिि अवर्धर्भतै्र र्स 
अनसूुची बमोक्षजम लाग्न े महसलु बझुाई सक्न ु पनेछ। र्सरी 
म्र्ािर्भत्र वफिाि नलगेका र महसलु पर्न नबझुाएका सवारी साधन, 
र्न्त्रोपकरण एवं अन्र् मालवस्िहुरूको हकमा मार्थ उपिफा (२) 
मा लेक्षिए बमोक्षजम हनुेछ। 

(छ)  िोवकएको अवर्धर्भत्र वफिाि नलगी वा महसलु नबझुाई म्र्ाि नघाई 
रािेका र्स्िा मालवस्िहुरूको र्थाथि सूचना दिई पक्राउ गनि सहर्ोग 
गने व्र्क्षिलाई मार्थ उपिफा (३) बमोक्षजम परुस्कार दिइनेछ। 

(ज) सम्बक्षन्धि ठेकेिारले एउटा पररर्ोजनाको नाममा पैठारी गरेको 
मालवस्ि ु वफिाि नलगी वा महसलु नर्िरी अको पररर्ोजनाका लार्ग 
सोही ठेकेिारले सवारी साधन, र्न्त्र उपकरण एवं मालवस्िहुरू 
पैठारी गनि पाउने छैन। 

(झ) नेपालमा वैिेक्षशक ऋण वा अनिुानमा सिार्लि आर्ोजनाका लार्ग 
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पैठारी भई आर्ोजनामा िपि हनुे मालवस्िमुा र्स िफा बमोक्षजम 
भन्सार सवुवधा वा आंक्षशक महसलु सवुवधा प्रिान गिाि नेपाल 
सरकारले पूणि छूट नदिई पैठारीको अवस्थामा न्रू्निम एक प्रर्िशि 
भन्सार महसलु लाग्न ेगरी छूट दिनेछ।  

(ञ)  आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क पने मालवस्िमुा लाग्ने महसलु छूटका 
लार्ग अथि मन्त्रालर्मा र्सफाररस गिाि त्र्स्िा र्सफाररस गररएका 
मालवस्िकुो वववरण भएको माष्टर र्लष्ट सम्बक्षन्धि मन्त्रालर्को 
सक्षचवस्िर वा लगानी बोडिको प्रमिु कार्िकारी अर्धकृिले स्वीकृि 
गरेको हनु ुपनेछ। 

 (५) नेपाल सरकारबाट भन्सार सवुवधा (कूटनीर्िक सवुवधा) वा पूणि 
वा आंक्षशक महसलु सवुवधा पाई वा नेपाल सरकारको र्नणिर्बाट एक प्रर्िशि 
भन्सार महसलु र्लई वा लगि वा बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा पैठारी गरी साविजर्नक 
र्नकार्मा रहेका िर पैठारी सम्बन्धी कुनै कागजी अर्भलेि नरहेका सवारी 
साधनलाई पत्र ुगरी ििाि िारेज गनि चाहेमा नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर्को 
स्वीकृर्ि र्लई २०७६ साल पौर् मसान्िसम्म त्र्स्िा सवारी साधन पत्र ुगरी 
ििाि िारेज गनि सक्नेछ। 

१४. िेहार्का मालवस्िहुरूमा िेहार् बमोक्षजम भन्सार महसलु छूट हनुछेः  
(१) भन्सार महसलु पूणि छूट हनुःे  

(क) आंक्षशक चहवकलो पाररएको धागो (पी.ओ.वाई.) उत्पािन 
गने उद्योगले उद्योग ववभागले िोकेको हिसम्मका कच्चा 
पिाथिको िपि अनपुाि, स्विेशमा हनु े उपभोग एवं 
वविेशमा हनुे र्नकासीको आधारमा उद्योगले पैठारी गने 
उपशीर्िक ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.०० मा पने 
Pet chips,  

(ि) जूट उद्योगहरूले पैठारी गने उपशीर्िक ५३०३.१०.०० र 
५३०३.९०.०० मा पने कच्चा जूट, 

(ग) नेपाल सरकारले पैठारी गने उपशीर्िक ४९०७.००.९० 
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को हलुाक वटकट, हवाईपत्र, राहिानी र अन्िःशलु्क वटकट 
र उपशीर्िक ४९०९.००.०० को पोष्टकाडि,  

(घ) र्नजी प्रर्ोगको लार्ग आंक्षशक भन्सार महसलु सवुवधामा 
पैठारी भई सवारी साधनका धनीको मतृ्र् ुभएको कारणले 
र्नजको हकवाला पर्ि वा पत्नीको नाममा नामसारी हनुे 
सवारी साधन, 

(ङ) भारिमा उत्पािन भई भारिबाटै पैठारी भएको उपशीर्िक 
२७०९.००.०० को कच्चा पेट्रोर्लर्म िेल र ववटुर्मन 
िर्नजबाट प्राप्त कच्चा िेल, 

(च) भारिमा उत्पािन भई भारिबाटै पैठारी हनुे र्नम्न 
उपशीर्िकहरूका मालवस्िरुूः  

भाग २५      
2502.00.00 2504.10.00 2504.90.00 2510.10.00 2511.10.00 

2511.20.00 2513.10.00 2513.20.00 2519.90.00 2521.00.00 

2525.10.00 2528.00.00    

भाग २६      
2601.11.00 2601.1२.00 2601.20.00 2602.00.00 2603.00.00 

2604.00.00 2605.00.00 2606.00.00 2607.00.00 2608.00.00 

2609.00.00 2610.00.00 2611.00.00 2612.10.00 2612.20.00 

2613.10.00 2613.90.00 2614.00.00 2615.10.00 2615.90.00 

2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00  

भाग ४४      
4401.11.00 4401.19.00 4401.21.00 4401.22.00 4401.31.00 

4401.39.00 4402.10.00 4402.90.00 4403.11.00 4403.12.00 

4403.21.00 4403.22.00 4403.23.00 4403.24.00 4403.25.00 
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4403.26.00 4403.41.00 4403.49.00 4403.91.00 4403.93.00 

4403.94.00 4403.95.00 4403.96.00 4403.97.00 4403.98.00 

4403.9९.10 4403.99.90 4404.10.00 4404.20.00 4406.11.00 

4406.12.00 4406.91.00 4406.92.00 4407.11.00 4407.12.00 

4407.19.00 4407.21.00 4407.22.00 4407.25.00 4407.26.00 

4407.27.00 4407.28.00 4407.29.00 4407.91.00 4407.92.00 

4407.9३.00 4407.94.00 4407.95.00 4407.99.00  

(छ) मूल्र् अर्भववृि करमा ििाि भएका धागो उद्योगहरूले पैठारी 
गने उपशीर्िक ५४०२.४६.०० को आंक्षशक चहवकलो 
पाररएको धागो (वप.ओ.वाई) र उपशीर्िक 5503.11.00, 
5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 
5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00, 
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00 र 
उपशीर्िक ५५०७.००.०० मा पने मानव र्नर्मिि स्टेपलु 
फाइवर, 

(ज) ववद्यिु सोलार वा ब्र्ाट्रीबाट मात्र चल्न ेिीन पांग्र ेवा चार 
पांग्र ेसवारी वा ढुवानी साधन उत्पािन गने गरी ििाि भएका 
उद्योगले आफूले उत्पािन गने सवारी वा ढुवानी साधनको 
उत्पािनमा प्रर्ोग गने उपशीर्िक ८७०६.००.४० र 
८७०६.००.५० मा पने चेर्सस, उपशीर्िक 
८५०१.१०.००, ८५०१.२०.००, ८५०१.३१.००, 
८५०१.३२.००, ८५०१.३३.००, ८५०१.३४.००, 
८५०१.४०.००, ८५०१.५१.००, ८५०१.५२.००, 
८५०१.५३.०० ८५०१.६१.००, ८५०१.६२.००, 
८५०१.६३.००, ८५०१.६४.०० मा पने मोटर र 
उपशीर्िक ८५०४.४०.१० मा पने व्र्ाट्री चाजिर, 
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(झ) रि सिार सेवाको लार्ग आवश्र्क पने उपशीर्िक 
९०१८.९०.०० मा पने रगि राख्न ेप्लावष्टकका थैला िथा 
सोही प्रर्ोजनका लार्ग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पैठारी 
गने उपशीर्िक ९०१८.९०.०० मा पने ट्रान्सफ्रू्जन सेट, 
उपशीर्िक ३००२.९०.१० मा पने टेक्षस्टङ्ग वकट्स र 
उपशीर्िक ३८२२.००.०० मा पने ररएजेण्ट, 

(ञ) दृवष्टववहीनहरूले प्रर्ोग गने उपशीर्िक ८४७१.९०.०० मा 
पने स्लेटस्टाइलस, उपशीर्िक ८४७१.३०.०० र 
८४७१.९०.०० मा पने बे्रल नोटटेकर, उपशीर्िक 
८४४३.३२.०० र ८४४३.३९.०० मा पने बे्रलो (बे्रल 
वप्रन्टर), उपशीर्िक ८५३१.८०.०० मा पने रङ्गसूचक, 
पानीसूचक र प्रकाशसूचक र्न्त्रहरू, उपशीर्िक 
९०२५.१९.०० मा पने आवाज दिने थमािर्मटर, उपशीर्िक 
८४७२.९०.०० मा पने बे्रल टाइपराइटर, उपशीर्िक 
९१०२.९९.०० मा पने बे्रल घडी, उपशीर्िक 
९०१७.२०.०० मा पने एवाकस, उपशीर्िक 
९०१३.८०.०० मा पने मेग्नीफाइङ्ग ग्लास, उपशीर्िक 
९०१४.१०.०० मा पने बे्रल कम्पास, उपशीर्िक 
४९०१.९१.०० र ४९०१.९९.०० मा पने बे्रल पसु्िक, 
उपशीर्िक ८४४३.३९.०० मा पने बे्रल इम्वोसर, 
उपशीर्िक ८४७२.१०.०० मा पने बे्रल स्टेनर्सल मेक्षशन,  

(ट) अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गने उपशीर्िक 
९४०१.८०.०० मा पने कमोड क्षचर्र, उपशीर्िक 
९४०३.७०.०० मा पने वाकर, उपशीर्िक 
८७१२.००.०० मा पने ट्राइ साइकल, उपशीर्िक 
९०२१.९०.०० मा पने बैशािीहरू र उपशीर्िक 
८७१३.९०.०० मा पने इलेक्षक्ट्रक हृववल क्षचर्र, 

(ठ)  नेपाल राि बैङ्कको नाममा पैठारी हनुे र्सक्का, सनु, चााँिी, 
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टकमरीको र्नर्मत्त आवश्र्क पने कागज, धाि ुएवं रसार्न, 
चेकबकु िथा बैङ्कलाई आवश्र्क पने अन्र् मालवस्िहुरू। 

(२) भन्सार महसलु एक प्रर्िशि मात्र लाग्नःे  
(क) हवाई सेवा प्रिार्क संस्थाले वा नागररक उड्डर्न 

प्रार्धकरणबाट इजाजि प्राप्त गरेका कम्पनीले पैठारी गने 
उपशीर्िक ८८०२.२०.००, ८८०२.३०.०० र 
८८०२.४०.०० मा पने हवाइजहाज; उपशीर्िक 
८८०२.११.०० र ८८०२.१२.०० मा पने हेर्लकोप्टर; 
उपशीर्िक ८४८३.४०.०० मा पने गेर्र बक्स; उपशीर्िक 
८४०७.१०.०० मा पने इक्षिन; उपशीर्िक 
८४११.11.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.०० र 
८४११.२२.०० मा पने टवो जेट इन्जीन र टवो प्रोपेलसि; 
उपशीर्िक ४०११.३०.०० मा पने टार्र; उपशीर्िक 
४०१३.९०.९० मा पने ट्यूव; उपशीर्िक 
८५०७.१०.०० मा पने व्र्ाट्री; उपशीर्िक 
७३१८.१६.००, ७३१८.१९.०० र ७३१८.२३.०० मा 
पने नट, वोल्ट र ररभेट; उपशीर्िक ८८०३.१०.०० मा 
पने प्रोपेलर, रोटर र व्लेड; उपशीर्िक ८८०३.३०.०० मा 
पने हव, एक्र्टुर, क्षव्हल, वे्रक, ए.पी.र्.ु, फ्र्लु कन्ट्रोल 
र्रु्नट, ववङ्ग, स्टेररङ्ग सेलेक्टर भल्भ, भाइबे्रसन आइसोलेटर, 
वपष्टन र अन्र् पाटिपजुािहरू; उपशीर्िक ८८०५.१०.०० मा 
पने ल्र्ाक्षण्डङ्ग गेर्र; उपशीर्िक ७००७.११.०० र 
७००७.२१.०० मा पने ववण्डर्सल्ड, 
िर र्लजमा पैठारी भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर वा 

र्िनका इक्षिन पैठारी गरेको र्मर्िले िीन वर्िभत्र वफिाि गरेमा वा 
नेपालमा िघुिटना भई पनुः संचालन गनि नसक्न े भएमा एवं सोही 
कारण वफिाि लैजान समेि नसकेमा पैठारी हुाँिा र्िरेको भन्सार 
महसलु वफिाि दिइने छ, 
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(ि) िाना िथा पशपंुिी उद्योगहरूले स्विेशमा प्रर्ोग गने गरी 
पैठारी गने उपशीर्िक ०५११.९१.०० मा पने माछाका 
टुक्राटाक्री वा धलुो र र्सवपको टुक्रा; उपशीर्िक 
२३०१.१०.०० र २३०१.२०.०० मा पने वफड 
सप्लीमेन्टको कच्चा पिाथि र उपशीर्िक २५२१.००.०० 
मा पने चनू ढंुगाको धलुो, 

(ग) कपडा िथा कापेट उद्योगले पैठारी गने शीर्िक ५२.०५ र 
उपशीर्िक ५२०७.१०.०० मा पने धागो,  

(घ) उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक ९०२७.१०.००, 
९०२७.३०.०० र ९०२७.९०.०० मा पने र्न्त्र 
उपकरण एवं औजारहरू र र्िनका पाटिपजुाि, 

(ङ) टार्र उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनको 
लार्ग पैठारी गने सम्पूणि कच्चा पिाथि एवं सहार्क 
कच्चापिाथिहरू, 

(च) र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्मा ििाि भइसकेका र्डजेल वा 
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई ववद्यिुीर् मोटरबाट 
सिालन हनुे गरी बनाउन ेप्रर्ोजनका लार्ग र्स्िा उद्योग वा 
सवारी धनीले पैठारी गने र्न्त्र िथा उपकरण, 

(छ) सवारी प्रिूर्ण कम गने उद्देश्र्ले सवारी साधनमा प्रर्ोग 
गने गरी पैठारी गने उपशीर्िक ८४२१.३९.०० मा पने 
क्र्ाटर्लक कन्भटिर र म्र्ाग्नेटाइजर, 

(ज) धागो िथा कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका 
लार्ग पैठारी गने शीर्िक ८४.०२, ८४.२०, ८४.४४, 
८४.४५, ८४.४६, ८४.४७, ८४.४८, उपशीर्िक 
८४२१.१२.००, ८४५१.२९.००, ८४५१.३०.००, 
८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० का र्मल मेर्सनरी 
उपकरण, सो का स्पेर्सि पाट्सि, शीर्िक २८.१५, 
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२८.३०, २८.३६, २८.४७, २९.१५, ३२.०४, 
३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६, मा पने { केर्मकल, 
डाइज र पोर्लमर,  

(झ) िर्ारी पोशाक र्नर्ािि गने उद्योगहरूले पैठारी गने 
उपशीर्िक ९४०३.२०.०० र ९४०३.६०.०० मा पने 
भ्र्ाकुम आइरर्नङ टेवलु र उपशीर्िक ८५१६.४०.०० मा 
पने स्टीम आइरन, 

(ञ) कृवर् िथा पशजुन्र् उद्योगमा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
८४२१.११.०० मा पने सेपरेटर; उपशीर्िक 
७३०९.००.०० र ७६११.००.०० मा पने र्मल्क 
क्षचर्लङ भ्र्ाट; उपशीर्िक २८०४.३०.०० मा पने र्लक्वीड 
नाइट्रोजन; उपशीर्िक ८४१८.१०.०० मा पने औद्योर्गक 
रेफ्रीजरेटर; उपशीर्िक ७६१३.००.०० मा पने र्लक्वीड 
नाइट्रोजन राख्न े कन्टेनर। र्स्िा र्न्त्र उपकरणहरू 
र्स.के.डी. वा एस.के.डी. रूपमा पैठारी हुाँिा दद्वववधा पनि 
गएमा पैठारी गिािकै अवस्थामा एक प्रर्िशि भन्सार महसलु 
र्लई बााँकी महसलु बापिको बैङ्क ग्र्ारेण्टी र्लने र उि 
र्न्त्रोपकरण जडान भइसकेपर्छ मेक्षशन ठहररएमा उि बैङ्क 
ग्र्ारेण्टी फुकुवा गररनेछ। 

(ट) मगृौला रोगीहरूको उपचारमा प्रर्ोग गने उपशीर्िक 
३८२४.९९.०० मा पने डाइलार्सस वाथ कन्सन्टे्रट (ठोस 
वा िरल), 

(ठ) क्षचर्ा उद्योगले पैठारी गने रोर्लङ्ग टेबलु, टी व्लेक्षण्डङ्ग 
मेक्षशन, वेिररङ्ग नेट, प्लवकङ्ग मेक्षशन, पेवष्टइड स्प्ररे्र, शीर्िक 
८४.82 मा पने ववर्ररङ्ग, उपशीर्िक ८४३८.९०.०० मा 
पने पाटिपजुािहरू; क्षचर्ा प्र्ावकङ्गको लार्ग उद्योगको नाम 
छपाई गरी पैठारी गने शीर्िक ४८.१९ अन्िगििका सबै 
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उपशीर्िकहरु र उपशीर्िक ३९२३.१०.९०, 
३९२३.२१.००, ३९२३.२९.०० र ३९२३.९०.०० मा 
पने प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल,  

(ड) ििाि भएका मत्स्र् फामिहरूले पैठारी गने उपशीर्िक 
५६०८.११.०० मा पने िर्ारी जालहरू; उपशीर्िक 
५६०७.५०.०० मा पने जाल बनाउन प्रर्ोग गररने 
नाइलन धागो र उपशीर्िक ७३१४.४९.०० मा पने माछा 
पाल्ने िर्ारी केजहरू; उपशीर्िक ८४१३.८१.०० मा पने 
पम्पसेट, उपशीर्िक ८४१४.५९.०० मा पने एरेटर; 
उपशीर्िक ३८०८.९१.९० मा पने मत्स्र् ववर् एवं मत्स्र् 
प्रजननका लार्ग आवश्र्क उपशीर्िक २९३७.१९.०० र 
२९३७.२९.०० मा पने हामोन, 

(ढ) धागो उद्योगले पैठारी गने शीर्िक ५२.०१, ५२.०२ र 
५२.०३ मा पने कपास, 

(ण) मौरी पालन उद्योगले पैठारी गने मौरी पालनको लार्ग 
आवश्र्क पने उपशीर्िक ७३१०.१०.०० र 
७३१०.२९.०० मा पने मेटल व्र्ारल; उपशीर्िक 
९६०३.९०.०० मा पने मौरी ब्रसु; उपशीर्िक 
७३२६.९०.०० मा पने आधार चाका रोलर, व्हील प्लेट 
र रानी छेक्न े पािा; उपशीर्िक ८४१३.८१.0० मा पने 
र्गर्र पम्प,  

(ि) िर्ारी गहना बनाई वविेश र्नकासी गने उद्योगले पैठारी गने 
उपशीर्िक २५३०.९०.०० मा पने कच्चा एम्बर (Raw 

Amber), 
(थ) नेपालमा प्रर्ोग भइसकेका परुाना व्र्ाट्री िथा ववद्यिु सिर् गने 

एकुमलेुटरको पनुःप्रशोधन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका 
उद्योगले स्वीकृि क्षस्कम बमोक्षजम पैठारी गने उपशीर्िक 



 

285 
 

८४७४.८०.०० मा पने र्मल मेक्षशनरी िथा उपकरण, 
(ि) प्रर्ोग भइसकेका झतु्रा प्लावष्टक िथा प्लावष्टकका पत्रलुाई 

पनुः प्रशोधन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका उद्योगले उद्योग 
ववभागबाट स्वीकृि क्षस्कम बमोक्षजम पैठारी गने शीर्िक 
८४.७७ अन्िगिि पने िरबन्िीमा माफी भए बाहेकका र्मल 
मेक्षशनरी िथा उपकरण, 

(ध)  और्धी उत्पािन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका उद्योगले पैठारी 
गने उपशीर्िक ९०१६.००.०० मा पने िराजहुरू, 

(न)  प्लावष्टकको झोला उत्पािन गरररहेका उद्योगले सो को 
ववकल्पमा जूट, कागज वा कपडाबाट झोला बनाउन ेगरी 
उद्योगको स्वरुपमा पररवििन गनि चाहेमा सो को लार्ग 
आवश्र्क पने सोही उद्योगले पैठारी गने मेक्षशन िथा र्न्त्र 
उपकरण, 

(प)  बालीनालीमा प्रर्ोग हनु े जैवीक ववर्ािी उत्पािन गने 
उद्योगले पैठारी गने मेक्षशनरी िथा र्न्त्र उपकरण, 

(फ) नेपाली प्रकाशक एवं सम्पािकहरू र्मली सिालन गने गरी 
ििाि भएका सहकारी संस्थाहरूले पैठारी गने उपशीर्िक 
८४४३.१२.०० वा ८४४३.१३.०० मा पने अफसेट 
मदु्रण र्न्त्रावली (अफसेट वप्रवटङ्ग मेक्षशन), 

(ब) ग्र्ााँस र्सर्लण्डरको भल्भ बनाउने उद्देश्र्ले ििाि भएका 
उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनको र्नर्मत्त पैठारी गने 
उपशीर्िक ७४०७.२१.०० मा पने वपत्तलको डण्डी। 

(३)  भन्सार महसलु आकं्षशक रूपमा छूट हनुःे 
(क) कापेट उद्योगहरूले पैठारी गने उपशीर्िक 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, 
5507.00.00 मा पने स्टेपलु फाइवरमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा नब्बे प्रर्िशि छूट दिइनेछ। 

(ि) भाग ३० मा पने (उपशीर्िक 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 िथा मानव पोर्ण र 
स्वास््र्वधिक र्भटार्मन बाहेक) और्धीहरूमा पााँच प्रर्िशि 
मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ग) भाग ८४ को पााँच प्रर्िशि भन्सार महसलु लाग्ने घरार्सी 
प्रर्ोग हनु सक्ने बाहेकका र्मल, मेक्षशनरी एवं 
र्न्त्रोपकरणहरू र उद्योग ववभागको स्वीकृि क्षस्कम 
बमोक्षजम सी.के.डी. वा एस.के.डी. अवस्थामा पटक पटक 
पैठारी हनुे र्मल मेक्षशनरीका मखु्र् अवर्व एवं िीनका 
पवहचानर्ोग्र् अंगहरू एवं सहार्क सामाग्रीहरूमा चार 
प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। भाग ७३ मा पने 
मेकार्नकल संर्न्त्र जडान नगररएका भण्डारण टंकीहरू 
(स्टोरेज ट्याङ्क), ग्राइक्षण्डङ वल (पेर्ण गवुटका), फलाम वा 
स्पािका पाइपहरू िथा भाग ६९ मा पने िाप सहन गनि 
सक्ने र इटा एवं ववद्यिुीर् प्रसारण लाइनमा जडान गररने 
ट्रान्सफरमरहरू जस्िा मालस्िहुरूमा र्ो सवुवधा प्रिान नगरी 
िरबन्िी बमोक्षजम नै महसलु असलु गररनेछ। जगेडा वा 
प्रर्िस्थापनको लार्ग पैठारी हनुे र्मल मेक्षशनरी र्न्त्र 
उपकरणका पाटिपजुाि एवं सहार्क सामग्रीहरूमा पर्न र्ो 
सवुवधा नदिई िरवन्िी बमोक्षजम कै महसलु लाग्नेछ। 

िर, परुाना वा प्रर्ोग भइसकेका र्मल मेक्षशनरी 
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र्न्त्रोपकरणमा र्स िण्ड बमोक्षजमको छूट दिइने छैन। 
(घ) कनि फ्लेक्स, ओट्स, मसु्ली, पोरीज, हृववट फ्लेक्स जस्िा 

बे्रक फास्ट सेररर्ल्स उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने 
उपशीर्िक १००४.९०.०० मा पने भसू सवहिको ओट्स 
पैठारी गरेमा पााँच प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ङ) मूल्र् अर्भववृि करमा ििाि भएका पोर्लकोवटङ्ग पेपर र 
वप्रन्टेड लेर्मनेशन वफल्म उत्पािन गने उद्योगहरूले 
पोर्लकोवटङ्ग पेपर वा वप्रन्टेड लेर्मनेशन वफल्म उत्पािन गनि 
आवश्र्क पने पररमाणसम्मको उपशीर्िक ३९१९.९०.०० 
िथा शीर्िक ३९.२० र ३९.२१ का सबै उपशीर्िक 
हरूमा पने पोर्लष्टर वफल्म, वव.ओ.पी.पी. वफल्म, एक्स्ुटेड 
पोर्लवफल्म मेटालाइज्ड सी.पी.पी. वफल्म र र्मल्की 
सी.पी.पी.ं वफल्म पैठारी गिाि िश प्रर्िशि मात्र भन्सार 
महसलु लाग्नेछ। 

(च) उपशीर्िक २७११.१९.०० मा पने िरल पेट्रोर्लर्म 
(एल.पी.) ग्र्ााँस पैठारी गिाि पााँच प्रर्िशिमात्र भन्सार 
महसलु लाग्नेछ। 

(छ) शीर्िक ६२.११ मा पने साडी, लङु्गी, सिुीको गम्छा र 
सिुीको धोिी (जनाना/मिािना) मा िश प्रर्िशिमात्र भन्सार 
महसलु लाग्नेछ। 

(ज) वाक्षणज्र् बैङ्कहरूले सविसाधारण जनिाहरूलाई र्बक्री गने 
उद्देश्र्ले आफ्नो लोगो अंवकि स-साना पररमाणका 
उपशीर्िक ७११३.१९.१० र ७११३.१९.९० मा पने 
र्सक्काहरू पैठारी गरेमा सो र्सक्काहरूमा शीर्िक ७१.०८ 
बमोक्षजमको िरमा भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(झ) नेपालमा केवलु कार सिालन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका 
उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक ७३१२.१०.०० मा पने 
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केवलु (लठ्ठा) र उपशीर्िक ८४३१.३९.०० मा पने िर्ारी 
क्र्ाव वा क्र्ाव र्नमािण गनि आवश्र्क पने उपशीर्िक 
७२१०.९०.०० मा पने स्टील पािा लगार्ि उद्योग 
ववभागको स्वीकृि स्कीमर्भत्र पने केबलु कारका लार्ग 
आवश्र्क पने सम्पूणि र्मल मेशीनरी िथा उपकरणहरु 
पैठारी गिाि चार प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ञ) र्पुीभीसीको झ्र्ाल ढोका पाटीसन लगार्ि ववर्भन्न सामान 
उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनको लार्ग 
पैठारी गने उपशीर्िक ३९१६.१०.००, ३९१६.२०.०० 
र ३९१६.९०.०० मा पने मालवस्िमुा पन्र प्रर्िशि मात्र 
भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ट) शीर्िक ३९.२० अन्िगििका सबै उपशीर्िक हरूमा पने 
वफलर मास्टर ब्र्ाचमा िश प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु 
लाग्नेछ। 

(ठ) मालवस्ि ु क्षचस्र्ानमा रािी ढुवानी गनि प्रर्ोग हनु े गरी 
रेफ्रीक्षजरेवटङ्ग प्रणाली जडान गनि आवश्र्क पने शीर्िक 
८७.०६ अन्िगििका चेर्सस र उि चेर्ससमा जडान हनुे 
बक्स र सोसाँग सम्बक्षन्धि मेक्षशनरी उपकरण सवहिको 
चेर्सस (रेफ्रीक्षजरेसन र्सष्टम) पैठारी गरेमा र्नर्मानसुार 
लाग्ने परैु भन्सार महसलु धरौटीमा रािी पर्छ मालवस्ि ु
क्षचस्र्ानमा रािी ढुवानी गनि प्रर्ोग हनुे गरी पूणिरुपले 
रेफ्रीक्षजरेसन जडान भएको ढुवानीको साधन बनाई र्ािार्ाि 
व्र्वस्था कार्ािलर्मा ििाि गरेको प्रमाण भन्सार कार्ािलर्मा 
पेश गरे पर्छ एक प्रर्िशि भन्सार महसलु बापिको रकम 
असलु गरी बााँकी धरौटी रकम वफिाि गररनेछ। 

िर र्सरी सवुवधा प्राप्त गनिका लार्ग र्स्िो ढुवानी 
साधन अरु प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हनु नसक्न,े चालकले 



 

289 
 

ड्यासबोडिबाट नै सबै कुराको र्नर्न्त्रण गनिसक्न े गरी 
स्थार्ी वकर्समबाट आवश्र्क संर्न्त्र जडान गरी िर्ार 
भएको हनुपुनेछ। सामान्र् ढुवानी साधनमा अस्थार्ी 
िबरबाट अन्र् संर्न्त्र जडान गररएको अवस्थामा र्स्िो 
सवुवधा प्रिान गररने छैन। उपशीर्िक ८७०४.९०.१० को 
प्रक्षशिक प्रणाली (रेफ्रीजरेवटङ्ग र्सष्टम) जडान गररएको 
िर्ारी ढुवानी साधनको हकमा समेि र्ो व्र्वस्था लागू 
हनुेछ। 

(ड) क्षस्पर्लवटङ्ग एवं र्डक्षस्टलेशन प्लान्ट रािी र्डक्षस्टल्ड फेट्टी 
एर्सड उत्पािन गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक 
१५०३.००.०० मा पने टेलो आर्ल, उपशीर्िक 
३८२३.११.०० र ३८२३.१२.०० मा पने पाम एर्सड 
आर्ल र एर्सड आर्ल िथा उपशीर्िक ३८२३.१३.०० 
मा पने पाम फेट्टी एर्सडमा लाग्ने भन्सार महसलुमा 
पचहत्तर प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(ढ) हाडिवेर्रमा पवहले नै लोड भई आएका (वप्र-लोडेड वा 
इनववल्ट) सफ्टवेर्र पैठारी हुाँिा जनु हाडिवेर्रमा लोड भई 
आएको हो सोही हाडिवेर्रमै वगीकरण गरी महसलु र्लइनेछ 
र सफ्टवेर्रको छुटै्ट वगीकरण गनुिपने छैन। 

(ण) शीर्िक ८७.०२ र ८७.०३ अन्िगिि पने कम्प्रसेन-
इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इक्षन्जन (र्डजेल वा अधि 
र्डजेल) र धक्का दिने ववद्यिुीर् मोटर िवैु भएका िथा 
स्पाकि -इक्षग्नसन इन्टरनल कम्बसन रेसीप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन 
इक्षन्जन र धक्का दिने ववद्यिुीर् मोटर िवैु भएका सवारी 
साधन पैठारी गिाि िरवन्िी बमोक्षजम लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(ि) कम्िीमा एक हेक्टर िेत्रफलमा माछा पालन गरेका मत्स्र् 
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फामिहरूले जीववि माछाहरू एवं माछाका भरुाहरू ढुवानी 
गने गरी िर्ार गरेका अक्षक्सजन संर्न्त्र जर्डि शीर्िक 
८७.०४ अन्िगिि सबै उपशीर्िक हरूमा पने ढुवानी 
साधनमा िश प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

  िर र्सरी सवुवधा प्राप्त गनिका लार्ग र्स्िो ढुवानी 
साधन उत्पािक कम्पनीबाट नै अरु प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हनु 
नसक्न,े चालकले ड्यासबोडिबाट नै सबै कुराको र्नर्न्त्रण 
गनिसक्न ेगरी स्थार्ी वकर्समबाट आवश्र्क संर्न्त्र जडान 
गरी िर्ार भएको हनुपुनेछ। सामान्र् ढुवानी साधनमा 
अस्थार्ी िबरबाट अन्र् संर्न्त्र जडान गरी ल्र्ाएको 
अवस्थामा र्स्िो सवुवधा प्रिान गररने छैन। 

(थ) चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमिाका कम्िीमा पााँच वटा 
बसहरू साविजर्नक र्ािार्ािमा सिालन गने गरी ििाि 
भएका सहकारी संस्थाहरू िथा कम्पनीहरूले उक्षल्लक्षिि 
प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि िमिाका उपशीर्िक 
८७०२.१०.१० मा पने िर्ारी बस एवं उपशीर्िक 
८७०६.००.८० मा पने चेर्ससहरूमा पााँच प्रर्िशि मात्र 
भन्सार महसलु लाग्नेछ। त्र्सरी पैठारी गरेका सवारी 
साधनहरू पैठारी गरेको र्मर्िले िश वर्ि नपगुी साविजर्नक 
र्ािार्ाि सिालन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका सहकारी संस्था 
वा कम्पनी बाहेक अरुलाई र्बक्री र्बिरण, नामसारी वा 
कुनै वकर्समले हक हस्िान्िरण गनि पाइने छैन। िश वर्ि 
नपगुी नामसारी, र्बक्री वा कुनै वकर्समले हक हस्िान्िरण 
गरेमा प्रचर्लि कानून बमोक्षजम पूरै महसलु लाग्नेछ। 

(ि) पूविर्नर्मिि भवन (वप्रफेर्ब्रकेटेड ववक्षल्डङ) र्नमािण गने गरी 
ििाि भएका उद्योगहरूले त्र्स्िा भवन र्नमािण गनिको लार्ग 
पैठारी गने शीर्िक ७२.१० वा ७२.१२ अन्िगििका सबै 
उपशीर्िकहरूमा पने क्षस्लट स्टील क्वाइलमा बीस प्रर्िशि 
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मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ।  
(ध) र्ग्रज र लवुव्रकेवटङ्ग आर्ल उत्पािन गने उद्देश्र्ले ििाि 

भएका उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक २७१०.१९.६० मा 
पने बेस आर्लमा पन्र प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु 
लाग्नेछ। 

(न) वप.एस.वट.एन. (ल्र्ाण्ड लाइन) टेर्लफोन सिालमा प्रर्ोग 
हनुे उपशीर्िक ९४०३.२०.०० मा पने क्रस कनेक्सन 
क्र्ाववनेट बक्समा पन्र प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु 
लाग्नेछ। 

(प) नेपालमा ववद्यिुीर् ररक्सा उत्पािन गने उद्देश्र्ले ििाि भएका 
उद्योगले आफ्नो उत्पािन प्रर्ोजनका र्नर्मत्त पैठारी गने 
ववद्यिुीर् ररक्सामा प्रर्ोग हनुे शीर्िक ८७.०८ अन्िगिि पने 
पाटिपजुाि र सहार्क सामग्रीहरू पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(फ) उद्योगले आफ्नो उत्पािनको प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी गने 
उपशीर्िक २७१३.२०.०० को पेट्रोर्लर्म बल्क 
ववटुर्मनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा पच्चीस प्रर्िशि छूट 
हनुेछ। 

(ब) उद्योगले सरु्िमिुी िेल उत्पािन गनि उपशीर्िक 
१२०६.००.०० मा पने सरु्िमिुीको गेडा पैठारी गिाि 
लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(भ) भटमासको गेडाबाट प्रशोर्धि िेल िथा वपना उत्पािन गने 
उद्योगले उपशीर्िक १२०१.९०.०० मा पने भटमासको 
गेडा पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास प्रर्िशि 
छूट हनुेछ। 

(म) िाना िथा पशपुिी उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक 
२३०४.००.०० मा पने भटमासको वपनामा लाग्ने भन्सार 
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महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 
(र्) उद्योगले पैठारी गने उपशीर्िक १२०५.१०.०० मा पने 

िोरी, रार्ो र क्र्ानोला (रेप्सीड) को गेडा र उपशीर्िक 
१२०७.५०.०० मा पने सस्र्ुूँको गेडामा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(र) र्डस्पोजेवल डाइपर र सेनेटरी प्र्ाड उत्पािन गने उद्योगले 
त्र्स्िा वस्ि ु उत्पािन गनि पैठारी गने उपशीर्िक 
3505.20.00 मा पने ग्ल ु (हटमेल्ट), उपशीर्िक 
3906.10.00 मा पने सपुर एव्जरवेन्ट पोर्लमर, 
उपशीर्िक 3920.49.00 मा पने पी.इ. वफल्म, 
उपशीर्िक 3921.19.00 मा पने पी.पी.ई. वफल्म, 
उपशीर्िक 4803.00.00 मा पने वटस्र् ुपेपर, उपशीर्िक 
4811.90.90 मा पने ररर्लज पेपर र उपशीर्िक 
5603.91.00 मा पने नन ओभन फेवव्रक पैठारी गिाि ५ 
प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ।  

(ल) उपशीर्िक ३९२६.९०.३० मा पने र्रुरन व्र्ागमा पााँच 
प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(व) और्धी उत्पािन गने उद्योगहरूले और्धी उत्पािन एवं 
गणुस्िर कार्म गनि आवश्र्क पने उपशीर्िक 
८४१५.८३.०० मा पने एर्र ह्याण्डर्लङ्ग र्रु्नट पैठारी 
गिाि पााँच प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

१५. नपेाल सरकारको सम्बक्षन्धि र्नकार्को र्सफाररसमा महसलु छूट हनुःे  
(१) भन्सार महसलु पूणि छूट हनुःे 

(क)  कूटनीर्िक र्नर्ोग, पररर्ोजना, व्र्क्षि र अन्र् र्नकार्हरू 
(सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्था) ले महसलु सवुवधामा 
पैठारी गरेका शरुू उत्पािन वर्िले पन्र वर्ि नाघेका परुाना 
सवारी साधन नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर्को स्वीकृर्ि 
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र्लई पनुः प्रर्ोग हनु नसक्न ेगरी स्क््रर्ाप गरी रक्षजिेशन 
रद्द गनि चाहेमा त्र्स्िो सवारी साधन, 

(ि) नेपाल सरकार, रिा मन्त्रालर्को र्सफाररसमा नेपाली 
सेनाका नाममा पैठारी हनुे िेहार् बमोक्षजमका मालवस्िःु 
(अ) सैर्नक प्रर्ोगका िरिजाना, हािहर्िर्ार, गोली 

गठ्ठा, बारूि र र्िनका स्पेर्र पाटिस, ववशेर् 
प्रकारको िेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, ववष्फोटक 
पिाथि, सैर्नक सामग्री उत्पािन गनि आवश्र्क पने 
कच्चा पिाथि िथा सरुिाको र्नर्मत्त प्रर्ोग गने 
मेक्षशनरी औजारहरू र पाटिपजुािहरू, 

(आ) सैर्नक जवान िथा घोडा िच्चडहरूको स्वास््र् 
उपचारको लार्ग आवश्र्क पने औजार, उपकरण, 
और्धी र ित्सम्बन्धी सामानहरू, 

(इ) नेपाली सेनाले उपर्ोग गने सिारका उपकरणहरू 
र सोको सिालनको लार्ग आवश्र्क 
मालसामानहरू, 

(ई) इक्षिर्नर्ररङ्ग सभे र र्नमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे हेभी 
अथिमरु्भङ्ग प्लाण्ट, औजार र सोसम्बन्धी पाटिस, 
अक्षप्टकल इक्षक्वपमेण्ट िथा नेपाल सरकार, रिा 
मन्त्रालर्द्वारा िोवकए बमोक्षजमको र्डफेन्स स्टोरका 
सामानहरू, 

(उ) क्र्ाक्षम्पङ्ग इक्षक्वपमेण्टस िथा स्पेशल फोसि र 
प्र्ारा ुपरलाई आवश्र्क पने ववर्भन्न सामानहरू, 

(ऊ) सैर्नक अस्पिालको लार्ग आवश्र्क पने फर्निचर 
िथा सरसामानहरू, और्धी, मेर्डकल औजारहरू र 
उपकरणहरू, 
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(ए)  नेपाली सेनाको नाममा पैठारी हनुे हवाइजहाज, 
हेर्लकोप्टर र र्िनका पाटिपजुाि, प्र्ारासटु (व्र्ाग 
समेि) टुल्स, िथा ग्राउण्ड इक्षक्वपमेण्टहरू, 

(ऐ) ववपद् उिार कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानहरू, 
(ओ)  संर्िु राि संघको अनरुोधमा शाक्षन्ि स्थापनाथि 

िवटने सैर्नक डफ्फाको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी 
गने एवं लगिमा रािी लगकेा आमौड पसिनल 
क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हाि हर्िर्ार लगार्ि 
सबै प्रकारका मालवस्ि।ु 

(ग) नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्को र्सफाररसमा सशस्त्र प्रहरी 
प्रधान कार्ािलर्को नाममा पैठारी हनु े िेहार् बमोक्षजमका 
मालवस्िःु- 
(अ) शाक्षन्ि सरुिा कार्म गनि आवश्र्क पने मेक्षशनरी 

औजारहरू, 
(आ) हािहर्िर्ार, 
(इ) भीड र्नर्न्त्रणका सामानहरू, 
(ई) अस्पिाल सिालनका लार्ग आवश्र्क पने 

उपकरण िथा औजारहरू, 
(उ) सशस्त्र प्रहरीले प्रर्ोग गने सिार सम्बन्धी 

सामानहरू (सिार िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को 
र्सफाररस बमोक्षजम), 

(ऊ) अपराध अनसुन्धानको लार्ग आवश्र्क उपकरण 
िथा अन्र् सामानहरू, 

(ए) ववष्फोटक सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्र्क 
पने सामानहरू, 

(ऐ) वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने सामानहरू, 
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(ओ) ववपद् उिार कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानहरू, 
(औ) संर्िु राि संघको अनरुोधमा शाक्षन्ि स्थापनाथि 

िवटने सशस्त्र प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने 
एवं लगिमा रािी लगेका आमौड पसिनल 
क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हाि हर्िर्ार लगार्ि 
सबै प्रकारका मालवस्ि।ु 

(घ) नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्को र्सफाररसमा नेपाल 
प्रहरीको नाममा पैठारी हनुे िेहार्का मालवस्िःु- 
(अ) शाक्षन्ि सरुिा कार्म राख्न आवश्र्क मेक्षशनरी िथा 

औजारहरू, 
(आ) हािहर्िर्ार, 
(इ) भीड र्नर्न्त्रणको लार्ग आवश्र्क सामानहरू, 
(ई) अस्पिाल सिालनको लार्ग आवश्र्क पने 

उपकरण िथा औजारहरू, 
(उ) प्रहरीले प्रर्ोग गने सिार सम्बन्धी सामानहरू 

(सिार िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररस 
बमोक्षजम), 

(ऊ) ट्रावफक सम्बन्धी सामानहरू, 
(ए) वफङ्गर वप्रन्ट्स र सो सम्बन्धी आवश्र्क 

सामानहरू, 
(ऐ) अपराध अनसुन्धानको लार्ग चावहने उपकरण िथा 

अन्र् सामानहरू, 
(ओ) ववष्फोटक सम्बन्धी प्रहरीलाई आवश्र्क पने 

सामानहरू, 
(औ) वैज्ञार्नक प्रर्ोगशालाको लार्ग चावहने सामानहरू, 
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(अं) ववपद् उिार कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानहरू, 
(अः)  संर्िु राि संघको अनरुोधमा शाक्षन्ि स्थापनाथि 

िवटने नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग पैठारी गने 
एवं लगिमा रािी लगेका आमौड पसिनल 
क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हाि हर्िर्ार लगार्ि 
सबै प्रकारका मालवस्ि।ु 

(ङ) वाक्षणज्र्, आपूर्िि िथा उपभोिा वहि संरिण ववभागको 
र्सफाररसमा पवििारोहण िलले ट्राक्षन्जटको रूपमा नेपालको 
बाटो गरी र्नकासी वा पैठारी गने मालवस्िहुरू। 

(च)  नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पैठारी हनुे िेहार् बमोक्षजमका मालवस्िहुरूः 
(अ) राविर् क्षचवकत्सा ववज्ञान प्रर्िष्ठान वीर अस्पिाल, 

र्त्र.वव. क्षशिण अस्पिाल, वी.पी. कोइराला 
मेमोररर्ल क्र्ान्सर अस्पिाल, वी.पी. कोइराला 
स्वास््र् ववज्ञान प्रर्िष्ठान, शहीि गंगालाल राविर् 
हृिर् केन्द्र र मनमोहन कार्डिर्ोथोरार्सक 
भास्कुलर िथा ट्रान्सप्लान्ट सेण्टरको नाममा 
पैठारी हनुे र्नमािण िथा सिालनको लार्ग 
आवश्र्क र्नमािण सामग्री एवं क्षचवकत्सा सम्बन्धी 
उपकरणहरू एवं औजारहरू, 

(आ) क्र्ान्सरका ववरामीलाई र्नःशलु्क वविरण गने 
प्रर्ोजनको लार्ग सरकारी वा सामिुावर्क 
अस्पिालहरूले पैठारी गने क्र्ान्सर र्नरोधक 
क्षग्लभेक एचजीसी र र्स्िै और्धीहरू, 

(छ) उद्योग ववभागको र्सफाररसमा जटु उद्योगले आफ्नो 
उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी गने स्पेर्र पाटिहरू। 

(२) भन्सार महसलु एक प्रर्िशि मात्र लाग्नःे- 



 

297 
 

(क) स्वीकृर्ि प्राप्त र्नजी वा सामिुावर्क अस्पिाल िथा स्थानीर् 
िहले नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा सो मन्त्रालर्ले िोकेको मापिण्ड अनसुारको 
िेहार् बमोक्षजमको शिि अनसुार पैठारी गने िेहार् 
बमोक्षजमको पररमाणसम्मको एम्वलेुन्स िथा र्स अनसूुचीको 
िफा १२ को िण्ड (क) को अधीनमा रही पैठारी गने 
िेहार् बमोक्षजमको पररमाणसम्मको शववाहनः- 
(अ) एक सर्भन्िा कम शैर्ा भएको र्नजी वा 

सामिुावर्क अस्पिालको लार्ग एउटा एम्बलेुन्स र 
एउटा शवबाहन िथा एक सर् वा सोभन्िा बढी 
शैर्ा भएको अस्पिालको लार्ग िईुवटासम्म 
एम्बलेुन्स र एउटा शवबाहन; गाउाँपार्लकाको 
लार्ग िईु वटा, नगरपार्लकाको लार्ग िीन वटा र 
उपमहानगरपार्लका िथा महानगरपार्लकाको लार्ग 
चार वटा एम्बलेुन्स। र्स उपिण्ड बमोक्षजम 
स्थानीर् िहले पैठारी गने एम्बलेुन्सको मूल्र् 
अर्धकिम सोह्र लाि रुपैर्ााँसम्मको हनुपुनेछ। 
र्स उपिण्ड बमोक्षजम र्सफाररस गिाि नेपाल 
सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले उि 
संस्थाले त्र्सभन्िा अक्षघ र्स्िो सवुवधा उपभोग 
नगरेको व्र्होरा उि र्सफाररसपत्रमा िलुाउन ु
पनेछ। 

  र्सरी सवुवधामा पैठारी भएको एम्बलेुन्स 
िश वर्ि परुानो भई वा िघुिटना वा अन्र् कुनै 
कारणले प्रर्ोग गनि नसक्न े भएमा सम्बक्षन्धि 
र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ािलर्बाट त्र्सलाई पत्र ु
(स्क्रर्ाप) गरी ििाि िारेज गराई सोको प्रमाण 
भन्सार कार्ािलर्मा पेश गरेपर्छ सोको सट्टा अको 



 

298 
 

एमब्लेुन्स पैठारी गिाि समेि र्ो सवुवधा दिइनेछ। 
(आ) िण्ड (ि) वा र्स िण्डको उपिण्ड (अ) 

बमोक्षजम एम्बलेुन्स वा शववाहन पैठारी गिाि र्नम्न 
बमोक्षजमको शिि समेि पालना गनुि पनेछः 
(१) एम्बलेुन्स वा शवबाहन पैठारी गिाि 

पैठारीकै अवस्थामा त्र्स्िो एम्बलेुन्स वा 
शवबाहनको अगार्ड पछार्ड टाढैबाट 
िेक्षिने गरी ठूला-ठूला अिरमा एम्बलेुन्स 
(Ambulance) वा शवबाहन भनी 
लेक्षिएको हनु ुपनेछ। 

(२) एम्बलेुन्समा साइरन, इमजेन्सी बत्ती, 
स्टे्रचरका साथै अन्र् आवश्र्क 
औजारहरू वफट गररएको हनु ुपनेछ। 

(३) एम्बलेुन्स वा शवबाहनमा चालकको 
पछार्डपट्टी कुनै पर्न सीट राक्षिएको हनु ु
हुाँिैन। 

(४) त्र्स्िो एम्बलेुन्स ववरामीको सेवा बाहेक 
अन्र्त्र प्रर्ोग गनि र शवबाहन शवको 
ओसारपसार गनि बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा 
प्रर्ोग गनि पाइने छैन। 

(५) उि एम्बलेुन्स वा शवबाहन नेपाल 
सरकारको सवारी प्रिूर्ण मापिण्डर्भत्र 
रहेर सिालन गनुि पनेछ। 

(६) र्सरी पैठारी भएको एम्बलेुन्स वा 
शवबाहनको सवारी ििाि गिाि एम्बलेुन्स 
वा शवबाहन भनी सवारी ििाि 
प्रमाणपत्रमा स्पष्ट उल्लेि गनुि पनेछ। 
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(७) एम्बलेुन्समा टाढैबाट िेक्षिने गरी ठूला 
ठूला अिरमा "नेपाल सरकारबाट 
राजस्व छूट सवुवधा प्राप्त" भन्न ेलेक्षिएको 
हनु ुपनेछ। 

(८) राजस्व छूट सवुवधामा पैठारी गरेका 
एम्बलेुन्सले ववरामी ओसारपसार 
लगार्िका सेवा प्रिान गरेबापि र्लने 
भाडा िर नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले िोके बमोक्षजम 
हनुेछ। 

(इ) उपिण्ड (आ) मा उक्षल्लक्षिि शिि उल्लङ्घन गरेको 
पाइएमा त्र्स्िो एम्बलेुन्स वा शवबाहन जफि 
गरी र्बगो बमोक्षजम जररबाना गररनेछ। 

(ि) सरकारी, सामिुावर्क एवं र्नजी िेत्रका अस्पिाल बाहेक 
कानून बमोक्षजम ििाि भएका अन्र् संघ, संस्था, कम्पनी एवं 
उद्योगले नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा सो मन्त्रालर्ले िोकेको मापिण्ड 
अनसुारको र्स उपिफाको िण्ड (क) को उपिण्ड (आ) 
बमोक्षजमको शििका अधीनमा रही पैठारी गने एम्बलेुन्स र 
शवबाहन एक एक थान। र्स िण्ड बमोक्षजम र्सफाररस 
गिाि नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले 
उि संस्थाले त्र्सभन्िा अक्षघ र्स्िो सवुवधा उपभोग 
नगरेको व्र्होरा उि र्सफाररसपत्रमा िलुाउन ुपनेछ। 

(ग) सरकारी अस्पिालले नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गने सो मन्त्रालर्ले िोकेको 
मापिण्ड अनसुारका एम्बलेुन्स र शवबाहन। 

(घ) औद्योर्गक व्र्वसार् ऐन, २०७३ मा जनुसकैु कुरा 
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लेक्षिएको भए िापर्न िेशको आन्िररक िथा बाह्य कारणले 
राम्रोसाँग चल्न नसकी ठूलो नोक्सानी व्र्होनुि परेका 
उद्योगहरूको प्रवििन िथा सधुारको लार्ग नेपाल सरकारले 
र्नक्षश्चि मापिण्ड र्नधािरण गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई रूग्ण उद्योग घोर्णा गरी 
त्र्स्िा उद्योगलाई सोही सूचनामा िोवकएको र्नकार्को 
र्सफाररसमा त्र्स्िा रूग्ण उद्योगहरूको पनुस्थािपनाको लार्ग 
पैठारी गने भाग ८४ अन्िगिि पने औद्योर्गक मेक्षशनरी र 
पाटिपजुाि।  

(ङ) पश ु सेवा ववभागको र्सफाररसमा िेहार् बमोक्षजमका 
मालवस्िहुरूः 
(अ)  िाना िथा पशपुिी उद्योगहरू एवं वफड सक्षप्लमेन्ट 

उत्पािन गने उद्योगहरुले पैठारी गने भाग २८, 
२९ र ३० मा पने कच्चा पिाथि िथा सहार्क 
कच्चा पिाथि एवं प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल, 

  र्सरी र्सफाररस गिाि एक आर्थिक वर्िमा 
िपि हनु सक्ने पररमाण एकैपटक र्सफाररस गनि 
सक्नेछ। र्स्िो सवुवधा अनसुार पैठारी गने 
कच्चा पिाथि, सहार्क कच्चा पिाथि एवं 
उद्योगको टे्रडमाकि  अवङ्कि प्र्ावकङ्ग मेटेररर्लको 
र्सफाररस गिाि पश ु सेवा ववभागले िपि अनपुाि 
र र्बक्री एवं वविेश र्नकासी भएको पररमाणको 
आधारमा गनुि पनेछ।  

 (आ) नश्ल सधुारको लार्ग वविेशबाट पैठारी गररन े
उपशीर्िक ०५११.१०.०० मा पने उन्नि जािका 
चौपार्को वीर्ि (र्समेन) र पशकुो भ्रणु। 

(च) नेपाल सरकार, वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को 
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र्सफाररसमा उद्योगहरूले प्रिूर्ण र्नर्न्त्रणका लार्ग पैठारी 
गने संर्न्त्र र उपकरण, 

(छ) वैकक्षल्पक उजाि प्रवधिन केन्द्रको र्सफाररसमा िेहार् 
बमोक्षजमका मालवस्िहुरूः- 
(अ) वैकक्षल्पक उजािको स्रोि, जस्िै हावाबाट ववद्यिु 

उत्पािन गने उपशीर्िक ८५०२.३१.०० मा पने 
हावा र्मल र उपशीर्िक ८५०३.००.०० मा पने 
हावा र्मलका एसेसररज र पाटिपजुाि, 

(आ) िरबन्िीमा माफी जर्नए बाहेकका सौर्ि शक्षिबाट 
ववद्यिु उत्पािन गनि प्रर्ोग हनुे र्नम्न 
उपकरणहरूः- 
(१) उपशीर्िक ८५०४.४०.९० मा पने 

सोलार चाजि कन्ट्रोलर, 
(२) ववद्यिुीर् सवारी साधनको व्र्ाट्री उत्पािन 

गनि आवश्र्क पने उपशीर्िक 
७८०१.९१.०० मा पने एक्षण्टमोर्नर्ल 
र्लड एल्वार् इन्गट, उपशीर्िक 
७८०१.१०.०० र ७८०१.९९.०० मा 
पने र्लड; उपशीर्िक ८५०७.९०.०० 
मा पने व्र्ाट्री वक्स, सेपरेटर र 
ट्यूवलर, 

(३) उपशीर्िक ८४१३.७०.९० मा पने 
व्र्ाट्रीबाट चल्ने पानी िान्ने पम्प (डी.सी. 
पम्प), 

(४) सौर्ि िाप ऊजािबाट मात्र सञ्चालन हनुे 
र्नम्न उपशीर्िक मा पने उपकरणहरूः  
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 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 प्रर्िशि भन्िा बढी िमिा भएको 
उपशीर्िक ८५०४.४०.९० मा पने 
सोलार इन्भिटर। 

(६) सौर्ि टुकीमा प्रर्ोग हनुे १२ भन्िा कम 
भोल्ट र १० भन्िा कम एम्पीर्र 
िमिाका उपशीर्िक ८५०७.६०.०० मा 
पने र्लर्थर्म आर्न व्र्ाट्री। 

(इ) गोबर ग्र्ााँस लगार्ि बार्ोग्र्ााँसका लार्ग 
आवश्र्क पने उपकरण, जस्िै उपशीर्िक 
८४८१.१०.०० मा पने मेन ग्र्ााँस भल्भ िथा 
बार्ो ग्र्ााँसमा प्रर्ोग हनुे अन्र् भल्भहरू र 
उपशीर्िक ७३०७.२३.०० मा पने र्िनका 
वफवटङ्गहरू, उपशीर्िक ७३०७.९९.०० मा पने 
एल्वो, उपशीर्िक ३९१७.३९.०० मा पने ग्र्ााँस 
पाइप, उपशीर्िक ९०२८.१०.०० मा पने ग्र्ााँस 
गेज, उपशीर्िक ५९०८.००.०० मा पने गोबर 
ग्र्ााँस बत्ती, उपशीर्िक ८३०७.९०.०० मा पने 
ग्र्ााँस टेप (ब्रास), उपशीर्िक ७३२१.११.०० मा 
पने गोबर ग्र्ााँस चलु्हो र उपशीर्िक 
७३२१.९०.०० मा पने र्िनका पाटिपजुािहरू, 
उपशीर्िक ७३०७.९२.०० मा पने ररडक्सन 
एल्वो र उपशीर्िक ४००९.३१.०० मा पने रवर 
होज पाइप, 
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(ई)  गोबरबाट ववद्यिु उत्पािन गने ब्र्ाट्री बनाउन े
उद्योगले पैठारी गने कच्चा पिाथि (उद्योगको 
वावर्िक िमिा र स्वीकृि स्कीममा िोवकएको 
पररमाणसम्म) सो ब्र्ाट्री बनाउन आवश्र्क कच्चा 
पिाथिहरू भनी उद्योग ववभाग वा घरेल ुिथा साना 
उद्योग ववभागबाट र्सफाररस भई आएका कच्चा 
पिाथिहरू, 

(उ) बार्ो उजािमा आधाररि उपशीर्िक 
७३२१.१९.०० मा पने बार्ो स्टोभ (राइस हस्क 
स्टोभ), 

(ऊ) जैववक इन्धन उत्पािनको प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी 
हनुे र्मल, मेक्षशनरी उपकरण, र्िनका पाटिपजुाि 
िथा रसार्नहरू। 

(ज) नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा सरकारी, सामिुावर्क र मनुाफा वविरण नगने 
अस्पिालले पैठारी गने मगृौला उपचारमा प्रर्ोग हनु े
उपशीर्िक ९०१८.९०.०० मा पने हेमो डार्लाइर्सस 
मेक्षशन, डाइलार्सस ररप्रोसेसर, डार्लाइजर र र्सको 
ट्यूववङ्ग; उपशीर्िक ९४०२.९०.०० मा पने डाइलार्सस 
बेड िथा कुसी, मटुुको रोग र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग 
हनुे उपशीर्िक ९०१८.१२.०० मा पने इकोकार्डिर्ोग्राफ; 
उपशीर्िक ९०१८.९०.०० मा पने र्भर्डर्ो स्कोप, 
क्र्ाथल्र्ाव, हटि लङ्ग मेक्षशन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर 
रोगको र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
९०२२.१२.०० मा पने पोक्षजट्रोन इर्मशन टोमोग्राफी 
(पेट) स्क्र्ान मेक्षशन, कम्प्रू्टेड टोमोग्राफी (र्स.टी.) 
स्क्र्ान मेक्षशन, मेमोग्राफी; उपशीर्िक ९०२२.२१.०० मा 
पने बे्रसीथेरापी र र्लर्नर्र एक्षक्सलरेटर; रोग र्निानमा 
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प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक ९०१८.१९.०० मा पने फ्लो 
साइटोर्मटर, नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइक्रोएरी 
प्लेटफि म र मक्षल्टप्लेक्स ररर्ल टाइम वप.सी.आर., 
हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेिी एनालाइजर, 
क्षक्लर्नकल केमेिी एनालाइजर र इम्रू्नोकेमेिी एनालाइजर; 
उपशीर्िक ९०१८.१३.०० मा पने म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स 
इमेक्षजङ्ग (एम.आर.आई.) मेक्षशन, 

(झ) नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशपुिी ववकास मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पशपुिी पालन उद्योग एवं सहकारी संस्थाले 
पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन, फलफूल, माछा आदि 
सरुक्षिि गनि र्नमािण गररने क्षशि भण्डारको लार्ग आवश्र्क 
पने र्न्त्र िथा उपकरणहरू एवं उपशीर्िक 
३९२१.९०.९० मा पने थमोकोल, शीर्िक ७३.०८ मा 
पने संरचनाहरु, कुिरुा पालनको लार्ग आवश्र्क पने 
ववशेर् प्रकारको प्लावष्टक र्सट र अण्डा राख्न ेके्रट, 

(ञ) प्लाण्ट क्वारेक्षन्टन एवं ववर्ािी व्र्वस्थापन केन्द्रको 
र्सफाररसमा पैठारी हनुे बालीनालीको लार्ग मात्र प्रर्ोग हनु े
उपशीर्िक ३८०८.९१.९० मा पने कीटनाशक, उपशीर्िक 
३८०८.९२.०० मा पने ढुसीनाशक, उपशीर्िक 
३८०८.९३.१० मा पने झारपािनाशक, उपशीर्िक 
३८०८.९९.०० मा पने मसुानाशक और्धी र पशपुिीको 
जैववक सरुिाका लार्ग आवश्र्क पनि र्नसंक्रामक 
(र्डसई्न्फेक्टेन्ट), पानी सफा गने (वाटर सेर्नटाइजर), 
पानी अक्षम्लकरण गने (वाटर एर्सडीफार्र) और्धी िथा 
उक्षल्लक्षिि मालवस्ि ुउत्पािन गने उद्योगले उि केन्द्रको 
पररमाण र अवर्ध िोर्लएको र्सफाररसका आधारमा पैठारी 
गने कच्चापिाथिहरू, 

(ट) नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
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र्सफाररसमा पैठारी हनुे िेहार् बमोक्षजमका मालवस्िहुरूः- 
(अ) सरकारी, सरकारी अनिुान प्राप्त र सामिुावर्क 

अस्पिालले पैठारी गने भाग ८४ र ९० का 
और्धीर् एवं शल्र्क्षचवकत्सा सम्बन्धी र्न्त्र 
उपकरण िथा औजारहरू, मटुुर्भत्र प्रत्र्ारोपण 
गररने उपशीर्िक ९०२१.९०.०० मा पने 
भल्भहरू र स्टेण्टहरू; उपशीर्िक ९०२१.५०.०० 
मा पने पेस मेकरहरू। 

  िर र्सरी पैठारी गरेका मालवस्िहुरू 
वारेण्टी वा ग्र्ारेण्टीको अवर्धमा पैठारी गरेको 
र्मर्िले एक वर्िर्भत्र ममिि गनि लैजााँिा वा ममिि 
गरी ल्र्ाउाँिा वा सोको सट्टा सोही प्रकारको अको 
मालवस्ि ु पैठारी गिाि त्र्समा भन्सार महसलु पूणि 
छूट हनुेछ।  

(आ) सरकारी, सरकारी अनिुान प्राप्त, सामिुावर्क र 
गैरसरकारी अस्पिालहरूले पैठारी गने आाँिा 
उपचारको प्रर्ोगमा आउने इण्ट्राओकुलर लेन्स 
उत्पािन गनि आवश्र्क पने उपशीर्िक 
३९२६.९०.३०, ३९२६.९०.९९ 
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० र 
९००१.९०.०० मा पने कच्चा पिाथि र र्िनका 
सहार्क सामग्रीहरू; र्न्त्र उपकरणहरू र र्िनका 
पाटिपजुािहरू।  

(ठ) गाउाँपार्लकाको हकमा सम्बक्षन्धि गाउाँपार्लका र 
नगरपार्लकाको हकमा सम्बक्षन्धि नगरपार्लकाको 
र्सफाररसमा उपशीर्िक ८४२१.२१.०० मा पने ढलको 
फोहोर पानी प्रशोधनको लार्ग पैठारी हनुे वट्रटमेण्ट प्लान्ट, 



 

306 
 

मेक्षशनरी र संर्न्त्रहरू, 
 (ड) सम्बक्षन्धि स्थानीर् िहको र्सफाररसमा फोहरमैला सङ्कलन गरी 

पनुः उत्पािन गने उद्योगहरूले पैठारी गने उपशीर्िक 
८४७९.८९.४० मा पने गावेज कम्पर््ाक्टर, उपशीर्िक 
७३०९.००.०० मा पने गावेज कन्टेनर, िथा उपशीर्िक 
८४७९.८९.३० मा पने फोहर मैला प्रशोधन गरी पनुः उत्पािन 

गने मेक्षशनरीहरू, 

 (ढ) वविेशी र्नर्ोग िथा िाि ृ संस्थाले कूटनीर्िक सवुवधा वा 
महसलु सवुवधामा पैठारी गरी कुनै आर्ोजनाको स्वीकृि 
वावर्िक कार्िक्रम अनरुूप आर्ोजनालाई नै हस्िान्िरण गरी 
सरकारी नम्बर प्लेटमा पररवििन गने वा कुनै आर्ोजनाको 
नाममा पूणि वा आंक्षशक महसलु सवुवधामा (लगि वा बैङ्क 
ग्र्ारेण्टीमा पैठारी भएको बाहेक) पैठारी भएका र 
आर्ोजना समार्प्तपर्छ नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर्को 
स्वीकृर्ि र्लई सरकारी नम्बर प्लेटमा पररवििन गने गरी 
सरकारी र्नकार्लाई हस्िान्िरण गने वा स्वीकृर्ि प्राप्त 
कम्िीमा १५ शैर्ाभन्िा बढी िमिाका गैरनाफामिुी 
सामिुावर्क अस्पिाललाई हस्िान्िरण गने सवारी साधन, 
 िर उत्पािन र्मर्िले १० वर्ि नाघेका सवारी 
साधनहरूलाई र्ो सवुवधा दिइनेछैन। 

(ण) और्धी व्र्वस्था ववभागको र्सफाररसमा और्धी उद्योगले 
पैठारी गने भाग २८, २९ र ३८ मा पने कच्चा पिाथि, 
सहार्क कच्चा पिाथि र रासार्र्नक पिाथि; शीर्िक 
११.०८ का सबै उपशीर्िकमा पने माड (स्वेिसार), 
उपशीर्िक १३०२.१९.०० मा पने जर्डबटुीका सारहरू, 
उपशीर्िक १७०२.११.०० मा पने ल्र्ाक्टोज, उपशीर्िक 
१७०२.३०.०० मा पने डेक्स्ट्रोज र ग्लकुोज, उपशीर्िक 
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१७०२.९०.०० मा पने फु्रक्टोज वा अन्र् क्षचनी, 
उपशीर्िक १७०१.१४.९० मा पने उिकुो अन्र् क्षचनी, 
शीर्िक ३२.०३ र ३२.०४ का सबै उपशीर्िकमा पने 
रङ्गहरू, उपशीर्िक ३३०१.९०.०० मा पने एसेक्षन्सर्ल 
आर्ल, उपशीर्िक ३३०२.९०.०० मा पने सगुन्धर्िु 
ित्व, उपशीर्िक ३४०४.२०.०० र ३४०४.९०.०० मा 
पने मैन, उपशीर्िक ३५०७.९०.०० मा पने इन्जाइम, 
उपशीर्िक २२०७.१०.०० र २२०७.२०.०० मा पने 
इथानोल रेक्षक्टफाइड क्षस्प्रट, उपशीर्िक ४८२१.१०.०० मा 
पने लेबलहरू, उपशीर्िक ७०१०.१०.०० मा पने 
एम्पलुहरू, उपशीर्िक ७६१२.१०.०० मा पने 
आल्मोर्नर्मका लचकिार ट्युवहरू, िथा उपशीर्िक 
८३०९.९०.०० मा पने पी.पी.क्र्ाप; शीर्िक ३९.२०, 
३९.२१ र ४८.१९ का सबै उपशीर्िकहरू एवं उपशीर्िक 
३९२३.१०.१०, ३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, 
३९२३.५०.००, ७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, 
७६०७.१९.००, ७६०७.२०.०० र ९६०२.००.०० मा 
पने प्र्ावकङ मेटेररर्ल िथा उपशीर्िक ३९२६.९०.९९ मा 
पने १५ एम.एल. सम्म िमिाका मेजररङ्ग कपहरू, शीर्िक 
१५.२१ मा पने मौरीको बनस्पिी िथा अन्र् मैन, शीर्िक 
२७.१२ मा पने ह्वाइट सफ्ट प्र्ारावफन र पेट्रोर्लर्म जेली, 
शीर्िक ३४.०२ मा पने वटवइन ८० सोर्डर्म लौरेल 
सल्फेट, उपशीर्िक ३९०५.९९.०० मा पने पोर्लर्भनार्ल 
वपरालोडोन (र्भनार्ल एर्सटेड) एर्सटेड, उपशीर्िक 
३९१०.००.०० मा पने प्राथर्मक रुपका र्सर्लकनहरु, 
शीर्िक ३९,१२ मा पने माइक्रोवक्रक्षस्टलाइन सेललुोज, 
शीर्िक ३९,१४ मा पने को-पोर्लमर टेष्ट मेवकङ्ग, 
उपशीर्िक ४०१४.९०.०० मा पने रबर स्टोपर, शीर्िक 
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३२.०५ मा पने कोवटङ्ग मेटेररर्ल्स, उपशीर्िक 
२५१९.९०.०० मा पने म्र्ाग्नेर्सर्म अक्साइड, उपशीर्िक 
३५०१.९०.०० मा पने सोर्डर्म केर्सनेट, उपशीर्िक 
३९०६.९०.०० मा पने कारबोमसि, 
 र्स्िो र्सफाररस गिाि और्धी व्र्वस्था ववभागले 
कच्चा पिाथिको िपि अनपुाि, स्विेशमा हनुे उपभोग एवं 
वविेशमा भएको र्नकासीको आधारमा एक आर्थिक वर्िको 
लार्ग चावहने पररमाण एकैपटक र्सफाररस गनि सक्नेछ। 

 (ि) ववद्यिु ववकास ववभागको र्सफाररसमा जलववद्यिु उत्पािन, 
प्रसारण, वविरण, सिालन वा सम्भारको लार्ग आवश्र्क 
पने र्नमािण उपकरणहरू, मेक्षशनरी औजारहरू र सोको 
सम्बक्षन्धि पाटिपजुािहरू िथा त्र्स्िा उपकरणहरू र्नमािण 
गनि आवश्र्क पने कच्चा पिाथि (स्टील र्सट) र वैकक्षल्पक 
ऊजाि प्रवििन केन्द्रको र्सफाररसमा सौर्ि िथा वार् ुउजािबाट 
ववद्यिु उत्पािन, प्रसारण, वविरण, सिालन वा समभ्ारको 
लार्ग आवश्र्क पने र्नमािण उपकरणहरू, मेक्षशनरी 
औजारहरू र सोको सम्बक्षन्धि पाटिपजुािहरू, 

(थ) बीउ बीजन गणुस्िर र्नर्न्त्रण केन्द्रको र्सफाररसमा पैठारी 
हनुे शीर्िक १२.०९ मा पने ववर्भन्न उन्नि जािका घााँसका 
बीउहरु, 

(ि) नेपाल सरकार, वन िथा वािावरण मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पैठारी हनुे सफा टेम्पोमा प्रर्ोग गररने र्डप 
साइकल र्लड एर्सड व्र्ाट्रीहरु र काठमाण्डौ उपत्र्कामा 
सञ्चार्लि सफा टेम्पोमा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
८५०७.60.00 मा पने र्लर्थर्न आर्न व्र्ाट्री, 

(ध) पत्र-पर्त्रका प्रकाशन गनि स्वीकृर्ि प्राप्त सिार गहृहरूले 
नेपाल सरकार, सिार िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को 
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र्सफाररसमा पैठारी गने उपशीर्िक ४८०१.००.०० मा पने 
अिवारी कागजमा एक प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु 
लाग्नेछ, 

(न) नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशपुिी ववकास मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा कृवर्, वागवानी िथा पषु्प फामिहरूले पैठारी 
गने र्ग्रन हाउस, र्साँचाइ उपकरण र र्स्िै अन्र् र्न्त्र 
उपकरण। 

 (३) भन्सार महसलु आकं्षशक छूट हनुःे- 
(क) मसी बनाउने उद्योगले उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी 

गने रासार्र्नक पिाथिमा लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास 
प्रर्िशि छूट दिइनेछ। 

(ि) नेपाल सरकार, सिार िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा स्विेशी मदु्रण (प्रसे) उद्योगले आफ्नो उद्योगको 
प्रर्ोगको लार्ग पैठारी गने उपशीर्िक ३२१५.१९.०० मा 
पने मसीमा लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट 
हनुेछ। 

(ग) पर्िटन ववभागको र्सफाररसमा टे्रवकङ्ग एजेन्सीले आफ्नो 
प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उपशीर्िक ६३०६.२२.०० र 
६३०६.२९.०० मा पने पाल; उपशीर्िक ५६०७.५०.०० 
मा पने क्लाइक्षम्वङ रोप, क्लाइक्षम्बङमा मात्र प्रर्ोग हनु े
मालवस्िहुरू, ववशेर् प्रकारका क्र्ाक्षम्पङ क्रोकरी िथा 
उपशीर्िक ८२१५.२०.०० र ८२१५.९९.०० मा पने 
कटलरी र उपशीर्िक ४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००, 
४२०२.९९.०० मा पने रूकस्र्ाक, क्र्ाम्पन र वपटन, 
पवहलो पटक पैठारी गिाि पााँच प्रर्िशिमात्र भन्सार महसलु 
लाग्नेछ। साथै र्स्िा एजेन्सीहरूले नेपाल सरकार, सिार 
िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी गने 
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सिार उपकरणमा समेि लाग्ने भन्सार महसलुमा पचास 
प्रर्िशि छूट हनुेछ। र्सरी पैठारी हनुे मालवस्िमुध्रे् 
क्र्ाक्षम्पङ क्रोकरी र कटलरीमा टे्रवकङ्ग एजेन्सीको नाम र 
क्षचन्ह अवङ्कि भएको हनु ुपनेछ। 

 (घ) पर्िटन ववभागको र्सफाररसमा जलर्ात्राको व्र्वसार् गने 
राक्षफ्टङ्ग एजेन्सीले आफ्नो व्र्वसार् सिालनको लार्ग 
उपशीर्िक ८९०३.९२.००, ८९०३.९९.०० मा पने रबर 
र मोटरको डङु्गा िश/िश थान, उपशीर्िक 
६५०६.१०.०० मा पने हेलमेट एकसर् थान र उपशीर्िक 
३९२३.१०.९० मा पने वाटर प्रफु क्र्ामरा कण्टेनर िश 
थान पवहलो पटक पैठारी गिाि भन्सार महसलु पााँच प्रर्िशि 
मात्र लाग्नेछ। 

(ङ) नेपालमा छार्ाङ्कन गररएको र्सनेमा डेभलप गनि वा प्रशोधन 
गनि वा प्रिशिन गनि अस्थार्ी र्नकासी गनुि परेमा चलक्षचत्र 
ववकास बोडिको र्सफाररसमा भन्सार महसलु नर्लई लगिमा 
रािी र्नकासी गनि दिइनेछ। र्स्िो र्सनेमा पनुः पैठारी गिाि 
प्रर्ि र्सनेमा पााँच हजार रूपैंर्ा भन्सार महसलु लाग्नेछ। 
वविेशमा प्रिशिनका लार्ग लर्गएको र्सनेमा वफिाि ल्र्ाउाँिा 
भने भन्सार महसलु लाग्ने छैन। 

 िर वविेशी चलक्षचत्र नेपालमा प्रिशिनको लार्ग 
पैठारी गिाि प्रर्ि चलक्षचत्र बीस हजार रूपैर्ााँ भन्सार महसलु 
लाग्नेछ। साथै नेपालमा चलक्षचत्र छार्ाङ्कन गनिको लार्ग 
वविेशी नागररकहरूले आफूसाँग ल्र्ाउने िथा नेपाली 
नागररकले वविेशमा चलक्षचत्र छार्ाङ्कन गनिको लार्ग 
आफूसाँग लैजाने चलक्षचत्र सम्बन्धी र्न्त्र उपकरणहरू र 
सोसाँग सम्बक्षन्धि मालवस्िहुरू चलक्षचत्र ववकास बोडिको 
र्सफाररसमा पर्छ वफिाि लैजाने वा वफिाि ल्र्ाउने शििमा 
भन्सार महसलु नर्लई लगिमा रािी पैठारी वा र्नकासी गनि 
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दिन सवकनेछ। 
(च) स्थार्ी स्वीकृि प्राप्त ट्राभल एजेन्सी, टे्रवकङ्ग एजेन्सी, 

राक्षफ्टङ्ग एजेन्सी र िारे िथा ररसोटि होटलले नेपाल 
सरकार, संस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पैठारी गने उपशीर्िक ८७०२.१०.१०, 
८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० र ८७०२.९०.१० मा 
पने लक्जरी कोच; उपशीर्िक ८७०२.१०.३०, 
८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा 
पने माइक्रोबस; र उपशीर्िक ८७०२.१०.२०, 
८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मा 
पने र्मर्नबसमध्रे् जम्मा िईु थानमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

  िर र्सरी पैठारी हनुे सवारी साधनहरू पैठारी 
भएको आठ वर्िसम्म र्नजी सवारीको रूपमा ििाि गनि वा 
नामसारी गनि नपाइने र सवारी साधनमा बावहरपवट्ट त्र्स्िा 
एजेन्सी वा होटलको नाम लेक्षिएको हनु ु पनेछ। र्स्िा 
सवारी साधन आठ वर्ि नपगुी नामसारी गरेमा र्नर्मानसुार 
पूरै भन्सार महसलु लाग्नेछ र आठ वर्िपर्छ नामसारी 
भएमा भन्सार महसलु लाग्ने छैन। एकपटक र्स्िो सवुवधा 
उपभोग गररसकेको आठ वर्ि व्र्र्िि गररसकेपर्छ मात्र 
पनुः र्स्िो सवुवधा प्रिान गररनेछ। 

(छ) िारे होटल वा ररसोटिहरूले स्वीकृि र्ोजना अनसुार 
होटेलको र्नमािणका लार्ग पर्िटन ववभागको र्सफाररसमा 
पवहलो पटक पैठारी गिाि र्नम्न उपशीर्िकहरूमा पने 
मालवस्िहुरूमा लाग्ने भन्सार महसलुको पचास प्रर्िशि 
छूट दिइनेछ।  

 उपशीर्िक ९४०३.१०.००, ९४०३.२०.००, 
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९४०३.४०.००, ९४०३.५०.००, ९४०३.६०.००, 
९४०३.७०.००, ९४०३.८२.००, ९४०३.८३.००, 
९४०३.८९.००, ९४०४.१०.०० मा पने फर्निचर एवं 
वफक्चिसि; शीर्िक ३२.०८, ३२.०९ र ३२.१० 
अन्िगििका सबै उपशीर्िकहरूमा पने रंगहरू; उपशीर्िक 
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 मा पने कापेट; 
उपशीर्िक 8536.10.00, 8536.20.00, 
8536.30.00, 8536.49.00, 8536.61.00, 
8539.10.00, 8539.21.00, 8539.22.00, 
8539.29.0,0 8539.31.00, 8539.32.00, 
8539.39.00, 8539.41.00, 8539.49.00, 
8539.90.00 मा पने इलेक्षक्ट्रक इन्स्टलेशन; उपशीर्िक 
८४५१.१०.०० मा पने ड्राइक्षक्लर्नङ्ग मेक्षशन, उपशीर्िक 
6302.31.00, 6302.32.00, 6302.39.00, 
6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00 मा 
पने हाउसवकवपङ्गका सामानहरू; उपशीर्िक 
8414.30.00, 8414.40.00 मा पने कम्प्रशेर; 
उपशीर्िक ८४१४.१०.०० मा पने पम्प, उपशीर्िक 
८३०१.४०.०० मा पने डोर लक्स; उपशीर्िक 
८५०४.३३.०० मा पने टान्सफि मर; उपशीर्िक 
8502.12.00, 8502.13.00, 8502.20.00 मा 
पने जेनेरेटिस; उपशीर्िक ८२१४.९०.००, 
8215.10.00, 8215.20.00, 8215.91.00, 
8215.99.00 पने क्रकरी एवं कटलरी; उपशीर्िक 
7013.10.00, 7013.22.00, 7013.28.00, 
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7013.33.00, 7013.37.00, 7013.41.00, 
7013.42.00, 7013.49.00, 7013.91.00 
7013.99.00 मा पने ग्लासवेर्र; उपशीर्िक 
७३२३.९३.०० मा पने टेवलुवेर्र; उपशीर्िक 
६९१०.१०.०० र ८४८१.८०.९० मा पने सेर्नटरी 
वफवटङ्ग। 

  मार्थ उक्षल्लक्षिि मालवस्िमुध्रे् क्रकरी, 
ग्लासवेर्र, कटलरी, टेवलुवेर्र, सेर्नटरी वफवटङ्ग र 
र्लनेन्समा होटेलको नाम र क्षचन्ह अवङ्कि भएको हनु ुपििछ। 

(ज) नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा सरकारी, सामिुावर्क र मनुाफा वविरण नगने 
अस्पिालले पैठारी गने उपशीर्िक ८७०२.१०.३०, 
८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा 
पने माइक्रोबस िथा उपशीर्िक ८७०२.१०.२०, 
८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मा 
पने र्मर्नबसमा िेहार् बमोक्षजम भन्सार महसलु छूट 
दिइनेछः  
(अ) न्रू्निम पन्र शैर्ािेक्षि पचास शैर्ासम्म भएको 

अस्पिालको लार्ग माइक्रोबस वा र्मर्नबसमध्रे् 
एउटा र पचास शैर्ाभन्िा बढी भएको 
अस्पिालको लार्ग माइक्रोबस वा र्मर्नबसमध्रे् 
जम्मा िईुवटा सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार 
महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट दिइनेछ। 

(आ) उपिण्ड (अ) बमोक्षजम सवुवधामा पैठारी भएको 
माइक्रोबस वा र्मर्नबस परुानो भई प्रर्ोग गनि 
नसवकने भएमा त्र्सलाई स्क्र्र्ाप गरेको प्रमाण 
भन्सार कार्ािलर्मा पेश गरेपर्छ सोही प्रकारको 
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अको सवारी साधन पैठारी गिाि समेि र्ो सवुवधा 
दिइनेछ। 

(झ) चलक्षचत्र धलुाई गने ध्वनी भने समेि उद्देश्र्ले ििाि भएका 
उद्योग वा कम्पनीहरूले चलक्षचत्र ववकास बोडिको 
र्सफाररसमा पैठारी गने उपशीर्िक ९०१०.१०.१० मा पने 
नेगेवटभ प्रोसेर्सङ्ग मेक्षशन र फाइनल नेगेवटभ अल्ट्राक्षक्लर्नङ 
मेक्षशन; उपशीर्िक ९०१०.५०.०० मा पने कम्प्रू्टराइज्ड 
वप्रभ्रू्एवल, र्भर्डर्ो एर्सष्टसवहि कलर एनालाइक्षजङ्ग 
(करेक्सन) मेक्षशन सेट, फाइनल वप्रक्षन्टङ्ग िथा फाइनल 
प्रोसेर्सङ्ग मेक्षशन, प्रोसेसर एवं वप्रन्टर, एनालाइजर, स्टेनवेक, 
साउण्ड ररडर, र्सक्रोमीटर, डवर, र्मक्सचर, अर्डर्ो 
र्मक्षक्सङ्ग कन्सोल, स्पालाइजर, ररवाइण्डर, कलर करेक्सन 
समेिको टेर्लर्सन े मेक्षशन, साउण्ड अक्षप्टकल ट्रान्सफररङ्ग 
मेक्षशन सेट, ररफ्लेक्टर, वेवी, सपुर मल्टी-१०, मल्टी-२० 
सोलार, एच.एम.आई, रेक्षक्टफाइिस, प्रोजेक्ट कन्सोल, 
र्डक्षजटल वफल्म सविर, सवउफसि, वफल्म प्लाटरस्, वफल्म 
अटोमेशन इक्षक्वपमेण्ट्स, टेर्लर्सन े सम्बन्धी उपकरणहरू; 
उपशीर्िक ८५२८.४९.०० मा पने मर्नटर, उपशीर्िक 
९००७.२०.०० मा पने प्रोजेक्टर र उपशीर्िक 
९००२.११.०० मा पने प्रोजेक्टर लेन्स; उपशीर्िक 
८४४१.१०.०० मा पने नेगवेटभ कवटङ मेक्षशन सेट र 
उपशीर्िक ९००२.११.०० मा पने लेन्स; उपशीर्िक 
८५२१.१०.०० र ८५२१.९०.०० मा पने एच.डी. टेप 
रेकडिर, वेटा-एस.पी. र्भर्डर्ो रेकडिर र पी२ रेकडिर; 
उपशीर्िक ८५२८.५९.०० मा पने एच.डी. मोर्नटर; 
उपशीर्िक ८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० मा पने 
एक्षम्प्लफार्र; उपशीर्िक ८५१८.२१.०० र 
८५१८.२२.०० मा पने स्पीकर; र उपशीर्िक 
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८५२८.६९.०० मा पने वप्रन्ट वप्रभ्रू् प्रोजेक्टरहरू, 
उपशीर्िक ९००६.५१.०० र ९००६.५३.०० मा पने 
क्र्ामराहरू, उपशीर्िक ९००२.११.०० मा पने साउण्ड 
अक्षप्टकल क्र्ामराको लेन्स; उपशीर्िक ९००२.२०.०० 
मा पने वफल्टरहरू; उपशीर्िक ९००७.९१.०० मा पने 
क्र्ामेरा स्टैण्ड, उपशीर्िक ८५०४.४०.९० मा पने बैट्री 
चाजिरहरू, उपशीर्िक ८७१६.८०.०० मा पने ट्रली, 
उपशीर्िक ८४२६.११.०० मा पने के्रन पवहलो पटक 
पैठारी गिाि िईु िशमलव पााँच प्रर्िशि भन्सार महसलु र्लई 
बााँकी भन्सार महसलु छूट हनुेछ। र्सरी र्सफाररस गिाि 
चलक्षचत्र ववकास बोडिले सम्बक्षन्धि उद्योग वा कम्पनीको 
िमिा र प्रर्ोगको आधारमा पररमाण वकटान गरी र्सफाररस 
गनुि पनेछ। 

 (ञ) नेपाल सरकार, संस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पवििारोहण िलले नेपालका वहमाल 
आरोहण गनिको र्नर्मत्त पैठारी गने नेपालमा िपि हनु े
मदिरा िथा चरुोट बाहेकका मालवस्िहुरूमा िश 
प्रर्िशिभन्िा बढी भन्सार महसलु लाग्ने भएमा िश प्रर्िशि 
मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। र्स्िा िलहरूले पैठारी गने 
नेपालमा िपि नहनुे मालवस्िहुरूको हकमा िरबन्िी 
बमोक्षजम लाग्न े महसलु धरौटीमा र्लई मालवस्ि ु वफिाि 
गरेपर्छ धरौटी रकम वफिाि दिइनेछ। 

(ट) नेपाल सरकार, सिार िथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा ग्रामीण िेत्रमा सेवा परु्र र्ाउने िूरसिार सेवा 
प्रिार्क वा िूरसिार सेवा स्थापना गरी सिालन गने 
सरकारी वा र्नजी िेत्रका र्नकार्ले एक्सचेन्ज स्थापना िथा 
नेटवकि  ववस्िारका लार्ग पैठारी गने उपशीर्िक 
८५४४.२०.०० मा पने केवलु िथा उपशीर्िक 
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८५०७.२०.०० मा पने व्र्ाट्रीमा साि प्रर्िशि मात्र 
भन्सार महसलु लाग्नेछ।  

(ठ) उपशीर्िक ९०१८.३१.०० मा पने र्सररन्ज उत्पािन गने 
उद्योग र प्लावष्टक िाना प्रर्ोग गरी सोझै स्लाइन पानी 
उत्पािन गने उद्योगले आवश्र्क पने पररमाणसम्मको 
प्लावष्टक िानामा उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गिाि 
िईु िशमलव पााँच प्रर्िशि मात्र भन्सार महसलु लाग्नेछ। 
उद्योग ववभागले र्सरी र्सफाररस गिाि उद्योगले उत्पािन 
िथा र्बक्री गरेको र्सररन्ज वा स्लाइन बोिलको पररमाण, 
िी वस्िहुरू उत्पािन गिाि लाग्ने प्लावष्टक िानाको पररमाण 
एवं िपि अनपुाि समेिका आधारमा एक आर्थिक वर्िको 
लार्ग आवश्र्क पने प्लावष्टक िानाको पररमाण एकैपटक 
र्सफाररस गनुि पनेछ। 

(ड) मटुुको शल्र्वक्रर्ा गिाि प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
९०१८.९०.०० मा पने कष्टम ट्यूववङ्ग प्र्ाक (सी.वट.पी.) 
उत्पािन गने उद्योगले आफ्नो उत्पािनको लार्ग आवश्र्क 
पने पररमाणसम्मको उपशीर्िक ३९१७.३९.०० मा पने 
मेर्डकल पी.र्भ.सी. ट्यूव र सोको सहार्क सामग्रीहरू 
उद्योग ववभागको र्सफाररसमा पैठारी गिाि िश प्रर्िशि मात्र 
भन्सार महसलु लाग्नेछ। 

(ढ) एक सर् वटा भन्िा बढी िधुाल ुगाई वा भैंसी पाल्ने पश ु
फामि र कृवर् सहकारीले आफ्नो प्रर्ोजनको र्नर्मत्त नेपाल 
सरकार, कृवर् िथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पैठारी गने शीर्िक ८७.०४ अन्िगिि पने 
जनुसकैु एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा 
पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। र्स्िा ढुवानीका साधन पैठारी 
गरेका र्मर्िले साि वर्िसम्म र्बक्री वविरण वा नामसारी गनि 
पाइनेछैन। 
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(ण) क्षचर्ा उद्योगले क्षचर्ा ढुवानी गने प्रर्ोजनको र्नर्मत्त 
उपशीर्िक ८७०४.२१.२० मा पने वपकअप वा उपशीर्िक 
८७०४.३२.०० मा पने र्मर्न ट्रक नेपाल सरकार, कृवर् 
िथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालर्को र्सफाररसमा पैठारी 
गरेमा साि वर्िसम्म र्बक्री वविरण वा नामसारी गनि 
नपाउने गरी एक पटकका लार्ग िेहार् बमोक्षजमको 
संख्र्ामा भन्सार महसलुमा पचास प्रर्िशि छूट हनुछेः-  
(अ)  िश ववगाहािेक्षि िीस ववगाहासम्म िेत्रफलमा 

क्षचर्ा िेिी गरी क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगहरूलाई 
एउटा, 

(आ)  िीस ववगाहाभन्िा बढी िेत्रफलमा क्षचर्ा िेिी गरी 
क्षचर्ा उत्पािन गने उद्योगहरूलाई िइु वटा। 

(ि) नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा पशपुन्छी पालन उद्योग एवं सहकारी संस्थाले 
पैठारी गने कृवर्जन्र् उत्पािन, फलफूल, माछा आदि 
सरुक्षिि गनि र्नमािण गररने शीि भण्डारको लार्ग आवश्र्क 
पने उपशीर्िक ३९२५.९०.०० मा पने पफ स्र्ाण्डववच 
वाल एण्ड रुफ प्र्ानलहरुमा िश प्रर्िशि मात्र भन्सार 
महसलु लाग्नेछ। 

 (थ) नेपाल सरकार, क्षशिा, ववज्ञान िथा प्रववर्ध मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा सामिुावर्क क्षशिण संस्थाहरुले ववद्याथीहरु 
ल्र्ाउने लैजाने प्रर्ोजनका लार्ग िीस सीटभन्िा बढी 
िमिाको एउटा बस पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार महसलुमा 
पचहत्तर प्रर्िशि छूट दिइनेछ। र्सरी पैठारी गरेको बस 
पैठारी गरेको र्मर्िले िश वर्िसम्म अरु कसैलाई र्बक्री 
वविरण वा नामसारी वा कुनै वकर्समले हक हस्िान्िरण गनि 
पाइनेछैन। िश वर्ि नपगुी र्बक्री वविरण वा नामसारी वा 
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कुनै वकर्समले हक हस्िान्िरण गरेमा प्रचर्लि कानून 
बमोक्षजम पूरै महसलु लाग्नेछ। 

(ि) नेपाल सरकार, स्वास््र् िथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्ि प्राप्त र्नजी स्वास््र् 
संस्थाले पैठारी गने मगृौला उपचारमा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
९०१८.९०.०० मा पने हेमो डार्लाइर्सस मेक्षशन, 
डाइलार्सस ररप्रोसेसर, डार्लाइजर र र्सको ट्यूववङ्ग; 
उपशीर्िक ९४०२.९०.०० मा पने डाइलार्सस बेड िथा 
कुसी, मटुुको रोग र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग हनुे 
उपशीर्िक ९०१८.१२.०० मा पने इकोकार्डिर्ोग्राफ; 
उपशीर्िक ९०१८.९०.०० मा पने र्भर्डर्ो स्कोप, 
क्र्ाथल्र्ाव, हटि लङ्ग मेक्षशन र र्डफ्रीर्ब्रलेटर, क्र्ान्सर 
रोगको र्निान िथा उपचारमा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक 
९०२२.१२.०० मा पने पोक्षजट्रोन इर्मशन टोमोग्राफी 
(पेट) स्क्र्ान मेक्षशन, कम्प्रू्टेड टोमोग्राफी (र्स.टी.) 
स्क्र्ान मेक्षशन, मेमोग्राफी; उपशीर्िक ९०२२.२१.०० मा 
पने बे्रसीथेरापी र र्लर्नर्र एक्षक्सलरेटर; रोग र्निानमा 
प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक ९०१८.१९.०० मा पने फ्लो 
साइटोर्मटर, नेक्स्ट जेनेरेशन र्सक्वेन्सर, प्रोवटन माइक्रोएरी 
प्लेटफि म र मक्षल्टप्लेक्स ररर्ल टाइम वप.सी.आर., 
हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेिी एनालाइजर, 
क्षक्लर्नकल केमेिी एनालाइजर र इम्रू्नोकेमेिी एनालाइजर; 
उपशीर्िक ९०१८.१३.०० मा पने म्र्ाग्नेवटक ररजोनेन्स 
इमेक्षजङ्ग (एम.आर.आई.) मेक्षशनमा लाग्ने भन्सार महसलुमा 
पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ, 

१६. कृवर् सधुार शलु्क लाग्नःे िेहार्का मालवस्िहुरू भारि र जनवािी गणिन्त्र 
चीनको स्वशार्सि िेत्र र्िब्विबाट पैठारी हुाँिा भन्सार महसलु पूणिरूपले छूट 
हनुेछ र िेहार् बमोक्षजमको िरमा कृवर् सधुार शलु्क लाग्नेछः-  
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(१)  िेहार्का उपशीर्िकहरूमा पने मालवस्िमुा पााँच प्रर्िशिका िरले कृवर् 
सधुार शलु्क लाग्नछेः 

भाग ०१     

0101.21.00 0101.29.00 0101.30.00 0101.90.00 0102.21.00 

0102.29.00 0102.31.00 0102.39.00 0102.90.00 0103.10.00 

0103.91.00 0103.9२.00 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  

भाग ०३     
0301.11.00 0301.19.00 0301.91.00 0301.92.00 0301.93.00 

0301.94.00 0301.95.00 0301.99.00 0302.11.00 0302.13.00 

0302.14.00 0302.19.00 0302.21.00 0302.22.00 0302.23.00 

0302.24.00 0302.29.00 0302.31.00 0302.32.00 0302.33.00 

0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00 0302.41.00 

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 
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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 

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 
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0604.90.00     

भाग ०७     
0701.10.00 0701.90.00 0702.00.00 0703.10.00 0703.20.00 

0703.90.00 0704.10.00 0704.20.00 0704.90.00 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 

0713.50.00     

भाग ०८     
0801.12.00 0801.19.00 0803.10.00 0803.90.00 0804.20.10 

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     
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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   

भाग ११     

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 

भाग १२     

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 

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 1701.14.10    
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(२)  िेहार्का उपशीर्िकहरूमा पने मालवस्िमुा आठ प्रर्िशिका िरले कृवर् 
सधुार शलु्क लाग्नछेः- 

भाग ७     

0713.40.10 0713.40.90 0713.90.00   

भाग १०     

1006.20.00 1006.30.00 1006.40.00   

भाग ११     

1101.00.00 1103.11.00 1103.19.00   

भाग २३     

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 

१७. भन्सार महसलु िथा कृवर् सधुार शलु्क पूणि छूट हनुःे िेहार्का मालवस्िहुरू 
पैठारी गिाि भन्सार महसलु िथा कृवर् सधुार शलु्क पूणि रूपमा छूट हनुेछः-  
(क) उपशीर्िक ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, ०१०५.१३.००, 

०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, ०१०५.९४.००, 
०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० मा पने प्रजननका लार्ग पैठारी 
हनुे (प्र्ारेन्ट स्टक) चल्लाहरू। 

(ि) उपशीर्िक ०६०१.१०.००, ०६०१.२०.००, ०६०२.१०.००, 
०६०२.२०.००, ०६०२.३०.००, ०६०२.४०.०० र 
०६०२.९०.०० मा पने फलफूल िथा फूलका गाना िथा जराहरू, 
फलफूल िथा फूलका ववरूवा र कलमी र्बरूवाहरू र उपशीर्िक 
१२०९.३०.०० मा पने फूलको बीउ बीजन।  

(ग) कुिरुाको िाना उत्पािन गने उद्योग वा ह्याचरी फमिहरूले पैठारी 
गने कुिरुाको िानामा प्रर्ोग हनुे उपशीर्िक ०५०६.१०.०० र 
०५०६.९०.०० मा पने हाडको धूलो र अवशेर्हरू। 
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(घ)  नेपालमा जैववक मल उत्पािन गने गरी ििाि भएका उद्योगले जैववक 
मलको उत्पािनका लार्ग पैठारी गने उपशीर्िक २३०६.९०.०० मा 
पने र्नमिली र अण्डीिली। 

(ङ) जैववक इन्धन उत्पािनको लार्ग पैठारी गररन े उपशीर्िक 
१४०४.९०.९० मा पने सक्षजवन (Jatropha) को िाना िथा वीउ 
(र्सड्स)्। 

(च) पश ु सेवा ववभागको र्सफाररसमा नश्ल सधुारको लार्ग पैठारी गररने 
भाग १ मा पने जीववि चौपार्ा पशहुरू। 

(छ) नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशपुन्छी ववकास मन्त्रालर्को र्सफाररसमा 
पैठारी गररने उन्नि जािका फलफूलका ववरुवाहरू। 

१८. मालवस्िकुो पैठारी सम्बन्धी ववशेर् ब्र्वस्थाः (१) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका 
लार्ग मालवस्ि ु पैठारी गिाि एक पटकमा एउटा कन्साईनमेन्टबाट िोकेका 
वस्ि ुवगीकरण भागमा पने उस्िै प्रकृर्िका मालवस्ि ुमात्र पैठारी गनि पाइने 
गरी नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालर्ले िोक्न सक्नेछ। र्सरी िोकेको भन्िा 
फरक वकर्समका मालवस्ि ुपैठारी भएको पाइएमा फरक पाएजर्ि मालवस्िमुा 
लाग्ने महसलु र सोको शिप्रर्िशि जररबाना गरी भन्सार अर्धकृिले जााँचपास 
गनि सक्नेछ।  
 (२) व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लार्ग पैठारी हनुे िाद्य सामाग्री वा 
सोको प्र्ावकङ्गमा मालवस्िकुो व्राण्ड, लेवल, लेवलमा कच्चापिाथिको र्मिण 
एवं उपभोग्र् र्मर्ि िथा िाद्य सामाग्री बाहेकका अन्र् िर्ारी मालवस्िकुो 
हकमा सो मालवस्ि ुवा सोको प्र्ावकङ्गमा मालवस्िकुो व्राण्ड र लेवल समेि 
िलुाएको हनु ुपनेछ। र्स्िो वववरण निलेुको मालवस्ि ुर नक् कली मालवस्ि ु
पैठारी गरेको वा गनि िोजेको पाइएमा त्र्स्िो मालवस्ि ु भन्सार अर्धकृिले 
जफि गनेछ। र्सरी जफि गररएको मालवस्ि ु सडाउन लाग्ने िचि समेि 
पैठारीकिािबाट असलु गनेछ। 
 (३) नेपालर्भत्र प्रर्ििपत्रद्वारा पैठारी हनुे मालवस्िकुो हकमा 
प्रर्ििपत्र िोल्िाकै अवस्थामा र अन्र् बैवकङ्ग प्रणाली माफि ि भिुानी हनुे गरी 
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पैठारी भएको मालवस्िहुरूको हकमा प्रोफमाि इन्भ्वाइस िथा र्िनका बीजकमा 
मालवस्िकुो वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्ि ु वगीकरण शीर्िक, प्रत्रे्क 
वस्िकुो प्रर्ि इकाई मूल्र् र पररमाण, उत्पक्षत्तको मलुकु एवं र्थासम्भव 
मालवस्िकुो प्रकृर्ि अनसुार मोडेल नम्बर र कम्पनी समेि िलुाउन ुपनेछ। 
साथै मालवस्ि ुधनी वा भन्सार एजेन्टले पैठारी गने मालवस्िकुो घोर्णा गिाि 
ववजकमा उक्षल्लक्षिि मालवस्िलुाई प्रज्ञापनपत्रमा अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल 
इन्ट्री) गनुि पनेछ। मार्थ उल्लेि गररए बमोक्षजम अलग अलग घोर्णा (र्सङ्गल 
इण्ट्री) गरेको नपाइएमा वा प्रिीिपत्र, प्रोफमाि इन्भ्वाइस िथा र्िनका 
बीजकमा मालवस्िकुो वकटानी (स्पेर्सवफक) वववरण, वस्ि ुवगीकरण शीर्िक, 
प्रत्रे्क वस्िकुो प्रर्ि इकाई मूल्र्, पररमाण, उत्पक्षत्तको मलुकु, मालवस्िकुो 
प्रकृर्ि अनसुारको मोडेल नं. र कम्पनी जस्िा वववरण उल्लेि गरेको 
नपाइएमा भन्सार अर्धकृिले सो बमोक्षजम घोर्णा गनि लगाई त्र्स्िा 
मालवस्िमुा भन्सारले र्नधािरण गरेको मूल्र्को िईु प्रर्िशि र महसलु नलाग्ने 
मालवस्ि ुभएमा मूल्र्को एक प्रर्िशि थप रकम असलु गरी जााँचपास गनि 
सक्नेछ। 
   (४) िर्ारी मालवस्ि ु पैठारी गरेपर्छ प्र्ावकङ्गमा अर्नवार्ि रुपमा 
आर्ािकिाि र बजार वविरकको पूरा वववरण भएको लेवल लगाएर मात्र 
बजारमा र्बवक्रको लार्ग पठाउन ुपनेछ।िोके बमोक्षजमको मापिण्ड पूरा नगरी 
बजारमा पठाएको पाइएमा अनगुमन गने अर्धकारीले र्स्िो मालवस्ि ुजफि 
गनि सक्नेछ। 

   र्स िफाको उपिफा (१), (२) र (३) मा उक्षल्लक्षिि व्र्वस्थाहरू 
कार्ािन्वर्न गने सम्बन्धमा वाधा अड्काउ परी सरलीकरण गनुिपने िेक्षिएमा 
भन्सार ववभागले कार्िववर्ध बनाई लागू गनि सक्नेछ। 

१९. संवेिनशील सूचीका मालवस्िमुा महसलु छूट नहनुःे साफ्टा सम्झैािा अन्िगिि 
नेपाल सरकारको संवेिनशील सूचीमा परेका िेहार्का उपशीर्िकका 
मालवस्िमुा अनसूुचीको िफा ६ मा उक्षल्लक्षिि छूट प्रिान गररने छैन।  
 िर र्स अनसूुचीका अन्र् िफाहरूबाट लाग्ने भन्सार महसलु पूणि वा 
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आंक्षशक छूट दिइएकोमा सोही बमोक्षजम हनुेछ। 
(१) साकि  मलुकुहरूमध्रे् गैरकमववकर्सि मलुकुहरूको लार्ग लागू हनु े

संवेिनशील मालवस्िकुो उपशीर्िकहरूको सूचीः- 

भाग-४     

0402.10 0402.21 0402.29 0402.91 0402.99 

0405.10 0405.20 0405.90   

भाग-७     

0712.90 0713.10 0713.20 0713.31 0713.32 

भाग-८     

0801.32 0८02.70 0802.80 0802.90 0805.10 

भाग-९     

0901.11 0901.12 0901.21 0901.22 0901.90 

0902.10 0902.20 0902.30 0902.40 0908.31 

0908.32 0910.91 0910.99   

भाग-११     

1107.10 1107.20    

भाग-१५     

1507.90 1511.90 1512.19 1514.11 1514.19 

1514.91 1514.99 1515.29 1516.20 1517.10 

भाग-१७     

1701.13 1701.14 1701.91 1701.99 1703.10 

1703.90 1704.10 1704.90   

भाग-१८     

1806.10 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90 
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भाग-१९     

1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1905.10 

1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

भाग-२०     

2007.99 2008.19 2008.93 2008.99 2009.11 

2009.12 2009.1९ 2009.21 2009.29 2009.31 

200939 2009.41 2009.49 2009.50 2009.61 

2009.69 2009.७1 2009.79 2009.81 2009.89 

2009.90     

भाग-२१     

2103.10 2103.20 2103.90 2104.10 2104.20 

2106.10 2106.90    

भाग-२२     

2201.10 2201.90 2202.10 2202.91 2202.99 

2203.00 2204.10 2204.21 2204.22 2204.29 

2204.30 2205.10 2205.90 2206.00 2207.10 

2207.20 2208.20 2208.30 2208.40 2208.50 

2208.60 2208.70 2208.90   

भाग-२४     

2401.10 2401.20 2401.30 2402.10 2402.20 

2402.90 2403.11 2403.19 2403.91 2403.99 

भाग-२५     

2515.12 2515.20 2516.12 2516.20 2516.90 
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2517.41 2517.49 2523.10 2523.21 2523.29 

2523.30 2523.90    

भाग-२७     

2710.12 2710.19 2710.20   

भाग-३२     

3206.11 3206.19 3206.20 3206.41 3206.42 

3206.49 3206.50 3208.10 3208.20 3208.90 

3209.10 3209.90 3210.00   

भाग-३३     

3304.10 3304.20 3304.30 3304.91 3304.99 

3305.10 3305.20 3305.30 3305.90 3307.10 

3307.20 3307.30 3307.49 3307.90  

भाग-३४     

3401.11 3401.19 3401.20 3401.30 3402.11 

3402.12 3402.13 3402.19 3402.20 3402.90 

3405.10 3405.20 3405.30 3405.40 3405.90 

भाग-३६     

3605.00     

भाग-३८     

3814.00 3819.00    

भाग-३९     

3916.10 3916.20 3916.90 3917.10 3917.21 

3917.22 3917.23 3917.29 3917.31 3917.32 
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3917.33 3917.39 3917.40 3918.10 3918.90 

3919.10 3919.90 3920.10 3920.20 3920.30 

3920.43 3920.49 3920.51 3920.59 3920.61 

3920.62 3920.63 3920.69 3920.71 3920.73 

3920.79 3920.91 3920.92 3920.93 3920.94 

3920.9९ 3921.11 3921.12 3921.13 3921.14 

3921.19 3921.90 3922.10 3922.20 3922.90 

3923.10 3923.21 3923.29 3923.30 3923.50 

3923.90 3924.10 3924.90 3925.10 3925.20 

3925.30 3925.90 3926.10 3926.20 3926.30 

3926.40 3926.90    

भाग-४०     

4011.10 4011.20 4011.40 4011.70 4011.80 

4011.90 4012.11 4012.12 4012.19 4012.20 

4012.90 4013.10 4013.90 4016.10  

भाग-४२     

4202.11 4202.12 4202.19 4202.21 4202.22 

4202.29 4202.31 4202.32 4202.39 4202.91 

4202.92 4202.9९ 4205.00   

भाग-४८     

4802.10. 4802.20 4802.40 4802.54 4802.55 

4802.56 4802.57 4802.58 4802.61 4802.62 

4802.69 4810.13 4810.14 4810.19 4810.22 
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1810.29 4810.31 4810.32 4810.39 4810.92 

4810.99 4811.10 4811.41 4811.49 4811.51 

4811.59 4811.60 4811.90 4816.20 4816.90 

4817.10 4817.20 4817.30 4818.10 4818.20 

4818.30 4818.50 4818.90 4819.10 4819.20 

4819.30 4819.40 4819.50 4819.60 4820.10 

4820.20 4820.30 4820.40 4820.50 4820.90 

4821.10 4821.90    

भाग-४९     

4909.00 4910.00 4911.10 4911.91 4911.99 

भाग-५२     

5210.11 5210.19 5210.21 5210.29 5210.31 

5210.32 5210.39 5210.41 5210.49 5210.51 

5210.59 5211.11 5211.12 5211.19 5211.20 

5211.31 5211.32 5211.39 5211.41 5211.42 

5211.43 5211.49 5211.51 5211.52 5211.59 

भाग-५३     

5310.10 5310.90    

भाग-५४     

5407.10 5407.20 5407.30 5407.41 5407.42 

5407.43 5407.44 5407.51 5407.52 5407.53 

5407.54 5407.61 5407.69 5407.71 5407.72 

5407.73 5407.74 5407.81 5407.82 5407.83 
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5407.84 5407.91 5407.92 5407.93 5407.94 

5408.10 5408.21 5408.22 5408.23 5408.24 

5408.31 5408.32 5408.33 5408.34  

भाग-५५     

5512.11 5512.19 5512.21 5512.29 5512.९1 

5512.99 5513.11 5513.12 5513.13 5513.19 

5513.21 5513.23 5513.29 5513.31 5513.39 

5513.41 5513.49 5514.11 5514.12 5514.19 

5514.21 5514.22 5514.23 5514.29 5514.30 

5514.41 5514.42 5514.43 5514.49 5515.11 

5515.12 5515.13 5515.19 5515.21 5515.22 

5515.29 5515.91 5515.99 5516.11 5516.12 

5516.13 5516.14 5516.21 5516.22 5516.23 

5516.24 5516.31 5516.32 5516.33 5516.34 

5516.41 5516.42 5516.43 5516.44 5516.91 

5516.92 5516.93 5516.94   

भाग-५६     

5601.21 5601.22 5601.29 5601.30  

भाग-५७     

5701.10 5701.90 5702.10 5702.20 5702.31 

5702.32 5702.39 5702.41 5702.42 5702.49 

5702.50 5702.91 5702.92 5702.99 5703.10 

5703.20 5703.30 5703.90 5704.10 5704.20 
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5704.90 5705.00    

भाग-५९     

5903.10 5903.20 5903.90 5904.10 5904.90 

5906.10 5906.91 5906.99   

भाग-६०     

6001.10 6001.21 6001.22 6001.29 6001.91 

6001.92 9001.99 6002.40 6002.90 6003.10 

6003.20 6003.30 6003.40 6003.90 6004.10 

6004.90 6005.21 6005.22 6005.23 6005.24 

6005.35 6005.36 6005.37 6005.38 600५.39 

6005.41 6005.42 6005.43 6005.44 6005.90 

6006.10 6006.21 6006.22 6006.23 6006.24 

6006.31 6006.32 6006.33 6006.34 6006.41 

6006.42 6006.43 6006.44 6006.90  

भाग-६१     

6101.20 6101.30 6101.90 6102.10 6102.20 

6102.30 6102.90 6103.10 6103.22 6103.23 

6103.29 6103.31 6103.32 6103.33 6103.39 

6103.41 6103.42 6103.43 6103.49 6104.13 

6104.19 6104.22 6104.23 6104.29 6104.31 

6104.32 6104.33 6104.39 6104.41 6104.42 

6104.43 6104.44 6104.49 6104.51 6104.52 

6104.53 6104.59 6104.61 6104.62 6104.63 
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6104.69 6105.10 6105.20 6105.90 6106.10 

6106.20 6106.90 6107.11 6107.12 6107.19 

6107.21 6107.22 6107.29 6107.91 6107.99 

6108.11 6108.19 6108.21 6108.22 6108.29 

6108.31 6108.32 6108.39 6108.91 6108.92 

6108.99 6109.10 6109.90 6110.11 6110.12 

6110.19 6110.20 6110.30 6110.90 6111.20 

6111.30 6111.90 6112.11 6112.12 6112.19 

6112.20 6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 

6113.00 6114.20 6114.30 6114.90 6115.10 

6115.21 6115.22 6115.29 6115.30 6115.94 

6115.95 6115.96 6115.99 6116.10 6116.91 

6116.92 6116.93 6116.99 6117.10 6117.80 

भाग-६२     

6201.11 6201.12 6201.13 6201.19 6201.91 

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 
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6204.44 6204.49 6204.51 6204.52 6204.53 

6204.59 6204.61 6204.62 6204.63 6204.69 

6205.20 6205.30 6205.90 6206.10 6206.20 

6206.30 6206.40 6206.90 6207.11 6207.19 

6207.21 6207.22 6207.29 6207.91 6207.99 

6208.11 6208.19 6208.21 6208.22 6208.29 

6208.91 6208.92 6208.99 6209.20 6209.30 

6209.90 6210.10 6210.20 6210.30 6210.40 

6210.50 6211.11 6211.12 6211.20 6211.32 

6211.33 6211.39 6211.42 6211.43 6211.49 

6212.10 6212.20 6212.30 6212.90 6213.20 

6213.90 6214.10 6214.20 6214.30 6214.40 

6214.90 6215.10 6215.20 6215.90 6216.00 

भाग-६३     

6301.10 6301.20 6301.30 6301.40 6301.90 

6302.10 6302.21 6302.22 6302.29 6302.31 

6302.32 6302.39 6302.40 6302.51 6302.53 

6302.59 6302.60 6302.91 6302.93 6302.99 

6303.12 6303.19 6303.91 6303.92 6303.99 

6305.10 6305.20 6305.32 6305.33 6305.39 

6305.90 6306.12 6306.19 6306.22 6306.29 

6306.30 6306.40 6306.90   

भाग-६४     
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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    

भाग-६५     

6506.10     

भाग-६८     

6802.10 6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 

6802.92 6802.93 6802.99   

भाग-६९     

6904.10 6904.90 6907.21 6907.22 6907.23 

6907.30 6907.40 6910.10 6910.90 6911.10 

6911.90     

भाग-७०     

7003.12 7003.19 7003.20 7003.30 7004.20 

7004.90 7005.10 7005.21 7005.29 7005.30 

7006.00 7007.11 7007.19 7007.21 7007.29 

7008.00 7009.10 7009.91 7009.92 7013.10 

7013.22 7013.28 7013.33 7013.37 7013.41 

7013.42 7013.49 7013.91 7013.99 7020.00 

भाग-७२     

7210.20 7210.30 7210.41 7210.49 7210.50 



 

336 
 

7210.61 7210.69 7210.70 7210.90 7212.20 

7212.30 7212.40 7212.50 7212.60 7213.10 

7213.20 7213.91 7213.99 7214.10 7214.20 

7214.30 7214.91 7217.99 7215.10 7215.50 

7215.90     

भाग-७३     

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 ७305.90 

7306.11 7306.19 7306.21 7306.29 ७306.30 

7306.40 7306.50 7306.61 7306.69 7306.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

7313.00     

भाग-८०     

8007.00     

भाग-८३     

8302.10 8302.20 302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60 8309.10  

भाग-८४     

8415.10 8515.20 8415.81 8415.82 8415.83 

8415.90 8418.10 8418.21 8418.29 8418.30 

8418.40 8418.50 8418.61 8418.69 8450.11 
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8450.12 8450.19 8450.20 8450.90 8451.10 

8451.२१ 8451.90    

भाग-८५     

8504.10 840४.21 8504.31 8504.32 8504.33 

8504.40 8504.50 8506.10 8506.30 8506.40 

8506.50 8506.60 8506.80 8506.90 8507.10 

8507.20 8507.30 8507.40 8507.50 8507.60 

8507.80 8507.90 8510.10 8510.20 8510.30 

8510.90 8528.49 8528.५9 8528.६9 8528.71 

8528.72 8528.73 8536.10 8536.२0 8536.३0 

8536.41 8536.49 8536.61 8536.70 8539.10 

8539.21 8539.22 8539.29 8539.31 8539.32 

8539.39 8539.41 8539.49 8539.50 8539.90 

8540.11 8544.11 8544.19 8544.20 8544.30 

8544.60     

भाग-८७     

8702.10 8702.20 8702.30 8702.40 8702.90 

8703.10 8703.21 8703.22 8703.23 8703.24 

8703.31 8703.32 8703.33 8703.40 8703.50 

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 
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8708.91 8708.92 8708.93 8708.94 8708.95 

8708.99 8711.10 8711.20 8711.30 8711.40 

8711.50 8711.60 8711.90 8714.10  

भाग-९६     

9603.21 9608.10 9619.00    

भाग-९७     

9702.00 9703.00 9705.00   

(२) साकि  मलुकुहरूमध्रे् कम ववकर्सि मलुकुहरूको र्नर्मत्त लागू 
हनु ेसंवेिनशील मालवस्िकुो उपशीर्िकहरूको सूचीः- 
िेहार्का उपशीर्िकहरू बाहेकका उपिफा (१) मा उक्षल्लक्षिि अन्र् 
उपशीर्िकहरूः- 

भाग-७२     

7213.10 7213.20 7213.91 7213.99  

भाग-७३      

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 7305.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

भाग-८३     

8302.10 8302.20 8302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60   

भाग-८४      
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8451.90     

२०. िेहार्का उपशीर्िकहरूमा उक्षल्लक्षिि मालवस्िहुरू िफा ७ बमोक्षजम पैठारी 
गरेमा सोही िफामा उक्षल्लक्षिि िर अनसुार भन्सार महसलु लाग्नेछः- 

भाग -१      

0104.20 0105.94 0105.99   

भाग -२      

0204.10 0204.21 0204.22 0204.23 0204.30 

0204.41 0204.42 0204.43 0204.50 0207.11 

0207.12 0207.13 0207.14 0207.24 0207.25 

0207.26 0207.27 0207.41 0207.42 0207.43 

0207.44 0207.45 0207.51 0207.52 0207.53 

0207.54 0207.55 0207.60   

भाग -३     

0301.11 0301.19 0301.91 0301.92 0301.93 

0301.94 0301.95 0301.99 0302.11 0302.41 

0302.42 0302.43 0302.44 0302.45 0302.46 

0302.4७ 0302.49 0302.51 0302.52 0302.53 

0302.54 0302.55 0302.56 0302.59 0302.71 

0302.72 0302.73 0302.74 0302.79 0302.82 

0302.83 0302.84 0302.85 0302.89 0302.91 

0302.92 0302.99 0303.14 0303.26 0303.31 

0303.33 0303.34 0303.39 0303.91 0303.92 
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0303.99 0304.31 0304.32 0304.33 0304.39 

0304.41 0304.42 0304.43 0304.44 0304.45 

0304.46 0304.47 0304.48 0304.49 0304.51 

0304.52 0304.53 0304.54 0304.55 0304.56 

0304.57 0304.59 0304.61 0304.62 0304.63 

0304.69 0304.71 0304.72 0304.73 0304.74 

0304.75 0304.79 0304.81 0304.82 0304.83 

0304.84 0304.85 0304.86 0304.87 0304.88 

0304.89 0304.91 0304.92 0304.93 0304.94 

0304.95 0304.96 0304.97 0304.99 0305.10 

0305.20 0305.31 0305.32 0305.39 0305.42 

0305.43 0305.44 0305.49 0305.51 0305.52 

0305.53 0305.54 0305.59 0305.61 0305.62 

0305.63 0305.64 0305.69 0305.71 0305.72 

0305.७9     

भाग -४     

0401.10 0401.20 0401.40 0401.50 0403.10 

0403.90 0404.10 0404.90 0406.10 0406.20 

0406.30 0406.40 0406.90 0407.11 0407.19 

0407.21 0407.29 0407.90 0409.00  

भाग -६     

0603.11 0603.12 0603.13 0603.14 0603.15 
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0603.19 0603.90    

भाग -७     

0701.10 0701.90 0702.00 0703.10 0703.20 

0703.90 0704.10 0704.20 0704.90 0706.10 

0706.90 0707.00 0708.10 0708.20 0708.90 

0709.20 0709.30 0709.40 0709.51 0709.59 

0709.60 0709.70 0709.91 0709.92 0709.93 

0709.99 0710.10 0710.21 0710.22 0710.29 

0710.30 0710.80 0710.90 0711.40 0711.51 

0711.59 0711.90 0712.20 0712.31 0712.32 

0712.39 0713.33 0713.34 0713.35 0713.39 

0713.40 0713.50 0713.60 0713.90  

भाग -८      

0801.31 0802.11 0802.12 0802.31 0802.32 

0802.41 0802.42 0802.61 0802.62 0803.10 

0803.90 0804.30 0804.40 0804.50 0805.21 

0805.22 0805.29 0805.40 0805.50 0805.90 

0807.11 0807.19 0807.20 0808.10 0808.30 

0808.40 0809.30 0809.40 0810.10 0810.30 

0810.70 0810.90 0811.10 0811.90 0813.10 

0813.20 0813.30 0813.40 0813.50  

भाग -९     
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0910.11 0910.12 0910.30   

भाग -१०     

1001.91 1001.99 1005.10 1005.90 1006.10 

1006.20 1006.30 1006.40   

भाग -११     

1101.00 1102.20 1102.90 1103.11 1103.13 

1103.19 1103.20 1104.12 1104.19 1104.22 

1104.23 1104.29 1104.30 1105.10 1105.20 

1106.10 1106.20 1106.30   

भाग -१२     

1201.10 1201.90 1202.30 1202.41 1202.42 

1204.00 1205.10 1205.90 1206.00 1207.10 

1207.30 1207.40 1207.50 1207.60 1207.70 

1207.99 1212.91 1212.92 1212.93 1212.94 

1212.99     

भाग -१५     

1507.10 1512.11 1512.21 1512.29 1515.21 

1515.50 1515.90    

भाग -२०     

2001.10 2001.90 2002.10 2002.90 2003.10 

2003.90 2004.10 2004.90 2005.10 2005.20 

2005.40 2005.51 2005.59 2005.80 2005.91 
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2005.99 2006.00 2007.10 2007.91 2008.11 

2008.20 2008.30 2008.40 2008.70 2008.91 

2008.97     

भाग -२१     

2103.30     

भाग -२७     

2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 

2711.21 2711.29    

भाग -३०     

3003.10 3003.20 3003.41 3003.42 3003.43 

3003.49 3003.90 3004.10 3004.20 3004.32 

3004.41 3004.42 3004.43 3004.49 3004.90 

भाग -३९     

3923.40     

भाग -६३     

6310.10 6310.90    

२१.  र्नजी िते्रवाट सिार्लि कुररर्रवाट हनु ेर्नकासी पैठारी सम्बन्धी व्र्वस्थाः र्नजी 
िेत्रबाट सिार्लि कुररर्रहरूमाफि ि हनुे र्नकासी पैठारीका सम्बन्धमा िेहार्का 
व्र्वस्थाहरू लागू हनुेछनः्- 
(१) िेहार्का मालवस्ि ुकुररर्रबाट पैठारी गनि पाइने छैनः- 

(क) एक पोकामा ७० वकलोग्रामभन्िा बढी िौल भएको, 
(ि) जनावर िथा र्िनका अङ्गहरू, 
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(ग) वनस्पर्ि र र्िनका अङ्गहरू, 

(घ) जनुसकैु स्वरुपका सनु, चााँिी िथा गरगहना, 
(ङ) बहमूुल्र् िथा अधि बहमूुल्र् पत्थर, 
(च)  प्रचर्लि कानून बमोक्षजम पैठारीको लार्ग प्रर्िवन्ध लगाइएका 

अन्र् मालवस्िहुरू। 

(२) िेहार्का मालवस्ि ुकुररर्रबाट र्नकासी गनि पाइने छैनः 
(क) र्नकासी महसलु लाग्न ेमालवस्ि,ु 
(ि) वण्डेड वेर्रहाउस िथा पासवूक सवुवधा उपभोग गरेका 

उद्योगहरूले र्नकासी गने मालवस्ि,ु 
(ग) प्रचर्लि कानून बमोक्षजम र्नकासीको लार्ग प्रर्िवन्ध 

लगाइएका अन्र् मालवस्ि।ु 

(३) कुररर्र कम्पनीले आफ्नो कुररर्रमाफि ि हनु े पैठारी वा र्नकासीको 
कन्सोर्लडेटेड मेर्नफेस्ट अर्ग्रम रुपमा भन्सार कार्ािलर्मा प्रस्ििु गनुि 
पनेछ भन्सार कार्ािलर्ले मालवस्ि ुजााँचपास गिाि प्रज्ञापनपत्रकासाथ 
त्र्स्िो मेर्नफेष्टको प्रर्िर्लवप अर्नवार्ि रुपमा संलग्न गनुि पनेछ।  

(४) नमूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशलु्क उपहारको रुपमा एक कन्साइन्मेन्टमा 
अमेररकी डलर २०० मूल्र्सम्मको मालवस्ि ु भिुानी प्रवक्रर्ाववना 
पैठारी गनि सवकनेछ। व्र्ापाररक प्रर्ोजनका हकमा अर्धकिम 
अमेररकी डलर ५००० मूल्र्सम्मको मालवस्ि ु स्वीकृि बैंवकङ्ग 
प्रणाली अन्िगिि भिुानी हनुे गरी पैठारी गनि सवकनेछ र र्सरी हनु े
पैठारीका हकमा सामान्र् भन्सार प्रवक्रर्ा अवलम्बन गनुि पनेछ। 

(५) नमूना (स्र्ाम्पल) वा र्नःशलु्क उपहारको रुपमा एक कन्साइन्मेन्टमा 
अमेररकी डलर ५०० मूल्र्सम्मको मालवस्ि ु भिुानी प्रवक्रर्ाववना 
र्नकासी गनि सवकनेछ। व्र्ापाररक प्रर्ोजनका हकमा अर्धकिम 
अमेररकी डलर ५००० मूल्र्सम्मको मालवस्ि ु स्वीकृि वैवकङ्ग 
प्रणाली अन्िगिि भिुानी हनुे गरी र्नकासी गनि सवकनेछ र र्सरी हनु े
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र्नकासीका हकमा सामान्र् भन्सार प्रवक्रर्ा अवलम्बन गनुि पनेछ। 

(६) र्नकासी वा पैठारी गिाि प्ररे्कले प्रत्रे्क पोकामा रहेको मालवस्िकुो 
िौल समेिको वववरण र मूल्र् िलेुको फाराम वा कन्सोर्लडेटेड 
मेर्नफेष्ट प्रत्रे्क पोकासाँगै पठाउन ुपनेछ। 

(७) र्नकासी पैठारी हनुे मालवस्ि ु जााँचपास गिाि प्रज्ञापनपत्रका साथ 
उपिफा (६) बमोक्षजमको फाराम वा मेर्नफेष्टको प्रर्िर्लवप संलग्न गनुि 
पनेछ। 

(८) नेपाल सरकारको स्वीकृर्ि र्लई र्नकासी वा पैठारी हनु ेमालवस्ि ुिथा 
डाक्टरको प्रके्षस्क्रप्सनका आधारमा पैठारी हनुे और्धीको हकमा 
उपिफा (४) र (५) बमोक्षजमको मूल्र्को बन्िेज लागू हनुे छैन। 

(९) उपिफा (४) र (५) बमोक्षजम र्नकासी वा पैठारी हनु े नमूना वा 
उपहारका हकमा अन्र् आवश्र्क कागजािका अर्िररि उपिफा (६) 
बमोक्षजमको फाराम वा मेर्नफेस्ट संलग्न गरी सम्बक्षन्धि कुररर्र 
कम्पनीकै नाममा प्रज्ञापनपत्र भरी जााँचपास गनि सवकनेछ।  

(१०) र्स िफामा उक्षल्लक्षिि व्र्वस्था जनुसकैु मलुकुबाट हनु े पैठारी वा 
जनुसकैु मलुकुमा हनुे र्नकासीका हकमा लागू हनुेछ।  

(११) मार्थ उपिफा (४) र (५) मा िोवकएको मूल्र्को सीमा नेपाल 
सरकार, उद्योग, वाक्षणज्र् िथा आपूर्िि मन्त्रालर्ले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाक्षशि गरी हेरफेर गरेमा सोही बमोक्षजम हनुेछ। 

(१२) र्स िफाको कार्ािन्र्नमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा भन्सार र्बभागको 
महार्निेशकले त्र्स्िो बाधा अडकाउ फुकाउन वा र्स िफामा 
उक्षल्लक्षिि प्रवक्रर्ालाई आवश्र्किा अनसुार सरलीकरण गनि 
सक्नेछ।  

२२. ववववधः  
(१) िेहार्मा उल्लेि भए वाहेक परुाना िथा प्रर्ोग भएका मालवस्िहुरू 

पैठारी गनि पाइने छैन। 
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(क)  कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योगको सिालनको लार्ग पैठारी गने 
भाग ८४ मा पने उत्पािन र्मर्िले पााँच वर्ि ननाघेका र्मल 
मेक्षशनरी एवं र्न्त्र उपकरणहरू। 

  िर मदु्रण उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रर्ोजनको 
लार्ग उत्पािनको र्मर्िले १० वर्ि ननाघेको मदु्रण र्न्त्रावली 
(वप्रक्षन्टङ्ग मेक्षशन) पैठारी गनि सक्नेछन।् 

(ि) उद्योगले आफ्नो प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने धािकुा पत्र ु
(मेटल स्क्रर्ाप)।  

(ग)  हवाई सेवा कम्पनीहरूले हवाई सेवा सिालनको लार्ग 
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसमा परुाना वा 
प्रर्ोग भएका हवाइजहाज, हेर्लकोप्टर र र्िनका इक्षिनहरू 
एवं फेडरल एर्भएशन एक्षड्मन्सटे्रशन (एफ.ए.ए.), रू्रोवपर्न 
एर्भएशन सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) वा सम्बक्षन्धि िेशका 
नागररक उड्डर्न प्रार्धकरण (सी.ए.ए.) बाट स्वीकृि प्राप्त 
मेन्टीनेन्स ररवपर्र ओभरहल (एम.आर.ओ.) कम्पनीहरूले 
मेन्टीनेन्स ममिि सम्भार वा ओभरहल गरी एर्रओदििनेस 
स्टाण्डडि प्रमाणीकरण गरेका वा नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रार्धकरणबाट स्वीकृि प्राप्त कम्पनीहरूले ममिि सम्भार वा 
ओभरहल गरेका हवाइजहाज र हेर्लकोप्टरका अन्र् 
पाटिपजुािहरु। 

(घ)  र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउने र्नजी प्रर्ोगका मालवस्ि ु
सम्बन्धी सूचना अन्िगिि पैठारी गनि पाइने र्नजी प्रर्ोगका 
मालवस्ि।ु 

(ङ)  नेपाल सरकारको स्वीकृर्ि र्लई राहि िथा उिार कार्िका 
लार्ग अन्िराविर् संघ संस्थाबाट सहर्ोग स्वरूप पैठारी हनु े
मालवस्ि।ु 

(च)  नेपालमा सिार्लि आर्ोजनाको लार्ग आर्ोजना िथा 
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ठेकेिारले पर्छ वफिाि लैजाने शििमा पैठारी गने परुाना र्मल 
मेक्षशनरी िथा र्न्त्र उपकरणहरु र पर्छ वफिाि लैजाने 
शििमा नेपाल आर्ल र्नगमले भारिीर् आर्ल र्नगमबाट 
पैठारी गने परुाना ररफ्रू्लर ट्याङ्कर।  

(छ) र्स उपिफामा उल्लेि गररएिेक्षि वाहेकका परुाना वा 
प्रर्ोग भएका मालवस्ि ु र उत्पािन र्मर्ि निलेुका र्मल 
मेक्षशनरी एवं र्न्त्र उपकरणहरू पैठारी गरेको पाइएमा 
जफि गररनेछ। 

(२) चीनको स्वशार्सि िेत्र र्िब्विबाट मालवस्िहुरू पैठारी गिाि िेहार्मा 
उक्षल्लक्षिि मालवस्ि ु वस्ि ु ववर्नमर् वा बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनसुार र 
अन्र् सबै मालवस्ि ुबैवङ्कङ्ग प्रणाली अनसुार गनुि पनेछः 
(क) कच्चा ऊन, 
(ि) जीववि भेडा च्र्ांग्रा, 
(ग) नून, 
(घ) चौंरी गाई र चौंरी गाईको पचु्छर, 
(ङ) गलैंचा, 
(च) जडीबटुी। 
 िर र्नकासी गिाि र सोह्र हजार रूपैंर्ासम्मको मालवस्ि ु
पैठारी गिाि बैवङ्कङ्ग प्रणाली अर्नवार्ि हनुे छैन। 

(३) ब्रअुरी कम्पनीले क्राउनककि  पैठारी गिाि आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर्को र्सफाररसमा मात्र पैठारी गनुि पनेछ। 

(४) िेस्रो मलुकु िथा चीनको स्वशार्सि िेत्र र्िव्विमा र्नकासी हनु े
मालवस्ि ु कुनै र्नकासीकिािले काठमाडौंमै र्त्रभवुन ववमानस्थल 
भन्सार कार्ािलर्मा जााँचपास गराई बन्ि कन्टेनरमा भन्सारको 
र्सलछाप लगाई िक्षिण सीमाक्षस्थि भन्सार कार्ािलर्हरू िथा उत्तरी 
सीमामा अवक्षस्थि िािोपानी िथा रसवुा भन्सार कार्ािलर्बाट र्नकासी 
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गनि चाहेमा भन्सार ववभागले प्रवक्रर्ा िोकी उि सवुवधा प्रिान 
गनेछ। 

(५) कुनै सरकारी र्नकार्, उद्योग, व्र्क्षि, संस्था वा वविेशी नागररकले 
कुनै िास कार्ि प्रर्ोजनको लार्ग (व्र्ापाररक प्रर्ोजन बाहेक) पर्छ 
वफिाि लैजाने शििमा पैठारी गने मालवस्ि ुसम्बक्षन्धि मन्त्रालर् वा 
िूिावासको र्सफाररसमा बढीमा िीन मवहनासम्मको लार्ग लगिमा 
रािी पैठारी गनि दिन सवकनेछ। र्सरी र्सफाररस नभएको अवस्थामा 
भन्सार कार्ािलर्ले औक्षचत्र् हेरी पर्छ वफिाि गने शििमा बढीमा 
एकवर्िको अवर्ध िोकी लाग्न ेकर, महसलु िथा शलु्कहरू वापि 
बैङ्क ग्र्ारेण्टी र्लई जााँचपास गनि स्वीकृर्ि दिन सक्नेछ। िोकेको 
अवर्धमा मालवस्ि ु वफिाि गरेमा सो मालवस्ि ु पैठारी हुाँिाका बिि 
बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा रािेको महसलु रकमको एक प्रर्िशि रकम असलु 
गरी बैङ्क ग्र्ारेण्टी फुकुवा गररनेछ। िोवकएको अवर्धमा मालवस्ि ु
वफिाि नगरेमा बैङ्क ग्र्ारेण्टीमा रहेको रकमबाट लाग्ने महसलु असलु 
गररनेछ। 

 िर, 
(क)  र्नमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे एक्साभेटर, डोजर, लोडर, रोलर 

लेभलर िथा के्रन जस्िा हेर्भ इक्वीपमेण्टहरू पर्छ वफिाि 
लैजाने गरी अस्थार्ी पैठारी गिाि भन्सार महसलु, 
अन्िःशलु्क िथा मूल्र् अर्भववृि करको सट्टा एकमषु्ट 
समिरमा प्रर्ि दिन एक हजार पााँच सर् रुपैर्ााँका िरले 
भन्सार महसलु र्लई बढीमा एक वर्िसम्मको लार्ग अस्थार्ी 
पैठारी गनि दिइनेछ, 

(ि) कृवर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे वेलर वा स्ट्र कलेक्टर सवहिको 
कम्वाइन्ड हाभेष्टर पर्छ वफिाि लैजाने गरी अस्थार्ी पैठारी 
गिाि भन्सार महसलु, अन्िःशलु्क िथा मूल्र् अर्भववृि 
करको सट्टा एकमषु्ट समिरमा प्रर्िदिन एक हजार साि सर् 
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रुपैर्ााँका िरले भन्सार महसलु र्लई बढीमा िीन 
मवहनासम्मको लार्ग अस्थार्ी पैठारी गनि दिइनेछ। 

  मार्थ बुाँिा नं. (क) र (ि) मा उक्षल्लक्षिि 
उपकरणहरू महसलु नबझुाई बसेको अवस्थामा पक्राउ परी 
कारबाहीका लार्ग भन्सार कार्ािलर्मा पेश भएमा चोरी 
पैठारी भएको मानी भन्सार ऐन बमोक्षजम कारबाही हनुेछ। 
महसलु र्िरेको समर् व्र्र्िि भएपर्छ वफिाि लैजाने क्रममा 
मनार्सब कारण भएमा त्र्स्िो उपकरणको मूल्र्मा नबढ्ने 
गरी बढी बसेको अवर्धको प्रर्ि दिनको पााँचहजार रुपैंर्ााँका 
िरले महसलु असलु गरी वफिाि लैजान दिन सक्नेछ।  

(ग) ववपद्को अवस्थामा उिार िथा राहि कार्िमा प्रर्ोग हनु े
िथा उिार िथा राहिका लार्ग आउने वविेशी व्र्क्षिहरूका 
लार्ग आवश्र्क पने िेहार् बमोक्षजमका मालवस्िहुरू पर्छ 
वफिाि लैजाने गरी लगिमा रािी अस्थार्ी पैठारी गनि दिन 
सवकनेछः 
(अ)  सूचना िथा सिार सम्बन्धी उपकरणहरू, 

(आ)  पानी शिुीकरण िथा पानी भण्डारण सम्बन्धी 
उपकरण िथा वस्िहुरू, 

(इ) डाक्टर, इक्षन्जर्नर्र, सिारकमी, लक्षजवष्टर्सर्न, 
सामिुावर्क कामिार आदिको कामको लार्ग 
आवश्र्क पने सबै वकर्समका उपकरण, मेक्षशन, 
र्न्त्र िथा ववद्यिुीर् उपकरणहरू, 

(ई)  राहिको लार्ग प्रत्र्ि रुपमा प्रर्ोग नहनुे िर र्बपद् 
बाट भएको असरलाई हटाउन र सोको सामना गनि 
प्रर्ोग हनुे उपकरणहरू जस्िैः सबै प्रकारका 
प्रिूर्ण हटाउने, र्बर्ग्रएका, भक्षत्कएका घर, 
भवनहरू िथा संरचनाहरू सफा गने वा हटाउने, 
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औद्योर्गक संरचनाहरू र्नरीिण गने आदि कार्िमा 
प्रर्ोग हनुे मेक्षशनरी िथा उपकरणहरू, 

(उ)  कार्ािलर् उपकरण जस्िा प्रशासर्नक सहर्ोगी 
मालवस्िहुरू, जस्िैः कम्प्रू्टर, फोटोकवप िथा 
वप्रन्टर, िचि भएर जाने प्रकृर्िका मालवस्िहुरू, 
कमिचारी सरुिा सम्बन्धी उपकरणहरू, प्रशासर्नक 
म्र्ानअुल िथा कागजािहरू, 

(ऊ)  र्बपिको समर्मा उिार कार्िमा िवटने 
कमिचारीका लार्ग स्थानान्िरण गनि सवकने 
बासस्थान िथा र्सका सहार्क सामग्रीहरू, जस्िैः 
िाना पकाउने िथा िाने उपकरण िथा 
सामग्रीहरू, स्नानागार सम्बन्धी सामग्रीहरू, सरुिा 
सम्बन्धी सामग्रीहरू,  

(ए)  सवारी साधनहरू, र्िनका स्पेर्र पाटिस िथा 
ममििका लार्ग आवश्र्क उपकरणहरू, 

(ऐ)  उिार कार्िका लार्ग आवश्र्क जनावरहरू, जस्िैः 
िार्लम प्राप्त कुकुरहरू, 

(ओ)  र्बपिको समर्मा उिारमा संलग्न व्र्क्षिहरू बस्न 
िथा र्िनीहरूको कार्िसम्पािनको लार्ग आवश्र्क 
पने मालवस्िहुरू, 

(औ)  नेपाल सरकारले राहि प्रर्ोजनको लार्ग िोके 
बमोक्षजमका अन्र् मालवस्िहुरू। 

(६) चीनको स्वशार्सि िेत्र र्िब्विबाट के्रर्डट सवुवधा अन्िगिि मालवस्ि ु
पैठारी गिाि रािेको धरौटी रकम वफिाि पाउनको लार्ग उि मालवस्ि ु
पैठारी गरेको र्मर्िले िीन मवहनार्भत्र बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट भिुानी 
पठाएको प्रमाण पेश गरी धरौटी वफिाि र्लइसक्न ु पनेछ। मालवस्ि ु
पैठारी भएको र्मर्िले िीन मवहनार्भत्र उपरोि बमोक्षजम वफिाि 
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नभएको धरौटी रकम सिरस्र्ाहा गररनेछ र त्र्समा पैठारीकिािको 
िाबी लाग्न ेछैन। 

(७) नेपालको अन्र् रािहरूसाँग भएका दद्वपिीर् िथा बहपुिीर् सम्झौिा 
वा सक्षन्धको प्रर्िकूल नहनुे गरी नेपालमा पैठारी भएका मालवस्िहुरू 
िेहार् बमोक्षजम र्नकासी गनि दिइनेछः- 
(क)  मालवस्ि ु पैठारी भएको र्मर्िले छ मवहनार्भत्र पनुः अको 

मलुकुमा र्नकासी गने गरी पैठारी गनि चाहेमा पैठारीकिािको 
अनरुोधमा उि मालवस्िमुा िरबन्िी अनसुार लाग्ने भन्सार 
महसलु धरौटीमा रािी पैठारी गनि दिइनेछ। र्स्िा वस्िहुरू 
र्नकासी गिाि पैठारी गिािको अवस्थामा भिुानी गरेको 
वविेशी मदु्रामा नघट्ने गरी आजिन गरेको प्रमाण र र्नकासी 
भएको प्रमाण पेश गरेको एक मवहनार्भत्र धरौटी रहेको 
रकमबाट लाग्ने भन्सार महसलुको िश प्रर्िशि रकम असलु 
गरी बााँकी भन्सार महसलु वफिाि गररनेछ। 

(ि)  कुनै व्र्क्षिले नेपालमा पैठारी भएको मालवस्िहुरू बैवङ्कङ्ग 
प्रवक्रर्ा माफि ि भिुानी हनुे गरी र्नकासी गनि चाहेमा पैठारी 
मूल्र्मा कक्षम्िमा १० प्रर्िशि मूल्र् अर्भववृि गरी र्नकासी 
बापिको वविेशी मदु्रा अग्रीम रूपमा प्राप्त भई सकेको वा सो 
बापि िोर्लएको प्रिीिपत्रको आधारमा वविेशी मदु्रा प्राप्त हनु े
प्रमाण पेश गरेमा र्नकासी गनि दिइनेछ। 

  िर पैठारी भएको र्मर्िले िईु वर्ि नाघेका र 
नेपालमा र्बक्री हनु नसकेका ववद्यिुीर् उपकरण (इलेक्षक्ट्रक 
वा इलेक्ट्रोर्नक) हरू पैठारीकिाि स्वरं्ले र्नकासी गनि चाहेमा 
र्नकासीकिाि र पैठारीकिािका बीचमा भएको िररि र्बक्री 
सम्झौिा पेश गरेमा र्नकासी गनि दिइनेछ र र्स िण्डमा 
उक्षल्लक्षिि मूल्र् अर्भववृिको शिि लागू हनुे छैन। 

(८) नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा नै उत्पािन भई प्रर्ोग भइसकेका वा 
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परुाना भाग ८४, ८५ र ९० मा पने मालवस्ि ुिथा नेपालर्भत्रबाट 
सङ्कर्लि जनुसकैु पिाथिका रद्दी िथा पत्रहुरू र्नकासी बापिको वविेशी 
मदु्रा अर्ग्रम रूपमा प्राप्त भई सकेको वा सो बापि िोर्लएको 
प्रिीिपत्रको आधारमा िईु पिीर् सक्षन्ध ववपरीि नहनुे गरी र्नकासी 
गनि दिइनेछ। 

(९) महसलु, मूल्र्ाङ्कन, ि्र्ाङ्क वा र्स्िै अन्र् प्रर्ोजनको लार्ग भन्सार 
ववभागको महार्निेशकले वस्ि ु वगीकरणको उपशीर्िकमा आवश्र्क 
अङ्कहरू थप गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन सक्नेछ। 

(१०) अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनि र्मल्न ेगरी बनाइएका स्कुटर, 
नेपाल सरकार, मवहला, बालबार्लका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालर् वा 
सम्बक्षन्धि क्षजल्लाको प्रमिु क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा अपाङ्गिा 
भएका व्र्क्षिहरूको नाममा पैठारी गिाि भन्सार महसलु लाग्ने छैन। 
पैठारीको अवस्थामा अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनि र्मल्ने 
नभएका र पैठारी गररसकेपर्छ अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिहरूले प्रर्ोग गनि 
र्मल्ने बनाई ििाि गने भएमा उि मन्त्रालर् वा सम्बक्षन्धि क्षजल्लाको 
प्रमिु क्षजल्ला अर्धकारीको र्सफाररसमा पैठारी गिाि लाग्ने भन्सार 
महसलु धरौटी र्लइनेछ। अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिहरूको नाममा 
उपर्ुिि बमोक्षजम ििाि भएको प्रमाण भन्सार कार्ािलर्मा पेश गरेपर्छ 
धरौटी रहेको भन्सार महसलु वफिाि दिइनेछ। र्सरी पैठारी गरेको 
स्कुटर नेपाल अपाङ्ग संघको र्सफाररसमा अपाङ्गिा भएका 
व्र्क्षिहरूलाई नै र्बक्री वा नामसारी गिाि भन्सार महसलु लाग्ने 
छैन। 

(११) बण्डेड वेर्रहाउस र नगि धरौटी (पासवूक) को सवुवधा नर्लएका 
उद्योगहरूले आफूले र्नकासी गने मालवस्ि ु उत्पािनको लार्ग 
आवश्र्क पने कच्चा पिाथि, सहार्क कच्चा पिाथि (नेपालमा 
उत्पािन नहनुे प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) पैठारी गरी सोबाट उत्पादिि 
िर्ारी मालवस्ि ु िोवकएको अवर्धर्भत्र िोवकएको प्रवक्रर्ा अनसुार 
र्नकासी गरेमा त्र्स्िा कच्चा पिाथि, सहार्क कच्चा पिाथि (नपेालमा 
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उत्पािन नहनुे प्र्ावकङ्ग मेटेररर्ल समेि) पैठारी गिाि भन्सार र्बन्िमुा 
लागेको कर, महसलु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही 
सूचनामा िोवकए बमोक्षजमका मालवस्िमुा िोवकए बमोक्षजमको 
र्मर्ििेक्षि िोवकए बमोक्षजमको समिरमा भन्सार र्बन्िबुाट वफिाि 
दिइनेछ। 

(१२) र्ात्रलेु ल्र्ाउन र लैजान पाउन े र्नजी प्रर्ोगका मालवस्ि ुसम्बन्धमा 
नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्षशि सूचनामा िोवकए बमोक्षजम नेपाली 
र्ात्रहुरूले ल्र्ाउने एल.सी.डी., प्लाज्मा वा एल.इ.डी. टेर्लर्भजनमा 
भन्सार महसलु, अन्िःशलु्क र मूल्र् अर्भववृि करको सट्टा समिरमा 
एकमषु्ट ५५ प्रर्िशि भन्सार महसलु असलु गररनेछ।  

  िर वैिेक्षशक रोजगारमा गई कम्िीमा लगािार बाह्र मवहना 
काम गरी आउने नेपाली नागररकहरूलाई एक पटकको लार्ग 
अर्भलेिवि गरी र्नजहरूले साथमा ल्र्ाएको एउटा जनुसकैु प्रकारको 
बत्तीस ईन्चसम्मको टेर्लर्भजनमा लाग्ने सम्पूणि कर महसलु छूट 
दिइनेछ। सो भन्िा बढी ईन्चको टेर्लर्भजन ल्र्ाएमा उि छूट 
सवुवधा दिइने छैन। 

(13) चलक्षचत्र ववकास वोडिको र्सफाररसमा नेपाली चलक्षचत्रको छार्ााँकनको 
लार्ग आवश्र्क र्न्त्र िथा उपकरण पर्छ वफिाि गने शििमा बढीमा 
एक वर्िको अवर्ध िोकी लाग्ने महसलु वापिको रकम बैङ्क ग्र्ारेण्टी 
र्लइ पैठारी गनि दिन सवकनेछन।् र्सरी पैठारी गररएका र्न्त्र िथा 
उपकरण वफिाि गरेपर्छ रािेको बैङ्क ग्र्ारेण्टी फुकुवा गररनेछ। 
िोकेको अवर्धमा वफिाि नगरेमा लाग्ने महसलु बैङ्क ग्र्ारेण्टीबाट 
असलु गरी त्र्स्िा र्न्त्र िथा उपकरण जफि गररनेछ। 

(१४) पैठारीकिािले नेपालमा र्बक्री गररने अर्धकिम िदु्रा र्बक्री मूल्र् 
पैठारीकै अवस्थामा सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्मा अर्नवार्ि घोर्णा 
गनुि पने गरी नेपाल सरकारले मालवस्िहुरू िोक्न सक्नेछ। 

(१५)  परुाना ट्रकहरूलाई वविेश लगी कन्टेनर ट्रक वा कन्टेनर राख्न ेटे्रलर 
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ट्रक बनाई वफिाि ल्र्ाएमा सोमा लागेको िचि रकममा लाग्ने भन्सार 
महसलु पूणि रूपमा छूट दिइनेछ।  

(१६)  शीर्िक ८७.०४ अन्िगिि पने कुनै ढुवानी साधनको इक्षिनसाँग 
जोर्डएको शीर्िक ८७.०६ अन्िगिि पने चेर्ससमा पैठारी भन्सार 
महसलु िर बढी भएको र सोही चेर्ससमा बनेको िर्ारी साधनमा 
पैठारी भन्सार महसलु िर कम भएको अवस्थामा कुनै पैठारीकिािले 
त्र्स्िो िर्ारी साधन पैठारी नगरी सोको इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस 
पैठारी गरी सो चेर्सस नेपालर्भतै्र वा वविेशमा लगी िर्ारी साधन 
बनाउन चाहेमा िेहार् बमोक्षजम सवुवधा प्रिान गररनेछः 
(क) इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी नेपालर्भतै्र िर्ारी 

साधन बनाउन चाहेमा सो चेर्सस पैठारी गिाि पैठारीकिािको 
अनरुोधमा चेर्ससमा लाग्ने पूरै महसलु धरौटीमा रािी छ 
मवहनार्भत्र िर्ारी साधन बनाई सम्बक्षन्धि र्नकार्मा ििाि 
गरी सोको प्रमाण िथा िर्ारी साधन सम्बक्षन्धि भन्सार 
कार्ािलर्मा पेश गरेपर्छ त्र्स्िो िर्ारी साधन पैठारी गिाि 
लाग्ने महसलु िर बमोक्षजमको महसलु रकम धरौटीबाट 
कट्टा गरी बााँकी धरौटी रकम पैठारीकिािलाई वफिाि 
दिइनेछ। 

(ि) इक्षिनसाँग जोर्डएको चेर्सस पैठारी गरी पनुः उि चेर्सस 
वविेशमा लगी िर्ारी साधन बनाई ल्र्ाउन चाहेमा 
पैठारीकिािको अनरुोधमा सो चेर्सस पैठारी गिाि लाग्ने पूरै 
महसलु धरौटीमा राक्षिनेछ र पैठारी भएको र्मर्िले िीन 
मवहनार्भत्र पैठारीकिािको अनरुोधमा कुनै प्रकारको महसलु 
नर्लई सो चेर्सस वविेश र्नकासी गनि अनमुर्ि दिइनेछ। 
र्सरी र्नकासी भएको चेर्ससमा र्नकासी भएको र्मर्िले छ 
मवहनार्भत्र िर्ारी साधन बनाई पैठारी गरेमा त्र्स्िो िर्ारी 
साधन बनाउन लागेको िचि एवं पवहले पैठारी भएको चेर्सस 
समेिको मूल्र्मा त्र्स्िो िर्ारी साधन पैठारी हुाँिा िरबन्िी 
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बमोक्षजम लाग्ने िर बमोक्षजमको महसलु चेर्सस पैठारी गिाि 
रािेको धरौटीबाट असलु गरी बााँकी धरौटी रकम वफिाि 
दिइनेछ र धरौटीबाट अपगु भएमा पैठारीकिािबाट असलु 
गररनेछ।  

(ग) नेपालक्षस्थि आर्धकाररक र्बके्रिा एजेन्सीको नाममा धरौटी 
रािी पैठारी भएको चेर्सस अन्र् व्र्क्षिले िररि गरी िण्ड 
(क) र (ि) बमोक्षजम िर्ारी साधन बनाउन चाहेमा त्र्स्िो 
व्र्क्षिलाई समेि िण्ड (क) र (ि) बमोक्षजमको सवुवधा 
प्रिान गररनेछ। 

(घ) उक्षल्लक्षिि सवुवधाको कार्ािन्वर्नका क्रममा कुनै प्रवक्रर्ागि 
कदठनाईहरू र्सजिना भएमा वा उक्षल्लक्षिि समर् सीमा 
अपर्ािप्त भएमा भन्सार ववभागका महार्निेशकले छ 
मवहनासम्म म्र्ाि थप गनि र आवश्र्क र्निेशन दिई 
सरलीकरण गनि सक्नेछ।  

(ङ)  उक्षल्लक्षिि ढुवानी साधनको प्रकृर्ि फरक गरी वा अन्र् 
प्रर्ोजनको लार्ग र्बक्री गने भएमा वा आफैले अन्र् प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउन चाहेमा कानून बमोक्षजम लाग्ने पूरै महसलु र्िरी 
र्बक्री गनि वा अन्र् प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन पाइनेछ। सो 
बमोक्षजम प्रकृर्ा पूरा नगरी ढुवानी साधनको प्रकृर्ि फरक 
पारेको वा घोवर्ि बाहेक अन्र् प्रर्ोगमा ल्र्ाएको पाइएमा 
त्र्स्िो साधन जफि गररनेछ। 

(१७) बन्ि कन्टेनरमा लगाउन ेसील भन्सार ववभागले िोकेको मूल्र् भिुानी 
गरी सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्बाट प्राप्त गनि सवकनेछ। 

(१८) कुनै भन्सार कार्ािलर्बाट मालवस्ि ुपैठारी गने गरी प्रिीिपत्र िोलेको 
िर कारणबस सो भन्सार कार्ािलर्को सट्टा अन्र् भन्सार कार्ािलर्बाट 
पैठारी गनुिपने अवस्था परेमा प्रिीिपत्र िोलेको बैकले पैठारी हनु े
भन्सार कार्ािलर् संशोधन गरेको प्रमाण पैठारी हनुे भन्सार 
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कार्ािलर्मा पेश भएमा सम्बक्षन्धि भन्सार कार्ािलर्ले मालवस्ि ु
जााँचपास गनिसक्न ेछ। र्सरी पैठारी हनुे भन्सार र्बन्ि ु पररवििनका 
लार्ग अन्र् र्नकार्को अनमुर्ि वा र्सफाररस आवश्र्क पने छैन। 

(१९)  नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्ि प्राप्त स्वास््र् संस्थाले ववरामीको 
शरीरबाट र्लइएको कुनै नमूना परीिणको लार्ग वविेशमा पठाउाँिा वा 
ल्र्ाउाँिा महसलु नर्लई लैजान वा ल्र्ाउन दिइनेछ। 

(२०) र्स अनसूुचीमा उल्लेि भएका मालवस्ि ु िथा िी मालवस्िहुरूको 
वस्ि ु वगीकरण शीर्िक वा उपशीर्िकमा फरक परी कार्ािन्वर्नमा 
दद्वववधा भएमा वा मालवस्िकुो वववरण र सोको शीर्िक वा 
उपशीर्िकमा कुनै त्रवुट फेला परेमा भन्सार ववभागको महार्निेशकले 
व्र्ाख्र्ा गरी िोक्न वा त्र्स्िो त्रवुट सच्र्ाउन सक्नेछ। 

(२१) नेपाल नागररक उड्डर्न प्रार्धकरणको र्सफाररसमा स्विेशी वार्सेुवा 
कम्पनीहरुका स्वार्मत्वमा रहेका हवाइजहाज िथा हेर्लकोप्टरहरु 
वविेशमा र्लजमा दिने गरी लगिमा रािी अस्थार्ी र्नकासी गनि दिन 
सवकनेछ।  

(२२) ग्र्ााँस वलेुट बनाउन महसलु धरौटी रािी र्नकासी गरेका िर 
कानूनमा िोवकएको म्र्ािर्भत्र वफिाि ल्र्ाउन नसकेका चेसीसहरु िीन 
मवहनार्भत्र वलेुट वा अन्र् ढुवानी िथा सवारीका साधन बनाई वफिाि 
ल्र्ाएमा र्सरी िर्ारी वलेुट वा अन्र् ढुवानी िथा सवारीका साधन 
वनाउाँिा लागेको मूल्र्मा लाग्ने महसलु असलु गरी पैठारी गनि 
दिइनेछ। िीन मवहनार्भत्र िर्ारी साधन नबनाई चेसीस नै वफिाि 
ल्र्ाएमा वा ल्र्ाइसकेको भएमा समेि एकपटकका लार्ग पवहला 
रािेको धरौटी रकम वफिाि दिइनेछ। 

(२३) वण्डेड वेर्र हाउसको इजाजि प्राप्त गरी बैङ्क ग्र्ारेण्टी सवुवधामा 
कच्चा पिाथि पैठारी गरी िर्ारी बस्ि ु बनाई कानूनले िोकेको 
म्र्ािर्भत्र र्नकासी गरेका िर ववववध कारणले बैङ्क ग्र्ारेण्टी फुकुवा 
गनि नसकेका उद्योगहरुको हकमा र्मर्ि २०७६ साल पौर् 
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मसान्िर्भत्र आवश्र्क कागजािसवहि र्नवेिन दिएमा त्र्स्िा बैङ्क 
ग्र्ारेण्टीहरु फुकुवा गररनेछ।  
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अनसूुची-२ 
(िफा २ को उपिफा (२) साँग सम्बक्षन्धि) 

१. नेपालबाट वविेशमा र्नकासी हनुे मालवस्िमुा िेहार् बमोक्षजम र्नकासी भन्सार 
महसलु लाग्नेछ। र्स िफामा उल्लेि भएका बाहेक अन्र् मालवस्िमुा 
र्नकासी भन्सार महसलु लाग्ने छैन। 

शीर्िक उपशीर्िक मालवस्िकुो वववरण 

र्नकासी 
भन्सार 

महसलु िर 
अन्र्था 
उल्लेि 
भएकोमा 

बाहेक मोल 
प्रर्िशिमा 

07.13  कोसा छोडाएको सखु्िा कोसे िरकारी, बोक्रा 
छोडाएको वा नछोडाएको वा िलेको वा निलेको  

  -मसुरुोः  

 0713.40.90 --मसुरुोको िाल (Split Red Lentils) प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

१०.०१  गहुाँ र मेसर्लन।  

  -िरुुम गहःु  

 1001.11.00 --बीऊ प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

 1001.19.00 --अन्र्   प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

  -अन्र्ः  

 1001.91.00 --बीऊ  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 
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 1001.99.00 --अन्र् प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

10.05  मकै।   

 1005.10.00 -बीऊ (गडेा)  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

 1005.90.00 -अन्र्   प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

10.06  धान।  

 1006.10.00 -धान  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

 1006.20.00 -कुटेको (िर राम्रो नफलेको)  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

 1006.30.00 -पार्लस वा चम्कने गरेको वा नगरेको कुटेर 
िर्ार गरेको चामल 

प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

 1006.40.00 -कर्नका  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 

12.11  मखु्र्िः सगुक्षन्धि वस्ि ुबनाउन,े और्र्ध बनाउन े
वा कीटनार्क और्र्ध बनाउने वा र्स्िै 
प्रर्ोजनका लार्ग प्रर्ोग हनुे िालको, िाजा, 
क्षचस्र्ाइएको, वहमीकृि वा सकेुको कावटएको वा 
नकावटएको, वपंधेको वा नवपंधेको वा धूलो 
पाररएको वा नपाररएको ववरुवा र ववरुवाका 
अङ्गहरू (बीर्ााँ र फलसमेि)।  

  -अन्र्ः  

 1211.90.10 --र्ाचािगमु्वा  प्र.के.क्षज. रु. 
५०००।- 

 1211.90.90 --अन्र्  प्र.के.क्षज. 
रु.१।- 
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14.04  अन्र्त्र नपरेको वनस्पर्ि उत्पािन।   

 1404.90.10 --अधि िर्ारी िर्रकत्था (कत्था रस)  प्र.के.क्षज. 
रु.७।- 

 1404.90.20 --िर्र कत्था  प्र.के.क्षज 
रु.५।- 

 1404.90.50 --रुद्रािका िानाहरू प्र.के.क्षज 
रु.१।- 

 1404.90.60 --अगेर्लको वोक्रा  प्र.के.क्षज 
रु.१।- 

 1404.90.70 --ररठ्ठा (सोपनट) प्र.के.क्षज 
रु.१।- 

 1404.90.90 --अन्र्  प्र.के.क्षज 
रु.५।- 

21.06  अन्र्त्र नपरेको िाद्य पिाथि।  

  -अन्र्ः  

 2106.90.20 --पान मसला (सिुी रवहि)  प्र.के.क्षज 
रु.४०।- 

 2106.90.70 --सिुी रवहि सगुक्षन्धि सपुारी प्र.के.क्षज 
रु.२५।- 

23.04 2304.00.00 भटमासको िेल र्नकाल्िा प्राप्त हनुे वपना र अन्र् 
ठोस अवशेर्, वपंधेको वा नवपंधेको वा पेलेटको 
रुपमा भएको वा नभएको। 

प्र.के.क्षज  
रु.-।५० 

23.05 2305.00.00 बिामको िेल पेल्िा र्नस्केको, वपंधेको वा 
नवपंधेको, पेलेटको रुपमा भएको वा नभएको 
वपना र अन्र् ठोस अवशेर्।  

प्र.के.क्षज  
रु.-।५० 
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23.06  वनस्पर्िको वोसो वा िेल र्नकाल्िा प्राप्त हनुे 
शीर्िक २३.०४ वा २३.०५ मा परेको बाहेक 
वपंधेको वा नवपंधेको, पेलेटको रुपमा भएको वा 
नभएको वपना र अन्र् ठोस अवशेर्। 

 

 2306.20.00 -आलसको बीर्ााँ  प्र.के.क्षज 
रु.१।- 

  -िोरी वा रार्ो (रेप और कोल्जा) िानाः  

 2306.41.00 --न्रू्न इरुर्सक अम्ल िोरी वा रार्ो (रेप अर 
कोल्जा) िानाहरू (र्सड्स) 

प्र.के.क्षज 
रु.।५० 

 2306.90.00 -अन्र्   प्र.के.क्षज 
रु.१।- 

24.03  अन्र् उत्पािनमा प्रर्ोग भएको सिुी र 
प्रर्िस्थापक सिुी; समरुपी (होमोक्षजनाइज्ड) वा 
पनुर्निर्मिि (ररकक्षन्स्टचएूटेड) सिुी; सिुीको रस र 
सार।  

  --अन्र्ः  

 2403.99.10 ---जिाि, िैनी, नस (स्नफ), गटु्िा र र्स्िै सिुी 
र्मक्षिि िर्ारी वस्िहुरू 

प्र.के.क्षज 
रु.५०।- 

 2403.99.90 ---अन्र्   प्र.के.क्षज 
रु.५०।- 

25.05  भाग २६ को मेटलववर्ररङ्ग (धािरु्िु) बालवुा 
बाहेक रङ्गीन वा रङ्गहीन सवै प्रकारको प्राकृर्िक 
बालवुा।  

 2505.10.00 -र्सर्लका बालवुा र क्वाजि  प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

 2505.90.00 -अन्र् बालवुा  प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 
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25.14 2514.00.00 अर्ल अर्ल टुक्राएको वा नटुक्राएको वा 
करौंर्िद्वारा काटेको वा नकाटेको वा अरु 
वकर्समले काटेको चारपाटे (वगािकार समेि) 
वढक्का वा पािा, स्लेट  

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

25.16  करौंर्िद्वारा वा अन्र् वकर्समले अर्ल अर्ल 
िार्छएको, कावटएको वा टुक्राइएको चारपाटे 
(वगािकार समेि) वढक्का वा पािाको रुपमा रहेको 
ग्रनेाइट (कडा पत्थर), पफािइरी, रेशा नभएको 
आग्नेर् चट्टान, वेसाल्ट, वलौटे ढंुगा र स्मारक 
एवं भवन बनाउने अन्र् ढंुगा।  

  -बलौट ढंुगाः  

 2516.20.10 --टुक्र्र्ाइएका वा नटुक्र्र्ाइएका र्गट्टी र 
बाटुर्लएका ढुङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इिसम्मका
  

प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

 2516.20.20 --टुक्र्र्ाइएका वा नटुक्र्र्ाइएका २.५ इिभन्िा 
बढीका ढुङ्गाहरू 

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

 2516.20.30 --टुक्र्र्ाइएका वा नटुक्र्र्ाइएका ढुङ्गाहरू र 
बालवुाको र्मिण, छराि 

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

25.17  साधारणिर्ा कंवक्रट जोड्िा, सडकमा ढंुगाका 
टुक्रा ओछ्याउाँिा वा रेल्वे र अन्र् र्स्िै ठाउंमा 
दृढ बनाउन बोझको रुपमा लगाउन प्रर्ोग 
गररने िावपि वा अिावपि र्गट्टी र टुक्राइएका वा 
वपंर्धएका ढंुगाहरू; बाटुर्लएका पत्थर (र्संगल), 
अक्षग्नप्रस्िर र र्ो शीर्िकको पवहलो भागमा 
उल्लेि भएका वस्िहुरू भएको वा नभएको 
स्ल्र्ाग (धाि ुअवशेर्), ड्रस र र्स्िै औद्योर्गक 
अवशेर्; अलकत्रार्िु मेकाडम (रोडा); िावपि 
वा अिावपि शीर्िक २५.१५ वा २५.१६ का  
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पत्थरका िाना, टुक्राटुक्री र धूलो। 

  -साधारणिर्ा कंवक्रट जोड्िा, सडकमा ढंुगा 
ओछ्याउाँिा वा रेल्वे र र्स्िै ठाउंमा दृढ बनाउन 
बोझ लगाउने काममा प्रर्ोग गररने िावपि वा 
अिावपि र्गट्टी र टुक्राइएका वा वपंर्धएका 
ढंुगाहरू, बाटुर्लएका प्रस्िर, अक्षग्नप्रस्िर 
(क्षफ्लण्ट):  

 2517.10.10 --टुक्राइएका वा नटुक्राइएका र्गट्टी र 
बाटुर्लएका ढुङ्गाहरू (पेवल्स),२.५ इिसम्मका 

प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

 2517.10.20 --टुक्राइएका वा नटुक्राइएका २.५ इिभन्िा 
बढीका ढुङ्गाहरू 

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

 2517.10.30 --टुक्राइएका वा नटुक्राइएका ढुङ्गाहरू र 
बालवुाको र्मिण, छराि 

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

  -उप शीर्िक २५१७.१० मा उक्षल्लक्षिि वस्ि ु
समावेश भए वा नभएका ड्रस र स्ल्र्ाग (धािकुा 
अवशेर्) का वा र्स्िै औद्योर्गक अवशेर्का 
मेकाडम (रोडा) :  

 2517.20.10 --टुक्राइएका वा नटुक्राइएका र्गट्टी र 
बाटुर्लएका ढुङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इिसम्मका
   

प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

 2517.20.20 -- टुक्राइएका वा नटुक्राइएका २.५ इिभन्िा 
बढीका ढुङ्गाहरू 

प्र.घ.र्म. रु. 
१,२००।- 

  -शीर्िक २५.१५ वा २५.१६ को िावपि वा 
अिावपि िाना (ग्रनेअुल), टुक्राटाक्री (क्षचवपङ्ग) र 
धलुो (पाउडर):  

 2517.49.10 --ढुङ्गाको धूलो (क्रसर उद्योगबाट उत्पादिि)
  

प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 
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 2517.49.९0 --अन्र् (क्रसर उद्योगबाट उत्पादिि)  प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

25.19  प्राकृर्िक म्र्ाग्नेर्सर्म कावोनेट (म्र्ाग्नेसाइट); 
गार्लएका म्र्ाग्नेर्सर्ा; पणुिरुपले बिर्लएको 
(डेडिवनि वा र्सन्टडि) म्र्ाग्नेर्सर्ा, बाल्नभुन्िा 
पवहले थोरै मात्रामा अन्र् अक्साइडहरू 
र्मलाइएको वा नर्मलाइएको; अन्र् म्र्ाग्नेर्सर्म 
अक्साइड, शिु वा अशिु।  

 2519.10.00 -प्राकृर्िक म्र्ाग्नेर्सर्म कावोनेट -म्र्ाग्नेसाइट)
  

प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

 2519.90.00 -अन्र् प्र.घ.र्म. 
रु.६००।- 

25.26  करौंर्िद्वारा वा अन्र् प्रकारले अर्ल अर्ल 
टुक्राइएको वा नटुक्राइएको, िार्छएको वा 
निार्छएको चारपाटे (बगािकार समेि) वढक्का वा 
पािा समेि र प्राकृर्िक क्षस्टर्टाइट (सावनु 
ढंुगा); टाल्क (िरी)।   

 2526.10.00 -नवपधेको धूलो नबनाएको  प्र.के.क्षज 
रु.१।५० 

३९.१५  प्लावष्टकको अवशेर्, पेररङस (किरन) र रद्दी।  

 ३९१५.१०.०० -इथाइर्लनको पोर्लमरको प्र.के.क्षज 
रु.२/- 

 ३९१५.२०.०० -स्टाइररनको पोर्लमरको प्र.के.क्षज 
रु.२/- 

 ३९१५.३०.०० -र्भनार्ल क्लोराइडको पोर्लमरको प्र.के.क्षज 
रु.२/- 

 ३९१५.९०.०० -अन्र् प्लावष्टकको प्र.के.क्षज 
रु.२/- 
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44.01  बाल्ने िाउरा, मढुा, क्षचरेको मोटो टुक्रा (र्बलेट), 
हांगा र्बंगा वा िाउराको बाधेको र्बटो, वा र्स्िै 
रुपमा; काठका चोइटाचोइटी वा मर्सना 
टुक्राटाक्री (पावटिकल); काठ क्षचरेको धूलो, 
काठको अवशेर्, रद्दी वस्ि,ु मढुो, र्ब्रकेट (र्थचेर 
बनाइएको चक्का), पेलेट मट्याङ्ग्ग्रा वा र्स्िै 
रुपमा एकर्त्रि गररएको वा नगररएको।  

  -बाल्न े िाउरा, मढुा, क्षचरेको मोटो टुक्रा 
(र्बलेट), हांगा र्बगा,ं िाउराको र्बटो वा र्स्िै 
रुपमाः  

 4401.11.00 --कोणधारी (कोर्नफेरस)  २००% 

 4401.19.00 --गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस) २००% 

  (काठको चोइटा चोइटी वा मर्सना टुक्राटाक्री 
पावटिकि ल) :  

 4401.21.00 --कोणधारी (कोर्नफेरस) २००% 

 4401.22.00 --गैर कोणधारी (नन-कोर्नफेरस) २००% 

  -काठको धूलो, काठको अवशेर् र रद्दी वस्ि,ु 
मढुा, चक्का (वव्रकेट), गवुटका (पेलेट) हरु वा 
र्स्िै रुपमा एकर्त्रि गररएकोः   

 4401.31.00 --काठका गवुटका (उडपेलेट) हरु २००% 

 4401.39.00 --अन्र्  २००% 

44.03  बोक्रा वा काठको बावहरी नरम भाग िाछेको वा 
निाछेको वा मोटा मोटी ढंगले चारपाटे पारेको 
अपररमाक्षजिि काठ।  

  -रंगलेप (पेन्ट) वणिक रङ्ग (स्टेन), वक्रओसोट  
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वा अन्र् संरक्षिि (वप्रजभेवटभ) 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 जािहरू) को, कुनै पर्न 
र्िर्िक-छेिन आर्ाम (क्रस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा सोभन्िा बढी भएको २००% 

 4403.22.00 --सल्ला (पाइनस जािहरू) को, अन्र्  २००% 

 4403.23.00 --िेविारु (एर्बएस जािहरू) र स्प्रसु (वपर्सर्ा 
जािहरू) को, कुनै पर्न र्िर्िक-छेिन आर्ाम 
(क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा 
सोभन्िा बढी भएको  २००% 

 4403.24.00 --िेविारु (एर्बएस जािहरू) र स्प्रसु (वपर्सर्ा 
जािहरू) को, अन्र् २००% 

 4403.25.00 --अन्र्, कुनै पर्न र्िर्िक-छेिन आर्ाम (क्रस 
सेक्सनल डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा सोभन्िा 
बढी भएको २००% 

 4403.26.00 --अन्र्  २००% 

  -अन्र्, उष्णप्रिेशीर् (ट्रवपकल) काठकोः   

 4403.41.00 --गाढा रािो मेरान्िी, हलकुा रािो मेरान्िी र 
मेरान्िी बकाउ २००% 

 4403.49.00 --अन्र्  २००% 

  -अन्र्:  
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 4403.91.00 --ओकको   २००% 

 4403.93.00 --बीच (फागस जािहरू) को, कुनै पर्न र्िर्िक-
छेिन आर्ाम (क्रस सेक्सनल डाइमेन्सन) १५ 
से.र्म. वा सोभन्िा बढी भएको २००% 

 4403.94.00 --बीच (फागस जािहरू) को, अन्र् २००% 

 4403.95.00 --भोजपत्र (बचि) (बेटुला जािहरू) को, कुनै 
पर्न र्िर्िक-छेिन आर्ाम (क्रस सेक्सनल 
डाइमेन्सन) १५ से.र्म. वा सोभन्िा बढी भएको २००% 

 4403.96.00 --भोजपत्र (बचि) (बेटुला जािहरू) को, अन्र् २००% 

 4403.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन (पोपलुस 
जािहरू) को २००% 

 4403.98.00 --मसला (र्कुर्लप्टस जािहरू) को २००% 

  --अन्र्ः   

 4403.99.10 ---५ इि वा सो भन्िा कम मोटाइमा 
लम्वाइमा क्षचरेको २००% 

 4403.99.90 ---अन्र्  २००% 

44.04  हपुको काठ; काठको क्षचरेको िांवा (पोल); 
र्ििारेको िर लम्बाइमा नक्षचरेको काठको घोचा 
(पाइल), वकलो (वपकेट) र एकापट्टी र्ििाररएको 
घोचो (स्टेक); साधारणरुपले काटंछांट गरेको 
िर निोब्राएको, नबंग्र्ाएको, अरुथोक 
नबनाएको टेक्न े लठृी, छािाको डण्डी, 
औजारको डण्डी वा त्र्स्िै सामान बनाउन 
उपर्िु हनुे िालको काठको छडी, 
चोइटाचोइटी काठ (क्षचपउड) र र्स्िै।  
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 4404.10.00 -िेविार जार्िको (कोर्नफेरस) २००% 

 4404.20.00 -िेविार जार्िको बाहेक (नन्कोर्नफेरस)  २००% 

44.05 4405.00.00 काठको ऊन; काठको वपठो। २००% 

44.06  रेल वा ट्रामको काठका पटरीहरू (क्षस्लपर) 
(क्रस-टाइज)।  

  -असंर्सि (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% 

44.07  लम्बाइमा क्षचरेको वा काटेको (क्षचप्ड), िाछेको 
(स्लाइस्ड) वा बोक्रा हटाएको (वपल्ड) रण्डा 
लगाएको वा नलगाएको, अपघिर्क लगाई 
क्षचल्र्ाएको वा नक्षचल्र्ाएको वा छेउमा जोड 
(इन्ड ज्वाइन्टेड) गररएको वा नगररएको ६ 
एम.एम. भन्िा बढी मोटाइको काठ।  

  -कोणधारी (कोर्नफेरस):  

 4407.11.00 --सल्ला (पाइनस जािहरू) को २००% 

 4407.12.00 --िेविारु (एर्बएस जािहरू) र स्प्रसु वपर्सर्ा 
जािहरू) को  २००% 

 4407.19.00 --अन्र्  २००% 

  -उष्णप्रिेशीर् (ट्रवपकल) काठकोः  
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 4407.21.00 --महोगनी स्वीटेर्नर्ा (एसपीपी) २००% 

 4407.22.00 --र्भरोला, इम्बइुर्ा र वाल्सा २००% 

 4407.25.00 --गाढा रािो मेरान्िी, हलकुा रािो मेरान्िी र 
मेरान्िी बकाउ २००% 

 4407.26.00 --सेिो लौआन, सेिो मेरान्िी, सेिो सेरार्ा, 
पहेंलो मेरान्िी र एलान २००% 

 4407.29.00 --अन्र्  २००% 

  -अन्र्ः   

 4407.91.00 --ओकको   २००% 

 4407.92.00 --बीचको  २००% 

 4407.96.00 --भोजपत्र (बचि) (बेटुला जािहरू) को २००% 

 4407.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन (पोपलुस 
जािहरू) को २००% 

 4407.99.00 --अन्र्  २००% 

44.08  पषृ्ठावरण वा बावहरी पत्र चढाउने (भेर्नर्ररङ्ग) 
र्नर्मत्तका चािर (क्षशट्स) हरू (पटर्लि काष्ठ 
(ल्र्ार्मनेटेड् उड) िाछेर (स्लाइर्सङ्) प्राप्त हनु े
वस्ि ु समेि), प्लाइउड (स्िर काष्ठ) वा र्स्िै 
पटर्लि काष्ठ र्नर्मत्तका चािरहरू (क्षशट्स) िथा 
रण्डा (प्लेन) लगाएको वा नलगाएको अपघिर्क 
लगाएको वा नलगाएको, िइु टुप्पा जोर्डएका 
(स्लाइस्ड) वा नजोर्डएको वा छेउको जोड 
(इण्ड ज्वाइण्टेड्) गररएको वा नगररएको, ६ 
र्म. र्म मा नबढ्ने मोटाइ (र्थकनेस) भएका 
अन्र् काठ।  
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 4408.10.00 -कोणधारी  प्रर्ि वकलो 
रु.६।- 

  -उष्णप्रिेशीर् (ट्रवपकल)काठकोः  

 4408.31.00 --गाढा रािो मेरान्िी, हलकुा रािो मेरान्िी र 
मेरान्िी बकाउ 

प्रर्ि वकलो 
रु.६।- 

 4408.39.00 --अन्र् प्रर्ि वकलो 
रु.६।- 

 4408.90.00 -अन्र् प्रर्ि वकलो 
रु.६।- 

४७.07  प्रर्िलब्ध (ररकभडि) (रद्दी र टुक्राटाक्री) कागि 
वा कागिको गािा (पेपरबोडि)।    

  ४७०७.10.०० 

  

-अववरंक्षजि (अनक्षब्लज्ड) दृढ कागि (क्राफ्ट 
पेपर) वा कागिगािा (पेपर बोडि) वा िोल्सीिार 
कागि (कोरुगटेेड पेपर) वा कागिगािा (पेपर 
बोडि)  

प्र.के.क्षज 

रु.२/- 

  ४७०७.20.०० 

  

-संपूणििः रंगीन नगरेको, मखु्र्िर्ा ववरंक्षजि 
रासार्र्नक गभुो (पल्प) बाट बनाइएको अन्र् 
कागि र कागि गािा (पेपर बोडि)  

प्र.के.क्षज 

रु.२/- 

  ४७०७.30.०० -मखु्र्िः र्ाक्षन्त्रक गभुो (मेकार्नकल पल्प) बाट 
बनाइएको कागि वा कागिगािा (पेपरबोडि) 
(जस्िै समाचारपत्र, पर्त्रका (जनिल्स) र त्र्स्िै 
मदु्रण सामग्रीहरु)  

प्र.के.क्षज 

रु.२/- 

 ४७०७.90.००  -अन्र्, नकेलाइएको वा नछुट्याइएको रद्दी र 
टुक्राटाक्रीहरु (अवशेर्) (वेष्ट एण्ड स्क्राप) 

प्र.के.क्षज 

रु.२/- 

७२.04   रद्दी फलाम र पत्र;ु पनु पगार्लने फलाम वा 
इस्पािको ईट आकारको (इन्गोट) पत्र।ु 

 

  ७२०४.10.०० -रद्दी ढालेको (कास्ट) फलामको रद्दी र पत्र प्र.के.क्षज 



 

371 
 

रु.५/- 

    -र्मक्षिि स्पाि (एल्वार्क्षस्टल) का रद्दी र पत्रःु
  

 

  ७२०४.21.०० --क्षिर्ा नलाग्न ेइस्पािको प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

  ७२०४.29.००  --अन्र्  प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

  ७२०४.30.०० -वटनर्िु फलाम वा इस्पािका रद्दी वा पत्र ु प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

    -अन्र् रद्दी र पत्रःु   

  ७२०४.41.०० 

 

  

--गट्ठा (वण्डल) मा भए वा नभएका, 
(कारिानाको काम पर्छ र्नस्केका) टिर्निङ्ग, 
शेर्भङ्ग, क्षचप्स, र्मर्लङ्ग वेष्ट, स-डस्ट, वफर्लङ्गस, 
वट्रर्मङ्गस र स्टैक्षम्पङ्ग जस्िा छ्यांकन, टुक्राटाक्री 
र धूलो रुपका पत्र ु

प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

  ७२०४.49.०० --अन्र् प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

  ७२०४.50.०० इिट आकारको (इनगट) पनु पगार्लने पत्र ु प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

७४ ०४ ७४०४.00.०० िामा अवशेर् र पत्र।ु  प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

७६ ०२ ७६०२.००.०० अलरु्मर्नर्म अवशेर् र पत्र।ु 
प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

७९ ०२ ७९०२.००.०० जस्िा अवशेर् र पत्रहुरु।  प्र.के.क्षज 

रु.५/- 

८० ०३ ८००३.००.०० वटनको लाप्सा, डण्डी, प्रोफार्ल र िार। 
प्र.के.क्षज 

रु.५/- 



 

372 
 

२. र्नकासी हनुे मालवस्िकुो वगीकरणका लार्ग भन्सार कार्ािलर्हरूले अनसूुची-
१ को पररच्छेि १ िेक्षि २१ सम्म पने भाग १ िेक्षि ९७ सम्ममा उक्षल्लक्षिि 
उपशीर्िकको प्रर्ोग गनुि पनेछ। 

३. क्षजल्ला वन कार्ािलर्को इजाजि र्लई उद्योगले धूप वा हवनमा प्रर्ोग हनु े
गरी सल्लाबाट बनाएको स-साना टुक्राहरू (Chips) (उपशीर्िक 
४४०१.३१.०० र ४४०१.३९.००) र्नकासी गिाि िश प्रर्िशिमात्र भन्सार 
महसलु लाग्नेछ।  

४. संर्िु राि संघको अनरुोधमा शाक्षन्ि स्थापनाथि िवटने नेपाली सेना, सशस्त्र 
प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रर्ोगका लार्ग रिा मन्त्रालर् वा गहृ मन्त्रालर्को 
र्सफाररसमा लैजाने आमौड पसिनल क्र्ाररर्र, सवारी साधन, हाि हर्िर्ार 
लगार्ि सबै प्रकारका मालवस्ि ुलगिमा रािी र्नकासी गनि दिइनेछ।  
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अनसूुची -३ 

(िफा १० साँग सम्बक्षन्धि) 
सडक र्नमािण िस्िरु 

िेहार्का सवारी साधन पैठारी हुाँिाका बिि भन्सार र्बन्िमुा र स्विेशमा उत्पािन हनुे िथा 
सम्वि ्२०७६ जेष्ठ १५ गिेभन्िा अगार्ड पैठारी भएका सवारी साधनमा ििािका बिि िेहार् 
बमोक्षजमको सडक र्नमािण िस्िरु लाग्नेछ :- 

सवारी साधनको वकर्सम िस्िरु 

(क) माइक्रोबस, बस, ट्रक, वट्रपर, ट्रक, र्मक्सचर, 
र्मनीबस, र्मनीट्रक, र्मनीवटपर  

मूल्र्को साि प्रर्िशि 

(ि) २००० र्स.र्स. सम्मका कार, जीप, भ्र्ान मूल्र्को आठ प्रर्िशि 

(ग) २००० र्स.र्स. भन्िा मार्थका कार, जीप, 
भ्र्ान 

मूल्र्को िश प्रर्िशि 

(घ) मोटरसाइकल प्रर्ि थान :  

 (अ) १५५ र्स.र्स. सम्मको रु. १५,०००।– 

 (आ) १५६ िेक्षि २५० र्स.र्स. सम्मको रु. १८,०००।– 

 (इ) २५१ िेक्षि ४०० र्स.र्स. सम्मको रु. ५०,०००।– 

 (ई) ४०१ र्स.र्स. र सोिेक्षि मार्थ रु. २,००,०००।– 

 

जनुसकैु प्रवक्रर्ाबाट शरुु ििाि हनु आउन ेसवारी साधनलाई उपर्ुिि अनसुार नै िस्िरु 
लाग्नेछ। 

 िर,  

(१)  कूटनीर्िक र्नर्ोग िथा कूटनीर्िक सवुवधा प्राप्त व्र्क्षि, िमकल, एम्बलेुन्स र 
शव वाहनलाई र्स्िो िस्िरु लाग्ने छैन। 

(२)  चालीस वा सोभन्िा बढी सीट िमिाका कम्िीमा पााँच वटा बस साविजर्नक 
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र्ािार्ािमा सिालन गने गरी ििाि भएका सहकारी संस्था िथा कम्पनीले 
उक्षल्लक्षिि प्रर्ोजनको लार्ग पैठारी गने उि िमिाका िर्ारी बस एवं 
र्िनका चेर्ससमा र्स्िो िस्िरु लाग्ने छैन। 

(३)  र्बद्यिुीर् माध्र्मबाट सिालन हनु ेिईु पागं्र ेसवारी साधनको हकमा १५०० 
वाटभन्िा कम िमिाको लाई १५५ सी.सी. सरह र १५०१ वाट भन्िा 
मार्थकोलाई १५६-२५० सी.सी. सरहको सडक र्नमािण िस्िरु लगाई सोमा 
पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(४)  ववद्यिु, सोलार वा व्र्ावट्रबाट चल्ने सवारी साधनमा सडक र्नमािण िस्िरु 
पचास प्रर्िशि छूट हनुेछ। 

(५)  र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापर्न अपाङ्गिा भएका 
व्र्क्षिले प्रर्ोग गनि र्मल्ने गरी बनाइका १५५ सी.सी. सम्मका स्कूटरमा 
सडक र्नमािण िस्िरु लाग्न ेछैन। 

स्पष्टीकरण : र्स िफाको प्रर्ोजनको लार्ग, - 

(१)  “मूल्र्” भन्नाले आन्िररक िररिको हकमा मूल्र् अर्भववृि करसवहिको 
बीजक मूल्र् र पैठारीको हकमा भन्सार महसलु, अन्िःशलु्क, मूल्र् अर्भववृि 
कर िथा भन्सार र्बन्िमुा लाग्न े सबै प्रकारका िस्िरु र शलु्क समावेश 
भएको मूल्र् सम्झन ुपछि। 

(२)  “जनुसकैु प्रवक्रर्ाबाट” भन्नाले र्ललाम, जफि, हस्िान्िरण, िररि वा 
र्बक्रीबाट ििाि हनु आउन ेसवारी साधन सम्झन ुपछि। 
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अनसूुची–४ 

 (िफा १२ साँग सम्बक्षन्धि) 
 चलक्षचत्र ववकास शलु्क 

1. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा नेपालमा चलक्षचत्रहरूको प्रिशिनमा चलक्षचत्र 
घरहरूले प्रिशिन गने वविेशी चलक्षचत्रको सबै िेणीको प्रवेश शलु्कमा पन्र 
प्रर्िशि चलक्षचत्र ववकास शलु्क असलु उपर गररनेछ। 

२. चलक्षचत्र घरहरूले क्र्ार्बन सिालन गनि पाउने छन।् वविेशी चलक्षचत्र प्रिशिन 
गरे बापि त्र्स्िो क्र्ार्बनको सबै िेणीको वटकट र्बक्रीबाट असलु गने 
चलक्षचत्र ववकास शलु्कको िर प्रवेश शलु्कको बीस प्रर्िशि हनुेछ। 

३.  चलक्षचत्र घरहरूले आफूले प्रिशिन गरेको चलक्षचत्रको िैर्नक वटकट र्बक्रीको 
वववरण अर्भलेि र्बक्री िािामा िैर्नक रूपमा अद्यावर्धक गनुि पनेछ। 
चलक्षचत्र घरहरूले चलक्षचत्र प्रिशिन सम्बन्धी वववरण साप्तावहक रूपमा 
काठमाडौं उपत्र्काको हकमा चलक्षचत्र ववकास बोडि र सम्बक्षन्धि आन्िररक 
राजस्व कार्ािलर्मा िथा अन्र् िेत्रको हकमा आन्िररक राजस्व कार्ािलर् 
भएको क्षजल्लामा सो कार्ािलर्मा र आन्िररक राजस्व कार्ािलर् नभएको 
क्षजल्लामा कोर् िथा लेिा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्मा बझुाउन ुपनेछ। 

४. चलक्षचत्र घरहरुले ववद्यिुीर् प्रणाली (ई वटकेवटङ्ग र्सष्टम) बाट वटकट जारी गरी 
2076 असार मसान्िर्भत्र केन्द्रीर् चलक्षचत्र व्र्वस्थापन प्रणाली (सेन्ट्रल 
र्सनेमा म्र्ानेजमेन्ट) को सभिरसाँग र्लङ्क गनुि पनेछ। 

५. प्रकरण ४ बमोक्षजम िोवकएको समर्मा ववद्यिुीर् प्रणाली जडान िथा केन्द्रीर् 
सभिरसाँग र्लङ्क नगरी वटकट जारी गरेको पाइएमा त्र्सरी जारी गररएको 
वटकटबाट प्राप्त रकमको पवहलो पटकका लार्ग शिप्रर्िशि एक पटकभन्िा 
बढीको लार्ग िईु सर् प्रर्िशि जररबाना लगाई असलु उपर गररनेछ। 

6. प्रकरण १ र २ बमोक्षजमको शलु्क चलक्षचत्र घरहरूले असलु उपर गरी प्रत्रे्क 
मवहनाको शलु्क अको मवहनाको पच्चीस गिेर्भत्र प्रकरण ५ को अधीनमा रही 
वववरण सवहि सम्बक्षन्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर् वा करिािा सेवा 
कार्ािलर् वा सो कार्ािलर्हरु नभएको क्षजल्लामा कोर् िथा लेिा र्नर्न्त्रक 
कार्ािलर्मा िाक्षिला गनुि पनेछ। िोकेको समर्मा शलु्क नबझुाउनेलाई 
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प्रत्रे्क मवहनाको बझुाउन ुपने शलु्कको पच्चीस प्रर्िशि जररबाना लाग्नेछ। 
चलक्षचत्र ववकास शलु्कको मार्सक वववरण उक्षल्लक्षिि अवर्धर्भत्र चलक्षचत्र 
ववकास बोडिमा समेि बझुाउन ुपनेछ। चलक्षचत्र ववकास बोडिमा बझुाउन ुपने 
वववरण बक्स अवफस प्रणालीबाट समेि पठाउन ुपनेछ। 

7. चलक्षचत्र घरहरूले चलक्षचत्र प्रिशिन गरी चलक्षचत्र प्रिशिन नगरेको भनी वा 
वविेशी चलक्षचत्र प्रिशिन गरी नेपाली चलक्षचत्र प्रिशिन गरेको हो भनी वा 
वास्िववक वटकट र्बक्रीभन्िा कम वटकट र्बक्री िैर्नक र्बक्री िािामा जनाई 
झटु्टा वववरण दिएमा र्नम्न बमोक्षजमको जररबाना लगाई त्र्सरी छर्लएको 
चलक्षचत्र ववकास शलु्क सवहि असलु उपर गररनेछ:- 
(क) पवहलो पटक भए छर्लएको चलक्षचत्र ववकास शलु्कको शि प्रर्िशि। 

(ि) िोस्रो पटक वा सोभन्िा बढी जर्िसकैु पटक भए पर्न छर्लएको 
चलक्षचत्र ववकास शलु्कको िईु सर् प्रर्िशि।  

8. प्रकरण ४ र ५ बमोक्षजम िोवकएको म्र्ाि व्र्र्िि भएको िईु मवहनार्भत्र 
जररबानासवहि शलु्क नबझुाउने चलक्षचत्र घर बन्ि गरी लागेको शलु्क िथा 
जररबाना समेि सम्बक्षन्धि अर्धकृिले असलु गनेछ। समर्मा वववरण पेश 
नगरेमा प्रर्ि मवहना एक हजार रुपैर्ााँ जररबाना लाग्नेछ। 

9.  िैवी प्रकोप, उपकरणीर् ममिि सम्भार वा अन्र् कुनै कारणले साि दिन वा 
सोभन्िा बढी दिन चलक्षचत्र घर बन्ि भएको व्र्होरा प्रकरण ११ मा 
उक्षल्लक्षिि कार्ािलर्ले प्रमाक्षणि गरेको अवस्थामा बन्ि भएको दिनको चलक्षचत्र 
ववकास शलु्क लाग्ने छैन। 

10.  ववद्याथीवगिको सहरु्लर्िको लार्ग शर्नबार र्बहान ८ बजेको र साविजर्नक 
र्बिा परेका दिनको र्बहान ८ बजेको शोको चलक्षचत्र प्रिशिनीमा चलक्षचत्र 
ववकास शलु्कमा पचास प्रर्िशि छूट दिइनेछ।  

11.  र्स अनसूुची बमोक्षजम गरेको र्नणिर् उपर पैिीस दिनर्भत्र राजस्व 
न्र्ार्ार्धकरणमा पनुरावेिन लाग्नेछ।  

12. चलक्षचत्र ववकास शलु्क सम्बन्धी प्रशासन आन्िररक राजस्व कार्ािलर् वा 
करिािा सेवा कार्ािलर् भएको क्षजल्लामा सो कार्ािलर्ले र आन्िररक राजस्व 
कार्ािलर् वा करिािा सेवा कार्ािलर् नभएको क्षजल्लामा कोर् िथा लेिा 
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र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले गनेछ।  
१3. चलक्षचत्र ववकास शलु्कको अनगुमन चलक्षचत्र ववकास बोडिले समेि गनेछ। 

चलक्षचत्र ववकास शलु्कको स्थलगि र्नरीिणका लार्ग बोडिबाट िवटई आएका 
कमिचारीलाई चलक्षचत्र सम्बन्धी अर्भलेि, र्बक्री िािा िथा िशिक संख्र्ा 
सम्बन्धी अर्भलेि चलक्षचत्र घरले उपलब्ध गराउन ु पनेछ। सम्बक्षन्धि 
आन्िररक राजस्व कार्ािलर् वा करिािा सेवा कार्ािलर् वा कोर् िथा लेिा 
र्नर्न्त्रक कार्ािलर्ले आवश्र्किा अनसुार अनगुमन िथा र्नरीिण गनेछन।्  

१4. चलक्षचत्र घरका सिालकहरूले चलक्षचत्र प्रिशिन गनुिभन्िा एक दिन अगावै 
आफूले प्रर्ोग गने वटकटको र्सलर्सलेवार नम्बर, चलक्षचत्रको नाम र प्रिशिन 
गररने र्मर्ि चलक्षचत्र ववकास बोडि र आन्िररक राजस्व कार्ािलर् वा करिािा 
सेवा कार्ािलर् वा कोर् िथा लेिा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्मा जानकारी गराउन ु
पनेछ र सोको अर्भलेि चलक्षचत्र घरहरूले राख्न ुपनेछ।  

१5.  र्स अनसूुची बमोक्षजम असलु भएको चलक्षचत्र ववकास शलु्कको नब्बे प्रर्िशि 
रकम चलक्षचत्र ववकास बोडिलाई र बााँकी िश प्रर्िशि रकम आन्िररक 
राजस्व ववभागले िोकेको प्रवक्रर्ा बमोक्षजम चलक्षचत्र ववकास शलु्कको प्रशासन 
गने कार्ािलर्को प्रशासर्नक िथा भौर्िक सधुार कार्िमा िचि गनि सवकनेछ। 
चलक्षचत्र ववकास बोडिले आफूले प्राप्त गरेको चलक्षचत्र ववकास शलु्क रकमको 
पच्चीस प्रर्िशिभन्िा बढी रकम प्रशासर्नक कार्िमा िचि गनि पाउने छैन। 

१6. चलक्षचत्र ववकास शलु्क सम्बन्धी अन्र् प्रवक्रर्ागि कुरा चलक्षचत्र ववकास 
बोडिको र्सफाररसमा आन्िररक राजस्व ववभागले िोके बमोक्षजम हनुेछ। 

१7. चलक्षचत्र ववकास शलु्कको लेिापरीिण महालेिापरीिकबाट हनुेछ।  


