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आङ्झथिक ऐन, २०७9 
                               प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्  
                               २०७9।०3।31 

सॊवत ्२०७९ सारको ऐन नॊ. ७ 
 

नेऩार सयकायको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनेको ऐन 

प्रस्तावना: नेऩार सयकायको आङ्झथिक वषि २०७9/०80 को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामािन्वमन गनि याजस्व सङ्करन गने, कय घटाउने, फढाउने, छङ्टट ङ्छदने तथा याजस्व 
प्रशासन सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनराई सॊशोधन गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

सङ्घीम सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ। 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "आङ्झथिक ऐन, २०७9" यहेको 

छ।  
(२) मो ऐनको दपा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 य 36 
तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टने%न ्य अन्म दपाहरू सॊवत ्2079 सार साउन 1 गतेदेङ्ञि 
प्रायम्ब हङ्टनेछन।् 

२. बन्साय भहसङ्टर: ( १) ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभा अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ बन्साय 
भहसङ्टर रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ।  

  (२) ङ्झनकासी हङ्टने भारवस्तङ्टभा अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर 
रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ।  

३. बन्साय सेवा दस्तङ्टय: ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको प्रङ्झत प्रऻाऩनऩत्रभा 
ङ्झनकासी फाऩत एक सम रुऩैमाॉ य ऩैठायी फाऩत ऩाॉच सम रुऩैमाॉ बन्साय सेवा 
दस्तङ्टय रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ।  

  तय ङ्झनकासी भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट, कूटनीङ्झतक तथा भहसङ्टर 
सङ्टङ्जवधाभा ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट तथा भहसङ्टर ङ्झतयी अस्थामी ऩैठायी 
हङ्टने भारवस्तङ्ट, हवाईभागिफाट मात्र ङ्टरे आपूसॉगै रैजाने भारवस्तङ्ट य ऩाॉच हजाय 
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रुऩैमाॉसम्भ भूल्मको ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभा बन्साय सेवा दस्तङ्टय 
राग्ने छैन। 

४. कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क: अनङ्टसूची-१ को दपा १६ भा उल्रेि बएका भारवस्तङ्ट ऩैठायी 
हङ्टॉदा ऩैठायी भूल्मभा सोही दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित दयरे कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क रगाइने य 
असङ्टर गङ्चयनेछ। 

  तय त्मस्ता भारवस्तङ्टको ऩैठायी हङ्टॉदा बन्साय भहसङ्टर राग्ने यहेछ 
बने त्मस्तो ऩैठायीभा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क राग्ने छैन। 

५= अन्त्शङ्टल्क: नेऩारङ्झबत्रको कायिानाफाट उत्ऩादन वा तमाय बएका भारवस्तङ्ट 
वा ऩदाथि, ऩैठायी बएका भारवस्तङ्ट वा ऩदाथि वा सेवाभा अन्त्शङ्टल्क ऐन, 
२०५८ फभोङ्ञजभ अन्त्शङ्टल्क रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ। 

६. भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय: भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२ फभोङ्ञजभ भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय रगाइन ेय असङ्टर गङ्चयनेछ। 

७. स्वास््म जोङ्ञिभ कय: ( १) ङ्जवदेशफाट ऩैठायी हङ्टने य स्वदेशभा उत्ऩाङ्छदत 
ङ्झफॉडीभा प्रङ्झत ङ्ञिल्री तीस ऩैसा‚ च ङ्टयोट य ङ्झसगायभा प्रङ्झत ङ्ञिल्री साठी ऩैसा य 
तमायी िाने सङ्टतॉ, िैनी, गङ्टट्िा, ऩान भसराभा प्रङ्झत ङ्जकरोग्राभ साठी रुऩैमाॉका 
दयरे सभदयभा स्वास््म जोङ्ञिभ कय रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

  (२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको कय ऩैठायीका फित बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टभा य स्वदेशी उत्ऩादनका हकभा प्रङ्झतष्ठानफाट ङ्झनष्कासनका फित असङ्टर 
गङ्चयनेछ। 

(३) स्वास््म जोङ्ञिभ कयको ङ्झनमभन य प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबागरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

८.  ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क: ( १) ङ्जवदेशभा अध्ममन गनि जाने ङ्जवद्याथॉराई ङ्ञशऺण 
शङ्टल्क फाऩत ङ्जवदेशी भङ्टद्राको सटही सङ्टङ्जवधा ङ्छदॉदा त्मस्तो सटही यकभभा दङ्टई 
प्रङ्झतशत ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवदेशी भङ्टद्राको सटही सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध 
गयाउन े फैङ्क वा ङ्जवत्तीम सॊस्थारे ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क फाऩत सङ्करन गयेको 
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यकभ अको भङ्जहनाको ऩच्चीस गतेङ्झबत्र याजस्व िाताभा जम्भा गयी सोको 
ङ्जववयण सङ्जहतको जानकायी सम्फङ्ञन्धत याजस्व कामािरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र कङ्ट नै फैङ्क  वा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थारे ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्कको यकभ दाङ्ञिर नगयेभा वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशतका 
दयरे ब्माज फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सटही सङ्टङ्जवधा ङ्झरई ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क 
फङ्टझाएका तय ङ्जवदेशभा  अध्ममन गनि जान नऩाएका ङ्जवद्याथॉरे ङ्जवदेशी भङ्टद्रा 
ङ्जपताि गयी ङ्ञशऺा  सेवा शङ्टल्क ङ्जपताि भाग गयेभा आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे 
तोकेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत फैङ्क भापि त ङ्जपताि ङ्छदइनेछ।  

(5) ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्कको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

९. ऩूवािधाय ङ्जवकास कय: नेऩारभा ऩैठायी हङ्टने ऩेट्रोर य ङ्झडजेरभा प्रङ्झत ङ्झरटय दश 
रुऩैमाॉको दयरे ऩूवािधाय ङ्जवकास कय बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

१०. सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय: (१) नेऩारङ्झबत्र ऩैठायी वा उत्ऩादन हङ्टने सवायी 
साधनभा अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभ सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय  मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ 
ऩैठायी हङ्टने सवायी साधनभा बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा बन्साय कामािरमरे य मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा ऩङ्जहरे ऩैठायी बई दताि हङ्टन फाॉकी यहेका तथा स्वदेशभा 
उत्ऩादन बई उऩबोगभा आउने सवायी साधनको हकभा त्मस्ता सवायी साधन 
दताि गने कामािरमरे दताि गदािको फित असङ्टर गनेछ। 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय सङ घीम 
सङ्ञि त कोषभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  

  (४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्करन बएको दस्तङ्टयको ङ्जववयण 
भाङ्झसक रूऩभा नेऩार सयकाय‚ अथि भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

११. सडक भभित तथा सङ्टधाय दस्तङ्टय: सडक भभित तथा सङ्टधाय गनि ङ्जवदेशफाट 
नेऩारभा ऩैठायी हङ्टने ऩेट्रोरभा प्रङ्झत ङ्झरटय चाय रुऩैमाॉ य ङ्झडजेरभा प्रङ्झत ङ्झरटय 
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दङ्टई रुऩैमाॉ सडक भभित तथा सङ्टधाय दस्तङ्टय बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा रगाई असङ्टर 
गङ्चयनेछ। 

१२. चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क: नेऩारभा चरङ्ञचत्र घयरे प्रदशिन गने ङ्जवदेशी 
चरङ्ञचत्रको प्रवेश शङ्टल्कभा अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क 
रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ।  

१३. प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण शङ्टल्क: ( १) नेऩारङ्झबत्र ङ्झफिी ङ्जवतयण हङ्टन े ऩेट्रोर तथा 
ङ्झडजेरभा प्रङ्झत ङ्झरटय एक रुऩैमाॉ ऩचास ऩैसाका दयरे प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण शङ्टल्क 
रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ऩैठायीकतािरे असङ्टर गयी 
प्रत्मेक भङ्जहनाको शङ्टल्क अको भङ्जहनाको ऩच्चीस गतेङ्झबत्र याजस्व िाताभा 
दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र शङ्टल्क दाङ्ञिर नगयेभा 
सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािफाट वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशत ब्माज सङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ।  

(४) प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण शङ्टल्कको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१४. टेङ्झरपोन स्वाङ्झभत्व शङ्टल्क: (१) टेङ्झरपोन जडान गने ग्राहकफाट टेङ्झरपोन 
स्वाङ्झभत्व शङ्टल्क फाऩत ऩाॉच सम  रुऩैमाॉ असङ्टर गङ्चयनेछ। टेङ्झरपोनको 
स्वाङ्झभत्व ऩङ्चयवतिन बएको अवस्थाभा टेङ्झरपोनको स्वाङ्झभत्व प्राप्त गने 
व्मङ्ञिफाट सभेत त्मस्तो शङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ। 

तय भोफाइर टेङ्झरपोनको हकभा प्रत्मेक ङ्झसभकाडि य ङ्चयचाजि 
शङ्टल्कको दङ्टई प्रङ्झतशतका दयरे टेङ्झरपोन स्वाङ्झभत्व शङ्टल्क राग्नेछ। 

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको शङ्टल्क दूयसिाय सेवा उऩरब्ध 
गयाउन े ङ्झनकामरे असङ्टर गयी प्रत्मेक भङ्जहनाको शङ्टल्क अको भङ्जहनाको 
ऩच्चीस गतेङ्झबत्र याजस्व िाताभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र शङ्टल्क दाङ्ञिर नगयेभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशत ब्माज सङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ।  
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(४) टेङ्झरपोन स्वाङ्झभत्व शङ्टल्कको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबागरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१५. दूयसिाय सेवा दस्तङ्टय: ( १) टेङ्झरपोन, भोफाइर, इन्टयनेट जस्ता दूयसिाय 
सेवा उऩरब्ध गयाउन े ङ्झनकामरे ग्राहकफाट ङ्झरने भहसङ्टरको दश  प्रङ्झतशत 
यकभ दूयसिाय सेवा दस्तङ्टय फाऩत असङ्टर गनङ्टि ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दूयसिाय 
सेवा उऩरब्ध गयाउने अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्झनकामफीच एकरे अकोको नेटवकि  
प्रमोग गये फाऩत ङ्झतनङ्टि ऩने शङ्टल्क ( इन्टय कनेक्सन चाजि) य ङ्जपक्स 
ब्रोडब्माण्ड सेवा शङ्टल्कको ऩचास प्रङ्झतशतसम्भको भभित सम्बाय शङ्टल्कभा 
त्मस्तो दस्तङ्टय राग्न ेछैन। 

  (३) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय दूयसिाय सेवा उऩरब्ध 
गयाउन े अनङ्टभङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि वा ङ्झनकामरे असङ्टर गयी प्रत्मेक भङ्जहनाको 
शङ्टल्क अको भङ्जहनाको ऩच्चीस गतेङ्झबत्र भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय सङ्जहत याजस्व 
िाताभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र  दस्तङ्टय दाङ्ञिर नगये भा 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा ङ्झनकामफाट त्मस्तो फाॉकी यकभभा भाङ्झसक ऩाॉच 
प्रङ्झतशतका दयरे थऩ दस्तङ्टय असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(5) दूयसिाय सेवा दस्तङ्टयको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१६. क्माङ्झसनो योमल्टी: (१) नेऩारभा यहेका क्माङ्झसनो सिारन गनि इजाजतऩत्र 
प्राप्त व्मङ्ञि वा सॊस्थारे क्माङ्झसनो सिारन गये फाऩत वाङ्जषिक ऩाॉच कयोड 
रुऩैमाॉ य आधङ्टङ्झनक भेङ्ञशन वा उऩकयणको भाध्मभफाट भात्र िेराइने िेरको 
राङ्झग वाङ्जषिक एक कयोड ऩचास राि रुऩैमाॉ योमल्टी ङ्झतनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग एउटा इजाजतऩत्रफाट एक 
स्थानभा भात्र त्मस्तो िेर सिारन गनि ऩाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको योमल्टी यकभ सम्फङ्ञन्धत क्माङ्झसनो 
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सिारन गनि इजाजतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञि वा सॊस्थारे ऩङ्टस भसान्तङ्झबत्र चारीस 
प्रङ्झतशत, चैत्र भसान्तङ्झबत्र सत्तयी प्रङ्झतशत य फाॉकी यकभ असाय भसान्तङ्झबत्र 
नेऩार सयकाय‚ सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमभा दाङ्ञिर 
गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र योमल्टी यकभ दाङ्ञिर 
नगने व्मङ्ञि वा सॊस्थाफाट सो प्रत्मेक अवङ्झध नाघेको तीन भङ्जहनासम्भको 
राङ्झग उि योमल्टी यकभको ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे थऩ शङ्टल्क य सो 
अवङ्झधऩङ्झछ त्मस्तो फाॉकी योमल्टी यकभभा तीस  प्रङ्झतशतका दयरे वाङ्जषिक थऩ 
शङ्टल्क रगाई त्मस्तो यकभ असङ्टर गङ्चयनेछ।  

(५) क्माङ्झसनो योमल्टीको ङ्झनमभन य प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणि कामि 
नेऩार सयकाय‚ सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमफाट हङ्टनेछ। 

१७. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोष सम्फन्धी व्मवस्था: (१) आमकय ऐन, २०५८ को 
अनङ्टसूची–१ को दपा १ फभोङ्ञजभ एकर प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको वाङ्जषिक ऩाॉच  
राि रुऩैमाॉसम्भ योजगायीको कयमोग्म आम बएभा सो आमभा एक 
प्रङ्झतशतका दयरे य दम्ऩङ्ञत्तको हकभा वाङ्जषिक छ राि रुऩैमाॉसम्भ 
योजगायीको कयमोग्म आम बएभा एक प्रङ्झतशतका दयरे कय राग्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कय यकभ ब ङ्टिानीका फित स्रोतभा 
कट्टी गयी असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(३) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ असङ्टर गङ्चयएको यकभ छङ्ट टै्ट याजस्व 
िाताभा जम्भा गङ्चयनेछ। 

(४) उऩदपा ( १) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
ङ्झनवतृ्तबयण फाऩतको आम‚ ङ्झनवतृ्तबयण कोष य मोगदानभा आधाङ्चयत 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा मोगदान गने प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको आमभा मस दपा 
फभोङ्ञजभको कय राग्न ेछैन। 

१८. दय घटाउन, फढाउन वा छङ्टट ङ्छदन सक्न:े (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय मो ऐन य 
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प्रचङ्झरत अन्म कानून फभोङ्ञजभ रगाइएका दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कयको 
दय घटाउन, फढाउन वा त्मस्तो दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय आॊङ्ञशक वा 
ऩूणि रूऩभा छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय‚ अथि भन्त्रारमरे भङ्टनापायङ्जहत साविजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, 
नेऩार सयकाय‚ प्रदेश सयकाय‚ स्थानीम तहका ङ्झनकाम वा नेऩार सयकायको 
स्वाङ्झभत्व बएका सङ्गङ्छठत सॊस्थाराई मस ऐन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय, शङ्टल्क, 
भहसङ्टर वा कयको दय घटाउन वा त्मस्तो दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय 
आॊङ्ञशक वा ऩूणि रूऩभा छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। 

(3) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय, अथि भन्त्रारमरे वैदेङ्ञशक ऋण वा अनङ्टदान सहमोगभा सिारन 
गङ्चयने आमोजनाका राङ्झग वा नेऩार सयकाय वा रगानी फोडिसॉग बएको 
आमोजना ङ्जवकास सम्झौता फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना ङ्जवकासका राङ्झग आमोजना 
वा आमोजनारे ङ्झनमङ्टि गयेका ठेकेदायको नाभभा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको 
ऩैठायीभा उङ्ञल्रङ्ञित शतिको अधीनभा यही मस ऐन फभोङ्ञजभ राग्ने दस्तङ्टय, 
शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कयको दय घटाउन वा त्मस्तो दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा 
कय आॊङ्ञशक वा ऩूणि रूऩभा छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। 

(4) उऩदपा (१), (२) य (3) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको छङ्टट सङ्टङ्जवधाको 
कसैरे दङ्टरूऩमोग गयेभा वा कङ्ट नै िास प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट सङ्टङ्जवधाभा प्राप्त 
गयेको भारवस्तङ्ट अन्म कामिभा प्रमोग गयेभा त्मसयी छङ्टट ङ्छदइएको दस्तङ्टय, 
शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय यकभ असङ्टर गयी सो यकभ फयाफय जङ्चयफाना गयी 
असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(5) मस दपा फभोङ्ञजभ कयको दय घटाइएको, फढाइएको वा कङ्ट नै 
दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय आॊङ्ञशक वा ऩूणि रूऩभा छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जववयण 
प्रत्मेक वषि नेऩार सयकाय ‚ अथि भन्त्रारमरे सङ घीम सॊसदभा ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ। 

  (६) मस दपा फभोङ्ञजभ दय घटाइएको, फढाइएको वा छङ्टट 
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ङ्छदइएको सूचना नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ।  
१९. प्रङ्जिमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पङ्ट कङ्ट वा गनि सक्न:े (१) भूल्म अङ्झबवङृ्जि 

कय ऐन, २०५२, अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८, आमकय ऐन, २०५८, बन्साय 
ऐन, २०६४ वा मस ऐनको कामािन्वमनको िभभा साविजङ्झनक शाङ्ञन्त य 
व्मवस्थाभा गम्बीय िरर ऩङ्टगेको वा साविजङ्झनक आवागभनभा अवयोध बएको 
वा ङ्जवऩद्को कायणरे उङ्ञल्रङ्ञित ऐनरे प्रदान गयेको कङ्ट नै सङ्टङ्जवधा उऩबोग 
गनि नऩाउन ेअवस्था ङ्झसजिना बएभा, कङ्ट नै जङ्जटरता देङ्ञिएभा वा उङ्ञल्रङ्ञित 
ऐन वा मस ऐनको कामािन्वमनभा कङ्ट नै फाधा अड्काउ ऩनि गएभा नेऩार 
सयकाय‚ अथि भन्त्रारमरे आवश्मकता अनङ्टसाय अवङ्झध थऩ गनि, प्रङ्जिमा 
सयरीकयण गनि वा कामािन्वमनभा देङ्ञिएको फाधा अड्काउ पङ्ट कङ्ट वा गनि 
सक्नेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फाधा अड्काउ पङ्ट कङ्ट वा गयेको सूचना 
नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ। 

20. ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा कय  (ङ्झडङ्ञजटर सङ्झबिस ट्याोोक्सा): (1) गैयफाङ्झसन्दा व्मङ्ञिरे 
नेऩारका उऩबोिाराई उऩरब्ध गयाएको ङ्जवद्यङ्टतीम सेवाको कायोफाय भूल्मभा 
दङ्टइि प्रङ्झतशतका दयरे ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा कय (ङ्झडङ्ञजटर सङ्झबिस ट्याोोक्सा ) रगाई 
असङ्टर गङ्चयनेछ। 

तय ङ्जवद्यङ्टतीम सेवाको वाङ्जषिक फीस राि रूऩैमाॉसम्भको कायोफायभा 
मस दपा फभोङ्ञजभको कय राग्ने छैन। 

(2) नेऩारभा ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञिरे आम वषि 
अनङ्टसाय आफ्नो कायोफायको ङ्जववयण तथा कय दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ। 

(3) उऩदपा ( 2) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ङ्जववयण दाङ्ञिर 
नगयेभा वाङ्जषिक कायोफाय यकभको शून्म दशभरव एक प्रङ्झतशत प्रङ्झत वषिका 
दयरे हङ्टने यकभ शङ्टल्क राग्नेछ य कय ङ्झतनङ्टि ऩने तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतसम्भ कङ्ट नै 
व्मङ्ञिरे कय दाङ्ञिर नगयेभा वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे ब्माज राग्नेछ। 
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त्मसयी दाङ्ञिर गनङ्टि ऩने कय कभ दाङ्ञिर गयेभा वा रङ्टकाए ङ्झछऩाएभा त्मसयी 
कभ गयेको कय यकभको ऩचास प्रङ्झतशत जङ्चयफाना सभेत राग्नेछ। 

(4) मस दपा फभोङ्ञजभ कय दाङ्ञिरा बएको आमभा आमकय ऐन, 
२०५८ फभोङ्ञजभको कय राग्ने छैन।  

(5) ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा कयको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२1. कोङ्झबड-१९ को सङ्क्र्भण फाट प्रबाङ्जवत कायोफायभा कय छङ्टट सहङ्टङ्झरमत 
सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था  ् (१) तीस राि रुऩैमाॉ सम्भको कायोफाय वा तीन 
राि रुऩैमाॉसम्भ आम बई आमकय ऐन, २०५८ को दपा ४ को उऩदपा 
(४) फभोङ्ञजभ कय राग्न ेकयदाता राई आम वषि २०७ 8/७9 भा राग्ने 
कयभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

      (२) आमकय ऐन, २०५८ को  दपा ४ को उऩदपा (४क) 
फभोङ्ञजभ कायोफायको आधायभा कय फङ्टझाउने तीस राि  रुऩैमाॉ देङ्ञि एक 
कयोड रुऩैमाॉ सम्भको कायोफाय बएका कयदाता राई आम वषि २०७ 8/७9 
भा राग्ने कयभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(४) होटर ‚ ट्राबर ‚ टे्रङ्जकङ्ग ‚ चरङ्ञचत्र व्मावसाम (ङ्झनभािण, ङ्जवतयण 
तथा प्रदशिन ), ऩाटॊ प्मारेस ‚ सिाय गहृ (ङ्झभङ्झडमा हाउस)  वा मा तामात 
सेवाको एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी कायोफाय गने फाङ्झसन्दा व्मङ्ञिराई आम 
वषि २०७ 8/७9 भा आफ्नो व्मावसाङ्जमक उद्देश्म अनङ्टरूऩको आमभा  
आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ राग्ने कयभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

२2. सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत कायोफायराई प्रोत्साहन सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था  ्
कङ्ट नै फाङ्झसन्दा व्मङ्ञिरे आम वषि 2079/80 भा ङ्झफजनेश प्रोसेस 
आउटसोङ्झसिङ्ग, सफ्टवेमय प्रोग्राङ्झभङ्ग,  क्राउड कम्प्मङ्टङ्जटङ्ग  रगामतका सूचना 
प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सेवा प्रदान गने कायोफाय गयी सो फाऩत ङ्जवदेशी भङ्टद्रा 
आजिन गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई आम वषि २०७ 9/80 भा ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा 
प्राप्त गयेको आमको हदसम्भ आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभको कयमोग्म 
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आमभा एक प्रङ्झतशत भात्र कय राग्नेछ।  
23. ढङ्टवानी साधनको बाडा फाऩतको िचि कट्टी सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् ढङ्टवानी 

सेवा प्रदामक व्मवसामीरे आफ्नो व्मवसाम सिारनको राङ्झग आङ्झथिक वषि 
२०७7/७8 भा स्थामी रेिा नम्फय नबएका प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिफाट ढङ्टवानीका 
साधन बाडाभा ङ्झरई त्मस्तो बाडा फाऩतको यकभ ब ङ्टिानी गदाि आमकय ऐन, 
२०५८ को दपा ८८ को उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशको 
िण्ड (८) फभोङ्ञजभ अङ्झग्रभ कय कट्टी गयी ब ङ्टिानी गयेकोभा सो ऐनको दपा 
२१ को उऩदपा (१) को िण्ड (घ २) फभोङ्ञजभको फीजक नबए ऩङ्झन  
त्मसयी ब ङ्टिानी गङ्चयएको बाडा फाऩतको यकभ सो आम वषिको कयमोग्म 
आम गणना गदाि िचि कट्टी गनि ऩाउनेछ।   

24. प्राइबेट पभि तथा कम्ऩनी नवीकयण शङ्टल्क ङ्झभनाहा सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् 
प्राइबेट पभि यङ्ञजषे्डशन ऐन , २०१४ तथा कम्ऩनी ऐन, २०६३ फभोङ्ञजभ 
दताि बएका आङ्झथिक वषि २०७ 6/७7 सम्भको वाङ्जषिक ङ्जववयण नफङ्टझाएका 
तथा नवीकयण नगयेका पभि तथा कम्ऩनीरे सॊवत ् २०७9 सार  ऩङ्टस  
भसान्तङ्झबत्र ङ्जववयण य जङ्चयफाना तथा शङ्टल्कको ऩाॉच प्रङ्झतशत यकभ फङ्टझाएभा 
फाॉकी जङ्चयफाना तथा शङ्टल्क ङ्झभनाहा हङ्टनेछ। 

25. कयको दामयाभा आउनेराई कय, शङ्टल्क तथा ब्माज ङ्झभनाहा हङ्टने् (१) कङ्ट नै 
व्मङ्ञिरे ङ्जवगतभा कय राग्ने आम आजिन गयेको तय त्मसयी आङ्ञजित आमभा 
कय नफङ्टझाएको बए त्मस्ता व्मङ्ञिरे स्थामी रेिा नम्फय ङ्झरई आङ्झथिक वषि 
2075/76, 2076/77 य 2077/78 को आम ङ्जववयण य सोभा 
राग्ने कय सॊवत ्2079 सार ऩङ्टस भसान्तसम्भ फङ्टझाएभा सो फाऩत राग्ने 
शङ्टल्क तथा ब्माज ङ्झभनाहा हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ आम ङ्जववयण य कय फङ्टझाएभा सोबन्दा 
अङ्ञघका आङ्झथिक वषिहरूको आम ङ्जववयण य सोभा राग्ने कय, शङ्टल्क तथा 
ब्माज ङ्झभनाहा हङ्टनेछ। 

(3) उऩदपा (1) भा तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र आम ङ्जववयण य सोभा 
राग्ने कय दाङ्ञिर नग येभा सो अवङ्झध व्मतीत बएऩङ्झछ त्मस्तो कय, शङ्टल्क 
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तथा ब्माज ङ्झभनाहा नगयी ऩूयै असङ्टर गङ्चयनेछ। 

26.  सॊमङ्टि उऩिभ (ज्वाइ ण्ट बेिय) कयदाताराई फक्मौता भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय 
छङ्टट सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था्  (1) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२ 
फभोङ्ञजभ दताि बएका सॊमङ्टि उऩिभ (ज्वाइ ण्ट बे िय) रे सॊवत ्२०७8 
सार चैत भसान्तसम्भको आपूरे फङ्टझाउनङ्ट ऩने भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ङ्जववयण य 
कय नफङ्टझाएको बए फङ्टझाउन फाॉकी कय ङ्जववयण, सो ङ्जववयण फभोङ्ञजभको कय 
य ब्माजको ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ्२०७९ सार ऩङ्टस भसान्तसम्भ भा 
फङ्टझाएभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, 2052 फभोङ्ञजभ राग्ने जङ्चयफाना , थऩ 
दस्तङ्टय य फाॉकी ब्माज ङ्झभनाहा हङ्टनेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभका कयदातारे सॊवत ्२०७8 सार 
चैत भसान्तसम्भको आपूरे फङ्टझाउनङ्ट  ऩने भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ङ्जववयण फङ्टझाई 
कय दाङ्ञिरा गनि भात्र फाॉकी यहेको बएभा फक्मौता कय य ब्माजको ऩचास 
प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ्२०७९ सार ऩङ्टस भसान्तसम्भ फङ्टझाएभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
कय ऐन, 2052 फभोङ्ञजभ राग्ने थऩ दस्तङ्टय य फाॉकी ब्माज ङ्झभनाहा हङ्टनेछ।  

27. अन्त्शङ्टल्क इजाजतऩत्रवाराराई फक्मौता अन्त्शङ्टल्क छङ्टट सम्फन्धी ङ्जवशेष 
व्मवस्था  ् (1) अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ अन्त्शङ्टल्क ङ्जववयण ऩेश 
गनङ्टिऩने स्वमॊ ङ्झनष्काशन प्रणारीभा आधाङ्चयत इजाजतऩत्रवारारे सॊवत ्२०७8  
सार चैत भसान्तसम्भ को आपूरे फङ्टझाउनङ्ट  ऩने अन्त्शङ्टल्क ङ्जववयण य 
अन्त्शङ्टल्क नफङ्टझाएको बए उि फङ्टझाउनङ्ट ऩने फाॉकी अन्त्शङ्टल्क ङ्जववयण, सो 
ङ्जववयण फभोङ्ञजभको अन्त्शङ्टल्क यकभ य ङ्जवरम्फ शङ्टल्क फाऩतको ऩचास 
प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ्२०७९ सार ऩङ्टस भसान्तसम्भ फङ्टझा एभा अन्त्शङ्टल्क 
ऐन, 2058 फभोङ्ञजभ राग्ने जङ्चयफाना य फाॉकी ङ्जवरम्फ शङ्टल्क ङ्झभनाहा 
हङ्टनेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभका इजाजतऩत्रवारारे सॊवत ्२०७8 
सार चैत भसान्तसम्भको आपूरे फङ्टझाउनङ्ट  ऩने अन्त्शङ्टल्क ङ्जववयण फङ्टझाई 
अन्त्शङ्टल्क दाङ्ञिरा गनि भात्र फाॉकी यहेको बएभा फक्मौता अन्त्शङ्टल्क य 
ङ्जवरम्फ शङ्टल्क फाऩतको  ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ्२०७९ सार ऩङ्टस 
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भसान्तसम्भ फङ्टझाएभा अन्त्शङ्टल्क ऐन, 2058 फभोङ्ञजभ राग्ने जङ्चयफाना य 
फाॉकी ङ्जवरम्फ शङ्टल्क ङ्झभनाहा हङ्टनेछ। 

28. भौज्दात रगत कट्टा सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् आन्तङ्चयक याजस्व कामािरमरे 
स्थरगत ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन सङ्जहत रगत कट्टाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयसकेको 
तय रगत कट्टाको ङ्झनणिम हङ्टन नसकेका अन्त्शङ्टल्क इजाजतऩत्र प्राप्त 
उद्योगहरुरे ऩन्र वषिबन्दा ऩङ्टयाना भौज्दात रगत कट्टाको राङ्झग सॊवत ्
2079 सार ऩङ्टसङ्झबत्रभा सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता 
सेवा कामािरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो भौज्दातको रगत कट्टा हङ्टनेछ।  

29. ऩूवािन ङ्टभाङ्झनत तथा कायोफायभा आधाङ्चयत आम ङ्जववयण ऩेश गने कयदाताको 
राङ्झग ङ्जवशेष व्मवस्था: (१) आमकय ऐन , २०५८ को दपा ४ को उऩदपा 
(४) तथा (४क) फभोङ्ञजभ आम ङ्जववयण य कय दाङ्ञिरा गयेका कयदातारे 
आङ्झथिक वषि २०७7/७8 सम्भको आफ्नो कायोफाय घोषणा गदाि वास्तङ्जवक 
कायोफाय अ ङ्क पयक ऩयेको बएभा त्मस्ता कयदातारे सॊवत ्२०७ 9 सार 
चैत भसान्तङ्झबत्र प्रत्मेक आङ्झथिक वषिको वास्तङ्जवक कायोफाय घोषणा गयी 
पयक ऩयेको ङ्झफिी यकभको एक दशभरफ ऩाॉच प्रङ्झतशत कय दाङ्ञिर गयेभा 
कयदातारे घोषणा गयेको हदसम्भको कय अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

  (२) आमकय ऐन , २०५८ को दपा ४ को उऩदपा (४) तथा 
(४क) फभोङ्ञजभ आम ङ्जववयण य कय दाङ्ञिर गयेका कयदाताको आङ्झथिक वषि 
२०७7/७8 सम्भको वास्तङ्जवक कायोफाय अङ्क पयक ऩयेको आधायभा सॊवत ्
२०७9 सार जेठ 14 सम्भ आमकय तपि  सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियण य भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय तपि  कय ङ्झनधाियण बई वक्मौता यहेका कयदातारे कय ङ्झनधाियण 
गदाि कामभ बएको थऩ ङ्झफिी यकभको एक दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत कय 
सॊवत ्२०७9 सार चैत भसान्तसम्भ दाङ्ञिरा गयेभा वा मस्तो कय ङ्झनधाियण 
उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझाई का नून फभोङ्ञजभ प्रशास कीम ऩङ्टनयावरोकन वा  अन्म 
न्माङ्जमक ङ्झनकामभा ऩङ्टनया वेदन गयेको कयदातारे भङ्टद्दा ङ्जपताि ङ्झरई कय 
ङ्झनधाियण गदाि कामभ बएको थऩ ङ्झफिी यकभको एक दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत 
कय दाङ्ञिर गयेभा  फाॉकी कय, थऩ दस्तङ्टय, जङ्चयफाना य शङ्टल्क ङ्झभनाहा 
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हङ्टनेछ।  
30. िोऩ उद्योग स्थाऩनाको राङ्झग आवश्मक ऩने भेङ्ञशन तथा उऩकयणभा कय छङ्टट 

सहङ्टङ्झरमत सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था्  िोऩ उद्योग स्थाऩनाको राङ्झग स्वीकृत 
ङ्ञस्कभ फभोङ्ञजभ आवश्मक ऩने भेङ्ञशन उऩकयणको ऩैठायीभा आङ्झथिक वषि 
2079/80 भा राग्ने बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्छि कय 
छङ्टट हङ्टनेछ। 

31. तयर अङ्ञक्सजन उद्योग स्थाऩनाको राङ्झग आवश्मक ऩने भेङ्ञशन तथा 
उऩकयणभा कय छङ्टट सहङ्टङ्झरमत स म्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था्  तयर अङ्ञक्सजन 
उद्योग स्थाऩनाको राङ्झग आवश्मक ऩने बन्साय उऩशीषिक 8421.39.10 
भा ऩने भेङ्ञशन उऩकयणको ऩैठायीभा आङ्झथिक वषि 2079/80 भा  राग्ने 
बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्छि कय छङ्टट हङ्टनेछ। 

32. घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कको अन्तङ्चयभ प्रशासन् अन्तय–सयकायी ङ्जवत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभको घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क उठाउन 
प्रदेश तथा गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा साधन, स्रोत, प्रङ्जवङ्झध, जनशङ्ञि तथा 
कामािरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे 
प्रदेशरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभको दय अनङ्टसायको शङ्टल्क उठाई सोही ऐनरे 
व्मवस्था गये फभोङ्ञजभको सम्फङ्ञन्धत प्रदेश तथा स्थानीम सङ्ञित कोषभा 
दाङ्ञिर गनेछ। 

33.  भूल्म अङ्झबवृङ्जि कय ऐन, २०५२ भा सॊशोधन् भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, 

२०५२ को,– 
(1) दपा 2 को- 

(क) िण्ड (ड) को सट्टा देहामको िण्ड (ड) याङ्ञिएको छ्-  
"(ड) "दताि बएको व्मङ्ञि " बङ्ङा रे दपा 10, 10क ., 

10ि. य 10ि1. फभोङ्ञजभ कायोफाय गनि दताि बएको व्मङ्ञि 
सम्झनङ्ट ऩछि।" 

(ि) िण्ड (ढ) को सट्टा देहामको िण्ड (ढ) याङ्ञिएको छ्-  
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"(ढ) "दताि नम्फय" बङ्ङा रे दपा 10, 1.0क, 10ि. 
य 10ि1. फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको दताि नम्फय सम्झनङ्ट ऩछि।" 

(ग) िण्ड (ट1) ऩङ्झछ देहामका िण्ड (ट2) थङ्जऩएको छ्- 
"(ट2) "ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा" बङ्ङा्रे उऩबोिाराई सेवा प्रदान 

गनिका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झध अत्मावश्मक ऩने य न्मूनतभ 
भानवीम हस्तऺेऩभा स्वचाङ्झरत रूऩभा इन्टयनेट भापि त प्रदान 
हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका सेवाराई सम्झनङ्ट ऩछि्-  

(क) ङ्जवऻाऩन सेवा, 
(ि) चरङ्ञचत्र, टेङ्झरङ्झबजन, सङ्गीत, ओबय द टऩ 

(ओ.ङ्जट.ङ्जट.) य सदस्मताभा आधाङ्चयत मस्तै अन्म 
सेवा, 

(ग) त्माङ्क सङ्क्रग्रह सम्फन्धी सेवा,  

(घ) क्राउड सेवा, 
(ङ) गेङ्झभङ्ग सेवा,  

(च) भोफाइर एङ्ञप्रकेशन सम्फन्धी सेवा, 
(छ) इन्टयनेट फजाय स्थान  सम्फन्धी  (अनराइन 

भाकेट प्रेइस) सेवा य मस भापि त उऩरब्ध 
गयाइने सेवा,  

(ज) सफ्टवेमयको आऩूङ्झति य अद्यावधीकयण, 
(झ) त्माङ्क, तस्फीय रगामतका डाउनरोड सेवा, 
(ञ) ऩयाभशि, सीऩ ङ्जवकास तथा ताङ्झरभ सेवा,  

(ट) िण्ड (क) देङ्ञि (ञ) को अङ्झतङ्चयि  अन्म मस्तै 
प्रकृङ्झतका सेवा।" 

(घ) िण्ड (ड) ऩङ्झछ देहामका िण्ड (ड1) थङ्जऩएको छ्- 
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"(ड1) "गैयफाङ्झसन्दा व्मङ्ञि " बङ्ङा रे  नेऩारभा कायोफायको 
स्थामी ठेगाना नबएको, व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा कानूनी रूऩभा 
भान्म प्रङ्झतङ्झनङ्झध नबएको नेऩार फाङ्जहयको व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि।"  

(2) दपा 10ि. ऩङ्झछ देहामको दपा 10ि1. थङ्जऩएको छ्-   

"10ि1. ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा प्रदान गने गैयफाङ्झसन्दा व्मङ्ञिको दताि सम्फन्धी 
व्मवस्था  ्(1) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको 
बए ताऩङ्झन नेऩारभा ङ्जवगत फाह्र भङ्जहनाभा फीस राि 
रुऩैमाॉबन्दा फढी कय राग्ने ङ्जवद्यङ्टतीम सेवाको कायोफाय गने 
गैयफाङ्झसन्दा व्मङ्ञिरे भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 

(2) ङ्जवद्यङ्टतीम सेवाको कायोफाय गने गैयफाङ्झसन्दा 
व्मङ्ञिको दताि प्रङ्जिमा ङ्जवबागरे ङ्झनधाियण गये  फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ दताि बएका 
ङ्जवद्यङ्टतीम सेवाको कायोफाय गने गैयफाङ्झसन्दा व्मङ्ञिको 
कायोफाय फन्द बएभा वा कायोफाय गनि छाडेभा  ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गयेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ दताि िायेज गयाउनङ्ट 
ऩनेछ।" 

(3) दपा 18 को उऩदपा (1ि) भा यहेको "उऩदपा (1) य (1क) 
फभोङ्ञजभ" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "दपा 10ि1., उऩदपा (1) य 
उऩदपा (1क) फभोङ्ञजभ" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्  

(4) दपा 19 को उऩदपा (7क) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (7ि) थङ्जऩएको 
छ्-   

"(7ि) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
10ि1. फभोङ्ञजभ दताि बएको व्मङ्ञिको कय ब ङ्टिानी प्रङ्जिमा ङ्जवबागरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।" 
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(5) दपा 29 को उऩदपा (1) को िण्ड (क) को सट्टा देहामको िण्ड 
(क) याङ्ञिएको छ्-    

"(क) दपा 5ि. फभोङ्ञजभ दताि गनि कय अङ्झधकृतरे ङ्छदएको 
आदेश वा दपा 10 को उऩदपा (1) वा (2) उल्रङ्घन गयेभा वा 
दपा 10क. को उऩदपा (1), दपा 10ि. को उऩदपा (1) य 
दपा 10ि1. को उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ दताि नबएभा प्रत्मेक ऩटक 
फीस हजाय रूऩैमाॉ, " 

(6) दपा 33 को- 
(क) उऩदपा (२) भा यहेका "आन्तङ्चयक याजस्व" बङ्ङे शब्दहरू 

ङ्ञझङ्जकएको छ।  

(ि) उऩदपा (2) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (3) थङ्जऩएको छ्- 
"(3) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कामािरमको 

नाभभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा यहेको धयौटी 
िाताभा दाङ्ञिर गयेको फैङ्क बौचय वा त्मस्तो यकभ फयाफयको 
फैङ्क जभानतऩत्र ऩङ्टनयावेदनऩत्र साथ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।" 

(7) अनङ्टसूची-१ भा सॊशोधन्  अनङ्टसूची-१ को सट्टा देहामको अनङ्टसूची-1 
याङ्ञिएको छ्- 

अनङ्टसूची-१ 

(दपा ५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

कय छङ्टट हङ्टन ेवस्तङ्ट तथा सेवाहरू 

सभूह 1 : आधायबतू कृङ्जष उत्ऩादनहरू 

06.01   ङ्झनङ्ञष्िम, उम्रन रागकेो वा पूरेको गानो, गाॉठो,  
गाॉठेजया, धनकन्द (कौभि),  िाउन (रुिको जया य 
स्तम्ब जोङ्झडने ङ्झफन्दङ्ट स्थर), याइजोभ ( भूरजयो),  
ङ्ञचकोयी ङ्झफरुवा य शीषिक १२.१२ को जयाहरू फाहेक 
अन्म जयाहरु  
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  0601.10.00 -ङ्झनङ्ञष्िम गाॉनो,  गाॉठो,  गाॉठेजया, धनकन्द (कौभि),  
िाउन य भूरजया 

  0601.20.00 -उम्रन रागकेो वा पूरेको गाॉनो,  गाॉठो, गाॉठेजया,  
धनकन्द (कौभि), िाउन, भूरजया, ङ्ञचकोयी ङ्झफरुवा य 
जयाहरु 

06.02   अन्म जीङ्जवत ङ्झफरुवा (जया सङ्जहत), करभीहरू,  च्माउ 
य स्ऩाउन (च्माउ ङ्झनङ्ञस्कन ेसेतो त्मान्द्रो) 

  0602.10.00 -जया नबएको करभीहरू  

  0602.20.00 -िान हङ्टन े पर वा काष्ठपर ( नट) का करभी 
गयेका वा नगयेका रुि,  फङ्टटा य झाङ 

  0602.30.00 -योडोडेन्रन्स (गङ्टयाॉस) य अजाङ्झरमा,  करभी गयेका वा 
नगयेका 

  0602.40.00 -करभी गयेको वा नगयेको गङ्टराप 

  0602.90.00 -अन्म 

06.03   सजावट प्रमोजनको राङ्झग वा पूरको गङ्टच्छा 
फनाउनको राङ्झग उऩमङ्टि ङ्जटऩेको पूरको कोङ्जऩरा वा 
ङ्जटऩेको पूर,  ताजा,  सङ्टकेको,  यङ्गाएको,  धोएको,  
सॊसेङ्ञचत ( इङ्ञम्प्रग्नेटेड्) वा अन्म प्रकायरे तमाय    
गयेको । 

    -ताजा: 

  0603.11.00 --गङ्टरापहरू 

  0603.12.00 --कानेसनहरू 

  0603.13.00 --अङ्जकि डहरू 

  0603.14.00 --ङ्जिसानथेभभहरू 

  0603.15.00 --कङ्ट भङ्टङ्छदनी (ङ्झररी) हरू (ङ्झरङ्झरमभ जातहरू) 
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  0603.19.00 --अन्म 

 0603.90.00 -अन्म 

06.04   गङ्टच्छा वा गङ्टरदस्ता फनाउन े वा सजावटको राङ्झग 
उऩमङ्टि हङ्टन े ङ्जकङ्झसभका ताजा, सङ्टकेको, यङ्गाएको,  
धोएको,  सॊसेङ्ञचत वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे तमाय गयेको 
रुिको ऩारङ्टवा, हाॉगाङ्झफॉगा य अन्म बागहरू ( पूर य 
कोङ्जऩरा फाहेक) फारवृऺ , झाडी य अन्म फोट 
ङ्झफरुवाहरू झ्माउ,  सङ्टनाियी य घाॉसहरू । 

  0604.20.00 -ताजा 

  0604.90.00 -अन्म 

07.01   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको आरङ्ट । 

  0701.10.00 -ङ्झफउ 

  0701.90.00 -अन्म  

07.02 0702.00.00 ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको गोरबईःडा 

07.03   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको प्माज, शारौट, रसङ्टन,  छ्याऩी 
वा मस्तै जाङ्झतका अन्म वनस्ऩङ्झतहरू । 

  0703.10.00 -प्माज य शारौट 

  0703.90.00 -छ्याऩी य मस्तै रसङ्टन प्माज जाङ्झतका सागऩात  

07.04   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको फन्दाकोफी (क्माफेज),  काउरी, 
गाॉठकोफी (कोरयाफी), केर ( एक ङ्जकङ्झसभको कोफी) 
य िान हङ्टने काउरी जाङ्झतका अन्म सागऩात । 

  ०७०४.१०.०० -काउरी य ब्रोकोरी 

  0704.20.00 -ब्रङ्टसेल्स स्प्राउट (एक ङ्जकङ्झसभको चश्भे फन्दाकोफी) 

  0704.90.00 -अन्म 
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07.05   ताजा य ङ्ञचसो रेट्यूस (ङ्ञजयीको साग) य ङ्ञचकोयी । 

    -रेट्यूस (ङ्ञजयीको साग,  सराद) : 

  0705.11.00 --क्माफेज रेट्यूस (हेड रेट्यूस) 

  0705.19.00 --अन्म 

    -ङ्ञचकोयी (कास्नी): 

  0705.21.00 --ङ्जवटरप ङ्ञचकोयी 

  0705.29.00 --अन्म 

07.06   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको गाजय,  सरगभ,  सरादको 
राङ्झग च ङ्टकन्दयको जया, साङ्ञल्सपाई, सेरेङ्चयमाक                        
(सरगभ जस्तो जया बएको साग), भूरा य मस्तै िान 
हङ्टने जयाहरू । 

  0706.10.00 -गाजय य सरगभ 

  0706.90.00 -अन्म 

07.07 0707.00.00 ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको काॉिाहरू । 

07.08   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको कोसे तयकायीहरू (छोडाएको 
वा नछोडाएको)  । 

  0708.10.00 -केयाउ 

  0708.20.00 -फोडी (ङ्झसभी सभेत) 

  0708.९0.०0 -अन्म कोसे तयकायी 

07.09   ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको अन्म तयकायीहरू । 

  0709.20.00 -कङ्ट ङ्चयरो 

  0709.30.00 -बान्टा 

  0709.40.00 -सेरयी,  सेरेङ्चयमार फाहेक 
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    -च्माउ (भसरुभ य ट्रपल्स): 

  0709.51.00 --ऐगाङ्चयकस जाङ्झतको च्माउ (भसरुभ) हरू 

 ०७०९.५२.०० --फोरेटस जातका च्माउहरू 

 ०७०९.५३.०० --क्मान्थाङ्चयरस जातका च्माउहरू 

 ०७०९.५४.०० --सीताके (रेङ्ञन्टनस इडोड्स) 

 ०७०९.५५.०० --भात्सङ्टताके (ङ्जट्रकोरोभा भात्सङ्टताके , ङ्जट्रकोरोभा 
म्माङ्ञग्नबेराये, ङ्जट्रकोरोभा एनाटोङ्झरकभ ङ्जट्रकोरोभा 
ड्यङ्टरङ्झसओरेन्स, ङ्जट्रकोरोभा क्माङ्झरगटेभ) 

 ०७०९.५६.०० --ट्रपल्स (ट्यङ्टफय प्रजाङ्झत) 

  0709.59.00 --अन्म 

  0709.60.00 -िोसािनी जातको परपूरहरू 

  0709.70.00 -ऩारङ्टॉगो, न्मूङ्ञजल्माण्ड ऩारङ्टॉगो सभेत 

    -अन्म: 

  0709.91.00 --ग्रोव आङ्जटिचोकहरू 

  0709.92.00 --जैत ङ्टनहरू 

  0709.93.00 --पसॉ,  कङ्ट ङ्झबन्डो य रौकाहरू (क्मूकयङ्झफटा जातहरू) 

  0709.99.00 --अन्म 

07.10   ङ्जहभीकृत सागऩात (फपाएय वा उभारेय ऩकाएको वा 
नऩकाएको) । 

  0710.10.00 -आरङ्ट 

    -कोसे तयकायी,  छोडाएको वा नछोडाएको् 

  0710.21.00 --केयाउहरू 



 

21 
 

  0710.22.00 --फोडीहरू (ङ्झसभी सभेत) 

  0710.29.00 --अन्म 

  0710.30.00 -ऩारङ्टङ्गो न्मूङ्ञजल्माण्ड ऩारङ्टङ्गो सभेत 

  0710.40.00 -गङ्टङ्झरमो वा स्वाङ्छदरो भकै 

  0710.80.00 -अन्म सागऩात 

  0710.90.00 -ङ्झभङ्ञित सागऩात 

07.11   अस्थामी रूऩरे सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएका तय त्मही ङ्ञस्थङ्झतभा 
तङ्टरुन्त उऩबोग गनिका राङ्झग उऩमङ्टि नहङ्टने िारका 
वनस्ऩङ्झतहरू 

  0711.20.00 -जैत ङ्टन (ओङ्झरभ्स) 

  0711.40.00 -कािोहरु 

    -च्माउ (भसरुम्स) य ब ङ्टइॉभ ङ्टङ्झन हङ्टने च्माउ (ट्रपल्स): 

  0711.51.00 --ऐगाङ्चयकस जाङ्झतको च्माउ (भसरुम्स) हरू 

  0711.59.00 --अन्म 

  0711.90.00 -अन्म तयकायी; ङ्झभङ्ञित तयकायी 

07.12   सङ्टक्िा तयकायी,  ङ्झसङ्गै,  काटेको, ताछेको,  टङ्ट्माएको,  
पङ्ट टाएको वा धङ्टरो फनाएको तय त्मसबन्दा फढी तमाय 
नगयेको । 

  0712.20.00 -प्माज 

07.13   कोसा छोडाएको सङ्टक्िा कोसे तयकायी, फोिा 
छोडाएको वा नछोडाएको वा दरेको वा नदरेको । 

  0713.10.00 -केयाउ 

  0713.20.00 -चना 
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    -फोडी (ङ्झसभी सभेत): 

  0713.31.00 --फोडी 

  0713.32.00 --सानो यातो फोडी 

  0713.33.00 --फोडी (ङ्जकड्नी ङ्झफन्स), सेतो ङ्जऩ ङ्झफन्स सभेत 

  0713.34.00 --फाम्फया ङ्झफन्स ( एक प्रकायको फोडी) ( ङ्झबग्ना 
सफटेयाङ्झनमा वा बोआङ्ञन्जमा सफटेयाङ्झनमा) 

  0713.35.00 --तनेफोडी (काउङ्जऩज)् (ङ्झबग्ना अङगङ्टइकङ्ट राटा)  

  0713.39.00 --अन्म 

  -भङ्टसङ्टयो् 

  0713.40.10 --नपङ्ट टाएको,  फोिा सङ्जहतको 

 0713.40.90 --अन्म 

  0713.50.00 -फकङ्ट रा य ङ्झसभी (ब्रोड ङ्जवन्स य हसि फीन्स) 

  0713.60.00 

 

-ङ्जऩजन ङ्जऩज ( क्माजानस ् क्माजन)् ( एक प्रकायको 
केयाउ) 

 0713.90.१0 ---दरेको 

  0713.90.९0 ---अन्म 

07.14   भाड (श्वतेसाय वा स्टाचि) वा इन्मूङ्झरनको भात्रा उच्च 
बएका, ताजा, ङ्ञचस्माइएको, ङ्जहभीकृत वा सङ्टकाइएको, 
टङ्टिा ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको ( स्राइस्ड) वा 
ऩेरेट्सको रूऩभा बएको वा नबएको भाङ्झनओक, 
आयारुट, साङ्झरभ ङ्झभिी ( सारेऩ), उत्तयी अभेङ्चयकाभा 
हङ्टने एक ङ्जकङ्झसभको सूमिभूिी पूर ( जेरुसरेभ 
आङ्जटिचोक), सियिण्ड य मस्तै जया (रुट्स) य गाना 
(ट्यङ्टफसि) हरू; सावङ्टदानाको गङ्टदी (सागो ऩीथ) ।  
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  0714.10.00 -गङ्टङ्झरमो जातको क्मासाबा कन्द (भङ्झनओक) 

  0714.20.00 -सियिण्ड 

  0714.30.00 -तरुरहरू (ङ्झडओस्कोङ्चयमा जातहरू) 

  0714.40.00 -ङ्जऩॉडारङ्ट (कोरोकाङ्झसमा जातहरू) 

  0714.50.00 -मौङ्झसमा (जान्थोसोभा जातहरू) 

  0714.90.00 -अन्म  

08.01   नङ्चयवर, ब्राङ्ञजरनट, काजङ्ट,  ताजा वा सङ्टकेको, िफटा 
पङ्ट टाएको वा नपङ्ट टाएको, फोिा ताछेको वा नताछेको  

    -नङ्चयवर:  

  0801.19.00 --ताजा 

08.03   प्रान्टन जातका ( तयकायीको रूऩभा प्रमोग गङ्चयन)े 
केयाहरू रगामत ताजा वा सङ्टकाइएका केयाहरू  

  0803.10.00 -प्रान्टन जातका ( तयकायीको रूऩभा प्रमोग गङ्चयन)े 
केयाहरु  

  0803.90.00 -अन्म 

08.04   िजूय ( छोहोडा), अॉजीय, ब ङ्टईँकटहय, एबोकेडा        
(नास्ऩाती जस्तो पर), अम्फा, आॉऩ, म्माङ्गोष्टीन,  ताजा 
वा सङ्टकेको  

  0804.30.00 -ब ङ्टईंकटहय 

  0804.40.00 -एबोकेडो 

  0804.50.00 -अम्फा, आॉऩ म्माङ्गोस्टीन (कङ्ट सङ्टभ पर) 

08.05   ङ्झसटयस (सङ्टन्तरा जातका) पर, ताजा वा सङ्टकेको) 

  0805.10.00 -सङ्टन्तरा 
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   -भन्दाङ्चयनहरू ( टान्जङ्चयन य सतसङ्टभाहरु सभेत); 
क्रेभेङ्ञन्टनहरू य मस्तै ङ्झसटयस जाङ्झतका हाइङ्झब्रडहरू:  

 0805.21.00 --भन्दाङ्चयनहरू (टान्जङ्चयन य सतसङ्टभाहरू सभेत) 

 0805.22.00 --क्रेभेङ्ञन्टनहरू 

 0805.29.00 --अन्म 

  0805.40.00 - बोगटे य ऩभेरोहरू 

  0805.50.00 -कागती (रेभोन्स) (ङ्झसटयस रेभोन, ङ्झसटयस ङ्झरभोनभ) 
य ङ्ञजङ्झभय (राइम्स) (ङ्झसटयस औयाङ्ञण्टपोङ्झरमा, ङ्झसटयस 
राङ्जटपोङ्झरमा) हरू 

  0805.90.00 -अन्म 

08.06   ताजा अथवा सङ्टख्िा अङ्गङ्टय  

  0806.10.00 -ताजा 

08.07   तयफङ्टजा (ियफङ्टजा) य भेवा ताजा  

    -तयफङ्टजा (भेरन्स) (वाटयभेरन्स सभेत) : 

  0807.11.00 --वाटयभेरन्स 

  0807.19.00 --अन्म 

  0807.20.00 -भेवा 

08.08   स्माउ,  नासऩाती,  ङ्ञक्वन्स ( नासऩाती जस्तो अङ्झभरो 
पर वा िीपर),  ताजा  

  0808.10.00 -स्माउ 

  0808.30.00 -नासऩातीहरू  

  0808.40.00 -ङ्ञक्वन्स (िीपर)हरू 
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08.09   िङ्टऩािनी ( एङ्जप्रकोट), चेयी ( ऩैमङ्टॉपर), आरु ( नेक्टाङ्चयन 
आरु सभेत), आरङ्टफिडा (प्रभ) य च ङ्टत्रो (स्रो), ताजा 

  08.09.10.00 -िङ्टऩािनी (एङ्जप्रकोट) 

    -चेयीहरू् 

  08.09.21.00 --अङ्झभरो चेयी (प्र ङ्टनस ्सेयासस)् हरू 

  08.09.29.00 --अन्म 

  08.09.30.00 -आरु,  नेक्टाङ्चयन आरुसभेत 

  0809.40.00 -आरङ्टफिडा (प्रभ) य च ङ्टत्रो (स्रो) 

08.10   अन्म पर,  ताजा  

  0810.10.00 -स्ट्रवयी (ब ङ्टईँ एैसेरङ्ट,  कापर) 

  0810.20.00 -यैस्ऩफेयी ( ऐसेरङ्ट), ब्ल्माकफेयी ( ध्माम्ऩे ऐॊसेरङ्ट),  
भरफेयी ( ङ्जकम्फङ्ट) य रोगानफेयी ( यैस्ऩफेयी य 
ब्ल्माकफेयीको ङ्झभङ्ञित पर) 

  0810.30.00 -कारो,  सेतो वा यातो ङ्जकसङ्झभस वा दाि वा भङ्टनक्का  
(कअिन्ट) य गङ्टस्फेयीहरु 

  0810.40.00 -िेनफेयी,  ङ्झफरफेयी य अन्म भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ जाङ्झतका 
परहरु 

  0810.50.00 -ङ्जकङ्जव फ्रङ्ट ट  

  0810.60.00 -दङ्टयाम्र (डङ्टङ्चयमन्स) हरू 

  0810.70.00 -हरङ्टवाफेतहरू 

 0810.90.१0 ---अनाय 

 0810.90.२0 ---ङ्झरची 

 0810.90.९0 ---अन्म 
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09.01 

  कपी ब ङ्टटेको वा नब ङ्टटेको वा क्मापीन ( कपीको 
ऺेयोद) छङ्टट्याएको वा नछङ्टट्याएको; कपीको ढङ्टटो य 
फोिा; कङ्ट नै ऩङ्झन अनङ्टऩातभा कपीको भात्रा यहेको 
कपीको फदराभा प्रमोग गङ्चयन ेअको कङ्ट नै चीज  

    -नब ङ्टटेको कपी : 

  0901.11.00 --कपीको गडेा 

09.02   ङ्ञचमा, सङ्टगङ्ञन्धत वा स्वाङ्छदष्ट गङ्चयएको वा नगङ्चयएको 

  0902.20.00 -ङ्ञचमाको ऩात 

09.08   जाइपर,  जाइऩत्री य अरईआची  

    -अरईआची तथा सङ्टकङ्ट भेरहरू् 

    --नधङ्टल्माइएको् 

  0908.31.10 ---अरईआची 

09.10   अदङ्टवा, केशय, हरेदो ( फेसाय), तेजऩात, ऩङ्टङ्छदना,   
तयकायीको (कयी) य अन्म भसराहरू  

    -अदङ्टवा् 

    --नटङ्टिाइएको वा नङ्जऩॉधेको् 

  0910.11.10 ---ताजा 

  0910.11.90 ---अन्म  

    -फेसाय् 

  0910.30.10 ---ताजा 

  0910.30.20 ---धङ्टरो वा ङ्जऩठो 

  0910.30.90 ---अन्म 

10.01   गहङ्टॉ य भेसङ्झरन  
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    -दङ्टरुभ गहङ्टॉ: 

  1001.11.00 --फीउ 

  1001.19.00 --अन्म 

    -अन्म : 

  1001.91.00 --फीउ 

  1001.99.00 --अन्म 

10.02   याई  

  1002.10.00 -फीउ 

  1002.90.00 -अन्म 

10.03   जौं (फारी)  

  1003.10.00 -फीउ 

  1003.90.00 -अन्म 

10.05   भकै  

  1005.10.00 -फीउ (गडेा) 

  1005.90.00 -अन्म 

10.06   धान  

   1006.10.१0 ---फीउ 

  1006.10.९0 ---अन्म 

  1006.20.00 -कङ्ट टेको (तय याम्रो नपरेको) 

   1006.30.१0 ---फासभती चाभर 

  1006.30.९0 ---अन्म 

  1006.40.00 -कङ्झनका 
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10.08   पाऩय, कोदो,  क्मानयीका दानाहरू; अरु िाद्याङ्ङहरू 

  1008.10.00 -पाऩय 

    -कोदो् 

  1008.21.00 --फीउ 

  1008.29.00 --अन्म 

11.02  गहङ्टॉ य भेसङ्झरन फाहेक अन्म िाद्याङ्ङको ङ्जऩठो  

  1102.20.00 -भकैको ङ्जऩठो 

  1102.90.00 -अन्म 

11.04   शीषिक १०.०६ को चाभर फाहेक अन्म प्रकायरे 
तमाय गङ्चयएको ( जस्तै ब ङ्टस हटाइएको, चेप्ट्याएको, 
च्माॉख्रा ऩायेको, परेको, टङ्टिा ऩायेको वा िस्रो 
(ङ्जऩॉधेको); ङ्झसङ्गो, चेप्ट्याएको, ऩातरो चेप्टो टङ्टिा 
ऩायेको वा ङ्जऩॉधेको अङ्ङको फीजहरू  

    -चेप्ट्याएको वा च्माॉख्रा ऩायेको अङ्ङ् 

  1104.12.00 --जङ्टनेरोको 

  1104.19.00 --अन्म िाद्याङ्ङको 

    -अन्म ङ्जकङ्झसभरे तमाय ऩायेको अङ्ङ ( जस्तै बसू 
हटाएको, परेको,  टङ्टिा ऩायेको वा ङ्जऩॉधेको) : 

  1104.22.00 --जङ्टनेरोको 

  1104.23.00 --भकैको 

  1104.29.00 --अन्म िाद्याङ्ङको 

  1104.30.00 -अङ्ङको फीजाणङ्ट,  ङ्झसङ्गै,  चेप्ट्याएको,  च्माॉख्रा ऩायेको 
वा ङ्जऩॉधेको 
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12.01   दरेको वा नदरेको बट्भास 

  1201.10.00 -फीउ 

  1201.90.00 -अन्म 

12.02   छोडाएको वा नछोडाएको, नब ङ्टटेको वा अन्म 
ङ्जकङ्झसभफाट नऩकाइएको, िफटा छोडाएको वा 
नछोडाएको, पङ्ट टाएको वा नपङ्ट टाएको फदाभ          
(भङ्टभपरी)  

  1202.30.00 -फीउ 

    -अन्म् 

  1202.41.00 --नछोडाएको 

  1202.42.00 --छोडाएको,  पङ्ट टाएको वा नपङ्ट टाएको 

12.09   योप्न हङ्टन ेपरपूर, फीउ य फीजाणङ्ट (स्ऩोसि)  

  1209.10.00 -च ङ्टकन्दय (सङ्टगयङ्जवट) का दानाहरू  

    -ऩशङ्ट आहायको ङ्झफरुवा (पोयेज प्राण्ट) का दानाहरू् 

  1209.21.00 --रङ्टङ्झसङ्चयन ( ऩशङ्ट आहायको घाॉस) ( अल्पाल्पा) का 
दानाहरू  

  1209.22.00 --क्रोबय ( तीन ऩाते घाॉस) ( ङ्जट्रपोङ्झरमभ जातहरू) 
का दानाहरू 

  1209.23.00 --छेस्के घाॉस (पेस्क्मू) का दानाहरू 

  1209.24.00 --केन्टकी नीरो घाॉस ( ऩोआ प्राटेङ्ञन्सस एर.) का 
दानाहरू 

  1209.25.00 --याई घाॉस (रोङ्झरमभ भङ्ञल्टफ्रोयभ ल्माभ.,  रोङ्झरमभ 
ऩेयेन एर.) का दानाहरू 

  1209.29.00 --अन्म 
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  1209.30.00 -पूरको ङ्झनङ्ञम्त भङ्टख्मत् िेती गङ्चयएको जडीफङ्टटीका 
अन्म फीउहरू  

    -अन्म् 

  --तयकायीका फीउ् 

  1209.91.१0 ---काउरीको 

  1209.91.२0 ---फन्दागोफीको 

  1209.91.३0 ---प्माजको 

  1209.91.४0 ---भूराको 

  1209.91.५0 ---टभाटयको 

   1209.91.९0 ---अन्म 

  1209.99.00 --अन्म 

12.11   भङ्टख्मत् सङ्टगङ्ञन्धत वस्तङ्ट फनाउने,  औषङ्झध फनाउने वा 
कीटनाषक औषङ्झध फनाउन ेवा मस्तै प्रमोजनका राङ्झग 
प्रमोग हङ्टने िारको, ताजा, ङ्ञचस्माइएको, ङ्जहभीकृत वा 
सङ्टकेको, काङ्जटएको वा नकाङ्जटएको, ङ्जऩॉधेको वा 
नङ्जऩॉधेको वा धङ्टरो ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको ङ्झफरुवा य 
ङ्झफरुवाका अङ्गहरू (ङ्झफमाॉ य पर सभेत)  

  1211.20.00 -जीनसेनको जया 

  1211.30.00 -कोकाको ऩात (कोका ङ्झरप) 

  1211.40.00 -अङ्जपभको ऩयार (ऩऩी स्ट्रौं) 

 1211.50.00 -इपेद्रा 

 १२११.६०.०० -अङ्जफ्रकी चेयी (प्र ङ्टनस अङ्जफ्रकाना) को फोिा 

  1211.90.१0 ---माचािगङ्टम्फा 
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   1211.90.९0 ---अन्म 

12.12   ताजा,  ङ्ञचस्माइएको ( ङ्ञचल्ड),  ङ्जहभीकृत  (फ्रोजेन) वा 
सङ्टकाइएको,  ङ्जऩॉधेको वा नङ्जऩॉधेको रोकष्ट ङ्झफन्स,  ङ्झस– 

ङ्जवड्स य अन्म अल्जी (सभङ्टन्द्री झाय), च ङ्टकन्दय         
(सङ्टगयङ्झफट) य उिङ्ट; अन्मत्र उल्रेि वा सभावेश 
नबएका भङ्टख्मतमा भानव आहायभा प्रमोग हङ्टन ेिारको 
परको ङ्झफमाॉ (स्टोन्स) य कोमाहरू (केनेर) य अन्म 
वानस्ऩङ्झतक उत्ऩादनहरु ( ङ्ञचकोयीमभ इन्टाइफस 
स्मङ्जटवभ उऩजाङ्झत ( बेयाइटी) को नब ङ्टटेको ङ्ञचकोयीका 
जयाहरू सभेत)।  

    -अन्म :  

  1212.93.00 --उिङ्ट  

19.04   िाद्याङ्ङराई पङ्ट राएय (स्वैङ्झरङ्ग) वा ब ङ्टटेय तमाय गयेको 
िाद्य साभग्री,  िाद्याङ्ङको उत्ऩादनहरू ( जस्तै कनि 
फ्रेक); अन्मत्र उल्रेि नगङ्चयएको वा सभावेश 
नबएको, ऩकाइएको वा अन्म ङ्जकङ्झसभफाट तमाय 
गङ्चयएको गडेा (ग्रने) को रूऩभा वा शल्क वा ऩाप्रा   
(फ्रेकको रूऩभा बएको िाद्याङ्ङहरू (सेङ्चयमल्स) (भकै 
फाहेक) वा अन्म ङ्जकङ्झसभफाट तमाय गङ्चयएको अङ्ङ 
(भैदा,  छाॉटा वा दरेको अङ्ङ ग्रोट्स) य ङ्जऩठो फाहेक) । 

   1904.90.10 ---धानको ब ङ्टजा  

  1904.90.20 --- ङ्ञचउया 
 21.06 2106.90.94 ----सोमाफडी भस्मौया  

23.01   भाङ्झनसरे िान नहङ्टने भासङ्टको वा अपरको,  भाछाको 
वा कङ्ट ष्टाङ्झसमन्सको भोरस्कको वा अन्म ढाडभा हाड 
नहङ्टने जरचयको ङ्जऩठो, भैदा य ऩेरेट्स; ग्रीभ्स (फोसो 
ऩगारेय फाॉकी यहेको थेग्रो    
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  2301.10.00 -भासङ्ट वा अपरको ङ्जऩठो, भैदा य ऩेरेट्स; ग्रीभ्स     
(फोसो ऩगारेय फाॉकी यहेको थेग्रो, भाछाको फोसो) 

 2301.20.00 -भाछाको वा िङ्ट ष्टाङ्झसमन्स, भोरस्क वा ढाडभा हाड 
नहङ्टने जरचयको ङ्जऩठो, भैदा य ऩेरेट्स ्

23.02   िाद्याङ्ङ वा दरहनको फोटफाट ङ्झनपनेय वा ङ्जऩॉधेय वा 
अरु प्रङ्जिमाद्वाया उऩरब्ध हङ्टने ऩेरेटको रूऩभा यहेको 
वा नयहेको ढङ्टटो आउन ेचोकय य अन्म अवशेष । 

  2302.10.00 -भकैको 

  2302.30.00 -गहङ्टॉको 

  2302.40.00 -अन्म िाद्याङ्ङको 

  2302.50.00 -कोसे सागऩातहरूको 

23.04 2304.00.00 बटभासको तेर ङ्झनकाल्दा प्राप्त हङ्टन ेङ्जऩना य अन्म ठोस 
अवशेष, ङ्जऩॉधेको वा नङ्जऩॉधेको वा ऩेरेटको रूऩभा 
बएको वा नबएको । 

23.05 2305.00.00 फदाभको तेर ऩेल्दा ङ्झनस्केको, ङ्जऩॉधेको वा नङ्जऩॉधेको,  
ऩेरेटको रूऩभा बएको वा नबएको ङ्जऩना य अन्म ठोस 
अवशेष । 

23.06   वनस्ऩङ्झत वा सूक्ष्भजैङ्जवक (भाइिोङ्झफमर) को फोसो वा 
तेर ङ्झनकाल्दा प्राप्त हङ्टन ेशीषिक २३.०४ वा २३.०५ 
भा ऩयेको फाहेक ङ्जऩॉधेको वा नङ्जऩॉधेको, ऩेरेटको रूऩभा 
बएको वा नबएको ङ्जऩना य अन्म ठोस अवशेष। 

    -तोयी वा यामो (येऩ अय कोल्जा) दाना् 

  2306.41.00 --न्मून इरुङ्झसक अम्र तोयी वा यामो ( येऩ अय 
कोल्जा) दानाहरु (ङ्झसड्स) 

  2306.90.00 -अन्म 
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23.09   जीवजन्तङ्टको आहायको रूऩभा प्रमोग हङ्टन े तमायी    
वस्तङ्ट  

  2309.90.00 -अन्म  

52.01 5201.00.00 नपड्केको वा नकोयेको कऩास  

52.03 5203.00.00 पड्केको वा कोयेको  कऩास 

53.01   कच्चा वा प्रशोङ्झधत नकातेको फ्ल्माक्स ( सन वा 
त्मस्तै झाय); फ्ल्माक्स वा सनको ङ्ञशयोगङ्टच्छ ( टो) 
डोयी य अवशेष ( धागोको अवशेष य गानेटेड स्टक 
सभेत) । 

  5301.10.00 -फ्ल्माक्स (सन) कच्चा वा येशा छङ्टट्ट्याउन ऩानीभा 
डङ्टफाएको (येटेड्) 

    -फ्ल्माक्स च ङ्टटेको, डाॉठफाट येशा छङ्टट्याइएको,  कोयेको 
(ब्रोकेन, स्कच्ड, ह्याकल्ड) वा अरू ङ्जकङ्झसभरे प्रशोधन 
गयेको,  तय नकातेको : 

  5301.21.00 --च ङ्टटेको वा डाॉठफाट येशा छङ्टट्याइएको ( ब्रोकेन, 
स्कच्ड) 

  5301.29.00 --अन्म 

  5301.30.00 -फ्ल्माक्सको ङ्ञशयोगङ्टच्छ (टो) य अवशेष 

53.03   कच्चा वा प्रशोङ्झधत,  तय नकातेको,  सनऩाट (जूट) य 
अन्म रङ्ञचरो येशा बएको फोिा ( फास्ट) को 
कऩडाका येशा (सन, गाॉजा, बाॉङ्ग, घोट्टा य येभी फाहेक); 
मी येशाहरूको ङ्ञशयोगङ्टच्छ ( टो) य अवशेष ( धागोको 
अवशेष य गानेटेड स्टक सभेत) । 

  5303.10.00 -काॉचो वा ऩानीभा डङ्टफाएय ( येटेड्) कङ्ट हाएको सनऩाट 
य अन्म रङ्ञचरो येशा बएको फोिा ( फाष्ट) को 
कऩडाको येशा 
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द्रष्टव्म:- 
1. ङ्जकसानरे ङ्झफिी गने अप्रशोङ्झधत सङ्टतॉ । 
२. भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित बन्साय शीषिक ०६.०१ देङ्ञि शीषिक ०८.१० सम्भका 

भारवस्तङ्टहरू होटर,  येष्टङ्ट येण्ट, फाय,  गषे्टहाउस,  क्माफ्टेङ्चयमा वा मस्तै अन्म 
सॊस्थारे गने आऩूङ्झतिभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट हङ्टनेछैन । 

 

 

सभूह २ : आधायबतू आवश्मकताका वस्तङ्टहरू 

25.01   नङ्टन ( बान्साभा प्रमोग हङ्टने ( टेवर) नङ्टन य ङ्जवकृत             
(ङ्झडनेचडि) नङ्टन सभेत) य झोर ऩदाथि बएको वा 
नबएको वा जम्ने ऩदाथि (एण्टीकेङ्जकङ्ग) वा ङ्जफ्र फ्रोइङ्ग 
एजेण्ट बएको शङ्टि सोङ्झडएभ क्रोयाइड; साभङ्टङ्छद्रक ऩानी । 

  2501.00.90 ---नङ्टन 

27.10   कच्चा ( िङ्ट ड) फाहेक ऩेट्रोङ्झरमभ तेर य ङ्झफटङ्टङ्झभन 
िङ्झनजफाट प्राप्त तेर; तौरभा ७० प्रङ्झतशत वा सो बन्दा 
फढी ऩेट्रोङ्झरमभ तेर वा  ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट प्राप्त तेर 
बएका, ङ्जम नै तेर नै भङ्टख्म घटक ( फेङ्झसक 
कङ्ञन्स्टच्मूएण्ट्स) बएका, अन्मत्र सभावेश वा ङ्झनङ्छदिष्ट 
नगङ्चयएका तमायी वस्तङ्टहरू ( ङ्जप्रऩयेसन्स); यद्दी तेरहरू 
(वेष्ट आमल्स)  

    -ऩेट्रोङ्झरमभ तेरहरू य ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजहरूफाट प्राप्त 
तेरहरू (कच्चा तेर फाहेक) तथा अन्मत्र ङ्झनङ्छदिष्ट वा 
सभावेश नबएका, तौरको ङ्जहसाफरे ७० प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी ऩेट्रोङ्झरमभ तेरहरू वा ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट 
प्राप्त तेरहरू बएको,  ङ्जमनै तेरहरू भङ्टख्म घटक फेङ्झसक 
कङ्ञन्स्ट्च्मूएण्ट) बएका तमायी वस्तङ्टहरू (ङ्जप्रऩयेसन्स),  
जैङ्जवक ङ्झडजेर बएका फाहेक य यद्दी तेर  (वेष्ट 
आमर) हरू फाहेक 
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  --अन्म् 

  2710.19.10 ---भट्टीतेर (सङ्टऩेङ्चयअय ङ्जकयोङ्झसन आमर) 

27.16 2716.00.00   ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन, ङ्जवतयण य प्रसायण  

44.01
  

 फाल्ने दाउया,  भङ्टढा,  ङ्ञचयेको भोटो टङ्टिा ( ङ्जवरेट),  
हाॉगाङ्झफॉगा वा दाउयाको फाधेको ङ्झफटो,  वा मस्तै रूऩभा; 
काठका चोइटाचोइटी वा भङ्झसना टङ्टिाटािी 
(ऩाङ्जटिकर); काठ ङ्ञचयेको धङ्टरो, काठको अवशेष,  यद्दी 
वस्तङ्ट,  भङ्टढो,  ङ्जिकेट ( ङ्झथचेय फनाइएको चक्का), ऩेरेट 
(भट्याङ्क्रग्रा) वा मस्तै रूऩभा एकङ्झत्रत गङ्चयएको वा 
नगङ्चयएको । 

  

 

 

4401.11.00 

4401.19.00 

-फाल्ने दाउया, भङ्टढा, ङ्ञचयेको भोटो टङ्टिा ( ङ्जवरेट),  
हाॉगाङ्जवगा, दाउयाको फाधेको ङ्झफटो वा मस्तै रूऩभा् 
 

--कोणधायी (कोङ्झनपेयस) 
--गैयकोणधायी (नन-कोङ्झनपेयस) 

44.02   एकङ्झत्रत गङ्चयएको वा नगङ्चयएको काठको गोर,  िफटा 
(शेर) को वा ङ्झफमाॉ (नट) को गोर सभेत। 

  4402.10.00 -फाॉसको 

 ४४०२.२०.०० -िफटा (शेर) वा ङ्झफमाॉ (नट) का  

 4402.90.00 -अन्म 

द्रष्टव्म:- 
१. धाया तथा टेङ्कयफाट िङ्टरा रूऩभा आऩूङ्झति हङ्टने ङ्जऩउन ेऩानी । 

सभूह ३ : जीवजन्तङ्ट तथा सोको उऩज 

01.02   जीङ्जवत चौऩामा (फोबाइन) । 

    -गोजातीम चौऩामा् 
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  0102.21.00 --नश्ल सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवशङ्टि नश्लका 

  0102.29.00 --अन्म 

    -बईआसी् 

  0102.31.00 --नश्ल सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवशङ्टि नश्लका 

  0102.39.00 --अन्म 

  0102.90.00 --अन्म 

01.03   जीङ्जवत सङ्टॉग ङ्टय  

  0103.10.00 -नश्ल सङ्टधायका राङ्झग ङ्जवशङ्टि नश्लका 

    -अन्म : 

  0103.91.00 --५० केजी बन्दा कभ वजनको 

  0103.92.00 --५० केजी वा सोबन्दा फढी वजन बएको 

01.04   जीङ्जवत बेडा य फाख्रा  

  0104.10.00 -बेडा 

  0104.20.00 -फाख्रा 

01.05   जीङ्जवत कङ्ट िङ्टया अथाित, ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस ्जातका 
कङ्ट िङ्टया, हाॉस,  टकी य ङ्झगनी पाउर  

    -१8५ ग्राभबन्दा फढी वजन नबएका: 

  0105.11.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस जातका चयाहरू (पाउर)   

  0105.12.00 --टकीहरू (ऩातार भमूय) 

  0105.13.00 --हाॉस (डक) हरू 

  0105.14.00 --हाॉस (ङ्झगज) हरू 

  0105.15.00 --ङ्झगङ्झनजातका चयाहरू 
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    -अन्म: 

  0105.94.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस जातका चयाहरू  

  0105.99.00 --अन्म 

01.06   अन्म जीङ्जवत जीवजन्तङ्ट  

    -स्तनऩामी : 

  0106.14.00 --ियामोहरू 

  0106.19.00 --अन्म 

   -चयाहरु: 

 0106.33.00 --सङ्टत ङ्टयभङ्टगि (अङ्जष्डच) हरु (रोभाउस नोबाहोल्राङ्ञन्डमा) 

   -ङ्जकयाहरू: 

 0106.41.00 --भाहङ्टयीहरू 

  -ङ्जकयाहरू् 

  0106.90.00 -अन्म 

02.01   चौऩामा (फोबाइन जाङ्झतको) ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको 
(फे्रस वा ङ्ञचल्ड)  भासङ्ट  

  0201.10.00 -ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

  0201.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरू 

  0201.30.00 -हाड नबएको 

02.02   चौऩामा (फोबाइन जाङ्झतको) ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) भासङ्ट  

  0202.10.00 -ङ्झसङ्गो य आधा शयीय (कयकास य हाप  कयकास) 

  0202.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरू 

  0202.30.00 -हाड नबएको 
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02.03   सङ्टॉग ङ्टयको भासङ्ट ताजा,  ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत (फे्रस, 
ङ्ञचल्ड वा फ्रोजेन) । 

    -ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको : 

  0203.11.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

  0203.12.00 --हाड सङ्जहतको अगाङ्झड य ऩछाङ्झडका साॉप्राहरू य 
साॉप्राफाट काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरू 

  0203.19.00 --अन्म 

    -ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन): 

  0203.21.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

  0203.22.00 --हाड सङ्जहतको अगाङ्झड य ऩछाङ्झडका साॉप्राहरू य 
साॉप्राफाट काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरू 

  0203.29.00 --अन्म 

02.04   बेडा वा िसी फोकाको ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत 
भासङ्ट । 

  0204.10.00 -बेडा (ऩाठो) को ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ङ्झसङ्गो य आधा 
शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

    -बेडाको ताजा वा ङ्ञचसो अन्म भासङ्ट: 

  0204.21.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

  0204.22.00 --हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिा 

  0204.23.00 --हाड नबएको 

  0204.30.00 -बेडा (ऩाठो) को ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ङ्झसङ्गो य आधा 
शयीयहरू (कयकास य हाप कयकास) 

    -ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) गङ्चयएका बेडाका अन्म भासङ्ट: 
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  0204.41.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरू (कयकास य हापकयकास) 

  0204.42.00 --हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरू 

  0204.43.00 --हाड नबएको 

  0204.50.00 -िसी फोकाको भासङ्ट 

02.06   चौऩामा जीवजन्तङ्ट (फोबाइन), सङ्टॉग ङ्टय, बेडा, िसी फाख्रा, 
घोडा, गधा, िच्चय वा ङ्जहङ्झनजहरूको ताजा,  ङ्ञचसो ऩायेको 
वा ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) िान हङ्टन ेकभसर भासङ्ट (इङ्झडफर 
अपर) । 

  0206.10.00 -चौऩामा (फोबाइन) जीवजन्तङ्टको ताजा य ङ्ञचसो 

    -चौऩामा जीवजन्तङ्ट (फोबाइन) को ङ्जहभीकृत         
(फ्रोजेन): 

  0206.21.00 --जीब्रो 

  0206.22.00 --करेजो 

  0206.29.00 --अन्म 

  0206.30.00 -सङ्टॉग ङ्टयको ताजा य ङ्ञचसो ऩायेको 

    -सङ्टॉग ङ्टयको ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) : 

  0206.41.00 --करेजो 

  0206.49.00 --अन्म 

  0206.80.00 -अन्म ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको 

  0206.90.00 -अन्म ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

02.07   शीषिक ०१.०५ को कङ्ट िङ्टयाको ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा 
ङ्जहभीकृत भासङ्ट य िान हङ्टन ेअपर । 

    -ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस जातका चयाहरू (पाउर) को् 
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  0207.11.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा वा ङ्ञचसो ऩाङ्चयएका 
(फे्रस वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.12.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.13.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) टङ्टिा य 
अवशेष (कट्स एण्ड ओपार) 

  0207.14.00 --ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) टङ्टिा य अवशेष (ओपार) 

    -टकीहरूको : 

  0207.24.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस 
वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.25.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.26.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका टङ्टिा य अवशेष (कट्स एण्ड 
ओपार) 

  0207.27.00 --ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) टङ्टिा य अवशेष (कट्स एण्ड 
ओपार) 

    -हाॉस (डक) हरूको् 

  0207.41.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस 
वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.42.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.43.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका फोसोमङ्टि करेजो (फ्माटी 
ङ्झरबय) हरु 

  0207.44.00 --अन्म, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.45.00 --अन्म,  ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

    -हाॉस (गीज) हरूको् 
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  0207.51.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस 
वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.52.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.53.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका फोसोमङ्टि करेजो (फ्माटी 
ङ्झरबय) हरू 

  0207.54.00 --अन्म, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) 

  0207.55.00 --अन्म, ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.60.00 -ङ्झगनी जातका चयाहरूको 

03.01   जीङ्जवत भाछा । 

    -आरङ्काङ्चयक भाछा : 

  0301.11.00 --ताजा ऩानीको 

  0301.19.00 --अन्म 

    -अन्म जीङ्जवत भाछा : 

  0301.91.00 --ट्राउट ( साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस 
क्राकी, अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्झगराए, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोकाष्टय)  

  0301.92.00 --फाभ 

  0301.93.00 --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरु, क्मायाङ्झसअस जातहरु,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इङ्झडरस, हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरु, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरु, भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, क्माट्रा 
क्माट्रा, राफेओ जातहरु, ओस्टेङ्ञचरस हासेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा जातहरु) 

  0301.94.00 --एटराङ्ञन्टक य प्माङ्झसङ्जपक ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनाहरु  (थङ्टनङ्टस 
थाइनस,  थङ्टनङ्टस ओङ्चयमन्टाङ्झरस) 
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  0301.95.00 --दङ्ञऺणी ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनास (थङ्टनस म्माकोई) 

  0301.99.00 --अन्म 

03.02   शीषिक ०३.०४ को भाछाको ङ्जपरेट य अरु प्रकायको 
भासङ्ट फाहेकको ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको भाछा । 

    -भाछा (साल्भोनाइड), उऩशीषिक ०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान हङ्टन ेकभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक : 

  0302.11.00 --ट्राउट ( साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस 
क्राकी, अङ्कोमङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्झगराए,  
अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय)  

  0302.13.00 --प्माङ्झसङ्जपक सारभोन (अङ्कोङ्चयङ्कस नेकाि,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
गोफङ्टिशा,  अङ्कोङ्चयङ्कस केटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्ञववत्शा,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्जकसङ्टच,  अङ्कोङ्चयङ्कस भसोउ य अङ्कोङ्चयङ्कस यडङ्टयस)  

  0302.14.00 --एटराङ्ञण्टक साल्भोन (साल्भो साराय) य डान्मूफ 
सारभोन (हङ्टचो हङ्टचो) 

  0302.19.00 --अन्म 

    -चेप्टो भाछा ( प्रेयोनेक्टाइडाइ, फोथीडाइ,  
साइनोग्रोस्सीडाइ, सोरेडाइ, स्कोप्थाल्भीडाइ य 
ङ्झसथायीडाइ), उऩशीषिक ०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0302.21.00 --हाङ्झरफङ्टट 

  0302.22.00 --प्रेइस 

  0302.23.00 --सोरे 

  0302.24.00 --टफोट्हरु (सेट्टा भेङ्ञक्सभा) 
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  0302.29.00 --अन्म 

    -टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस प्रजाङ्झतका) ङ्ञस्कऩज्माक तङ्टना  (स्ट्राइऩ- 
फेल्राइड फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस ऩेराङ्झभस),  उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि ०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0302.31.00 --अल्फाकोय वा राभो ऩिेटा बएको टङ्टना 

  0302.32.00 --ऩहईःरो ऩिेटा बएको टङ्टना 

  0302.39.00 --अन्म 

    -हेङ्चयङ्गहरु ( क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस, क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी),  
एड्कोङ्झबज ( इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू       
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ जातहरू), साङ्झडिनेरा    
(साङ्झडिनेरा जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू ( स्प्राटस 
स्प्राटस), म्माकयेर ( स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय जाऩोङ्झनकस),  इङ्ञन्डमन 
म्माकेयेरहरू (यस्टे्रङ्झरगय जातहरु), ङ्झसयङ्जपसहरू 
(स्कोभफेयोभोयस जातहरू), ज्माक तथा हषिम्माकेयेर 
(ट्राच ङ्टयस जातहरू) ज्माकहरू,  िेबेरहरु ( क्मायान्क्स 
जातहरू), कोङ्झफमा ( याङ्झससेन्ट्रोन क्मानाडभ),  ङ्झसल्बय 
ऩम्फे्रस्ट ( ऩम्ऩस जातहरू), प्माङ्झसङ्जपक साउयी 
(कोरोराङ्झफस साइया), स्काड्स (ङ्झडक्माप्टेयस जातहरू), 
क्माऩेङ्झरन ( भारोटस ् ङ्जवरोसस)्, सोडिङ्जपस ( ङ्झसङ्जपमास 
ग्राङ्झडअस), कावाकावा ( मङ्टथाइनस एङ्जपङ्झनस),  
फोङ्झनतोहरू (साडाि जातहरू) भाङ्झरिनहरू सेइरङ्जपसहरू् 
स्ऩेयङ्जपस (इस्टोऩोङ्चयडाइ),  उऩशीषिक ०३०२.९१.०० 
देङ्ञि ०३०२.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0302.41.00 --हेङ्चयङ्गहरू (क्रङ्टङ्जऩमा हेयेन्गस,  क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी) 

  0302.42.00 --एङ्कोबीहरु (इङ्क्रग्राङ्झरस जातहरू) 
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  0302.43.00 --साङ्झडिनहरू ( साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ जातहरू) 
साङ्झडिनेरा ( साङ्झडिनेरा जातहरू),  ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटस 
(स्प्राटस स्प्राटस) 

  0302.44.00 --म्माकयेर (स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय अस्टे्रराङ्झसकस,  
स्कम्फय जाऩोङ्झनकस) 

  0302.45.00 --ज्माक य हषि म्माकयेर (ट्राच ङ्टरुस जातहरू) 

  0302.46.00 --कोङ्झफआ (याङ्जकसेन्ट्रोन  कानाडभ) 

  0302.47.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमास ग्राङ्झडअस) 

  0302.49.00 --अन्म 

  -बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, गाङ्झडडाइ, 
म्मािोउयाइडाइ, भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ 
य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवाहरुका भाछा,  उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि ०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0302.51.00 --कड (ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस ओग्माक, ग्माडङ्टस 
म्मािोङ्झसपारस) 

  0302.52.00 --ह्याड्डक (भेरानोग्राभस एग्रेङ्जपनस) 

  0302.53.00 --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) 

  0302.54.00 --हेक (भरङ्टिङ्झसअस जातहरु, मूयोङ्जपङ्झसस जातहरु) 

  0302.55.00 --अरास्का ऩरक (थेयाग्रा काल्कोग्राभा) 

  0302.56.00 --ब्रङ्ट ह्वाइङ्जटङहरू (भाइिोभेङ्झसस्टस ऩोटासङ्ट,  
भाइिोभेङ्झसस्टस अस्ट्राङ्झरस) 

  0302.59.00 --अन्म 



 

45 
 

    -ङ्झतराङ्जऩमाहरू ( ओयओिोङ्झभस जातहरू), क्माटङ्जपस  
(प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू,  ङ्झसरङ्टयस जातहरू, क्राङ्चयअस 
जातहरू, इक्टारङ्टयस जातहरु), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसमभ जातहरू, सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), क्माट्रा क्माट्रा,  
राफेओ जातहरू,  ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी,  रेप्टोफाफिस 
होवेनी, भेगारोब्राभा जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि ( ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू ( चाङ्ङा जातहरू), उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि ०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0302.71.00 --ङ्झतराङ्जऩमाहरू (ओयेओिोङ्झभस जातहरू) 

  0302.72.00 --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  
क्राङ्चयअस जातहरू,  इक्टारङ्टयस जातहरू)  

  0302.73.00 --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरू,  क्मायाङ्झसमभ जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, क्माट्रा 
क्माट्रा, राफेओ जातहरू, ओस्टेओङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी,  भेगारेब्राभा जातहरू) 

  0302.74.00 --फाभ (इर) हरू (एङ्गङ्टइरा जातहरू) 

  0302.79.00 --अन्म 

    -अन्म भाछा, उऩशीषिक ०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान हङ्टन ेकभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक : 

  0302.81.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरू 

  0302.82.00 --येइ य स्केटहरू (येङ्ञजडाए) 
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  0302.83.00 --टूथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरू) 

  0302.84.00 --ङ्झसफास (ङ्झडसेन्ट्रायकस जातहरू) 

  0302.85.00 --ङ्झसङ्झब्रभ (स्ऩेङ्चयडाइ) 

  0302.89.00 --अन्म 

03.03   शीषिक ०३.०४ को भाछाको ङ्जपरेट य अरु प्रकायको 
भासङ्ट फाहेकको ङ्जहभीकृत गङ्चयएको भाछा। 

    -साल्भोनाइडाइ, उऩशीषिक ०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक : 

  0303.11.00 --शक आई सारभोन (येड सारभोन) (ओङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि) 

  0303.12.00 --अन्म प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन ( अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा,  
अङ्कोङ्चयङ्कस केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस शाङ्जवत्चा, अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच,  
अङ्कोङ्चयङ्कस भासोउ तथा अङ्कोङ्चयङ्कस योडङ्टयस) 

  0303.13.00 --एटराङ्ञन्टक साल्भोन ( साल्भो साराय) य ड्यान्मङ्टव 
साल्भोन (हङ्टचो हङ्टचो) 

  0303.14.00 --ट्राउट साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस भाइङ्जकस,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
क्राकी, अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्झगराई, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) 

  0303.19.00 --अन्म  
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    -ङ्झतराङ्जऩमाहरू ( ओयेओिोङ्झभस जातहरू), क्माटङ्जपस    
(प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, क्राङ्चयअस 
जातहरू, इक्टारङ्टयस जातहरू), काऩि  ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसअस जातहरू, सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस,  क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू,  ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस होफेनी, 
भेगारोब्राभा जातहरू),  इरहरू ( एङ्गङ्टइरा जातहरू), 
नाइर ऩचि ( ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू    
(चाङ्ङा जातहरू), उऩशीषिक ०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक: 

  0303.23.00 --ङ्झतराङ्जऩमाहरू (ओयेओिोङ्झभस जातहरू) 

  0303.24.00 --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस जातहरू) 

  0303.25.00 --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरू, क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, क्माट्रा 
क्माट्रा, राफेओ जातहरू ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा जातहरू) 

  0303.26.00 --फाभ (इर) हरू (एङ्गङ्टइरा जातहरू) 

  0303.29.00 --अन्म 

    -चेप्टो भाछा ( प्रेयोनेक्टाइडाइ, फोथीडाइ,  
साइनोग्रोस्सीडाइ, सोरेडाइ, स्कोप्थाल्भीडाइ य 
ङ्झसथायीडाइ), उऩशीषिक ०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक:  

  0303.31.00 --हङ्झरफङ्टट 



 

48 
 

  0303.32.00 --प्रेइस 

  0303.33.00 --सोरे 

  0303.34.00 --टफोट्हरू (सेट्टा भेङ्ञक्सभा) 

  0303.39.00 --अन्म 

    -टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस प्रजाङ्झतका), ङ्ञस्कऩज्माक तङ्टना (स्ट्राइऩ- 
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (काच ङ्टओनस ऩेराङ्झभस),  उऩशीषिक  
०३०२.९१.०० देङ्ञि ०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0303.41.00 --अल्फाकोय वा राभो ऩिेटा बएको टङ्टना 

  0303.42.00 --ऩहेरो ऩिेटा बएको टङ्टना 

  0303.43.00 --ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना ( स्ट्राइऩ-फेल्राइडफोङ्झनतो)  
(काच ङ्टओनस ऩेराङ्झभस) 

  0303.44.00 --ङ्जवगआई टङ्टना (तङ्टन ङ्टस ओफेसस) 

  0303.45.00 --एटराङ्ञन्टक य प्माङ्झसङ्जपक ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनाहरू  (थङ्टनङ्टस 
थाइनस,  थङ्टनङ्टस ओङ्चयमन्टाङ्झरस) 

  0303.46.00 --दङ्ञऺणी ब्रङ्टङ्जपन तङ्टना (तङ्टन ङ्टस म्माइकोआई) 

  0303.49.00 --अन्म 
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    -हेङ्चयङ्गहरू ( क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस, क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी), 
एङ्कोङ्झबज ( इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू       
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,्  साङ्झडिनोऩ जातहरू), साङ्झडिनेरा   
(साङ्झडिनेरा जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू ( स्प्राटस 
स्प्राटस), म्माकयेर ( स्कम्फय स्कम्ब्रस,  स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय जाऩोङ्झनकस), इङ्ञन्डमन 
म्माकेयेरहरू, (यस्टे्रङ्झरगय जातहरू),  ङ्झसयङ्जपसहरू 
(स्कोभफेयोभोयस जातहरू), ज्माक तथा हषिम्माकेयेर 
(ट्राच ङ्टयस जातहरू) ज्माकहरु,  िेबेरहरू ( क्मायान्क्स 
जातहरू), कोङ्झफमा ( याङ्झससेन्ट्रोन क्मानाडभ),  ङ्झसल्बय 
ऩम्फे्रस्ट ( ऩम्ऩस जातहरु), प्माङ्झसङ्जपक साउयी 
(कोरोराङ्झफस साइया), स्काड्स (ङ्झडक्माप्टेयस जातहरू),  
क्माऩेङ्झरन ( भारोटस ् ङ्जवरोसस)्, सोडिङ्जपस ( ङ्झसङ्जपमास 
ग्राङ्झडअस), कावाकावा ( मङ्टथाइनस एङ्जपङ्झनस),  
फोङ्झनतोहरू ( साडाि जातहरु) भाङ्झरिनहरु सेइरङ्जपसहरू् 
स्ऩेयङ्जपस (इस्टोऩोङ्चयडाइ),  उऩशीषिक ०३०३.९१.०० 
देङ्ञि ०३०३.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0303.51.00 --हेङ्चयङ्गहरू (क्रङ्टङ्जऩमा हेयेङ्गस, क्रङ्टङ्जऩमा ऩरासी) 

  0303.53.00 --साङ्झडिनहरू ( साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ जातहरू), 
साङ्झडिनेरा ( साङ्झडिनेरा जातहरू), ङ्जिसङ्झरङ वा स्प्राट्स 
(स्प्राटस स्प्राटस) 

  0303.54.00 --म्माकयेर (स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय अस्टे्रराङ्झसकस,  
स्कम्फय जाऩोङ्झनकस)  

  0303.55.00 --ज्माक य हषि म्माकयेर (ट्राच ङ्टरुस जातहरू) 

  0303.56.00 --कोङ्झफआ (याङ्जकसेन्ट्रोन कानाडभ) 

  0303.57.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमास ग्राङ्झडअस) 

 0303.59.00 --अन्म 
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    बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, गाङ्झडडाइ,  
म्मािोउयाइडाइ, भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ 
य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका भाछा उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि ०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0303.63.00 --कड ( ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस ओग्माक,  ग्माडङ्टस 
म्मािोङ्झसपारस) 

  0303.64.00 --ह्याड्डक (भेरानोग्राभस एग्रेङ्जपनस) 

  0303.65.00 --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) 

  0303.66.00 --हेक (भरङ्टिङ्झसअस जातहरू, मूयोङ्जपङ्झसस जातहरू) 

  0303.67.00 --अरास्का ऩरक (थेयाग्रा काल्कोग्राभा) 

  0303.68.00 --ब्रङ्ट ह्वाइङ्जटङहरू ( भाइिोभेङ्झसस्टस ऩोटासङ्ट,  
भाइिोभेङ्झसस्टस अस्ट्राङ्झरस) 

  0303.69.00 --अन्म 

    -अन्म भाछा उऩशीषिक ०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान हङ्टन े कभसर 
भत्स्मभाॊश फाहेक् 

  0303.81.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरू 

  0303.82.00 --येइहरू य स्केटहरू (याङ्ञजडाइ) 

  0303.83.00 --टूथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरू) 

  0303.84.00 --ङ्झसफास (ङ्झडसेन्ट्रायकस जातहरू) 

  0303.89.00 --अन्म 
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03.07   िफटाङ्झबत्र  बएको  वा  नबएको, जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो  
ऩाङ्चयएको, ङ्जहभीकृत, सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो ऩाङ्चयएको वा नून 
ऩानी  हारेको  भोरस्कहरु; िफटाङ्झबत्र  बएको  वा  
नबएको, धूङ्झभत गने िभभा वा गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा 
नऩकाएको धूङ्झभत भोरस्कहरू । 

   -कटर ङ्जपस य ङ्ञस्क्वड्् 

  0307.42.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको  

  0307.49.00 --अन्म 

04.01   दूध य तय, गाढा नऩाङ्चयएको, ङ्ञचनी वा अन्म गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि नहाङ्झरएको । 

  0401.10.00 -तौरभा नौनीको भात्रा १ प्रङ्झतशतबन्दा फढी नबएको 

  0401.20.00 -तौरभा नौनीको भात्रा १ प्रङ्झतशतबन्दा फढी तय ६ 
प्रङ्झतशतबन्दा कभ बएको 

  0401.40.00 -तौरभा नौनीको भात्रा ६ प्रङ्झतशतबन्दा फढी बएको तय 
१० प्रङ्झतशतबन्दा फढी नबएको 

  0401.50.00 -तौरभा नौनीको भात्रा १० प्रङ्झतशतबन्दा फढी बएको 

04.06   चीज य दही (कडि) । 

  0406.10.00 -ताजा चीज हे्व चीज सभेत य दही (कडि) 

04.07   ताजा, सङ्टयङ्ञऺत वा ऩकाएको, चयाच ङ्टरुङ्गीको नपङ्ट टाएका 
पङ्ट रहरु । 

    -चल्रा कोयल्नको राङ्झग ङ्झनषेङ्ञचत पङ्ट रहरू् 

  0407.11.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्ञस्टकस प्रजाङ्झतका चयाहरूको  

  0407.19.00 --अन्म 

    - अन्म ताजा पङ्ट रहरू : 
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  0407.21.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्ञस्टकस प्रजाङ्झतका चयाहरूको  

  0407.29.00 --अन्म 

  0407.90.00 -अन्म 

05.11   अन्मत्र नऩयेको जीवजन्तङ्टजन्म उत्ऩादनहरु;  बाग १ वा 
३ भा ऩने भासङ्ट िान नहङ्टन ेभयेका जनावयहरु । 

    -अन्म : 

  0511.91.00 -- भाछाको टङ्टिाटािी वा धङ्टरो य ङ्झसङ्जऩको टङ्टिा 

  --अन्म : 

 0511.99.90 ---हड्डीको धङ्टरो 
 

द्रष्टव्म:- भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित बन्साय शीषिक ०१.०२ देङ्ञि शीषिक ०४.०७ सम्भका 
भारवस्तङ्टहरू होटर, येष्टङ्ट येण्ट, फाय,  गषे्टहाउस,  क्माफ्टेङ्चयमा वा मस्तै अन्म 
सॊस्थारे गने आऩूङ्झतिभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट हङ्टने छैन। 

सभूह 4 : कृङ्जष साभग्रीहरु 

31.01 3101.00.00 यासामङ्झनक उऩचाय गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ङ्झभङ्ञित वा 
अङ्झभङ्ञित जीवजन्तङ्ट वा वनस्ऩङ्झतजन्म भरिादहरू; 
जीवजन्तङ्टजन्म वा वनस्ऩङ्झतजन्म ऩदाथिराई  ङ्झभिण 
गयी वा यासामङ्झनक उऩचायद्वाया उत्ऩादन गङ्चयएका 
भरिादहरू । 

31.02   नाइट्रोजनमङ्टि िङ्झनज वा यासामङ्झनक भरिादहरू। 

   3102.10.१0 ---ङ्झडजर एक्सहस्ट फ्रङ्टड 

  3102.10.९१ ----टेङ्ञक्नकर ग्रडे 

   3102.10.९९ ----अन्म 
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  -एभोङ्झनमभ सल्पेट; एभोङ्झनमभ सल्पेट य एभोङ्झनमभ 
नाइटे्रटको ङ्झभिण य डफर साल्ट (ङ्ञब्रवण) : 

  3102.21.00 --एभोङ्झनमभ सल्पेट 

  3102.29.00 --अन्म 

  3102.30.00 -जरीम घोरभा बएको वा नबएको एभोङ्झनमभ नाइटे्रट 

  3102.40.00 -एभोङ्झनमभ नाइटे्रटका साथ क्माङ्ञल्समभ काफोनेट वा 
अन्म अप्राङ्गाङ्चयक अउवियक तत्त्वहरुका ङ्झभिणहरू 

  3102.50.00 -सोङ्झडमभ नाइटे्रट 

  3102.60.00 -क्माङ्ञल्समभ नाइटे्रट य एभोङ्झनमभ नाइटे्रटको 
ङ्झभिणहरु य ङ्ञब्रवणहरू 

  3102.80.00 -मङ्टङ्चयमा य एभोङ्झनमभ नाइटे्रटको जरीम वा एभोङ्झनमभ 
घोरभा बएका ङ्झभिणहरू 

  3102.90.00 -अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरुभा नऩयेका ङ्झभिणहरू 
सभेत 

31.03   पोस्पेटमङ्टि िङ्झनज वा यासामङ्झनक भरहरू । 

   -सङ्टऩय पोस्पेटहरू् 

 3103.11.00 --तौरभा ३५% वा सोबन्दा फढी डाइपोस्पोयस 
ऩेन्टाअक्साइड (ऩी२ओ५) बएका 

  3103.19.00 --अन्म 

 3103.90.00 -अन्म 

31.04  ऩोटासमङ्टि (ऩोटाङ्झसक) िङ्झनज वा यासामङ्झनक भरहरू 

  3104.20.00 -ऩोटाङ्झसमभ क्रोयाइड् 

  3104.30.00 -ऩोटाङ्झसमभ सल्पेट 
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 3104.90.00 -अन्म 

31.05  नाइट्रोजन, पोस्पयस य ऩोटाङ्झसमभभध्मे दङ्टई वा तीन 
उवियक तत्त्वहरू बएका िङ्झनज वा यासामङ्झनक 
भरिादहरू; अन्म भरहरू् मस बागभा ऩने गोटी,  
(टेवरेट) वा त्मस्तै आकायका वा कङ्ट र तौर १० 
के.जी. भा नफढ्ने गयी ( प्माकेज) ऩङ्टङ्झरन्दाको रूऩभा 
याङ्ञिएका साभानहरू । 

  3105.10.00 -मस बागभा ऩने गोटी (टेवरेट) वा त्मस्तै आकायका 
वा कङ्ट र तौर १० के.जी. भा नफढ्न ेगयी ऩङ्टङ्झरन्दाको 
रूऩभा याङ्ञिएका साभानहरू 

  3105.20.00 -नाइट्रोजन, पोस्पयस य ऩोटाङ्झसमभ जस्ता तीन 
उवियक तत्त्व बएका िङ्झनज वा यासामङ्झनक भर      
(पङ्जटिराइजय) हरू 

  3105.30.00 -डाइएभोङ्झनमभ हाइरोजनअथो पोस्पेट            
(डाइएभोङ्झनमभ पोस्पेट) 

  3105.40.00 -एभोङ्झनमभ डाइहाइरोजन - अथोपोस्पेट            
(भोनोएभोङ्झनमभ  पोस्पेट) य त्मसको  डाइएभोङ्झनमभ 
हाइरोजन अथोपोस्पेट (डाइएभोङ्झनमभ पोस्पेट) का 
साथ बएका ङ्झभिणहरू 

   -दङ्टई उवियक तत्त्व,  नाइट्रोजन य पोस्पोयस बएका 
अन्म िङ्झनज वा यासामङ्झनक भरहरू  (पङ्जटिराइजय) : 

  3105.51.00 --नाइटे्रट य पोस्पेट् बएका 

  3105.59.00 --अन्म 

  3105.60.00 -दङ्टई उवियक तत्त्व, पोस्पोयस य ऩोटाङ्झसमभ बएका 
िङ्झनज वा यासामङ्झनक भरिादहरू (पङ्जटिराइजयहरू) 

 3105.90.00 -अन्म 
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38.08   कीटनाशक, कृतकान्तक, ढङ्टसीनाशक, झायऩातनाशक, 
अङ्कङ्टयणयोधी (ऐङ्ञन्टस्प्राउङ्जटङ्ग),  उत्ऩादनहरु य वनस्ऩङ्झत 
वङृ्जि ङ्झनमाभक ( प्रान्ट ग्रोथ येगङ्टरेटय),  ङ्जवसङ्क्रिाभक 
य त्मस्तै उत्ऩादनहरु,  िङ्टद्रा ङ्झफिीका राङ्झग आकाय वा 
ऩङ्टङ्झरन्दा ( प्माङ्जकङ्ग) भा याङ्ञिएको वा तमायी साभान 
(ङ्जप्रऩेयेशन) वा वस्तङ्ट (आङ्जटिकर) को रूऩभा याङ्ञिएको 
(जस्तै,  गन्धक उऩचाय गयेका धागो (ब्माण्ड), सरेदो 
(ङ्जवक्स) तथा भैनफत्ती य ङ्ञझङ्गा पसाउने कागज 
(फ्राइऩेऩसि) हरू) । 

    -अन्म : 

  --कीटनाशक ऩदाथिहरू (इन्सेक्टीसाइड्स) : 

 3808.91.90 ---फारीनारीभा प्रमोग हङ्टने कीटनाशक औषङ्झधहरू 

 3808.92.00 --ढङ्टसीनाशक ऩदाथिहरू (पङ्गीसाइड्स) 

 3808.93.१0 ---झायऩातनाशक (हङ्झफिसाइड्स) 

 3808.99.1१ ---भङ्टसानाशक उत्ऩादन 

39.23  भारसाभानको ओसायऩसाय (कन्बेमेन्स) वा ऩङ्चयवेष्टन 
(प्माक) गने प्राङ्जष्टकका साभानहरू; प्राङ्जष्टकका ऩौरो 
वा फङ्टजो ( स्टोऩसि) ढकनी ( ङ्झरड्स), ङ्झफकािहरू 
(क्माप्स) य अन्म फन्द गने (क्रोजसि) साभग्रीहरू । 

   -फाकस (कन्तङ्टय वा सन्दङ्टस) हरू,  केस (फट्टा वा ऩेटी) 
हरु, टोकयी वा डारो (िेट्स) य मस्तै साभग्रीहरू : 

  3923.10.20 ---अण्डा याख्न ेिेट 
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48.19  कागतको,  कागतगाताको, कोषीम गद्दा ( सेल्मूरोज 
वाङ्झडङ) को वा कोषीम येशाका जारीहरू ( सेल्मूरोज 
पाइफय वेब्स) को डब्फा (काटोन),  फाकस (फक्स), 
कन्तङ्टय ( केश),  थैरो ( ब्माग) य अन्म ऩङ्चयवेष्टन 
(प्माङ्जकङ्ग) का आधानऩात्रहरू ( कन्टेनसि); 
कामािरमहरू, ऩसरहरू वा मस्तै ठाउॉभा प्रमोग हङ्टन े
िारका, कागत वा कागतगाताका ङ्झडब्फा सङ्ञिका 
(फक्सपाइर), ऩत्रथारी (रेटय टे्र),  य मस्तै ङ्जकङ्झसभका 
वस्तङ्टहरू । 

  4819.10.10 ---अण्डा याख्न ेिेट 

56.08   डोयी (ट्वाइन), रिाकी (कडेज) वा यस्सा (योऩ) का 
गाॉठो ऩायी फनाइएका (नौटेड्) जारी् कऩडा ऩदाथिको 
भाछाको तमायी जार य अन्म तमायी जारहरु । 

   -भानव ङ्झनङ्झभित कऩडा फङ्टङ्झनने ( टेक्सटाइर) ऩदाथिका 
साभानहरूको : 

 5608.11.00 --भाछाको तमायी जारहरू 

82.01  तरका हाते औजायहरू् कोदारो, साबेर, गैती, ङ्जऩक, हो 
(िङ्ङ ेसाभान),  पोकि  य येक्स (फढाने); फन्चयो,  िङ्टऩाि 
जस्तो औजाय ( फीर हङ्टक) य मस्तै ङ्ञचने ( हू्यइङ्ग) 
औजायहरू; जङ्टनसङ्टकै ङ्जकङ्झसभका करभी काट्न े कईआ ची 
(सेक्माटर्रसि एण्ड प्र ङ्टनसि); स्काइ्स ( दयौँती),  ङ्झसकर 
(हॉङ्झसमाॉ), िङ्टऩॉ ( हेनाइप), झाडी छाॉट्ने कईआ ची ( हेज 
ङ्झसमसि),  ङ्जकरो वा ऩच्चड ( ङ्जटम्वयवेज) य कृङ्जष,  
फागवानी वा वनजङ्गरको काभभा प्रमोग हङ्टन े अन्म 
औजायहरू । 

  -कोदारो य साबेर 

  8201.10.10 ---कोदारो 
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  8201.10.90 ---अन्म 

  8201.30.00 -गईआती,  ङ्जऩक,  हो (िङ्ङ ेसाभान) य येक (फढाने) 

  8201.40.00 -फियाहरू, िङ्टऩािहरू य मस्तै ङ्ञचने औजायहरू 

  8201.50.00 -एक हातरे चराउने कईअ ची ( सेक्माटसि) य मस्तै एक 
हातरे चराउन े कईआ चीहरू ( प्र ङ्टनसि एण्ड ङ्ञशमसि)      
(ऩोल्ट्री ङ्ञशमसि सभेत) 

 8201.60.00 –झाडी छाॉट्न ेकईआ ची ( हेज ङ्ञशमसि), दङ्टई हातरे छाॉट्न े
कईआ ची ( प्र ङ्टङ्झनङ्ग ङ्ञशमसि) य मस्तै दङ्टई हातरे चराउन े
कईआ ची 

  -कृङ्जष, वागवानी य वनजङ्गरभा प्रमोग हङ्टन ेअन्म हाते 
औजायहरु् 

 8201.90.10 ---कृङ्जष, फागवानी य वनजङ्गर भा प्रमोग हङ्टन े अन्म 
हाते औजायहरु 

 8201.90.90 ---अन्म 

87.01  ट्रमाक्टयहरू (शीषिक ८७.०९ का ट्रमाक्टयहरू 
फाहेक)। 

   -एकर (ङ्झसङ्गर) एक्सर बएका ट्रमाक्टयहरू  

  8701.10.10 ---ऩावय ङ्जटरय, ङ्झभनी ङ्जटरय  

  8701.10.90 ---अन्म 

  -सेभी टे्ररयको राङ्झग सडकभा गङ्टड्ने ट्रमाक्टय: 

  -- कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) भात्र बएका् 

 ८७०१.२१.1० --- 18 ङ्जकरोवाटसम्भको 
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  --कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का ङ्छदन ेङ्जवद्यङ्टतीम 
भोटय दङ्टवै बएका् 

 ८७०१.२२.1० --- 18 ङ्जकरोवाटसम्भको 
  --स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन य 

धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका् 
 ८७०१.२३.1० --- 18 ङ्जकरोवाटसम्भको 
  --धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय भात्र बएका्  
 ८७०१.२४.1० --- 18 ङ्जकरोवाटसम्भको 
  --अन्म् 
 ८७०१.२९.1० --- 18 ङ्जकरोवाटसम्भको 
 8701.30.00 -ट्रमाक-रेइङ ट्रमाक्टय 

  -अन्म, ङ्झनम्न इङ्ञिन ऺभताका : 

 8701.91.00 --१८ ङ्जकरोवाट ननाघेको 

 8701.92.00 --१८ ङ्जकरोवाट नाघेको तय ३७ ङ्जकरोवाट ननाघेको 

 8701.93.00 --३७ ङ्जकरोवाट नाघेको तय ७५ ङ्जकरोवाट ननाघेको 

 8701.94.00 --७5 ङ्जकरोवाट नाघेको तय 130 ङ्जकरोवाट 
ननाघेको 

 8701.95.00 --130 ङ्जकरोवाट नाघेको 

द्रष्टव्म्  
(१) उऩशीषिक ७३१४.49.00 भा ऩने  भाछा ऩाल्न े तमायी केजहरू, उऩशीषिक 

८४७९.८९.९९ भा ऩने भाछाको दाना िङ्टवाउने अटोभेङ्जटक ङ्जपडय। 
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(2) भौयी ऩारन उद्योगरे ऩैठायी गने भौयी ऩारनको राङ्झग आवश्मक ऩने भेटर 
व्मायर (7310.10.00 य 7310.29.00),  यानी छेक्न ेऩाता, आधाय चाका 
योरय य ह्वीर प्रेट (7326.90.00),  भौयी ब्रङ्टस (9603.90.00),  ङ्झगमय 
ऩम्ऩ (8413.81.00) । 

(३) कृङ्जष,  फागवानी,  तथा ऩङ्टष्ऩ पभिहरूरे ऩैठायी गने  उऩशीषिक ९4०६.१०.१0 य 
९4०६.९०.१0 भा ऩने ग्रीन हाउस । 

(4)  उऩशीषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने फीउ उभानि तथा योप्न प्रमोग हङ्टने टे्र। 

(5) बन्साय दयफन्दीको बाग २३, २८ य २९ भा ऩने ङ्जपडसङ्ञप्रभेण्टको कच्चा 
ऩदाथि, बन्साय दयफन्दीको उऩशीषिक २३०९.९०.०० भा ऩने ऩशङ्टऩऺीको दाना 
य ङ्जपडसङ्ञप्रभेण्ट, उऩशीषिक २५२१.००.०० को च ङ्टनढङ्टङ्गाको धङ्टरो । 

(6) साभान्म बाॉडावतिन फाहेकका शीषिक ३९.२४ य ७३.२३ अन्तगित ऩने कङ्ट िङ्टयाको 
दाना िङ्टवाउने ङ्जवशेष प्रकायको बाॉडा य कङ्ट िङ्टयाको ऩानी ङ्जऩउने ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभका 
बाॉडा । 

सभूह ५ : औषङ्झध उऩचाय तथा मस्तै स्वास््म सेवाहरू 

28.04  2804.40.10 ---भेङ्झडकर ग्रडे 

  2804.40.90 ---अन्म 

30.01   अङ्गसॊयोऩी ङ्ञचङ्जकत्साभा ( अग्मािङ्झन-थेयाप्मूङ्जटकभा) प्रमोग 
हङ्टने सङ्टक्िा, धङ्टरो ऩायेको वा नऩायेको ग्रन्थीहरू 
(ग्राण्ड्स) य अन्म अङ्गहरू; ग्रन्थी वा अन्म अङ्ग वा 
ङ्झतनका स्रावहरूका अङ्गसॊयोऩी  ङ्ञचङ्जकत्साभा प्रमोग हङ्टन े
सायहरू ( एक्स्ट्राक्ट्स)्; मकृङ्झतन ( हेऩाङ्चयन) य मसका 
रवणहरू; अन्मत्र नऩयेका वा ङ्झनङ्छदिष्ट नगङ्चयएका,  योगको 
उऩचाय वा योकथाभका राङ्झग तमाय गङ्चयएका भानव वा 
जीवजन्तङ्ट सम्फन्धी अन्म तत्त्वहरू (सब्स्टान्स)् । 

  3001.20.00 -ग्रन्थी वा अन्म अङ्ग वा ङ्झतनका स्रावहरूको साय                
(एक्स्ट्राक्ट) 

  3001.90.00 -अन्म 
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30.02   भानव यि; योगको उऩचाय, योकथाभका राङ्झग तमाय 
गङ्चयएको वा योगराई ङ्झनदान गने प्रमोजनका राङ्झग 
फनाएको जीवजन्तङ्टको यगत, एङ्ञन्टसेया य अन्म यगतका 
ङ्जहस्साहरू य योधऺभता सम्फन्धी उत्ऩादनहरू,  ऩङ्चयवतिन 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको वा जीव प्रद्यौङ्झगकीम प्रङ्जिमाहरू 
(फामो टेक्नोरोङ्ञजकर प्रोसेसेज) को भाध्मभफाट 
उऩरब्ध बएको वा नबएको;  भ्माङ्ञक्सनहरू,  ङ्जवषहरू 
(टौङ्ञक्सन्स), सूक्ष्भ जीवाणङ्टका कल्चयहरू (भचाि वा इस्ट 
फाहेक) य मस्तै उत्ऩादनहरू;  ऩङ्चयवतिन गङ्चयएका वा 
नगङ्चयएका कोङ्जषका सॊवििनहरू (सेर कल्चसि) 

   -एन्टीसेया, जीव प्रद्यौङ्झगकीम प्रङ्जिमाहरूको भाध्मभफाट 
उऩरब्ध बए वा नबएका वा ऩङ्चयवतिन गङ्चयएका वा 
नगङ्चयएका अन्म यि िण्डहरू य योधऺभता सम्फन्धी 
उत्ऩादनहरू् 

 3002.12.00 --एन्टीसेया य अन्म यि िण्डहरू 

 3002.13.00 --योधऺभता सम्फन्धी ( इम्मङ्टनोरोङ्ञजकर) उत्ऩादनहरू,  
अङ्झभिङ्झत, िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग सॊवेष्टन ( प्माङ्जकङ्ग) को 
रूऩभा वा ऩङ्चयङ्झभत ( भेजडि) भात्राहरु ( डोजेज) को 
रूऩभा नयाङ्ञिएका 

 3002.14.00 --योधऺभता सम्फन्धी ( इम्मङ्टनोरोङ्ञजकर) उत्ऩादनहरू,  
ङ्झभिीत,  िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग सॊवेष्टन  ( प्माङ्जकङ्ग) को 
रूऩभा वा ऩङ्चयङ्झभत ( भेजडि) भात्राहरु ( डोजेज) को 
रूऩभा नयाङ्ञिएका 

 3002.15.00 --योधऺभता सम्फन्धी ( इम्मङ्टनोरोङ्ञजकर) उत्ऩादनहरू, 
िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग सॊवेष्टन (प्माङ्जकङ्ग) को रूऩभा वा 
ऩङ्चयङ्झभत ( भेजडि) भात्राहरु ( डोजेज) को रूऩभा 
नयाङ्ञिएका 
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  -िोऩ (भ्माङ्ञक्सन) हरू , ङ्जवष (टङ्ञक्सन)  हरू, 

सूक्ष्भजीवका सॊवििक (कल्चय) हरू (भचािहरू फाहेक) 
य मस्तै ङ्जकङ्झसभका उत्ऩादनहरू: 

 ३००२.४१.०० --भानव औषङ्झधका राङ्झग िोऩहरू 

 ३००२.४२.०० --ऩशङ्ट औषङ्झधका राङ्झग िोऩहरू 

 ३००२.४९.०० --अन्म 

  -ऩङ्चयवतिन गङ्चयएका वा नगङ्चयएका कोङ्जषका सॊवििन  
(सेर कल्चय) हरू: 

 ३००२.५१.०० --कोङ्जषका उऩचाय (थेयऩी) का उत्ऩादनहरू 

 ३००२.५९.०० --अन्म 

    -अन्म् 

  3002.90.10 ---ऩयीऺण ङ्जकट्स (ड्यागनोङ्ञस्टक ङ्जकट्स) 

  3002.90.90 ---अन्म 

30.03   िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग ऩोका (प्माङ्जकङ्ग) नऩायेको वा कङ्ट नै 
आकाय नङ्छदइएको वा भात्रा नतोकेको,  उऩचायात्भक वा 
प्रङ्झतकायात्भक प्रमोजनको राङ्झग दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी 
वस्तङ्ट ( घटकहरू) ङ्झभङ्ञित गयी फनेका औषङ्झधहरू 
(शीषिक ३०.०२,  ३०.०५ वा ३०.०६ का वस्तङ्टहरू 

फाहेक) ।  

  3003.10.00 -ऩेङ्ञन्सङ्झरन अम्र फनावट ( ऩेङ्ञन्सल्माङ्झनक एङ्झसड 
स्ट्रक्चय), वा स्टे्रप्टोभाइङ्झसनहरु वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्झतहरू 
सङ्जहतका ऩेङ्ञन्सङ्झरन वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू बएका 

  3003.20.00 -अन्म प्रङ्झतजीवी (एङ्ञण्टवामोङ्जटक्स) बएका 

    -अन्म, हाभोनहरू वा शीषिक २९.३७ का अन्म 
उत्ऩादनहरू बएका : 
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  3003.31.00 --इन्सङ्टङ्झरन बएका 

  3003.39.00 --अन्म 

   -अन्म, अल्काराइड्स वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्झतहरू बएका्  

 3003.41.00 --इपेराइन वा मसका रवणहरू बएका 

 3003.42.00 --सेउडोपेराइन ( आइएनएन) वा मसका रवणहरू 
बएका 

 3003.43.00 --नोयपेराइन वा मसका रवणहरू बएका 

 3003.49.00 --अन्म  

  3003.60.00 -अन्म, मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म २ भा उल्रेि 
गङ्चयएका भरेङ्चयमायोधी सङ्जिम भङ्टख्म घटकहरू बएका 

  -अन्म् 

  3003.90.10 ---होङ्झभमोप्माङ्झथक, ङ्जवशङ्टि आमङ्टवेङ्छदक, मूनानी औषङ्झधहरू 

 3003.90.90 ---अन्म 

30.04   िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग सॊवेष्टन (प्माङ्जकङ्ग) को रूऩभा वा 
ऩङ्चयङ्झभत ( भेजडि) भात्राहरू ( डोजेज) को रूऩभा 
याङ्ञिएका छाराऩाय ( ट्रान्सडभिर) बेषजावधायण     
(एडङ्झभङ्झनस्टे्रशन) ऩिङ्झतको रूऩभा बएका सभेत) 
उऩचायात्भक ( थेयाप्मूङ्जटक) वा प्रङ्झतकायात्भक        
(प्रोङ्जपल्माङ्ञक्टक) प्रमोगका ङ्झभङ्ञित वा अङ्झभङ्ञित 
उत्ऩादनहरू बएका औषधहरू ( भेङ्झडकाभेण्ट्स)       
(शीषिक ३०.०२, ३०.०५ वा ३०.०६ का वस्तङ्टहरू 
फाहेक) ।  

  3004.10.00 -ऩेङ्ञन्सङ्झरन अम्रको फनावट ( ऩेङ्ञन्सल्माङ्झनक एङ्झसड 
सङ्जहतका) ऩेङ्ञन्सङ्झरन वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्झतहरू बएका, वा 
स्टे्रप्टोभाइङ्झसन वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्झतहरू सङ्जहतका 
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  3004.20.00 -अन्म प्रङ्झतजीवी (एङ्ञण्टवामोङ्जटक) बएका 

    -अन्म, हाभोनहरू वा शीषिक २९.३७ का अन्म 
उत्ऩादनहरू बएका् 

  3004.31.00 --इन्सूङ्झरन बएका 

  3004.32.00 --कोङ्जटिकोस्टेयामड हायभोनहरू, ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू वा 
सॊयचनात्भक अनङ्टषङ्गीहरू (स्ट्रक्चयर एनारग्स) बएका 

  3004.39.00 --अन्म  

   -अन्म, अल्काराइड वा ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्झतहरू बएका : 

 3004.41.00 --इपेडाइन वा मसका रवणहरु बएका 

 3004.42.00 --सेउडोइपेराइन ( आइएनएन) वा मसका रवणहरू 
बएका 

 3004.43.00 --नोयपेराइन वा मसका रवणहरू बएका 

 3004.49.00 --अन्म 

 3004.50.00 -अन्म,  ङ्झबटाङ्झभनहरू वा शीषिक २९.३६ का अन्म 
उत्ऩादनहरू बएका  

 3004.60.00 अन्म, मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म २ भा उल्रेि 
गङ्चयएका भरेङ्चयमायोधी सङ्जिम भङ्टख्म घटकहरू बएका 

    -अन्म : 

  3004.90.10 ---होङ्झभमोप्माङ्झथक, आमङ्टवेङ्छदक (शङ्टि), मूनानी औषङ्झधहरू  

  3004.90.41 ----फत्तीसा, द्राऺासव, ङ्झत्रपरा, कब्जहय य केशयी 
जीवन 

 3004.90.90 ---अन्म 
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30.05   नयभ कऩासको अस्तय ( वाङ्झडङ),  जारी ( गज),  ऩट्टी 
(फेण्डेज)  य त्मस्तै साभानहरु (उदाहयणको राङ्झग ऩट्टी 
(रेङ्झसङ), टाॉङ्झसने प्राष्टयहरु, रेऩहरु ( ऩङ्टङ्ञल्टस), औषङ्झध 
तत्त्वरे सॊङ्झसि (इङ्ञम्प्रग्नेट) गङ्चयएको वा फाङ्जहयऩङ्जट्ट रेऩ 
रगाएको (कोटेड) वा औषङ्झध, ङ्ञचयपाय,  दन्त्मङ्ञचङ्जकत्सा 
वा ऩशङ्टङ्ञचङ्जकत्साको उद्देश्मको राङ्झग िङ्टद्रा ङ्झफिीको 
ऩङ्टङ्झरन्दा वा  आकायभा  याङ्ञिएको । 

  005.10.१0 ---टाॉङ्झसने जारी (एङ्झडहसब गज) 

  005.10.२0 ---टाॉङ्झसने प्राष्टय 

 3005.10.३0 ---टाॉङ्झसने टेऩ 

 3005.10.९0 ---अन्म 

  005.90.१0 ---औषङ्झधमङ्टि कऩास (भेङ्झडकेटेड कटन उर) 

 3005.90.२0 ---ऩट्टी (फेन्डेज) 

 3005.90.३0 ---सङ्ञजिकर टेऩ  

   005.90.९0 ---अन्म 

30.06   मस बागको द्रष्टव्म 4 भा उल्रेि बएका औषङ्झध 
ङ्झनभािण (पाभािस्मूङ्जटकर) का वस्तङ्टहरू । 

  3006.60.00 -हायभोनहरू, शीषिक २९.३७ का अन्म उत्ऩादनहरू 
वा शङ्टिकीट घातक ( स्ऩभॉसाइड्स) हरुभा आधाङ्चयत 
यासामङ्झनक गबि ङ्झनयोधक ( कण्ट्रासेङ्ञप्टब) ङ्जवयचनहरू  
(ङ्जप्रऩयेसन्स) 
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37.01   कागज,  ऩेऩयफोडि वा कऩडा ( फङ्टङ्झनएको) ऩदाथिहरु 
फाहेक जङ्टनसङ्टकै ऩदाथि ( म्माटेङ्चयमर) को सभतर     
(चेप्टो वा फ्मावाट),  प्रकाशग्राही ( सेङ्ञन्सटाइज्ड) य 
निोङ्झरएको (अनङ्टद्भाङ्झसत वा अनएक्सऩोज्ड) छामाॉङ्ञचत्रण 
(पोटोग्राङ्जपक) को प्रेट ( ऩङ्जट्टका वा ङ्ञचत्रऩषृ्ठ) य 
ङ्जपल्भहरू; चेप्टो, प्रकाशग्राही, निोरेको,  प्माकभा 
बएको वा नबएको अङ्जवरम्फ छाङ्जऩन े ङ्जपल्भ 
(इन्स्ट्यान्ट ङ्जप्रन्ट ङ्जपल्भ) । 

  3701.10.00 -एक्स-ये को राङ्झग 

38.22  -ऩषृ्ठाङ्कनभा बएका नैदाङ्झनक (डामगनाङ्ञस्टक) वा 
प्रमोगशाराका प्रङ्झतकायक (ङ्चयएजेण्ट) हरू , ऩषृ्ठाङ्कनभा 
बएका वा नबएका , ऩयीऺण कीटहरूको रूऩभा 
याङ्ञिएका वा नयाङ्ञिएका तमायी नैदाङ्झनक वा 
प्रमोगशाराका प्रङ्झतकायकहरू: 

 ३८२२.११.०० -- भरेङ्चयमाको राङ्झग 

 ३८२२.१२.०० --ङ्ञजका य एइङ्झडज जातका राभिङ्टटे्टफाट सने अन्म 
योगहरूका राङ्झग 

 ३८२२.१३.०० --यि सभूह छङ्टट्टमाउनका राङ्झग   

 ३८२२.१९.०० --अन्म 

38.24   ढराइघय ( पाउण्री) को राङ्झग ढराइको साॉचोहरू    
(भाउल्ड्स) वा आन्तङ्चयक साॉचोहरू (कोसि) ङ्झनङ्झभत्तका 
ङ्जवयङ्ञचत ( ङ्जप्रऩेमडि) मोजक द्रव्म ( फाइण्डसि) अन्मत्र 
उल्रेि वा सभावेश नबएका, यासामङ्झनक वा सभवगॉ 
उद्योगहरूका यासामङ्झनक उत्ऩादनहरू तथा ङ्जवयचनहरू 
(ङ्जप्रऩयेसन्स) ( प्राकृङ्झतक उत्ऩादनका ङ्झभिण सभावेश 
बएका त्मस्ता वस्तङ्टहरू सभेत)  

   -अन्म् 
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  824.99.20 

 

---भगृौराका ङ्झफयाभीको उऩचायभा प्रमोग हङ्टने ठोस वा 
तयर डाइराइङ्झसस फाथ कन्सेन्टे्रट  

40.14   कडा यफय फाहेक, बल्कनाइज्ड यफयको, कडा यफयको 
ङ्जपङ्जटङ बएको वा नबएको स्वास््म        
(हाइजेङ्झनक) वा पाभोस्मूङ्जटकर ( औषङ्झध) सम्फन्धी 
साभानहरू (ङ्जटट्स (दूधदानीको भङ्टन्टो) सभेत)  

  4014.10.00 -ङ्झसथ् कन्ट्रासेङ्ञप्टभ्स (आच्छद गबिङ्झनयोधक)  

66.02  ङ्जहॊड्ने वा टेक्न ेरठ्ठी,  फस्न ेरठ्ठी,  चाफङ्टक वा कोयाि 
(ङ्ञव्हप्स), घोढचढीको कोयाि ( याइङ्झडङ्ग कोय) य मस्तै 
साभानहरू । 

 6602.00.10 -दृङ्जष्टङ्जवहीनहरूरे प्रमोग गने सेतो छडी  

87.11   भोटयसाइकरहरू (भोऩेड सङ्जहत) य साइड काय यङ्जहत 
वा सङ्जहत साइकरभा सहामक भोटय जडान गयेको 
साइडकायहरू । 

  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सी.सी. नाघेको तय २५० 
सी.सी. ननाघेको इण्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
बएका: 

   711.20.91 ---50 ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय १५५ ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने गयी फनाइएको 
स्कङ्ट टय 

  711.20.99  ---155 ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय 250 ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने गयी फनाइएको 
स्कङ्ट टय 

87.13   प्रयेक मन्त्रमङ्टि ( भोटयाइज्ड) वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे 
मन्त्रद्वाया ( भेकाङ्झनकरी) प्रणोङ्छदत ( प्रोऩेल्ड) बए वा 
नबएको, अशि व्मङ्ञिहरुका ङ्झनङ्झभत्तका ऩङ्चयवहनहरू । 



 

67 
 

  8713.10.00 -माङ्ञन्त्रक धक्का ङ्छदन ेव्मवस्था नबएको 

  -अन्म: 

 8713.90.10 ---इरेङ्ञक्ट्रक ङ्छह्वर चेमय  

 8713.90.90 ---अन्म 

87.14   शीषिक ८७.११ देङ्ञि ८७.१३ सम्भको गाडीहरूको 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक  साभग्रीहरू । 

 8714.20.00 -अशि व्मङ्ञिहरू ( ङ्झडसएफल्ड ऩसिन) ङ्झनङ्झभत्तका 
गाडीहरु (क्माङ्चयजेज) 

90.21   हाडजोनॉ ( ङ्जवकृताङ्ग) उऩचाय सम्फन्धी उऩकयणहरु, 
वैशािी सभेत, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी ऩेटी य गद्दादाय 
ऩेटीहरु (ट्रस); काम्रो य अन्म हाड बाॉङ्ञचएकोभा प्रमोग 
हङ्टने उऩकयणहरु; शयीयका कृङ्झत्रभ बागहरु, शयीयका 
असऺभता वा दोषको ऺङ्झतऩूङ्झतिका राङ्झग प्रमोग हङ्टने, 
कान सङ्टङे्ङ य मस्तै अन्म रगाउने, फोक्ने वा शयीयङ्झबत्र 
योप्ने उऩकयणहरु  

  9021.50.00 -भङ्टटङ्टको भाॊसङ्जऩण्डराई जगाउनको राङ्झग याङ्ञिन े एक 
प्रकायको मन्त्र ( ऩेसभेकय), ऩाटिऩ ङ्टजािहरू य सहामक 
साभग्रीहरू फाहेक 

  021.90.१0 ---वैशािीहरु 

  021.90.२0 ---सङ्टङे्ङ साभानहरु (हेमङ्चयङ्ग एड्स) को ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 

  021.90.३0 ---भङ्टटङ्टङ्झबत्र प्रत्मायोऩण गङ्चयने बल्ब य स्टेन्टहरु 

  021.90.९0 ---अन्म 

94.03  अन्म पङ्झनिचय य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजािहरू । 

  ४०१.८0.१0 ---अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने कभोड ङ्ञचमय 

  403.20.१0 ---अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने धातङ्टको वाकय 
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  403.70.१0 ---अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने प्राङ्जष्टकको 
वाकय   

 

द्रष्टव्म:- 

(1) स्वास््म सेवा । 
 (2) यि सिाय सेवाको राङ्झग आवश्मक ऩने नेऩार येडिस सोसाइटीरे ऩैठायी 

गने यगत याख्न ेप्राङ्जष्टकका थैरा ( ९०१८.९०.२०), ट्रान्सफ्मङ्टजन सेट 
(९०१८.९०.९०) तथा यि ऩयीऺण ङ्चयएजेण्ट ङ्झनभािणको राङ्झग आवश्मक 
ऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ औजाय उऩकयणहरु तथा यसामनहरू। 

(3) भगृौरा योगको उऩचायका राङ्झग आवश्मक उऩकयणहरु । 

(४) दृङ्जष्टङ्जवहीनहरूरे प्रमोग गने स्रेटस्टाइरस (8471.90.00),   बे्रर नोटटेकय 
(8471.30.90), बे्ररो ( बे्रर ङ्जप्रन्टय) (8443.32.00 , 8443.39.00  

य    8443.31.00), यङ्गसूचक, ऩानीसूचक य प्रकाशसूचक मन्त्रहरू 
(8531.80.00),  आवाज ङ्छदन े थभोङ्झभटय (9025.19.90),   बे्रर 
टाइऩयाइटय (8472.90.९0),  बे्रर घडी (9102.99.00),   एवाकस 
(9017.20.00), भेग्नीपाइङ्ग ग्रास (9013.80.00),  बे्रर कम्ऩास 
(9014.10.00),  बे्रर इम्वोसय (8443.39.00), बे्रर स्टेनङ्झसर भेङ्ञशन 
(8472.10.00)। 

 (5) औषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा औषङ्झध उद्योगरे ऩैठायी गने बाग २८ , 

२९ य ३८ भा ऩने कच्चा ऩदाथि , सहामक कच्चा ऩदाथि य यासामङ्झनक 
ऩदाथि; शीषिक ११.०८ का सफै उऩशीषिकभा ऩने भाड (स्वेतसाय) , उऩशीषिक  
१३०२.१९.०० भा ऩने जडीफङ्टटीका साय , शीषिक १५.२१ भा ऩने भौयीको 
वनस्ऩङ्झत तथा अन्म भैन , उऩशीषिक १७०१.१४.९० भा ऩने उिङ्टको अन्म 
ङ्ञचनी, उऩशीषिक १७०२.११.०० भा ऩने ल्माक्टोज , उऩशीषिक 
१७०२.३०.१०  य १७०२.३०.२० भा ऩने ग्रङ्टकोज ,  उऩशीषिक 
१७०२.३०.३० भा ऩने  डेक्स्ट्रोज य उऩशीषिक  १७०२.९०.९० भा ऩने 
फ्रङ्ट क्टोज वा अन्म ङ्ञचनी, उऩशीषिक १९०५.९०.४० भा ऩने औषङ्झध बनि हङ्टने 
िारी क्माप्सङ्टर (एम्टी क्मासे) , उऩशीषिक २२०७.१०.१० य 
२२०७.२०.९० भा ऩने इथानोर , उऩशीषिक २२०७.१०.२० य 
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२२०७.२०.१० भा ऩने येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट , उऩशीषिक २५१९.९०.०० भा 
ऩने म्माग्नेङ्झसमभ अक्साइड , शीषिक २७.१२ भा ऩने ह्वाइट सफ्ट प्मायाङ्जपन 
य ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी , शीषिक ३२.०३ य ३२.०४ का सफै उऩशीषिकभा ऩने 
यङ्ग, शीषिक ३२.०५ भा ऩने कोङ्जटङ्ग भेटेङ्चयमल्स, उऩशीषिक ३३०१.९०.०० 
भा ऩने एसेङ्ञन्समर आमर , उऩशीषिक ३३०२.९०.०० भा ऩने सङ्टगन्धमङ्टि 
तत्त्व, उऩशीषिक ३४०२ .४९.०० भा ऩने ङ्जटवइन ८० सोङ्झडमभ रौयेर 
सल्पेट, उऩशीषिक ३४०४.२०.०० य ३४०४.९०.०० भा ऩने भैन , 

उऩशीषिक ३५०१.९०.०० भा ऩने सोङ्झडमभ केङ्झसनेट , उऩशीषिक 
३५०७.९०.०० भा ऩने इन्जाइभ , उऩशीषिक ३९०५.९९.०० भा ऩने 
ऩोङ्झरङ्झबनामर ङ्जऩयारोडोन (ङ्झबनामर एङ्झसटेड) एङ्झसटेड , उऩशीषिक 
३९०६.९०.०० भा ऩने कायफोभसि , उऩशीषिक ३९१०.००.०० भा ऩने 
प्राथङ्झभक रूऩका ङ्झसङ्झरकनहरु , शीषिक ३९.१२ भा ऩने भाइिोङ्जिङ्ञस्टराइन 
सेरङ्टरोज, शीषिक ३९.१४ भा ऩने को-ऩोङ्झरभय टेष्ट भेङ्जकङ्ग , उऩशीषिक 
४०१४.९०.०० भा ऩने यफय स्टोऩय , उऩशीषिक ४८२१.१०.०० भा ऩने 
रेफर, उऩशीषिक ७०१०.१०.०० भा ऩने एम्ऩङ्टर , उऩशीषिक  
७६१२.१०.०० भा ऩने आल्भोङ्झनमभका रचकदाय ट्यङ्टव तथा उऩशीषिक 
८३०९.९०.1० भा ऩने ऩी.ऩी.क्माऩ ; शीषिक ३९.२०, ३९.२१ य ४८.१९ 
का सफै उऩशीषिक एवॊ उऩशीषिक ३९२३.१०.१० , ३९२३.१०.९०, 

३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, ७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, 

७६०७.१९.००, ७६०७.२०.०० य ९६०२.००.०० भा ऩने प्माङ्जक ङ्ग 
भेटेङ्चयमर तथा उऩशीषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने १५ एभ.एर. सम्भ 
ऺभताका भेजङ्चयङ्ग कऩहरू  तथा इन्ट्रा ओकङ्ट रय रेन्स (आइ.ओ.एर.) 
उत्ऩादनभा प्रमोग गने कच्चा ऩदाथि ‚ सहामक कच्चा ऩदाथि य यासामङ्झनक 
ऩदाथि। 

(6) औषङ्झध उद्योग आपईअ रे ऩैठायी गने औषङ्झध उत्ऩादनको राङ्झग आवश्मक ऩने 
प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमल्स तथा रेवङ्टर। 

(7) ओैषधी व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा औषङ्झध उद्योग तथा अस्ऩतारको 
अनङ्टसन्धान तथा ङ्जवकासभा प्रमोग हङ्टने शीषिक ९०.१८ य ९०.२७ भा ऩने 
उऩकयणहरू य आॉिा उऩचायका राङ्झग आवश्मक इन्ट्रा ओकङ्ट रय रेन्स 
उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने मन्त्र उऩकयण, कच्चा ऩदाथि य सहामक 
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साभग्री। 

(8) औषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयशभा औषङ्झधको रूऩभा प्रमोग हङ्टन े              

स्राइन ऩानी उत्ऩादन गने उद्योगरे आमात गने स्राइन ऩानी को प्माङ्जकङ्ग 
साभाग्री उत्ऩादन गनि प्रमोग हङ्टने प्राङ्जष्टक दाना । 

(9) सयकायी,  सयकायी अनङ्टदान प्राप्त य साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩताररे ऩैठायी गने 
औषङ्झधम एवॊ शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी मन्त्र उऩकयण तथा औजायहरू य 
स्वास््म साभग्री । 

(10) नेऩार  सयकायफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त स्वास््म सॊस्थारे ऩैठायी गने भगृौरा 
उऩचायभा प्रमोग हङ्टन ेउऩशीषिक ९०१८ .९०.90 भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस 
भेङ्ञशन, डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय , डामराइजय य मसको ट्यङ्टङ्झफङ्ग;   उऩशीषिक 
9402.90.20 भा ऩने डाइराङ्झसस फेड तथा उऩशीषिक ९४०२.९०.90 
भा ऩने कङ्ट सॉ; भङ्टटङ्टको योग ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टन े उऩशीषिक 
९०१८.१२.०० भा ऩने इकोकाङ्झडिमोग्राप;  उऩशीषिक  ९०१८.९०.90 भा 
ऩने ङ्झबङ्झडमो स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्ञशन य ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय ; क्मान्सय 
योगको ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक ९०२२.१२.०० भा ऩने 
ऩोङ्ञजट्रोन इङ्झभसन टोभोग्रापी ( ऩेट) स्क्मान भेङ्ञशन, कम्प्मूटेड टोभोग्रापी 
(सी.टी.) स्क्मान भेङ्ञशन, भेभोग्रापी; उऩशीषिक ९०२२.२१.०० भा ऩने 
बे्रसीथेयाऩी य ङ्झरङ्झनमय एङ्ञक्सरयेटय; योग ङ्झनदानभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक  
९०१८.१९.90 भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, नेक्स्ट जेनेयेशन ङ्झसक्वेन्सय, 
प्रोङ्जटन भाइिोएयी प्रेटपभि य भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर टाइभ ङ्जऩ.सी.आय.,  

उऩशीषिक ९० 27.80.10 भा ऩने हेभाटोरोजी एनाराइजय, ब्रड केभेष्डी 
एनाराइजय, ङ्ञक्रङ्झनकर केभेष्डी एनाराइजय य इम्मङ्टनोकेभेष्डी एनाराइजय; 
उऩशीषिक ९०१८.१३.०० भा ऩने म्माग्नेटीक ङ्चयजोनेन्स इभेङ्ञजङ्ग 
(एभ.आय.आई) भेङ्ञशन । 

 (11)  स्वास््म भन्त्रारमको नाभभा वा भन्त्रारमरे तोकेको स्वास््म सॊस्था वा 
ङ्झनकामराई सहमोग स्वरूऩ हस्तान्तयण गने शतिभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्घ सॊस्था ङ्झनकाम 
वा व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने को ङ्झबड-१९ स ङ्क्रिभणको योकथाभ , ङ्झनमन्त्रण य 
उऩचायका राङ्झग आवश्मक बाग ३० भा ऩने  औषङ्झध , शीषिक ३९.२६ , 

६२.०७, ६२.०८, ६२.१० य ६२.११ भा ऩने भेङ्झडकर तथा सङ्ञजिकर 
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काभभा प्रमोग हङ्टने वस्तङ्ट (ऩी.ऩी.ई.) उऩशीषिक ३८२१.००.०० भा ऩने 
बाइयर ट्रान्सऩोटि ङ्झभङ्झडमा , शीषिक ३८ .२२ भा ऩने ङ्जऩ.ङ्झस.आय. टेष्ट कीट , 

आय.ङ्झड.टी. टेष्ट कीट, ङ्जऩ.ङ्झस.आय. ङ्चयएजेन्ट य एक्सट्राक्सन ङ्जकट्स , उऩशीषिक 
४०१५.१२.०० भा ऩने सङ्ञजिकर ग्रोभ्स , उऩशीषिक ६३०७.९०.२० भा 
ऩने पेस भास्क , बन्साय उऩशीषिक ८४१९.२०.१० भा ऩने अटोक्रेब 
भेङ्ञशन, उऩशीषिक ९०२५.११.०० य ९०२५.१९.१० भा ऩने ङ्झडङ्ञजटर 
इन्फ्रायेड थभोङ्झभटय (थभिर गन) ,  उऩशीषिक ९०१९ .२०.3० भा ऩने 
भेङ्झडकर बेङ्ञन्टरेटय, उऩशीषिक ९०१८ .९०.3० भा ऩने ऩोटेवर ङ्जऩ.ङ्झस.आय. 
भेङ्ञशन भेङ्ञशन, य उऩशीषिक ९००४.९०.०० भा ऩने प्रोटेङ्ञक्टब गगल्स ,  

उऩशीषिक 2804.40.१0 भा ऩने भेङ्झडकर ग्रडे अङ्ञक्सजन (ङ्झरङ्ञक्वड एण्ड 
ग्माङ्ञस्मस अङ्ञक्सजन), उऩशीषिक 9019.20.९0 भा ऩने हेल्भेटस ्पय नन-्
इनबेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटसि , उऩशीषिक 7311.00.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
ङ्झसङ्झरन्डय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन कन्टेनय , ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन ट्याङ्क , अङ्ञक्सजन 
क्माङ्झनस्टय, आई.एस.ओ. कन्टेनस्ि पय ङ्झसङ्जऩङ्ग अङ्ञक्सजन य िोजेङ्झनक योड 
ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय अङ्ञक्सजन, उऩशीषिक 8421.39.10 भा ऩने भ्माक्मङ्टभ 
प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्झब.ङ्जऩ.एस.ए.) , प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्जऩ.एस.ए.) 
अङ्ञक्सजन प्रान्ट्स्  य िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन एमय सेऩेयेसन मङ्टङ्झनट्स 
(ए.एस.मङ्ट.), उऩशीषिक 8481.80.२0 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय बल्ब , 
उऩशीषिक 9018.31.00 भा ऩने ङ्झसङ्चयन्ज ऩम्ऩ , इन्फ्मङ्टजन ऩम्ऩ, उऩशीषिक 
9018.39.00 भा ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानङ्टरा  य उऩशीषिक 
9018.19.२0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट भङ्झनटय , उऩशीषिक 9019.20.10 भा 
ऩने अङ्ञक्सजन कन्सन्टे्रटय ; उऩशीषिक 9019.20.20 भा ऩने बेन्ट्यङ्टयी 
भास्क, ङ्चयजभ्वािमय भास्क , बेङ्ञन्टरेटय भास्क य नन ्इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटय 
भास्क;  उऩशीषिक 9019.20.90 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय सङ्जकि ट , अङ्ञक्सजन 
कनेक्टसि एण्ड ट्यङ्टङ्झफङ्ग, ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामस्ि एण्ड बाइयर ङ्जपल्टस्ि पय बेङ्ञन्टरेटसि , 
ओयो-नेसर भास्क एण्ड नेसर भास्क पय नन ्इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटस्ि ; 
उऩशीषिक 8422.30.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्जपङ्झरङ्ग ङ्झसस्टभ ; उऩशीषिक 
8405.10.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय , ट्यङ्टङ्झफङ्ग, उऩशीषिक 
9026.80.१0 भा ऩने अङ्ञक्सजन फ्रोङ्झभटय य अङ्ञक्सजन येगङ्टरेटसि , य 
उऩशीषिक 9402.90.१0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट.  फेड, उऩशीषिक 
९०२७.८०.१० भा ऩने ब्रड ग्माॉस एनाराइजय। 
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 (12) आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा आमङ्टवेङ्छदक औषङ्झध 
उत्ऩादन गने उद्योगरे आमङ्टवेङ्छदक औषङ्झध उत्ऩादन गनि ऩैठायी गने कच्चा 
ऩदाथि। 

 

सभूह 6 : ङ्ञशऺा 

(क) ङ्जवद्यारम तथा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमभा हङ्टने अनङ्टसन्धान सम्फन्धी कामिहरू । 

(ि) नेऩार सयकायको ऩूणि स्वाङ्झभत्व बएका सॊस्थाहरूफाट प्रदान गने व्मावसाङ्जमक वा 
ऩेशागत ताङ्झरभ वा ऩङ्टनतािजगी ताङ्झरभहरू । 

(ग) ङ्जवद्यारम तथा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरूरे प्रदान गने ङ्ञशऺण सेवा । 

(घ) ङ्ञशऺण सॊस्थारे सोही सॊस्थाको प्रमोजनको राङ्झग स्वमॊरे सिारन गयेका चभेना 
गहृ (क्माङ्ञन्टन)‚ छात्रावास (होस्टेर) य मातामात सेवाको कायोफाय । 

 

सभूह ७ : ङ्जकताफ अिफाय य भङ्टङ्छद्रत साभग्रीहरु 

48.01 4801.00.00 योरभा वा ऩाताभा बएको अिफायी कागत (न्मूज 
ङ्जप्रन्ट) । 

49.01   एकोहोयो ऩाता बएको वा नबएको भङ्टङ्छद्रत ङ्जकताफहरू, 
ङ्जववयण ऩङ्झत्रकाहरू ( फोस्मूसि,  ऩचाि वा ऩङ्झत्रका 
(ङ्झरफ्रेट्स) य त्मस्तै भङ्टङ्छद्रत वस्तङ्टहरू । 

  4901.10.00 -ऩट्याएको वा नऩट्याएको, एकोहोयो ऩाता बएको  

    -अन्म : 

  4901.91.00 --शब्दकोषहरू य ङ्जवश्वकोषहरू य ङ्झतनका िभफि 
बाग वा िण्डहरू (इन्स्टरभेन्टहरू) 

  4901.99.00 --अन्म 

49.02   ङ्ञचत्र बएको वा नबएको वा ङ्जवऻाऩनका साभग्री 
बएको वा नबएको सभाचायऩत्र, ऩत्रऩङ्झत्रका य 
आवङ्झधक ऩत्र ऩङ्झत्रकाहरु । 
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  4902.10.00 -कम्तीभा एक हप्ताभा चाय ऩटक प्रकाङ्ञशत 

  4902.90.00 -अन्म 

49.04 4904.00.00 गाता हारेको वा नहारेको, ङ्झनदशि ङ्ञचत्र बएको वा 
नबएको, हस्तङ्झरङ्ञित वा छाऩेको सङ्गीत ङ्जकताफ ।  

49.10  जङ्टनसङ्टकै प्रकायको भङ्टङ्छद्रत ऩात्रो (क्मारेण्डय) । 

 4910.00.10 ---ऩयम्ऩयागत ऩात्रो 

 4910.00.90 ---अन्म 

द्रष्टव्म:- 

    (१) अिवाय य ऩत्रऩङ्झत्रकाको भङ्टद्रण तथा प्रकाशन । 

   
  (२) ई-फङ्टक तथा ई-ऩङ्झत्रका शङ्टल्क।  

 

सभूह ८ : करात्भक य कारीगढी सेवा 

(क) ङ्ञचत्रकरा, भूङ्झतिकरा, वास्तङ्टकरा तथा मस्तै प्रकायका अन्म हस्तकराहरू य 
तत्सम्फन्धी सेवा । 

(ि)  ऩङ्टस्तकारम, सङ्क्रग्रहारम, करा सङ्क्रग्रहारम य ङ्ञचङ्झडमाघय प्रवेश शङ्टल्क । 

सभूह ९ : मात्र ङ्टवाहक मातामात तथा ढङ्टवानी सेवाहरू 

हवाई मात्रा, माङ्ञन्त्रक ऩङ्टरफाट हङ्टन े सेवा, साविजङ्झनक मात्र ङ्टवाहक मातामात ( केवङ्टरकाय 
फाहेक)  ढङ्टवानी साधनको बाडा, ढङ्टवानी सेवा (आऩूङ्झतिसॉग सम्फङ्ञन्धत ढङ्टवानी फाहेक) 
तथा कागो सेवा। 

सभूह १० : व्मावसाङ्जमक वा ऩेशागत सेवा 

कराकाय, िेराडी, रेिक, नभूनाकाय, अनङ्टवादक,  दोबाषेरे सॊस्थागत वा व्मङ्ञिगत 
रूऩभा प्रदान गने ऩेशागत सेवा, ङ्जवदेशभा जनशङ्ञि आऩूङ्झति गने सेवा । 

सभूह ११ : अन्म वस्तङ्ट तथा सेवा 
(अ)  भारवस्तङ्टहरू: 
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  कच्चा ( िङ्ट ड) फाहेक ऩेट्रोङ्झरमभ तेर य ङ्झफटङ्टङ्झभन 
िङ्झनजफाट प्राप्त तेर; तौरभा ७० प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी ऩेट्रोङ्झरमभ तेर वा ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट 
प्राप्त तेर बएका,  ङ्जमनै तेर नै भङ्टख्म घटक ( फेङ्झसक 
कङ्ञन्स्टच ङ्टएण्ट्स) बएका,  अन्मत्र सभावेश वा ङ्झनङ्छदिष्ट 
नगङ्चयएका तमायी वस्तङ्टहरू ( ङ्जप्रऩयेसन्स); यद्दी तेरहरू 
(वेष्ट आमल्स)  

  -ऩेट्रोङ्झरमभ तेरहरू य ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजहरूफाट प्राप्त 
तेरहरु (कच्चा तेर फाहेक) तथा अन्मत्र ङ्झनङ्छदिष्ट वा 
सभावेश नबएका, तौरको ङ्जहसाफरे ७० प्रङ्झतशत वा 
सो बन्दा फढी ऩेट्रोङ्झरमभ तेरहरू वा ङ्झफटङ्टङ्झभन 
िङ्झनजफाट प्राप्त तेरहरू बएको,  ङ्जमनै तेरहरु भङ्टख्म 
घटक (फेङ्झसक कङ्ञन्स्टच ङ्टएण्ट्स) बएका तमायी वस्तङ्टहरू 
(ङ्जप्रऩयेसन्स),  जैङ्जवक ङ्झडजेर बएका फाहेक य यद्दी तेर 
(वेष्ट आमर) हरू फाहेक : 

  --अन्म : 

27.10 2710.19.70 ---जङ्टट ब्माङ्ञचङ आमर तथा टेक्सटाइर आमर  

44.15   काठका, ऩङ्चयवेष्ठन (प्माङ्जकङ्ग) का िोरहरू,  फाकसहरू, 
िेटहरू, रभहरू य मस्तै ऩङ्चयवेष्ठन साभग्रीहरू; काठका 
केवङ्टर-रभहरू; काठका प्मारेटहरू, वक्स-प्मारेटहरू य 
अन्म रोड फोडिहरु ( साभान चढाउन े तख्ताहरू); 
काठका प्मारेट  करयहरू । 

  4415.10.00 -भौयीको घाय य ङ्जट-चेष्ट 
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49.07   अङ्जङ्कत भूल्म (पेस भ्मारङ्ट) को भान्मता बएको 
(ङ्चयकोग्नाइज्ड) वा कङ्ट नै भङ्टरङ्टकङ्झबत्र प्रचरनभा यहेका 
वा नमाॉ प्रकाशन (इस्मू) का अप्रमङ्टि (अनमूज्ड) 
हङ्टराक ङ्जटकट  (ऩोस्टेज स्ट्याम्ऩ) वा याजस्व ङ्जटकट 
(ङ्चयबेन्मू स्ट्याम्ऩ) वा मस्तै ङ्जकङ्झसभका ङ्जटकटहरू 
(स्ट्याम्प्स); ङ्जटकटको छाऩ बएका कागज (ङ्झरपा) ; 

फैङ्क नोटहरू ; चेकपभिहरू; स्टक शेमय वा वण्ड 
प्रभाणऩत्रहरू य मस्तै ङ्जकङ्झसभका स्वत्वाङ्झधकायका 
कागजऩत्रहरू । 

 4907.00.10 ---फैङ्क नोटहरु 

  4907.00.२0 ---अङ्जङ्कत भूल्म (पेस भ्मारङ्ट) को भान्मता बएको 
(ङ्चयकोग्नाइज्ड) वा कङ्ट नै भङ्टरङ्टकङ्झबत्र प्रचरनभा यहेका 
वा नमाॉ प्रकाशन (इस्मू) का अप्रमङ्टि (अनमूज्ड) 
हङ्टराक ङ्जटकट (ऩोस्टेज स्टमाम्ऩ) 

  4907.00.३0 ---हवाई ऩत्रहरु 

  4907.00.४0 ---याहदानीहरु 

  4907.00.५0 ---अन्त्शङ्टल्क ङ्जटकट 

  4907.00.६0 ---चेक पभि/चेकफङ्टक 

  4907.00.७0 ---स्टक शेमय वा फण्ड प्रभाणऩत्रहरु 

 4907.00.90 ---अन्म  

51.01   नपड्केको वा नकोयेको ऊन । 

    -ङ्ञचप्रो, कते्रको-धोएको (फ्रीस-वास्ड) ऊन, सभेत:   

  5101.11.00 --सोनि (िङ्टकेको,  कते्रको) ऊन 

  5101.19.00 --अन्म 

    -ङ्ञचप्रो हटाएको कावोनीकृत नगयेको:  
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  5101.21.00 --सोनि (िङ्टकेको,  कते्रको) ऊन 

  5101.29.00 --अन्म  

  5101.30.00 -कावोनाइज्ड (कावोनीकृत) 

52.05   िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग नयाङ्ञिएको ८५ प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी कऩासको तौर बएको कऩासको  धागो 
(ङ्झसउने धागो फाहेक) ।  

    -नकोयेको येशाको एक्रो धागो:  

  5205.11.00 --७१4.२९ डेङ्झसटेक्स वा फढी नाऩको (१४ भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्माबन्दा ननाघेको) ।  

  5205.12.00 --७१4.२९ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय 
२३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩको (१४ 
भेङ्जट्रक सङ्क्रख्माबन्दा भाङ्झथको तय ४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको)  

  5205.13.00 --२३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय 
१९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩको (४३ 
भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको)  

  5205.14.00 --१९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय १२५ 
डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको ( ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
नाघेको तय ८० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.15.00 --१२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको ( ८० भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्मा नाघेको)  

    -कोयेको येशाहरूको एक्रो धागो् 

  5205.21.00 --७१4.२९ डेङ्झसटेक्स वा फढी नाऩको (१४ भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्मा ननाघेको) 
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  5205.22.00  --७१4.२९ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय 
२३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको (१४ भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्मा नाघेको तय ४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको  

  5205.23.00 --२३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय 
१९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको (४३ भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्मा नाघेको तय ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.24.00 --१९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको तय १२५ 
डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको ( ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
नाघेको तय ८० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.26.00 --१२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ तय १०६.३8 डेङ्झसटेक्स 
बन्दा कभ नबएको (८० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा बन्दा फढी 
तय ९४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) नाऩको 

  5205.27.00 --१०६.३8 डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ तय 8३.३३ 
डेङ्झसटेक्स बन्दा कभ नबएको (९४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
बन्दा फढी तय १२० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 
नाऩको 

  5205.28.00 --8३.३३ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ ( १२० भेङ्जट्रक 
सङ्क्रख्मा बन्दा फढी) नाऩको 

  -नकोयेको येशा फहङ्टर (भङ्ञल्टऩर) दोब्राएका (पोल्डेड) 
वा केफल्ड धागो : 

  5205.31.00 --प्रङ्झत एकर धागो ७१4.२९ डेङ्झसटेक्स वा फढी  
नाऩको ( प्रङ्झत एकर धागोभा १4 भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको) 

  5205.32.00 --प्रङ्झत एकर धागो ७१4.२९ डेङ्झसटेक्स बन्दा कभको 
तय २३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको  नाऩको 
(प्रङ्झत एकर धागोभा १४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय 
४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 
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  5205.33.00 --प्रङ्झत एकर धागो २३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभको 
तय १९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩको 
(प्रङ्झत एकर धागोभा ४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय 
५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको)। 

  5205.34.00 --प्रङ्झत एकर धागो १९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभको 
तय १२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩको (प्रङ्झत 

एकर धागोभा ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय ८० 
भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.35.00 --प्रङ्झतएकर धागो १२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नाऩको 
(प्रङ्झत एकर धागोभा ८० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको) 

    -कोयेको येशाको फहङ्टर ( भङ्ञल्टऩर) ( दोब्राएको) वा 
केवल्ड धागो : 

  5205.41.00 --प्रङ्झत एकर  धागोभा ७१4.२९ डेङ्झसटेक्स वा फढी 
नाऩको ( प्रङ्झत एकर  धागोभा १४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको) 

  5205.42.00 --प्रङ्झतएकर धागोभा ७१4.२९ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभको 
तय २३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩको 
(प्रङ्झतएकर धागोभा १४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय 
४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.43.00 --प्रङ्झतएकर धागोभा २३२.५६ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभको 
तय १९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको नाऩका 
(प्रङ्झतएकर धागोभा ४३ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय 
५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 

  5205.44.00 --प्रङ्झतएकर धागोभा १९२.३१ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभको 
तय १२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ नबएको  नाऩको 
(प्रङ्झतएकर धागोभा ५२ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा नाघेको तय 
८० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा ननाघेको) 
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  5205.46.00 --प्रङ्झत एकर धागो नाऩभा १२५ डेङ्झसटेक्सबन्दा कभ 
तय १०६.३8 डेङ्झसटेक्सबन्दा घटी नबएको ( ८० 
भेङ्जट्रक सङ्क्रख्माबन्दा फढी तय ९४ भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको प्रङ्झत एकर धागो) 

  5205.47.00 --प्रङ्झत एकर धागो नाऩभा १०६.३8 डेसीटेक्सबन्दा 
कभ तय 8३.३३ डेङ्झसटेक्सबन्दा घटी नबएको (९४ 
भेङ्जट्रक सङ्क्रख्माबन्दा फढी तय १२० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्मा 
ननाघेको प्रङ्झत एकर धागो) 

  5205.48.00 --प्रङ्झत एकर धागो नाऩभा 8३.३३ डेङ्झसटेक्स बन्दा 
कभ ( १२० भेङ्जट्रक सङ्क्रख्माबन्दा फढी प्रङ्झत एकर 
धागो) 

52.07   िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएको कऩासको धागो (ङ्झसउने 
धागो फाहेक) । 

  5207.10.00 -तौरभा 8५ प्रङ्झतशत वा फढी कऩास बएको   

  5207.90.00 -अन्म      

53.06   फ्ल्माक्स धागो (सनको धागो) । 

  5206.10.00 -एकर (ङ्झसङ्गर)  

  5206.20.00 -फहङ्टर (दोब्राएको) वा केफङ्टल्ड  

53.07   सनऩाटको धागो वा सङे्कत ५३.०३ का  अन्म  
रङ्ञचरो येशादाय फोिा ( फाष्ट) का कऩडा फनाउन े   
(वमनीम) धागो ।  

  5307.10.00 -एकर (ङ्झसङ्गर)  

  5307.20.00 -फहङ्टर (दोब्राएको) वा केफङ्टल्ड  
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53.10   सनऩाट ( जूट) का फङ्टङ्झनएका कऩडाहरू वा शीषिक 
५३.०३ का अन्म रङ्ञचरो येशा बएका फोिा (फाष्ट) 
का येशाहरुफाट फनेका कऩडाहरू । 

  5310.10.00 -अङ्जवयङ्ञित (अनङ्ञब्रच्ड) 

 5310.90.00 -अन्म 

62.11   ट्रमाक सङ्टटहरू, स्कीसङ्टटहरू य ऩौङ्झडॊदा रगाउन े
रङ्टगाहरू, अन्म ऩोशाकहरू (रङ्टगापाटाहरू) । 

    -रोग्ने भान्छेको वा केटाहरूको अन्म रङ्टगापाटाहरू 
(गाभेण्टस): 

  6211.32.२0 --- रङ्टङ्गी य धोती 

   -स्वास्नी भान्छेको वा केटीहरूको अन्म रङ्टगापाटाहरू 
(गाभेण्टस): 

 6211.42.२0 ---  साडी,  रङ्टङ्गी य धोती 

71.01   कायीगयी गङ्चयएको वा नगङ्चयएको,  छङ्टट्याएको वा 
नछङ्टट्याएको तय नउनेको, अडेसा नरगाएको        
(भाउण्टेड) वा नजडेको ( सेट) रूऩभा नबएको 
प्राकृङ्झतक वा सॊवङ्जिित भोती; प्राकृङ्झतक वा सॊवङ्जिित 
ऩङ्चयवहनको सङ्टङ्जवधाका राङ्झग अस्थामी रूऩभा उनेको 
भोती । 

  7101.10.00 -प्राकृङ्झतक भोतीहरू 

    -सॊवङ्जिित भोतीहरू : 

  7101.21.00 --कायीगयी नगङ्चयएको (अनवक्डि) 

  7101.22.00 --कायीगयी गङ्चयएको (वक्डि) 
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71.02   कायीगयी गङ्चयएको वा नगङ्चयएको,  तय अडेसा राग्न े
गयी नफनाएको वा नजडेको रूऩभा यहेको हीया      
(डामभण्ड) । 

  7102.10.00 -नछाङ्झनएको  

    -औद्योङ्झगक : 

  7102.21.00 --कायीगयी नगङ्चयएको वा साभान्म ङ्ञचयेको,  पङ्ट टाएको 
वा आकाय ङ्छदएको (ब्रङ्टटेड) 

  7102.29.00 --अन्म 

    -उद्योग फाहेक : 

  7102.31.00 --कायीगयी नगङ्चयएको वा साभान्म ङ्ञचयेको,  पङ्ट टाएको 
वा आकाय ङ्छदएको (ब्रङ्टटेड) 

  7102.39.00 --अन्म 

71.03   कायीगयी गङ्चयएको वा नगङ्चयएको वा छङ्टट्याएको वा 
नछङ्टट्याएको तय नउनेको, अडेसा नरगाएको वा 
नजडेको ( सेट) रूऩभा यहेको फहङ्टभूल्म ऩत्थयहरू      
(ङ्जहयाहरू फाहेक); ऩङ्चयवहनको  सङ्टङ्जवधाका राङ्झग 
अस्थामी रूऩभा उनेको, नछङ्टट्याएको फहङ्टभूल्म 
ऩत्थयहरू ( ङ्जहयाहरू फाहेक) य अधि फहङ्टभूल्म   
ऩत्थयहरू । 

  7103.10.00 -कायीगयी नगङ्चयएको वा साभान्म ङ्ञचयेको वा िस्रो 
आकायको  

    -अरु केही फनाएको : 

  7103.91.00 --रारभङ्ञण ( रुङ्जवज),  नीरभङ्ञण ( स्माङ्जकमि) य ऩङ्ङा    
(एभयल्ड) 

  7103.99.00 --अन्म 
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71.05   प्राकृङ्झतक वा सॊश्लङे्जषत फहङ्टभूल्म वा अधि फहङ्टभूल्म 
ऩत्थयको धङ्टरो । 

  7105.10.00 -ङ्जहयाको 

  7105.90.00 -अन्म 

    (२) फहङ्टभूल्म धातङ्टहरू य फहङ्टभूल्म धातङ्टरे ढाङ्जकएको 
धातङ्ट (भेटल्स क्ल्माड) 

71.06   अप्रबाङ्जवत वा अधिङ्झनङ्झभित रूऩभा वा धङ्टरोको रूऩभा 
चाॉदी (सङ्टन वा प्राङ्जटनभभा चाॉदीको जरऩ रगाइएको) 
। 

  7106.10.00 -धङ्टरो 

    -अन्म : 

  7106.91.00 --अप्रबाङ्जवत 

  7106.92.00 --अधिङ्झनङ्झभित 

71.08   अप्रबाङ्जवत वा अधिङ्झनङ्झभित रूऩका वा धङ्टरो रूऩका सङ्टन 
(प्राङ्जटनभभा सङ्टनको जरऩ रगाएको सभेत)। 

    -भङ्टद्रा फाहेकको : 

  7108.11.00 --धङ्टरो  

  7108.12.00 --अन्म प्रबाङ्जवत रूऩका  

  7108.13.00 --अन्म अधिङ्झनङ्झभित रूऩका  

  7108.20.00 -भङ्टद्रा सम्फन्धी 

71.09 7109.00.00 अधिङ्झनङ्झभितबन्दा फढी काभ नगयेको सङ्टनरे ढाङ्जकएका 
आधायबतू धातङ्टहरू वा चाॉदी । 

    गयगहना,  सङ्टन वा चाॉदीका साभान फनाउने फाॉडारे 
तमाय गयेका साभानहरू य अन्म साभानहरू  
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71.13   फहङ्टभूल्म धातङ्टको वा फहङ्टभूल्म धातङ्टरे ढाङ्जकएको 
आधायबतू धातङ्टको गयगहनाका साभानहरू य ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरू । 

    -फहङ्टभूल्म धातङ्टको,  फहङ्टभूल्म धातङ्टभा जरऩ रगाएको वा 
नरगाएको वा ढाङ्जकएको वा नढाङ्जकएको : 

  7113.11.00 --चाॉदीको, अन्म फहङ्टभूल्म धातङ्टको जरऩ रगाएको वा 
नरगाएको, फहङ्टभूल्म धातङ्टरे ढाकेको वा नढाकेको 

   --अन्म फहङ्टभूल्म धातङ्टको, अन्म फहङ्टभल्म धातङ्टको जरऩ 
रगाएको वा नरगाएको वा फहङ्टभूल्म धातङ्टरे ढाकेको 
वा नढाकेको  

 7113.19.10 ---सङ्टनको 

 7113.19.90 ---अन्म फहङ्टभूल्म धातङ्टको 

  7113.20.00 -फहङ्टभूल्म धातङ्टरे ढाङ्जकएको अन्म आधायबतू धातङ्टको 

71.18   भङ्टद्रा । 

  7118.90.00 -अन्म 

84.01   न्मूङ्ञक्रमय ङ्चयमाक्टय; इन्धन तत्त्व ( काङ्जट्रिजेज), 
न्मूङ्ञक्रमय ङ्चयमाक्टयको राङ्झग अङ्जवङ्जकयङ्ञणत ( नन-
इयाङ्झडएटेड); अणङ्ट छङ्टट्याउन े(आइसोटोङ्जऩक सेऩयेसन) 
भेङ्ञशन य उऩकयणहरू । 

  8401.10.00 -न्मूङ्ञक्रमय ङ्चयमाक्टय (नाङ्झबकीम अङ्झबङ्जिमक)  

  8401.20.00 -अणङ्ट छङ्टट्याउन े(आइसोटोङ्जऩक सेऩयेसन) का भेङ्ञशन 
य औजायहरू  य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजािहरू  

  8401.30.00 -इन्धन तत्त्व (काङ्जट्रिजेज), ननइ्याङ्झडएटेड            
(अङ्जवङ्जकयङ्ञणत) 
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84.02   बाऩ ( ङ्ञस्टभ) य अन्म वाप उत्ऩादन गने  ( बेऩय 
जेनेयेङ्जटङ्ग) फोइरयहरू ( ङ्झनम्न चाऩको बाऩ उत्ऩादन 
गनि ऩङ्झन सऺभ केन्द्रीम ताऩन (सेण्ट्रर ङ्जहङ्जटङ्ग) तातो 
ऩानीको वाङ्ञष्ऩम ( फोइरय) वाहेक); अङ्झत ताङ्जऩत 
ऩानीका वाङ्ञष्ऩत्र (फोइरय) हरू  

    -बाऩ ( ङ्ञस्टभ) य अन्म वाप ( बेऩय) उत्ऩादन गने 
फोइरय: 

  8402.11.00 --प्रङ्झतघण्टाभा 4५ टनबन्दा फढी उत्ऩादन गने 
जरनङ्झरका वाङ्ञष्ऩत्र (वाटय ट्यङ्टफ फोइरय) 

  8402.12.00 --प्रङ्झतघण्टाभा 4५ टनसम्भ उत्ऩादन गने  
जरनङ्झरका वाङ्ञष्ऩत्र (वाटय ट्यङ्टफ फोइरय) 

  8402.19.00 --अन्म वाप उत्ऩादन गने फोइरय,  हाइङ्जिड फोइरय 
सभेत 

  8402.20.00 -अङ्झत ताङ्जऩत जर वाङ्ञष्ऩत्र (वाटय फोइरय) 

84.03   शीषिक ८४.०२ फाहेकको सेन्ट्रर ङ्जहङ्जटङ्ग फोइरय    
(केन्द्रीम ताऩन वाङ्ञष्ऩत्र) । 

  8403.10.00 -फोइरय (वाङ्ञष्ऩत्र) 

84.04   शीषिक ८४.०२ वा ८४.०३ को फोइरयसॉग प्रमोग 
गङ्चयने सहामक सॊमन्त्र ( जस्तै, ङ्जकपामती            
(इकोनोभाइजय), अङ्झतताऩक, (सङ्टऩयङ्जहटसि) 
ध्वाॉसोनाशक ( सूट ङ्चयभङ्टबसि) ग्माॉस हटाउने, (ग्माॉस 
ङ्चयभङ्टबसि); बाऩ  ( ङ्ञस्टभ) वा अन्म वाप शङ्ञि 
इकाईहरू ( बेऩय ऩावय मूङ्झनट्स) का ङ्झनङ्झभत्तका 
द्रवङ्ञणत्र (कण्डेन्ससि) । 

  8404.10.00 -शीषिक  ८४.०२ वा ८४.०३ को फोइरयका साथ  
प्रमोग हङ्टने सहामक सॊमन्त्र (प्राण्ट) 



 

85 
 

  8404.20.00 -बाऩ ( ङ्ञस्टभ) वा अन्म वाप ( बेऩय) का इकाई     
(ऩावय मूङ्झनट) का राङ्झग कन्डेन्सयहरू (द्रवङ्ञणत्र) 

84.05   शोङ्झधत्र (प्मूङ्चयपामय) सङ्जहत वा यङ्जहत उत्ऩाङ्छदत ग्माॉस 
(प्रोड्यूसय ग्माॉस) वा बाऩ-अॉगाय ग्माॉस (वाटय ग्माॉस) 
का उत्ऩादकहरू (जेनेयेटसि); शोङ्झधत्र सङ्जहत  वा यङ्जहत 
एङ्झसटाइङ्झरन ग्माॉस उत्ऩादक य त्मस्तै जरीम 
प्रङ्जिमाका (वाटय प्रोसेस) ग्माॉस उत्ऩादकहरू ( ग्माॉस 
जेनेयेटसि) । 

  8405.10.00 -शोङ्झधत्र (प्मूङ्चयपामय) सङ्जहत वा यङ्जहत उत्ऩाङ्छदत ग्माॉस 
(प्रोड्यूसय ग्माॉस) वा बाऩ-अॉगाय ग्माॉस (वाटय ग्माॉस) 
का उत्ऩादकहरू ( जेनेयेटसि); शोङ्झधत्र सङ्जहत वा यङ्जहत 
एङ्झसटाइङ्झरन ग्माॉस उत्ऩादक य त्मस्तै जरीम 
प्रङ्जिमाका (वाटय प्रोसेस) ग्माॉस उत्ऩादकहरू ( ग्माॉस 
जेनेयेटसि) 

84.06   बाऩ टवािइन्स य अन्म वाप टवािइन । 

  8406.10.00 -जरऩोत प्रणोदन ( भेयीन प्रोऩल्सन) का राङ्झग 
जरचिहरू (टवािइन्स) 

    -अन्म : जरचिहरू (टफािइन्स) : 

  8406.81.00 --४० भेगावाटबन्दा फढी उत्ऩादन (आउटऩङ्टट) को  

  8406.82.00 --४० भेगावाटभा नफढ्ने उत्ऩादन (आउटऩङ्टट) को 

84.07   स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन येङ्झसप्रोकेङ्जटङ वा योटयी इन्टयनर 
कम्फशन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन । 

  8407.10.00 -हवाईजहाजको इङ्ञिन 

84.09   शीषिक ८४.०७ वा ८४.०८ का इङ्ञिनहरूभा ऩूणितमा 
वा भङ्टख्मतमा प्रमोगको राङ्झग उऩमङ्टि ऩाटिऩ ङ्टजािहरू । 

  8409.10.00 -हवाईजहाजको इङ्ञिनको राङ्झग 



 

86 
 

84.10   हाइरोङ्झरक (जरवाही) टवािइन,  ऩानी ऩाङ्क्रग्रा (वाटय 
ङ्छह्वर) य ङ्झतनका येगङ्टरेटयहरु (ङ्झनमाभकहरू) । 

    -जरवाही (वाटय) टवािइन य ऩानी ऩाङ्क्रग्राहरु (वाटय 
ङ्छह्वर): 

  8410.11.00 --१,००० ङ्जक. वा. सम्भ शङ्ञिका 

  8410.12.00 --१,००० ङ्जक.वा. बन्दा फढी तय, १०,००० ङ्जक. 
वा. सम्भ शङ्ञिको 

  8410.13.00 --१०,००० ङ्जक.वा. बन्दा फढी शङ्ञिको 

84.13   भाऩक मन्त्र जडेको वा नजडेको तयर ऩदाथिको ऩम्ऩ, 
तयर ऩदाथि भाङ्झथ ताङ्ङे साधन (एङ्झरबेटसि) । 

  -अन्म सेङ्ञन्ट्रफ्मङ्टगर (अऩकेन्द्री) ऩम्ऩ: 

    ---िङ्झनज इन्धन (ग्मासोङ्झरन) फाट सिारन हङ्टने् 

 8413.70.11 ----२ देङ्ञि ८ हषि ऩावय ऺभताका 

  8413.70.99 ----ब्माट्रीफाट चल्न ेऩानी ताङ्ङे ऩम्ऩ (ङ्झड.सी. ऩम्ऩ)  

84.16   तयर इन्धनको राङ्झग,  सॊङ्जऩष्ट ( ऩल्बयाइज्ड) ठोस 
इन्धनका राङ्झग वा ग्माॉसको राङ्झग बट्टीको दाहक     
(पनेस फनिय); आगोभा इन्धन झोक्न े मन्त्र           
(भेकाङ्झनकर स्टोकय), ङ्झतनका माङ्ञन्त्रक जारी        
(भेकाङ्झनकर ग्रटे्स) सभेत, माङ्ञन्त्रक ऺाय ङ्जवसजिक 
(भेकाङ्झनकर मास ङ्झडसचाजिय) य मस्तै उऩकयणहरू। 

  8416.10.00 -तयर इन्धनको राङ्झग बट्टीका दाहक (पनेस फनिय) 

  8416.20.00 -अन्म बट्टीका दाहकहरू ( पनेस फनिसि), सॊमोजन 
दाहक (कङ्ञम्फनेशन फनिय) सभेत 
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  8416.30.00 -आगोभा इन्धन झोंक्न ेमन्त्र, ङ्झतनका माङ्ञन्त्रक  जाङ्झर 
(भेकाङ्झनकर ग्रटे्स) सभेत, माङ्ञन्त्रक ऺाय ङ्जवसजिक 
(भेकाङ्झनकर मास ङ्झडसचाजिय) य मस्तै उऩकयणहरू 

84.17 

 

  औद्योङ्झगक वा प्रमोगशाराभा आगो फाल्ने बट्टी य च ङ्टल्हो, 
इङ्ञन्सनेयेटय (ियानी ऩाने: बष्भक) सभेत,  अङ्जवद्यङ्टतीम । 

  8417.10.00 -धातङ्ट वा ऩाइयाइट वा धाउ (ओसि) ऩोल्ने,  ऩगाल्न ेवा 
अरु ताऩ उऩचायको राङ्झग प्रमोग हङ्टन ेबट्टी वा च ङ्टल्हो 

  8417.20.00 -फेकयी ओबेन्स ( च ङ्टल्हो),  ङ्झफस्कङ्ट ट फनाउन े च ङ्टल्हो 
सभेत 

  8417.80.00 -अन्म 

84.19   तताउने (ङ्जहङ्जटङ्ग), ऩकाउने (कङ्ट ङ्जकङ्ग), ऩोल्ने (योङ्ञस्टङ्ग), 
आसवन गने ( ङ्झडङ्ञस्टङ्झरङ्ग), ऩङ्चयशोधन गने 
(येङ्ञक्टपाइङ्ग), योगाणङ्टयङ्जहत गने ( स्टेङ्चयराइङ्ञजङ्ग),  
ऩाश्चयीकयण गने ( ऩाश्चयाइङ्ञजङ्ग), फपाउने             
(ङ्ञस्टङ्झभङ्ग),  सङ्टकाउने ( राइङ्ग),  बाऩभा ऩङ्चयणत गने 
इभ्माऩोयेङ्जटङ्ग), फाप फनाउने (बेऩोयाइङ्ञजङ्ग), द्रङ्जवत गने 
(कण्डेङ्ञन्सङ्ग) वा ङ्ञचस्माउने (कङ्ट ङ्झरङ्ग) जस्ता ताऩभान 
ऩङ्चयवतिन ( चेि अप टेम्ऩयेचय) सॉग सम्फि 
प्रङ्जिमाद्वाया ऩदाथिहरूको उऩचाय ङ्झनङ्झभत्तका,  
ङ्जवद्यङ्टत्ताङ्जऩत बए वा नबएका बट्टीहरू ( पनेसस)्,  
च ङ्टल्हाहरु ( ओबेन्स) तथा शीषिक ५१ का अन्म 
उऩकयणहरू फाहेक),  मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी), सॊमन्त्र 
(प्रान्ट) वा प्रमोगशाराका उऩकयणहरू, घयामसी 
प्रमोजनभा प्रमोग हङ्टन ेिारका मन्त्रावरी वा सॊमन्त्र 
फाहेक; तात्ऺङ्ञणक वा सिमन जर ताङ्जऩत्रहरू 
(इन्स्टान्टेङ्झनमस वा स्टोयेज वाटय ङ्जहटसि), अवैद्यङ्टङ्झतक 
(नन-इरेङ्ञक्ट्रक) । 

   8419.20.10 ---अटोक्रेभ्स 
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  8419.20.90 ---अन्म औषङ्झधम ( भेङ्झडकर), शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी 
(सङ्ञजिकर) वा प्रमोगशारा सम्फन्धी ( रेफोयेटयी) 
ङ्जवसङ्क्रिाभकहरु (स्टेङ्चयराइजसि) 

    -सङ्टकाउने मन्त्रहरू (रामसि): 

 ८४१९.३३.०० --ङ्जहभशङ्टष्कीकयण उऩकयणहरू (रामोङ्जपराइजेसन 
एऩमािकटस), ङ्जहभशङ्टष्कीकयण एकाइ (ङ्जफ्रज राइङ 
मङ्टङ्झनट) य  ऩचका ङ्जकङ्झसभका सङ्टकाउने उऩकयणहरू  
(स्प्र ेरामसि)   

 ८४१९.३४.०० --अन्म, कृङ्जष उत्ऩादनको राङ्झग  

 ८४१९.३५.०० --अन्म, काठ, कागजको ऩल्ऩ, कागज य 
कागजगाताको राङ्झग 

  8419.39.00 --अन्म 

  8419.40.00 -आसवन वा ऩङ्चयशोधन सॊमन्त्रहरू ( ङ्झडङ्ञस्टङ्झरङ्ग वा 
येङ्ञक्टपाइङ्ग प्राण्ट) 

  8419.50.00 -ताऩ ङ्जवङ्झनभम इकाईहरू (ङ्जहट एक्सचेन्ज मूङ्झनट्स) 

  8419.60.00 -वामङ्ट वा ग्माॉस तयर ऩाने मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी पोय 
ङ्झरङ्ञक्वपाइङ्ग एमय वा ग्माॉस) 

    -अन्म मन्त्रावरी,  सॊमन्त्र य उऩकयण: 

  8419.81.00 --उष्णऩेम (हट ङ्झरङ्क) फनाउन वा बोजन ऩकाउन वा 
तताउनको राङ्झग 

   8419.89.10 ---कङ्ट ङ्झरङ्ग टावय 

  8419.89.90 ---अन्म 

84.20   धातङ्टहरू वा काॉचको राङ्झग फाहेकका कारेण्डयण     
(क्मारेण्डङ्चयङ्ग) वा फेरन (योङ्झरङ्ग) मन्त्रहरू य ङ्झतनको 
ङ्झनङ्झभत्तका फेरनहरू (ङ्झसङ्झरण्डसि) । 
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  8420.10.00 -क्मारेण्डयण (क्मारेण्डङ्चयङ्ग) वा अन्म फेरन मन्त्रहरू 
(योङ्झरङ्ग भेङ्ञशन) 

84.21   अऩकेङ्ञन्द्रत्र ( सेङ्ञन्ट्रफ्मूजेज), अऩकेन्द्रणशोषक         
(सेङ्ञण्ट्रफ्मूगर रामसि) सभेत; तयर य ग्माॉस ङ्झनङ्झभत्तका 
ङ्झनस्ऩन्दन ( ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा ऩङ्चयशोधन ( प्मूङ्चयपाइङ्ग) 
मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) य उऩकयणहरू (एऩयेटस) । 

    -अऩकेङ्ञन्द्रत्र ( सेङ्ञन्ट्रफ्मूजेज), अऩकेन्द्रण शोषक        
(सेङ्ञण्ट्रफ्मूगर रामसि) सभेत: 

  8421.11.00 --ङ्जिभ सेऩायेटसि (तय ऩथृङ्जकत्र: तय छङ्टट्याउने) 

 8421.12.00 --रङ्टगा सङ्टकाउन े(क्रोद्स-रामसि) 

  8421.19.00 --अन्म 

    -तयर ऩदाथिको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन ( ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा 
ऩङ्चयशोधन (प्मूङ्चयपाइङ्ग) का मन्त्रावरी य उऩकयणहरू 
(भेङ्ञशनयी एण्ड एऩयेटस): 

  8421.21.00 --ऩानी छाङ्ङ वा ऩङ्चयशोधन गनिको राङ्झग 

  8421.22.00 --ऩानी फाहेकका अन्म ऩेम ( ङ्झफबयेज) छाङ्ङ वा 
ऩङ्चयशोधन गनिको राङ्झग 

    -ग्माॉसको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन वा ऩङ्चयशोधन मन्त्रावरी             
(भेङ्ञशनयी) वा उऩकयणहरू (एऩयेटस): 

   8421.39.10 ---भेङ्झडकर ग्रडे अङ्ञक्सजनका राङ्झग प्रशेय स्वीङ्ग 
एडसोप्स्न अङ्ञक्सजन प्रान्ट य िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन 
एमय सेऩयेसन प्रान्ट 

  8421.39.९० ---अन्म 
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84.22   थार, थारी, तश्तयी सपा गने मन्त्रहरू ( ङ्झडस वाङ्ञशङ्ग 
भेङ्ञशन); फोटर वा अन्म आधानऩात्र       
(कण्टेनयहरू) सपा गने ( ङ्ञक्रङ्झनङ्ग) वा सङ्टकाउन े     
(राइङ्ग) मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी); फोटरहरु,  फट्टाहरू     
(क्मान्स) ङ्झडव्फाहरू (फौक्सेस), झोराहरू (ब्माग्स) वा 
अन्म आधानऩात्रहरू (कण्टेनसि) बनि ( ङ्जपङ्झरङ्ग),  फन्द 
गनि ( क्रोङ्ञजङ्ग), भङ्टि फन्द  गनि वा ङ्झसरफन्दी गनि 
(ङ्झसङ्झरङ्ग) वा नाभऩत्र ( रेफर) रगाउन ( रेफेङ्झरङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी; फोटरहरु,  जायहरू, नङ्झरका 
(ट्यङ्टफ) हरू य मस्तै आधानऩात्र ( कण्टेनय) हरू 
सॊऩ ङ्टटन (क्माप्सङ्टङ्झरङ्ग) गनि ङ्झनङ्झभत्त का मन्त्रावरी; अन्म 
ऩङ्चयवेष्ठन ( प्माङ्जकङ्ग) वा आवतृ ( मािकङ्जऩङ्ग) गने 
मन्त्रावरी ( ताऩ-आकङ्ट िन आवतृ्तन मन्त्र ( ङ्जहट ङ्झस्रङ्क 
मा्िङ्जऩङ्ग  भेङ्ञशनयी सभेत); ऩेम ऩदाथि ( ङ्झफबयेज) राई 
वामङ्ट ङ्झभिण (एमयेङ्जटङ्ग) गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी ।   

    -थार, थारी तश्तयी सपा गने मन्त्रहरू (ङ्झडश वाङ्ञशङ्ग 
भेङ्ञशन) : 

  8422.19.00 --अन्म 

  8422.20.00 -फोतरहरू वा अन्म आधानऩात्रहरू (कण्टेनय) सपा 
गने य सङ्टकाउन ेङ्झनङ्झभत्तको मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

  8422.30.00 -फोतरहरू, फट्टाहरू ( क्मान्स), ङ्झडब्फाहरु ( फौक्सेज),  
झोराहरू (ब्माग्स) वा अन्म आधानऩात्रहरू        
(कण्टेनसि) बनि ( ङ्जपङ्झरङ्ग), फन्द गनि ( क्रोङ्ञजङ्ग),  
भङ्टिफन्द वा ङ्झसरफन्द गनि ( ङ्झसङ्झरङ्ग) वा नाभऩत्रण    
(रेफेङ्झरङ्ग) गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी; फोतरहरू, 
जायहरू, नङ्झरकाहरू ( ट्यङ्टब्स) य त्मस्तै आधानऩात्र  
(कण्टेनय) हरूराई सॊऩ ङ्टटन ( क्माप्सङ्टङ्झरङ्ग) गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी; ऩेम ऩदाथि (ङ्झफबयेजेज) राई वामङ्ट 
ङ्झभिण (एमयेङ्जटङ्ग) गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 
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  8422.40.00 -अन्म ऩङ्चयवेष्ठन ( प्माङ्जकङ्ग) वा आवतृ्तन ( मािरङ्जऩङ्ग) 
मन्त्रावरी-ताऩ-आकङ्टॊ चन आवतृ्तन मन्त्रावरी (ङ्जहट-ङ्झस्रङ्क 
मा्िङ्जऩङ्ग  भेङ्ञशनयी) सभेत  

84.23   तौरने मन्त्रावरी ( वेइङ्ग भेङ्ञशनयी) ( ५ सेङ्ञण्टग्राभ      
(सीजी) वा त्मो बन्दा याम्रो सङ्टग्राङ्जहता ( सेङ्ञन्सङ्जटङ्झबटी) 
बएका तयाजङ्टहरू ( ब्मारेन्सेज) फाहेक), बाय वा ढक 
(वेट) द्वाया सिाङ्झरत गणना (काउङ्ञण्टङ्ग) वा सत्माऩन 
(चेङ्जकङ्ग) गने मन्त्रहरू; बायभाऩक मन्त्र (वेइङ्ग भेङ्ञशन) 
का सफै ङ्जकङ्झसभका ढकहरू (वेट्स) । 

    -अन्म तौरन ेमन्त्रावरी (वेइङ्ग भेङ्ञशनयी) : 

  8423.89.00 --अन्म 

84.26   ऩानी जहाजका उत्थॊफहरु ( साभान उठाउन े मन्त्र: 
डेङ्चयक्स); िेनहरू, केफङ्टर िेन सभेत; िेन जडान 
बएका गङ्झतशीर ( भोफाइर) उचाल्न े ढाॉचाहरू       
(ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग फे्रम्स), स्ट्रमाडर क्माङ्चयमसि य वकि स ्ट्रक्स 
(काभको राङ्झग प्रमोग हङ्टने ट्रकहरू) । 

    -ओबयहेड ट्राबेङ्झरङ्ग  िेनहरू, ट्रान्सऩोटिय (ऩङ्चयवाहक) 
िेनहरू, गैन्ट्री िेनहरू, ङ्झब्रजिेनहरू, गङ्झतशीर 
(भोफाइर) उचाल्न े ढाॉचाहरू ( ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग फे्रम्स) य 
स्टै्रडर क्माङ्चयमसि : 

 8426.11.00 --स्थामी अवरम्फ ( ङ्जपक्स्ड सऩोटि) भा बएको 
ऊध्विस्थ (ओबयहेड) भ्रभणशीर (ट्राबेङ्झरङ्ग) िेनहरु 

 8426.12.00 --टामय भाङ्झथ बएको गङ्झतशीर ( भोफाइर) ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग 
फे्रभहरु य स्टै्रडर क्माङ्चयमयहरु 

 8426.19.00 --अन्म 

 8426.20.00 -टावय िेनहरु 
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 8426.30.00 -ऩोटिर वा ऩेडेस्टर जीव िेनहरु 

   -स्वमॊ प्रणोङ्छदत (सेल्प प्रोऩेल्ड),  अन्म मन्त्रावरी : 

 8426.41.00 --टामय भाङ्झथ बएको 

 8426.49.00 --अन्म 

   -अन्म मन्त्रावरी : 

 8426.91.00 --योड बेङ्जहकरभा जडान ( भाउण्ट) गनि अङ्झबकङ्ञल्ऩत 
(ङ्झडजाइन) गङ्चयएको 

 8426.99.00 --अन्म 

84.28   अन्म उचाल्न े( ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग), व्मवस्था गने (ह्याण्डङ्झरङ्ग), 
बायी चढाउने (रोङ्झडङ्ग) वा बायी ओह्राल्ने (अनरोङ्झडङ्ग) 
मन्त्रावरी ( उदाहयणत: ङ्झरफ्टहरू, एस्केरेटयहरू, 
कन्बेमयहरु,  टेङ्झरपेङ्चयकहरू) । 

    -भारसाभानहरू (गङ्टड्स) वा ऩदाथिहरु ( म्माटेङ्चयमल्स) 
का राङ्झग अङ्जवयत कामि गने (कङ्ञन्टन्मूअस ( एक्सन) 
एङ्झरबेटयहरू य कन्बेमयहरू: 

  8428.31.00 --बङू्झभगत प्रमोग (अण्डयग्राउण्ड मङ्टज) को राङ्झग ङ्जवशेष 
रूऩरे अङ्झबकल्ऩना गङ्चयएको (ङ्झडजाइण्ड) 

  8428.32.00 --अन्म,  फाङ्ञल्टन ङ्जकङ्झसभका (फकेट टाइऩ) 

  8428.33.00 --अन्म,  ऩट्टा ङ्जकङ्झसभका (फेल्ट टाइऩ) 

  8428.39.00 --अन्म 

 8428.40.00 -चर सोऩान (एक्सेरेटसि) हरू य गङ्झतशीर (भङ्टङ्झबङ्ग) 
सॊचयण भागि (वाकवेज) हरू 

  8428.60.00 -टेङ्झरपेङ्चयक्स, चेमयङ्झरफ्ट्स, ङ्ञस्क-रमागराइन्स यज्जङ्ट 
येगभागि ( पङ्ट ङ्झनकङ्ट रसि) को राङ्झग कषिण मन्त्र यचना 
(ट्रमाक्सन भेकाङ्झनज्भ) 
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  8428.90.00 -अन्म मन्त्रावरी  

84.29   स्वमॊ प्रणोङ्छदत ( सेल्प-प्रोऩेल्ड) फङ्टल्डोजयहरू, 
एङ्गरडोजयहरू, ग्रडेयहरू, रेबेरयहरू, स्िेऩयहरू,  
माङ्ञन्त्रक शावेरहरू, एक्सक्मा–बेटयहरू, शावेर 
रोडसिहरू, ट्याङ्ञम्ऩङ्ग भेङ्ञशन य सडक ऩेल्ने ( योड 
योरसि) हरू । 

    -फङ्टल्डोजयहरू य एङ्गरडोजयहरू् 

  8429.11.00 --फाटो फनाउन े(ट्रमाकरेइङ्ग) 

  8429.19.00 --अन्म 

  8429.20.00 -ग्रडेयहरू य रेबरयहरू (सम्माउने) 

  8429.30.00 -स्िेऩयहरू 

  8429.40.00 -ट्याङ्ञम्ऩङ्ग मन्त्रहरू य सडक ऩेल्ने योरयहरू 

    -माङ्ञन्त्रक शावेरहरू, एक्सक्माबेटय य शावेर 
रोडयहरू्  

  8429.51.00 --फ्रण्ट-ईण्ड शावेर रोडयहरू 

  8429.52.00 --३६०° धङ्टणिभान अङ्झधयचना ( ङ्चयबोङ्ञल्बङ्ग सङ्टऩयस्ट्रक्चय) 
सङ्जहतका मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

  8429.59.00 --अन्म 

84.30   जङ्झभन ( अथि), धातङ्टहरु ( ङ्झभनयल्स) वा धाउहरू     
(ओसि) को राङ्झग स्थानान्तयण गने वा हटाउन े     
(भङ्टङ्झबङ्ग), वगॉकयण गने वा तर सन्तङ्टङ्झरत गने      
(ग्रङे्झडङ्ग), सम्माउने ( रेबेङ्झरङ्ग), ताछ्ने ( स्िेङ्जऩङ्ग), 
उत्िनन गने (एक्सकेबेङ्जटङ्ग), बने (ट्याङ्ञम्ऩङ्ग), सङ्टसॊहत 
गने (कम्प्माङ्ञक्टङ्ग), ङ्झनष्कषिण गने (एक्सट्रमाङ्ञक्टङ्ग) वा 
प्वार ऩाने (फोङ्चयङ्ग) मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) । 
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  8430.10.00 -िाभो गाड्न े( ऩाइर राइबय) य िाभो उिेल्न े     
(ऩाइर एक्सट्रमाक्टय) 

  8430.20.00 -ङ्जहउॉ जोत्न े(स्नो-प्रोज) य ङ्जहउॉ-बाती (स्नो-ब्रोअसि) 

    -कोइरा (कोर) वा चट्टान (यक) काट्न े(कट्टसि) य 
सङ्टरुङ्ग िङ्ङ े(टनेङ्झरङ्ग) भेङ्ञशनयी : 

  8430.31.00 --स्वमॊ प्रणोङ्छदत (सेल्प प्रोऩेल्ड) 

  8430.39.00 --अन्म 

    -अन्म ङ्झछद्रण गने ( फोङ्चयङ्ग) वा िङ्ङ े( ङ्झसङ्जङ्कङ्ग) 
मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी): 

  8430.41.00 --स्वमॊ प्रणोङ्छदत (सेल्प प्रोऩेल्ड) 

  8430.49.00 --अन्म 

  8430.50.00 -अन्म मन्त्रावरी,  स्वमॊ प्रणोङ्छदत (सेल्प प्रोऩेल्ड) 

    -अन्म मन्त्रावरी, स्वमॊ प्रणोङ्छदत ( सेल्प प्रोऩेल्ड) 
नबएको : 

  8430.61.00 --ऩङ्टने वा फन्द गने ( ट्याङ्ञम्ऩङ्ग) वा सङ्टसॊहत गने              
(कम्प्माङ्ञक्टङ्ग) मन्त्रावरी  

  8430.69.00 --अन्म 

84.32   बङू्झभ तमाय गने ( स्वामर ङ्जप्रऩयेशन) वा िेती गने    
(कङ्ञल्टबेशन) ङ्झनङ्झभत्तका कृङ्जष ( एङ्झग्रकल्चय), उद्यान 
कृङ्जष ( हङ्जटिकल्चय) वा वाङ्झनकी ( वनजङ्गर) (पोयेष्डी) 
सम्फन्धी मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी); शािर  बङू्झभ ( दङ्टफो 
सङ्जहतको बङू्झभ: रौन) वा िेरकूद भैदान ( स्ऩोट्सि 
ग्राउण्ड) ऩेल्ने फेरनहरु (योरसि)। 

  8432.10.00 -हरोहरू (प्रोज) 



 

95 
 

    -ह्यायोहरू,  स्क्माङ्चयपामसि, कङ्ञल्टबेटयहरू, ङ्जवडसि     
(झाय ङ्झनकाल्ने) य हो हरू : 

  8432.21.00 --ङ्झडस्क ह्यायो 

  8432.29.00 --अन्म 

-फीउ छने ( ङ्झसडसि), ङ्झफरुवा योप्ने ( प्राण्टसि) य 
प्रत्मायोऩक (ट्रान्सप्राण्टसि) मन्त्रहरू: 

 8432.31.00 --जङ्झभन िनजोत नगयी ( नो-टीर) सोझै फीउ छने, 
ङ्झफरुवा योप्ने य ङ्झफरुवा प्रत्मायोऩण गने मन्त्रहरू 

 8432.39.00 --अन्म 

  -ङ्जवष्टाजन्म-भर छने ( म्मान्मोय स्प्रडेसि) य भरिाद 
ङ्जवतयकहरु (पङ्जटिराइजय ङ्झडष्डीब्मङ्टटय) : 

 8432.41.00 -- ङ्जवष्टाजन्म-भर छने (म्मान्मोय स्प्रडेसि) 

 8432.42.00 --भरिाद ङ्जवतयकहरू (पङ्जटिराइजय ङ्झडष्डीब्मङ्टटय) 

  8432.80.00 -अन्म मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

84.33   फारी काट्न े(हाबेङ्ञस्टङ्ग) वा दाना छङ्टट्याउन े ( दाईं 
गने: थ्रङे्झसङ्ग) मन्त्रावरीहरु (भेङ्ञशनयी),  ऩयार (स्ट्र) वा 
घाॉस ऩयार (पोडय) ङ्झफटा ऩाने मन्त्र ( फेरसि); घाॉस 
(ग्रास) वा सङ्टकेको घाॉस ( हे) काट्न े(भोअसि); शीषिक 
८४.३७ का मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) फाहेकका पङ्ट रहरू 
(एग्स), परहरू (फ्रङ्ट ट्स) वा अन्म कृङ्जष उत्ऩादनराई 
सपा गने  ( ङ्ञक्रङ्झनङ्ग), छङ्टट्याउने ( सोङ्जटिङ्ग) वा 
वगॉकयण गने (ग्रङे्झडङ्ग) काभका मन्त्रहरू (भेङ्ञशन) । 

    -शािर बङू्झभ (रौन), नगयोद्यान (ऩाकि ) वा िेरकूदको 
भैदान (स्ऩोट्सि ग्राउण्ड) ङ्झनङ्झभत्तका रावक मन्त्र (घाॉस 
काट्ने: भोअसि) : 



 

96 
 

  8433.11.00 --ऺैङ्झतज सभतर घङ्टभेय काट्ने साधन बएको,  शङ्ञि 
चाङ्झरत ( कङ्जटङ्ग ङ्झडबाइस योटेङ्जटङ्ग इन होयाइजेण्टर 
प्रेन,  ऩावडि) 

  8433.19.00 --अन्म 

  8433.20.00 -अन्म घाॉस काट्न े(भोअसि), ट्रमाक्टयभा जडान गने 
कटय फासि सभेत 

  8433.30.00 -अन्म घाॉस तमाय गने ( हे भेङ्जकङ्ग ) मन्त्रावरी        
(भेङ्ञशनयी) 

  8433.40.00 -ऩयार वा चाया (स्ट्र वा पोडय) ङ्झफटा फनाउन ेमन्त्र 
(फेरसि),  (ङ्जऩकअऩ फेरसि) 

    -अन्म फारी काट्न े(हाबेङ्ञस्टङ्ग) मन्त्रावरी; दाइॉ गने 
वा गडेा झाने (थ्रङे्झसङ्ग) मन्त्रावरी  (भेङ्ञशनयी): 

  8433.51.00 --हाबेस्टय-थ्रसेयको सॊमोजन (कम्वाइन) 

  8433.52.00 --अन्म थ्रङे्झसङ्ग भेङ्ञशनयी 

  8433.53.00 --जया वा गानो (रुट वा ट्यङ्टफय) को फारी सङ्क्रग्रह 
गने (हाबेङ्ञस्टङ्ग) मन्त्रहरू 

  8433.59.00 --अन्म  

  8433.60.00 -पङ्ट र वा अण्डाहरु ( एग्स),  पर (फ्रङ्ट ट) वा अन्म 
कृङ्जषजन्म उत्ऩादन सपा गने ( ङ्ञक्रङ्झनङ्ग), छङ्टट्याउन े    
(सौङ्जटिङ्ग) वा वगॉकयण गन (ग्रङे्झडङ्ग) मन्त्रहरु 

84.34   दूध दङ्टहङ्टन े मन्त्रहरू ( ङ्झभङ्ञल्कङ्ग भेङ्ञशन) य दङ्टग्धशारा 
सम्फन्धी मन्त्रावरी (डेयी भेङ्ञशनयी) । 

  8434.10.00 -दूध दङ्टहङ्टन ेमन्त्रहरू (ङ्झभङ्ञल्कङ्ग भेङ्ञशन) 

  8434.20.00 -दङ्टग्धशारा सम्फन्धी मन्त्रावरी (डेयी भेङ्ञशनयी) 
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84.35   दािको आसव ( वाइन), स्माउको आसव ( साइडय),  
परको यस (फ्रङ्ट ट जूस) हरू वा मस्तै ऩेम ऩदाथिहरू 
(ङ्झफबयेजेज) को उत्ऩादन (म्मानङ्टफ्माक्चय) भा प्रमोग 
हङ्टने सॊऩीडक दाफ मन्त्रहरू ( प्रसेेस), दङ्झरत्र वा 
ऩेल्नेमन्त्र (िससि) य मस्तै मन्त्रावरी । 

  8435.10.00 -मन्त्रावरी 

84.36   अन्म कृङ्जष सम्फन्धी ( एङ्झग्रकल्चयर), उद्यान कृङ्जष      
(हङ्जटिकल्चय) सम्फन्धी, वाङ्झनकी वा वनजङ्गर सम्फन्धी 
(पोयेष्डी), ऩऺीऩारन (ऩोल्ट्री-ङ्जकङ्जऩङ्ग) वा भौयी ऩारन 
(फी-ङ्जकङ्जऩङ्ग) सम्फन्धी मन्त्रावरी, माङ्ञन्त्रक 
(भेकाङ्झनकर) वा ताऩ ( थभिर) उऩकयण 
(इङ्ञक्वऩभेण्ट) जडान बएको अङ्कङ्टयण सॊमन्त्र 
(जङ्झभिनेशन प्राण्ट) सभेत; ऩऺीहरुको चल्रा काढ्ने य 
फच्चा हङ्टकािउन े मन्त्रहरु ( ऩोल्ट्री इन्क्मङ्टवेटसि य  

ब्रङ्टडसि) । 

  8436.10.00 -जनावयहरूको घाॉस चाया ( एङ्झनभर ङ्जपङ्झडङ्ग स्टफ्स) 
तमाय गने मन्त्रावरी 

    -ऩऺीऩारन मन्त्रावरी; ऩऺीहरुको चल्रा काढ्ने फच्चा 
हङ्टकािउन ेमन्त्रहरू (ऩोल्ट्री इन्क्मूफेटसि य ब्रङ्टडसि): 

  8436.21.00 --ऩोल्ट्री इन्क्मूफेटसि य बू्रडसि  

  8436.29.00 --अन्म  

  8436.80.00 -अन्म मन्त्रावरी 

    -अङ्गहरू (ऩाटिस)्: 

  8436.91.00 --ऩऺीऩारन ( ऩोल्ट्री ङ्जकङ्जऩङ्ग) मन्त्रावरी वा 
ऩऺीहरूको चल्रा काढ्ने य फच्चा हङ्टकािउने ( ऩोल्ट्री 
इन्क्मङ्टफेटसि य ब्रङ्टडसि) को 
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84.37   फीज ( ङ्झसड), दाना ( ग्रने) वा सङ्टकेको दार सम्फन्धी   
(रेगङ्टङ्झभनस) वनस्ऩङ्झतहरू सपा गनि, छङ्टट्याउन वा 
छाॉट्न (सौङ्जटिङ्ग) वा वगॉकयण गनि (ग्रङे्झडङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रहरु;  कृङ्जष ऺेत्र ङ्जकङ्झसभका (पाभि-टाइऩ भेङ्ञशनयी) 
मन्त्रावरी फाहेक, ऩेषण उद्योग ( ङ्झभङ्झरङ्ग इण्डस्ट्री) भा 
प्रमोग हङ्टन े वा अङ्ङ ( सेङ्चयमल्स) वा सङ्टकेको दरहन 
वनस्ऩङ्झत ( राइड रेगङ्टङ्झभनस; बेङ्ञजटेफर) को काभ 
ङ्झनङ्झभत्तको मन्त्रावरी । 

  8437.10.00 -फीज (ङ्झसड) दाना (ग्रने) वा सङ्टकेको दरहन वनस्ऩङ्झत 
(राइड रेगङ्टङ्झभनस बेङ्ञजटेफल्स) सपा गने, छङ्टट्याउन ेवा 
वगॉकयण (ग्रङे्झडङ्ग) गने मन्त्रहरू 

  8437.80.00 -अन्म मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

84.38   प्राणीजन्म (एङ्झनभर) वा अवाष्ऩशीर वनस्ऩङ्झत 
(ङ्जपक्स्ड बेङ्ञजटेफर) वा सूक्ष्भजैङ्जवक (भाइिोङ्झफमर) 
फोसो वा तेरको ङ्झनष्कषिण (एक्सट्रमाक्सन) वा तमाय 
(ङ्जप्रऩयेशन) गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी फाहेक , िाद्य वा 
ऩेम ऩदाथिको औद्योङ्झगक तमायी वा उत्ऩादनको राङ्झग 
चाङ्जहने  मस बागभा अन्मत्र उल्रेि नबएका वा 
सभावेश नबएका  मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी)। 

  8438.10.00 -फेकयी भेङ्ञशनयी ( ऩाउयोटी जस्ता िाद्य ऩङ्चयकाय 
सम्फन्धी मन्त्र) य म्माकयोनी,  स्ऩागटेी वा मस्तै 
उत्ऩादनहरू ङ्झनभािण गनि ( म्मानङ्टफ्माक्चय) का राङ्झग 
चाङ्जहने मन्त्रावरी 

  8438.20.00 -ङ्झभठाइ (कन्पेक्सनयी), कोको वा चकरेट उत्ऩादन  
(म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8438.30.00 -ङ्ञचनी ङ्झनभािण (म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8438.40.00 -भङ्छदया उत्ऩादनका मन्त्रावरी (ब्रङ्टअयी भेङ्ञशनयी) 
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  8438.50.00 -भासङ्ट ( ङ्झभट) वा भासङ्टको राङ्झग ऩाङ्झरएका घयेरङ्ट 
ऩऺीको भासङ्ट (ऩोल्ट्री) तमाय गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8438.60.00 -परहरु ( फ्रङ्ट ट्स), काष्ठपरहरू ( नट्स) वा 
वनस्ऩङ्झतहरू ( बेङ्ञजटेफल्स) तमायी ऩानि ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी 

    -अन्म मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) : 

  8438.80.10 ---ङ्जट-सङ्जटिङ्ग भेङ्ञशन, ङ्झस.ङ्जट.ङ्झस. भेङ्ञशन, ङ्ञचमा पयभेङ्ञन्टङ्ग 
भेङ्ञशन, ङ्जट-रामय भेङ्ञशन, एर.ङ्जट.ऩी. भेङ्ञशन 

  8438.80.90 ---अन्म मन्त्रावरी 

84.39   येशादाय कोशभम ऩदाथिहरू ( पाइफसि सेल्मङ्टरोङ्ञजक 
म्माटेङ्चयमर) को  रेदो ( ऩल्ऩ) फनाउन ङ्झनङ्झभत्तको वा 
कागत वा कागतगाता ( ऩेऩयफोडि) फनाउन वा 
ऩङ्चयष्कयण (ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी  । 

  8439.10.00 -येशादाय कोषभम ऩदाथिहरू ( पाइफसि सेल्मङ्टरोङ्ञजक 
म्माटेङ्चयमर) को ऩल्ऩ वनाउन ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8439.20.00 -कागज वा कागजगाता (ऩेऩयफोडि) फनाउन ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी 

  8439.30.00 -कागज वा कागजगाता ऩङ्चयष्काय ( ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग) गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

84.40   ऩङ्टस्तकको गाता फाॉध्ने ( फङ्टक-फाइङ्ञण्डङ्ग) मन्त्रावरी     
(भेङ्ञशनयी), ऩङ्टस्तक ङ्झसउने मन्त्रहरू ( फङ्टक-ङ्झसउइङ्ग 
भेङ्ञशन) सभेत । 

  8440.10.00 -मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 
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84.41   कागतको ऩल्ऩ ( ऩेऩय ऩल्ऩ), कागत वा कागतगाता 
तमाय गनि ( भेङ्जकङ्ग अऩ) ङ्झनङ्झभत्तका अन्म मन्त्रावरी,  
सफै ङ्जकङ्झसभका काट्न े मन्त्रहरु ( कङ्जटङ्ग भेङ्ञशन)  

सभेत । 

  8441.10.00 -काट्न ेमन्त्रहरु (कङ्जटङ्ग भेङ्ञशन) 

  8441.20.00 -थैरा (ब्माग्स), फोया (स्माक्स) वा िाभ (एनबेरोऩ) 
फनाउने मन्त्रहरू 

  8441.30.00 -ढारेय फनाउन े( भोङ्ञल्डङ्ग) फाहेकका,  ङ्झडब्फा,  फट्टा,  
फक्सा,  कन्तङ्टय,  नरी,  ऩीऩा (काटोन, फक्स,  केस,  
ट्यङ्टफ, रभ) वा मस्तै आधानऩात्रहरू ( कण्टेनसि) 
फनाउन ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू (भेङ्ञशन) 

  8441.40.00 -कागतको ऩल्ऩ ( ऩेऩय ऩल्ऩ), कागत वा कागतगाता 
(ऩेऩय वा ऩेऩयफोडि) भा ढरान गयी साभान  फनाउन 
(भोङ्ञल्डङ्ग आङ्जटिकल्स) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरु 

  8441.80.00 -अन्म मन्त्रावरी 

84.42   ऩाताहरू ( प्रेट्स),  फेरनहरू ( ङ्झसङ्झरन्डसि) वा अन्म 
भङ्टद्रण अवमवहरू तमाय गनि वा फनाउनका राङ्झग 
चाङ्जहने मन्त्रावरी,  औजाय य उऩकयणहरू ( शीषिक 
८४.५६ देङ्ञि  ८४.६५ सम्भका मन्त्र य औजायहरू 
फाहेक); ऩाताहरू ( प्रेट्स), फेरनहरू ( ङ्झसङ्झरन्डसि) य 
अन्म भङ्टद्रण अवमवहरू; भङ्टद्रण प्रमोजनका राङ्झग तमाय 
ऩाङ्चयएका ऩाताहरू ( प्रेट्स), फेरनहरू ( ङ्झसङ्झरन्डसि) य 
ङ्झरथोग्राङ्जपक स्टोनहरू ( उदाहयणको राङ्झग सभतर 
ऩाङ्चयएको ( प्रेण्ड), कङ्ञणकाङ्जङ्कत ( ग्रणे्ड) वा 
चम्काइएको (ऩोङ्झरश्ड) । 

  8442.30.00 -मन्त्रावरी, औजाय ( एऩयेटस) य उऩकयण           
(इङ्ञक्वऩभेण्ट) 



 

101 
 

84.43   प्रेटहरू, ङ्झसङ्झरण्डयहरू य शीषिक ८४.४२ का 
छऩाइका अन्म उऩादानहरूद्वाया भङ्टद्रण कामिको राङ्झग 
प्रमोग हङ्टने छाप्न े( भङ्टद्रण) मन्त्रावरी; अन्म  भङ्टद्रण 
मन्त्रहरू, प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उताने मन्त्रहरू, य फ्माक्स गने 
मन्त्रहरू, सॊमोङ्ञजत बएका वा नबएका; ङ्झतनका अङ्गहरू 
य सहामक वस्तङ्टहरू (ऩाटिस ्एण्ड  एसेसङ्चयज) ।   

    -प्रेटहरू, ङ्झसङ्झरण्डयहरू य शीषिक ८४.४२ का 
छऩाइका अन्म उऩादानहरूद्वाया भङ्टद्रण कामिको राङ्झग 
प्रमोग हङ्टने छाप्न े(भङ्टद्रण) मन्त्रावरी: 

  8443.11.00 --अपसेट भङ्टद्रण मन्त्रावरी,  ङ्चयर पेड  

  8443.12.00 --अपसेट भङ्टद्रण मन्त्रावरी, ङ्झसट पेड ( कागतको 
ताउभा छाप्ने),  कामािरम प्रकायको ( अङ्जपस टाइऩ)    
(नदोफाङ्चयएको अवस्थाभा एकाऩङ्जट्ट २२ से.ङ्झभ.बन्दा 
फढी नबएको य अकोऩङ्जट्ट ३६ से.ङ्झभ. बन्दा फढी 
नबएको ताउ (ङ्झसट) हरू प्रमोग हङ्टन)े 

  8443.13.00 --अन्म अपसेट भङ्टद्रण मन्त्रावरी 

  8443.14.00 --रेटय प्रसे ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग भेङ्ञशनयी, ङ्चयर पेड,  
फ्रेक्सोग्राङ्जपक ङ्जप्रङ्ञण्टङ्ग फाहेक 

  8443.15.00 --रेटय प्रसे ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग भेङ्ञशनयी,  ङ्चयर पेड फाहेक,  
फ्रेक्सोग्राङ्जपक ङ्जप्रङ्ञण्टङ्ग फाहेक 

  8443.16.00 --फ्रेक्सोग्राङ्जपक ङ्जप्रङ्ञण्टङ्ग भेङ्ञशनयी 

  8443.17.00 --उत्कीणिन भङ्टद्रण मन्त्रावरी ( ग्रावङ्टअय ङ्जप्रङ्ञण्टङ्ग 
भेङ्ञशनयी) 

  8443.19.00 --अन्म 
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84.44 8444.00.00 भानव ङ्झनङ्झभित ( म्मान-भेड) वमनीम ऩदाथि          
(टेक्सटाइर म्माटेङ्चयमर) राई ङ्झन:िवण वा उत्सायण 
गने ( एक्स्ुङ्झडङ्ग), आहयण वा ङ्झनकषिण ( रइङ्ग) गने, 
िस्रो फनावटको राङ्झग प्रकृमा गने ( टेक्सचङ्चयङ्ग) वा 
काट्न े(कङ्जटङ्ग) काभ ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू । 

84.45   वमनीम येशाहरू ( टेक्सटाइर पाइफसि) तमाय ऩाने   
(ङ्जप्रऩेमङ्चयङ्ग) मन्त्रहरू, कात्ने  ( ङ्ञस्ऩङ्झनङ्ग), दोहोयो ऩाने    
(डफङ्झरङ्ग) वा फटाने (ट्वीङ्ञस्टङ्ग) मन्त्रहरू य वमनीम 
धागो (टेक्सटाइर मानि) उत्ऩादन गनि ङ्झनङ्झभत्तका अन्म 
मन्त्रावरी; टेक्सटाइर ङ्चयङ्झरङ्ग वा वाइङ्ञण्डङ्ग ( वेफ्ट 
वाइङ्ञण्डङ्ग सभेत) मन्त्रहरू य शीषिक ८४.४६ वा 
८४.४७ का मन्त्रहरूभा प्रमोग गनि वमनीम धागो 
(टेक्सटाइर मानि) तमाय ऩाने काभ ङ्झनङ्झभत्तका  

मन्त्रहरु । 

    -वमनीम येशा ( टेक्सटाइर पाइफसि) तमाय गने 
मन्त्रहरू : 

  8445.11.00 --काङ्झडङ्ग भेङ्ञशन 

  8445.12.00 --कौङ्ञम्वङ्ग भेङ्ञशन (कोने मन्त्र) 

  8445.13.00 --रइङ्ग वा योङ्झबङ्ग भेङ्ञशन 

  8445.19.00 --अन्म 

  8445.20.00 -वमनीम वस्तङ्ट कात्न े(टेक्सटाइर ङ्ञस्ऩङ्झनङ्ग) मन्त्रहरू 

  8445.30.00 -वमनीम वस्तङ्ट दोहोयो ऩाने ( डफङ्झरङ्ग) वा फटाने      
(ट्वीङ्ञस्टङ्ग) मन्त्रहरू 

  8445.40.00 -टेक्सटाइर वाइङ्ञण्डङ्ग ( वेफ्ट-वाइङ्ञण्डङ्ग सभेत) वा 
ङ्चयङ्झरङ्ग  भेङ्ञशनहरू 

  8445.90.00 -अन्म 
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84.46   फङ्टङे्ङ मन्त्रहरु (ङ्जवङ्झबङ्ग भेङ्ञशन) (कयघा: रूम्स) । 

  8446.10.00 -३० से.भी. बन्दा कभ चौडाइ बएको कऩडा       
(फ्माङ्झब्रक्स) फङ्टङ्ङको राङ्झग 

    -३० से.भी. बन्दा फढी चौडाइ बएको कऩडा फङ्टङ्ङको 
राङ्झग,  थङ्टयॊ-ङ्जकङ्झसभको (शटर टाइऩ): 

  8446.21.00 --शङ्ञिचाङ्झरत कयघा (ऩावय रूभ) 

  8446.29.00 --अन्म 

  8446.30.00 -३० से.भी. बन्दा फढी चौडाइ बएको कऩडा फङ्टङ्ङको 
राङ्झग, थङ्टयॊहीन ङ्जकङ्झसभको (शटररेस टाइऩ) 

84.47   ङ्झनङ्जटङ्ग भेङ्ञशन,  ङ्ञस्टच फाइङ्ञण्डङ्ग भेङ्ञशन य धातङ्ट वा 
येशभको ताय ङ्झभङ्ञित धागो ( ङ्झगम्प्ड मानि), टूर       
(सूक्ष्भ येशभी जारी), ङ्जपता ( रेस), कायचोऩी       
(इम्ब्राइडयी), शोबोऩकयण ( ङ्जट्रङ्झभङ्गस), येशभी ऩट्ट    
(बे्रड) वा जारी (नेट) फनाउन ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरु य 
गङ्टच्छादाय फनाउन (टङ्ञफ्टङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरु। 

    -सकङ्टि रय ङ्झनङ्जटङ भेङ्ञशन : 

  8447.11.00 --फेरन ( ङ्झसङ्झरण्डय) को ब्मास ( डामङ्झभटय) १६५ 
भीभी बन्दा फढी नबएको 

  8447.12.00 --फेरन ( ङ्झसङ्झरण्डय) को व्मास ( डामङ्झभटय) १६५ 
भी.भी. बन्दा फढी बएको 

  8447.20.00 -फ्ल्माट ङ्झनङ्जटङ्ग भेङ्ञशनस ङ्ञस्टच फाइङ्ञण्डङ्ग भेङ्ञशन 

  8447.90.00 -अन्म 
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84.49 8449.00.00 टङ्टिा (थान) (इन द ङ्जऩस) वा आकृङ्झतभा (इन शेप्स) 
बएका जभोठ ( पेल्ट) वा ननउबेन्सको ङ्झनभािण 
(म्मानङ्टफ्माक्चय) वा ऩङ्चयष्कयण ( ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी), पेल्ट ह्याट्स फनाउनको राङ्झग 
चाङ्जहने मन्त्रावरी सभेत; ह्याटहरू फनाउनको राङ्झग 
ब्रकहरू । 

  8449.00.10 ---पेस भास्क फनाउने भेङ्ञशन 

  8449.00.20 ---अन्म भेङ्ञशन 

  8449.00.90 ---ऩाटिऩ ङ्टजाि 

84.51   वमनीम ( टेक्सटाइर) धागोहरू ( मानिस)्, कऩडाहरू    
(फ्माङ्झब्रक्स) वा कऩडा ऩदाथिका तमायी साभानहरू    
(भेड अऩ टेक्सटाइर आङ्जटिकल्स), धङ्टन ( वाङ्ञशङ्ग),  
सपा गनि ( ङ्ञक्रङ्झनङ्ग), ङ्झनचोनि ( ङ्चयङ्गङ्झगङ्ग), सङ्टकाउन 
(राइङ्ग),  इस्तयी गनि ( आइयङ्झनङ्ग), प्रङे्झसङ्ग ( फ्मूङ्ञजङ्ग 
प्रसेहरू सभेत) गनि, अङ्जवयङ्ञित गनि ( ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग),  यङ्ञित 
गनि ( डाइङ्ग), ऩङ्चयष्कयण गनि ( रेङ्झसङ्ग) ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग), 
रेऩन गनि ( कोङ्जटङ्ग) वा सॊङ्झसि गनि ( इङ्ञम्प्रग्नेङ्जटङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी भेङ्ञशनयी, (शीषिक ८४.५० का 
मन्त्रहरू फाहेक) य ङ्झरनोङ्झरमभ जस्ता कृङ्झत्रभ 
आच्छादन ( फ्रोय कबङ्चयङ्गस) हरूको  ङ्झनभािण 
(म्मानङ्टफ्माक्चय) भा प्रमङ्टि तरवस्त्र ( फेस फ्माङ्झब्रक) 
वा अन्म आधाय (सऩोटि) भा रेदो ( ऩेस्ट) को रेऩ 
गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू; तान्तव  ( टेक्सटाइर), 
कऩडाहरू (फ्माङ्झब्रक) ङ्चयरभा फेने ( ङ्चयङ्झरङ्ग), ङ्चयरफाट 
पङ्ट काउने ( अनङ्चयङ्झरङ्ग), ऩट्याउने  ( पोङ्ञल्डङ्ग), काट्न े  
(कङ्जटङ्ग) वा ङ्झछद्रदाय फङ्टट्टा ऩाने ( ङ्जऩङङ्जकङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रहरू । 

    -सङ्टकाउने (शोषक) मन्त्रहरू : 



 

105 
 

  8451.29.00 --अन्म 

  8451.30.00 -इस्तयी गने मन्त्र य प्रसेहरू (फ्मूङ्ञजङ्ग प्रसेहरू सभेत) 

  8451.40.00 -धङ्टने (वाङ्ञशङ्ग),  ङ्जवयङ्ञित गने (ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग) वा यङ्ञित गने 
(डाइङ्ग) मन्त्रहरू 

  8451.50.00 -कऩडाराई ङ्चयरभा फेने ( ङ्चयङ्झरङ्ग), ङ्चयरफाट पङ्ट काउन े
(अनङ्चयङ्झरङ्ग), ऩट्टमाउन े(पोङ्ञल्डङ्ग),  काट्न े(कङ्जटङ्ग) वा 
ङ्झछद्रदाय फङ्टट्टा ऩाने (ङ्जऩङङ्जकङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू 

  8451.80.00 -अन्म मन्त्रावरी 

84.52   ङ्झसउने कर (सीउइङ्ग भेङ्ञशन),  शीषिक ८४.४० को 
ऩङ्टस्तक ङ्झसउन े( फङ्टक सीउइङ्ग ) कर ( भेङ्ञशन) फाहेक 
ङ्झसउने करको राङ्झग ङ्जवशेष रूऩरे अङ्झबकङ्ञल्ऩत 
(ङ्झडजाइण्ड) पङ्झनिचय, आधायहरू ( फेसेस) य ढकनी 
(कबसि) हरू; ङ्झसउने करको ङ्झसमो ( सीउइङ्ग भेङ्ञशन 
ङ्झनडल्स) हरू । 

    -अन्म ङ्झसउन ेकरहरू: 

  8452.21.00 --स्वचाङ्झरत इकाईहरू (अटोभेङ्जटक मूङ्झनट्स) 

  8452.29.00 --अन्म 

84.53   काॉचो छारा ( हाइड्स,  ङ्ञस्कन्स) वा ऩाको छारा     
(रेदय) तमाय गने ( ङ्जप्रऩेमङ्चयङ्ग), प्रशोधन गने        
(ट्याङ्झनङ्ग) वा सोको काभ गने ( वङ्जकि ङ्ग) वा काॉचो 
छारा (हाइड्स,  ङ्ञस्कन्स) वा ऩाको छारा (रेदय) का 
ऩाउऩोश वा अन्म वस्तङ्टहरु फनाउन े वा भभित गने 
मन्त्रावरी  (भेङ्ञशनयी),  ङ्झसउने कर फाहेक । 
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  8453.10.00 -काॉचो छारा (हाइड्स, ङ्ञस्कन्स) वा ऩाको वा ऩङ्चयष्कृत 
छारा ( रेदय) तमाय गनि ( ङ्जप्रऩेमङ्चयङ्ग),  प्रशोधन गनि 
(ट्याङ्झनङ्ग) वा सोको काभ गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 
(भेङ्ञशनयी) 

  8453.20.00 -ऩाउऩोश फनाउन वा भभित गनि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8453.80.00 -अन्म मन्त्रावरी 

84.54   धातङ्टकभि ( भेटारजॉ) भा वा धातङ्टको ढराई कायिाना 
(पाउण्री) हरूभा प्रमोग हङ्टन ेिारका,  सॊऩङ्चयवतिकहरू 
(कन्बटिसि), डाडङ्टहरू ( ल्माडल्स), धातङ्टका ङ्झसल्री वा 
ईटहरू ( इनगौट) फनाउन े साॉचाहरू ( भौल्ड्स) य 
ढराइ गने (काङ्ञस्टङ्ग) मन्त्रहरू (भेङ्ञशन) । 

  8454.10.00 -सॊऩङ्चयवतिकहरू (कन्बटिसि) 

  8454.20.00 -धातङ्टका ङ्झसल्री वा इॉट फनाउन े साॉचाहरु ( इनगौट 
भोल्ड्स) 

  8454.30.00 -धातङ्टका ढराई गने मन्त्रहरू (काङ्जष्टङ्ग भेङ्ञशन) 

84.55   धातङ्ट फेरन गने (भेटरयोङ्झरङ्ग) कायिानाहरु ( ङ्झभल्स) य 
ङ्झतनका राङ्झग चाङ्जहन ेफेरनहरू (योल्स) । 

  8455.10.00 -नर कायिाना (ट्यङ्टफ ङ्झभल्स) हरू 

    -अन्म फेरन गने कायिानाहरू (योङ्झरङ्ग ङ्झभल्स): 

  8455.21.00 --ताऩ ( हौट) वा ताऩ य शीतको सॊमोजन           
(कङ्ञम्फनेशन हट एण्ड कोल्ड) 

  8455.22.00 --शीत (कोल्ड) 

  8455.30.00 -फेरन कायिाना (योङ्झरङ्ग ङ्झभर) को फेरनहरू (योल्स) 
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84.56   ऩदाथिको अऩसायण ( ङ्चयभङ्टबर) द्वाया,  रेजय वा अन्म 
प्रकाश वा पोटोन ङ्जकयण ( ङ्झफभ) द्वाया,  अल्ट्रासोङ्झनक, 
एरेक्ट्रोङ्झडस्चाजि, ङ्जवद्यङ्टत-यसामन ( एरेक्ट्रो-केङ्झभकर), 
एरेक्ट्रोन ङ्जकयण ( ङ्झफभ),  आमोङ्झनक-ङ्झफभ वा प्राज्भा 
आकि  प्रकृमाहरूद्वाया कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाथिको काभ गने 
मन्त्रऔजायहरू ( भेङ्ञशन टङ्टल्स);  वाटय-जेट कङ्जटङ 
भेङ्ञशन । 

   -रेजय वा अन्म प्रकाश वा पोटोन ङ्जकयण 
प्रकृमाहरुद्वाया सिाङ्झरत 

 8456.11.00 --रेजयद्वाया सिाङ्झरत 

 8456.12.00 --अन्म प्रकाश वा पोटोन ङ्जकयण प्रकृमाहरूद्वाया 
सिाङ्झरत 

  8456.20.00 -अल्ट्रासोङ्झनक प्रकृमाद्वाया सिाङ्झरत 

  8456.30.00 -इरेक्ट्रो-ङ्झडस्चाजि प्रकृमाद्वाया सिाङ्झरत 

 8456.40.00 -प्राज्भा आकि  प्रकृमाहरूद्वाया सिाङ्झरत 

 8456.50.00 -वाटय-जेट कङ्जटङ्ग भेङ्ञशनहरू 

  8456.90.00 -अन्म 

84.57   धातङ्टभा काभ गने भङ्ञशङ्झनङ्ग सेण्टयहरु, मूङ्झनट 
कन्स्ट्रक्सन भेङ्ञशनहरु (ङ्झसङ्गर स्टेशन) य भङ्ञल्टस्टेशन 
ट्रान्सपय भेङ्ञशनहरू । 

  8457.10.00 -भेङ्ञशङ्झनङ्ग सेण्टयहरू 

  8457.20.00 -मूङ्झनट कन्स्ट्रक्सन मन्त्रहरू (ङ्झसॊगर स्टेशन) 

  8457.30.00 -भल्टीस्टेसन ट्रान्सपय मन्त्रहरू 
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84.58   धातङ्ट (भेटर) भा बएका पोहयभैरा य दागहरू हटाउन 
(ङ्चयभङ्टङ्झबङ्ग भेटर) ङ्झनङ्झभत्तका रेथहरु ( टङ्झनिङ्ग सेण्टसि 
सभेत) ।   

    -सभतर (होयाइजेण्टर) रेथहरू: 

  8458.11.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8458.19.00 --अन्म 

    -अन्म रेथहरू: 

  8458.91.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8458.99.00 --अन्म 

84.59   शीषिक ८४.५८ को रेथहरू (ियाद) (टङ्झनिङ्ग सेण्टय 
रगामत) फाहेक,  धातङ्टको दागहरू सपा गयी 
उङ्ञजल्माएय छेड्ने ( ङ्झरङ्झरङ्ग), प्वार ऩाने फोङ्चयङ्ग),  
चम्काउने (ङ्झभङ्झरङ्जङ्ग), ऩईऄच वा घाट फनाउन े(थ्रङे्झडङ्ग वा 
ट्याङ्जऩङ्ग) कामि ङ्झनङ्झभत्तका माङ्ञन्त्रक औजायहरू (भेङ्ञशन-
टङ्टल्स) (वे-टाइऩ मूङ्झनट हेड भेङ्ञशन सभेत)। 

  8459.10.00 -वे-टाइऩ मूङ्झनट हेडमन्त्र (भेङ्ञशन) 

    -अन्म छेदक मन्त्रहरू (ङ्झरङ्झरङ्ग भेङ्ञशन): 

  8459.21.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8459.29.00 --अन्म 

    -अन्म छेड्न ेचम्काउन े(फोङ्चयङ्ग–ङ्झभङ्झरङ्ग) मन्त्रहरु : 

  8459.31.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8459.39.00 --अन्म 

   -अन्म प्वार ऩाने (फोङ्चयङ्ग) मन्त्रहरू (भेङ्ञशन) : 

 8459.41.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 
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 8459.49.00 --अन्म 

    -ङ्झन-टाइऩ,  ङ्झभङ्झरङ्ग भेङ्ञशनहरू : 

  8459.51.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8459.59.00 --अन्म 

    -अन्म ङ्झभङ्झरङ्ग भेङ्ञशनहरू: 

  8459.61.00 --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत (न्मूभेङ्चयकरी कण्ट्रोल्ड) 

  8459.69.00 --अन्म 

  8459.70.00 -बारे ऩोथी ऩईऄच काट्ने वा घाट फनाउने अन्म 
मन्त्रहरु (थ्रङे्झडङ्ग वा ट्याङ्जऩङ्ग भेङ्ञशन) 

84.65   काठ ( उड), ककि , हाड ( फोन), कडा यफय, कडा 
प्राङ्ञस्टक वा मस्तै कडा ऩदाथिको काभ गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका माङ्ञन्त्रक औजायहरू (भेङ्ञशन-टङ्टल्स) ( ङ्जकरा 
ठोक्ने ( नेङ्झरङ्ग), भङ्झसनो तायको ङ्झसराइ (स्टेऩङ्झरङ्ग), 
सयेसरे टाॉस्ने (ग्रूइङ्ग) वा अन्म ङ्जकङ्झसभफाट सॊमोजन 
गने ( अदयवाइज एसेम्फङ्झरङ्ग) काभका मन्त्रहरू  

सभेत । 

    -अन्म : 

  8465.92.00 --यण्डा गने वा सभतर गने ( प्रेङ्झनङ्ग),  ङ्झभङ्झरङ्ग वा 
भोङ्ञल्डङ्ग (कङ्जटङ्ग गयेय) भेङ्ञशनहरू 

84.70 8470.90.00 -क्मास भेङ्ञशन  
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84.74   ठोस ( चणूि ( ऩाउडय) वा रेदो ( ऩेष्ट) सभेत रूऩभा   
बएका, भाटो (अथि), ऩत्थय ( स्टोन), धाउहरु (ओसि) 
वा अन्म धाङ्ञत्वक तत्त्वहरू ( ङ्झभनयर सव्स्टान्सेज) 
राई छङ्टट्याउने (सौङ्जटिङ्ग), छाङ्ङे (ङ्ञस्िङ्झनङ्ग),  अरग गने 
(सेऩयेङ्जटङ्ग), धङ्टने ( वाङ्ञशङ्ग), ऩेल्ने ( िङ्ञशङ्ग), ङ्जऩॊध्न े
(ग्राइङ्ञण्डङ्ग), ङ्झभसाउने ( ङ्झभङ्ञक्सङ्ग) वा भङ्टछ न े( ङ्झनङ्झडङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी; चणूि वा रेदो (ऩाउडय वा ऩेस्ट) 
रूऩभा ( बएको) ठोस िङ्झनज इन्धनहरू ( सोङ्झरङ्ग 
ङ्झभनयर फ्मूएल्स), ङ्ञचङ्झनमाॉ भाटाको रेदो ( सेयाङ्झभक 
ऩेष्ट), कडा नबइसकेको ङ्झसभेण्ट (अनहाडेण्ड ङ्झसभेण्ट), 
प्राष्टय ऩदाथिहरू ( प्राष्टङ्चयङ्ग म्माटेङ्चयमल्स) वा  अन्म 
िङ्झनज उत्ऩादनहरुराई एकङ्झत्रत गनि ( एग्रोभयेङ्जटङ्ग),  
आकाय ङ्छदन ( शेङ्जऩङ्ग) वा ढरान गनि ( भौङ्ञल्डङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरीहरु; फारङ्टवा ( स्माण्ड) को ढरान 
गने साॉचोहरू (पाउण्री भोल्ड्स) फनाउने मन्त्रहरू । 

  8474.10.00 -सोङ्जटिङ्ग,  ङ्ञस्िङ्झनङ्ग,  सेऩयेङ्जटङ्ग वा वाङ्ञशङ्ग भेङ्ञशनहरू 

  8474.20.00 -िङ्ञशङ्ग वा ग्राइङ्ञण्डङ्ग भेङ्ञशनहरू 

    -ङ्झभङ्ञक्सङ्ग वा ङ्झनङ्झडङ्ग भेङ्ञशनहरू: 

 8474.31.00 --कङ्क्रिीट वा भोटाय ङ्झभक्सयहरू 

  8474.32.00 --ङ्झफटङ्टङ्झभनसाथ िङ्झनज तत्त्वहरू ङ्झभिण गने मन्त्रहरू 

  8474.39.00 --अन्म 

  8474.80.00 -अन्म मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 
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84.75   वैद्यङ्टङ्झतक ( इरेङ्ञक्ट्रक) वा इरेक्ट्रोङ्झनक दीङ्जऩका        
(ल्माम्ऩ), नङ्झरका ( ट्यङ्टफ) वा बाल्ब वा दीङ्झप्तकॊ द     
(फ्ल्मास फल्फ: ङ्ञचभ) हरूराई काॉचको िोर (ग्रास 
इनबेरऩ) ङ्झबत्र जडान ( एसेङ्ञम्ब्रङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रहरू; काॉच वा काॉचका साभान ङ्झनभािण 
(म्मानङ्टफ्माक्चय) वा ताऩकामि (हौट वङ्जकि ङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रहरू । 

  8475.10.00 -इरेङ्ञक्ट्रक वा इरेक्ट्रोङ्झनक ल्माम्ऩहरू,  ट्यङ्टफहरु वा 
बल्बहरू वा फ्ल्माशफल्फहरुराई काॉचको िोर     
(ग्रास इनबेरप्स) हरूङ्झबत्र जडान ( एसेम्फङ्झरङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू 

    -काॉच वा काॉचका साभान ( ग्रास वा ग्रासवेमय) 
ङ्झनभािण ( म्मानङ्टफ्माक्चय) वा ताऩ कामि (हौट वङ्जकि ङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रहरू: 

  8475.21.00 --चऺङ्टस-तन्तङ्ट वा काॉचका तन्तङ्ट (ओङ्ञप्टकर पाइवसि) 
य त्मसको ऩूविरूऩ ( ङ्जप्रपभि) फनाउन ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रहरू 

  8475.29.00 --अन्म 

  8475.90.00 -अन्म 

84.77   मस बागका अन्मत्र उल्रेि नबएका वा सभावेश 
नबएका,  यफय वा प्राङ्जष्टकको काभ गनि ( वङ्जकि ङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका वा मी ऩदाथिहरूका उत्ऩादनहरू         
(प्रोडक्ट्स) को ङ्झनभािण ( म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) । 

  8477.10.00 -इन्जेक्सन-भौङ्ञल्डङ्ग भेङ्ञशनहरू 

  8477.20.00 -एक्सटङ्टडसि 

  8477.30.00 -ब्रो-भोङ्ञल्डङ्ग भेङ्ञशनहरू 



 

112 
 

  8477.40.00 -भ्माकङ्ट अभ भोङ्ञल्डङ्ग भेङ्ञशनहरु य अन्म थभोपोङ्झभिङ्ग 
भेङ्ञशनहरू 

    -ढरान गनि ( भौङ्ञल्डङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका वा अन्म ढङ्गफाट 
फनाउने(अदयवाइज पोङ्झभिङ्ग) अन्म मन्त्रावरी: 

  8477.51.00 --हावादायी ( न्मूम्माङ्जटक) टामयहरु ढरान गनि        
(भोङ्ञल्डङ्ग) वा ऩङ्टन: तरा (ऩैतरा) हाल्न (ङ्चयङ्जट्रङ्झडङ्ग) वा 
ङ्झबत्री ट्यङ्टफहरू ढरान गनि वा अन्म ढङ्गफाट फनाउन 
(अदयवाइज पोङ्झभिङ्ग) को राङ्झग 

  8477.59.00 --अन्म 

  8477.80.00 -अन्म मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

84.78   सङ्टतॉ वा तभािङ्ट तमाय गनि वा फनाउन ( ङ्जप्रऩमङ्चयङ्ग वा 
भेङ्जकङ्गअऩ) ङ्झनङ्झभत्तको मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी) मस 
बागभा अन्मत्र उल्रेि नबएका वा सभावेश  

नबएका । 

  8478.10.00 -मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 

84.79   मस बागको अन्मत्र उल्रेि नबएका वा सभावेश 
नबएका,  व्मङ्ञिगत कामि ( इङ्ञन्डङ्झबजङ्टअर पङ्कसन्स) 
बएका मन्त्रहरू य माङ्ञन्त्रक साङ्झधत्रहरु  ( भेकाङ्झनकर 
अप्रामन्सेस) । 

  8479.10.00 -साविजङ्झनक ङ्झनभािण ( ऩङ्ञब्रक वक्सि),  बवन ङ्झनभािण   
(ङ्झफङ्ञल्डङ्ग) वा मस्तै कामि ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8479.20.00 -जीवजन्तङ्टजन्म  वा  अवाष्ऩशीर  वानस्ऩङ्झतक वा  
सूक्ष्भजैङ्जवक फोसो  वा  तेर तमाय  गने  वा  ङ्झनष्कषिण 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 
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  8479.30.00 -काठ (उड) वा अन्म काष्ठीम ( ङ्झरङ्ञग्नमस) 
ऩदाथिहरुका ऩाङ्जटिकर फोडि वा पाइफय ङ्झफङ्ञल्डङ्ग फोडि 
ङ्झनभािण (म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका प्रसे (दावक मन्त्र) 
हरू य काठ वा ककि को उऩचाय ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी 

  8479.40.00 -डोयी यस्सा फनाउन े(योऩ वा केवर-भेङ्जकङ्ग) मन्त्रहरू 
ताय फनाउने मन्त्र 

    -अन्म मन्त्रहरू य माङ्ञन्त्रक उऩकयणहरू : 

  8479.81.00 --धातङ्टको उऩचाय (ङ्जट्रङ्जटङ्ग) को राङ्झग, तायको कङ्ट ण्डरी 
फेने वैद्यङ्टङ्झतक मन्त्र ( इरेङ्ञक्ट्रक वामय क्वाइर 
(वाइण्डसि) सभेत 

  8479.82.00 --ङ्झभङ्ञक्सङ्ग, ङ्झनङ्झडङ्ग, िङ्ञशङ्ग, ग्राइङ्ञण्डङ्ग, ङ्ञस्िङ्झनङ्ग,  
ङ्झसङ्ञफ्टङ्ग,  होभोजेनाइङ्ञजङ्ग,  इभङ्ञल्सपाइङ्ग वा स्टङ्चयङ्ग 
भेङ्ञशनहरू 

 ८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड)  सभङ्ञस्थङ्झतक (आइसोस्टेङ्जटक) 
प्रसेहरू 

    --अन्म : 

 8479.89.10 ---साफङ्टन उद्योगको भेङ्ञशनयी 

 8479.89.20 ---ङ्झसभेन्स ङ्झसङ्झरङ ङ्जपङ्झरङ भेङ्ञशन 

 8479.89.30 ---पोहयभैरा प्रशोधन गयी ऩङ्टन् उत्ऩादन गने 
भेङ्ञशनयी 

  8479.89.40 ---गावेज कम्प्माक्टय भेङ्ञशन 

 8479.89.50 ---औषङ्झध उत्ऩादन गने  भेङ्ञशनयी 

  8479.89.७0 ---जैङ्जवक इन्धन उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयी   

   8479.89.८0 ---जङ्टट वा कऩडाफाट झोरा उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयी  
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84.80 

  धातङ्ट ढराइशारा ( पाउण्री) को राङ्झग ढराईका 
फक्साहरु (भोङ्ञल्डङ्ग फौक्सेस); भोल्ड  फेसहरु; ढराई  
नभूनाहरु (भौङ्ञल्डङ्ग प्माटन्सि); धातङ्ट,  भेटर कायफाइड्, 
काॉच, िङ्झनज ऩदाथिहरु, यफय वा प्राङ्जष्टक ढाल्न े
साॉचोहरु (भोल्ड्स) (धातङ्टको ङ्झसङ्झरका (इनगौट) ढाल्न े
साॉचो फाहेक) । 

  8480.10.00 -भेटर पाउण्रीको राङ्झग भोङ्ञल्डङ्ग फक्सहरू 

  8480.20.00 -भोल्डफेसहरू 

  8480.30.00 -भोङ्ञल्डङ्ग प्माटन्सि 

    -धातङ्ट वा धातङ्टको कावािइडका ङ्झनङ्झभत्तका साॉचो       
(भोल्ड) हरू: 

  8480.41.00 --अन्त:ऺेऩ ( इन्जेक्सन) वा सॊऩीडन ( कम्प्रशेन) 
ङ्जकङ्झसभ (टाइऩ) को 

  8480.49.00 --अन्म 

  8480.50.00 -काॉच ङ्झनङ्झभत्तको ढाल्ने साॉचो (भोल्ड्स) 

  8480.60.00 -िङ्झनज ऩदाथिहरु ङ्झनङ्झभत्तको ढराईको साॉचो (भोल्ड्स) 

    -यफय वा प्राङ्जष्टक ङ्झनङ्झभत्तको ढराईको साॉचो        
(भोल्ड्स) : 

  8480.71.00 --इन्जेक्सन वा कम्प्रसेन टाइप्स 

 8480.79.00 --अन्म 

85.02  इरेङ्ञक्ट्रक जेनेयेङ्जटङ्ग सेटहरु य योटयी कन्बटियहरु 

  -अन्म जेनेयेङ्जटङ्ग सेटहरु् 

 850२.३१.00 --हावाफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गने हावा ङ्झभरका 
एसेसङ्चयज य ऩाटिऩ ङ्टजाि 
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85.03  शीषिक 85.01 वा 85.02 को भेङ्ञशनभा भङ्टख्मतमा 
वा सम्ऩूणि रूऩरे प्रमोग गनि मोग्म ऩाटिऩ ङ्टजािहरु। 

 8503.00.10 ---हावाफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गने हावा ङ्झभरका 
एसेसङ्चयज य ऩाटिऩ ङ्टजाि 

85.04  ङ्जवद्यङ्टतका ट्रान्सपभियहरु, स्ट्याङ्जटक कन्बटिसि (जस्तै- 
येक्टीपामय) य इण्डक्टय । 

 8504.40.९0 ---सोराय चाजि कन्ट्रोरय, 80 प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
ऺभता बएको सोराय इन्बटिय । 

८५.१४ ८५१४.३९.१० ---शवदाह भेङ्ञशन 

85.41 

 

 

 

 

 

 

 

अधिसॊवाहक साधनहरु (उदाहयणको राङ्झग  डामोडहरू, 

ट्राङ्ञन्जष्टयहरू, अधिसॊवाहकभा आधाङ्चयत ऩायिङ्झभत्रहरू 
(ट्रान्सड्यूससि); प्रकाशग्राही अधिसॊवाहक साधनहरू , 

प्मानेरहरूको रूऩभा फनाइएका वा नफनाइएका वा 
भोड्यूरहरूको रूऩभा सॊमोजन गङ्चयएका वा नगङ्चयएका 
पोटोबोङ्ञल्टक सेर सभेत ; अन्म राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोडहरू (एरइडी) सॉग सॊमोजन गङ्चयएका वा 
नगङ्चयएका राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोडहरू (एरइडी) ; 

भाउण्टेड ङ्जऩजो-इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जिष्टरहरू। 

 ८५४१.४९.१० ---सोराय प्मानर य भोड्यङ्टर 

87.02   राइबय सभेत १० वा सो बन्दा फढी मात्र ङ्टहरू फोक्न े
भोटय गाडीहरू । 

    -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधिङ्झडजेर) भात्र बएको : 

  8702.10.49 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 
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  -कम्प्रसेन–इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधिङ्झडजेर) य धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय 
दङ्टफै बएको : 

  8702.20.49 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन  

  -स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन य 
धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएको: 

  8702.30.49 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

  -धक्का ङ्छदन ेङ्जवद्यङ्टतीम भोटय भात्र बएको : 

  8702.40.49 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

  -अन्म : 

   8702.90.49 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

87.03   भूरत: भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग फनेका भोटय 
कायहरु य अन्म भोटय गाडीहरू ( शीषिक ८७.०२ 
फाहेकका),  स्टेसन वागने य येङ्झसङ काय सभेत । 

    -अन्म गाडीहरु, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन भात्र बएको : 

    --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,००० सी.सी. ननाघेको: 

   8703.21.99 ----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

   8703.22.90 ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,००० सी.सी. नाघेको तय 
१,५०० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

   8703.23.19 ----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सी.सी. नाघेको तय 
2,००० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

  8703.23.29 ----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 2,0०० सी.सी. नाघेको तय 
2,5०० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 
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  8703.23.39 ----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 2,5०० सी.सी. नाघेको तय 
3,0०० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

   8703.24.90 ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ३,००० सी.सी. नाघेको  
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

    -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधिङ्झडजेर) बएका अन्म  गाडीहरू : 

   8703.31.90 ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सी.सी. ननाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

   8703.32.19 ----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सी.सी. नाघेको तय 
२,0०० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

  8703.32.29 ----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 2,0०० सी.सी. नाघेको तय 
२,५०० सी.सी. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

   8703.33.90 ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,५०० सी.सी. नाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन 

  -अन्म गाडीहरु, धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय भात्र 
बएको: 

87.05   भूरत: व्मङ्ञि वा वस्तङ्टहरूको मातामातका राङ्झग 
फनाइएका फाहेकका िास उद्देश्मका भोटय गाडीहरू 
(जस्तै अवयोध गने रहयी ( बे्रक डाउन रयी), िेन 
रहयीहरू, दभकरहरू ( पामय पाइङ्जटङ्ग बेइकर), 
कङ्क्रिीट ङ्झभिण रहयी, सडक फढाने काभका 
रहयीहरू,  स्प्रइेङ रहयीहरू,  घङ्टम्ती, वकि  सऩ,  घङ्टम्ती 
येङ्झडमोरोङ्ञजकर इकाईहरू । 

  8705.30.00 -दभकरहरू (पामय पाइङ्जटङ बेइकर) 

87.06   शीषिक ८७.०१ देङ्ञि ८७.०५ सम्भको भोटय 
गाडीका राङ्झग इङ्ञिनसॉग जोङ्झडएका चेङ्झसस । 
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 8706.00.50 ---ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयफाट चल्न ेटेम्ऩोको चेङ्झसस  

88.02   शीषिक ८८.०६ को भानवयङ्जहत हवाईजहाज फाहेकको 
अन्म हवाईजहाज  (एमयिाफ्ट) ( उदाहयणको राङ्झग,  
हेङ्झरकोप्टयहरु, हवाईजहाज ( एयोप्रेन) हरू); 
अन्तङ्चयऺमान ( स्ऩेसिाफ्ट) ( उऩग्रह) (स्माटेराइट) 
सभेत य ग्रहानङ्टऩथ ( सवोङ्जविटर) य अन्तङ्चयऺमान           
(स्ऩेस्माफ्ट) प्रऺेऩण वाहनहरू ( राउि    
बेङ्जहकल्स) ।   

    -हेङ्झरकोप्टयहरू : 

  8802.11.00 --साभान नहाल्दाको ( हेङ्झरकोप्टयको भात्र) तौर 
२,००० के.जी. ननाघेको 

  8802.12.00 --साभान नहाल्दाको  ( हेङ्झरकोप्टयको भात्र) तौर 
२,००० के.जी. नाघेको 

  8802.20.00 -हवाईजहाज य अन्म वामङ्टमान, साभान  नहाल्दाको  
तौर २,००० के.जी. ननाघेका 

  8802.30.00 -हवाईजहाज य अन्म वामङ्टमान, साभान  नहाल्दाको  
तौर २,००० के.जी. नाघेको तय १५,००० के.जी. 
ननाघेको 

  8802.40.00 -हवाईजहाज य अन्म वामङ्टमान, साभान  नहाल्दाको 
तौर १५,००० के.जी. नाघेको 

88.05   हवाईजहाज उडाउन े ङ्झगमय; डेक-एयेष्टय वा मस्तै 
ङ्झगमय; उडान अभ्मास सम्फन्धी साभान ( ग्राउण्ड 
फ्राइङ्ग टे्रनय); भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित साभानहरूका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु । 

 8805.10.00 -हवाईजहाज उडाउने ङ्झगमय य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजािहरू; 
डेक एयेष्टय वा त्मस्तै ङ्झगमय य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजािहरू 
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(आ) अन्म वस्तङ्ट तथा सेवाहरू 

१.  शीत बण्डायरे उऩरब्ध गयाउने कृङ्जष ऩैदावाय बण्डायण सेवा 
2. उऩशीषिक 8479.89.60 भा ऩने साइरो य साइरो भा गङ्चयने कृङ्जष ऩैदावाय बण्डायण 

फाऩतको सेवा।  

3.  हङ्टराक सेवा (नेऩार सयकायफाट सिाङ्झरत भात्र) 

(क) ङ्ञचठीऩत्र,  ऩैसा तथा ऩङ्टङ्झरन्दा ऩङ्चयवहन वा हस्तान्तयण सम्फन्धी सेवा । 

(ि) ङ्ञचठीऩत्र, ऩैसा  तथा ऩङ्टङ्झरन्दा ऩङ्चयवहन हस्तान्तयण सम्फन्धी सेवाको राङ्झग 
आवश्मक ऩने अन्म सेवाहरू । 

4. नेऩार सयकाय,  प्रदेश वा स्थानीम तहद्वाया प्रदान गने सेवाहरू । 

5. ङ्जवत्तीम सेवा,  जीवन फीभा सेवा, दङ्टघिटना फीभा‚ स्वास््म वीभा‚ ऩङ्टनफॉभा सेवा, कृङ्जष फारी 
फीभा, परपङ्ट र फीभा, भौयी फीभा, ऩशङ्ट फीभा, ऩऺी फीभा, भत्स्म फीभा,  रघङ्ट फीभा, 
सभाशोधन गहृ (ङ्ञक्रमङ्चयङ्ग हाउस) सेवा, भङ्टद्रा हस्तान्तयण (भङ्झन ट्रान्सपय),   भङ्टद्रा 
सटही (भङ्झन एक्सचेि)‚ स्वीफ्ट सेवा‚ हामय ऩचेज कायोफाय‚ ङ्झनऺेऩ तथा कजाि सङ्टयऺण 
सेवा, ऩूॉजी फजाय व्मवसाम, ङ्झधतोऩत्र  व्मवसाम,  भचेन्ट फैङ्जङ्कङ्ग व्मवसाम,  कभोङ्झडटी 
फ्मूचय भाकेट य ङ्झधतोऩत्र तथा कभोङ्झडटी दरार व्मवसाम। 

6. नेऩारभा ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्चयक्सा उत्ऩादन गने उदे्दश्मरे दताि बएका उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन 
प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी गने ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्चयक्साभा प्रमोग हङ्टन ेशीषिक ८७.08 अन्तगितका 
ऩाटिऩ ङ्टजाि य सहामक साभग्री । 

7. वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवििन केन्द्रको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने सौमि  शङ्ञिफाट ङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन गनि य सौमि उजािफाट भात्र सिारन हङ्टने तथा सौमि ताऩ उजाि उत्ऩादनभा 
प्रमोग हङ्टने ङ्झनम्न उऩशीषिकभा ऩने वस्तङ्टहरु्    
(क) ७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००, ८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००, 

८४१२.८०.००,  ८४१९.३३.००, 8516.60.11, 8516.60.1२  य 
8516.60.19 

 (ि)  सौमि टङ्टकीभा प्रमोग हङ्टन े१२ बन्दा कभ  बोल्ट य १० बन्दा कभ एङ्ञम्ऩएय 
ऺभताका उऩशीषिक ८507.60.०० भा ऩने ङ्झरङ्झथमभ आमन ब्माट्री। 
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8. उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा जङ्टट उद्योगरे आफ्नो उद्योगको सिारनको राङ्झग ऩैठायी 
गने स्ऩेमय ऩाट्सि। 

9. ऊनी गरईआचा तथा गरईआचाको ऊनी धागो कताइ,  यङ्गाइ,  धङ्टराइ य फङ्टनाइ। 

10. स्वेदशभै हातरे फङ्टङ्झनन े स्वीटयभा प्रमोग हङ्टन े ऊनी धागो ( कृङ्झत्रभ य एिेङ्झरक 
फाहेक)। 

11.  नेऩार सयकाय अथि भन्त्रारमफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त बएको कङ्ट नै दैवी प्रकोऩ वा 
ऩयोऩकायको राङ्झग अनङ्टदानभा प्राप्त हङ्टने वस्तङ्टहरू। 

12. मात्र ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजी प्रमोगका भारवस्तङ्ट सम्फन्धी सूचना  अन्तगित 
ऩैठायी गङ्चयएको बन्साय भहसङ्टर नराग्न ेव्मङ्ञिगत प्रमोजनका वस्तङ्टहरू। 

13.  जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन, प्रसायण य ङ्जवतयण आमोजनाको  राङ्झग आवश्मक  ऩने ङ्झनभािण 
उऩकयण, भेङ्ञशनयी औजाय य सोसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩाटिऩ ङ्टजाि तथा त्मस्ता उऩकयण ङ्झनभािण 
गनि आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि (स्टीर ङ्झसट) रगानी फोडिको स्वीकृङ्झतभा सिारन 
हङ्टनेको हकभा सो फोडिको ‚ वैकङ्ञल्ऩक  उजाि  प्रवििन  केन्द्रको  स्वीकृङ्झतभा  सिारन  
हङ्टनेको हकभा सो केन्द्रको य अन्म आमोजनाको हकभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञन्धत आमोजनारे सोझै वा सो  आमोजनाको ठेकेदायरे  ऩैठायी गयी 
आमोजनाराई आऩूङ्झति गदाि भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

 14. सॊवत ्2082 सार चैत्र भङ्जहनासम्भ ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन (पाइनाङ्ञन्समर क्रोजय) 
सम्ऩङ्ङ बएका दङ्टई सम भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका जराशम तथा अधिजराशममङ्टि 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको राङ्झग रगानी फोडिफाट स्वीकृत हङ्टनेको हकभा सो फोडिको य 
अन्मको हकभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञन्धत आमोजना वा सोको 
ठेकेदायरे ऩैठायी गने ङ्झनभािण उऩकयण, प्राण्ट, भेङ्ञशनयी  औजाय एवॊ सोको 
सम्फङ्ञन्धत ऩाटिऩ ङ्टजाि, ङ्जवष्पोटक ऩदाथि, ऩेनस्टक ऩाइऩ तथा स्टीर प्रेटहरूभा भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

तय मस फङ्टॉदा फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको ङ्जवस्ततृ 
इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झडजाइन प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञित ऩङ्चयभाण अनङ्टसाय ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ। 



 

121 
 

15. कूटनैङ्झतक ङ्झनमोग तथा दात ृसॊस्थारे कूटनैङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी 
गयेका सङ्टरु उत्ऩादन वषिरे दश वषि ननाघेका सवायी साधन कङ्ट नै आमोजनाको 
स्वीकृत वाङ्जषिक कामििभ अनङ्टरूऩ आमोजनाराई नै हस्तान्तयण गयी सयकायी नम्फय 
प्रेटभा ऩङ्चयवतिन गदाि वा कङ्ट नै आमोजनाको नाभभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक भहसङ्टर 
सङ्टङ्जवधाभा ( रगत वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा ऩैठायी बएको फाहेक) ऩैठायी बएका सङ्टरु 
उत्ऩादन वषिरे दश वषि ननाघेका सवायी साधन आमोजना सभाङ्झप्तऩङ्झछ नेऩार सयकाय, 
अथि भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सयकायी नम्फय प्रेटभा ऩङ्चयवतिन गयी सयकायी 
ङ्झनकामभा हस्तान्तयण गदाि भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय राग्न ेछैन। 

१6. कूटनैङ्झतक  ङ्झनमोग,  ऩङ्चयमोजना‚ व्मङ्ञि  य अन्म ङ्झनकामहरूरे ( सयकायी एवॊ 
गैयसयकायी सङ्घ सॊस्था) भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका सङ्टरु उत्ऩादन वषिरे १५ वषि 
नाघेका ऩङ्टयाना सवायी साधन अथि भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई ऩङ्टन: प्रमोग हङ्टन नसक्न े
गयी स्िमाऩ गयी यङ्ञजषे्डशन यद्द गनि चाहेभा त्मस्तो सवायी साधनभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
कय राग्न ेछैन।  

१7. ङ्झनजी प्रमोगको राङ्झग नेऩारी नागङ्चयकरे भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टटभा ऩैठायी गङ्चयएका 
सवायी साधनका धनीको भतृ्मङ्ट बई सवायी साधनराई ङ्झनजको ऩङ्झत वा ऩत्नीको नाभभा 
नाभसायी गदाि ङ्जवबागको स्वीकृङ्झतको आधायभा त्मस्ता सवायी साधनहरूभा राग्न े
भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट हङ्टनेछ। 

१8. नेऩार सयकाय, ङ्ञशऺा,  ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्ञशऺण सॊस्थारे ङ्जवद्याथॉहरु ओसायऩसाय गने प्रमोजनको राङ्झग ३० ङ्झसट वा सोबन्दा 
फढी ऺभताको एक थान फस आमात गदाि राग्ने भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय छङ्टट हङ्टनेछ । 
मसयी सङ्टङ्जवधाभा आमात गङ्चयएको सवायी साधन दश वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण,  
हस्तान्तयण य नाभसायी गनि ऩाइन े छैन। दश वषि नऩङ्टगी नाभसायी, ङ्झफिी वा कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय 
राग्नेछ। 
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१9.फण्डेड वेमय हाउस वा नगद धयौटी ( ऩासफङ्टक) को सङ्टङ्जवधा नङ्झरएका उद्योगहरूरे 
आपूरे ङ्झनकासी गने भारवस्तङ्ट उत्ऩादनको राङ्झग आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि, 
सहामक कच्चा ऩदाथि एवॊ नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर ऩैठायी गयी 
सोफाट उत्ऩाङ्छदत तमायी भारवस्तङ्ट तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र तोङ्जकएको प्रङ्जिमा अनङ्टसाय 
ङ्झनकासी गयेभा त्मस्ता कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि एवॊ प्माङ्जकङ्ग भेङ्जटङ्चयमर 
ऩैठायी गदाि बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा रागकेो कय नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सोही 
सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको सभदयभा बन्साय ङ्झफन्दङ्टफाटै भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 
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20. नेऩारी सेना, सशस्त्र प्रहयी फर य नेऩार प्रहयीको प्रधान कामािरमको नाभभा ऩैठायी 
हङ्टन े ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित साभानहरूभा सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा छङ्टट प्रदान 
गङ्चयनेछ :- 
(क) सैङ्झनक, सशस्त्र प्रहयी य नेऩार प्रहयीको प्रमोगका ियिजाना, हातहङ्झतमाय,   

गोङ्झरगठ्ठा,  फारुद य ङ्झतनका स्ऩेमयऩाटिस,  ङ्जवशेष प्रकायको तेर य टल्रीहरू,   
एक्सेसङ्चयज,  ङ्झफस्पोटक ऩदाथि,  सैङ्झनक साभग्री उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने 
कच्चा ऩदाथि तथा सङ्टयऺाको ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गने भेङ्ञशनयी औजाय य ऩाटिऩ ङ्टजािहरू 
तथा सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि िङ्जटन ेसैङ्झनक, सशस्त्र प्रहयी 
य नेऩार प्रहयीको डफ्पाको प्रमोगका राङ्झग रगतभा यािी रगकेा आभिड 
ऩसिनर क्माङ्चयमय,  सवायी साधन,  हात हङ्झतमाय रगामत सफै प्रकायका 
भारवस्तङ्ट। 

(ि) शाङ्ञन्तसङ्टयऺा कामभ गनि आवश्मक ऩने भेङ्ञशनयी औजायहरू, बीड ङ्झनमन्त्रणका 
साभानहरू, अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग आवश्मक उऩकयण तथा अन्म 
साभानहरू तथा सिाय भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा  सैङ्झनक जवान, सशस्त्र प्रहयी य 
नेऩार प्रहयीरे प्रमोग गने सिाय सम्फन्धी साभानहरू। 

(ग) सैङ्झनक जवान, सशस्त्र प्रहयी, नेऩार प्रहयी तथा घोडा िच्चयहरुको स्वास््म 
उऩचायको राङ्झग आवश्मक ऩने औजाय, उऩकयण, औषङ्झध य तत्सम्फन्धी 
साभानहरू। 

(घ) सैङ्झनक जवान, सशस्त्र प्रहयी, नेऩार प्रहयीको अभ्मास तथा ताङ्झरभभा प्रमोग हङ्टन े
साभानहरू। 

(ङ) नेऩारी सेनारे प्रमोग गने इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग सबे य ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टने हेङ्झब 
अथिभङ्टङ्झबॊग प्रान्ट, औजाय य सो सम्फन्धी ऩाट्सि, अङ्ञप्टकर  इक्वीऩभेन्ट तथा 
यऺा भन्त्रारमद्वाया तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झडपेन्स स्टोयका साभानहरू। 

(च) नेऩारी सेनारे प्रमोग गने क्माङ्ञम्ऩङ्ग इक्वीऩभेण्ट तथा स्ऩेशर पोसि य 
प्मायाटङ्टऩयराई आवश्मक ऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ साभानहरू। 

(छ) नेऩारी सेनाको नाभभा ऩैठायी हङ्टन ेहवाईजहाज, हेङ्झरकप्टय य तीनका ऩाटिऩ ङ्टजाि, 
प्मायासङ्टट (ब्माग सभेत) टङ्टल्स, रङ्टङ्जिकेन्ट्स तथा ग्राउण्ड इक्वीऩभेन्टहरू।  

(ज) अस्ऩतार सिारनको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩकयण तथा औजायहरू । 

(झ) वैऻाङ्झनक प्रमोगशाराराई आवश्मक ऩने साभानहरू। 
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(ञ)  दैवी प्रकोऩ उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने साभानहरू। 

21. ब्माट्रीको ऩङ्टन: प्रशोधन गने उद्योगरे सो प्रमोजनको राङ्झग िङ्चयद गने भेङ्ञशन । 

22. ङ्झनमाित प्रमोजनको राङ्झग उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩत्र जायी गने सेवा। 

 23. टे्रङ्जकङ्ग तथा टङ्टय प्माकेज सम्फन्धी सेवा। 
 

 

 

सभूह १२ : बवन य जग्गा 

(क) घय य जग्गाको िङ्चयद ङ्झफिी तथा फहार (होटर, गषे्टहाउस य एऩाटिभेण्टरे 
उऩरब्ध गयाउने होटर, गषे्ट हाउस सयहको व्मावसाङ्जमक रूऩभा सिाङ्झरत 
ङ्झनकामरे उऩरब्ध गयाउने सेवा फाहेक) 

सभूह १३ : फाजी, क्माङ्झसनो य ङ्ञचट्ठा 

(क)  फाजी वा जङ्टवा िेराउनका ङ्झनङ्झभत्त प्रदान गङ्चयन े सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी 
ङ्जिमाकराऩ,   ङ्ञचट्ठा। 

द्रष्टव्म  ्

(१) भाङ्झथ सभूह १ देङ्ञि ११ सम्भका भारवस्तङ्टको हकभा चाय अङ्कको शीषिक 
अन्तगित आठ अङ्कको उऩशीषिकभा नाभ वा ङ्जववयण उल्रेि बएका भारवस्तङ्टका 
हकभा उऩशीषिक तथा भारवस्तङ्टको नाभ वा ङ्जववयण दङ्टवै ङ्झभरेको बए भात्र कय 
छङ्टट हङ्टन े य “अन्म” उऩशीषिक अन्तगित ऩने ङ्जकटानी नाभ वा ङ्जववयण उल्रेि 
नबएका भारवस्तङ्टराई छङ्टट ङ्छदन फाधा ऩने छैन। कय छङ्टट गङ्चयएका वस्तङ्ट तथा 
सेवाको व्माख्मा तथा वस्तङ्टको हाभोनाइज्ड कोड आवश्मकता अनङ्टसाय बन्साय 
ङ्जवबागसॉग ऩयाभशि ङ्झरई ङ्जवबागरे थऩघट तथा ऩङ्चयभाजिन गनि सक्नेछ। 

(२) कय राग्न ेवस्तङ्टभा कङ्ट नै छङ्टट वा कय ङ्जपताि ङ्छदन भनाङ्झसफ देिेभा नेऩार सयकायरे 
नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। 

 

 

 

 



 

125 
 

 

 

 

(8) अनङ्टसूची-2 भा सॊशोधन्  भूर ऐनको अनङ्टसूची-2 को सट्टा देहामको 
अनङ्टसूची-2 याङ्ञिएको छ्- 

अनङ्टसूची–२ 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

शून्म दयभा कय राग्ने वस्तङ्ट तथा सेवा 

१.  ङ्झनमाित हङ्टने वस्तङ्ट : वस्तङ्टको आऩूङ्झति देहाम फभोङ्ञजभ बएको छ बङ्ङ े
कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा :- 

(क)  ङ्झनमाित गयेको,  वा 

(ि)  नेऩार फाङ्जहय गन्तव्म स्थान बएको अन्तयािङ्जष्डम उडानभा स्टोयको 
रूऩभा याङ्ञिएको,  वा 

(ग)  नेऩार फाङ्जहय  गन्तव्म स्थान बएको अन्तयािङ्जष्डम उडानभा िङ्टद्रा 
ङ्झफिी वा आऩूङ्झति वा उऩबोग गनिका राङ्झग याङ्ञिएको ।  

२. नेऩारफाङ्जहयको व्मङ्ञिराई आऩूङ्झति हङ्टने सेवा : 

(क) नेऩारङ्झबत्र फसोफास बएको व्मङ्ञिरे नेऩारभा कङ्ट नै व्मावसाङ्जमक 
कायोफाय, व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व वा कानूनी रूऩभा भान्म 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध नबएको नेऩार फाङ्जहयका व्मङ्ञिराई आऩूङ्झति गयेको 
सेवा,  

(ि) नेऩारङ्झबत्र फसोफास बई दताि बएको व्मङ्ञिरे नेऩार फाङ्जहय 
फसोफास बएको व्मङ्ञिराई गयेको वस्तङ्ट वा सेवाको आऩूङ्झति। 
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३. नेऩार सयकाय, ऩययाष्ड भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा 
प्राप्त व्मङ्ञि वा ङ्झनमोगरे तथा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा प्राप्त कूटनीङ्झतक 
ङ्झनमोगभा कामियत व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने वस्तङ्ट तथा सेवा। 

४.  साङ्जवकको कङ्ट नै सङ्ञन्ध वा सम्झौताभा ऩैठायी गदाि ङ्झफिी कय छङ्टट 
प्रदान गङ्चयएको बए सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको ङ्झसपाङ्चयसभा ती सङ्ञन्ध वा 
सम्झौता फहार यहेसम्भ दताि बएका कयदातासॉग स्थानीम िङ्चयद गयेभा 
त्मस्तो आऩूङ्झतिभा शून्म दयको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ।  

५. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको ङ्जवशेष आङ्झथिक ऺेत्रभा 
सिारन बएको उद्योगराई ङ्झफिी गङ्चयने कच्चा ऩदाथि तथा उत्ऩाङ्छदत 
साभान। 

6. जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाका राङ्झग आवश्मक ऩने भेङ्ञशनयी औजायहरु य 
ङ्झतनका ऩाटि ऩ ङ्टजाि, मन्त्र उऩकयणहरू , ऩेनस्टक ऩाइिऩ वा सो फनाउन 
प्रमोग हङ्टने पराभे ऩाता स्थानीम उद्योगफाट उत्ऩादन हङ्टने बइि  सोही 
उद्योगफाट सम्फङ्ञन्धत आमोजना भा सोझै  वा सो आमोजनाका 
ठेकेदायभापि त आमोजनाराई  आऩूङ्झति गने बएभा  रगानी फोडिको 
स्वीकृङ्झतभा सिापरन हङ्टनेको हकभा सो फोडिको , वैकङ्ञल्ऩक उजाि 
प्रवििन केन्द्रको स्वीकृङ्झतभा सिाोोरन हङ्टनेको हकभा सो केन्द्रको य 
अन्म आमोजनाको हकभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ङ्जवबागरे तोकेको प्रकृमा फभोङ्ञजभ सो उद्योगराइि सो कायोफायभा शून्म 
दयको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

७. घयेरङ्ट तथा साना उद्यभीहरूरे स्वदेशभा उत्ऩादन गयेका भूङ्झतिकरा, 
ङ्ञचत्रकरा,  वास्त ङ्टकरा य त्मस्तै प्रकायका अन्म हस्तकराहरूका साभान 
नेऩारका स्वीकृत ङ्झनमाित गहृ (एक्सऩोटि टे्रङ्झडङ्ग हाउस) भापि त ङ्जवदेश 
ङ्झनकासी गयेभा त्मस्ता साभान उत्ऩादन गदाि प्रमोग बएका कच्चा 
ऩदाथिभा ङ्झतयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ङ्जवबागरे तोकेको प्रङ्जिमा ऩूया 
गयेऩङ्झछ ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 
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८. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने स्कङ्ट टय ऩैठायी वा स्थानीम िङ्चयद 
गदाि ङ्झतयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय त्मस्तो स्कङ्ट टय मातामात व्मवस्था 
कामािरमभा ङ्झनजको नाभभा दताि बएको अवस्थाभा भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गदाि ङ्झतयेको भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमफाट य स्थानीम िङ्चयद गदाि 
ङ्झतयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागफाट ङ्जपताि 
गङ्चयनेछ। त्मसयी ङ्जपताि गङ्चयएको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि फाहेक अन्म व्मङ्ञिराई ङ्झफिी गयेभा असङ्टर गङ्चयनेछ। 

9. नेऩार सयकाय , अथि भन्त्रारमफाट कय छङ्टटको सहभङ्झत ङ्झरई सम्ऩङ्ङ 
बएको ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम सम्झौता फभोङ्ञजभ नेऩार भा आमोजना 
सिारन गने ङ्झसरङ्झसराभा आवश्मक ऩने स्वीकृत भाष्टय ङ्झरष्ट 
फभोङ्ञजभका भेङ्ञशनयी ‚ उऩकयण य  ङ्झनभािण साभग्री स्वदेशी उद्योगफाट 
उत्ऩादन हङ्टने बई सोही उद्योगफाट सम्फङ्ञन्धत आमोजनाभा सोझै वा सो 
आमोजनाको ठेकेदाय  भापि त  आऩूङ्झति गने बएभा त्मस्तो आऩूङ्झतिभा 
ङ्जवबागरे तोकेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ त्मस्तो उद्योगराई सो कायोफायभा 
शून्म दयको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

१०. वन तथा वातावयण भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा स्वदेशी उद्योगफाट 
उत्ऩादन हङ्टने  ङ्जवद्यङ्टतीम सवायीभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 
८५०७.20.00 भा ऩने ङ्झडऩ साइकर ङ्झरड एङ्झसड ब्माट्री ।  

 

34. अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ भा सॊशोधन् अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ को,– 
(1) दपा १0घ. को उऩदपा (1) को-  

(क)  िण्ड (झ) को सट्टा देहामको िण्ड (झ) याङ्ञिएको छ्- 
"(झ) इजाजतऩत्र नङ्झरई कङ्ट नै व्मङ्ञिरे अन्त्शङ्टल्क राग्ने 

वस्तङ्ट वा सेवाको कायोफाय गयेभा,"  
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(ि)  िण्ड (झ) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (ञ) थङ्जऩएको छ्-  
"(ञ) अन्त्शङ्टल्क ङ्जटकटको भौज्दात ङ्जकताफ अनङ्टसाय 

हङ्टन ङ्टऩने भौज्दात बन्दा फढी वा घटी भौज्दात पेरा ऩयेभा।" 
(2) दपा 16 को‚- 

(क) उऩदपा (1) िण्ड (ि) भा यहेका "ऩैठायी" बङ्ङे शब्द ऩङ्झछ 
"वा सेवा प्रदान" बङ्ङे शब्दहरू थङ्जऩएका छन।्  

(ि) उऩदपा (2) िण्ड (ि) भा यहेका "नक्करी अन्त्शङ्टल्क 
ङ्जटकटको प्रमोग गयी" बङ्ङे शब्दहरू ऩङ्झछ "वा अन्त्शङ्टल्क 
ङ्जटकटको प्रमोग नगयी" बङ्ङे शब्दहरू थङ्जऩएका छन।्  

(ग) उऩदपा (4) को  
(1)  िण्ड (ठ) भा यहेका "उऩदपा (3) को" बङ्ङे शब्दहरू 

ङ्ञझङ्जकएका छन।्  
(2) िण्ड (ध1) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (ध2) थङ्जऩएको छ्-  

"(ध2) अन्त्शङ्टल्क ङ्जटकटको घटी भौज्दात पेरा ऩयेभा 
राग्ने अन्त्शङ्टल्क यकभको शतप्रङ्झतशत यकभ य फढी 
भौज्दात पेरा ऩयेभा फढी बए जङ्झत ङ्जटकट भौज्दात 
आम्दानी फाॉध्न रगाई एक राि रुऩैमाॉ," 

 

(3) दपा 19 को उऩदपा (6ि) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (6ग) थङ्जऩएको 
छ्-   

"(6ग) उऩदपा (6क) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कामािरमको 
नाभभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा यहेको 
धयौटी िाताभा दाङ्ञिर गयेको फैङ्क बौचय वा त्मस्तो 
यकभ फयाफयको फैङ्क जभानतऩत्र ऩङ्टनयावेदनऩत्र साथ 
ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।" 

(4) अनङ्टसूचीभा सॊशोधन्  अनङ्टसूचीको सट्टा देहामको अनङ्टसूची याङ्ञिएको 
छ्- 
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अनङ्टसूची 
(दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी  
 

शीषिक उऩशीषिक वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्जववयण 

अन्तङ््ट शङ्टल्क दय 
अन्मथा उल्रेि 
बएकोभा फाहेक 
भोर प्रङ्झतशतभा 

    

02.01  चौऩामा ( फोबाइन जाङ्झतको) ताजा 
वा ङ्ञचसो ऩायेको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) 
भासङ्ट। 

 

 0201.10.00 -ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु (कयकास 
य हाप कयकास) ५ 

 0201.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0201.30.00 -हाड नबएको ५ 

02.02  चौऩामा ( फोबाइन जाङ्झतको) 
ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) भासङ्ट।  

 0202.10.00 -ङ्झसङ्गो य आधा शयीय (कयकास य 
हाप कयकास) ५ 

 0202.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0202.30.00 -हाड नबएको ५ 

02.03  सङ्टॉग ङ्टयको भासङ्ट ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको 
वा ङ्जहभीकृत ( फे्रस, ङ्ञचल्ड वा 
फ्रोजेन)।  

  -ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको :  

 0203.11.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 
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 0203.12.00 --हाड सङ्जहतको अगाङ्झड य 
ऩछाङ्झडका साॉप्राहरु य साॉप्राफाट 
काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0203.19.00 --अन्म ५ 

  -ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) :  

 0203.21.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 

 0203.22.00 --हाड सङ्जहतको अगाङ्झड य 
ऩछाङ्झडका साॉप्राहरु य साॉप्राफाट 
काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0203.29.00 --अन्म ५ 

02.04  बेडा वा िसी फोकाको ताजा,  
ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत भासङ्ट।  

 0204.10.00 -बेडा (ऩाठो) को ताजा वा ङ्ञचसो 
ऩायेको ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 

  -बेडाको ताजा वा ङ्ञचसो अन्म 
भासङ्ट:  

 0204.21.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 

 0204.22.00 --हाडसङ्जहतको अन्म टङ्टिा ५ 

 0204.23.00 --हाड नबएको ५ 

 0204.30.00 -बेडा (ऩाठो) को ङ्जहभीकृत 
(फ्रोजेन) ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 

  -ङ्जहभीकृत ( फ्रोजेन) गङ्चयएका 
बेडाका अन्म भासङ्ट:  
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 0204.41.00 --ङ्झसङ्गो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हापकयकास) ५ 

 0204.42.00 --हाडसङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0204.43.00 --हाड नबएको ५ 

 0204.50.00 -िसी फोकाको भासङ्ट ५ 

02.05 0205.00.00 घोडा, गधा,  िच्चय य ङ्जहङ्झनजहरुको 
ताजा, ङ्ञचसो, वा ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) 
भासङ्ट। ५ 

02.06  चौऩामा जीवजन्तङ्ट, (फोबाइन), सङ्टॉग ङ्टय,  
बेडा, िसी फाख्रा, घोडा, गधा, 
िच्चय वा ङ्जहङ्झनजहरुको ताजा, 
ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत 
(फ्रोजेन) िान हङ्टन ेकभसर भासङ्ट, 
(इङ्झडफर अपर)।  

 0206.10.00 -चौऩामा ( फोबाइन) जीवजन्तङ्टको 
ताजा य ङ्ञचसो ५ 

  -चौऩामा जीवजन्तङ्ट ( फोबाइन) को 
ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन):  

 0206.21.00 --जीब्रो ५ 

 0206.22.00 --करेजो ५ 

 0206.29.00 --अन्म ५ 

 0206.30.00 -सङ्टॉग ङ्टयको ताजा य ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

  -सङ्टॉग ङ्टयको ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन):  

 0206.41.00 --करेजो ५ 

 0206.49.00 --अन्म ५ 

 0206.80.00 -अन्म ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0206.90.00 -अन्म ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ५ 
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02.07  सङे्कत ०१.०५ को कङ्ट िङ्टयाको 
ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत 
भासङ्ट य िान हङ्टन ेअपर। 

 

  -ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस जातका 
चयाहरु  (पाउर) को् 

 

 0207.11.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको ( ङ्झसङ्गो), ताजा 
वा ङ्ञचसो ऩाङ्चयएका ( फे्रस वा 
ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.12.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो),  
ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ५ 

 0207.13.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका ( फे्रस वा 
ङ्ञचल्ड) टङ्टिा य अवशेष ( कट्स 
एण्ड ओपार) ५ 

 0207.14.00 --ङ्जहभीकृत ( फ्रोजेन) टङ्टिा य 
अवशेष  (ओपार) ५ 

  -टकीहरुको :  

 0207.24.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको ( ङ्झसङ्गो), ताजा 
वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.25.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो),  
ङ्जहभीकृत  (फ्रोजेन) ५ 

 0207.26.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका टङ्टिा य 
अवशेष (कट्स एण्ड ओपार) ५ 

 0207.27.00 --ङ्जहभीकृत ( फ्रोजेन) टङ्टिा य 
अवशेष (कट्स एण्ड ओपार) ५ 

  -हाॉस (डक) हरुको:  

 0207.41.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा 
वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 
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 0207.42.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), 
ङ्जहभीकृत   (फ्रोजेन) ५ 

 0207.43.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका फोसोमङ्टि 
करेजो (फ्माटी ङ्झरबय) हरु ५ 

 0207.44.00 --अन्म, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
(फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.45.00 --अन्म,  ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ५ 

  -हाॉस (गीज) हरुको्  

 0207.51.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), ताजा 
वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.52.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसङ्गो), 
ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ५ 

 0207.53.00 --ताजा वा ङ्ञचस्माइएका फोसोमङ्टि 
करेजो (फ्माटी ङ्झरबय) हरु ५ 

 0207.54.00 --अन्म, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
(फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.55.00 --अन्म,  ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) ५ 

 0207.60.00 -ङ्झगनी जातका चयाहरुको ५ 

02.08  ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभीकृत 
अन्म भासङ्ट य िान हङ्टने अपर         
भासङ्ट।  

 0208.10.00 -ियामोको ५ 

 0208.30.00 -प्रधान स्तनी ( नय फानय) हरु                 
(प्राइभेट) को ५ 
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 0208.40.00 -ङ्झतङ्झभङ्गर (हे्वर) हरू, सौंस वा 
गङ्टॉज  डङ्ञल्पन) हरू य ङ्ञशॊशङ्टक 
(ऩयऩस) हरू ( ङ्झतङ्झभगण िेणीका 
स्तनऩामीहरू) को; सभङ्टन्द्रीगाई 
(भैनेटी) य हङ्ञस्तभकय (डङ्टगङ्ग) 
हरू, जरीम स्तनधायी (ङ्झसयेङ्झनमा) 
िेणीका स्तनऩामीहरूको;  ङ्झसरहरु, 
सी रामनहरु य वारयसहरु 
(ऩाइङ्झनऩेङ्झडमा उऩिेणीका 
स्तनऩामीहरु) को ५ 

 0208.50.00 -सयीसऩृहरु (सऩि य कछङ्टवा सभेत) 
को ५ 

 0208.60.00 -ऊॉ ट य अन्म ऊॉ टजातीम जन्तङ्टहरु  
(क्माभेङ्झरडाई) को ५ 

 0208.90.00 -अन्म ५ 

02.09  निाङ्चयएको वा अन्म प्रकायरे 
ङ्झनस्सायण नगङ्चयएको, ताजा,  
ङ्ञचस्माइएको, ङ्जहभीकृत, रवङ्ञणत,  
नून ऩानीभा डङ्टफाएको, सङ्टकाएको वा 
धूङ्झभत भासङ्ट नबएको सङ्टॉग ङ्टयको फोसो 
(ङ्जऩग फ्माट) य कङ्ट िङ्टयाको फोसो                
(ऩौल्ट्री फ्माट)।  

 0209.10.00 -सङ्टॉग ङ्टय (ङ्जऩग) हरुको ५ 

 0209.90.00 -अन्म ५ 
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02.10  भासङ्ट य िान हङ्टन े अपर भासङ्ट 
(नून हारेको, नून ऩानीभा 
डङ्टफाएको,  सङ्टकाएको वा धूङ्झभत 
(स्भोक्ड) य िान हङ्टन े( इङ्झडफङ्टर) 
धङ्टरो भासङ्ट               
(फ्रोअसि एण्ड ङ्झभल्स) सभेत।  

  -सङ्टॉग ङ्टयको भासङ्ट :  

 0210.11.00 --हाड सङ्जहतका अगाङ्झड य 
ऩछाङ्झडका साॉप्राहरु य साॉप्राफाट 
काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0210.12.00 --ब ङ्टॉडी य ब ङ्टॉडीका टङ्टिाहरु ५ 

 0210.19.00 --अन्म ५ 

 0210.20.00 -चौऩामा (फोबाइन) को भासङ्ट ५ 

  -अन्म, भासङ्ट वा भाॊसावशेष 
(अपर) का िान हङ्टन े धङ्टरो य 
ङ्जऩठो सभेत :  

 0210.91.00 --प्रधान स्तनी ( नय फानय) 
(प्राइभेट) को ५ 

 0210.92.00 --ङ्झतङ्झभङ्गर (हे्वर) हरु,  सोंस वा 
गङ्टॉज (डङ्ञल्पन) हरु, तथा ङ्ञशॊशङ्टक 
(ऩयऩस) हरु ( ङ्झतङ्झभगण  
ङ्झसटाङ्झसमा) िेणीका स्तनऩामीहरू) 
को; सभङ्टन्द्रीगाई (भैनेटी) तथा 
हङ्ञस्तभकय (डङ्टगङ्ग) हरू, जरीम 
स्तनधायी (ङ्झसयेङ्झनमा) िेणीका 
स्तनऩामीहरूको;  ङ्झसरहरु, सी 
रामनहरु य वारयसहरु  
(ऩाइङ्झनऩेङ्झडमा उऩिेणीका 
स्तनऩामीहरु) को ५ 
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 0210.93.00 --सयीसऩृ ( सऩि य कछङ्टवा सभेत) 
को ५ 

 0210.99.00 --अन्म ५ 

०३.०१  जीङ्जवत भाछा ।  

  -आरङ्काङ्चयक भाछा्  

 ०३०१.११.०० --ताजा ऩानीको १० 

 ०३०१.१९.०० --अन्म १० 

  -अन्म जीङ्जवत भाछा्  

 ०३०१.९१.०० --ट्राउट ( साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराए, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोकाष्टय)  १० 

 ०३०१.९२.०० --फाभ १० 

 ०३०१.९३.०० --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरू, 

क्मायाङ्झसअस जातहरू, 

सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इङ्झडरस, 

हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 

ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 

भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, 

क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हासेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू) १० 

 ०३०१.९४.०० --एटराङ्ञन्टक य प्माङ्झसङ्जपक 
ब्रङ्टङ्जपन  टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस थाइनस, 

थङ्टनङ्टस ओङ्चयमन्टाङ्झरस) १० 
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 ०३०१.९५.०० --दङ्ञऺणी ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनास ( थङ्टनस 
म्माकोई) 
 १० 

 ०३०१.९९.०० --अन्म १० 

०३.०२  शीषिक ०३.०४ को भाछाको 
ङ्जपरेट य अरु प्रकायको भासङ्ट 
फाहेकको ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको 
भाछा ।  

  -भाछा (साल्भोनाइडाइ), उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.११.०० --ट्राउट ( साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी, 
अङ्कोमङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, 
अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्झगराए, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे 
य अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय)  १० 

 ०३०२.१३.०० --प्माङ्झसङ्जपक सारभोन (अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि, अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिशा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्ञववत्शा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्जकसङ्टच, अङ्कोङ्चयङ्कस भसोउ य 
अङ्कोङ्चयङ्कस यडङ्टयस)  १० 

 ०३०२.१४.०० --एटराङ्ञण्टक साल्भोन ( साल्भो 
साराय) य डान्मूफ सारभोन (हङ्टचो 
हङ्टचो)  १० 

 ०३०२.१९.०० --अन्म १० 
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  -चेप्टो भाछा ( प्रेयोनेक्टाइडाइ, 

फोथीडाइ, साइनोग्रोस्सीडाइ, 

सोरेडाइ, स्कोप्थाल्भीडाइ य 
ङ्झसथायीडाइ), उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.२१.०० --हाङ्झरफङ्टट १० 

 ०३०२.२२.०० --प्रेइस १० 

 ०३०२.२३.०० --सोरे १० 

 ०३०२.२४.०० --टफोट्हरु (सेट्टा भेङ्ञक्सभा) १० 

 ०३०२.२९.०० --अन्म १० 

  -टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका) 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस), उऩशीषिक  
०३०२.९१.००  देङ्ञि  
०३०२.९९.००  सम्भका  िान  
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.३१.०० --अल्फाकोय वा राभो ऩिेटा 
बएको टङ्टना १० 

 ०३०२.३२.०० --ऩहेरो ऩिेटा बएको टङ्टना १० 

 ०३०२.३३.०० --ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना ( स्ट्राइऩ- 
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस)              १० 

 ०३०२.३४.०० --ङ्झफगआई तङ्टना (तङ्टन ङ्टस ओफेसस) १० 
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 ०३०२.३५.०० --एटराङ्ञन्टक य प्माङ्झसङ्जपक 
ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनाहरु (थङ्टन ङ्टस थाइनस, 

थङ्टन ङ्टस ओङ्चयमन्टाङ्झरस) १० 

 ०३०२.३६.०० --दङ्ञऺणी ब्रङ्टङ्जपन तङ्टना (तङ्टन ङ्टस 
म्माकोआई) १० 

 ०३०२.३९.०० --अन्म १० 
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  -हेङ्चयङ्गहरू ( क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस, 

क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी), एङ्कोङ्झबज 
(इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू 
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ 
जातहरू), साङ्झडिनेरा ( साङ्झडिनेरा 
जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू 
(स्प्राटस स्प्राटस), म्माकयेर 
(स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस), इङ्ञन्डमन 
म्माकेयेरहरू, (यस्टे्रङ्झरगय जातहरू), 
ङ्झसयङ्जपसहरू ( स्कोभफेयोभोयस 
जातहरू), ज्माक तथा हषि 
म्माकेयेर ( ट्राच ङ्टयस जातहरू) 
ज्माकहरू, िेबेरहरू ( क्मायान्क्स 
जातहरू), कोङ्झफमा ( याङ्झससेन्ट्रोन 
क्मानाडभ), ङ्झसल्बय ऩम्फे्रस्ट 
(ऩम्ऩस जातहरू), प्माङ्झसङ्जपक 
साउयी ( कोरोराङ्झफस साइया), 
स्काड्स ( ङ्झडक्माप्टेयस जातहरू), 
क्माऩेङ्झरन ( भारोटस ् ङ्जवरोसस)्, 
सोडिङ्जपस ( ङ्झसङ्जपमास ग्राङ्झडअस), 
कावाकावा ( मङ्टथाइनस एङ्जपङ्झनस), 
फोङ्झनतोहरू (साडाि जातहरू), 
भाङ्झरिनहरू, सेइरङ्जपसहरू, स्ऩेयङ्जपस 
(इस्टोपोङ्चयडाइ), उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.४१.०० --हेङ्चयङ्गहरु ( क्रङ्टङ्जऩमा हेयेन्गस, 

क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी) १० 
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 ०३०२.४२.०० --एङ्कोङ्झबहरु (इङ्क्रग्राङ्झरस जातहरु) १० 

 ०३०२.४३.०० --साङ्झडिनहरु ( साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् 

साङ्झडिनोऩ जातहरु) साङ्झडिनेरा 
(साङ्झडिनेरा जातहरु), ङ्झब्रसङ्झरन वा 
स्प्राटस (स्प्राटस स्प्राटस) १० 

 ०३०२.४४.०० --म्माकयेर (स्कम्फय स्कम्ब्रस, 

स्कम्फय अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस) १० 

 ०३०२.४५.०० --ज्माक य हषि म्माकयेर (ट्राच ङ्टरुस 
जातहरु) १० 

 ०३०२.४६.०० --कोङ्झफआ (याङ्जकसेन्ट्रोन  
कानाडभ) १० 

 ०३०२.४७.०० --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमास ग्राङ्झडअस) १० 

 ०३०२.४९.०० --अन्म १० 

  -बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, 

गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ, 

भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, 

भोङ्चयडाइ य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ 
ऩङ्चयवायहरूका भाछा, उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.५१.०० --कड ( ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस 
ओग्माक, ग्माडङ्टस म्मािोङ्झसपारस) १० 

 ०३०२.५२.०० --ह्याड्डक ( भेरानोग्राभस 
एग्रेङ्जपनस) १० 

 ०३०२.५३.०० --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) १० 
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 ०३०२.५४.०० --हेक ( भरङ्टिङ्झसअस जातहरु, 

मूयोङ्जपङ्झसस जातहरु) १० 

 ०३०२.५५.०० --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा) १० 

 ०३०२.५६.०० --ब्रङ्ट ह्वाइङ्जटङहरु 
(भाइिोभेङ्झसस्टस ऩोटासङ्ट, 
भाइिोभेङ्झसस्टस अस्ट्राङ्झरस) १० 

 ०३०२.५९.०० --अन्म १० 

  -ङ्झतराङ्जऩमाहरू ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 

क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसमस जातहरू, 

सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 

हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 

ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 

भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा  
जातहरू), नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू), उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.७१.०० --ङ्झतराङ्जऩमाहरु ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु), १० 
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 ०३०२.७२.०० --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरु, ङ्झसरङ्टयस जातहरु, 

क्राङ्चयअस जातहरु, इक्टारङ्टयस 
जातहरु)  १० 

 ०३०२.७३.०० --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरू, 

क्मायाङ्झसमस जातहरू, 

सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 

हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 

ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 

भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेओङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारेब्राभा 
जातहरू) १० 

 ०३०२.७४.०० --फाभ ( इर) हरु ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरु) १० 

 ०३०२.७९.०० --अन्म १० 

  -अन्म भाछा, उऩशीषिक 
०३०२.९१.०० देङ्ञि 
०३०२.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०२.८१.०० --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु १० 

 ०३०२.८२.०० --येइ य स्केटहरु (येङ्ञजडाए) १० 

 ०३०२.८३.०० --टूथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु) १० 

 ०३०२.८४.०० --ङ्झसफास (ङ्झडसेन्ट्रायकस जातहरु) १० 

 ०३०२.८५.०० --ङ्झसङ्झब्रभ (स्ऩेङ्चयडाइ) १० 

 ०३०२.८९.०० --अन्म १० 
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  -करेजो, पङ्ट र, प्रजनन ग्रन्थी, 
ऩिेटा, टाउको, ऩङ्टच्छय, ऩेट य अन्म 
िान हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश् १० 

 ०३०२.९१.०० --करेजो, पङ्ट र य प्रजनन ग्रन्थी  १० 

 ०३०२.९२.०० --साकि को ऩिेटा १० 

 ०३०२.९९.०० --अन्म १० 

०३.०३  शीषिक ०३.०४ को भाछाको 
ङ्जपरेट य अरु प्रकायको भासङ्ट 
फाहेकको ङ्जहभीकृत गङ्चयएको भाछा 
।  

  -साल्भोनाइडाइ, उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.११.०० --शक आई सारभोन ( येड 
सारभोन) (ओङ्कोङ्चयङ्कस नेकाि) १० 

 ०३०३.१२.०० --अन्म प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन 
(अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस शाङ्जवत्चा, 
अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भासोउ तथा अङ्कोङ्चयङ्कस योडङ्टयस) १० 

 ०३०३.१३.०० --एटराङ्ञन्टक साल्भोन ( साल्भो 
साराय) य ड्यान्मङ्टव साल्भोन (हङ्टचो 
हङ्टचो) १० 

 ०३०३.१४.०० --ट्राउट  साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराई, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) १० 
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 ०३०३.१९.०० --अन्म  १० 

  -ङ्झतराङ्जऩमाहरू ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 

क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसअस जातहरू, 

सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 

हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 

ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 

भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, 

क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू), उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.२३.०० --ङ्झतराङ्जऩमाहरु ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु) १० 

 ०३०३.२४.०० --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरु, ङ्झसरङ्टयस जातहरु, 

क्राङ्चयअस जातहरु, इक्टारङ्टयस 
जातहरु) १० 
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 ०३०३.२५.०० --काऩि ( साइङ्जप्रनस जातहरू, 

क्मायाङ्झसअस जातहरू, 

सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 

हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 

ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 

भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस, 

क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू)   १० 

 ०३०३.२६.०० --फाभ ( इर) हरु ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरु) १० 

 ०३०३.२९.०० --अन्म १० 

  -चेप्टो भाछा ( प्रेयोनेक्टाइडाइ, 

फोथीडाइ, साइनोग्रोस्सीडाइ, 

सोरेडाइ, स्कोप्थाल्भीडाइ य 
ङ्झसथायीडाइ), उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.३१.०० --हङ्झरफङ्टट १० 

 ०३०३.३२.०० --प्रेइस १० 

 ०३०३.३३.०० --सोरे १० 

 ०३०३.३४.०० --टफोटहरु (सेट्टा भाङ्ञक्सभा) १० 

 ०३०३.३९.०० --अन्म १० 



 

147 
 

  -टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका), 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (काच ङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस), उऩशीषिक  
०३०३.९१.००  देङ्ञि  
०३०३.९९.००  सम्भका  िान  
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.४१.०० --अल्फाकोय वा राभो ऩिेटा 
बएको टङ्टना १० 

 ०३०३.४२.०० --ऩहेरो ऩिेटा बएको टङ्टना १० 

 ०३०३.४३.०० --ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (काच ङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस) १० 

 ०३०३.४४.०० --ङ्झफगआई तङ्टना (तङ्टन ङ्टस ओफेसस) १० 

 ०३०३.४५.०० --एटराङ्ञन्टक य प्माङ्झसङ्जपक 
ब्रङ्टङ्जपन टङ्टनाहरु  

(थङ्टनङ्टस थाइनस, थङ्टनङ्टस 
ओङ्चयमन्टाङ्झरस) १० 

 ०३०३.४६.०० --दङ्ञऺणी ब्रङ्टङ्जपन तङ्टना ( तङ्टन ङ्टस 
म्माइकोआई) १० 

 ०३०३.४९.०० --अन्म १० 
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  -हेङ्चयङ्गहरू ( क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस, 

क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी), एङ्कोङ्झबज 
(इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू 
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ 
जातहरू), साङ्झडिनेरा ( साङ्झडिनेरा 
जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू 
(स्प्राटस स्प्राटस), म्माकयेर 
(स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस), इङ्ञन्डमन म्माकेयेरहरू 

(यस्टे्रङ्झरगय जातहरू), ङ्झसयङ्जपसहरू 
(स्कोभफेयोभोयस जातहरू), ज्माक 
तथा हषि म्माकेयेर ( ट्राच ङ्टयस 
जातहरू) ज्माकहरू, िेबेरहरू 
(क्मायान्क्स जातहरू), कोङ्झफमा 
(याङ्झससेन्ट्रोन क्मानाडभ), ङ्झसल्बय 
ऩम्फे्रस्ट ( ऩम्ऩस जातहरू), 
प्माङ्झसङ्जपक साउयी ( कोरोराङ्झफस 
साइया), स्काड्स  ( ङ्झडक्माप्टेयस 
जातहरू), क्माऩेङ्झरन ( भारोटस ्
ङ्जवरोसस)्, सोडिङ्जपस (ङ्झसङ्जपमास 
ग्राङ्झडअस), कावाकावा (मङ्टथाइनस 
एङ्जपङ्झनस), फोङ्झनतोहरू ( साडाि 
जातहरू), भाङ्झरिनहरू, 

सेइरङ्जपसहरू, स्ऩेयङ्जपस 
(इस्टोपोङ्चयडाइ), उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.५१.०० --हेङ्चयङ्गहरु ( क्रङ्टङ्जऩमा हेयेङ्गस, 

क्रङ्टङ्जऩमा ऩरासी) १० 
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 ०३०३.५३.०० --साङ्झडिनहरु ( साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् 

साङ्झडिनोऩ जातहरु), साङ्झडिनेरा 
(साङ्झडिनेरा जातहरु), ङ्जिसङ्झरङ वा 
स्प्राट्स (स्प्राटस स्प्राटस) १० 

 ०३०३.५४.०० --म्माकयेर ( स्कम्फय स्कम्ब्रस, 

स्कम्फय अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस), १० 

 ०३०३.५५.०० --ज्माक य हषि म्माकयेर (ट्राच ङ्टरुस 
जातहरु), १० 

 ०३०३.५६.०० --कोङ्झफआ ( याङ्जकसेन्ट्रोन  
कानाडभ) १० 

 ०३०३.५७.०० --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमास ग्राङ्झडअस) १० 

 ०३०३.५९.०० --अन्म १० 

  -बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, 

गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ, 

भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, 

भोङ्चयडाइ य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ 
ऩङ्चयवायहरूका भाछा, उऩशीषिक 
०३०३.९१.०० देङ्ञि 
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्  

 ०३०३.६३.०० --कड ( ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस 
ओग्माक, ग्माडङ्टस म्मािोङ्झसपारस) १० 

 ०३०३.६४.०० --ह्याड्डक ( भेरानोग्राभस 
एग्रेङ्जपनस) १० 

 ०३०३.६५.०० --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) १० 

 ०३०३.६६.०० --हेक ( भरङ्टिङ्झसअस जातहरु, 

मूयोङ्जपङ्झसस जातहरु) १० 
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 ०३०३.६७.०० --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा) १० 

 ०३०३.६८.०० --ब्रङ्ट ह्वाइङ्जटङ्गहरु 
(भाइिोभेङ्झसस्टस ऩोटासङ्ट, 
भाइिोभेङ्झसस्टस अस्ट्राङ्झरस) १० 

 ०३०३.६९.०० --अन्म १० 

  -अन्म भाछा, ०३०३.९१.०० 
देङ्ञि ०३०३.९९.०० सम्भका 
िान हङ्टने कभसर भत्स्मभाॊश 
फाहेक्  

 ०३०३.८१.०० --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु १० 

 ०३०३.८२.०० --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) १० 

 ०३०३.८३.०० --टूथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु) १० 

 ०३०३.८४.०० --ङ्झसफास (ङ्झडसेन्ट्रायकस जातहरु) १० 

 ०३०३.८९.०० --अन्म १० 

  -करेजो, पङ्ट र, प्रजनन ग्रन्थी, 
ऩिेटा, टाउको, ऩङ्टच्छय, ऩेट य अन्म 
िान हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश्  

 ०३०३.९१.०० --करेजो, पङ्ट र य प्रजनन ग्रन्थी  १० 

 ०३०३.९२.०० --साकि का ऩिेटा १० 

 ०३०३.९९.०० --अन्म १० 

03.04  ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको य ङ्जहभीकृत 
भाछाको ङ्जपरेट य अरु भाछा,  
भङ्झसनो ऩायी टङ्टिाएको य 
नटङ्टिाएको सभेत।  
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  -ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू,  क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी,  भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू   ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) का ताजा य ङ्ञचस्माइएका 
ङ्जपरेटहरू : 

 

 0304.31.00 --ङ्झतराङ्जऩमाहरु (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु) का १० 

 0304.32.00 --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरु,  ङ्झसरङ्टयस जातहरु, 
क्राङ्चयअस जातहरु,  इक्टारङ्टयस 
जातहरु) का १० 

 0304.33.00 --नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) का १० 

 0304.39.00 --अन्म १० 

  -अन्म भाछाका ताजा वा ङ्ञचसो 
ऩायेको ङ्जपरेटहरु : 
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 0304.41.00 --प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन ( अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि,  अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस शाङ्जवत्चा, 
अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भासोउ तथा अङ्कोङ्चयङ्कस योडङ्टयस), 
एटराङ्ञन्टक साल्भोन (साल्भो 
साराय) य ड्यान्मङ्टफ साल्भोन (हूचो 
हङ्टचो) का १० 

 0304.42.00 --ट्राउट साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी,  
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) का १० 

 0304.43.00 --च्माप्टो भाछा ( फ्राट ङ्जपस) 
(ल्मूयोनेङ्ञक्टडाइ,  फोङ्झथडाइ, साइनो 
ग्रोसीडाइ, सोरेइडाइ, 
स्कोऩथाङ्ञल्भडाइ तथा ङ्झसथायीडाइ) 
का १० 

 0304.44.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ,  
मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  गाङ्झडडाइ, 
म्मािोउयाइडाइ,  भेरानोनाइडाइ,  
भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ य 
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका १० 

 0304.45.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज 
ग्ल्माङ्झडअस) का १० 

 0304.46.00 --टङ्टथङ्जपस  (ङ्झडसोङ्ञस्टकस 
जातहरु) का १० 

 0304.47.00 ---डगङ्जपस य अन्म साकि हरु १० 
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 0304.48.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) १० 

 0304.49.00 --अन्म १० 

  -अन्म,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको : 
 

 0304.51.00 --ङ्झतराङ्जऩमा ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू,  ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी,  
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू),  नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू)  १० 

 0304.52.00 --साल्भोनीडाइका १० 

 0304.53.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, ङ्ञक्रच्थाइडाइ, 
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, 
भोङ्चयडाइ य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ 
ऩङ्चयवायहरुका भाछाका १० 

 0304.54.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज 
ग्ल्माङ्झडअस) का १० 
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 0304.55.00 --टङ्टथङ्जपस  (ङ्झडसोङ्ञस्टकस 
जातहरु) का १० 

 0304.56.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु १० 

 0304.57.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) १० 

 0304.59.00 --अन्म १० 

  -ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू, क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) का ङ्जहभीकृत ङ्जपरेटहरू: 

 

 0304.61.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु) का १० 

 0304.62.00 --क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरु,  ङ्झसरङ्टयस जातहरु, 
क्राङ्चयअस जातहरु, इक्टारङ्टयस 
जातहरु) का १० 
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 0304.63.00 --नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) का १० 

 0304.69.00 --अन्म १० 

  -बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, 
मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  गाङ्झडडाइ, 
म्मािोउयाइडाइ,  भेरानोनाइडाइ, 
भरङ्टिङ्ञस्सडाइ,  भोङ्चयडाइ य 
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका ङ्जहभीकृत ङ्जपरेटहरु : 

 

 0304.71.00 --कड (ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस 
ओग्माक,  ग्माडङ्टस 
म्मािोङ्झसपारस) का १० 

 0304.72.00 --ह्याड्डक (भेरानोग्राभस 
एग्रेङ्जपनस) का १० 

 0304.73.00 --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) 
का १० 

 0304.74.00 --हेक ( भरङ्टिङ्झसअस जातहरु,  
मूयोङ्जपङ्झसस जातहरु) का १० 

 0304.75.00 --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा) का १० 

 0304.79.00 --अन्म १० 

  -अन्म भाछाका ङ्जहभीकृत 
ङ्जपरेटहरु: 
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 0304.81.00 --प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन ( अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि,  अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा,  
अङ्कोङ्चयङ्कस केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
शाङ्जवत्चा, अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, 
अङ्कोङ्चयङ्कस भासोउ तथा अङ्कोङ्चयङ्कस 
योडङ्टयस), एटराङ्ञन्टक साल्भोन 
(साल्भो साराय) य ड्यान्मङ्टफ 
साल्भोन (हङ्टचो हङ्टचो) का १० 

 0304.82.00 --ट्राउट (साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) का १० 

 0304.83.00 --च्माप्टो भाछा ( फ्राट ङ्जपस) 
(ल्मूयोनेङ्ञक्टडाइ, फोङ्झथडाइ, साइनो 
ग्रोसीडाइ, सोरेइडाइ, स्कोऩ- 
थाङ्ञल्भडाइ तथा ङ्झसथायीडाइ) का १० 

 0304.84.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज 
ग्ल्माङ्झडअस) का १० 

 0304.85.00 --टङ्टथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु) 
का १० 

 0304.86.00 --हेङ्चयङ्ग (क्रङ्टङ्जऩमा हेयेङ्गस, क्रङ्टङ्जऩमा 
ऩरासी) का १० 

 0304.87.00 --टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका), 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस) का १० 

 0304.88.00 --डगङ्जपस, अन्म साकि हरु,  येइहरु 
य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) १० 
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 0304.89.00 --अन्म १० 

  -अन्म ङ्जहभीकृत:  

 0304.91.00 --सोडिङ्जपस ( ङ्ञजङ्जपमाज 
ग्ल्माङ्झडअस) १० 

 0304.92.00 --टङ्टथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस एसऩीऩी) १० 

 0304.93.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस ( प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू,  क्मायाङ्झसअस जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू,  ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू),  नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) १० 

 0304.94.00 --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा) १० 
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 0304.95.00 --अरास्का  ऩरक (थेयाग्रा  
काल्कोग्राभा) फाहेक 
बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, 

गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ, 

भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, 

भोङ्चयडाइ  य  भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ  
ऩङ्चयवायहरुका भाछाका १० 

 0304.96.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु १० 

 0304.97.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) १० 

 0304.99.00 --अन्म १० 

03.05  सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो ऩायेको वा नून 
ऩानीभा  हारेको भाछा; धूङ्झभत  
ऩायेको, धूङ्झभत गनङ्टि अङ्ञघ वा धूङ्झभत 
गदाि ऩाकेको वा नऩाकेको। 

 

 0305.20.00 -सङ्टकाएको, धूङ्झभत ऩायेको, नङ्टङ्झनरो 
ऩायेको वा नून ऩानीभा हारेको 
भाछाको करेजो, पङ्ट र य प्रजनन 
ग्रन्थी १० 

  -सङ्टकाएको,  नङ्टङ्झनरो ऩायेको वा नून 
ऩानीभा हारेको तय धूङ्झभत नगयेका 
भाछाको ङ्जपरेटहरु: 
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 0305.31.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस 
(प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस 
जातहरू,  क्राङ्चयअस जातहरू, 
इक्टारङ्टयस जातहरू), काऩि 
(साइङ्जप्रनस जातहरू,  क्मायाङ्झसअस 
जातहरू, सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, 
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी,  भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि  ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) १० 

 0305.32.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, 
मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, गाङ्झडडाइ, 
म्मािोउयाइडाइ,  भेरानोनाइडाइ, 
भरङ्टिङ्ञस्सडाइ,  भोङ्चयडाइ य 
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका १० 

 0305.39.00 --अन्म १० 

  -भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, धूङ्झभत भाछा, ङ्जपरेटहरु 
सभेत: 
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 0305.41.00 --प्माङ्झसङ्जपक सारभोन (अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि, अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिशा, 
अङ्कोमङ्चयङ्कस केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्ञववत्शा, अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, 
अङ्कोङ्चयङ्कस भसोउ य अङ्कोङ्चयङ्कस 
योडङ्टयस), एटराङ्ञण्टक सारभोन  
(साल्भो साराय) य डान्मूफ 
सारभोन (हङ्टचो हङ्टचो)। १० 

 0305.42.00 --हेङ्चयङ्क्रस ्(ङ्जहरसा) १० 

 0305.43.00 --ट्राउट (साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी,  
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) को १० 
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 0305.44.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस 
(प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस 
जातहरू,  क्राङ्चयअस जातहरू,  
इक्टारङ्टयस जातहरू), काऩि 
(साइङ्जप्रनस जातहरू,  क्मायाङ्झसअस 
जातहरू, सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू),  नाइर ऩचि ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) १० 

 0305.49.00 --अन्म १० 

  -भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, सङ्टकाएको भाछा, नून 
हारेको वा नहारेको तय धूङ्झभत 
नगयेको: 

 

 0305.51.00 --कड् १० 
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 0305.52.00 --ङ्झतराङ्जऩमा ( ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस  
(प्माङ्गाङ्झसअस जातहरू, ङ्झसरङ्टयस 
जातहरू,  क्राङ्चयअस जातहरू, 
इक्टारङ्टयस जातहरू), काऩि 
(साइङ्जप्रनस जातहरू, क्मायाङ्झसअस 
जातहरू,  सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी,  भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू   ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि  ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) १० 

 0305.53.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, 
मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  गाङ्झडडाइ,  
म्मािोउयाइडाइ, भेरानोनाइडाइ, 
भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ य 
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरूका 
भाछा, कड ( ग्माडस भोरुवा, 
ग्माडस ओगाक, ग्माडस 
म्मािोसेपारस) फाहेक: १० 
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 0305.54.00 --हेङ्चयङ्गहरू ( क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस,  
क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासी), एङ्कोङ्झबज 
(इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू       
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ 
जातहरू), साङ्झडिनेरा ( साङ्झडिनेरा 
जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू        
(स्प्राटस स्प्राटस), म्माकयेर 
(स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस), इङ्ञन्डमन म्माकेयेरहरू 

(यस्टे्रङ्झरगय जातहरू), ङ्झसयङ्जपसहरू 
(स्कोभफेयोभोयस जातहरू), ज्माक 
तथा हषि म्माकेयेर ( ट्राच ङ्टयस 
जातहरू),  ज्माकहरू,  िेबेरहरू 
(क्मायान्क्स जातहरू), कोङ्झफमा 
(याङ्झससेन्ट्रोन क्मानाडभ), ङ्झसल्बय 
ऩम्फे्रस्ट ( ऩम्ऩस जातहरू), 
प्माङ्झसङ्जपक साउयी ( कोरोराङ्झफस 
साइया), स्काड्स ( ङ्झडक्माप्टेयस 
जातहरू), क्माऩेङ्झरन ( भारोटस ्
ङ्जवरोसस)्, सोडिङ्जपस ( ङ्झसङ्जपमास 
ग्राङ्झडअस), कावाकावा ( मङ्टथाइनस 
एङ्जपङ्झनस), फोङ्झनतोहरू ( साडाि 
जातहरू), भाङ्झरिनहरू, 
सेइरङ्जपसहरू,  स्ऩेयङ्जपस 
(इस्टोऩेङ्चयडाइ) १० 

 0305.59.00 --अन्म १० 
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  -भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, नून हारेको तय 
नसङ्टकाइएको वा धूङ्झभत नगयेको य 
नूनऩानीभा यािेको भाछा : 

 

 0305.61.00 --हेङ्चयङ्क्रस ्(ङ्जहरसा) १० 

 0305.62.00 --कड् १० 

 0305.63.00 --एन्कोङ्झबज १० 

 0305.64.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि ( साइङ्जप्रनस 
जातहरू,  क्मायाङ्झसअस जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनी, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू ( एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि  ( ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) १० 

 0305.69.00 --अन्म १० 

  -भाछाको ऩिेटा, टाउकाहरु, 
ऩङ्टच्छयहरु, ब ङ्टॉडीहरु य भाछाको 
अन्म िानमोग्म कभसर भासङ्ट: 

 

 0305.71.00 --साकि का ऩिेटाहरु १० 
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 0305.72.00 --भाछाको टाउका, ऩङ्टच्छय य 
ब ङ्टॉडीहरु १० 

 0305.79.00 --अन्म १० 

03.06  िफटाङ्झबत्र  बएको  वा  नबएको  
जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो  ऩायेको, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकेको, नङ्टङ्झनरो गयेको वा 
नून  ऩानीभा  हारेको  िङ्ट ष्टाङ्झसमन; 

िफट  ङ्झबत्र  बएको  वा  नबएको, 
धूङ्झभत  गने  प्रङ्जिमाभा  वा  धूङ्झभत  
गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा नऩकाएको 
धूङ्झभत  िङ्ट ष्टाङ्झसमन; िफटाङ्झबत्र  
बएको ऩानीभा उभारेय वा फपाएय 
ऩकाएको, ङ्ञचसो, ङ्जहभीकृत, सङ्टख्िा य 
नङ्टङ्झनरो  ऩाङ्चयएको  वा  नऩाङ्चयएको, 
नून ऩानीभा हारेको वा नहारेको 
िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरु। 

 

  -ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन): 
 

 0306.11.00 --यक रब्स्टाय य अन्म साभङ्टङ्ञन्द्रक 
भाछा (िौङ्जपस) १० 

 0306.12.00 --रब्स्टाय १० 

 0306.14.00 --िमाब्स (गॉगटो) १० 

 0306.15.00 --नवे रब्स्टयहरु ( नेफ्रोप्स 
नवेङ्ञजकस) १० 

 0306.16.00 --ङ्ञचसो ऩानीका ङ्झस्रम्ऩहरु य 
प्राउनहरु ( ऩाण्डारस जातहरु,  
िाङ्गन िाङ्गन) १० 

 0306.17.00 --अन्म ङ्झस्रम्ऩहरु य प्राउनहरु १० 

 0306.19.00 --अन्म १० 
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  -जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएका : 
 

 0306.31.00 --यक रोब्स्टय य अन्म साभङ्टन्द्री 
िङ्जपस (ऩाङ्झरनङ्टयस जातहरू, 
ऩानङ्टङ्झरयस जातहरू, जसस ्जातहरू) १० 

 0306.32.00 --रोब्स्टयहरू (होभायस जातहरू) १० 

 0306.33.00 -- गॉगटाहरू १० 

 0306.34.00 --नवे रोब्स्टय ( नेफ्रोप्स 
नवेङ्ञजकस) १० 

 0306.35.00 --ङ्ञचसो ऩानीका ङ्झस्रम्ऩहरू य 
प्राउनहरू (ऩन्डारस जातहरू, 
िान्गोन िान्गोन) १० 

 0306.36.00 --अन्म ङ्झस्रम्ऩहरू य प्राउनहरू १० 

 0306.39.00 --अन्म १० 

  -अन्म: 
 

 0306.91.00 --यक रोब्स्टय य अन्म साभङ्टन्द्री 
िङ्जपस ( ऩाङ्झरनङ्टयस जातहरू,  
ऩानङ्टङ्झरयस जातहरू,  जसस ्
जातहरू) १० 

 0306.92.00 --रोब्स्टयहरू (होभायस जातहरू) १० 

 0306.93.00 --गॉगटाहरू १० 

 0306.94.00 --नवे रोब्स्टय ( नेफ्रोप्स 
नवेङ्ञजकस) १० 

 0306.95.00 --ङ्झस्रम्ऩहरू य प्राउनहरू १० 

 0306.99.00 --अन्म १० 
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03.07  िफटाङ्झबत्र  बएको  वा  नबएको, 
जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो  ऩाङ्चयएको, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो  
ऩाङ्चयएको  वा  नून  ऩानी  हारेको  
भोरस्कहरु; िफटाङ्झबत्र बएको वा 
नबएको, धूङ्झभत  गने  िभभा  वा  
गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा नऩकाएको 
धूङ्झभत भोरस्कहरू । 

 

  -सीऩी (ओइस्टय) हरु : 
 

 0307.11.00 --जीङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩाङ्चयएको १० 

 0307.12.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.19.00 --अन्म १० 

  -स्क्मारोऩहरू तथा ऩेङ्ञक्टङ्झनडाइ 
ऩङ्चयवायका अन्म भोरस्कहरू: 

 

 0307.21.00 --जीङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 

 0307.22.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.29.00 --अन्म १० 

  -शम्फङ्टक (भङ्टसेल्स) :  

 0307.31.00 --जीङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 

 0307.32.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.39.00 --अन्म १० 

  -कटर ङ्जपस य ङ्ञस्क्वड् 
 

 0307.42.00 --जीङ्जवत, ताजा य ङ्ञचस्माइएको १० 

 0307.43.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.49.00 --अन्म १० 

  -अक्टोऩस (अष्टब ङ्टजी जर जन्तङ्ट) : 
 

 0307.51.00 --जीङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 
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 0307.52.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.59.00 --अन्म १० 

 0307.60.00 -साभङ्टङ्ञन्द्रक ङ्ञचप्रेङ्जकया फाहेकका 
अन्म ङ्ञचप्रेङ्जकयाहरु १० 

  -क्राभहरु, काकरहरु य आकि  
सेरहरु ( आङ्झसिडाइ, आकि ङ्जटङ्झसडाइ, 
काङ्झडिडाइ,  डोनाङ्झसडाइ,  ङ्जहटेरीडाइ,  
म्माङ्ञक्ट्रडाइ, भेसोडेसम्माङ्जटडाइ,  
भाइडाइ,  सेङ्झभङ्झरडाइ,  
सोल्कङ्जटिडाइ,  सोरेङ्झनडाइ, 
ङ्जट्रडाङ्ञक्नडाइ, य वेनेङ्चयडाइ 
ऩङ्चयवायहरु) : 

 

 0307.71.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 

 0307.72.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.79.00 --अन्म १० 

  -एब्मारोन ( हाङ्झरओङ्जटस जातहरू) 
य स्ट्रोम्फोइड कोन्च ( स्ट्रोम्फस 
जातहरू) : 

 

 0307.81.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस जातहरू) १० 

 0307.82.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
स्ट्रोम्फोइड कोन्च ( स्ट्रोम्फस 
जातहरू) १० 

 0307.83.00 --ङ्जहभीकृत एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस 
जातहरू) १० 

 0307.84.00 --ङ्जहभीकृत स्ट्रोम्फोइड कोन्च 
(स्ट्रोम्फस जातहरू) १० 



 

169 
 

 0307.87.00 --अन्म एब्मारोन ( हाङ्झरओङ्जटस 
जातहरू) १० 

 0307.88.00 --अन्म स्ट्रोम्फोइड कोन्च 
(स्ट्रोम्फस जातहरू) १० 

  
 

-अन्म: 
 

 0307.91.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 

 0307.92.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0307.99.00 --अन्म १० 

03.08  िङ्ट ष्टाङ्झसमन  य  भोरस्कहरु  
फाहेकका, जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचस्माएका, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकाइएका, नङ्टङ्झनरो  
ऩाङ्चयएका  वा  नङ्टङ्झनरो  ऩानीभा  
याङ्ञिएका  ढाडभा  हाड  नहङ्टने  
जरचयहरु; धूङ्झभत गने िभभा वा 
धूङ्झभत  गनङ्टिअङ्ञघ  ऩकाइएका  वा  
नऩकाइएका  िङ्ट ष्टाङ्झसमन  य  
भोरस्कहरु फाहेकका ढाडभा हाड 
नहङ्टन ेधूङ्झभत जरचयहरु। 

 

  -सभङ्टन्द्री-क्मङ्टकम्फयहरु (ङ्ञस्टकोऩस 
जाऩोङ्झनकस,  होरोथङ्टङ्चयओइङ्झडमा) : 

 

 0308.11.00 --जीङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 

 0308.12.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0308.19.00 --अन्म १० 

  -सभङ्टन्द्री अङ्ञचिनहरू 
(स्ट्रोङङ्झगरोसेन्ट्रोटस जातहरू, 
प्मायासेन्ट्रोटस ङ्झरङ्झबडस, रोजेङ्ञचनस 
अल्फस,  इङ्ञचनस एस्कङ्ट रेन्टस) : 

 

 0308.21.00 --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 
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 0308.22.00 --ङ्जहभीकृत १० 

 0308.29.00 --अन्म १० 

 0308.30.00 -जेरीङ्जपस (योङ्जऩरेभा जातहरु) १० 

 0308.90.00 -अन्म १० 

०३.०९  भाछा, िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरू, भोरस्कहरू 
तथा अन्म ढाडभा  हाड  नहङ्टने  
जरचयका  भानवीम  उऩबोगका  
राङ्झग  उऩमङ्टि  ङ्जऩठो, भैदा  य  
गङ्टङ्जटका (ऩेरेट) हरू  

 ०३०९.१०.०० -भाछाका १० 

 ०३०९.९०.०० -अन्म १० 

०४.०२  गाढा ऩाङ्चयएको वा ङ्ञचनी वा अन्म 
गङ्टङ्झरमो ऩदाथि हाङ्झरएको दूध य  
तय ।  

  
-तौरभा नौनीको भात्रा १.५ 
प्रङ्झतशतबन्दा कभ बएको धङ्टरो, 
दाना वा अन्म ठोस रूऩभा्  

 ०४०२.१०.१० ---ङ्ञचल्रो हटाइएको दूध (स्कीम्ड 
ङ्झभल्क) ५ 

 ०४०२.१०.९० ---अन्म ५ 

  -तौरभा नौनीको भात्रा १.५ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी बएको धङ्टरो, 
दाना वा अन्म ठोस रूऩभा्  

 ०४०२.२१.०० --ङ्ञचनी वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩदाथि 
नहाङ्झरएको ५ 

  
--अन्म्  

 ०४०२.२९.९० ---अन्म ५ 
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-अन्म:   

 ०४०२.९१.०० --ङ्ञचनी वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩदाथि 
नहाङ्झरएको ५ 

 ०४०२.९९.०० --अन्म ५ 

०८.०१  नङ्चयवर, ब्राङ्ञजर नट , काजङ्ट, ताजा 
वा सङ्टकेको, िफटा पङ्ट टाएको वा 
नपङ्ट टाएको, फोिा ताछेको वा 
नताछेको ।   

  -नङ्चयवर्  

 ०८०१.११.०० --सङ्टकेको १५ 

 ०८०१.१२.०० --ङ्झबत्री िफटा (इन्डोकाऩि) सङ्जहत १५ 

 ०८०१.१९.०० --अन्म १५ 

  -ब्राङ्ञजर नट्स्  

 ०८०१.२१.०० --फोिा सङ्जहत १५ 

 ०८०१.२२.०० --फोिा छोडाएको १५ 

  -काजङ््ट   

 ०८०१.३१.०० --फोिा सङ्जहत १५ 

 ०८०१.३२.०० --फोिा छोडाएको  १५ 

08.02  अन्म काष्ठपरहरु, ताजा वा 
सङ्टकाएको, िफटा पङ्ट टाएको वा 
नपङ्ट टाएको, फोिा ताछेको वा 
नताछेको। 

 

  --फदाभ (अरभण्ड): 
 

 ०८०२.११.०० --िफटा सङ्जहत १५ 

 ०८०२.१२.०० --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

  -ह्याजेरनट वा ङ्जपरवटि : 
 

 0802.21.00 --िफटा सङ्जहत १५ 
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 0802.22.00 --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

  -ओिय (वारनट) :  

 0802.31.00 --िफटा सङ्जहत १५ 

 0802.32.00 --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

  -कटङ्टस ( चेस्टनट) हरु 
(कास्टाङ्झनमा जातहरु): 

 

 0802.41.00 --िफटा सङ्जहत १५ 

 0802.42.00 --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

  -ङ्जऩस्ता (ङ्जऩष्टाङ्झसमो) हरु:  

 0802.51.00 --िफटा सङ्जहत १५ 

 0802.52.00 --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

  -म्माकाडाङ्झभमा नटहरु : 
 

 0802.61.00 --िफटा सङ्जहत १५ 

 0802.62.00 --िफटा पङ्ट टाएको १५ 

 0802.70.00 -कोरानट (कोरा जातहरु) १५ 

 0802.80.00 -सङ्टऩायी (अङ्चयका नट) हरु  
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१००।- 

  -अन्म: 
 

 ०८०२.९१.०० --ङ्झसम्टा (ऩाइन नट्स), िफटा 
सङ्जहत १५ 

 ०८०२.९२.०० --ङ्झसम्टा (ऩाइन नट्स), िफटा 
पङ्ट टाएको १५ 

 ०८०२.९९.०० --अन्म १५ 

०८.०३  प्रान्टन जातका ( तयकायीको 
रूऩभा प्रमोग गङ्चयने) केयाहरु 
रगामत ताजा वा सङ्टकाइएका 
केयाहरु ।  
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 ०८०३.१०.०० -प्रान्टन जातका ( तयकायीको 
रूऩभा प्रमोग गङ्चयने) केयाहरु  ५ 

 ०८०३.९०.०० -अन्म ५ 

०८.०४  िजूय (छोहोडा), अॉजीय, ब ङ्टईँकटहय, 

एबोकेडा ( नास्ऩाती जस्तो पर), 
अम्फा, आॉऩ, म्माङ्गोष्टीन, ताजा वा 
सङ्टकेको ।  

  -िजूय (छोहोडा):   

 ०८०४.१०.१० ---ताजा  १५ 

 ०८०४.१०.२० ---सङ्टकेको १५ 

  -अॉजीय्  

 ०८०४.२०.१० ---ताजा ५ 

 ०८०४.२०.९० ---अन्म १० 

 ०८०४.३०.०० -ब ङ्टईँकटहय ५ 

 ०८०४.४०.०० -एबोकेडो ५ 

 ०८०४.५०.०० -अम्फा, आॉऩ म्माङ्गोस्टीन ( कङ्ट सङ्टभ 
पर) ५ 

08.06  ताजा अथवा सङ्टख्िा अङ्गङ्टय। 
 

 0806.20.00 -सङ्टकाएको १० 

08.09  िङ्टऩािनी (एङ्जप्रकोट), चेयी (ऩैमङ्टॉपर),  
आरु (नेक्टाङ्चयन आरु सभेत),  
आरङ्टफिया (प्रभ) य च ङ्टत्रो (स्रो),               
ताजा।  

 0809.10.00 -िङ्टऩािनी (एङ्जप्रकोट) १० 
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08.12  अस्थामी  रूऩभा  सङ्टयङ्ञऺत  गङ्चयएको 
तय  त्मही  ङ्ञस्थङ्झतभा  तङ्टरुन्त  
उऩबोगको राङ्झग  उऩमङ्टि  नहङ्टने  
िारका  परपूर  य  
काष्ठपरहरू।  

 0812.10.00 -ऩैमूॉ (चेङ्चयज) १० 

 0812.90.00 -अन्म १० 

08.13  शीषिक ०८.०१ देङ्ञि ०८.०६ 
सम्भको फाहेक सङ्टकाएको 
परपूर; मस बागका काष्ठपर 
वा सङ्टक् िा परपूरहरुको 
ङ्झभिणहरु।  

 0813.10.00 -िङ्टऩािनी (एप्रीकोट्स) १० 

 0813.20.00 -सङ्टकाएको आरुफिडा (प्र ङ्टन्स) १० 

 0813.40.00 -अन्म परपूर १० 

 0813.50.00 -मो बागको काष्ठपरहरु वा  
सङ्टक् िा परपूरहरुको ङ्झभिण १० 

०९.०४  सङ्टकेको वा ङ्जऩॊधेको िङ्टसािनी य 
भङ्चयच ।  

  -भङ्चयच्  

  --नधङ्टल्माएको्  

 ०९०४.११.१० ---ङ्जऩऩरा १५ 

 ०९०४.११.२० ---सेतो भङ्चयच १५ 

 ०९०४.११.३० ---कारो भङ्चयच १५ 

 ०९०४.११.४० ---ङ्जटभङ्टय (ङ्झसच ङ्टवान ङ्जऩऩय) १५ 

 ०९०४.११.९० ---अन्म १५ 

  --धङ्टल्माएको्  
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 ०९०४.१२.१० ---भङ्चयच १५ 

 ०९०४.१२.९० ---अन्म १५ 

09.06  दारङ्ञचनी य दारङ्ञचनीको रुिको 
पूरहरु। 

 

  -नधङ्टल्माइएको य टङ्टिा नऩाङ्चयएको:  

 0906.11.00 --दारङ्ञचनी १० 

 0906.19.00 --अन्म १० 

 0906.20.00 -धङ्टल्माइएको य टङ्टिा ऩायेको १० 

०९.१०  अदङ्टवा, केशय, हरेदो ( फेसाय), 
तेजऩात, ऩङ्टङ्छदना, तयकायीको (कयी) 
य अन्म भसराहरु ।  

  -अदङ्टवा्  

  --नटङ्टिाइएको वा नङ्जऩॉधेको्  

 ०९१०.११.१० ---ताजा ५ 

 ०९१०.११.९० ---अन्म  ५ 

 ०९१०.१२.०० --टङ्टिा ऩायेको  वा ङ्जऩॉधेको ५ 

 ०९१०.२०.०० -केशय ५ 

  -फेसाय्  

 ०९१०.३०.१० ---ताजा ५ 

 ०९१०.३०.२० ---धङ्टरो वा ङ्जऩठो ५ 

 ०९१०.३०.९० ---अन्म ५ 
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११.०६  शीषिक ०७.१३ को सङ्टकेको कोसे 
वनस्ऩङ्झत (दरहन) को, शीषिक 
०७.१४ को साफङ्टदाना  ( सागो) 
को वा जयाको वा गाना  
(ट्यङ्टफसि) को वा बाग ८ का 
उत्ऩादनहरुको भैदा, ङ्जऩठो य धङ्टरो 
(ऩाउडय) ।  

 ११०६.१०.०० -शीषिक ०७.१३ को सङ्टकेको 
कोसे वनस्ऩङ्झत (दरहन) को २० 

 ११०६.२०.०० -शीषिक ०७.१४ को सावङ्टदाना वा 
जया वा गानाहरुको  २० 

 ११०६.३०.०० -बाग ८ का उत्ऩादनहरुको  २० 

१२.०७  छोडाएको वा नछोडाएको अन्म 
तेरहन य तेर आउन ेपरपूरका 
गडेाहरु ।  

  -अन्म्  

 १२०७.९१.०० --अङ्जपभको दाना १५ 

 १२०७.९९.०० --अन्म १५ 

१४.०१  भङ्टख्मतमा फङ्टङ्ङ वा फाट्न (चोमा वा 
ऩोमाको रूऩभा) प्रमोग गङ्चयने 
वनस्ऩङ्झत ऩदाथि (जस्तै फाॉस, याटान 
(रहये ताड), नकि ट, ङ्झनॉगारो, यश, 
ओङ्झसमय ( वईआस वा ङ्जवरो जाङ्झतको 
फेत ङ्जवशेष) वा ताड य सङ्टकाएको 
वा अन्म प्रङ्जिमाद्वाया सेतो ऩायेको 
वा यङ्गाएको अङ्ङको ऩयार वा  
छङ्टवारी ।  

 १४०१.१०.०० -फाॉस १० 
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 १४०१.२०.०० -याटान (रहये ताड) १० 

 १४०१.९०.०० -अन्म १० 

१४.०४  अन्मत्र नऩयेको वनस्ऩङ्झत  
उत्ऩादन ।  

 १४०४.२०.०० -कऩासको भङ्झसनो ब ङ्टवा (ङ्झरन्टसि) ५ 

  -अन्म्  

 १४०४.९०.१० ---अधि तमायी िमयकत्था (कत्था 
यस) 

प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १४०४.९०.२० ---िमय कत्था प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.1५५।- 

 १४०४.९०.३० ---ङ्झफॉडी फेने ऩातहरु ५ 

 १४०४.९०.४० ---ऩानको ऩातहरु १० 

 १४०४.९०.५० ---रुद्राऺका दानाहरु १० 

 १४०४.९०.६० ---अगेरीको फोिा १० 

 १४०४.९०.७० ---ङ्चयट्ठा (सोऩनट) १० 

 १४०४.९०.८० ---अङ्झम्रसो १० 

 १४०४.९०.९० ---अन्म १० 

16.01 1601.00.00 ससेज य  भासङ्ट, अपर भासङ्ट,  यगत 
वा ङ्जकयाहरूका मस्तै प्रकायका 
उत्ऩादनहरू; मी  उत्ऩादनहरूभा  
आधाङ्चयत तमायी िाद्य ऩदाथिहरू। १५ 

16.02  अन्म तमाय गङ्चयएको वा सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको भासङ्ट, अपर भासङ्ट, यगत 
य ङ्जकयाहरू।  

 1602.10.00 -सभरुऩी ऩङ्चयकाय १५ 

 1602.20.00 -कङ्ट नै जनावयको करेजोको १५ 
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  -शीषिक ०१.०५ को चया 
च ङ्टरुङ्गीको:  

 1602.31.00 --टकीको १५ 

 1602.32.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टक जातका 
चयाहरु (पाउल्स) को १५ 

 1602.39.00 --अन्म १५ 

  -सङ्टॉग ङ्टयको्  

 1602.41.00 --ङ्जपरा य ङ्जपराको टङ्टिा १५ 

 1602.42.00 --अगाङ्झडको ङ्जपरा य त्मसको 
टङ्टिा १५ 

 1602.49.00 --अन्म,  ङ्झभिण सभेतको १५ 

 1602.50.00 -चौऩामा (फोबाइन) ङ्ञजवजन्तङ्टको १५ 

 1602.90.00 -अन्म, कङ्ट नै जनावयको यगतको 
ऩङ्चयकाय सभेत १५ 

16.03 1603.00.00 भासङ्ट, भाछा, िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क 
वा अन्म जरीम इनबङ्जटिबे्रटको साय 
य   यस। १५ 

16.04  तमायी य सङ्टयङ्ञऺत भाछा; क्माङ्झबय 
(भाछाको पङ्ट र) य भाछाको पङ्ट र 
(क्माङ्झबय) को प्रङ्झतस्थाऩक 
(सब्स्टीच्मूट) 

 

  -ङ्झसङ्गै वा टङ्टिा भाछा तय केस्रा 
नऩायेको:  

 1604.11.00  --साल्भोन १५ 

 1604.12.00 --हेयङ्गस ् १५ 

 1604.13.00 --स्प्राट भाछाको साङ्झडिन्स,  
साङ्झडिनेरा  य ङ्झब्रसङ्झरङ १५ 
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 1604.14.00 --टङ्टनाहरू, ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना य 
फङ्झनतो (साडाि प्रजाङ्झत)" १५ 

 1604.15.00 --म्माकायर १५ 

 1604.16.00 --एन्कोङ्झबज १५ 

 1604.17.00 --फाभ (ईर) हरु १५ 

 1604.18.00 --साकि को ऩिेटाहरु १५ 

 1604.19.00 --अन्म १५ 

 1604.20.00 -अन्म तमायी वा सङ्टयङ्ञऺत भाछा १५ 

  -क्माङ्झबमय य क्माङ्झबमयका 
प्रङ्झतस्थाऩकहरु:  

 1604.31.00 --क्माङ्झबमय १५ 

 1604.32.00 --क्माङ्झबमयका प्रङ्झतस्थाऩकहरु १५ 

16.05  तमायी वा सङ्टयङ्ञऺत िङ्ट ष्टाङ्झसमन्स, 
भोरस्क य अन्म ढाडको हाड 
नबएको (इनबङ्जटिबे्रट) जरचयहरु।  

 1605.10.00 -गॉगटो १५ 

  -ङ्ञझॉग े भाछा ( ङ्झस्रम्ऩ य प्राउन) 
हरु:  

 1605.२१.00 --हावा नङ्झछने बाॉडोभा नयाङ्ञिएको १५ 

 1605.29.00 --अन्म १५ 

 1605.30.00 -रोब्स्टय १५ 

 1605.40.00 -अन्म कङ्ट ष्टाङ्झसमन्स १५ 

  -फाङ्जहयी िफटा हङ्टने जीव  
(भोरस्क) हरु:  

 1605.51.00 --ङ्झसऩी (ओइस्टय) हरु १५ 
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 1605.52.00 --घङ्टॉगी (स्कारोऩ) हरु, यानी घङ्टॉगी 
(क्वीन स्कारोऩ) हरु सभेत १५ 

 1605.53.00 --भसरहरु १५ 

 1605.54.00 --कटर भाछा य ङ्ञस्क्वड् १५ 

 1605.55.00 --अक्टोऩस १५ 

 1605.56.00 --क्राभ, कोकर य आकि  सेरहरु १५ 

 1605.57.00 --एफारोन १५ 

 1605.58.00 --शङ्खेङ्जकया ( स्नेर) हरु,  सभङ्टन्द्री 
शङ्खेङ्जकया (सी स्नेर) हरु फाहेक १५ 

 1605.59.00 --अन्म १५ 

  -अन्म ढाडभा हाड नहङ्टन े
जरचयहरु:  

 1605.61.00 --सभङ्टन्द्री क्मङ्टकम्वयहरु १५ 

 1605.62.00 --सभङ्टन्द्री अङ्ञचिनहरु १५ 

 1605.63.00 --जेरी भाछा १५ 

 1605.69.00 --अन्म १५ 

१७.०१  ठोस रूऩभा उिङ्ट वा च ङ्टकन्दय य 
यासामङ्झनक तवयफाट शङ्टि गङ्चयएको 
सङ्टिोज (उिङ्टको ङ्ञचनी) 

 

  -यङ्गाउने य सङ्टवास स्वाद आउने 
ऩदाथि नङ्झभसाएको कच्चा ङ्ञचनी: 

 

  --मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म २ 
भा उल्रेि गङ्चयएको उिङ्टको ङ्ञचनी:  

 1701.13.10 ---सख्िय ( गङ्टॉड य बेरीसभेत),  
गङ्टॉडगट्टा  

प्रङ्झत क्वीन्टर. 
रु.१३८।– 

  --उिङ्टको अन्म ङ्ञचनी:  
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 1701.14.10 ---सख्िय ( गङ्टॉड य बेरीसभेत),  
गङ्टॉडगट्टा  

प्रङ्झत क्वीन्टर. 
रु.१३८।– 

१७.०३  ङ्ञचनी फनाउॉदा ङ्झनस्कन े ङ्ञशया वा 
उिङ्टको यस (टेभा छङ्टवा िङ्टदो 
सभेत)  

 1703.10.00 -उिङ्टको िङ्टॉदो (भोरासेस) प्रङ्झत क्वीन्टर. 
रु.९६।– 

 1703.90.00 -अन्म प्रङ्झत क्वीन्टर. 
रु.९६।– 

१७.०४  कोका नबएको ङ्ञचनीको ङ्झभठाई                  
(सेतो चक्रेट  सङ्जहत)।  

 1704.10.00 -ङ्ञचनीरे छोऩेको वा नछोऩेको वा 
भीठो रेऩ रगाएको वा नरगाएको 
च ङ्टइङ्गभ  १५ 

 1704.90.00 -अन्म  १५ 

१८.०५ 1८05.00.00 कोकोको धङ्टरो,  ङ्ञचनी वा गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि नहारेको। ५ 

18.06  चक्रेट य अरु कोको ङ्झभङ्झसएका 
िाद्य ऩदाथिहरु।  

 1806.10.00 -कोकोको धङ्टरो, ङ्ञचनी वा गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि हारेको १५ 

 1806.20.00 -२ केजी बन्दा फढी तौरको 
ङ्जढका ( ब्रक वा स्ल्माव) वा 
डण्डी  ( फाय) को रूऩभा यहेका 
अन्म ऩङ्चयकाय, तयर, भाॉडा, धङ्टरो, 
दानादाय वा अन्म थङ्टप्रो ( फल्क) 
को रूऩभा बाॉडोभा हाङ्झरएको वा 
तङ्टरुन्त वेष्ठन गङ्चयएको ( इङ्झभङ्झडमट 
प्माङ्जकङ्ग) भा २ केजी बन्दा फढी 
बएको  १५ 
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  -अन्म, ङ्जढका, चाका य डण्डीको 
रूऩभा:  

 1806.31.00 --बङ्चयएको १५ 

 1806.32.00 --नबङ्चयएको १५ 

  -अन्म्  

 १८०६.९०.१० ---ऩूणित् ङ्झन्स्नेङ्जहत ( ङ्झडफ्माटेड) 
आधाय (फेङ्झसस) भा गणना गङ्चयॊदा, 
तौरभा कोकोको भात्रा ६ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी बएको वा ६ 
प्रङ्झतशत नबए ऩङ्झन ऩूणि रूऩभा 
चकरेटरे फाङ्जहयऩङ्जट्ट रेङ्जऩत 
(कोटेड) गङ्चयएको शीषिक १९.०४ 
का उत्ऩादनहरु १५ 

 १८०६.९०.९० ---अन्म १५ 

१९.०२  स्ऩेगटेी, म्माकायोनी, नूडल्स, 

रसान्मा, नोकी, याङ्झबओरी, 
क्मानेरोनी कङ्ट कङ्ट हरु जस्ता 
ऩकाइएका वा नऩकाइएका, (भासङ्ट 
वा अन्म ऩदाथि) बङ्चयएका वा 
नबङ्चयएका वा अन्म ङ्जकङ्झसभफाट 
तमाय ऩाङ्चयएका ऩाष्ताका 
ऩङ्चयकायहरु; तमाय गङ्चयएको वा 
नगङ्चयएको कङ्ट कङ्ट हरु।  

  -नऩकाएको ऩास्ता (भङ्टछेको ङ्जऩठो), 
नबयेको ( नट स्टफ्ड ) वा अन्म 
प्रकायको तमायी्  

 1902.11.00 --पङ्ट र हारेको प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 
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 1902.19.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.20.00 -ऩकाएको वा नऩकाएको वा अन्म 
प्रकायरे तमाय गयेको बयेको 
ऩास्ता (भङ्टछेको ङ्जऩठो) 

प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.30.00 -अन्म ऩास्ता (भङ्टछेको ङ्जऩठो) प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.40.00 -कङ्ट कङ्ट  ( उत्तयी अङ्जफ्रकी िाद्य 
ऩदाथि) 

प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

१९.०५  कोको ऩयेको वा नऩयेको ऩाउयोटी, 
ऩेष्डी, केक, ङ्झफस्कङ्ट ट य अरु योटी 
सम्फन्धी साभान;  कम्मङ्टङ्झनमभ, 

वेपसि ( ऩकाएको योटी ङ्झफकोको 
काभ गने), औषङ्झध बनि हङ्टने िारी 
क्माप्सूर, (एम्टी क्मासे) ङ्झसङ्झरङ 
वेपमसि (टाल्ने योटी), याइस ऩेऩय 
(तोपङ्ट , भभचा फनाउन े ङ्जऩठोको 
योटी जस्तो ऩदाथि) य अन्म मस्तै 
उत्ऩादन।  

 १९०५.१०.०० -झङ्टरुभ झङ्टरुभ जान े योटी (िीप्स 
बे्रड) १५ 

 १९०५.२०.०० -अदङ्टवा हारेको एक ङ्जकङ्झसभको 
योटी (ङ्ञजन्जय बे्रड) १५ 

  -गङ्टङ्झरमो ङ्झफस्कङ्ट ट; वेपर ( ङ्जऩठो 
भङ्टछेय फनाइएका एक ङ्जकङ्झसभको 
ियो योटी) य वेपसि ( ऩातरो 
योटी):  

 १९०५.३१.०० --गङ्टङ्झरमो ङ्झफस्कङ्ट टहरु १५ 
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 १९०५.३२.०० --ङ्जऩठो भङ्टछेय फनाइएको एक 
ङ्जकङ्झसभको ियो ( ङ्जिस्ऩ) योटी 
(वेपर) य ऩातरो योटी (वेपसि) १५ 

 १९०५.४०.०० -ऩाउयोटीको धङ्टरोफाट फनेको योटी 
वा ङ्झफस्कङ्ट ट ( यस्क), टोस्ट गयेको 
योटी य त्मस्तै उत्ऩादन १५ 

  -अन्म्  

 १९०५.९०.१० ---ङ्जऩज्जा १५ 

 १९०५.९०.२० ---कङ्ट यकङ्ट ये, कङ्ट यभङ्टये, रेज, ङ्ञचजवर  
प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.३० ---ऩाऩड ५ 

 १९०५.९०.५० ---अन्मत्र उल्रेि नबएका 
ङ्झफस्कङ्ट टहरु १५ 

 १९०५.९०.६० ---केक, कङ्ट ङ्जकज य ऩेष्डी १५ 

 १९०५.९०.७० ---ऩाउयोटी १५ 

  ---कङ्ट यभङ्टये, चटऩटे प्रकृङ्झतका अन्म 
ङ्जिस्ऩ सेबयी िाद्य उत्ऩादनहरु  ्  

 १९०५.९०.८१ ----फ्राई नगङ्चयएका प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.८९ ----अन्म  प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.९० ---अन्म १५ 

२०.०१  ङ्झबनेगाय (ङ्झसयका) वा एङ्झसङ्जटक 
एसीडद्वाया तमाय गङ्चयएको वा 
सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको वनस्ऩङ्झत, 
परपूर, काष्ठपर य अन्म िान 
हङ्टने फोट ङ्झफरुवाका  अङ्गहरु।   
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 २००१.१०.०० -काॉिो (क्मूकम्फय य घेयङ्जकन)्
  १५ 

 २००१.९०.०० -अन्म १५ 

२०.०२ 

 

 ङ्झसयका (ङ्झबनेगाय) वा एङ्झसङ्जटक 
एसीड फाहेक  अन्म तङ्चयकाफाट 
तमाय वा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको 
गोरबेडा।  

 २००२.१०.०० -ङ्झसङ्गो वा टङ्टिा गोरबेडा १५ 

 २००२.९०.०० -अन्म  १५ 

२०.०३  ङ्झसयका (ङ्झबनेगाय) वा एङ्झसङ्जटक 
एसीड फाहेक अन्म तङ्चयकाफाट 
तमाय वा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको च्माउ 
य जभीनभङ्टङ्झन पल्ने च्माउ।    

 २००३.१०.०० -छत्रक (ऐगाङ्चयकस) जाङ्झतका 
च्माउहरु १५ 

 २००३.९०.०० -अन्म १५ 

२०.०४  ङ्झबनेगाय वा एङ्झसङ्जटक एङ्झसडफाट 
बन्दा ङ्झबन्दै ङ्जकङ्झसभफाट सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको वा तमाय गङ्चयएको, 
शीषिक २०.०६ का उत्ऩादनहरु 
फाहेक, ङ्जहभीकृत  (फ्रोजेन) अन्म 
वनस्ऩङ्झतहरु।   

  -आरङ्टहरु्  

 २००४.१०.१० ---फे्रन्च फ्राई १५ 

 २००४.१०.९० ---अन्म १५ 

 २००४.९०.०० -अन्म वनस्ऩङ्झत य वनस्ऩङ्झतका 
ङ्झभिणहरु १५ 
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२०.०५  ङ्झबनेगाय वा एङ्झसङ्जटक एङ्झसडफाट 
बन्दा ङ्झबन्दै ङ्जकङ्झसभफाट सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको वा तमाय गङ्चयएको, 
शीषिक २०.०६ का उत्ऩादनहरु 
फाहेक, ङ्जहभीकृत नगङ्चयएका (नट 
फ्रोजेन) अन्म वनस्ऩङ्झतहरु।   

 २००५.१०.०० -सभरुऩी वनस्ऩङ्झत  १५ 

  -आरङ्टहरु्   

 २००५.२०.१० ---आरङ्ट ङ्ञचप्स 
प्रङ्झत के.ङ्ञज. 
रु.१७ 

 २००५.२०.९० ---अन्म  १५ 

 २००५.४०.०० -केयाउ  १५ 

  -फोडी, ङ्झसभी्   

 २००५.५१.०० --छोडाएको फोडी, ङ्झसभी  १५ 

 २००५.५९.०० --अन्म १५ 

 २००५.६०.०० -कङ्ट ङ्चयरो  १५ 

 २००५.७०.०० -जैत ङ्टन  १५ 

 २००५.८०.०० -गङ्टङ्झरमो भकै १५ 

  -अन्म वनस्ऩङ्झत य वनस्ऩङ्झतका 
ङ्झभिण्  

 २००५.९१.०० --फाॉसको ताभा  १५ 

 २००५.९९.०० --अन्म १५ 
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२०.०६ २००६.००.०० ङ्ञचनीफाट सङ्टयङ्ञऺत (ङ्जप्रजभ्डि, ऩानी 
ङ्ञझङ्जकएको (रेण्ड), ङ्ञचनीको ऩाप्रा 
जभाइएको (ग्रेस) वा ङ्ञचनीरे 
आच्छाङ्छदत गङ्चयएको 
(ङ्जिस्टाराइज्ड)  वनस्ऩङ्झतहरु 
(बेङ्ञजटेवल्स), पर, काष्ठपर  
(नट्स), परको फोिा य फोट 
ङ्झफरुवाका अन्म अङ्गहरु।  १५ 

२०.०७  ङ्ञचनी वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩदाथि हारी 
वा नहारी, ऩाक प्राप्त (अब्टेण्ड 
फाइ कङ्ट ङ्जकङ्ग) गङ्चयएका जाभ, 
परपूरको जेरी, भाभािरेडस,् 
परपूर वा काष्ठपर (नट) को 
सङ्टरुवा (प्मूयी) वा  परपूर वा 
काष्ठपरको भाडा  (ऩेष्ट)।   

 २००७.१०.०० -सभरुऩी ऩङ्चयकायहरु  १५ 

  -अन्म्  

 २००७.९१.०० --अङ्झभरो परपूर  १५ 

 २००७.९९.०० --अन्म  १५ 

20.08  ङ्ञस्प्रट वा ङ्ञचनी वा गङ्टङ्झरमो ऩदाथि 
हारी सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको वा अन्म 
प्रकायरे तमाय गङ्चयएको अन्मत्र 
नऩयेको परपूर, काष्ठपर य 
अन्म फोट ङ्झफरुवाको िान हङ्टन े
अङ्गहरु।  

  -एकै ठाउॉभा ङ्झभसाएको वा 
नङ्झभसाएको काष्टपर,  फदाभ य 
अरु फीज :  

 2008.11.00 --फदाभ (भम्परी) १५ 
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  --अन्म; ङ्झभिण सभेत्  

 २००८.१९.१० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
चना १५ 

 २००८.१९.२० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
काजङ्ट १५ 

 २००८.१९.३० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
ङ्जऩस्ता १५ 

 २००८.१९.४० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
फदाभ १५ 

 २००८.१९.९० ---अन्म १५ 

 2008.20.00 -ब ङ्टईँकटहय १५ 

 2008.30.00 -अङ्झभरो परपूरहरु १५ 

 2008.40.00 -नासऩाती १५ 

 2008.50.00 -िङ्टऩािनी १५ 

 2008.60.00 -ऩैमूॉ १५ 

 2008.70.00 -आरु, नेक्टाङ्चयन जाङ्झतको आरु 
सभेत १५ 

 2008.80.00 -स्ट्रफेयी (ब ङ्टईँ ऐसेरङ्ट,  कापर) १५ 

  -उऩशीषिक २००८.१९ फाहेकको 
ङ्झभिण सङ्जहतको अन्म :  

 2008.91.00 --ताडीको रुिको भाङ्झथल्रो टङ्टप्ऩो 
(ऩाभ हाटिस) १५ 
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 2008.93.00 --्मानफेयीहरू (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩिन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस); ङ्झरङ्गनफेयीहरू 
(भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ बाइङ्जटस-
आइडाएअ) । १५ 

 2008.97.00 -- ङ्झभिणहरु १५ 

  --अन्म:  

 2008.99.90 ---अन्म  १५ 

20.09  ङ्ञचनी वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩाने ऩदाथि 
हारेको  वा  नहारेको, स्प्रीट 
नहारेको  य  नकङ्ट हाएको  परपूर 
वा सङ्टक्िापरको  यस ( अङ्गङ्टयको  
काॉचो  यस य नङ्चयवरको ऩानी  
सभेत) य वानस्ऩङ्झतक यसहरू ।  

  -सङ्टन्तराको यस (ओयेन्ज जङ्टस):  

 2009.11.00 --ङ्जहभीकृत (फ्रोजेन) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.12.00 --ङ्जहभीकृत नगङ्चयएको, वृऺ  भूल्म 
२० ननाघेको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.19.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -बोगटेको यस; ऩभेरोको यस:  

 2009.21.00 --वृऺ  भूल्म २० ननाघेको  प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.29.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अन्म कङ्ट नै जङ्ञम्वय जाङ्झत 
(ङ्झसटयस) को एकर परको यस:  

 2009.31.00 --वृऺ  भूल्म २० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.39.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 
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  -ब ङ्टईँकटहयको यस ( ऩाइनेऩर 
जूस):  

 2009.41.00 --वृऺ  भूल्म २० बन्दा फढी 
नबएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.49.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.50.00 -गोरबेडाको यस (टभाटो जूस) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अङ्गङ्टयको यस (ग्रऩे जूस) (अङ्गङ्टयको 
काॉचो यस) (ग्रऩे भष्ट) सभेत:  

 2009.61.00 --वृऺ  भूल्म ३० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.69.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -स्माउको यस (एप्ऩर जङ्टस) :  

 2009.71.00 --वृऺ  भूल्म २० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.79.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अन्म कङ्ट नै एउटै परपूर,  
सङ्टक्िापर वा वनस्ऩङ्झतको यस:  

 2009.81.00 --्मानफेयी (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩिन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस) को यस; ङ्झरङ्गनफेयी 
(भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ बाइङ्जटस-
आइडाएअ) को यस 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  --अन्म्  

 २००९.८९.१० ---आॉऩको यस प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 २००९.८९.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.90.00 -यसको ङ्झभिण प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 
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२१.०१  कपी, ङ्ञचमा वा भेटका साय, यस वा 
सान्द्र (कन्सेन्टे्रट) य ङ्झतनै यस वा 
सान्द्रको आधाय ङ्झरई वा कपी 
ङ्ञचमा य भेटको आधाय ङ्झरई 
फनाइएको तमायी ऩदाथिहरु 
ब ङ्टङ्जटएको ङ्ञचकोयी य अरु ब ङ्टङ्जटएका 
कपी प्रङ्झतस्थाऩक (सङ्ञब्स्टच्मङ्टट) य 
ङ्झतनफाट प्राप्त साय, यस य  
सान्द्रहरु।  

  -कपीको सत्व, साय य सान्द्र 
(एक्स्ट्राक्ट्स, एसेन्स य कन्सेन्टे्रट), 
य मी सत्व, साय वा सान्द्रराई वा 
कपीराई  अॊश ( फेङ्झसस) फनाई 
तमाय गङ्चयएका ऩङ्चयकायहरु्  

 २१०१.११.०० --सत्व, साय य सान्द्रहरु  १० 

 २१०१.१२.०० --सत्व, साय वा सान्द्रराई अॊश 
(फेङ्झसस) फनाई वा कपीराई अॊश 
फनाई तमाय गङ्चयएका ऩङ्चयकायहरु  १० 

 २१०१.२०.०० -ङ्ञचमा वा भेटका साय, यस वा 
सान्द्र (कन्सेन्टे्रट) य ङ्झतनका साय, 

यस वा सान्द्रको आधाय ङ्झरई वा 
ङ्ञचमा य भेटराई आधाय ङ्झरई 
फनाइएको तमायी ऩदाथिहरु १० 

 २१०१.३०.०० -ब ङ्टङ्जटएको ङ्ञचकोयी य ब ङ्टङ्जटएका 
कपी प्रङ्झतस्थाऩक (सङ्ञब्स्टच्मङ्टट) य 
ङ्झतनीहरुका साय तत्त्व य सान्द्र 
(कन्सेन्टे्रट) हरु  १० 
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२१.०३  सस य ससको राङ्झग चाङ्जहने 
ऩङ्चयकाय; ङ्झभङ्ञित भसरा य ङ्झभङ्ञित 
भभिसरा; सस्मूौःको ङ्जऩठो, भैदा य 
तमायी सस्मूौः (भष्टाडि) ।  

 २१०३.३०.०० -सस्मूौःको ङ्जऩठो य भैदा य तमायी 
सस्मूौः १० 

२१.०५ २१०५.००.०० कोको ङ्झभङ्झसएको वा नङ्झभङ्झसएको 
आइसङ्जिभ य अन्म िान मोग्म 
आइस। २० 

21.06  अन्मत्र नऩयेको िाद्य ऩदाथि।  

  -अन्म:  

 2106.90.10 --दारभोठ,  नभङ्जकन, ब ङ्टङ्ञजमा य 
चभेना ५ 

 2106.90.20 सङ्टतॉ यङ्जहत ऩान भसरा  प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.८२१।- 

 2106.90.६0 सङ्टतॉ यङ्जहत सङ्टगङ्ञन्धत सङ्टऩायी प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.३५०।- 

22.02  ङ्ञचनी  हारेको वा  अन्म गङ्टङ्झरमो 
फनाउने ऩदाथि हारेको वा  स्वाङ्छदष्ठ 
फनाइएको ऩानी, िङ्झनज ऩानी  य 
वामङ्ट  प्रवाङ्जहत  ऩानी ( एङ्चयटेड) 
सभेत, य  शीषिक  २०.०९  को  
परपूर वा सङ्टक्िापर वा   
वनस्ऩङ्झतको यस सभावेश नबएको  
अन्म अल्कोहर यङ्जहत  ऩेम  
ऩदाथिहरू।  

  -अन्म:  

 2202.91.00 --अल्कोहर यङ्जहत ङ्जवमय प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.३०।- 

  --अन्म:  
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 2202.99.10 ---ईनजॉ ङ्झरङ्क्रक्स प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५०।- 

 2202.99.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२५।- 

22.03 2203.00.00 जौफाट फनेको ङ्झफमय। प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

22.04  ताजा अङ्गङ्टयको वाइन य अल्कोहर 
हारी सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको 
(पोङ्जटिपाइड) वाइन सभेत शीषिक 
२०.०९ को फाहेक काॉचो 
अङ्गङ्टयको यस (ग्रऩे भस्ट)  

  -स्ऩाङ्जकि ङ वाइन:  

 2204.10.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.10.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.10.३0 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  -अन्म वाइन; काॉचो अङ्गङ्टयको यस,  
अल्कोहर हारेय कङ्ट हङ्टन योकेको वा 
ढीरो गयेको:  

  --२ ङ्झरटय वा कभ जान ेबाॉडोभा 
यहेको:  

 2204.21.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.21.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.21.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 
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  -- २ ङ्झरटयबन्दा फढी तय १० 
ङ्झरटय ननाघ्न ेबाॉडोभा यहेको्  

 2204.22.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.22.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.22.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  --अन्म:  

 2204.29.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.29.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 
2204.29.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 

अल्कोहर बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  -अन्म काॉचो अङ्गङ्टयको यस ( ग्रऩे 
भस्ट):  

 

 
2204.30.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 

बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.30.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.30.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.05  बयभाउथ य वास्ना आउने साय वा 
सङ्टगङ्ञन्धत फोट ङ्झफरुवा ङ्झभङ्ञित 
ताजा अङ्गङ्टयको अन्म  वाइन।  
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  -२ ङ्झरटय वा कभ जान े बाडाभा 
यहेको:  

 2205.10.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.10.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 
2205.10.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 

अल्कोहर बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  -अन्म:  

 

 
2205.90.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 

बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.90.२0 ---१२ प्रङ्झतशतबन्दा फढी १७  
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.90.30 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.06  अन्म कङ्ट हाएको ( पभेण्टेड) ऩेम 
ऩदाथिहरु ( उदाहयणत: स्माउफाट 
फनेको साइडय,  नासऩातीफाट 
फनेका ऩेयी, कङ्ट हाएको भह य ऩानी 
ङ्झभराएको ङ्झभड, साके ); अन्मत्र 
नऩयेका वा सभावेश नबएका 
कङ्ट हाएको ऩेम ऩदाथिहरु (पभेण्टेड् 
ङ्झफबयेजेज) को ङ्झभिण ङ्ञस्प्रटय 
कङ्ट हाइएका ऩेम ऩदाथिहरु 
(पभेण्टेड् ङ्झफबयेजेज) तथा 
अभायक ऩेम ऩदाथि 
(ननअ्ल्कोहोङ्झरक ङ्झफबयेजेज) 
हरुको   ङ्झभिण।  
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 2206.00.10 ---छ्याङ्ग (कन्ट्री ङ्झफमय) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४3।- 

 2206.00.20  ---सेम्ऩेन,  सेयी,  ङ्झभड,  ऩेयी, 
साइडय  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 2206.00.३0 ---साके 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 2206.00.४0 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको जडीफङ्टटी ङ्झभङ्ञित 
भङ्छदया,  कक्टेर (अल्कोहङ्झरक य 
अल्कोहङ्झरक/ननअ्ल्कोहङ्झरक 
ङ्झभिण) तथा अन्म पभेण्टेड 
भङ्छदयाहरू  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 2206.00.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.07  ८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर 
शङ्ञि वा सो बन्दा भाङ्झथ 
अल्कोहर शङ्ञि बएको अङ्ञन्डनेचडि 
इथामर अल्कोहर य जङ्टनसङ्टकै 
अल्कोहर शङ्ञि बएको ङ्झडनेचडि 
इथाइर अल्कोहर य अन्म ङ्ञस्प्रट  

  -८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर 
शङ्ञि वा सोबन्दा भाङ्झथ अल्कोहर 
शङ्ञि बएको अङ्ञन्डनेचडि इथामर 
अल्कोहर्  

 2207.10.10 ---अनङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर  
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.८०।- 

 2207.१०.२० ---आमतनभा ८० प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी अल्कोहर बएका 
भङ्छदयाको कच्चा ऩदाथिको रूऩभा 
प्रमोग हङ्टने येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.८०।- 
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 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्मङ्टट्रर 
अल्कोहर) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.८६।- 

 2207.10.४0 ---एनहाइरस इथानोर (९९ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी अल्कोहर 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२।- 

 2207.10.९0 ---अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.८६।- 

  -जङ्झतसङ्टकै अल्कोहर शङ्ञि बएको 
ङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर य 
अन्म ङ्ञस्प्रट्   

 2207.२०.१० ---ङ्झडनेचडि ङ्ञस्प्रट (८० देङ्ञि ९९ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.३०।- 

 2207.२०.९० ---अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.८६।- 

22.08  ८० प्रङ्झतशतबन्दा कभ घनत्व 
अल्कोहर शङ्ञि बएको अङ्जवकृत             
(अनङ्झडनेचडि) एङ्झथर अल्कोहर; 
अयि (ङ्ञस्ऩङ्चयट्स), भङ्छदया 
(ङ्झरकसि) य अन्म भादक 
(ङ्ञस्ऩङ्चयच ङ्टअस) ऩेमहरु (फेबयेजेज)।   

  -अङ्गङ्टयको वाइन वा अङ्गङ्टय भाकि फाट 
ङ्झनकाङ्झरएको ङ्ञस्प्रट (ब्राण्डी):      

 2208.20.10 ---वाइन वा ब्राण्डीको कच्चा 
ऩदाथिको रूऩभा प्रमोग हङ्टने सफै 
प्रकायका भादक द्रफहरु ( ङ्ञस्प्रट 
सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म्  
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 2208.20.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.20.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 

 2208.20.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.20.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -ह्वीस्कीहरु्  

 2208.30.10 ---ह्वीस्कीको कच्चा ऩदाथिको 
रूऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु            
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  

 2208.30.९१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.30.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 
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 2208.30.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.30.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -उिङ्टको उत्ऩादनहरुराई  कङ्ट हाएय 
च ङ्टराई गयी ङ्झनकाङ्झरएको यभ य 
अन्म ङ्ञस्प्रट:  

 2208.40.10 ---यभ य अन्म ङ्ञस्प्रटहरुको कच्चा 
ऩदाथिको रूऩभा प्रमोग हङ्टन ेउिङ्टको 
उत्ऩादनहरुराई कङ्ट हाएय च ङ्टराई 
गयी ङ्झनकाङ्झरएको ङ्ञस्प्रट सभेतका 
भादक द्रफहरु 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  

 2208.40.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.40.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 

 2208.40.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 
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 2208.40.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -जीन य जेनेबा:  

 2208.50.10 ---ङ्ञजन य जेनेबाको कच्चा 
ऩदाथिको रूऩभा प्रमोग भादक 
द्रफहरु (ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  

 2208.50.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.50.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 

 2208.50.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.50.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -बोड्का्  

 2208.60.10 ---बोड्काको कच्चा ऩदाथिको 
रूऩभा प्रमोग भादक द्रफहरु 
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  
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 2208.60.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.60.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 

 2208.60.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.60.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -भङ्छदया ( ङ्झरकसि) तथा उद्दीऩक 
(कङ्झडिमल्स):   

 2208.70.10 ---भङ्छदया (ङ्झरकसि) तथा उद्दीऩक 
(कङ्झडिमल्स) को कच्चा ऩदाथिको 
रूऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु 
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  

 2208.70.9१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.70.92 ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 
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 2208.70.93 ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.70.9९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

  -अन्म:  

 2208.90.10 ---अन्म भङ्छदयाको कच्चा ऩदाथिको 
रूऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु 
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२२८।- 

  ---अन्म:  

 2208.90.9१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको)  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 2208.90.9२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको ( ४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१३०६।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७४१।- 

 2208.90.9३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१२१५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१७३५।- 

 2208.90.9४ ----४० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३४.२३ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६१०।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१०१७।– 
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 2208.90.9५ ----५० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (२८.५३ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४७२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.९४४।– 

 2208.90.9६ ----७० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (१७.१२ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भात्रा 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१३८।– 

 2208.90.9९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१७५०।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.२०५९।- 

 द्रष्टव्म तय आमाङ्झतत भङ्छदयाको हकभा 
भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित दयफन्दीभा 
तोङ्जकएको अल्कोहरको भात्राभा 
एक प्रङ्झतशतसम्भ पयक बएभा 
सोही दयफन्दी राग्नेछ य एक 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी पयक बएभा 
नङ्ञजकको उच्चदयको दयफन्दी 
अनङ्टसाय अन्त:शङ्टल्क रगाई असङ्टर 
उऩय गङ्चयनेछ।  

२३.०९  जीवजन्तङ्टको आहायको रूऩभा 
प्रमोग हङ्टने तमायी वस्तङ्ट।  

 २३०९.१०.०० -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएको 
कङ्ट कङ्ट य वा ङ्झफयाराको िाना १० 

24.01  अङ्झनङ्झभित (अन्म्मानङ्टफ्माक्चडि) सङ्टतॉ; 
सङ्टतॉको अवशेष   

 2401.10.00 -डाॉठफाट नछङ्टट्याइएको वा 
नङ्झनकाङ्झरएको सङ्टतॉ ( नट 
स्टेम्ड/स्ट्रीप्ड) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१३०।- 
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 2401.20.00 -आॊङ्ञशक वा ऩूणि रूऩभा डाॉठफाट 
छङ्टट्याइएको वा ङ्झनकाङ्झरएको सङ्टतॉ 
(स्टेम्ड/ स्ट्रीप्ड) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१३०।- 

 2401.30.00 -सङ्टतॉको अवशेष 
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१३०।- 

24.02  सङ्टतॉ वा सङ्टतॉको प्रङ्झतस्थाऩक  
(सङ्ञब्स्टच्मङ्टट) फाट फनेको ङ्झसगाय,  
च ङ्टयोट ( चेरुट्स), सानो ङ्झसगाय   
(ङ्झसगाङ्चयरस) य च ङ्टयोट (ङ्झसगयेट)।  

 2402.10.00 -सङ्टतॉको ङ्झसगाय, च ङ्टयोट ( चेरुट) य 
सानो ङ्झसगाय (ङ्झसगायीरस) 

प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.३०।- 

  -सङ्टतॉको च ङ्टयोट  (ङ्झसगयेट):  

 2402.20.10 ---ङ्जपल्टय नबएको प्रङ्झत एभ 
रु.७१०।– 

  ---ङ्जपल्टय बएको:  

 2402.20.21 ----७० ङ्झभ.ङ्झभ. सम्भ रम्फाइको प्रङ्झत एभ 
रु.1६३५।- 

 2402.20.22 ----७० बन्दा फढी ७५ ङ्झभ.ङ्झभ. 
सम्भ रम्फाइको 

प्रङ्झत एभ 
रु.२२२५।- 

 2402.20.23 ----७५ बन्दा फढी ८५ ङ्झभ.ङ्झभ. 
सम्भ रम्फाइको  

प्रङ्झत एभ 
रु.२८८०।- 

 2402.20.24 ----८५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी 
रम्फाइको  

प्रङ्झत एभ 
रु.३९६५।- 

  -अन्म:  

 2402.90.10 ---तमायी ङ्झफॉडी प्रङ्झत एभ 
रु.9४।- 

 2402.90.20 ---सफै प्रकायका ङ्झसगाय प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.३०।- 

 2402.90.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.३०।- 
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24.03  अन्म ङ्झनङ्झभित (म्मानङ्टफ्माक्चडि) सङ्टतॉ 
य प्रङ्झतस्थाऩक सङ्टतॉ; सभरुऩी              
(होभोङ्ञजनाइज्ड) वा ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
(ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टतॉ; सङ्टतॉको 
यस य साय।  

  -कङ्ट नै ऩङ्झन अनङ्टऩातभा सङ्टतॉको 
प्रङ्झतस्थाऩक ( सङ्ञब्स्टच्मङ्टट) बएको 
वा नबएको धूभऩान गने सङ्टतॉ :  

 २४०३.११.०० --मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म १ 
भा उङ्ञल्रङ्ञित वाटय ऩाइऩ 
टोब्माको (तभािङ्ट)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२०००।- 

  --अन्म:  

 2403.19.10 ---ऩाइऩ टोफाको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२०००।- 

 2403.19.20 --च ङ्टयोट तथा ङ्झफॉडीको राङ्झग 
प्रशोङ्झधत सङ्टतॉ 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.३४३।- 

 2403.19.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.३४३।- 

  -अन्म:  

 2403.91.00 --सभरुऩी ( होभोङ्ञजनाइज्ड) वा 
ऩङ्टनङ्झनङ्झभित (ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टतॉ 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

  --अन्म:  

 2403.99.10 ---जदाि, िैनी, नस ( स्नप) य 
गङ्टट्िा य ङ्झनकोटीनमङ्टि ऩान 
भसराहरु तथा मस्तै सङ्टतॉ ङ्झभङ्ञित 
तमायी वस्तङ्टहरु 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.८२१।- 

 2403.99.20 ---चनूा ङ्झभराई िान े िङ्टद्रा 
ङ्झफिीको राङ्झग प्माङ्जकङ्ग गङ्चयएको 
सङ्टतॉ 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 
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 2403.99.30 ---िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग 
नयाङ्ञिएको काङ्जटएको सङ्टतॉ ( कट् 
टोफाको); धङ्टरो सङ्टतॉ ( डस्ट 
टोफाको) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

  --अन्म: 
 

  ---अन्म्   

 २४०३.९९.९१ ----हङ्टक्का फ्रेवय प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१४००।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

२४.०४  दहन नगयी सासरे ताङे्ङ उदे्दश्मरे 
फनाइएका सङ्टतॉ, ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित सङ्टतॉ, 
ङ्झनकोङ्जटन, सङ्टतॉ वा ङ्झनकोङ्जटनका 
प्रङ्झतस्थाऩकहरू बएका 
उत्ऩादनहरू; भाङ्झनसको शयीयभा 
ङ्झनकोङ्जटन प्रवेश गयाउने उदे्दश्मरे 
फनाइएका अन्म ङ्झनकोङ्जटन बएका 
उत्ऩादनहरू  

  -दहन नगयी सासरे ताङे्ङ उदे्दश्मरे 
फनाइएका उत्ऩादनहरू:    

 २४०४.११.०० --सङ्टतॉ बएको वा ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित सङ्टतॉ       प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

 २४०४.१२.०० --अन्म, ङ्झनकोङ्जटन बएको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

 २४०४.१९.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४६०।- 

  -अन्म:  

 २४०४.९१.०० --भङ्टिफाट (ओयर) प्रमोगको 
राङ्झग 80 

 २४०४.९२.०० --छाराको भाध्मभफाट 
(ट्रान्सडभिर) प्रमोगको राङ्झग  80 
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 २४०४.९९.०० --अन्म 80 

25.15  अङ्झर अङ्झर टङ्टिाएको वा 
कयौतीद्वाया काटेको वा अरु 
ङ्जकङ्झसभरे काटेको ङ्जवङ्ञशष्ट गङ्टरुत्व 
२.५ वा फढी बएको चायऩाटे 
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाता 
भाविर ( सङ्गभभिय),  ट्राबयङ्जटन,  
इकोङ्ञजन य अन्म चनूद्वाया स्भायक 
वा बवन फनाउन े ढङ्टङ्गा य 
एरावाष्टय (स्पङ्जटक ढङ्टङ्गा)।  

  -भाविर सङ्गभभिय य ट्राबयङ्जटन:  

 2515.12.00 --कयौंतीद्वाया अङ्झर अङ्झर काङ्जटएको 
वा अरु ङ्जकङ्झसभरे काटेको चायऩाटे 
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाता ५ 

 2515.20.00 –इकोङ्ञजन वा अन्म चनू ङ्झभङ्ञित 
स्भायक वा बवन फनाउन ेढङ्टङ्गा य 
एरावाष्टय (स्पङ्जटक ढङ्टङ्गा)  ५ 

25.16  कयौंतीद्वाया वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे 
अङ्झर अङ्झर ताङ्झछएको, काङ्जटएको 
वा टङ्टिाइएको चायऩाटे ( वगािकाय 
सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाताको रूऩभा 
यहेको ग्रनेाइट ( कडा ऩत्थय),  
ऩपािइयी, येशा नबएको आग्नेम 
चट्टान, वेसाल्ट, फरौटे ढङ्टङ्गा य 
स्भायक एवॊ बवन फनाउन े अन्म  
ढङ्टङ्गा।  

  -कडा ऩत्थय (ग्रनेाइट) :  
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 2516.12.00 --कयौंतीद्वाया अङ्झर अङ्झर काङ्जटएको 
वा अन्म प्रकायरे काटेको चायऩाटे  
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाता 1५ 

  -फरौट ढङ्टॊगा्  

 2516.20.10 ---टङ्ट्माइएका वा नटङ्ट्माइएका  
ङ्झगट्टी य फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ इिसम्भका  1५ 

 2516.20.20 ---टङ्ट्माइएका वा  नटङ्ट्माइएका  
२.५ इिबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 1५ 

 2516.20.30 ---टङ्ट्माइएका वा नटङ्ट्माइएका  
ढङ्टङ्गाहरू य फारङ्टवाको ङ्झभिण, छयाि 1५ 

 2516.90.00 -अन्म स्भायक वा बवन फनाउन े
ढङ्टङ्गा 1५ 

२५.२३  ऩोटिरेण्ड ङ्झसभेण्ट ( च ङ्टन ढङ्टङ्गा य 
दङ्टभट भाटोराई बट्टीभा ऩोल्दा 
फङ्झनने ङ्झसभेण्ट), एरङ्टङ्झभनस ङ्झसभेण्ट 
(एरङ्टङ्झभङ्झनमभ अक्साइड मङ्टि 
ङ्झसभेण्ट), स्राग ङ्झसभेण्ट, सङ्टऩय 
सल्पेट ङ्झसभेण्ट य अन्म मस्तै 
हाइरोङ्झरक ङ्झसभेण्टहरु ( ऩानीभा 
कडा हङ्टन े ङ्झसभेण्ट), यङ्गीन वा 
यङ्गहीन अथवा ङ्ञक्रङ्कय  (धातङ्टभर) 
को रूऩभा।  

  -ऩोटिल्माण्ड ङ्झसभेण्ट :  

 2523.21.00 --कृङ्झत्रभ रूऩरे यङ्गाएको वा 
नयङ्गाएको सेतो ङ्झसभेण्ट 

प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.29.00 --अन्म (ऩोटिल्माण्ड ङ्झसभेण्ट िैयो) प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.30.00 -आरङ्टङ्झभनस ङ्झसभेण्ट प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 
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 2523.90.00 -अन्म हाइरोङ्झरक ङ्झसभेण्ट प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

32.08  अजरीम भाध्मभभा प्रङ्ञऺप्त                 
(ङ्झडस्ऩस्डि) वा घङ्टङ्झरत ( ङ्झडजोल्भ्ड)  
सॊश्लङे्जषत ऩोङ्झरभयहरु (फहङ्टबाव) वा 
यासामङ्झनक ढङ्गफाट ऩङ्चयवङ्झतित                 
(भोङ्झडपाइड) सॊश्लङे्जषत 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत यङ्गरेऩ 
(ऩेन्टस) य योगन  ( वाङ्झनिस) हरु 
(इनाभेर य प्रराऺायस सभेत); मस 
बागको द्रष्टव्मभा ऩङ्चयबाषा गये 
अनङ्टसायका घोरहरु (सोल्मङ्टशन)।  

 3208.10.00 -ऩोङ्झरष्टयभा आधाङ्चयत ७ 

 3208.20.00 -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइन 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत ७ 

 3208.90.00 -अन्म ७ 

32.09  जरीम भाध्मभभा ङ्झडष्ऩस्डि (प्रङ्ञऺप्त) 
वा ङ्झडजल्ब ( घङ्टङ्झरत) गङ्चयएको 
कृङ्झत्रभ ऩोङ्झरभयहरु ( फहङ्टबाग) वा 
यासामङ्झनक तवयरे ऩङ्चयवतिन 
गङ्चयएको प्राकृङ्झतक ऩोङ्झरभयहरुभा 
आधाङ्चयत यङ्गरेऩ ( ऩेन्ट) य योगन   
(वाङ्झनिस) इनाभेर य प्रराऺायस 
(ल्माकसि) सभेत)।  

  -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइर ऩोङ्झरभयभा 
आधाङ्चयत्  

 ३२०९.१०.१० ---एिेङ्झरक इभङ्टल्सन ७ 

 ३२०९.१०.९० ---अन्म ७ 
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 3209.90.00 -अन्म ७ 

32.10  अन्म यङ्ग रेऩ ( ऩेन्ट) य योगन                 
(फाङ्झनिस) ( इनाभेर, प्रराऺायस 
ल्माकय य ङ्झडस्टेम्ऩय सभेत) छारा 
तमायी गने ( रेदय ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग) 
काभभा प्रमोग हङ्टन ेिारका तमायी 
वाटय ङ्जऩगभेन्ट (जरीम वणिक)  

 ३२१०.००.१० ---सडकभा ङ्ञचन्ह रगाउने 
थभोप्राङ्जष्टक यङ्गरेऩ (थभोप्राङ्जष्टक 
योड भाङ्जकि ङ्ग भेटेङ्चयमर) ७ 

 ३२१०.००.९० ---अन्म ७ 

३२.१४  ङ्झससाकाय (ग्रेङ्ञजमय) को ऩङ्टट्टी, 
ग्राफ्टीङ्ग ऩङ्टट्टी, येङ्ञजन ङ्झसभेण्ट, 
कौक (सङ्ञन्धफन्धक) मौङ्झगकहरु य 
अन्म भाङ्जष्टक (िोटो) हरु; 
ङ्ञचत्रकायको बयौट  (ङ्जपङ्झरङ्ग) हरु, 
गहृभङ्टि (फ्मासाड), ङ्झबत्री ङ्झबत्तो, 
ब ङ्टईँ य तल्रो छत (ङ्झसङ्झरङ्ग) य 
मस्तै ठाउॉको राङ्झग सतहको 
ङ्जकयण ऩयावतिन ङ्झनयोधक 
उत्ऩादनहरु।  
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 ३२१४.१०.०० -काचनकताि (ङ्झसशाको काभ गने 
ग्रेङ्ञजमय) को ऩोटीन (ऩङ्टट्टी), 
योऩण वा करभ फाॉध्न े  
(ग्राफ्टीङ्ग) ऩोटीन (ऩङ्टट्टी), येङ्ञजन 
ङ्झसभेण्टहरु, सङ्ञन्धफन्धक (कौङ्जकङ्ग) 
मौङ्झगकहरु  (कम्ऩाउण्डस) य 
अन्म भाङ्ञस्टक्स (िोटाहरु); 
ङ्ञचत्रकाय (ऩेण्टय) को बयौट 
(ङ्जपङ्झरङ्गस)  ५ 

 ३२१४.९०.०० -अन्म  ५ 

३३.०२  उद्योगभा कच्चा ऩदाथिको रूऩभा 
प्रमोग गङ्चयने िारका, सङ्टगन्धमङ्टि 
तत्त्वहरु (ओडोङ्चयपेयश 
सब्सटान्सेज) का ङ्झभिणहरु 
(ङ्झभक्सचसि) य एक वा फढी 
त्मस्ता तत्त्वहरुको आधाय (फेङ्झसस) 
बएका ङ्झभिणहरु ( भद्यसायीम 
(अल्कोहोङ्झरक) घोर ( सोल्मूसन) 
हरु सभेत); ऩेम ऩदाथिहरु 
(फेबयेजेज) को उत्ऩादन  
(म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग हङ्टने 
िारका, सङ्टगन्धमङ्टि तत्त्वहरु 
(ओडोङ्चयपेयस सब्सटान्सेस) भा 
आधाङ्चयत अन्म तमायी वस्तङ्टहरु 
(ङ्जप्रऩयेसन्स)।  

  -िाद्य वा ऩेम उद्योगभा प्रमोग हङ्टन े
िारको्  
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 ३३०२.१०.१० ---भद्यसायीम (अल्कोहोङ्झरक) घोर 
(सोल्मङ्टसन) हरुभा प्रमोग हङ्टने 
सङ्टगन्धमङ्टि तत्त्वहरु (ओडोङ्चयपेयश 
सब्सटान्सेज) ५ 

33.03 3303.00.00 सङ्टगङ्ञन्धत वा शयीय सपाई 
सम्फन्धी ऩानी। १५ 

33.04  सौन्दमि वा रूऩ-सज्जा ( भेक-अऩ) 
का साभानहरु (औषङ्झध फाहेकको), 
छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयने वस्तङ्टहरु; घाभ छल्ने वा 
घाभद्वाया (छारा) यङ्गाउन े
(सनट्यान) साभानहरु सभेत;  हात 
य नङ प्रशाधनहरु ( भेङ्झनक्मोय) वा 
गोडाको उऩचाय सम्फन्धी                     
(ऩेङ्झडक्मोय) साभानहरु।  

 3304.10.00 -ओठ सज्जा ( ङ्झरऩ भेकअऩ) का 
साभानहरु १५ 

 3304.20.00 -आॉिा सजाउने ( आइ भेकअऩ) 
का साभानहरु १५ 

  -हात गोडाका नङ उऩचाय 
सम्फन्धी प्रसाधनहरु्  

 ३३०४.३०.१० ---नङऩोङ्झरस १५ 

 ३३०४.३०.९० ---अन्म १५ 

 3304.91.00 --सॊऩीङ्झडत ( कम्प्रसे्ड) गयेको वा 
नगयेको ऩाउडय  १५ 

  --अन्म्  

 ३३०४.९९.१० ---अनङ्टहायभा रगाउने ङ्जिभ १५ 
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 ३३०४.९९.३० ---शयीयभा रगाउने रोसन १५ 

 ३३०४.९९.५० ---छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयने िङ्टद्रा ङ्झफिी प्माकभा यहेको 
ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी १५ 

 ३३०४.९९.९० ---अन्म १५ 

33.05  कऩारभा प्रमोग गङ्चयने साभानहरु।  

 3305.10.00 -स्माम्ऩूहरु १5 

 3305.20.00 -स्थामी रूऩभा कऩार ङ्झसधा गने 
वा घङ्टभाउयो फनाउन ेसाधनहरु १5 

 3305.30.00 -कऩार यङ्गाउन ेप्रराऺायस १5 

  -अन्म्  

 ३३०५.९०.१० ---कऩारभा रगाउने तेर १5 

 ३३०५.९०.२० ---कऩारभा रगाउने यङ्ग १5 

 ३३०५.९०.३० ---कऩारभा रगाउने ङ्जिभ १5 

 ३३०५.९०.४० ---कऩारभा रगाउने कङ्ञण्डसनय १5 

 ३३०५.९०.९० ---अन्म १5 
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33.06  भङ्टि सम्फन्धी ( ओयर) वा दाॉत 
सम्फन्धी ( डेण्टर) स्वास््म                
(हाइङ्ञजन) ङ्झनङ्झभत्तका तमायी 
वस्तङ्टहरु ( ङ्जप्रऩयेसन्स),  दन्त 
ङ्ञस्थयक रेदो य चणूि ( डेिय 
ङ्जपक्सेङ्जटब ऩेष्ट्स य ऩाउडसि) 
सभेत; अरग अरग 
(इनङ्झडङ्झबजङ्टअर) िङ्टद्रा  ङ्झफिीको 
प्माकेजभा बएको दाॉतहरुको चेऩ 
(फीचको बाग) सपा गनि प्रमोग 
गङ्चयने तन्तङ्ट (मानि) ( डेण्टर फ्रस ्
वा दाॉत वा दाॉतको चेऩ सपा गनि 
फनाइएको भङ्टरामभ िारको 
धागो)।  

 3306.10.00 -दन्त भिनहरु (डेङ्ञण्टफ्रीसेस) १५ 

 3306.20.00 -दाॉतहरुको चेऩ सपा गनि प्रमोग 
गङ्चयने तन्तङ्ट (डेण्टर फ्रस) १५ 

 3306.90.00 -अन्म  १५ 

33.07  दाह्री फनाउन े( ङ्जप्रशेब, शेङ्झबङ्ग य 
आफ्टयशेब) साभानहरु, गन्ध 
हटाउने, नङ्टहाउन े साभानहरु, यौं 
िङ्टइल्माउने साभानहरु य अन्मत्र 
नऩयेका, अन्म सङ्टगङ्ञन्धत िृङ्गाङ्चयक 
वा सय सपाइका साभानहरु;  
ङ्जवसङ्क्रिाभक तत्त्वहरु बएको वा 
नबएको, सङ्टगङ्ञन्धत बएको वा 
नबएको कोठा गन्धहायक             

(ङ्झडओडोयाइजय) साभानहरु।  

 3307.10.00 -दाह्री फनाउन े( ङ्जप्रशेब, सेङ्झबङ्ग य 
आफ्टयशेब) साभानहरु १5 
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 3307.20.00 -व्मङ्ञिगत गन्ध हटाउन ेय ऩसीना 
योक्ने साभानहरु १५ 

 3307.30.00 -सङ्टगङ्ञन्धत नङ्टहाउन े रवण य 
स्नानका साभानहरु १५ 

  -कोठा सङ्टगङ्ञन्धत ऩाने वा कोठाको 
दङ्टगिन्ध हटाउन ेसाभग्रीहरु धाङ्झभिक 
काभभा प्रमोग हङ्टन े सङ्टगङ्ञन्धत 
साभानहरु सभेत्  

 ३३०७.४१.०० --"अगयफत्ती" य अन्म फारेऩङ्झछ 
सङ्टगङ्ञन्धत हङ्टने साभानहरु १५ 

 ३३०७.४९.०० --अन्म १५ 

 3307.90.00 -अन्म १५ 
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34.01  साफङ्टन; साफङ्टन बएका वा नबएका 
छड वा डण्डी ( वाय) ङ्जटङ्जकमा 
(केक), साॉचोभा ढारेय ( भोल्डेड) 
फनेका रूऩ वा आकृङ्झतका, फाह्य 
बागभा असय ऩाने ( सपेस 
एङ्ञक्टब) प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादन वा 
ङ्जवयचनहरु ( ङ्जप्रऩयेसन्स) साफङ्टन बए 
वा नबएका तयर (ङ्झरङ्ञक्वड) वा 
रेदो ( िीभ) रूऩभा बएको य 
िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएका ( ऩङ्टट अऩ पय ङ्चयटेर 
सेर) नङ्टहाउन ( वाङ्झसङ द स्कीन) 
ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा असय ऩाने 
(सपेस एङ्ञक्टब) प्राङ्गाङ्चयक 
उत्ऩादन वा ङ्जवयचन ( ङ्जप्रऩयेसन्स) 
हरु; साफङ्टन (सोऩ) वा अऩभाजिक 
(ङ्झडटजेण्ट) द्रब्म सॊङ्झसि    
(इङ्ञम्प्रग्नेटेड),  ङ्जवरेङ्जऩत (कोटेड) 
वा आवतृ्त (कबडि) बएका कागत,  
गद्दा (वाङ्झडङ्ग), जभोठ ( पेल्ट) य 
वमनेतय वस्तङ्ट (ननवङ्टबेन्स)।               

 3401.11.00 --ट्वाइरेट (शायीङ्चयक सपाइ) को 
प्रमोगको राङ्झग ( औषङ्झधभूरक 
उत्ऩादन सभेत  5 

 3401.19.00 --अन्म  5 

  -अन्म रूऩका साफङ्टन्  

 ३४०१.२०.१० ---सोङ्झडमभ फ्माट्टी एसीड साल्ट 
(सोऩ नङ्टडल्स) 5 

 ३४०१.२०.९० ---अन्म 5 



 

217 
 

 3401.30.00 -छारा सपा गने (नङ्टहाउन)े कामि 
ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा असय ऩाने,  
तयर ( ङ्झरङ्ञक्वड) वा रेदो (िीभ) 
रूऩभा बएका िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग 
प्रस्तङ्टत बएका प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादन 
(प्रोडक्ट्स) तथा ङ्जवयचनहरु  
(ङ्जप्रऩयेसन्स) 5 

34.02  प्राङ्गाङ्चयक फाह्य बागभा असय ऩाने 
कायकहरु (एजेन्ट) (साफङ्टन 
फाहेक); फाह्य बागभा असय ऩाने 
तमायी वस्तङ्टहरु, धङ्टने ( वाङ्झसङ्ग) 
उत्ऩादनहरु  ( धङ्टने सहामक 
साभान सभेत) य शीषिक ३४.०१ 
भा उल्रेि बएका फाहेक साफङ्टन 
बएको वा नबएको सपा गने 
(ङ्ञक्रङ्झनङ्ग) साभानहरु।  

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएका वा 
नयाङ्ञिएका एनआमोङ्झनक प्राङ्गाङ्चयक 
फाह्य  बागभा  असय  ऩाने ( सपेस 
एङ्ञक्टब) कायक (एजेन्ट) हरू:  

 ३४०२.३१.०० --ङ्झरङ्झनमय अरकाइरफेङ्ञिन 
सरपोङ्झनक अम्रहरू य ङ्झतनका 
रवणहरू 5 

 ३४०२.३९.०० --अन्म 5 

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएका वा 
नयाङ्ञिएका अन्म प्राङ्गाङ्चयक फाह्य 
बागभा  असय  ऩाने  (सपेस  
एङ्ञक्टब) कायक (एजेन्ट) हरू:  
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 ३४०२.४१.०० --क्माटआमोङ्झनक 5 

 ३४०२.४२.०० --नन-आमोङ्झनक 5 

 ३४०२.४९.०० --अन्म 5 

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीका राङ्झग याङ्ञिएका 
तमायी वस्तङ्टहरू:  

 ३४०२.५०.१० ---ङ्झडटयजेन्ट ऩाउडय 5 

 ३४०२.५०.९० ---अन्म 5 

 3402.90.00 -अन्म 5 

38.14 3814.00.00 प्राङ्गाङ्चयक सॊमङ्टि द्रवक (सोल्बेन्ट) 
य ऩातरो ऩाने ( ङ्झथनय) ऩदाथि, 
अन्मत्र नऩयेको; प्ररेऩ (ऩेन्ट) य 
योगन ( वाङ्झनिस) हटाउने वा भेट्न े
तमायी  साभानहरु। 

प्रङ्झत ङ्झर. 
रु.२२।– 

३९.१७  प्राङ्जष्टकका, नरीहरु, ऩाइऩहरु य 
होजहरु (राभो रचकदाय 
नरीहरु) य ङ्झतनका जडानहरु 
जस्तै जोनॉहरु, इल्वोज ( कङ्ट हङ्टनो), 
प्रान्जहरु (फाङ्जहय ङ्झनस्कन ेबाग)।  

 ३९१७.१०.०० -ङ्जपॉ ज नउड्न े प्रोङ्जटन वा कोषीम 
वस्तङ्टहरुका कृङ्झत्रभ आन्द्राब ङ्टॉडी 
(ससेज केङ्झसङ्क्रस) ५ 

  -नरीहरु, ऩाइऩहरु य होजेज 
(राभो रचकदाय नरीहरु), दह्रो्  

 ३९१७.२१.०० -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको ५ 

 ३९१७.२२.०० --प्रोङ्जऩङ्झरनको ऩोङ्झरभयको ५ 
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 ३९१७.२३.०० --ङ्झबनामर क्रोयाइडको 
ऩोङ्झरभयको ५ 

 ३९१७.२९.०० --अन्म प्राङ्जष्टकको ५ 

  -अन्म नरीहरु, ऩाइऩहरु य 
होजहरु ( राभो रचकदाय 
नरीहरु):  

 ३९१७.३१.०० --न्मूनतभ धड्काको चाऩ ( फस्टि 
प्रसेय) २७.६ एभऩीए बएको 
रचकदाय नरीहरु, ऩाइऩहरु य 
होजहरु ( राभो रचकदाय 
नरीहरु) ५ 

 ३९१७.३२.०० --अन्म, सफर ( ङ्चयइन्पोस्डि) 
नगयाइएका वा अरु ङ्जकङ्झसभफाट 
अन्म ऩदाथिहरुका साथ 
नङ्झभसाइएका, ङ्जपङ्जटङ ( उऩकयण 
ऩाटिऩ ङ्टजाि जस्ता साभानहरु) 
फाहेकका ५ 

 ३९१७.३३.०० --अन्म, सफर नगयाइएका वा 
अन्म ऩदाथिहरु नङ्झभसाइएका, 
ङ्जपङ्जटङ (उऩकयण, ऩाटिऩ ङ्टजाि जस्ता 
साभानहरु) सङ्जहतका ५ 

 ३९१७.३९.०० --अन्म ५ 

 ३९१७.४०.०० -ङ्जपङ्जटङहरु ( उऩकयण, ऩाटिऩ ङ्टजाि 
जस्ता साभानहरु) ५ 
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३९.१८  टाइरहरुको रूऩभा वा योरभा 
आपै टाॊङ्झसने वा नटाॉङ्झसन े
प्राङ्जष्टकको ब ङ्टईं ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ); मस बागको द्रष्टब्म ९ 
भा  उङ्ञल्रङ्ञित प्राङ्जष्टकका ङ्झबत्तो 
य ङ्झसङ्झरङ्गका  ढाक्न े वस्तङ्टहरु 
(कबङ्चयङस) ।  

  -ङ्झबनामर क्रोयाइडका 
ऩोङ्झरभयको्  

 ३९१८.१०.१० ---टामरको रूऩभा वा योरभा 
यहेका ब ङ्टईं  ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ्ग) ५ 

 ३९१८.१०.९० ---अन्म ५ 

  -अन्म प्राङ्जष्टकको्  

 ३९१८.९०.१० ---टामरको रूऩभा वा योरभा 
यहेका ब ङ्टईं  ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ) ५ 

 ३९१८.९०.९० ---अन्म ५ 

३९.२०  अकोशीम (नन्सेरङ्टल्मय) य असवर                
(नङ्जट्रइन्पोस्ड), अस्तय नहाङ्झरएको 
वा ऩटङ्झरत ( रेङ्झभनेट) नगङ्चयएको, 
आधाय ( सऩोटि) नहाङ्झरएको वा 
मस्तै अरु साभानसॉग नजोङ्झडएका 
प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, 

ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भ, फ्वाईर य 
ङ्ञस्ट्रऩहरु।  

  -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको्  
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 ३९२०.१०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.१०.९० ---अन्म 5 

  -प्रोङ्जऩङ्झरनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२०.२०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.२०.९० ---अन्म 5 

  -स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२०.३०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.३०.९० ---अन्म 5 

  -ङ्झबनामर क्रोयाइडका 
ऩोङ्झरभयहरुको्  

  --तौरको ङ्जहसाफरे ६ 
प्रङ्झतशतबन्दा घटी सङ्टघट्यकायी 
(प्राङ्जष्टसाइजसि) नयहेको्  

 ३९२०.४३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.४३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म्  

 ३९२०.४९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.४९.९० ---अन्म 5 

  -एिेङ्झरक ऩोङ्झरभयको्  

  --ऩोङ्झर ( ङ्झभथाइर ङ्झभथाङ्जिरेट) 
को्  

 ३९२०.५१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.५१.९० ---अन्म 5 
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  --अन्म्  

 ३९२०.५९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.५९.९० ---अन्म 5 

  -ऩोङ्झरकावोनेटहरु, अङ्ञल्कडयेङ्ञजन्स, 

ऩोङ्झरएङ्झरर इष्टयहरु वा अन्म 
ऩोङ्झरष्टयहरु्  

  --ऩोङ्झरकावोनेटहरुको्  

 ३९२०.६१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६१.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झर ( इथाइङ्झरन टेङ्चयफ्थारेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६२.९० ---अन्म 5 

  --असॊतपृ्त ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६९.९० ---अन्म 5 

  -सेरङ्टरोज वा मसका यासामङ्झनक 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरुको्  

  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदत सेरङ्टरोजको्  

 ३९२०.७१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 



 

223 
 

 ३९२०.७१.९० ---अन्म 5 

  --सेरङ्टरोज एङ्झसटेटको्  

 ३९२०.७३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.७३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म सेरङ्टरोज व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरुको्  

 ३९२०.७९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.७९.९० ---अन्म 5 

  -अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

  --ऩोङ्झर (ङ्झबनामर वङ्टटाईयन) को्  

 ३९२०.९१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९१.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झरमाभाइडको्  

 ३९२०.९२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९२.९० ---अन्म 5 

  --एङ्झभनो-येङ्ञजन्सको्  

 ३९२०.९३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९३.९० ---अन्म 5 

  --पेनोङ्झरक येङ्ञजन्सको्  

 ३९२०.९४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९४.९० ---अन्म 5 

  --अन्म प्राङ्जष्टकको्  

 ३९२०.९९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 
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 ३९२०.९९.९० ---अन्म 5 

३९.२१  प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, 

ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भ, फ्वाइरहरु य 
स्ट्रीऩहरु।  

  -कोशभम (सेरङ्टरय):  

  --स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.११.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.११.९० ---अन्म 5 

  --ङ्झबनामर क्रोयाइड ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.१२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१२.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झरमूयेथेनको्  

 ३९२१.१३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१३.९० ---अन्म 5 

  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदत ( ङ्चयजेनयेटेड) कोष 
(सेरङ्टरोज) को्  

 ३९२१.१४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१४.९० ---अन्म 5 

  --अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

 ३९२१.१९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१९.९० ---अन्म 5 

  -अन्म्  
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  --अन्म्  

  ---भङ्टद्रण गङ्चयएको्  

 ३९२१.९०.११ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स  5 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्म 5 

  ---अन्म्  

 ३९२१.९०.९१ ----थभािकोर 5 

 ३९२१.९०.९२ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स 5 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्म 5 

39.22  प्राङ्जष्टकका स्नानगाय (वा्स) हरु,  
वहङ्टधाय स्नानागाय (सावय वा्स) 
हरु, ऩानी आउन े य ङ्झनस्कन े
व्मवस्था सङ्जहतको डङ्टॉड (ङ्झसङ्क) हरु,  
प्रऺारनाधाय (वाश-फेङ्झसन), सफडेट 
हरु, ल्माबोटयी प्मानहरु,  आसनहरु 
(ङ्झसट्स) य ढकनीहरु ( कबसि), 
प्रऺारन जराधाय (फ्रङ्झसङ्ग 
ङ्झसस्टन्सि)  हरु य मस्तै 
सयसपाइका सभानहरु   
(स्मानीटयी वेमय)  

 3922.10.00 -स्नानागाय ( वा्स) हरु, फहङ्टधाय 
स्नानागाय (शावय वा्स) हरु डङ्टॉड 
(ङ्झसङ्कस) हरु तथा प्रऺारनाधाय 
(वास वेङ्झसन्स हरु) 5 

 3922.20.00 -ल्माबोटयी ङ्झसटहय (आसनहरु) य 
ढकनीहरु (कबयहरु) 5 
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 3922.90.00 -अन्म 5 

39.23  भारसाभानको ओसायऩसाय                     
(कन्बेमेन्स) वा ऩङ्चयवेष्टन ( प्माक) 
गने प्राङ्जष्टकका साभानहरु; 
प्राङ्जष्टकका ऩौरो वा वङ्टजो 
(स्टोऩसि) ढकनी ( ङ्झरड्स),  
ङ्झफकािहरु (क्माप्स) य अन्म फन्द 
गने (क्रोजसि) साभग्रीहरु।  

  -फाकस (कन्तङ्टय वा सन्दूस) हरु, 
केस (वट्टा वा ऩेटी) हरु,  टोकयी 
वा डारो ( िेटस) य मस्तै 
साभग्रीहरु:   

 3923.10.10 ---प्राङ्जष्टकका ऩङ्चयवेष्टन ( प्माक) 
गने ट्यङ्टफहरु  5 

 ३९२३.१०.२० ---अण्डा याख्न ेिेट 5 

 3923.10.90 ---अन्म 5 

  -फोया वा थैरो ( स्माक्स) य 
झोराहरु (ब्मागहरु) कोन्स 
(डोको,  सोरी जस्ता साभानहरु) 
सभेत) :  

 3923.21.00 --इथाइङ्झरनका ऩोङ्झरभयहरुका 5 

 3923.29.00 --अन्म प्राङ्जष्टकहरुको 5 

  -कावािइज ( चोमा इत्माङ्छद फङ्टनी 
भोहे्रको ठूरो फोतर), फोतरहरु 
फ्रास्कहरु य त्मस्तै साभानहरु:  

 3923.30.10 ---ऩेट फोतर (फोतर ङ्जप्रपभि) 5 

 3923.30.90 ---अन्म 5 
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 3923.50.00 -ऩौरो वा फङ्टजोहरु ( स्टोऩसि),  
ढकनीहरु (ङ्झरड्स), ङ्झफकािहरु 
(क्माप्स) य अन्म फन्द गने 
साभग्रीहरु (क्रोजसि) 5 

  -अन्म्  

 ३९२३.९०.१० ---कम्ऩोङ्ञजट एर.ङ्जऩ.जी. ग्माॉस 
ङ्झसङ्झरण्डय 5 

 ३९२३.९०.९० ---अन्म 5 

39.24  प्राङ्जष्टकका बोजनऩात्रहरु (टेफङ्टर- 
वेमय),  बान्साका ऩाक 
उऩकयणहरु       ( ङ्जकचेन 
वेमय), अन्म घयामासी साभानहरु 
य सयसपाइ सम्फन्धी               
(हाइजेङ्झनक) वा शौच य िृङ्गाय               
(ट्वाइरेट) का सभानहरु  

  -टेफङ्टरका बोजनऩात्रहरु 

(टेफङ्टरवेमय), बान्साका ऩाक 
उऩकयणहरु  (ङ्जकचेनवेमय):  

 3924.10.10 ---फच्चाराई दूध िङ्टवाउने फोतर 5 

 3924.10.20 ---भेराभाइनका बाॉडा 5 

 3924.10.90 ---अन्म 5 

 3924.90.९0 ---अन्म 5 

39.25  अन्मत्र नऩयेको कभॉका 
प्राङ्जष्टकका ज्मावरहरु ( ङ्जवल्डसि 
वेमय)  
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 3925.10.00 -३०० ङ्झर. बन्दा वढी ऺभताका 
ङ्चयजभ्वािमसि ट्याङ्कस, तयर ऩदाथि 
याख्न े फडाफडा बाडा ( भ्माट्स) य 
त्मस्तै कन्टेनयहरु 5 

 3925.20.00 -ढोकाहरु, झ्मारहरु य ङ्झतनका 
फे्रभ (चौकोसहरु) य ढोकाका 
सॉघायहरु 5 

 3925.30.00 -सटय (कऩाट) हरु, झ्मारका 
ङ्ञझरङ्झभर ऩदािहरु (बेनेङ्झसमन 
ब्ल्माण्डससभेत) य त्मस्तै 
साभानहरु य ङ्झतनका अवमव 
(ऩाटिस) हरु 5 

  -अन्म्  

 ३९२५.९०.१० ---रुङ्जपङ्ग ङ्झसट य रुङ्जपङ्ग टामर ५ 

 ३९२५.९०.२० ---ऩप स्माण्डवीच वार एण्ड रुप 
प्मानर 5 

 ३९२५.९०.३० ---अरङ्टङ्झभङ्झनमभ कम्ऩोङ्ञजट प्मानर 5 

 ३९२५.९०.९० ---अन्म 5 

39.26  प्राङ्जष्टकका अन्म साभग्रीहरु य 
शीषिक ३९.०१ देङ्ञि ३९.१ 
सम्भका अन्म ऩदाथिहरुका  
साभानहरु।  

 3926.10.00 -कामािरम वा ङ्जवद्यारमका 
आऩूङ्झतिहरु (सप्राईज) 5 
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  -ऩङ्चयधान साभग्रीहरु (रङ्टगापाटो य 
सहामक ऩङ्चयधान साभग्रीहरु 
(क्रोङ्छदङ एक्सेसयीज) (ऩिा 
(ग्रोभ्स), ङ्झभटेन्स ( फङ्टढी औरँा 
एकाङ्झतय अरु चायवटा औरा 
एकैठाउॉ अकोङ्झतय ढाक्न े गयी 
तमाय गयेको ऩिाहरु) य औरँाहरु 
िङ्टरै यहन े िारका ऩिाहरु 
(ङ्झभट्स) सभेत्  

  ---ग्रोभ्स्  

 ३९२६.२०.१९ ----अन्म 5 

  ---गाउन्  

 ३९२६.२०.२९ ----अन्म 5 

  ---एप्रोन्  

 ३९२६.२०.३९ ----अन्म 5 

  ---पेस ङ्झसल्ड:  

 ३९२६.२०.४९ ----अन्म 5 

 ३९२६.२०.९० ---अन्म 5 

 3926.30.00 -पङ्झनिचयका काउचहरुका 
ङ्जपङ्जटङ्गहरु, उऩकयण,  ऩाटिऩ ङ्टजाि 
जस्ता साभानहरु वा मस्तै 
साभानहरु 5 

 3926.40.00 -रघङ्ट प्रङ्झतभाहरु (स्ट्याट्यूट्स) 5 

  -अन्म्  

  ---अन्म्  

 3926.90.9१ ----ङ्झत्रऩार य ऩारहरु 5 
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 3926.90.9२ ----रेवर य ट्यागहरु 5 

 3926.90.९४ ----कऩडा झङ्टण्ड्याउने ह्याङ्गयहरु 5 

 3926.90.9५ ----प्राङ्जष्टकको कृङ्झत्रभ घाॉसको  
टपि  5 

 3926.90.९९ ----अन्म 5 

४४.०१  फाल्ने दाउया, भङ्टढा, ङ्ञचयेको भोटो 
टङ्टिा            ( ङ्जवरेट), 
हाॉगाङ्झफॉगा वा दाउयाको फाधेको 
ङ्झफटो, वा मस्तै रूऩभा; काठका 
चोइटाचोइटी वा भङ्झसना 
टङ्टिाटािी ( ऩाङ्जटिकर); काठ 
ङ्ञचयेको धङ्टरो, काठको अवशेष, यद्दी 
वस्तङ्ट, भङ्टढो, ङ्झब्रकेट ( ङ्झथचेय 
फनाइएको चक्का), ऩेरेट 
(भट्याङ्क्रग्रा) वा मस्तै रूऩभा 
एकङ्झत्रत गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ।  

  -फाल्ने दाउया, भङ्टढा, ङ्ञचयेको भोटो 
टङ्टिा (ङ्जवरेट), हाॉगाङ्झफॉगा वा 
दाउयाको फाधेको ङ्झफटो, वा मस्तै 
रूऩभा्  

 ४४०१.११.०० --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) 5 

 ४४०१.१९.०० --गैयकोणधायी (नन-कोङ्झनपेयस) 5 

  -काठको चोइटा चोइटी वा भङ्झसना 
टङ्टिाटािी  (ऩाङ्जटिकर):  

 ४४०१.२१.०० --देवदाय जाङ्झतका (कोङ्झनपयस) 5 

 ४४०१.२२.०० --देवदाय जाङ्झत फाहेकका 
(नन्कोङ्झनपेयस) 5 
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  -काठको  धङ्टरो,  अवशेष य 
ऩत्रङ्टराई   भङ्टढा,  ङ्झब्रकेट, गङ्टङ्जटका 
(ऩेरेट) हरू  वा  मस्तै  रूऩभा  
एकङ्झत्रत गङ्चयएको  :   

 ४४०१.३१.०० --काठका गङ्टङ्जटका ( उड ऩेरेट) 
हरु 5 

 ४४०१.३२.०० --काठका ङ्झब्रकेटहरू 5 

 ४४०१.३९.०० --अन्म 5 

  -एकङ्झत्रत नगङ्चयएको काठको धङ्टरो, 
अवशेष य ऩत्रङ्ट:  

 ४४०१.४१.०० --काठको धङ्टरो 5 

 ४४०१.४९.०० --अन्म 5 

४४.०२  एकङ्झत्रत गङ्चयएको वा नगङ्चयएको 
काठको गोर, िफटा ( शेर) को 
वा ङ्झफमाॉ (नट) को गोर सभेत ।  

 ४४०२.१०.०० -फाॉसको 5 

 ४४०२.२०.०० -िफटा (शेर) वा ङ्झफमाॉ (नट) का 5 

 ४४०२.९०.०० -अन्म 5 

४४.०३  फोिा वा काठको फाङ्जहयी नयभ 
बाग ताछेको वा नताछेको वा 
भोटा भोटी ढङ्गरे चायऩाटे ऩायेको 
अऩङ्चयभाङ्ञजित काठ।  

  -यङ्गरेऩ (ऩेन्ट) वणिक यङ्ग (स्टेन), 
ङ्जिओसोट वा अन्म सॊयङ्ञऺत 
(ङ्जप्रजबेङ्जटब) हरूद्वाया उऩचाय 
गङ्चयएको्  

 ४४०३.११.०० --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) 5 
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 ४४०३.१२.०० --गैयकोणधायी (नन-कोङ्झनपेयस) 5 

  -अन्म, कोणधायी (कोङ्झनपेयस):  

 ४४०३.२१.०० --सल्रा (ऩाइनस प्रजाङ्झतहरू)को,  
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय वा 
फढी बएको 5 

 ४४०३.२२.०० --सल्रा ( ऩाइनस जातहरू) को, 
अन्म 5 

 ४४०३.२३.०० --देवदारू (एङ्झफएस प्रजाङ्झतहरू) य 
सयर (ङ्जऩङ्झसमा प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय वा 
फढी बएको 5 

 ४४०३.२४.०० -देवदारु ( एङ्झफएस जातहरू) य 
स्प्र ङ्टस (ङ्जऩङ्झसमा जातहरू) को, अन्म 5 

 ४४०३.२५.०० --अन्म, सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय वा 
फढी बएको 5 

 ४४०३.२६.०० --अन्म 5 

  -अन्म, उष्णप्रदेशीम ( ट्रङ्जऩकर) 
काठको्  

 ४४०३.४१.०० --गाढा यातो भेयान्ती, हरङ्टका यातो 
भेयान्ती य भेयान्ती फाको 5 

 ४४०३.४२.०० --ङ्जटक 5 

 ४४०३.४९.०० --अन्म 5 
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  -अन्म्  

 ४४०३.९१.०० --ओकको  5 

 ४४०३.९३.०० --फीच ( पागस  प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो  ङ्झतमिक-छेदन  
आमाभ ( िस सेक्सनर  
डाइभेन्सन) १५ से.भी. वा फ ढी 
बएको 5 

 ४४०३.९४.०० --फीच (पागस जातहरू) को, अन्म 5 

 ४४०३.९५.०० --बोजऩत्र (फेटङ्टरा प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो  ङ्झतमिक-छेदन  
आमाभ ( िस  सेक्सनर  
डाइभेन्सन) १५ से.भी. वा फ ढी 
बएको 5 

 ४४०३.९६.०० --बोजऩत्र (फचि) (फेटङ्टरा जातहरू) 
को, अन्म 5 

 ४४०३.९७.०० --रहये ङ्जऩऩर ( ऩप्रय) य आस्ऩेन 
(ऩोऩङ्टरस जातहरू) को 5 

 ४४०३.९८.०० --भसरा ( मङ्टकङ्झरप्टस जातहरू) 
को 5 

  --अन्म्  

 ४४०३.९९.१० ---५ इि वा सोबन्दा कभ 
भोटाइभा रम्फाइभा  ङ्ञचयेको 5 

 ४४०३.९९.९० ---अन्म 5 
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४४.०४  हङ्टऩको काठ; काठको ङ्ञचयेको िाॉवा 
(ऩोर); ङ्झतिायेको तय रम्फाइभा 
नङ्ञचयेको काठको घोचा ( ऩाइर), 
ङ्जकरो ( ङ्जऩकेट) य एकाऩङ्जट्ट 
ङ्झतिाङ्चयएको घोचो ( स्टेक); 
साधायण रूऩरे काॉटछाॉट गयेको 
तय नदोब्राएको, नफङ्क्रग्माएको, 
अरुथोक नफनाएको टेक्न े रट्ठी, 
छाताको डण्डी, औजायको डण्डी वा 
त्मस्तै साभान फनाउन उऩमङ्टि हङ्टन े
िारको काठको छडी,  
चोइटाचोइटी काठ ( ङ्ञचऩउड) य 
मस्तै ।  

 ४४०४.१०.०० -देवदाय जाङ्झतको (कोङ्झनपयस) 5 

 ४४०४.२०.०० -देवदाय जाङ्झतको फाहेक 
(नन्कोङ्झनपयस) 5 

४४.०५ ४४०५.००.००  काठको ऊन; काठको ङ्जऩठो । 5 

४४.०६  येर वा ट्राभको काठका ऩटयीहरु 
(ङ्ञस्रऩय) (िस-टाइज) ।  

  -असॊङ्झसि (नट इङ्ञम्प्रग्नेटेड):  

 ४४०६.११.०० --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) 5 

 ४४०६.१२.०० --गैयकोणधायी (नन-्कोङ्झनपेयस) 5 

  -अन्म्  

 ४४०६.९१.०० --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) 5 

 ४४०६.९२.०० --गैयकोणधायी (नन-्कोङ्झनपेयस) 5 
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४४.०७  रम्फाइभा ङ्ञचयेको वा काटेको 
(ङ्ञचप्ड), ताछेको  ( स्राइस्ड) वा 
फोिा हटाएको ( ङ्जऩल्ड) यण्डा 
रगाएको वा नरगाएको, अऩघषिक 
रगाई ङ्ञचल्माएको वा नङ्ञचल्माएको 
वा छेउभा जोड (इन्ड ज्वाइन्टेड) 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ६ एभ एभ 
बन्दा फढी भोटाइको काठ ।  

  -कोणधायी (कोङ्झनपेयस):  

 ४४०७.११.०० --सल्रा (ऩाइन्स जातहरू) को 5 

 ४४०७.१२.०० --देवदारु ( एङ्झफएस जातहरू) य 
स्ऩङ्टयस (ङ्जऩङ्झसमा जातहरू) को  5 

 ४४०७.१३.०० --एस-ऩी-एप (सयर (ङ्जऩङ्झसमा 
प्रजाङ्झतहरू), सल्रो (ऩाइनस 
प्रजाङ्झतहरू) य देवदारू (एफीएस 
प्रजाङ्झतहरू)) को 5 

 ४४०७.१४.०० --हेभ-पय (ऩङ्ञश्चभी हेभरक (सङ्टगा 
हेटेयो ङ्जपल्रा) य देवदारू 
(एफीएस प्रजाङ्झतहरू) को" 5 

 ४४०७.१९.०० --अन्म 5 

  -उष्णप्रदेशीम (ट्रङ्जऩकर) काठको्  

 ४४०७.२१.०० --भहोगनी (स्वीटेङ्झनमा एस.ऩी.ऩी.) 5 

 ४४०७.२२.०० --ङ्झबयोरा, इभफङ्टइमा य फाल्सा 5 

 ४४०७.२३.०० --ङ्जटक 5 

 ४४०७.२५.०० --गाढा यातो भेयान्ती, हरङ्टका यातो 
भेयान्ती य भेयान्ती फाको 5 
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 ४४०७.२६.०० --सेतो रोआॉ, सेतो भेयान्ती, सेतो 
सयामा, ऩहईऄरो भेयान्ती य अरान 5 

 ४४०७.२७.०० --साऩेरी 5 

 ४४०७.२८.०० --इयोको 5 

 ४४०७.२९.०० --अन्म 5 

  -अन्म्  

 ४४०७.९१.०० --ओकको  5 

 ४४०७.९२.०० --फीचको 5 

 ४४०७.९३.०० --भेऩरको (एसय एस ऩी ऩी) 5 

 ४४०७.९४.०० --ऩैमूॉ ( चेयी) को ( प्र ङ्टन ङ्टस एस ऩी 
ऩी) 5 

 ४४०७.९५.०० --एश वृऺ  (ओङ्झरब जातको रुि) 
को (फे्रजेङ्झनमस एस ऩी ऩी) 5 

 ४४०७.९६.०० --बोजऩत्र (फचि) (फेटङ्टरा जातहरू) 
को 5 

 ४४०७.९७.०० --रहये ङ्जऩऩर ( ऩप्रय) य आस्ऩेन 
(ऩोऩङ्टरस जातहरू) को 5 

 ४४०७.९९.०० --अन्म 5 
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४४.०९  जङ्टनसङ्टकै ङ्जकनाया वा भोहडातपि  
एकनाससॉग आकाय ङ्छदइएको 
(ङ्ञजब्रो फनाइएको ( टङ्ग), िोल्सा 
(िाॉच) फनाइएको ( ग्र ङ्टभ्ड), 
िङ्टडङ्जकरो आकायको िाॊद 
फनाइएको ( ङ्चयवेटेड), कङ्ट ना वा  
ङ्जकनाया भोडेको ( च्माम्पडि) बी 
आकायभा जोङ्झडएको, गङ्टटका ऩायेको 
(ङ्झफडेड), नक्कासी गयेको (भोल्डेड), 
डोरोऩायेको ( याउण्डेड) वा मस्तै 
यन्डा, िाक्सी रगाइएको वा 
नरगाइएको, अन्त्म छेउ (इण्डस)् 
ङ्झभराइएको वा नङ्झभराइएको 
ज्वाइण्ट गङ्चयएको वा नगङ्चयएको 
काठ ( ब ङ्टईँभा ङ्झफछ्याउन े
नजोङ्झडएको स्ट्रीऩ य पाइजेज) 
सभेत ।  

 ४४०९.१०.०० -देवदाय जाङ्झतको 5 

  -देवदाय जाङ्झत फाहेकको्  

 ४४०९.२१.०० --फाॉसको 5 

 ४४०९.२२.०० --उष्णप्रदेशीम (ट्रङ्जऩकर) काठको  5 

 ४४०९.२९.०० --अन्म 5 
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४४.१०  काठको वा अन्म काङ्जष्टम 
(ङ्झरङ्ञग्नमस) ऩदाथिहरुको, 
रस्माइरो ऩदाथि ( येङ्ञजन्स) वा 
अन्म प्राङ्गाङ्चयक फन्धक तत्त्वहरु 
(ओगािङ्झनक फाइङ्ञण्डङ सब्स्टान्सेस) 
रे सङ्कङ्टङ्झरत (एग्रोभयेटेड्) गङ्चयएको 
वा नगङ्चयएको कङ्ञणका परक 
(काठका भङ्झसना कण, धङ्टरो, 
टङ्टिाटािीराई जभाएय फनाइएको 
परक् (ऩाङ्जटिकर फोडि), 
अनङ्टकूङ्झरत तन्तङ्ट परक  
(ओङ्चयमन्टेड स्ट्याण्ड फोडि) 
(ओएसङ्जव) तथा मस्तै ङ्जकङ्झभसका 
परक (फोडि) (उदाहयणको राङ्झग 
तन्तङ्ट परक (वेपय फोडि) ।  

  -काठको्  

 ४४१०.११.०० --टङ्टिाटािीराई जभाएय 
फनाइएको पल्माक  ( ऩाङ्जटिकर 
फोडि) 5 

 ४४१०.१२.०० --अनङ्टकूङ्झरत तन्तङ्ट पल्माक 
(ओङ्चयमन्टेड स्ट्याण्ड फोडि) 5 

 ४४१०.१९.०० --अन्म 5 

 ४४१०.९०.०० -अन्म 5 

४४.११  ङ्झरसो वा अन्म प्राङ्गाङ्चयक तत्त्वरे 
(टाॉसेय) जोडेको वा नजोडेको 
काठ वा अन्म काष्ठीम ऩदाथि 
(ङ्झरङ्ञग्नमस म्माटेङ्चयमर) का 
पाइवय फोडि (येशादाय पल्माक)।  
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  -भध्मभ घनत्वका पाइफय फोडि 
(येशादाय पल्माक):  

 ४४११.१२.०० --भोटाइ ५ ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघेको १० 

 ४४११.१३.०० --भोटाइ ५ ङ्झभ.ङ्झभ. नाघेको तय ९ 
ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघेको १० 

 ४४११.१४.०० --भोटाइ ९ ङ्झभ.ङ्झभ. नाघेको १० 

  -अन्म्  

 ४४११.९२.०० --घनत्व ०.८ ग्राभ प्रङ्झतघन 
सेङ्ञन्टङ्झभटय नाघेका  १० 

 ४४११.९३.०० --घनत्व ०.५ ग्राभ प्रङ्झतघन 
सेङ्ञन्टङ्झभटय नाघेका तय ०.८ ग्राभ 
प्रङ्झतघन सेङ्ञन्टङ्झभटय ननाघेका १० 

 ४४११.९४.०० --घनत्व ०.५ ग्राभ प्रङ्झतघन 
सेङ्ञन्टङ्झभटय ननाघेका  १० 

४४.१२  प्राईउड, बेङ्झनमडि ऩङ्जट्टका 
(प्रानेर) य त्मस्तै ऩत्र ऩत्र गयी 
अस्तय हारेय फनाएको काठ।  

 ४४१२.१०.०० -फाॉसको १० 
  -अन्म प्राईउड, ऩूणि रूऩभा 

काठका ऩाताहरु बएको ( फाॉस 
फाहेक), प्रत्मेक प्राई ६ ङ्झभ.ङ्झभ. 
भोटाइ ननाघेका्  

 ४४१२.३१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई) उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १० 
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 ४४१२.३३.०० --अन्म, एल्डय ( एल्नस ् जातहरू), 
आश ( फ्राङ्ञक्सनस ् जातहरू), फीच 
(पागस जातहरू), बोजऩत्र ( फचि) 
(फेटङ्टरा जातहरू), चेयी ( प्र ङ्टनस ्
जातहरू), कटङ्टश  ( चेस्टनट) 
(च्मास्टाङ्झनमा जातहरू), एल्भ 
(अल्भस ् जातहरू), भसरा 
(मङ्टकङ्झरप्टस जातहरू), ङ्जहकोयी 
(क्मामाि जातहरू), हषि चेस्टनट 
(एस्कङ्ट रस ् जातहरू), राइभ 
(तीङ्झरमा जातहरू), म्माऩर ( एसय 
जातहरू) (एसऩीऩी), ओक् 
(क्मङ्टकि स ् जातहरू), प्रेनट्री 
(प्राटानस जातहरू), रहये ङ्जऩऩर 
(ऩप्रय) य आस्ऩेन ( ऩोऩङ्टरस ्
जातहरू), योङ्झफङ्झनमा  (योङ्झफङ्झनमा 
जातहरू), टङ्टङ्झरऩउड (ङ्झरङ्चयओडेन्रन 
जातहरू) वा ओिय (जङ्टग्रान्स 
जातहरू) प्रजाङ्झतका गैयशङ्कङ्टधायी 
काठको कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई) बएको १० 

 ४४१२.३४.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र                    
(आउटय प्राई) उऩशीषिक 
४४१२.३३.०० भा उल्रेि 
नबएका प्रजाङ्झतका गैयकोणधायी 
काठको बएको १० 

 ४४१२.३९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्र ( आउटय 
प्राई)  कोणधायी काठको बएको १० 
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  -ङ्झबङ्झनमयफाट फनाइएको ऩटङ्झरत 
काठको पल्माक (रेङ्झभनेटेड 
ङ्झबङ्झनमडि रम्फय) (एरबीएर):  

 ४४१२.४१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्यऩत्र 
(आउटय प्राई) उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १० 

 ४४१२.४२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्यऩत्र 
(आउटय प्राई)  गैयकोणधायी 
काठको बएको १० 

 ४४१२.४९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 
(आउटय प्राईज)   कोणधायी 
काठको बएको" १० 

  -ब्रक फोडि, रेङ्झभन फोडि य 
ब्माटेन फोडि:  

 ४४१२.५१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)  उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १० 

 ४४१२.५२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)  गैयकोणधायी  
काठको बएको १० 

 ४४१२.५९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 
(आउटय प्राईज)  कोणधायी 
काठको बएको" १० 

 ४४१२.९१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)   उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १० 

 ४४१२.९२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)   गैयकोणधायी  
काठको बएको १० 
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 ४४१२.९९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 
(आउटय प्राईज)   कोणधायी 
काठको बएको १० 

४४.१३ ४४१३.००.०० ब्रक, ऩाताहरु, ऩट्टीहरु वा 
प्रोपामर आकायका घनीकृत 
काठ। १० 

४४.१४  ङ्ञचत्रकायीहरू ( ऩेङ्ञन्टङ्गस)् पोटोहरू 
(पोटोग्राफ्स),  ऐनाहरू (ङ्झभयसि) य 
मस्तै प्रकायका  वस्तङ्टहरुका राङ्झग 
काठका फे्रभहरु  

 ४४१४.१०.०० -उष्णप्रदेशीम काठका १० 

 ४४१४.९०.०० -अन्म १० 

४४.१८  ङ्झसकभॉका घयभा जडान गने 
काठका साभानहरु, काठका, 
सेरङ्टरय (कोषीम) प्मानेर (फ्रेक) 
हरु, एकत्र ( एसेम्फर) गङ्चयएको 
ब ङ्टईँ ढाक्ने ( फ्रोङ्चयङ्ग) ऩाताहरु 
जडान बएको छानो छाप्न े
फ्रेकहरु (ङ्झसङ्गर य शेकहरु) ।  

  -झ्मारहरू, िङ्टरा झ्मारहरू  
(फे्रन्च-ङ्जवन्डोज)  य  ङ्झतनका  
फे्रभहरू:  

 ४४१८.११.०० --उष्णप्रदेशीम काठका १० 

 ४४१८.१९.०० --अन्म १० 

  -ढोकाहरू, ङ्झतनका चौकोस (फे्रभ) 
हरू य सॉघाय (थ्रसेहोल्ड) हरू:  

 ४४१८.२१.०० --उष्णप्रदेशीम काठका १० 
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 ४४१८.२९.०० --अन्म १० 

 ४४१८.३०.०० -उऩशीषिक ४४१८.८१.०० देङ्ञि 
४४१८.८९.०० सम्भका  
उत्ऩादन फाहेकका स्तम्ब (ऩोस्ट) 
हरू य ङ्झनदार (ङ्झफभ) हरू १० 

 ४४१८.४०.०० -िङ्क्रिीट ङ्झनभािण काभको राङ्झग 
प्रमोग हङ्टने सटङ्चयङ (पभाि) काठ १० 

 ४४१८.५०.०० -छानो छाप्न ेकाठ य शेकहरु १० 

  -एकत्र ( एसेम्वर) गङ्चयएको ब ङ्टईँ 
ढाक्न े (फ्रोङ्चयङ्ग) ऩाताहरू्  

 ४४१८.७३.०० --फाॉसको वा कम्तीभा भाङ्झथल्रो 
तह फाॉसको बएको १० 

 ४४१८.७४.०० --अन्म, आरङ्काङ्चयक ब ङ्टईँ (भोज्माक 
फ्रोय) हरूका राङ्झग १० 

 ४४१८.७५.०० --अन्म, फहङ्टऩत्री (भल्टीरेमय) १० 

 ४४१८.७९.०० --अन्म १० 

  -अङ्झबमङ्ञन्त्रत (इङ्ञिङ्झनमडि)  
सॊयचनागत (स्ट्रकचयर) काठका 
उत्ऩादनहरू:  

 ४४१८.८१.०० --सयेस (ग्रङ्ट) रे ऩटङ्झरत   
(रेङ्झभनेटेड) गङ्चयएका काठ 
(ग्रङ्टरभ) १० 

 ४४१८.८२.०० --ङ्झतमिक-ऩटङ्झरत (िस  रेङ्झभनेटेड) 
गङ्चयएका काठ (सीएरटी वा 
एक्स-रभ) १० 

 ४४१८.८३.०० --आई ङ्झफभहरू १० 
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 ४४१८.८९.०० --अन्म १० 

  -अन्म्  

 ४४१८.९१.०० --फाॉसको १० 

 ४४१८.९२.०० --कोषभम (सेल्मङ्टरय) काठका 
प्मानरहरू १० 

 ४४१८.९९.०० --अन्म १० 

४४.१९  टेफङ्टर य बान्साभा प्रमोग हङ्टन े
काठका साभानहरू ।  

  -फाॉसको्  

 ४४१९.११.०० --बे्रड फोडि, चङ्जऩङ्ग फोडि य मस्तै 
प्रकायका फोडिहरू ५ 

 ४४१९.१२.०० --चऩङ्ञस्टकहरू ५ 

 ४४१९.१९.०० --अन्म ५ 

 ४४१९.२०.०० -उष्णप्रदेशीम काठका ५ 

 ४४१९.९०.०० -अन्म ५ 

४४.२०  काठको उत्कृङ्झत वा जडान 
(भा्वेट्री) को काभ य जडाइ 
गयेको ( इनरेड) काठ; जवाहयात 
वा चक्कङ्ट, काॉटा, स्माॉगी, चम्चा य 
त्मस्तै ङ्जकङ्झसभका साभानको राङ्झग 
सानो काठका फाकस य 
कन्तङ्टयहरु; काठका साना भूङ्झतिहरु 
य अन्म अरङ्कायहरु; बाग ९४ भा 
नऩयेका पङ्झनिचयका काठका 
साभग्रीहरु ।  

  -साना भूङ्झतिहरू य अन्म 
अरङ्कायहरू :  
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 ४४२०.११.०० --उष्णप्रदेशीम काठका ५ 

 ४४२०.१९.०० --अन्म ५ 

 ४४२०.९०.०० -अन्म ५ 

४४.२१  काठका अन्म साभग्रीहरु ।  

 ४४२१.१०.०० -कऩडा झङ्टण्ड्याउन े(ह्याङ्गय) ५ 

 ४४२१.२०.०० -शव ऩेङ्जटकाहरू (कङ्जपन्स)् ५ 

  -अन्म्  

  --फाॉसको्  

 ४४२१.९१.३० ---दाॉत कोट्याउन े ङ्झसन्का 
(टङ्टथङ्जऩक) ५ 

 ४४२१.९१.९० ---अन्म ५ 

  --अन्म्  

 ४४२१.९९.३० ---दाॉत कोट्याउन े ङ्झसन्का 
(टङ्टथङ्जऩक) ५ 

 4421.99.90 ---अन्म ५ 
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४८.०३ ४८०३.००.०० ट्वाइरेट वा पेङ्झसमर ङ्जटस्मङ्ट 
स्टक, टावेर वा न्माङ्ञप्कन स्टक य 
गाहिस्थ वा सयसपाइको प्रमोजनभा 
प्रमोग हङ्टने िारको मस्तै 
ङ्जकङ्झसभको कागत, सेरङ्टरोज वाङ्झडङ्ग 
य सेरङ्टरोज येशा (पाइफसि) हरुका 
जारीहरु ( वेब्स), योर वा ताउ 
(ङ्झसट्स) भा बएको, िङ्टम्च्माइएको 
(िेप्ड) वा निङ्टम्च्माइएको, चाउयी 
ऩाङ्चयएको (ङ्जिङ्कल्ड) वा नऩाङ्चयएको, 
उङ्ञत्थतारङृ्कत गङ्चयएको ( एम्फोस्ड) 
वा नगङ्चयएको, ङ्झछङ्छद्रत (ऩयपोयेटेड्) 
वा अङ्झछङ्छद्रत, सतह यङ्गाइएको 
(सपेस करडि) वा नयङ्गाइएको, 
सतह ङ्झसङ्गाङ्चयएको ( सपेस 
डेकोयेटेड्) वा नङ्झसङ्गाङ्चयएको,  
छाङ्जऩएको वा नछाङ्जऩएको।  ५ 
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४८.१८  घयामसी वा सयसपाइको 
प्रमोजनका ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग हङ्टन े
िारको, ३६ से.भी. बन्दा कभ 
चौडाइको योरभा बएको, वा नाऩ 
(साइज) वा आकाय ( शेऩ) भा 
काङ्जटएको; सयसपाइका कागत 
(ट्वामरेट ऩेऩय) य मस्तै 
ङ्जकङ्झसभका कागत, कोषीम गद्दा 
(सेरङ्टरोज वाङ्झडङ्ग) वा कोषीम 
येशाका जारीहरु ( वेब्स अप 
सेरङ्टरोज पाइफसि), कागतको गङ्टबो 
(ऩेऩय ऩल्ऩ), कागत, कोषीम गद्दा 
(सेरङ्टरोज वाङ्झडङ्ग), वा कोषीम 
येशाका जारीहरु ( वेब्स अप 
सेरङ्टरोज पाइफसि) का रुभारहरु 
(हैण्डकयङ्ञचफ्स), ऩङ्चयभाजिन तन्तङ्टऩत्र 
(ङ्ञक्रङ्ञन्सङ्ग ङ्जटसूज) हरु, 

तौङ्झरमाहरु, टेफङ्टरऩोशहरु 
(टेफरक्रथ), गम्छा ( सङ्झबिएट्स), 
तङ्ङाहरु ( फेडङ्झसट्स) य मस्तै 
घयामसी प्रमोग, सयसपाइ सम्फन्धी 
(स्माङ्झनटयी) वा अस्ऩतार सम्फन्धी 
साभानहरु, ऩोशाक साभग्री 
(आङ्जटिकल्स अप एऩायेर) य 
ऩङ्चयधान सहामक वस्तङ्टहरु 
(क्रोङ्छदङ्ग एक्सेसयीज) ।  

 ४८१८.१०.०० -ट्वाइरेट ऩेऩय ( सयसपाइका 
कागत) ५ 
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 ४८१८.२०.०० -रुभारहरु ( ह्याण्डकयङ्ञचफ्स), 
ऩङ्चयभाजिन वा आनन ऩङ्चयभाजिन 
तन्तङ्टऩत्र ( ङ्ञक्रङ्ञन्सङ्ग वा पेङ्झसमर 
ङ्जटस्मङ्टज) य तौङ्झरमाहरु (टवेल्स)  ५ 

 ४८१८.३०.०० -टेवरऩोश ( टेफरक्रथ) य 
गम्छाहरु (सङ्झबिएट्स) ५ 

 ४८१८.५०.०० -ऩोशाक य ऩङ्चयधान सहामक 
सम्फन्धी वस्तङ्टहरु ५ 

 ४८१८.९०.०० -अन्म ५ 

६३.०५  वस्तङ्टहरु सॊऩ ङ्टटन ( प्माङ्जकङ्ग) गनि 
प्रमोग हङ्टने िारको (साभान बने) 
फोया य झोरा।  

  -भानव ङ्झनङ्झभित तान्तव ऩदाथिहरु                  
(टेक्सटाइर म्माटेङ्चयमल्स) का्  

 ६३०५.३३.०० --अन्म, ऩोङ्झरइथाइङ्झरन वा 
ऩोङ्झरप्रोऩङ्झरनका ऩट्टी वा मस्तै 
वस्तङ्ट ५ 

६४.०४  यफय, प्राङ्जष्टक, छारा वा ङ्झभङ्ञित 
छाराको फाङ्जहयी तरङ्टवा बएका य 
कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका ऩाउऩोश।  

  -यफय वा प्राङ्जष्टकको फाङ्जहयी 
तरङ्टवा बएका  ऩाउऩोश्  

  --िेरकङ्ट दका ऩाउऩोश टेङ्झनस 
जङ्टत्ताहरु, फस्केटफर जङ्टत्ताहरु, ङ्ञजभ 
(व्मामाभशाराका) जङ्टत्ताहरु, 

तारीभका जङ्टत्ताहरु य मस्तै्  
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 ६४०४.११.१० ---सङ्टतीको भाङ्झथल्रो बाग बएको 
क्मानबास जङ्टत्ता २० 

६४.०५  अन्म ऩाउऩोश।  

  -कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका्  

 ६४०५.२०.१० ---सङ्टती कऩडाफाट तमाय गङ्चयएको 
(सङ्टतीको क्मानबास जङ्टत्ता) २० 

६६.०१  छाताहरु य घाभ छेक्न े छाताहरु 
(सन अम्बे्रराज), (ङ्जहॉड्ने वा टेक्न े
रट्ठी बएको छाता, फगईआचे छाता य 
त्मस्तै छाताहरु सभेत) ।  

 ६६०१.१०.०० -फगईआचे छाता वा मस्तै छाताहरु १५ 

६७.०२  कृङ्झत्रभ पूरहरु , ऩल्रव 
(पोङ्झरएज) य पर य ङ्झतनका 
बागहरु (ऩाटिस); कृङ्झत्रभ पूरहरु, 
ऩल्रव य परफाट फनेका 
वस्तङ्टहरु।   

 ६७०२.१०.०० -प्राङ्जष्टकको  १० 

  -अन्म ऩदाथिको्   

 ६७०२.९०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को १० 

 ६७०२.९०.९० ---अन्म १० 
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68.02  शीषिक ६८.०१ का वस्तङ्टहरु 
वाहेकका स्भायक वा ङ्झनभािणको 
राङ्झग तमाय गयेका ढङ्टङ्गा (स्रेट 
फाहेक) य ङ्झतनका साभानहरु,  ङ्जप्रष्ठ 
साभग्री (व्माङ्जकङ्ग) बएको वा 
नबएको प्राकृ ङ्झतक ढङ्टङ्गा                 
(स्रेटसङ्जहत) का सङ्गभभियका ठोस 
दाना (भोज्माक क्मङ्टव्स) य मस्तै 
सभाना प्राकृङ्झतक ढङ्टङ्गा 
(स्रेटसङ्जहत) का कृङ्झत्रभ रूऩरे 
यङ्गाइएका दानाहरु योडा, ङ्झगिाि, 
टङ्टिाहरु य धङ्टरो (स्रेट सङ्जहत)  

  -चेप्टो वा सभतर सतह बएको 
साभान्म रूऩरे काङ्जटएको वा 
ङ्ञचयेको अन्म स्भायक वा ङ्झनभािणको 
राङ्झग तमाय गङ्चयएको ढङ्टङ्गा य 
ङ्झतनका वस्तङ्टहरु:  

 6802.21.00 --सङ्गभभिय, सयन्ध ऩत्थय                   
(ट्राबयटाइन) य ऩत्थङ्चयरो ऩदाथि               
(अरावाष्टय) 5 

 6802.23.00 --ऩत्थय वा चट्टान (ग्रनेाइट) १5 

 6802.29.00 --अन्म ढङ्टङ्गाहरु 5 

  -अन्म:  

 6802.91.00 --सङ्गभभिय, सयन्र  ऩत्थय                   
(ट्राबयटाइन) य ऩत्थङ्चयरो ऩदाथि                   
(अरावाष्टय) 5 

 6802.92.00 --अन्म च ङ्टनदाय ढङ्टङ्गा 5 

 6802.93.00 --ऩत्थय वा चट्टान (ग्रनेाइट) 15 

 6802.99.00 --अन्म ऩत्थयहरु 5 



 

251 
 

६८.०८  ङ्झसभेण्टी, प्राष्टय वा अन्म जोड्न े
िङ्झनज ऩदाथिद्वाया एकङ्झत्रत बएका 
वनस्ऩङ्झत येशा, ऩयारका येशा, काठ 
यण्डा रगाउॉदा आउने काठको 
धङ्टरो य टङ्टिा काठको अवशेष 
(काठको धङ्टरो सभेत) फाट फनेका 
सॉघाय, फ्ल्माक, ङ्ञझॊगटी, चौकोस य 
मस्तै प्रकायका  साभानहरु।  

 ६८०८.००.१० ---काठको धङ्टरो, ङ्झसभेण्ट य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
फाइङ्ञण्डङ केङ्झभकल्स ङ्झभिण गयी 
फनेको ङ्जवङ्झबङ्ङ भोटाइका फोडिहरु ५ 

 ६८०८.००.९० ---अन्म ५ 

६८.०९  प्राष्टयका साभानहरु वा प्राष्टयको 
ङ्झभिणभा आधाङ्चयत साभानहरु ।  

  -नसजाइएका वा नङ्झसॊगाङ्चयएका 
फ्ल्माकहरु, ऩाताहरु, सॉघायहरु, 

ङ्ञझॊगटीहरु य मस्तै साभानहरु्  

 ६८०९.११.०० --कागज वा कागजफोडिको तह 
चढाइएको ( पेस्ड) वा भजफङ्टत 
गङ्चयएको (ङ्चयइनपोस्डि) ५ 

 ६८०९.१९.०० --अन्म ५ 

 ६८०९.९०.०० -अन्म साभानहरु ५ 

६८.१०  भजफूत गङ्चयएको वा नगङ्चयएको 
ङ्झसभेण्ट कङ्क्रिीट वा कृङ्झत्रभ 
ढङ्टङ्गाका साभानहरु ।  

  -ङ्ञझॉगटीहरु, फ्ल्मागस्टोनहरु, 

इटाहरु मस्तै साभानहरु्  
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  --ङ्झनभािणका चौकोस ( ब्रक) य 
इटाहरु्  

 ६८१०.११.१० ---अटोक्रेभ्ड एयेटेड कङ्क्रिीट 
चौकोस (ए. ए. सी. ब्रक) ५ 

 ६८१०.११.९० ---अन्म ५ 

  --अन्म्  

 ६८१०.१९.१० ---अनपामडि भोङ्झडपाइड क्रे 
भेटेङ्चयमर (एभ.ङ्झस.एभ.) ट्राबयङ्जटन 
य मस्तै उत्ऩादनहरु ५ 

 ६८१०.१९.९० ---अन्म ५ 

  -अन्म साभानहरु्  

 ६८१०.९१.०० --ङ्झनभािण वा ङ्झसङ्झबर इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्गको 
ऩूवि ङ्जवयङ्ञचत सॊयचनाका अवमवहरु ५ 

 ६८१०.९९.०० --अन्म ५ 

६८.११  अस्फेष्टस-ङ्झसभेण्ट, सेरङ्टरोज 
(जाङ्झरदाय) येशा-ङ्झसभेण्ट वा मस्तै 
साभानहरु ।  

 ६८११.४०.०० -अश्भतन्तङ्ट (अस्फेष्टस) बएको ५ 

  -अश्भतन्तङ्ट (अस्फेष्टस) नबएको्  

 ६८११.८१.०० --ककि ट ऩाताहरु ( कोरुगटेेड 
ङ्झसट्स) ५ 

 ६८११.८२.०० --अन्म ऩाताहरु, सॉघायहरु, 

ङ्ञझङ्गटीहरु य मस्तै साभानहरु  ५ 

 ६८११.८९.०० --अन्म साभानहरु  ५ 
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68.13  अश्भतन्तङ्ट ( एसवेष्टस),  अन्म 
िङ्झनज तत्त्वहरु वा सेल्मङ्टरोजका 
आधायका,  कऩडा वा अन्म 
ऩदाथिका साथ सभामोजन 
(कम्वाइन) बए वा नबएको बे्रक, 
क्रच य मस्तै सभानहरुका राङ्झग, 
जडान नबएका (नट भाउन्टेन्ट) 
घषिण ऩदाथि वा ङ्झतनका साभानहरु 
(जस्तै, चाॉदय योर,  ऩाटा ( ङ्ञस्ट्रऩ), 
िण्ड (सेग्भेण्ट),  चक्का ( ङ्झडस्क),  
वाससि,  प्माडहरु)।  

  -अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस) बएका्  

 ६८१३.२०.१० ---बे्रक राइङ्झनङ्ग य प्माडहरु 5 

 ६८१३.२०.९० ---अन्म 5 

  - अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस) नबएका:  

 6813.81.00 --बे्रक राइङ्झनङ्ग य प्माडहरु 5 

 6813.89.00 --अन्म 5 

69.07  भाटोका फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू               
(ऩत्थयहरू नङ्ञजकै यहेको जडान),  
अगनेो वा च ङ्टरो (हथि) वा ङ्झबत्ताका 
टामरहरू; अस्तय ( ब्माङ्जकङ्ग) 
बएको वा नबएको सङ्गभभिय गने 
ठोस दाना ऩदाथि य मस्तै 
साभानहरू; ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग सेयाङ्झभक्स।  

  -फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू (ऩत्थयहरू 
नङ्ञजकै यहेको जडान), अगनेो वा 
च ङ्टरो (हथि) वा ङ्झबत्ताका टामरहरू,  
उऩशीषिक ६९०७.३० य 
६९०७.४० का फाहेक्  
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 6907.21.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% ननाघेको 5 

 6907.22.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% नाघेको तय 
१०% ननाघेको 5 

 6907.23.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट १०% नाघेको 5 

 6907.30.00 -सङ्गभभिय गने ठोस दाना 
ऩदाथिहरू   ( भोज्माक क्मङ्टब्स) य 
मस्तै,  उऩशीषिक ६९०७.४० का 
फाहेक 5 

 6907.40.00 -ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग सेयाङ्झभक्स 5 

70.03  अवशोषक, प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा 
अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह (ऩत्र वा रेमय) 
बएको वा नबएको, ऩाता ( ङ्झसट्स) 
वा प्रोपाइरको रूऩभा बएको,  
अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको काभ 
नगङ्चयएको, ढारेको काॉच ( काष्ट 
ग्रास) य वेङ्ञल्रत काॉच ( योल्ड 
ग्रास)।  

  -तायङ्जवङ्जहन ऩाता :  

 7003.12.00 --सम्ऩूणि रूऩभा यङ्गाएको ( फडी 
ङ्जटण्टेड्), अऩायदशॉ ऩाङ्चयएको 
(ओऩाङ्झसपाइड्), यङ्ग चढाइएको 
(फ्ल्मास्ड) वा अवशोषक,  
प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह 
(रेमय) बएको  5 

 7003.19.00 --अन्म 5 

 7003.20.00 -ताय बएको ऩाता 5 
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 7003.30.00 -प्रोपाइर 5 

70.04  अवशोषक, प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा 
अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह ( रेमय) बएको 
वा नबएको,  तय अन्म कङ्ट नै काभ 
नगङ्चयएको,  ऩाता ( ङ्झसट्स) को 
रूऩभा बएको तन्क्माएय फनाइएको 
(रन) काॉच वा हावा पङ्ट केय वा 
ग्माॉस बयेय फनाइएको ( ब्रोन) 
काॉच।   

 7004.20.00 -सम्ऩूणि रूऩभा यङ्गाएको ( फडी 
ङ्जटन्टेड्), अऩायदशॉ ऩाङ्चयएको                      
(ओऩाङ्झसपाइड), यङ्ग चढाएको               
(फ्ल्मास्ड) वा अफशोषक,  
प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह 
(रेमय) बएको  5 

 7004.90.00 -अन्म 5 

70.05  अवशोषक, प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा 
अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह ( रेमय) बएको 
वा नबएको,  तय अन्म ङ्जकङ्झसभफाट 
कङ्ट नै काभ नबएको,  ऩाता (ङ्झसट्स) 
भा बएको फ्रोट ग्रास (काॉच) य 
सतह घङ्जषित ( ग्राउण्ड) वा 
चभकाइएको (ऩोङ्झरस्ड) काॉच।  

 

 7005.10.00 -अवशोषक, प्रङ्झतङ्झफम्फीम वा 
अप्रङ्झतङ्झफम्फीम तह ( रेमय) बएको, 
ताय–ङ्जवहीन (नन-वामडि) काॉच। 5 

  -अन्म ताय ङ्जवहीन काॉच :  
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 7005.21.00 --सम्ऩूणित: यङ्गाएको ( फडी 
ङ्जटण्टेड) ओऩाङ्झसपाइड, फ्ल्मास्ड 
वा भेयेरी सपेस ग्राउण्ड 5 

 7005.29.00 --अन्म 5 

 7005.30.00 -ताय बएको काॉच 5 

70.06 7006.00.00 शीषिक ७०.०३, ७०.०४ वा 
७०.०५ का काॉचहरु, ङ्झनहङ्टयेको 
(फेन्ट),  ङ्जकनायाको काभ गयेको 
(एज वक्डि), िोऩेको ( इनग्रभे्ड), 
प्वार ऩायेको ( ङ्झरल्ड), इनाभेर 
रगाएको वा अन्म प्रकायरे 
फनाएको तय अन्म ऩदाथिसॉग जोडी  
आकाय नङ्छदएको वा जडान  
नगयेको। 5 

70.07  कडा फनाएको वा  ऩटङ्झरत  काॉच 
बएको  सङ्टयङ्ञऺत काॉच।  

  -कडा फनाएको ( ताङ्जऩत) सङ्टयङ्ञऺत 
काॉच:  

 7007.11.00 --गाडी, जहाज, अन्तङ्चयऺमान वा 
सवायीका साधनभा सभाङ्जवष्ट गनि 
मोग्म आकाय य नाऩका 5 

 7007.19.00 --अन्म 5 

  -ऩटङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत काॉच :  

 7007.21.00 --गाडी, जहाज, अन्तङ्चयऺमान वा 
सवायीका साधनभा सभाङ्जवष्ट गनि 
मोग्म आकाय य नाऩको 5 

 7007.29.00 --अन्म 5 
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70.08 7008.00.00 काॉचको फहङ्टङ्झबत्तीम अवयोधक 
इकाइ ( भङ्ञल्टऩर वाल्ड 
इन्सङ्टरेङ्जटङ मङ्टङ्झनट)। 5 

70.09  फे्रभ बएको वा नबएको काॉचको 
ऐना, ऩछाङ्झडको दृश्म देङ्ञिन े ऐना 
सभेत। 

 

 7009.10.00 -गाडीको ऩषृ्ठदृश्म देङ्ञिन ेऐना 5 

  -अन्म:  

 7009.91.00 --फे्रभ नहारेको 5 

 7009.92.00 --फे्रभ हारेको 5 

७१.१७  नक्करी गहना ।  

  -आधायबतू धातङ्टको, फहङ्टभूल्म 
धातङ्टको जरऩ रगाएका वा 
नरगाएका्  

 ७११७.११.०० --फाहङ्टराको टाॉक य टाॉकहरु 
(कपङ्झरङ्क य स्टड) १० 

 ७११७.१९.०० --अन्म १० 

 ७११७.९०.०० -अन्म १० 

७२.०६  इॉट आकायको (इनगोट) वा अन्म 
प्रायङ्ञम्बक रूऩका पराभ य 
अङ्झभङ्ञित इस्ऩात ( ननए्ल्वाम 
स्टीर) ( शीषिक ७२.०३ को 
पराभ फाहेक) ।  

 ७२०६.१०.०० -इॉट आकायको (इनगट) प्र.भे.टन 
रु.३500। 

 ७२०६.९०.०० -अन्म प्र.भे.टन 
रु.३500। 



 

258 
 

७२.०७  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩात 
(ननए्ल्वाम स्टीर) का अधि तमायी 
उत्ऩादनहरु ।  

  -वजनभा ०.२५ प्रङ्झतशत बन्दा 
कभ काविन बएको्  

 ७२०७.११.०० --नाऩभा भोटाइको दङ्टई गङ्टना बन्दा 
कभ चौडाइ  बएको, आमताकाय 
(वगािकाय सभेत) ङ्झतमिक्च्छेदन 
बएको 

प्र.भे.टन 
रु.३500। 

 ७२०७.१२.०० --अन्म, चायऩाटे ( आमताकाय) 
(वगािकाय फाहेक) िससेक्सन 
(ङ्झतमिक्च्छेदन) बएको 

प्र.भे.टन 
रु.३500। 

 ७२०७.१९.०० --अन्म प्र.भे.टन 
रु.३500। 

 ७२०७.२०.०० -वजनभा ०.२५ प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी काविन बएको 

प्र.भे.टन 
रु.३500। 

७२.०९  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सो बन्दा फढी 
चौडाइ  बएको, आच्छाङ्छदत 
(क्ल्माड्), जरऩ ( प्रेटेड्) वा 
रेङ्जऩत ( कोटेड्) नगङ्चयएको, 
शीतफेङ्झरत ( कोल्डयोल्ड) 
(कोल्डङ्चयड्यूस्ड) पराभ वा 
अङ्झभङ्ञित ( नन-्एल्वाम) इस्ऩातका 
फ्ल्माटयोल्ड उत्ऩादनहरु।  

  -कङ्ट ण्डरी ( क्वामर) भा बएको 
शीत-फेरन                
(कोल्ड-योल्ड वा कोल्ड ङ्चयडमूस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएका्  

 ७२०९.१५.०० --३ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी  भोटाइका प्र.भे.टन 
रु.४५00। 
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 ७२०९.१६.०० --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी तय ३ 
ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.१७.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी तय १ 
ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघ्ने भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.१८.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

  -कङ्ट ण्डरी ( क्वामर) भा नबएका, 
शीत-फेरन ( कोल्ड-योल्ड वा 
कोल्ड ङ्चयडमूस्ड) फाहेक अन्म 
काभ नबएका्  

 ७२०९.२५.०० --३ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी  भोटाइका प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२६.०० --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा  फढी तय ३ 
ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२७.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी तय १ 
ङ्झभ.ङ्झभ.ननाघ्ने भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२८.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
भोटाइका 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.९०.०० -अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.४५00। 

७२.१०  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ.वा सो बन्दा फढी 
चौडाइको, आच्छाङ्छदत, (क्ल्माड्), 
जरऩ (प्रेटेड) वा रेङ्जऩत (कोटेड्) 
गङ्चयएका पराभ वा अङ्झभङ्ञित 
इस्ऩात ( ननए्ल्वाम) का 
फ्ल्माटयोल्ड  उत्ऩादनहरु ।  

  -अन्म ङ्जकङ्झसभफाट जस्ता ( ङ्ञजङ्क) 
को जरऩ वा रेऩ रगाइएको्  

 ७२१०.४१.०० --ककि टीकृत (गयागया ऩाङ्चयएको वा 
कोरुगटेेड्) 

प्र.भे.टन 
रु.४५00। 
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७२.११  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा  कभ 
चौडाइको, आच्छाङ्छदत ( क्ल्माड्), 
जरऩ (प्रेटेड्) वा रेऩन (कोटेड्) 
नबएको पराभका वा अङ्झभङ्ञित 
(नन-्एल्वाम) स्ऩातका फ्ल्माट 
योल्ड उत्ऩादनहरु ।  

  -ताऩ-फेरन ( हट-योल्ड) फाहेक 
अन्म काभ  नबएको्  

 ७२११.१३.०० --चायै तपि  (अन पोय पेसेज) वा 
क्रोज्ड फक्स ऩासभा फेङ्झरएको 
(योल्ड), १५० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी 
चौडाइको य ४ ङ्झभ.ङ्झभ. भा नघट्न े
गयी भोटाइ बएको, कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा नबएको य उच्चाफच 
फङ्टट्टा ( प्माटनि इन ङ्चयरीप) 
नबएको। 

प्र.भे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.१४.०० --अन्म, ४.७५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी 
भोटाइको 

प्र.भे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.१९.०० --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.७५00। 

  -शीत फेरन ( कोल्ड-योल्ड) 
(कोल्ड ङ्चयड्यङ्टस्ड) फाहेक अन्म 
काभ नबएको्  

 ७२११.२३.०० --तौरको ङ्जहसाफरे काफिनको भात्रा 
०.२५% बन्दा कभ बएको 

प्र.भे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.२९.०० --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.७५00। 

 ७२११.९०.०० -अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.७५00। 
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72.13  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩातका 
(नन ् एल्वाम) का राप्सा य 
डण्डीहरु ( फासि एण्ड यड्स), 
ताऩफेङ्झरत (हटयोल्ड), असभङ्झभत 
रूऩरे फेङ्जह्रएको कङ्ट ण्डरी (क्वामर) 
हरु।  

 7213.10.00 -फेरन प्रङ्जिमा (योङ्झरङ्ग प्रोसेस) कै 
सभमभा उत्ऩङ्ङ बङ्गङ्टयीकयण                       
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु ( ङ्चयब्स),  
िाॉचहरु ( ग्र ङ्टभ्स) वा अन्म 
ङ्जवकृङ्झतहरु ( ङ्झडपोभेसन) हरु 
बएका 

प्र.भे.टन 
रु.४50०।- 

 7213.20.00 -अन्म, ङ्जफ्र कङ्जटङ्ग स्टीर  
(सल्पयको भात्रा फढी प्रङ्झतशतभा 
बएको इस्ऩात ङ्जवशेष) को  

प्र.भे.टन 
रु.४50०।- 

  --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ नाऩको 
व्मास बएको वतृ्ताकाय ङ्झतमिकच्छेद  
(िस सेक्सन) को:  

 7213.91.10 ---८ ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघेको  
प्र.भे.टन 

रु.४50०।- 

 7213.91.90 ---अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.४50०।- 

 7213.99.00 --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.४50०।- 
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72.14  गढेको (पोज्डि), ताऩफेङ्झरत                 
(हटयोल्ड),  ताऩ कङ्जषित (हट रन) 
वा ताऩ फङ्जहष्कृत (हट एक्स्ुडेड्) 
फाहेक अन्म काभ नगङ्चयएको 
पराभ वा अङ्झभङ्ञित (नन ्एल्वाम) 
इस्ऩातका अन्म राप्सा ( फासि) 
डण्डी (यड) हरु,  फेरनङ्जिमा ऩङ्झछ 
फटाङ्चयएका ( ङ्ञट्वस्टेड्) मस्ता 
वस्तङ्टहरु सभेत ।  

 7214.10.00 -गढेको ( पोज्डि) ( तातो ऩायी 
ङ्जऩटेय फनाएको )  

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7214.20.00 -फेरन प्रङ्जिमा (योङ्झरङ्ग प्रोसेस) कै 
सभमभा उत्ऩङ्ङ बएका बङ्गङ्टयीकयण 
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु ( ङ्चयब्स),  
िाॉचहरु ( ग्र ङ्टभ्स) वा अन्म 
ङ्जवकृङ्झतहरु ( ङ्झडपोभेसन्स) बएका 
वा फेरन ङ्जिमा ( योङ्झरङ्ग) ऩङ्झछ 
फटाङ्चयएका (ङ्जट्रवस्टेड): 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7214.30.00 -अन्म, ङ्जफ्र कङ्जटङ्ग स्टीर 
(सल्पयको भात्रा फढी प्रङ्झतशतभा 
बएको इस्ऩात ङ्जवशेष) को   

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

  -अन्म :  

 7214.91.00 --चतङ्टब ङ्टिजाकृङ्झत ( वगािकाय फाहेक) 
को ङ्झतमिक ऩङ्चयच्छेद ( िस-
सेक्सन) को   

प्र.भे.टन 
रु.250०।- 

  --अन्म :  
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 7214.99.10 ---ऩङ्टनफेरन मोग्म (ङ्चययोरेवर) 
राप्सा य डण्डी अङ्झधकतभ रम्फाइ 
१८०० ङ्झभ.ङ्झभ. चौडाइ ६०० 
ङ्झभ.ङ्झभ. य भोटाइ ५ ङ्झभ.ङ्झभ. य सो 
बन्दा फढी बएको 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7214.99.90 ---अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

72.15  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩात (नन ्
एल्वाम स्टीर) का अन्म राप्सा   
डण्डीहरु।  

 7215.10.00 -शीत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पोम्डि) वा 
शीत-ऩङ्चयष्कृत (कोल्ड-ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएको, ङ्जफ्र 
कङ्जटङ्ग स्टीर ( सल्पयको भात्रा 
फढी प्रङ्झतशतभा बएको इस्ऩात 
ङ्जवशेष) को  

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7215.50.00 -अन्म, शीत ङ्झनङ्झभित ( कोल्ड 
पोम्डि) वा शीत-ऩङ्चयष्कृत कोल्ड 
ङ्जपङ्झनस्ड) फाहेक अन्म काभ 
नबएका 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7215.90.00 -अन्म  प्र.भे.टन 
रु.250०। 

72.16  पराभ वा अङ्झभङ्ञित ( नन-्एल्वाम 
स्टीर) इस्ऩातका ऐङ्गर ( कोण) 
शेप्स ( आकाय) य सेक्सनहरु  
(बागहरु)।  
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 7216.10.00 -ताऩफेङ्झरत (हट योल्ड),  ताऩकङ्जषित  
(हटरन) वा ताऩ वङ्जहष्कृत ( हट 
एक्सुडेड्) फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
उचाइ बएको मू.आइ. वा एच 
बागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.७50०।- 

  -ताऩफेङ्झरत, ताऩ कङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृत फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
उचाइ बएको एर वा टी बागहरु                 
(सेक्सन्स) :  

 7216.21.00 --एर सेक्सनहरु 
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.22.00 --ङ्जट सेक्सनहरु 
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

  -ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको,  ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा 
सोबन्दा फढी उचाइ बएको मू. 
आइ. वा एच ्बागहरु (सेक्सन्स):  

 7216.31.00 --मू सेक्सनहरु 
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.32.00 --आई सेक्सनहरु 
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.33.00 --एच सेक्सनहरु 
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.40.00 -ताऩफेङ्झरत  ताऩकङ्जषित  वा ताऩ 
वङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कङ्ट नै काभ 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सोबन्दा 
फढी उचाइ बएको, एर वा टी 
बागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.७50०।- 
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 7216.50.00 -ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, कोणहरु ( एङ्गल्स) 
आकाय     ( शेप्स) य बागहरु 
(सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.७50०। 

  -शीत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पोम्डि) वा 
शीत ऩङ्चयष्कृत ( कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएका,  
कोणहरु (एङ्गल्स), आकायहरु 
(शेप्स) य िण्डहरु (सेक्सन्स) :  

 7216.61.00 --सभतर फेरन ( पल्माट योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट उऩरब्ध 

प्र.भे.टन 
रु.७50०।- 

 7216.69.00 --अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

  -अन्म :  

 7216.91.00 --सभतर-फेरन ( फ्ल्माट-योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट शीत-ङ्झनङ्झभित 
(कोल्ड-पोम्डि) वा शीत ऩङ्चयष्कृत     
(कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) गङ्चयएका  

प्र.भे.टन 
रु.७50०।- 

 7216.99.00 --अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.७50०।- 

७२.१७  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩातका 
तायहरु (वामय)।  

 ७२१७.१०.०० -जरऩ वा रेऩ नरगाइएको, 
चभकदाय  ( ऩोङ्झरस्ड) फनाइएको 
वा नफनाइएको 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७२१७.२०.०० -जस्ता ( ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
रगाइएको   

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७२१७.३०.०० -अन्म अऩधातङ्ट ( फेस भेटर) को 
जरऩ  वा रेऩ रगाइएको   

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 
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 ७२१७.९०.०० -अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.१००0०। 

७२.२३ ७२२३.००.०० ङ्ञिमा नराग्न े इस्ऩातका ताय 
(वामय)। 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

७२.२५  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सोबन्दा फढी 
चौडाइको अन्म ङ्झभङ्ञित इस्ऩात 
(एल्वाम स्टीर) का फ्ल्माट योल्ड 
उत्ऩादनहरु ।  

  -ङ्झसङ्झरकोन-वैद्यङ्टङ्झतक इस्ऩातको्  

 ७२२५.११.०० --ग्रने ओङ्चयएण्टेड 
प्र.भे.टन 

रु.४५0०। 

 ७२२५.१९.०० --अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.४५0०। 

 ७२२५.३०.०० -अन्म, ताऩफेङ्झरत फाहेक अन्म 
प्रङ्जिमा नगयेको, कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा बएको 

प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.४०.०० -अन्म, ताऩफेङ्झरत फाहेक अन्म 
प्रङ्जिमा नगयेको  कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा नबएको 

प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.५०.०० -अन्म, शीतफेङ्झरत ( कोल्ड योल्ड) 
(कोल्डङ्चयड्यङ्टस्ड) फाहेक अन्म 
प्रङ्जिमा नगयेको 

प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

  -अन्म्  

 ७२२५.९१.०० --ङ्जवद्यङ्टत प्रऺेऩण प्रङ्जिमाद्वाया जस्ता 
(ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
रगाइएको 

प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.९२.०० --अन्म ङ्जकङ्झसभफाट जस्ता ( ङ्ञजङ्क) 
को जरऩ वा रेऩ रगाइएको 

प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.९९.०० --अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.४५0०। 
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७२.२७  ताऩफेङ्झरत ( हटयोल्ड), असभङ्झभत 
रूऩरे फेङ्जह्रएका कङ्ट ण्डरी (क्वामर) 
भा बएका अन्म ङ्झभङ्ञित इस्ऩातका 
राप्सा य डण्डीहरु ।  

 ७२२७.१०.०० -उच्च वेग बएका इस्ऩातको प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२७.२०.०० -ङ्झसङ्झरकन म्माॉगङ्झनज इस्ऩातका प्र.भे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२७.९०.०० -अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.४५0०। 

७२.२९  अन्म ङ्झभङ्ञित इस्ऩातका ताय  
(वामय)।  

 ७२२९.२०.०० -ङ्झसङ्झरको-म्माॉगङ्झनज इस्ऩातको प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 ७२२९.९०.०० -अन्म प्र.भे.टन 
रु.250०। 

73.07  पराभ वा इस्ऩातको नरी वा 
ऩाइऩ जडानहरु (जस्तै-कङ्ञप्रङ,  
एल्वोज,  स्रीब)।  

  -काष्ट ङ्जपङ्जटङ्ग ( ढारेय जडान 
गयेको):  

 7307.11.00 --अनम्म ( नन-्म्माङ्झरएफर) काष्ट 
आइयनको 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7307.19.00 --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

  -अन्म,  स्टेनरेस स्टीरको:  

 7307.21.00 --फ्रान्जेज 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

 7307.22.00 --ङ्झथ्रडेड ( च ङ्टडीदाय) एल्वोज,  
फेण्डस य स्रीभ्स 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7307.23.00 --वट (कङ्ट न्दा) वेङ्ञल्डङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7307.29.00 --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 
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  -अन्म:  

 7307.91.00 --फ्रेन्जेज 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

 7307.92.00 --ङ्झथ्रडेड (च ङ्टडीदाय) एल्वोज, फेण्डस 
य स्रीभ्स 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7307.93.00 --वट (कङ्ट न्दा) वेङ्ञल्डङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7307.99.00 --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

73.08  पराभ वा इस्ऩातको सॊयचनाहरु                   
(स्ट्रक्चसि) ( शीषिक नॊ ९४.०६ 
को ऩूवि ङ्जवयङ्ञचत बवनहरु फाहेक) 
य सॊयचनाका अङ्गहरु (जस्तै, ऩङ्टर,  
ऩङ्टर-िण्डहरु, रक-गटे, टावसि, 
रेङ्जटस भास्ट, छतहरु, छतका 
सॊयचनाहरु,  ढोकाहरु य झ्मारहरु 
य ङ्झतनका सॊयचनाहरु य ढोकाका 
सॉगायहरु, सटयहरु, वेङ्छदका  
(ब्मारङ्टस्टे्रड्), िम्फाहरु य 
स्तम्बहरु); पराभ य इस्ऩातका 
ऩाता, डण्डी, एङ्गल्स,  आकाय,  
सेक्सन, ट्यङ्टफ य मस्तै सॊयचनाका 
प्रमोगको ङ्झनङ्ञम्त तमाय गङ्चयएका 
साभानहरु।  

 7308.10.00 -ऩङ्टर य ऩङ्टरका िण्डहरु 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

 7308.20.00 -टावय य ल्माङ्जटस भाष्ट 
प्र.भे.टन 

रु.250०। 

 7308.30.00 -ढोका,  झ्मार य ङ्झतनका 
चौकोसहरु य ढोकाका सॉघायहरु 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 
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 7308.40.00 -िट फाॉध्ने ( स्क्मापोङ्ञल्डङ्ग),  
सटङ्चयङ, (पभाि) प्रोङ्जऩङ वा ङ्जऩट 
प्रोङ्जऩङ ( टेवा ङ्छदने) का मस्तै 
उऩकयणहरु 

प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7308.90.00 -अन्म प्र.भे.टन 
रु.250०। 

73.09 7309.00.00 जङ्टनसङ्टकै ऩदाथि ( सॊऩीङ्झडत वा 
तयरीकृत ग्माॉस फाहेक) को 
राङ्झग,  माङ्ञन्त्रक वा ताऩ सम्फन्धी 
उऩकयण जडान नबएको,  अस्तय 
हारेको वा नहारेको,  ताऩ ङ्झनयोध 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ३०० 
रीटय बन्दा फढी ऺभताको 
पराभ वा इस्ऩातफाट फनेका 
ङ्चयजभ्वािमय (ऩानीऩोियी), टङ्की,  

ङ्जऩऩा य मस्तै आधानऩात्र 
(कन्टेनय) हरु। 

प्र.भे.टन 
रु.250०।- 

73.11  पराभ वा इस्ऩातको सॊऩीङ्झडत वा 
तयरीकृत (कम्प्रसे्ड वा 
ङ्झरक्वीपाइड्) ग्माॉस हाल्न े
घयामसी, व्माऩाङ्चयक ( औद्योङ्झगक 
फाहेक) प्रमोजनका एर. ङ्जऩ. ङ्ञज.  
ङ्झसङ्झरण्डयहरु।  

 ७३११.००.२० ---एर.ङ्जऩ. ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डय 5 

 ७३११.००.९० ---अन्म 5 
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७३.१२  ङ्जवद्यङ्टतीम अवयोधक नबएको, 
पराभ वा इस्ऩातको फाङ्जटएको 
(स्ट्राण्डेड्), ताय, डोयी, केवङ्टर, 

सॊग्रङ्झथत ( प्रेटेड्) ङ्जपत्ताहरु 
(फेण्डस)् घङ्टएत्रो हाङ्ङे डोयी 
(ङ्ञस्रङ्ग) य मस्तै।  

 ७३१२.१०.०० -फाङ्जटएको ( स्ट्राण्डेड्) ताय 
(वामय), डोयी य केवङ्टर 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१२.९०.०० -अन्म प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

७३.१३ ७३१३.००.०० पराभ वा इस्ऩातको काॉटा-ताय 
(फाब्डि वामय); फटायेको (ङ्ञट्वस्टेड्) 
हङ्टऩ वा एक्रो च्माप्टो ताय, काॉडा 
बएको वा नबएको य िङ्टकङ्ट रो गयी 
फाटेको पराभ वा इस्ऩातको वाय 
फाने काभभा आउने दोहोयो ताय 
(डफर वामय) । 

प्र.भे.टन 
रु.250०।- 

७३.१४  पराभ वा इस्ऩात तायको कऩडा, 
(अन्तहीन ङ्जपत्ता सभेत) ङ्झग्रर, 

जारी य पेङ्ञन्सङ्ग (घेया); पराभ वा 
इस्ऩातको एक्सप्माण्डेड् भेटर ।  

  -फङ्टङ्झनएको कऩडा (फङ्टबेन क्रथ):  

 ७३१४.१२.०० --मन्त्रावरी ( भेङ्ञशनयी) को राङ्झग 
अन्त्महीन ङ्जपत्ताहरु ( एण्डरेस 
फेण्ड्स), स्टेनरेस स्टीरका 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.१४.०० --अन्म फङ्टङ्झनएको कऩडा, स्टेनरेस 
स्टीरको् 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.१९.०० --अन्म  
प्र.भे.टन 

रु.१००0०। 
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 ७३१४.२०.०० -अङ्झधकतभ ङ्झतमिक्च्छेदन ( िस-
सेक्सनर) भाऩ ( डामभेन्सन) ३ 
ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी बएको तायको य 
जारीको नाऩ (भेश साइज) १०० 
वगि से.ङ्झभ. वा फढी बएको, 
प्रङ्झतच्छेदन (इण्टयसेक्सन) भा 
यसामन गङ्चयएको ( वेल्डेड्) ङ्झग्रर, 

जारी (नेङ्जटङ्ग) य घेया  (पेङ्ञन्सङ्ग) 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

  -अन्म ङ्झग्रर, जारी (नेङ्जटङ्ग) य घेया 
(पेङ्ञन्सङ्ग), प्रङ्झतच्छेदनभा यसामन 
गङ्चयएको्  

 ७३१४.३१.०० --जस्ता ( ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
गङ्चयएको  

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.३९.०० -- अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.१००0०। 

  -अन्म कऩडा, ङ्झग्रर, जारी (नेङ्जटङ्ग) 
य घेया   (पेङ्ञन्सङ्ग):  

 ७३१४.४१.०० --जस्ताको जरऩ वा रेऩ गङ्चयएको प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.४२.०० --प्राङ्जष्टक रेऩन (कोट) गङ्चयएको प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.४९.०० --अन्म 
प्र.भे.टन 

रु.१००0०। 

 ७३१४.५०.०० -फयपी जारी (एक्सऩेण्डेड भेटर) प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

73.15  पराभ वा इस्ऩातका ङ्झसिी (चेन) 
य ङ्झतनका  अङ्गहरु।  

  -सङ्ञन्धत ग्रङ्ञन्थमङ्टि 
(आङ्जटिकङ्ट रेटेडङ्झरङ्क)  ङ्झसिी य 
ङ्झतनका अङ्गहरु:  
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 7315.11.00 --योरय ङ्झसिी प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.12.00 --अन्म ङ्झसिी प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.19.00 --अङ्गहरु प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.20.00 -स्कीड चेन (ङ्झसिी) प्र.भे.टन 
रु.250०। 

  -अन्म ङ्झसिी:  

 7315.81.00 --स्ट् ड ङ्झरङ क प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.82.00 --अन्म वेल्डेड् ङ्झरङ क प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.89.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.250०। 

 7315.90.00 -अन्म अङ्गहरु प्र.भे.टन 
रु.250०। 

७३.१७ ७३१७.००.०० पराभ वा इस्ऩातको कीरा, 
भङ्झसना कीरा, येिण ङ्जऩन ( रइङ 
ङ्जऩन), कोरुगटेेड नेर, स्ट्याऩर 
(शीषिक ८३.०५ फाहेकका) य 
मस्तै साभानहरु, अरु ऩदाथिको 
टाउको बएका वा नबएका तय 
ताभाको टाउको बएका साभान 
फाहेक । 

प्र.भे.टन 
रु.१००0०। 

७३.२०  पराभ वा इस्ऩातको कभानी य 
कभानीभा प्रमोग हङ्टन े ऩत्ती           
(ङ्झरभ्स)।  

  -ऩत्तीदाय कभानी य ङ्झतनका 
ऩत्तीहरु्   

 ७३२०.१०.९० --अन्म  5 

७३.२४  पराभ वा इस्ऩातको सयसपाइ 
सम्फन्धी साभान य ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।   
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 ७३२४.१०.०० -स्टेनरेस स्टीरको ङ्झसङ्क य वास 
फेङ्झसन 5 

  -स्नानागाय्   

 ७३२४.२१.०० --इनाभेर गयेको वा नगयेको काष्ट 
आइयनका  5 

 ७३२४.२९.०० --अन्म  5 

  -अन्म, ऩाटिऩ ङ्टजािहरु सभेत्  

 ७३२४.९०.१० ---ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 5 

 ७३२४.९०.९० ---अन्म 5 

७६.०४  अरङ्टङ्झभङ्झनमभ राप्सा, डण्डीहरु य 
प्रोपाइर।  

  -ङ्झभङ्ञित अरङ्टङ्झभङ्झनमभको्  

 ७६०४.२१.०० --िोिो प्रोपाइर १० 

 ७६०४.२९.०० --अन्म १० 

८३.०१  आधायबतू धातङ्टफाट फनेको ताल्चा 
(प्माडरक) य ताल्चाहरु  (रक्स) 
हरु (साॉचोरे सिारन हङ्टन,े 
सॊमोजन (कङ्ञम्फनेशन) रे सिारन 
हङ्टने वा ङ्जवद्यङ्टतरे सिारन हङ्टन)े; 
ताल्चा सङ्जहतका अऩधातङ्टका  
अन्तयाऩ य अन्तयाऩ सङ्जहतका 
फे्रभहरु; भाङ्झथ उल्रेि बएका कङ्ट नै 
ऩङ्झन वस्तङ्टहरुको राङ्झग अऩधातङ्टका 
साॉचोहरु।   

 ८३०१.२०.०० -भोटय गाडीभा प्रमोग हङ्टन ेिारका 
ताल्चाहरु (रक्स) 5 
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८३.०२  पङ्झनिचय, ढोका, बमािहङ्गको 
िङ्टडङ्जकरा, झ्मार, ब्राइण्ड, कोच, 
काॉठी, कन्तङ्टय, चेष्ट (वाकस) 
कास्केट य मस्तै साभानभा प्रमोग 
गनि उऩमङ्टि अऩधातङ्टका जडान 
साभग्रीहरु (भाउण्टीङ्ग, ङ्जपङ्जटङ्ग) य 
मस्तै साभग्रीहरु; आधायबतू 
धातङ्टको टोऩ याख्न े (मािधक, टोऩ 
झङ्टण्ड्याउने ङ्झसॉगौया, ब्राकेट य मस्तै 
जडानहरु; आधायबतू धातङ्टको 
भाउङ्ञण्टङ्ग बएको गङ्टरावऩाश 
(क्मास्टोसि); आधायबतू धातङ्टको 
स्वचाङ्झरत ढोका फन्द गने साभान 
(अटोभेङ्जटक डोय             
क्रोजसि)।  

 ८३०२.३०.०० -भोटय गाडीको राङ्झग उऩमङ्टि 
अन्म जडान साभग्रीहरु 
(भाउङ्ञण्टङ्गस, ङ्जपङ्जटङ्गस) य मस्तै 
साभग्रीहरु 5 

८४.०९  शीषिक ८४.०७ वा ८४.०८ का 
इङ्ञिनहरुभा ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा 
प्रमोगको राङ्झग उऩमङ्टि     
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

  -अन्म्   

  --ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा स्ऩाकि  
इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्फशन 
ङ्जऩष्टन इङ्ञिनभा प्रमोगका राङ्झग 
उऩमङ्टि M  

 8409.९1.१0 ---भोटय गाडीको 5 
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  --अन्म्  

 8409.९९.१0 ---भोटय गाडीको 5 

८४.१३  भाऩक मन्त्र जडेको वा नजडेको 
तयर ऩदाथिको ऩम्ऩ, तयर ऩदाथि 
भाङ्झथ ताङ्ङे साधन (एङ्झरबेटसि)  

 ८४१३.३०.०० -इन्टयनर कम्फशन ङ्जऩष्टोन 
इङ्ञिनको राङ्झग इन्धन, रङ्टङ्झब्रकेङ्जटङ 
वा कङ्ट ङ्झरङ ङ्झभङ्झडमभ ऩम्ऩ  5 

84.21  अऩकेङ्ञन्द्रत (सेङ्ञन्ट्रफ्मङ्टजेज),  
अऩकेन्द्रण शोष ( सेङ्ञन्ट्रफ्मङ्टगर 
रामसि) सभेत, तयर य ग्माॉस 
ङ्झनङ्ञत्तका ङ्झनस्ऩन्दन ( ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा 
ऩङ्चयशोधन (प्मङ्टङ्चयपाइङ्ग) मन्त्रावरी 
(भेङ्ञशनयी) य उऩकयणहरु 
(एऩयेटस)  

  -तयर ऩदाथिको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन 
(ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा ऩङ्चयशोधन 
(प्मङ्टङ्चयपाइङ्ग) का मन्त्रावरी 
उऩकयणहरु ( भेङ्ञशनयी एण्ड 
एऩयेट्स): 

 

 8421.23.00 --ईन्टयनर कम्फशन इङ्ञिनको 
राङ्झग रेत ऩेट्रोर ङ्झनस्मन्दकहरु 
(ङ्जपल्टसि) 5 

  -ग्माॉसको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन वा 
ऩङ्चयशोधन मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) वा 
उऩकयणहरु (एऩयेटस):  

 8421.31.00 --इन्टयनर कम्वस्शन इङ्ञिनको 
वामङ्ट अन्तग्रहण ङ्झनस्ऩन्दकहरु 
(इनटेक एमय ङ्जपल्टसि) 5 
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84.72  अन्म कामािरम मन्त्रहरु ( अङ्जपस 
भङ्ञशन्स) (उदाहणत: हेक्टोग्राप वा 
स्टेङ्ञन्सर डङ्टङ्ञप्रकेङ्जटङ्ग भेङ्ञशनहरु,  
एरेङ्झसङ्ग भेङ्ञशनहरु, अटोम्माङ्जटक 
ब्माङ्कनोट ङ्झडस्ऩेन्सयहरु,  क्वाइन 
सौङ्जटिङ्ग भेङ्ञशनहरु (भङ्टद्रा छाॉट्न े
मन्त्र),  क्वाइन काउङ्ञण्टङ्ग वा 
मा्ि ङ्जऩङ्ग भेङ्ञशनहरु, ऩेङ्ञन्सर शाऩेङ्झनङ्ग 
भेङ्ञशनहरु, ऩयपोयेङ्जटङ्ग वा 
स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भेङ्ञशनहरु)।  

  -अन्म्  

 ८४७२.९०.१० ---अटोभेङ्जटक टेरय भेङ्ञशन 15 

 ८४७२.९०.२० ---अटोम्माङ्जटक ब्माङ्क नोट 
ङ्झडस्ऩेन्सयहरु 15 

 ८४७२.९०.३० ---ऩयपोयेङ्जटङ्ग भेङ्ञशनहरु 15 

 ८४७२.९०.४० ---स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भेङ्ञशनहरु 15 

 ८४७२.९०.९० ---अन्म 15 

८४.७७  मस बागका अन्मत्र उल्रेि 
नबएका वा सभावेश नबएका, 
यफय वा प्राङ्जष्टकको काभ गनि  
(वङ्जकि ङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका वा मी 
ऩदाथिहरुका उत्ऩादनहरु 
(प्रोडक्ट्स) को ङ्झनभािण 
(म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी)।   

 ८४७७.१०.०० -इन्जेक्सन-भोङ्ञल्डङ्ग भेङ्ञशनहरु  5 
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84.79  मस बागको अन्मत्र उल्रेि 
नबएका वा सभावेश नबएका,  
व्मङ्ञिगत कामि (इनङ्झडङ्झबजङ्टअर 
पङ्क्रसन्स) बएका मन्त्रहरु य 
माङ्ञन्त्रक साङ्झधत्रहरु ( भेकाङ्झनकर 
अप्रामन्सेस)।  

  -अन्म मन्त्रहरु य माङ्ञन्त्रक 
उऩकयणहरु्  

 ८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड) सभङ्ञस्थङ्झतक 
(आइसोस्टेङ्जटक) प्रसेहरू 5 

  --अन्म्  

  ---अन्म्  

 ८४७९.८९.९१ ----एमय ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय य 
ङ्झडह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय ५ 

 ८४७९.८९.९९ ----अन्म 10 

८४.८०  धातङ्ट ढराइशारा (पाउण्री) को 
राङ्झग ढराइका फक्साहरु  
(भोङ्ञल्डङ्ग फौक्सेस); भोल्ड फेसहरु; 
ढराइ नभूनाहरु (भौङ्ञल्डङ्ग 
प्माटसि); धातङ्ट, भेटर कायफाइड्, 
काॉच, िङ्झनज ऩदाथिहरु, यफय वा 
प्राङ्जष्टक ढाल्न े साॉचोहरु  
(भोल्ड्स) (धातङ्टको ङ्झसङ्झरका 
(इनगौट) ढाल्न े साॉचो फाहेक)।
   

  -यफय वा प्राङ्जष्टक ङ्झनङ्झभत्तको 
ढराइको साॉचो (भोल्ड्स) : 

 

 ८४८०.७१.०० --इन्जेक्सन वा कम्प्रसेन टाइप्स 5 
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84.81  नर ( ऩाइऩ) हरु, वाङ्ञष्ऩत्र वा 
ब्वामरयको फाह्यावयण ( ब्वामरय 
शेर),  जराशम (टैङ्कस), भ्माटहरु 
वा मस्तै वस्तङ्टहरुको राङ्झग टङ्टटीहरु                     
(ट्याप्स,  कौक्स),  बल्बहरु य 
मस्तै उऩकयणहरु,  प्रसेय ङ्चयड्यङ्टङ्झसङ्ग 
बल्ब य ताऩ स्थैतकीम ढङ्गरे 
ङ्झनमङ्ञन्त्रत ( थभोस्टाङ्जटकरी 
कन्ट्रोल्ड) बल्बहरु सभेत  

 8481.10.00 -प्रसेय ङ्चयड्यङ्टङ्झसङ्ग बल्बहरु 5 

 8481.20.00 -ओङ्झरमो हाइरोङ्झरक वा 
न्मङ्टम्माङ्जटक ट्रान्सङ्झभसन ङ्झनङ्झभत्तका 
बल्बहरु 5 

 8481.30.00 -चेक (ननङ्चयटनि) बल्बहरु 5 

 8481.40.00 -सेङ्ञफ्ट वा ङ्चयङ्झरप बल्बहरु 5 

  -अन्म उऩकयणहरु (अप्रामन्सेस): 
 

 8481.80.90 --अन्म 5 

85.07  चायऩाटे ( वगािकाय सभेत) बएको 
वा नबएको ङ्जवद्यङ्टत सङ्ञित गने 
मन्त्र (एकङ्ट भङ्टरेटय); ङ्झतनका 
छङ्टट्याउने मन्त्र  ( सेऩयेटय) 
सभेत।  

 8507.10.00 -ङ्जऩष्टन इङ्ञिन जगाउन प्रमोग हङ्टन े
प्रकायको सीसा अम्र ( रीड-
एसीड) 10 

 8507.20.00 -अन्म रीड एसीड एकङ्ट भङ्टरेटय 10 

 ८५०७.३०.०० -ङ्झनकर क्माडङ्झभमभ   5 

 ८५०७.५०.०० -ङ्झनकर-धातङ्ट हाइराइड   5 
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  -अन्म एकङ्ट भङ्टरेटय्  

 ८५०७.८०.१० ---ऩावय फैङ्क (ब्माट्री प्माक) 10 

 ८५०७.८०.९० ---अन्म 10 

85.08  ङ्झनवाित भाजिनीहरु ( भ्माकङ्ट भ 
ङ्ञक्रनसि)  

  -स्वचाङ्झरत ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयमङ्टि:  

 8508.11.00 

 

--१५०० वाटबन्दा फढी शङ्ञि 
नबएको य धङ्टरो जम्भा गने थैरी 
(डष्ट ब्माग) वा अन्म ग्रहण 
ऺभता ( ङ्चयसेप्टेकर क्माऩाङ्झसटी) 
२० ङ्झरटय ननाघेको 5 

 8508.19.00 

 

--अन्म  
5 

 8508.60.00 

 

-अन्म ङ्झनवाित भाजिनीहरु ( भ्माकङ्ट भ 
ङ्ञक्रनसि) 5 

 8508.70.00 

 

-अङ्गहरु (ऩाटिस) 
5 

85.11  ङ्जवद्यङ्टत इङ्ञग्नसन वा स्ऩाकि  
इङ्ञग्नसन वा कम्प्रसेन इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्वसन इङ्ञिनको राङ्झग 
स्टाङ्जटिङ्ग उऩकयणहरु (जस्तै-
इङ्ञग्नसन म्माग्नेटोस,् म्माग्नेटो 
डाइनाभोज ( च ङ्टम्फकीम डाइनाभो), 
इङ्ञग्नसन क्वामर, स्ऩाङ्जकि ङ्ग प्रग य 
ग्रो प्रग, स्टाटय भोटय); जेनेयेटय 
(जस्तै–डाइनाभा, अल्टयनेटसि) य 
मस्तो इङ्ञिनभा जोड्न े कट 
आउटहरु।  

 8511.10.00 -स्ऩाङ्जकि ङ प्रग 5 
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 ८५११.३०.०० -ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टटसि; इङ्ञग्नसन क्वामर 5 

 ८५११.४०.०० -स्टाटिय भोटय य दोहोयो काभ हङ्टने 
स्टाटिय जेनेयेटय  5 

 ८५११.५०.०० -अन्म जेनेयेटय  5 

 ८५११.८०.०० -अन्म उऩकयणहरु  5 

85.12  ङ्जवद्यङ्टतको प्रकाश ङ्छदन े वा सूचना 
ङ्छदने उऩकयणहरु (शीषिक 
८५.३९ का साभान फाहेक), 
साइकर वा भोटय साइकरभा 
प्रमोग हङ्टन े ङ्जवण्ड ङ्ञस्िन, वाइऩय, 
ङ्झडफ्रोष्टय य डेङ्झभष्टय।  

 8512.10.00 -साइकरभा प्रमोग हङ्टन ेप्रकाश वा 
दृङ्जष्टसूचक औजायहरु 5 

 8512.20.00 -अन्म प्रकाश वा दृङ्जष्टसूचक 
(ङ्झबजङ्टअर ङ्झसग्नङ्झरङ्ग) औजायहरु 5 

 8512.30.00 -ध्वङ्झनसूचक ( साउण्ड ङ्झसग्नङ्झरङ्ग) 
औजायहरु 5 

 8512.40.00 -ङ्जवण्ड ङ्ञस्िन ङ्जवऩय, ङ्झडफ्रोष्टय य 
डेङ्झभष्टय 5 

 8512.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 5 

८५.१३  आफ्नै स्रोतफाट शङ्ञि सिारन 
गयी फल्ने फोक्न हङ्टने ङ्जवद्यङ्टतको 
वङ्ञत्त (जस्तै डाइब्माङ्जट्रज, 
एक्मङ्टभङ्टरेटय य म्माग्नटोज), शीषिक  
८५.१२  को उऩकयणहरु  
फाहेक।   

 ८५१३.१०.०० -फत्तीहरु  5 
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85.17  टेङ्झरपोन सेटहरु, सेरङ्टरय 
सिारहरु वा अन्म ताय ङ्जवहीन 
सिारहरुका राङ्झग प्रमोग हङ्टन े
स्भाटिपोनहरू य अन्म 
टेङ्झरपोनहरू सभेत; ध्वङ्झन,  छङ्जव वा 
अन्म आॉकडा प्रसायण वा सङ्क्रग्रहण 
ङ्झनङ्झभत्तका उऩकयणहरु,  ताय सङ्जहत 
वा ताययङ्जहत सिार ( जस्तै: 
स्थानीम वा फहृत ऺेत्र सिार 
(रोकर अय वाइड एङ्चयमा 
नेटवकि ) भा सिाय गनि प्रमोग हङ्टन े
उऩकयणहरु सभेत,  शीषिक 
८४.४३, ८५.२५,  ८५.२७ वा 
८५.२८ का प्रसायण वा सङ्क्रग्रहण 
उऩकयणहरु फाहेक।  

  -टेङ्झरपोन  सेटहरु; सेरङ्टरय  
सिारहरु  वा  अन्म  ताय ङ्जवहीन  
सिारहरुका  राङ्झग  प्रमोग  हङ्टने  
स्भाटिपोनहरू य अन्म 
टेङ्झरपोनहरू सभेत्  

 ८५१७.१३.०० --स्भाटि पोनहरू 5 

 ८५१७.१४.०० --सेरङ्टरय सिारहरू वा अन्म ताय 
ङ्जवहीन सिारहरूका राङ्झग प्रमोग 
हङ्टने टेङ्झरपोनहरू"  2.5 
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  -ध्वङ्झन, छङ्जव वा अन्म आॉकडा 
प्रसायण वा सङ्क्रग्रहण ङ्झनङ्झभत्तका 
उऩकयणहरु,  ताय सङ्जहत वा ताय 
यङ्जहत सिार ( जस्तै: स्थानीम वा 
फहृत ् ऺेत्र सिार ( रोकर अय 
वाइड एङ्चयमा नेटवकि ) भा सिाय 
गनि प्रमोग हङ्टन ेउऩकयणहरु सभेत:  

 8517.61.00 --आधाय स्थानहरु (फेस स्टेशन्स) 5 

  --ध्वङ्झन, छङ्जव वा अन्म आॉकडाराई 
सङ्क्रग्रहण गने ऩङ्चयवतिन गने य 
प्रसायण वा ऩङ्टनरुत्ऩादन गने 
मन्त्रहरु, स्वीङ्ञचङ्ग य याउङ्जटङ्ग 
उऩकयणहरु सभेत्  

 ८५१७.६२.१० ---स्भाटि घडी १5 

 ८५१७.६२.२० ---नेटवङ्जकि ङ्ग स्वीच 5 

 ८५१७.६२.३० ---याउटय 5 

 ८५१७.६२.९० ---अन्म 5 

 8517.69.00 --अन्म   5 

  -ऩाटिऩ ङ्टजािहरू:  

 ८५१७.७१.०० --सफै प्रकायका एङ्चयमर य एङ्चयमर 
ङ्चयफ्रेक्टयहरू; ङ्झतनीहरुका 
प्रमोगमोग्म ऩाटिऩ ङ्टजािहरू १० 

 ८५१७.७९.०० --अन्म १० 
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85.18  सूक्ष्भ ध्वङ्झनवाहक (भाइिोपोन) 
हरु य त्मस ङ्झनङ्झभत्तका धायकहरु 
(स्ट्याण्डस); सॊरग्नक 
(इनक्रोजय) भा आयोङ्जऩत 
(भाउण्टेड्) बए वा नबएका ध्वङ्झन 
ङ्जवस्तायक मन्त्रहरु ( राउड् 
स्ऩीकसि); सूक्ष्भध्वङ्झन फाहक 
(भाइिोपोन) सङ्ञम्भङ्झरत 
(कम्फाइण्ड) बएको वा नबएको 
कणि िवणमन्त्र ( हेड पोन) हरु 
तथा कणि िवणमन्त्र (इमय पोन) 
हरु, य एक सूक्ष्भध्वङ्झन फाहक  
(भाइिोपोन) तथा एक वा एक 
बन्दा फढी ध्वङ्झन ङ्जवस्तायक मन्त्र 
(राउडस्ऩीकय) हरु बएका 
सभङ्टच्चम ( सेट) हरु; िव्मावङृ्ञत्त 
वैद्यङ्टङ्झतक ङ्जवस्तायक ( अङ्झडमो 
ङ्जफ्रक्वेन्सी इरेङ्ञक्ट्रक एङ्ञम्प्रपामय) 
हरु; वैद्यङ्टङ्झतक ध्वङ्झन प्रवििक मन्त्र 
(इरेङ्ञक्ट्रक साउण्ड एम्प्रीपामय)  
का सभङ्टच्चमहरु (सेट्स) 

 

 8518.10.00 -भाइिोपोन य ङ्झतनका अडेसाहरु १० 

  -फट्टाङ्झबत्र अड्याइएका वा 
नअड्याइएका राउड ङ्ञस्ऩकयहरु:  

 ८५१८.२१.०० --फट्टाङ्झबत्र अड्याइएका ङ्झसङ्गर 
राउड ङ्ञस्ऩकय  १० 

 ८५१८.२२.०० --एउटै फट्टाङ्झबत्र अड्याइएका 
भङ्ञल्टऩर राउड ङ्ञस्ऩकय   १० 

 8518.29.00 --अन्म १५ 
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 ८५१८.३०.०० -सूक्ष्भध्वङ्झन वाहक (भाइिोपोन) 
सॊमङ्टि बए वा नबएका शीषिवणमन्त्र 
(हेडपोन) हरु य कणििवणहरु 
(इमय पोन) हरु, य एउटा सूक्ष्भ 
ध्वङ्झनवाहक (भाइिोपोन) मन्त्र य 
एक वा सोबन्दा फढी ध्वङ्झन 
ङ्जवस्तायक मन्त्र (राउड् स्ऩीकय) 
हरु बएका सभङ्टच्चमहरु (सेट्स)
  १० 

 ८५१८.४०.०० -अङ्झडमो ङ्जफ्रक्वेन्सी  इरेङ्ञक्ट्रक  
एङ्ञम्प्रपामय  १० 

 ८५१८.५०.०० -ङ्जवद्यङ्टतको आवाज फढाउन ेसेटहरु 
(इरेङ्ञक्ट्रक साउण्ड एङ्ञम्प्रपामय 
सेट) १० 

85.23  ङ्झडस्कहरु, टेऩहरु, सङ्टगङ्छठत 
अवस्थाका वाष्ऩीकयण नहङ्टन े
(सोङ्झरड-स्टेट नन-्बोराटाइर) 
सिम उऩकयणहरु, “स्भाटि 
काडिहरु” य ध्वङ्झन वा अन्म 
प्रवङृ्ञत्तराई अङ्झबरेिन गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका अन्म भाध्मभ, अङ्झबरेिन 
गङ्चयएका वा नगङ्चयएका ङ्झडस्क 
उत्ऩादनका राङ्झग प्रमोग हङ्टन े
म्माङ्जट्रसहरु य भाष्टयहरु, तय बाग 
३७ का उत्ऩादनहरु  फाहेक।  

  -च ङ्टम्फकीम भाध्मभ:  

 8523.29.00 --अन्म: 5 

  -चाऺङ्टषीम (अङ्ञप्टकर) भाध्मभ:  

 8523.41.00 --येकडि नगङ्चयएको 5 
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  --अन्म्  

 8523.49.१0 ---सफ्टवेमय बएका 5 

 8523.49.९0 ---अन्म 5 

  -अधिसॊवाहक (सेङ्झभकन्डक्टय) 
भाध्मभ:  

 8523.51.00 --सङ्टगङ्छठत अवस्थाका वाष्ऩीकयण 
नहङ्टने (सोङ्झरड-स्टेट नन-्
बोराटाइर) सिम उऩकयणहरु 5 

  --स्भाटि काडिहरु्  

 ८५२३.५२.१० ---ङ्झसभ काडि 5 

 ८५२३.५२.२० ---भेभोयी काडि 5 

 ८५२३.५२.९० ---अन्म 5 

 8523.59.00 --अन्म 5 

 8523.80.०0 -अन्म 5 

85.25  सङ्क्रग्रहण उऩकयण (ङ्चयसेप्सन 
ऐऩयेटस) वा ध्वङ्झन अङ्झबरेिन 
(साउण्ड ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा ऩङ्टनरुत्ऩादन 
(ङ्चयप्रोड्यूङ्झसङ्ग) उऩकयण (एऩयेटस) 
सभाङ्जवष्ट बए वा नबएको, येङ्झडमो 
प्रसायण ( येङ्झडमो-ब्रोडकाङ्ञस्टङ्ग) वा 
टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका प्रसायण 
उऩकयण ( ट्रान्सङ्झभसन एऩयेटस); 
टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु; ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरु य ङ्झबङ्झडमो क्माभया–
ङ्चयकडिसि।  

 8525.60.00 -सङ्क्रग्रहण उऩकयण (ङ्चयसेप्सन 
एऩयेटस)् सभाङ्जवष्ट ट्रान्सङ्झभसन 
उऩकयणहरु  5 
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  -टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू, ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरू य ङ्झबङ्झडमो क्माभया 
येकडियहरू:  

  --मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म  
१ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभका 
उच्च गङ्झतका वस्तङ्टहरू्   

 ८५२५.८१.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८१.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८१.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू 5 

  --अन्म,  मस बागको उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ भा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभका ङ्जवङ्जकयणफाट  फचाउने 
(येङ्झडमसन-हाडेन्ड)  वा ङ्जवङ्जकयण  

सङ्जहष्णङ्ट (येङ्झडएसन-टोरयेन्ट) 
वस्तङ्टहरू्  

 ८५२५.८२.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८२.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८२.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू 5 

  --अन्म, मस बागको उऩशीषिक 
द्रष्टव्म ३ भा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभका याङ्झत्र दृङ्जष्ट (नाइट 
बीजन) वस्तङ्टहरू्   

 ८५२५.८३.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८३.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८३.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू 5 
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  --अन्म  

 ८५२५.८९.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८९.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू 5 

 ८५२५.८९.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू 5 

85.28  येङ्झडमो प्रसायण ( ब्रोडकास्ट) 
ग्राहकहरु  ( ङ्चयङ्झसबसि) अथवा 
ध्वङ्झन वा ङ्झबङ्झडमो अङ्झबरेिन 
(ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा ऩङ्टनरुत्ऩादन 
(ङ्चयप्रोड्यूङ्झसङ्ग) उऩकयणहरु 
(एऩयेटस) सभाङ्जवष्ट 
(इनकयऩोयेङ्जटङ्ग) बएका वा 
नबएका, टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका 
सङ्क्रग्रहण      ( ङ्चयसेप्सन) 
उऩकयण ( एऩयेटस); टेङ्झरङ्झबजन 
सङ्क्रग्रहण उऩकयणहरु सभाङ्जवष्ट 
नबएका भोङ्झनटयहरु 
(ऩयीङ्जवऺकहरु) य  प्रोजेक्टय 
(प्रऺेङ्जऩत्र) हरु ।  

  -प्रोजेक्टय (प्रऺेङ्जऩत्र) हरु:  

 8528.62.00 

 

--शीषिक ८४.७१ को स्वचाङ्झरत 
आॉकडा प्रशोधन मन्त्रभा सोझै 
जोडन सङ्जकन े वा सो मन्त्रका 
साथभा प्रमोग गनिका राङ्झग 
अवकङ्ञल्ऩत (ङ्झडजाइन्ड) 10 
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  -येङ्झडमो ब्रोडकाष्ट ङ्चयङ्झसबयहरु वा 
ध्वनी वा दश्म अङ्झबरेिन वा 
ऩङ्टनरुत्ऩादन उऩकयणहरु सभावेश 
बएका वा नबएका टेङ्झरङ्झबजन 
ङ्झनङ्झभत्तका सङ्क्रग्रहण उऩकयणहरु:  

  --अन्म यङ्जङ्गन्  

  ---अनएसेम्फर अवस्थाको्  

 ८५२८.७२.११ ----४८ इि सम्भका 10 

 ८५२८.७२.१९ ----अन्म 10 

  ---अन्म्  

 ८५२८.७२.९१ ----४८ इि सम्भका 10 

 ८५२८.७२.९९ ----अन्म 10 

85.29  शीषिक 85.24 देङ्ञि ८५.२८ 
सम्भका उऩकयणहरुको राङ्झग 
ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा प्रमोगमोग्म 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

  -अन्म:  

 8529.90.10 --टेङ्झरङ्झबजन ङ्चयङ्झसबयका 10 

85.31  शीषिक ८५.१२ वा ८५.३० 
फाहेकका ङ्जवद्यङ्टतीम ध्वङ्झन वा दृश्म 
सूचक उऩकयणहरु ( जस्तै-घण्टी,  
साइयन, इङ्ञण्डकेटय प्मानेर, चोय  
घण्टी (वगिरय एराभि) वा 
आगरागीको घण्टी (पामय 
अराभि)   



 

289 
 

 8531.20.00 -तयर स्पङ्जटक साभग्री (एर.सी. 
डी.) वा प्रकाश इङ्झभङ्जटङ डामोड्स 
(एर.इ.डी.) सभाङ्जवष्ट इङ्ञण्डकेटय 
प्मानेर 10 

 8531.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.32  ङ्ञस्थय भ्माङ्चयएवर य ङ्झभराउन हङ्टन े
ङ्जवद्यङ्टतीम सन्धाङ्चयत्र ( क्माऩाङ्झसटय) 
(ङ्जप्र-सेट)। 

 

 8532.10.00 -५०/६० हजि सङ्जकि टको प्रमोगको 
राङ्झग तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्थय 
सन्धाङ्चयत्र ( क्माऩाङ्झसटय) य ०.५ 
के.ङ्झब. ( ऩावय क्माऩाङ्झसटय) बन्दा 
कभ ऺभता नबएको ङ्चयएक्टीब 
शङ्ञि सिारन गनि सक्न ेबएको 10 

  -अन्म ङ्ञस्थय सन्धाङ्चयत्र 
(क्माऩाङ्झसटय):  

 8532.21.00 --ट्यान्टारभ 10 

 8532.22.00 --आल्भङ्टङ्झनमभ इरेक्ट्रोराइङ्जटक 10 

 8532.23.00 --सेयाङ्झभक डाइईरेङ्ञक्ट्रक, ङ्झसङ्गर 
रेमय 10 

 8532.24.00 --सेयाङ्झभक डाइईरेङ्ञक्ट्रक, 
भङ्ञल्टरेमय 10 

 8532.25.00 --कागज वा प्राङ्जष्टकको 
डाइईरेङ्ञक्ट्रक 10 

 8532.29.00 --अन्म 10 

 8532.30.00 -भ्माङ्चयएवर वा एडजषे्टवर 
(ङ्झभराउन हङ्टन)े (ङ्जप्र–सेट) 
क्माऩाङ्झसटय 10 
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 8532.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.33  ङ्जवद्यङ्टत प्रङ्झतयोधक  ( येङ्झसष्टय) 
(ङ्चयमोस्ट्याट् य ऩोटेन्शीमोङ्झभटय 
सभेत),  ताऩ प्रङ्झतयोधक फाहेक। 

 

 8533.10.00 -ङ्ञस्थय काफिन प्रङ्झतयोधक, 
कम्ऩोङ्ञजसन वा ङ्जपल्भ जस्ता 10 

  -अन्म ङ्ञस्थय प्रङ्झतयोधक:  

 8533.21.00 --२० फाटसम्भको शङ्ञि सिारन 
ऺभताका राङ्झग 10 

 8533.29.00 --अन्म 10 

  -ताय जोङ्झडएको घटफढ हङ्टन े
(भ्माङ्चयएवर) प्रङ्झतयोधक,  
ङ्चयमोस्ट्याट्स य ऩोटेन्शीमोङ्झभटय:  

 8533.31.00 --२० फाटसम्भको शङ्ञि सिारन 
ऺभताका राङ्झग 10 

 8533.39.00 --अन्म 10 

 8533.40.00 -अन्म घटफढ हङ्टन े प्रङ्झतयोधक,  
ङ्चयमोष्ट्याट्स य ऩोटेन्शीमोङ्झभटय 
सभेत 10 

 8533.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.34 8534.00.00 ङ्जप्रन्टेड सङ्जकि ट (छाङ्जऩएका  
ऩङ्चयऩथहरु)। 10 
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85.36  १००० बोल्टसम्भको बोल्टेज 
बएको फाल्न े ङ्झनबाउन े( स्वीङ्ञचङ) 
वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩङ्चयऩथको राङ्झग वा 
ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्चयऩथभा वा सॉग जोड्नको 
राङ्झग चाङ्जहन ेवैद्यङ्टङ्झतक उऩकयणहरु 
(जस्तै,  स्वीच, ङ्चयरे, फ्मङ्टज, सजि 
सप्रसेय,  प्रग, सकेट, ल्माम्ऩ-
होल्डय य अन्म सॊमोजकहरु 
(कनेक्टसि) जक्सन फक्सेस); 
चाऺङ्टषीम तन्तङ्टहरु ( अङ्ञप्टकर 
पाइवसि), चाऺङ्टषीम तन्तङ्टका भङ्टठ्ठा 
वा भोटा तायहरु ङ्झनङ्झभत्तका 
सॊमोजकहरु (कनेक्टसि)   

 8536.50.00 -अन्म स्वीचहरु 15 

  -ल्माम्ऩ होल्डय, प्रग य सकेटहरु:  

 8536.69.00 --अन्म 15 

 8536.90.00 -अन्म उऩकयणहरु 15 

85.40  तातो, ङ्ञचसो क्माथोड वा 
पोटोक्माथोड बल्बस ् य ट्यङ्टफस ्
(जस्तै-भ्माकङ्ट भ वा बेऩोय वा ग्माॉस 
ङ्जपल्ड बल्ब य ट्यङ्टफ, भकि यी आकि  
येक्टीपाइङ बल्ब य ट्यङ्टफ,  
क्माथोड ये ट्यङ्टफ, टेङ्झरङ्झबजन 
क्माभया ट्यङ्टफ)।   

  -क्माथोड-ये, टेङ्झरङ्झबजन ङ्जऩक्चय 
ट्यङ्टफ,  ङ्झबङ्झडमो भङ्झनटय क्माथोड-ये 
ट्यङ्टफ सभेत: 

 

 8540.11.00 --यङ्गीन 5 
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८५.४३  मो बागको अन्मत्र नऩयेको 
व्मङ्ञिगत काभका ङ्जवद्यङ्टतीम 
औजाय य   उऩकयणहरु।  

 ८५४३.४०.०० -इरेक्ट्रोङ्झनक च ङ्टयोटहरू (ङ्झसगयेट्स) 
य मस्तै प्रकायका व्मङ्ञिगत 
ङ्जवद्यङ्टतीम वाष्ऩीकयणका  
(बेऩोयाइङ्ञजङ) साधनहरू ३० 

 8543.70.00 - अन्म मन्त्रहरु य उऩकयणहरु ३० 

85.44  ङ्जवद्यङ्टतरुि ( इन्सङ्टरेटेड), (इनाभेर 
रगाएको वा एनोडाइज सभेत),  
ताय (वामय), केफङ्टर ( को–एक्सेर 
केफङ्टर सभेत) य कनेक्टयसॉग 
जोङ्झडएको वा नजोङ्झडएको अन्म 
इन्सङ्टरेटेड कण्डक्टय; अङ्ञप्टकर 
पाइफय केफङ्टर, ताय, ङ्जवद्यङ्टत 
कण्डक्टय वा कनेक्टय जोडेको वा 
नजोडेको प्रत्मेक ढाङ्जकएका 
येशाहरु ( ङ्ञशद्ड पाइफय) फाट 
फनेको ताय।  

  -१००० बोल्टसम्भको राङ्झग अन्म 
इरेङ्ञक्ट्रक कण्डक्टयहरु:  

 8544.42.00 --कनेक्टयसॉग जोङ्झडएका 15 

 8544.49.00 --अन्म 15 

 8544.70.00 -अङ्ञप्टकर पाइवय केफङ्टर 10 

87.02  राइबय सभेत १० वा सोबन्दा 
फढी मात्र ङ्टहरु फोक्न े भोटय 
गाडीहरु।   
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  -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन (ङ्झडजेर वा 
अधि ङ्झडजेर) बएको:  

 8702.10.10 --फसहरु ( २५ बन्दा फढी ङ्झसट 
बएको) 5 

 8702.10.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु ( १५ देङ्ञि २५ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  35 

 8702.10.30 --भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  55 

  ---जीऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.१०.४१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 60 

 ८७०२.१०.४९ ----अन्म 60 

  -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन (ङ्झडजेर वा 
अधि ङ्झडजेर) य धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टङ्झतम 
भोटय दङ्टवै बएको:  

 8702.20.10 --फसहरु ( २५ बन्दा फढी ङ्झसट 
बएको) 5 

 8702.20.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु ( १५ देङ्ञि २५ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  35 

 8702.20.30 --भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  40 

  ---जीऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.२०.४१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 40 

 ८७०२.२०.४९ ----अन्म 40 
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  -स्ऩाकि  इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्वसन ङ्जप्रष्टोन इङ्ञिन य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएको:  

 8702.30.10 --फसहरु ( २५ बन्दा फढी ङ्झसट 
बएको) 5 

 8702.30.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु ( १५ देङ्ञि २५ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  35 

 8702.30.30 ---भाइिो फसहरु ( ११ देङ्ञि 
१४ सम्भ ङ्झसट बएका)  40 

  ---जीऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.३०.४१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 40 

 ८७०२.३०.४९ ----अन्म 40 

  -अन्म:  

 8702.90.10 ---फसहरु ( २५ बन्दा फढी ङ्झसट 
बएको) 5 

 8702.90.20 ---ङ्झभङ्झनफसहरु ( १५ देङ्ञि २५ 
सम्भ ङ्झसट बएको)  35 

 8702.90.30 ---भाइिो फसहरु ( ११ देङ्ञि 
१४ सम्भ ङ्झसट बएको)  55 

  ---जीऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.९०.४१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 60 

 
८७०२.९०.४९ ----अन्म 60 
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87.03  भूरत: भाङ्झनसको मातामातको 
राङ्झग फनेका भोटय कायहरु य 
अन्म भोटय गाडीहरु ( शीषिक 
८७.०२ फाहेकका),  स्टेसन वागने 
य येसीङ काय सभेत।   

  -भूरत: ङ्जहउॉभा मात्रा गनिका राङ्झग 
फनेका गाडीहरु गल्प काय य 
मस्तै गाडीहरु:  

 8703.10.10 ---भूरत: ङ्जहउॉभा मात्रा गनिका 
राङ्झग फनेका गाडीहरु  60 

 8703.10.90 ---अन्म   60 

  -अन्म गाडीहरु, स्ऩाकि  इग्नीसन 
इन्टयनर कम्वसन ङ्जऩस्टोन इङ्ञिन 
बएका: 

 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १००० सी.सी. 
ननाघेको:  

  ---तीन ऩाङ्क्रग्र े गाडीहरु 
(अटोङ्चयक्सा)   

 ८७०३.२१.११ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 55 

 ८७०३.२१.१९ ----अन्म 55 

 

 
 ---अन्म् 

 

 ८७०३.२१.९१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 60 

 ८७०३.२१.९९ ----अन्म 60 
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  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,००० 
सी.सी. नाघेको तय १,५०० 
सी.सी. ननाघेको्  

 ८७०३.२२.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका 65 

 ८७०३.२२.९० ---अन्म 65 

 
 --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 

सी.सी. नाघेको तय ३,००० 
सी.सी. ननाघेको   

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तय २,००० 
सी.सी. ननाघेका्  

 ८७०३.२३.११ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 7५ 

 ८७०३.२३.१९ ----अन्म 7५ 

  

---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,००० 
सी.सी. नाघेको तय २,५०० 
सी.सी. ननाघेका्  

 ८७०३.२३.२१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 8५ 

 ८७०३.२३.२९ ----अन्म 8५ 

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,५०० 
सी.सी. नाघेको तय ३,००० 
सी.सी. ननाघेका्  

 ८७०३.२३.३१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 9५ 

 ८७०३.२३.३९ ----अन्म 9५ 

 

 
 --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ३,००० 

सी.सी. नाघेको्  
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 ८७०३.२४.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका 10५ 

 ८७०३.२४.९० ---अन्म 10५ 

  -अन्म गाडीहरु,  कम्प्रशेन इग्नीसन 
इन्टयनर कम्वसन ङ्जऩस्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधिङ्झडजेर) भात्र 
बएका:  

  

 

--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सी.सी. ननाघेको्  

 ८७०३.३१.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका 60 

 ८७०३.३१.९० ---अन्म 60 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तय २,५०० 
सी.सी. ननाघेको:  

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सी.सी. नाघेको तय २,००० 
सी.सी. ननाघेको्  

 ८७०३.३२.११ ----अनएसेम्फर अवस्थाका 7५ 

 ८७०३.३२.१९ ----अन्म 7५ 

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,००० 
सी.सी. नाघेको तय २,५०० 
सी.सी. ननाघेको्  

 ८७०३.३२.२१ ----अनएसेम्फर अवस्थाका ९० 

 ८७०३.३२.२९ ----अन्म ९० 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,५०० 
सी.सी. नाघेको्  
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 ८७०३.३३.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका 10५ 

 ८७०३.३३.९० ---अन्म 10५ 

  -अन्म गाडीहरू, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
य धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै 
बएको, ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको फाह्य 
स्रोतभा प्रग जोडेय चाजि हङ्टन 
सक्ने ङ्जकङ्झसभका फाहेक्  

 ८७०३.४०.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका ४५ 

 ८७०३.४०.९० ---अन्म ४५ 

  -अन्म गाडीहरू, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएको, 
ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको फाह्य स्रोतभा प्रग 
जोडेय चाजि हङ्टन सक्ने ङ्जकङ्झसभका 
फाहेक्  

 ८७०३.५०.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका ४५ 

 ८७०३.५०.९० ---अन्म ४५ 

  -अन्म गाडीहरू, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
य धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै 
बएको, ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको फाह्य 
स्रोतभा प्रग जोडेय चाजि हङ्टन 
सक्ने ङ्जकङ्झसभका्  

 ८७०३.६०.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका ४५ 

 ८७०३.६०.९० ---अन्म ४५ 
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  -अन्म गाडीहरू, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएको, 
ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको फाह्य स्रोतभा प्रग 
जोडेय चाजि हङ्टन सक्न ेङ्जकङ्झसभका्  

 ८७०३.७०.१० ---अनएसेम्फर अवस्थाका ४५ 

 ८७०३.७०.९० ---अन्म ४५ 

  -अन्म गाडीहरु, धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम 
भोटय भात्र बएको्  

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय १०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको तय २०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय , जीऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.५९ ----अन्म ३० 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय २०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको तय ३०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय , जीऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.६९ ----अन्म ४५ 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय ३०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको काय , जीऩ 
य भ्मान्  

 ८७०३.८०.७९ ----अन्म ६० 

  ---अन्म्  

 ८७०३.८०.९९ ----अन्म ६० 

  -अन्म्  
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 ८७०३.९०.10 ---अनएसेम्फर अवस्थाको 60 

 ८७०३.९०.९० ---अन्म 60 

87.04  वस्तङ्ट वा साभानहरु ढङ्टवानीको 
प्रमोगका अन्म भोटय गाडीहरु।   

 8704.10.00 -याजभागि फाङ्जहयको प्रमोगका राङ्झग 
ङ्झनङ्झभित डम्ऩयहरु 5 

  -अन्म, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  
इन्टयनर  कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) भात्र    
बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 8704.21.10 ---भूरत साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जन बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी 
 60 

 8704.21.2० ---भूरत  साभानको  ओसा  ऩसाय  
गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट बएको 
ङ्झसङ्गर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडी 50 

 8704.21.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान 30 

 ८७०४.२१.४० ---तीनऩाङ्क्रग्र ेगाडी 5 

 ८७०४.२१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरु 5 

 ८७०४.२१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू 5 
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 8704.21.90 ---अन्म 5 

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) ५ टन नाघेका तय 
२० टन ननाघेका:  

 8704.22.10 ---भूरत साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जनाबन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी 60 

 ८७०४.२२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएका  
ट्याङ्कयहरू 5 

 ८७०४.२२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका  ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२२.४० ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू 5 

 ८७०४.२२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय 5 

 ८७०४.२२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू  5 

 ८७०४.२२.९० ---अन्म 5 

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) २० टन नाघेका:  
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 ८७०४.२३.१० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू 5 

 ८७०४.२३.२० ---दूध ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू 5 

 ८७०४.२३.३० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू 5 

 ८७०४.२३.४० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  5 

 ८७०४.२३.५० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय 5 

 ८७०४.२३.६० 
 

---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ ग्माॉस 
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय गङ्चयएको फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२३.९० ---अन्म 5 

  -अन्म, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टनिर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिनभात्र बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.३१.१० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जना बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी 60  

 ८७०४.३१.२० --- भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट बएको 
ङ्झसॊगर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडी ५0 

 ८७०४.३१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान 30 
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 ८७०४.३१.४० ---तीनऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.३१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू ५ 

 ८७०४.३१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू ५ 

 ८७०४.३१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) ५ टन नाघेका:  

 ८७०४.३२.१० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने  राइबय सङ्जहत २ जनाबन्दा  
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी ६० 

 ८७०४.३२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू 5 

 ८७०४.३२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.३२.४० ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.३२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू  5 

 ८७०४.३२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय 5 
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 ८७०४.३२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू 5 

 ८७०४.३२.९० ---अन्म 5 

  -अन्म, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  
इन्टयनर  कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का 
ङ्छदन ेङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर 
(जी.बी.डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.४१.१० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जना बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी ६० 

 ८७०४.४१.२० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट बएको 
ङ्झसङ्गर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडी ५० 

 ८७०४.४१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान ३० 

 ८७०४.४१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.४१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू ५ 

 ८७०४.४१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू ५ 

 ८७०४.४१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन नाघेका तय २० 
टन ननाघेका:  
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 ८७०४.४२.१० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जन बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी ६० 

 ८७०४.४२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू ५ 

 ८७०४.४२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  ५ 

 ८७०४.४२.४० ---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू ५ 

 ८७०४.४२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ५ 

 ८७०४.४२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू ५ 

 ८७०४.४२.९० ---अन्म ५ 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) २० टन नाघेका:  

 ८७०४.४३.१० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू ५ 

 ८७०४.४३.२० ---दूध ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष 
ङ्जकङ्झसभरे तमाय गङ्चयएको 
ट्याङ्कयहरू ५ 
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 ८७०४.४३.३० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू ५ 

 ८७०४.४३.४० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४३.५० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ५ 

 ८७०४.४३.६० ---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ ग्माॉस 
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय गङ्चयएको फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४३.९० ---अन्म ५ 

  -स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर  
कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  इङ्ञिन य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.५१.१० --- भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जनाबन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी 60 

 ८७०४.५१.२० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट बएको 
ङ्झसॊगर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडी 50 

 ८७०४.५१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान 30 

 ८७०४.५१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी 30 

 ८७०४.५१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू 5 
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 ८७०४.५१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू 5 

 ८७०४.५१.९० ---अन्म 5 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन नाघेका:  

 ८७०४.५२.१० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जना बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी 60 

 ८७०४.५२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू 5 

 ८७०४.५२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  5 

 ८७०४.५२.४० ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट  ट्याङ्कय 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.५२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय (गावेज) 
सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने गाडीहरू 5 

 ८७०४.५२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय 5 

 ८७०४.५२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू 5 

 ८७०४.५२.९० ---अन्म  

 ८७०४.९०.०० -अन्म ५ 
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87.06  शीषिक ८७.०१ देङ्ञि ८७.०५ 
सम्भको भोटय गाडीका राङ्झग 
इङ्ञिनसॉग जोङ्झडएका चेङ्झसस।  

 8706.00.20 -ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ सम्भ 
ङ्झसट बएको) का 35 

 8706.00.30 -भाइिोफसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ ङ्झसट बएको) का 55 

 8706.00.40 -जीऩ काय य भ्मानहरुका 60 

 8706.00.50 -ङ्झतन ऩाङ्क्रग्र ेगाडीहरु (अटोङ्चयक्सा) 
का  55 

  ---ङ्जऩकअऩ गाडीहरुका्  

 ८७०६.००.६१ ----डफर क्मावको 60 

 ८७०६.००.६२ ----ङ्झसङ्गर क्मावको 50 

 ८७०६.००.६३ ----डेङ्झरबयी भ्मानको 30 

 8706.00.70 -याजभागि फाङ्जहयको प्रमोगका राङ्झग 
ङ्झनङ्झभित डम्ऩयहरुका 5 

 8706.00.80 -फस,  ट्रकहरुका 5 

 8706.00.90 -अन्म  5 

८७.०७  शीषिक ८७.०१ देङ्ञि ८७.०५ 
सम्भको भोटय गाडीका भङ्टख्म बाग 
(फडी) (क्माफ सभेत)।  

 ८७०७.१०.०० -शीषिक ८७.०३ का गाडीका 
राङ्झग  5 

 ८७०७.९०.०० -अन्म  5 
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87.11  भोटयसाइकरहरु (भोऩेड सङ्जहत) य 
साइड काययङ्जहत वा सङ्जहत 
साइकरभा सहामक भोटय जडान 
गयेको साइडकायहरु।  

 8711.10.00 -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सी.सी. 
ननाघेको इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 

40 

  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सी.सी. 
नाघेको तय २५० सी.सी. 
ननाघेको इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन बएका:  

  --अनएसेम्वल्ड अवस्थाका:  

 ८७११.२०.११ ----५० सी.सी. नाघेको तय १२५ 
सी.सी. ननाघेको ४० 

 ८७११.२०.१२ ----१२५ सी.सी. नाघेको तय 
२०० सी.सी. ननाघेको ४० 

 ८७११.२०.१९ ----२०० सी.सी. नाघेको तय 
२५० सी.सी. ननाघेको ८० 

  ---अन्म्  

 ८७११.२०.९१ ----५० सी.सी. नाघेको तय १२५ 
सी.सी. ननाघेको 40 

 ८७११.२०.९२ ----१२५ सी.सी. नाघेको तय 
२०० सी.सी. ननाघेको 50 

 ८७११.२०.९९ ----२०० सी.सी. नाघेको तय 
२५० सी.सी. ननाघेको ८0 
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  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २५० सी.सी. 
नाघेको तय ५०० सी.सी. 
ननाघेको इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन्  

 ८७११.३०.१० ---अनएसेम्वल्ड अवस्थाका 40 

 ८७११.३०.९० ---अन्म ९0 

 ८७११.४०.०० -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५०० सी.सी. 
नाघेको तय ८०० सी.सी. 
ननाघेको इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 100 

 8711.50.00 -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ८०० सी.सी. 
नाघेको इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन 
इङ्ञिन  100 

 8711.90.00 -अन्म 40 

90.10  मो बागको अन्मत्र उल्रेि 
नबएको वा सभावेश नबएको 
तस्वीय सम्फन्धी ( चरङ्ञचत्र 
सम्फन्धी सभेत) प्रमोगशाराहरुभा 
प्रमोग हङ्टन ेउऩकयण य औजायहरु; 
नेगटेोस्कोऩ; प्रोजेक्सन स्िीन 
(प्रऺेऩक ऩदाि)।  

 9010.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजाि य सहामक साभानहरु 10 

90.11  सूक्ष्भ पोटोग्रापी 
(पोटोभाइिोग्रापी), 
ङ्झसनेपोटोभाइिोग्रापी वा 
भाइिोप्रोजेक्सन ( सूक्ष्भ  प्रऺेऩण) 
को राङ्झग सभेत सॊमङ्टि चाऺङ्टष 
सूक्ष्भदशॉ मन्त्रहरु ( कम्ऩाउण्ड 
अङ्ञप्टकर भाइिोस्कोऩ)।  
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 9011.10.00 -स्टीङ्चयमोस्कोङ्जऩक भाइिोसकोप्स 5 

 9011.20.00 -सूक्ष्भ पोटो ङ्ञिच्न े
(पोटोभाइिोग्रापी),  सूक्ष्भ 
चरङ्ञचत्र ङ्ञिच्ने 
(ङ्झसनेपोटोभाइिोग्रापी) वा सूक्ष्भ 
प्रऺेऩण ( भाइिो प्रोजेक्सन) का 
अन्म सूक्ष्भ दशिक मन्त्रहरु  
(भाइिोस्कोप्स) 5 

 9011.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक साभानहरु 5 

90.12  चाऺङ्टष (अङ्ञप्टकर) सूक्ष्भदशिक 
मन्त्रहरु (भाइिोस्कोप्स) 
फाहेकका सूक्ष्भदशिक मन्त्रहरु; 
ङ्जववङ्झतित उऩकयणहरु (ङ्झडफ्र्माक्सन 
एऩयेटस)।  

 9012.10.00 -दूयवीऺण मन्त्रहरु 
(भाइिोस्कोप्स), अङ्ञप्टकर 
भाइिोस्कोऩहरु फाहेक; ङ्जववतिन 
उऩकयणहरु  ( ङ्झडफ्माक्सन 
एऩयेटस)् 5 

 9012.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक साभग्रीहरु  5 
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90.17  ङ्ञिच्ने,  ङ्ञचनो रगाउने,  वा गङ्ञणतीम 
ङ्जहसाफ गने औजायहरु ( जस्तै-
ङ्ञिच्ने भेङ्ञशन, नक्सा उताने मन्त्र,  
प्रोटेक्टय, नक्साका सेटहरु,  
स्राइड् रुरहरु, ङ्झडस्क 
क्माल्कङ्ट रेटय); मस बागभा अन्मत्र 
नऩयेको, हातरे रम्फाइ नाप्न े
औजायहरु ( जस्तै-नाप्न े डण्डी य 
ङ्जपत्ता वा भाइिोङ्झभटय,  
क्माङ्झरऩसि)।  

 9017.20.00 -अन्म ङ्ञिच्न,े ङ्ञचनो रगाउने य 
गङ्ञणतीम ङ्जहसाफ गने औजायहरु 5 

 9017.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक साभग्रीहरु 5 

90.26  ग्माॉस वा अरु तयर ऩदाथिका 
प्रवाह,  तह, दवाव वा अन्म 
ङ्जवङ्जवधता  ( बेङ्चयमवल्स) नाप्ने वा 
ऩयीऺण गने ( जस्तै-प्रवाहभाऩक, 
सतहभाऩक,  म्मानोभीटय (हावा वा 
वाष्ऩको दवाव नाप्ने मन्त्र) 
ताऩभाऩक) औजाय य 
उऩकयणहरु, शीषिक ९०.१४, 
९०.१५, ९०.२८ वा ९०.३२ 
का औजाय य उऩकयणहरु 
फाहेक।  

 9026.10.00 -तयरको प्रवाह वा सतह नाप्न वा 
ऩयीऺण गनिको राङ्झग 5 

 9026.20.00 -दवाव नाप्न वा ऩयीऺण गनिको 
राङ्झग 5 

  -अन्म औजायहरु य उऩकयणहरु्  
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 ९०२६.८०.९० ---अन्म  5 

 9026.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक साभग्रीहरु 5 

90.30  ओसीरोस्कोऩ (दोरनदशॉ), 
स्ऩेक्ट्रभ ( वणिऩट) ङ्जवश्लषेक य 
शीषिक ९०.२८ का भाऩक 
(ङ्झभटय) फाहेकका ङ्जवद्यङ्टतको भात्रा 
नाप्ने वा ऩयीऺण गनिको राङ्झग 
प्रमोग हङ्टने अन्म औजायहरु य 
उऩकयणहरु; अल्पा, ङ्झफटा, गाभा, 
एक्स-ये,  कङ्ञस्भक (अन्तङ्चयऺ) वा 
अन्म आमोनाइङ्ञजङ (ङ्जवद्यङ्टत अणङ्ट) 
ङ्जवङ्जकयण (येडीएसन) नाप्न ेवा ऩत्ता 
रगाउने औजाय य उऩकयणहरु।  

 9030.40.00 -ङ्जवशेषत: दूयसिायको राङ्झग ङ्झनङ्झभित 
अन्म औजायहरु य उऩकयणहरु  
(जस्तै-िस-टकभीटय,  गने 
ङ्झभजङ्चयङ्ग गने औजायहरु,  ङ्झडस्टोसिन 
फ्माक्टय ङ्झभटय, सोपोङ्झभटय) 5 

 9030.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु य सहामक साभग्रीहरु 5 

९४.०१  ङ्जवछ्यौनाको रूऩभा ऩङ्चयवतिन गनि 
सङ्जकने वा नसङ्जकने ङ्झसट (आसन) 
(शीषिक ९४.०२ फाहेक) य 
ङ्झतनका                    
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

 ९४०१.२०.०० -भोटयगाडीहरुभा प्रमोग हङ्टन े
आसनहरु १० 

  -उचाइ घटीफढी गनि सङ्जकने घङ्टम्न े
आसन:  

 ९४०१.३१.०० --काठका १० 
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 ९४०१.३९.०० --अन्म  १० 
  -फगईआचाको  आसन  वा  क्माङ्ञम्ऩङ  

उऩकयण  फाहेकका  ङ्जवछ्यौनाको  
रूऩभा ऩङ्चयवतिन हङ्टने आसनहरू: 
  

 ९४०१.४१.०० --काठका १० 
 ९४०१.४९.०० --अन्म १० 
 

 -वेत, ओङ्ञजमय, फाॉस वा मस्तै 
ऩदाथिका आसनहरु्  

 ९४०१.५२.०० --फाॉसको  १० 

 ९४०१.५३.०० --रहयेताड (माि टन) को १० 

 ९४०१.५९.०० --अन्म  १० 

  -काठको फे्रभ बएको आसन्  

 ९४०१.६१.०० --गद्दादाय आवयणमङ्टि आसन 
(अऩहोरस्टय) हरु १० 

 ९४०१.६९.०० --अन्म १० 

  -धातङ्टको फे्रभ सङ्जहतको अन्म 
आसनहरु्  

 ९४०१.७१.०० --गद्दादाय आवयणमङ्टि आसनहरु १० 

 ९४०१.७९.०० --अन्म १० 

  -अन्म आसनहरु्  

 ९४०१.८०.९० ---अन्म १० 

९४.०३  अन्म पङ्झनिचय य ङ्झतनका  
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  
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 ९४०३.१०.०० -कामािरमभा प्रमोग हङ्टन े धातङ्टका 
पङ्झनिचय १० 

  -अन्म धातङ्टका पङ्झनिचय्  

 ९४०३.२०.९० ---अन्म १० 

 ९४०३.३०.०० -कामािरमभा प्रमोग हङ्टने काठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.४०.०० -बान्छाभा प्रमोग हङ्टन े काठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.५०.०० -सङ्टत्ने कोठाभा प्रमोग हङ्टन ेकाठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.६०.०० -अन्म काठका पङ्झनिचय १० 

  -प्राङ्जष्टकका पङ्झनिचय्  

 ९४०३.७०.२० ---फेफी वाकय १० 

 ९४०३.७०.९० ---अन्म १० 

  -अन्म ऩदाथिका पङ्झनिचय, फेत, 

ओङ्झसमय, फाॉस वा मस्तै 
ऩदाथिहरुको सभेत्  

 ९४०३.८२.०० --फाॉसको  १० 

 ९४०३.८३.०० --रहयेताड (माि टन) को १० 

 ९४०३.८९.०० --अन्म  १० 

९४.०६  ऩूवि ङ्झनङ्झभित बवन।  

  -काठको्  

 ९४०६.१०.९० ---अन्म १० 

  -अन्म्  
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 ९४०६.२०.०० -इस्ऩातका प्रभाऩीम बवनका 
एकाइहरू (भड्यङ्टरय ङ्जवङ्ञल्डङ्ग 
मङ्टङ्झनट्स)् 10 

 ९४०६.९०.९० ---अन्म १० 

95.03 9503.00.00 ट्राइसाइकर,  स्कङ्ट टय,  ऩेडर काय य 
मस्तै ऩाङ्क्रग्रा बएका िेरौनाहरु; 
ऩङ्टतरीको कोिो (क्मायेज); ऩङ्टतरी; 
अन्म िेरौना; आकाय घटाएको           
(“स्केर”) नभूनाहरु य मस्तै 
भनोयिनात्भक नभूनाहरु, चल्ने वा 
नचल्ने; सफै प्रकायका फङ्टङ्जिका 
िेरौनाहरु (ऩजल्स)। १० 

95.04  ङ्झबङ्झडमो  गभेका  कन्सोर  य  
मन्त्रहरु, टेफङ्टर वा ऩारिय  गभेहरू, 
भङ्टद्रा, फैङ्क नोटहरू, फैङ्क काडिहरू, 
टोकनहरू वा ब ङ्टिानी सम्फन्धी 
अन्म साधनहरूद्वाया सिारन हङ्टने 
ङ्जऩनटेवरहरू, ङ्झफङ्झरमाडिहरु, 

क्माङ्झसनो िेरका ङ्जवशेष टेफङ्टरहरु 
य  स्वचाङ्झरत  फाउङ्झरङ  
उऩकयणहरू, भनोयिनका मन्त्रहरू 
सभेत ।  

 9504.20.00 -सफै प्रकायका ङ्झफङ्झरमाडि िेरका 
साभानहरु य सहामक साभानहरु १० 
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 9504.30.00 -स्वचाङ्झरत फाउङ्झरङ्ग एरी उऩकयण          
(इङ्ञक्वऩभेण्ट) फाहेक, भङ्टद्रा 
(क्वाइन) हरु, कागजी भङ्टद्रा (फैङ्क 
नोट) हरु,  फैङ्क काडिहरु,  टोकन 
वा ब ङ्टिानीका अन्म भाध्मभद्वाया 
सिारन गङ्चयने  ( अऩयेटेड्) अन्म 
िेरहरु (गमे्स) १० 

 9504.40.00 -िेल्ने तासहरु १० 

 9504.50.00 -उऩशीषिक ९५०४.३० का 
फाहेकका ङ्झबङ्झडमो गभेका कन्सोर 
य मन्त्रहरु १० 

 9504.90.00 -अन्म १० 

९५.०५  आनन्दोत्सवका साभानहरु वा अन्म 
भनोयिनका साभानहरु, जादूङ्जवद्या 
(चटक) य असाधायण ठट्टा 
(नोबेल्टी जोक) सभेत।  

  -ङ्जिसभस उत्सवका साभानहरु्  

 ९५०५.१०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  १० 

 ९५०५.१०.९० ---अन्म १० 

 ९५०५.९०.०० -अन्म १० 
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९५.०८  योटेङ्जऩङ्ग ( याउण्डएफाउट्स), झोरङ्टङ्गे 
ङ्जऩङ्ग         (स्वीङ्गस), रऺवेधन 
दीघाि वा तायो हाङ्ङे िेर िेल्न े
ठाउॉ ( शूङ्जटङ्ग ग्मारयी) य अन्म 
भेरा ऺेत्रका भनोयन्जनहरु, घङ्टम्ती 
सयकस ( ट्राबेङ्झरङ्ग सयकस) तथा 
जङ्गरी जन्तङ्ट सभूह ( भेनाजयीज) 
को घङ्टम्ती प्रदशिनी; घङ्टम्ती यङ्गभि 
(ट्राबेङ्झरङ्ग ङ्झथएटसि) हरु  

 ९५०८.१०.०० -घङ्टम्ती सयकस तथा जङ्गरी जन्तङ्ट 
सभूहको घङ्टम्ती प्रदशिन ( ट्राबेङ्झरङ्ग 
भेनाजङ्चयज) १० 

 ९५०८.९०.०० -अन्म १० 

द्रष्टव्म:- 
(१) भङ्छदयाको अन्त:शङ्टल्क गणना गदाि प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. ङ्झरटय वा प्रङ्झत 

ङ्झरटयभध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही दयभा गणना गयी असङ्टर गङ्चयनेछ।  
(२)  कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्छदयाको कक्टेर गयेभा उऩशीषिक २२०६.००.४० 

फभोङ्ञजभको दयफन्दी राग्नेछ। 

(३) एम्फङ्टरेन्स, शव वाहन, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने 
गयी फनाइएका स्कूटय य ब्माट्रीफाट चल्ने टेम्ऩोको चेङ्झससभा 
अन्त:शङ्टल्क राग्न े छैन। अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने 
स्कूटय ऩैठायी वा स्थानीम िङ्चयद गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क त्मस्तो 
स्कूटय मातामात व्मवस्था कामािरमभा ङ्झनजको नाभभा दताि बएऩङ्झछ 
नेऩार सयकाय, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम 
वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमफाट य 
स्थानीम िङ्चयद गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क ङ्जवबागफाट ङ्जपताि गङ्चयनेछ। 



 

319 
 

(४) घयेरङ्ट प्रङ्जवङ्झधफाट उत्ऩादन गङ्चयने ङ्झसन्के चाउचाउ (Ready to eat 
नबएको) भा अन्त:शङ्टल्क राग्ने छैन। 

(५)  मात्र ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजी प्रमोगका भारवस्तङ्ट सम्फन्धी 
सूचना फभोङ्ञजभ प्राप्त सङ्टङ्जवधा अन्तगित बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा ऩैठायी 
गङ्चयएको व्मङ्ञिगत प्रमोजनका वस्तङ्टहरूभा अन्त:शङ्टल्क राग्ने छैन। 

(६)  चारीस वा सोबन्दा फढी ङ्झसट ऺभताका कम्तीभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सिारन गने गयी दताि बएका सहकायी 
सॊस्था वा सङ्घ तथा कम्ऩनीरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी 
गने उि ऺभताका तमायी फस एवॊ ङ्झतनका चेङ्झससभा अन्त:शङ्टल्क 
छङ्टट हङ्टनेछ। त्मसयी ऩैठायी गयेका सवायी साधनहरू ऩैठायी गयेको 
ङ्झभङ्झतरे दश वषि नऩङ्टगी ङ्झफिी ङ्जवतयण, नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
हक हस्तान्तयण गनि ऩाइने छैन। दश वषि नऩङ्टगी नाभसायी, ङ्झफिी 
ङ्जवतयण वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनङ्टि ऩयेभा  प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ राग्ने ऩूयै अन्त:शङ्टल्क राग्नेछ। 

(७) नेऩार सयकाय, ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺण सॊस्थारे ङ्जवद्याथॉ ओसायऩसाय गने प्रमोजनको 
राङ्झग ३० ङ्झसट वा सोबन्दा फढी ऺभताको दङ्टई थान फस आमात 
गदाि राग्न े अन्त:शङ्टल्क छङ्टट हङ्टनेछ। मसयी सङ्टङ्जवधाभा आमात 
गङ्चयएको सवायी साधन दश वषि नऩङ्टगी ङ्झफिी ङ्जवतयण, नाभसायी वा 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि ऩाइने छैन। दश वषि नऩङ्टगी 
ङ्झफिी ङ्जवतयण‚ नाभसायी  वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनङ्टि 
ऩयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै अन्त:शङ्टल्क राग्नेछ। 

(८)  औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन , २०७६  को अनङ्टसूची-१० भा उल्रेि 
बएका अङ्झत अङ्जवकङ्झसत ऺेत्रभा स्थाङ्जऩत स्थानीम परपूरभा 
आधाङ्चयत उद्योगफाट उत्ऩाङ्छदत ब्राण्डी, वाइन य साइडय को 
उत्ऩादनभा मस अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी अनङ्टसाय राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा 
असी प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 
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(९)   स्वदेशभा उत्ऩादन हङ्टने शीषिक २ २.०४ य  २२.०५ भा ऩने 
वाइनभा राग्न ेअन्त:शङ्टल्कभा ऩईअतीस प्रङ्झतशत, शीषिक २ २.०६ भा 
ऩने साइडय य अङ्गङ्टय फाहेकका अन्म परपूरफाट उत्ऩादन हङ्टने 
उऩशीषिक 2206.00.90 भा ऩने वाइनभा  राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा 
चारीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(१०)  एसेम्फर गयी सवायी साधन उत्ऩादन गने उद्योगरे अनएसेम्फल्ड 
अवस्थाका शीषिक ८७.०२, ८७.०३ य ८७.११ भा ऩने सवायी 
साधन ऩैठायी गदाि राग्ने अन्त:शङ्टल्क य त्मस्ता उद्योगरे उत्ऩादन 
गयेको तमायी साधन ङ्झफिी गदाि राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(११)  शीषिक ०२.०१, ०२.०२, ०२.०३, ०२.०४, ०२.०५, ०२.०६, 
०२.०७, ०२.०८, ०२.०९, ०२.१०, ०३.०१, ०३.०२, 
०३.०३, ०३ .०४, ०३.०५, ०३.०६, ०३.०७, ०३.०८, 
०३.०९, ०४.०२,  ०८.०१, ०८.०२, ०८.०३, ०८ .०४, 
०८.०६, ०८.०९, ०८.१२, ०८.१३, ०९.०४, ०९ .०६, 
०९.१०, ११ .०६, १२.०७, १४.०१, १४.०४ ,    १५.०९ , 
१५.१७, 16 .०१, 16 .०2, 16.०३, 16.०४, १६ .05, 
20.01, 20.०2, 20 .0३, 20 .०४, 20 .०६, 20 .0७, 
20.०८, 2१ .0५, २४.०१ , २५ .१५, २५ .१६, ३९.१७, 
44.0१, 44.0२, 44.0३, 44.0४, 44.0५, 44.0६, 
44.07, 44.09, 44.10, 44.11 ४४.१२, 44.13, 
44.1४, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 48.०३, 
६८.०२, ६८ .०८, ६८ .०९, ६८ .१०,  ६८ .११, ६९ .०७, 
72.07, 72.09, 72.१०, 72.११, 72.13, ७२.१४, 
72.15, ७२.१६, 72.17, 72.23, 72.24, 72.2५, 
72.29, 73.07, 73.08, 73.09, 73.12, 73.13, 
73.14, 73.15, 73.17, ७६.०४, ९४ .०१, ९४.०३ य 
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९४.०६ तथा उऩशीषिक ०४०२.10.10, ० ४०२.10.९0, 
०४०२.२१.०0, ०४०२.२९.९0,  ०४०२.९१.०0, 
०४०२.९९.०0, 1404.90.२0, 1404.90.30, 
1404.90.४0, 1404.90.५0, 1404.90.६0, 
1404.90.७0, 1404.90.८0, 1601.00.00,  

१७०१.१३.१०, १७०१.१४.१०, १७०४.१०.००, 
१७०४.९०.००, 1905.१0.०0, 1905.२0.०0, 
1905.३१.०0, 1905.३२.०0, 1905.४०.०0, 
1905.९०.१0, 1905.90.30, 1905.९०.५0, 
1905.९०.६0, 1905.९०.७0,  २००५.10.00 , 
२००५.२0.९0, २००५.४0.00, २००५.५१.00, 
२००५.५९.00, २००५.६0.00, २००५.७0.00, 
२००५.८0.00, २००५.९१.00, २००५.९९.00, 
२१०१.११.००, २१०१.१२.००, २१०१.२०.००, 
२१०१.३०.००, 2106.90.10, ३९२१.९०.११, 
३९२१.९०.९२, 3923.10.20 3924.10.10 , 

4818.10.00 4818.20.00 4818.30.00 
4818.50.00 4818.90.00 ६४०४.११.१०,  

६४०५.२०.१०, 7311.00.20, 7311.00.90, 
7320.10.90, ८५०७.१०.००,  ८५०७.२०.००, 
८५४४.७०.००, ९४०६.१०.९०,  ९४०६.२०.०० य 
९४०६.९०.९० भा ऩने वस्तङ्टको आन्तङ्चयक उत्ऩादनभा अन्त:शङ्टल्क 
राग्ने छैन। 

(१२) शीषिक २१.०६ को उऩशीषिक २१०६.९०.२० ‚ २१०६.९०.६० 
य बन्साय शीषिक २४.०३ को उऩशीषिक २४०३.९९.१० ‚ 
२४०३.९९.२०, २४०३.९९.३० य बन्साय शीषिक २४.०४ को 
उऩशीषिक २४०४.११.००, २४०४.१२.०० य २४०४.१९.०० 
का वस्तङ्टभा कङ्ट र तौर प्रङ्झत ङ्जकरोग्राभभा अन्त्शङ्टल्क राग्नेछ।  
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(१३) शीषिक ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ३३.०६, ३३.०७ का 
स्वदेशी उत्ऩादनभा ऩाॉच प्रङ्झतशत राग्नेछ ।  

(१४) भङ्छदया, ङ्जवमय य च ङ्टयोटको उत्ऩादक, ऩैठायीकताि वा सोको ङ्झफिेतारे 
त्मस्तो वस्तङ्टको ङ्झफ िी गने िङ्टद्रा भूल्म आङ्झथिक वषिको सङ्टरुभा य 
भूल्म ऩङ्चयवतिन बएको अवस्थाभा ऩङ्चयवतिन हङ्टनासाथ साविजङ्झनक 
सूचना प्रकाशन गयी जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(१५) अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनधािङ्चयत आठ अङ्कको बन्साय 
उऩशीषिकराई त्माङ्क प्रमोजनको राङ्झग भहाङ्झनदेशकरे अङ्क थऩ गनि 
सक्नेछ। 

(१६) अन्त:शङ्टल्क राग्न सक्न े वस्तङ्टको व्माख्मा तथा हाभोनाइज्ड कोड 
तोक्ने काभ आवश्मकता अनङ्टसाय बन्साय ङ्जवबागसॉग ऩयाभशि ङ्झरई 
ङ्जवबागरे गनि सक्नेछ।  

 

 
 

35. आमकय ऐन, २०५८ भा सॊशोधन  ्आमकय ऐन‚ २०५८ को‚– 
(1) दपा ११ को,-  

(क) उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशको सट्टा देहामको 
प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश याङ्ञिएको छ्- 
 "तय कङ्ट नै पभि, कम्ऩनी, साझेदायी तथा सङ्गङ्छठत 

सॊस्थाको रूऩभा दताि बई गयेको कृङ्जष व्मवसाम, तयकायीराई 
ङ्झडहाइरेड गने व्मवसाम य कोल्ड स्टोय व्मवसाम सिारन 
गयी प्राप्त गयेको आमभा राग्ने कयभा शतप्रङ्झतशत कय छङ्टट 
हङ्टनेछ।" 

(v) उऩदपा (3) को िण्ड (ि) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशभा 
यहेका "कणािरी प्रदेश " बङ्ङे शब्दहरू ऩङ्झछ "य सङ्टदूयऩङ्ञश्चभ 
प्रदेशका ऩहाडी ङ्ञजल्राहरु" बङ्ङे शब्दहरू थङ्जऩएका छन।् 
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(ग) उऩदपा (3घ) को िण्ड (क) भा यहेका "सॊवत ्2082 
सार" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "सॊवत ्2083 सार " बङ्ङे 
शब्दहरु, सोही िण्डको प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशभा यहेका 
"सॊवत ्2082 सार " बङ्ङे शब्दहरू को सट्टा "सॊवत ्
2085 सार" बङ्ङे शब्दहरू य "दङ्टई सम" बङ्ङे शब्दहरुको 
सट्टा "चारीस" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(घ) उऩदपा (3ङ) को िण्ड (ग) को सट्टा देहामको िण्ड (ग) 
याङ्ञिएको छ्- 
"(ग) नेऩारभा उत्ऩादन बएका वस्तङ्ट ङ्झनमाित गयी प्राप्त 

बएको आमभा िण्ड (क) वा (ि) फभोङ्ञजभको 
छङ्टटऩङ्झछ कामभ हङ्टने कयभा थऩ ऩचास प्रङ्झतशत।"  

(ङ) उऩदपा (3फ) भा यहेका "तीन वषि" बङ्ङे शब्दहरू को सट्टा 
"ऩाॉच वषि" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।् 

(च) उऩदपा (3फ) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (3ब) य  (3भ) 
थङ्जऩएका छन:्- 

"(3ब) ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी उत्ऩादन  तथा एसेम्फर 
गने उद्देश्मरे सॊवत ् 2082 सार असाय भङ्जहनासम्भ स्थाऩना 
हङ्टने उद्योगराई कायोफाय सङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषिसम्भ 
राग्ने कयभा चारीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(3भ) कृङ्जष औजाय उत्ऩादन गने उद्देश्मरे 
सॊवत ् 2082 सार असाय भङ्जहनासम्भ स्थाऩना हङ्टने 
उद्योगराई कायोफाय सङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषिसम्भ राग्ने 
कयभा शतप्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।" 

(2) दपा 1१ग. ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(3) दपा २१ को उऩदपा (3) को स्ऩष्टीकयणको िण्ड  ( ग) भा 
यहेका "फैङ्क िाताभा जम्भा हङ्टने गयी गङ्चयएको ब ङ्टिानी " बङ्ङे 
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शब्दहरू ऩङ्झछ ", नेऩार याष्ड फै ङ्कफाट स्वीकृत प्राप्तट ङ्झडङ्ञजटर 
वारेटको भाध्मभफाट हङ्टने ब ङ्टिानी" बङ्ङे शब्दहरू थङ्जऩएका छन।्  

(4) दपा 57 को उऩदपा ( 1क) को ठाउॉठाउॉभा यहेको "शेमयवारा" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा " शेमयवारा वा साझेदाय " बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।् 

(5) दपा 65 को उऩदपा (१) को िण्ड (ि) ऩङ्झछ देहामको 
स्ऩष्टीकयण थऩ गङ्चयएको छ:- 
"स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "मोगदानभा आधाङ्चयत 
ङ्जहत" बङ्ङारे दपा 63 को उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
सीभाङ्झबत्र यही गङ्चयएको अवकाश मोगदानसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जहतराई 
सम्झनङ्ट ऩदिछ।" 

(6) दपा ८८ को उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशको िण्ड 
(१2) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (१3) थङ्जऩएको छ:- 

"(१3) साङ्जहङ्ञत्मक रेि वा यचना फाऩत फाङ्झसन्दा 
व्मङ्ञिराई योमल्टी यकभ ब ङ्टिानी गदाि ब ङ्टिानी यकभको  एक 
दशभरफ ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे।" 

(7) दपा 95क. को उऩदपा (5) को- 
(क) िण्ड (क) भा यहेका "दङ्टई दशभरफ ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे" 

बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा "ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

(ि) िण्ड (ि) भा यहेका "ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "सात दशभरफ ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे " 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

(8) दपा 97 को उऩदपा ( 1) को िण्ड (ग) भा यहेको "वा" बङ्ङे 
शब्द ङ्ञझकी सो िण्डऩङ्झछ देहामको िण्ड (ग1) थङ्जऩएको छ:- 
"(ग1) त्मस्तो आम वषिभा दपा 95क. को उऩदपा (6ि), 
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(६ग), (६घ) भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको आम भात्र हङ्टने 
फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञि।" 

(9) दपा 114 को उऩदपा (1) को िण्ड (ञ) भा यहेका "उजङ्टयी" 
बङ्ङे शब्दको सट्टा "ङ्झनवेदन" बङ्ङे शब्द याङ्ञिएको छ। 

(10) दपा 116 को- 
(क) उऩदपा (6) भा यहेका "आन्तङ्चयक याजस्व" बङ्ङे शब्दहरू 

ङ्ञझङ्जकएका छन ्।  
(ि) उऩदपा (6) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (7) थङ्जऩएको छ्- 

"(7) उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कामािरमको 
नाभभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा यहेको धयौटी 
िाताभा दाङ्ञिर गयेको फैङ्क बौचय वा त्मस्तो यकभ 
फयाफयको फैङ्क जभानतऩत्र ऩङ्टनयावेदनऩत्र साथ ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ।" 

(11) अनङ्टसूची १ भा सॊशोधन् अनङ्टसूची १ को- 
(1) दपा १ को्-  

(क) उऩदपा ( 1) को सट्टा देहामको उऩदपा (1) 
याङ्ञिएको छ्- 

"(1) कङ्ट नै आम वषिभा फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक 
व्मङ्ञिको कयमोग्म आमभा मस अनङ्टसूचीको उऩदपा 
(२), (४)  य (4क)  को अधीनभा यही देहाम 
फभोङ्ञजभको दयरे कय राग्नेछ्– 

(क)  ऩाॉच राि रुऩैमाॉसम्भ योजगायीको कयमोग्म 
आम बएभा एक प्रङ्झतशत,  

(ि)  ऩाॉच राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय सात राि 
रुऩैमाॉसम्भ कयमोग्म आम बएभा िण्ड (क) 
फभोङ्ञजभ ऩाॉच राि  रुऩैमाॉसम्भ ऩाॉच हजाय 
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रुऩैमाॉ य ऩाॉ च राि रुऩैमाॉबन्दा फढी 
कयमोग्म आमभा दश प्रङ्झतशत,  

(ग)  सात राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय दश राि 
रुऩैमाॉसम्भ कयमोग्म आम बएभा िण्ड (ि) 
फभोङ्ञजभ सात राि रुऩैमाॉसम्भ ऩच्चीस हजाय 
रुऩैमाॉ य सात राि रुऩैमाॉबन्दा फढी 
कयमोग्म आमभा फीस प्रङ्झतशत,   

(घ)  दश राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय फीस राि 
रुऩैमाॉसम्भ कयमोग्म आम बएभा िण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभ दश राि रुऩैमाॉसम्भ ऩचासी हजाय 
रुऩैमाॉ य दश राि रुऩैमाॉबन्दा फढी कयमोग्म 
आमभा तीस प्रङ्झतशत य  

(ङ)  फीस राि रुऩैमाॉ बन्दा फढी कय मोग्मआम 
बएभा फढी बएजङ्झत कय मोग्म आमको िण्ड 
(घ) फभोङ्ञजभ रागेको कयको दयभा थऩ फीस 
प्रङ्झतशत अङ्झतङ्चयि कय। 

  तय एकरौटी पभि दताि बएका 
कयदाताको हकभा , ङ्झनवतृ्तबयण फाऩतको आम , 

ङ्झनवतृ्तबयण कोष य मोगदानभा आधाङ्चयत 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा मोगदान गने 
प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको आमभा िण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको कय राग्ने छैन।" 

 

(ि) उऩदपा ( 2) को सट्टा देहामको उऩदपा (2) 
याङ्ञिएको छ्- 

  "(2) कङ्ट नै आम वषिभा ऐनको दपा ५० 
फभोङ्ञजभ छनौट गने कङ्ट नै दम्ऩतीको कयमोग्म आमभा 
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मस अनङ्टसूचीको उऩदपा (४) य (4क) को अधीनभा 
यही देहाम फभोङ्ञजभको दयभा कय राग्नेछ्-  

(क)  छ राि रुऩैमाॉसम्भ योजगायीको कयमोग्म 
आम बएभा एक प्रङ्झतशत,  

(ि)  छ राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय आठ राि 
रुऩैमाॉसम्भको कयमोग्म आम बएभा िण्ड 
(क) फभोङ्ञजभ छ राि रुऩैमाॉसम्भ छ हजाय 
रुऩैमाॉ य छ राि रुऩैमाॉबन्दा फढी कयमोग्म 
आमभा दश प्रङ्झतशत,  

 (ग)  आठ राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय एघाय राि 
रुऩैमाॉसम्भ कयमोग्म आम बएभा िण्ड (ि) 
फभोङ्ञजभ आठ राि रुऩैमाॉसम्भ छब्फीस 
हजाय रुऩैमाॉ य आठ राि रुऩैमाॉबन्दा फढी 
कयमोग्म आमभा फीस प्रङ्झतशत,  

(घ)  एघाय राि रुऩैमाॉबन्दा फढी तय फीस राि 
रुऩैमाॉसम्भ  कयमोग्म आम बएभा िण्ड (ग) 
फभोङ्ञजभ एघाय राि रुऩैमाॉसम्भ छ मासी 
हजाय रुऩैमाॉ य एघाय राि रुऩैमाॉबन्दा फढी 
कयमोग्म आमभा तीस प्रङ्झतशत,  

(ङ)  फीस राि रुऩैमाॉ बन्दा फढी कयमोग्म आम 
बएभा फढी बएजङ्झत कयमोग्म आमको िण्ड 
(घ) फभोङ्ञजभ रागेको कयको दयभा थऩ फीस 
प्रङ्झतशत अङ्झतङ्चयि कय।  

 तय एकरौटी पभि दताि बएका 
कयदाताको हकभा ,  ङ्झनवतृ्तबयण फाऩतको 
आम, ङ्झनवतृ्तयण कोष य मोगदानभा आधाङ्चयत 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा मोगदान गने 
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प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको आमभा िण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको कय राग्ने छैन।" 

 

(ग) उऩदपा ( 3) को सट्टा देहामको उऩदपा (3) 
याङ्ञिएको छ्- 

  "(3) उऩदपा (४) भा उङ्ञल्रङ्ञित व्मवस्था 
देहामको अवस्थाभा रागू हङ्टनेछ्- 
(क)  फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको सम्फन्धभा कङ्ट नै 

आम वषिभा ऩाॉच राि रुऩैमाॉबन्दा फढी आम 
बएको वा ऐनको दपा ५० फभोङ्ञजभको छनौट 
गयेको फाङ्झसन्दा दम्ऩतीको सम्फन्धभा कङ्ट नै आम 
वषिभा छ राि रुऩैमाॉबन्दा फढी आम बएको,  

(ि) गैयव्मावसाङ्जमक कयमोग्म सम्ऩङ्ञत्तको ङ्झन्सगिफाट 
प्राप्ता िङ्टद राब सो प्राकृङ्झतक व्मङ्ञि वा 
दम्ऩतीको आम य तदनङ्टरूऩ कयमोग्म आमको 
गणनाभा सभावेश बएको।" 

(घ) उऩदपा ( 4) को सट्टा देहामको उऩदपा (4) 
याङ्ञिएको छ्- 

  "(4) उऩदपा (३) को अधीनभा यही देहामका 
व्मङ्ञिराई देहाम फभोङ्ञजभ कय राग्नेछ्- 
(क)  देहामका यकभभध्मे जङ्टन फढी छ त्मस्तो 

यकभभा त्मस्तो प्राकृङ्झतक व्मङ्ञि वा दम्ऩतीको 
त्मस्तो यकभ भात्र कयमोग्म आम बए सयह 
भानी मस अनङ्टसूचीको उऩदपा (१) वा (२) 
फभोङ्ञजभको दयरे कय राग्नेछ्- 
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(१) त्मस्तो प्राकृङ्झतक व्मङ्ञि वा दम्ऩतीको 
जम्भा कयमोग्म आमफाट त्मस्तो राबको 
यकभ घटाई फाॉकी हङ्टन आउने यकभ,  

(२) प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको सम्फन्धभा ऩाॉच 
राि रुऩैमाॉ वा दम्ऩतीको सम्फन्धभा छ 
राि रुऩैमाॉ। 

(ि)  त्मस्तो कयमोग्म आमको फाॉकी यकभभा दश 
प्रङ्झतशतका दयरे कय राग्नेछ।  

  तय, 
 

(१) ङ्झन्सगि बएको गैयव्मावसाङ्जमक कयमोग्म 
सम्ऩङ्ञत्त (जग्गा तथा घयजग्गा) को 
स्वाङ्झभत्व ऩाॉच वषि वा ऩाॉच वषि बन्दा 
फढी बएको छ बने ऩाॉच प्रङ्झतशतका 
दयरे कय राग्नेछ।  

(२) ङ्झन्सगि बएको गैयव्मावसाङ्जमक कयमोग्म 
सम्ऩङ्ञत्त (जग्गा तथा घयजग्गा) को 
स्वाङ्झभत्व ऩाॉच वषि बन्दा कभ यहेको छ 
बने सात दशभरफ ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे 
कय राग्नेछ। 

(३) नेऩार ङ्झधतोऩत्र फोडिभा सूचीकयण बएको 
ङ्झनकामभा तीन सम ऩैसठ्ठी ङ्छदनबन्दा फढी 
अवङ्झध स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्जहतको 
ङ्झन्सगिफाट प्राप्तह राबको हकभा ऩाॉच 
प्रङ्झतशत य तीन सम ऩैसठ्ठी ङ्छदन वा सो 
बन्दा कभ अवङ्झध स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
ङ्जहतको ङ्झन्सगिफाट प्रापे्त राबको हकभा 
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सात दशभर फ ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे 
कय राग्नेछ।" 

 

(ङ) उऩदपा (4) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (4क) थङ्जऩएको 
छ्- 
 "(4क) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन व्मवसाम सिारनभा सॊरग्न 
नयहेको कङ्ट नै फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको दपा 
95क. को उऩदपा (6ि), (६ग), (६घ) 
फभोङ्ञजभको आमभा एक प्रङ्झतशतरे कय राग्नेछ।" 

 

(च) उऩदपा (12) भा यहेका "ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "चारीस हजाय रुऩैमाॉ" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

 

(2) दपा 2 को  उऩदपा (3) को सट्टा देहामको उऩदपा (3) 
याङ्ञिएको छ्- 
  "(3) सहकायी ऐन, 2074 फभोङ्ञजभ दताि 
बएको सहकायी सॊस्थारे कय छङ्टट हङ्टने कायोफाय फाहेकको 
कायोफाय गयेभा देहाम फभोङ्ञजभका दयरे कय राग्नेछ्– 

 नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सिारन बएकोभा सात 
दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत,  

 उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सिारन बएकोभा दश 
प्रङ्झतशत,  

 भहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सिारन बएकोभा ऩन्र  
प्रङ्झतशत" 

36. बन्साय ऐन, २०६४ भा सॊशोधन ्बन्साय ऐन, २०६४ को,-  



 

331 
 

(1) दपा 2 को- 
(क) िण्ड (ड) को सट्टा देहामको िण्ड (ड) याङ्ञिएको छ्- 

"(ड) "ऩैठायी" बङ्ङारे ङ्जवदेशी भङ्टरङ्टकफाट नेऩारङ्झबत्र 
भारवस्तङ्ट ल्माउने काभ सम्झनङ्ट ऩछि  य सो शब्दरे 
कन्टेनय सेवा स िारन गने गयी नेऩारभा दताि 
बएको ङ्झसङ्जऩङ्ग कम्ऩनीरे ङ्जवदेशभा िङ्चयद गयेको तय 
बौङ्झतक रूऩभा बन्साय कामािरमभा ल्माउन सम्बव 
नयहेको कन्टेनयको जाॉचऩास को कामिराई सभेत 
जनाउॉदछ।"  

(ि) िण्ड (स) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (ह) थऩ गङ्चयएको छ्- 

"(ह) “आन्तङ्चयक ऩङ्चयवहन ” बङ्ङारे नेऩारङ्झबत्र ऩैठायी गने 
उद्देश्मरे ल्माइएको भारवस्तङ्ट  प्रवेश सीभाङ्ञस्थत कङ्ट नै 
बन्साय कामािरमभा  घोषणा भात्र गयी जाॉचऩासको 
ङ्झनङ्झभत्त अन्म बन्साय कामािरमभा रैजाने  कामि सम्झनङ्ट 
ऩछि।" 

 

(2) दपा 57 को- 
(क) उऩदपा (18) को सट्टा देहामको उऩदपा (18) 

याङ्ञिएको छ्- 
"(18) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 

रेङ्ञिएको बए  ताऩङ्झन देहामको कसूय गयेभा मस दपाभा 
अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञित जङ्चयफाना य भहसङ्टरका अङ्झतङ्चयि त्मस्तो 
भारवस्तङ्टको भूल्मको तीन सम प्रङ्झतशत थऩ जङ्चयफाना असङ्टर 
गयी भारवस्तङ्ट छाङ्झडङ्छदने वा त्मस्तो भारवस्तङ्ट जपत गयी 
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सो भारवस्तङ्टको भूल्मको दङ्टई  सम प्रङ्झतशत जङ्चयफाना 
गङ्चयनेछ्- 
(1) दपा २० को उऩदपा (२) को िण्ड (क), (ि) वा 

(ग) फभोङ्ञजभ जाॉचऩास बएका भारवस्तङ्ट ऩैठायीकतािरे 
बन्साय ऺेत्रफाट उठाई रैजानङ्टअङ्ञघ वा बन्सायऺेत्र 
फाङ्जहय रङ्झगसकेऩङ्झछ अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीरे ऩङ्टन् 
जाॉच गदाि ऩैठायीकतािरे घोषणा गयेको  बन्दा 
भारवस्तङ्टको नाभ, प्रकृङ्झत, बौङ्झतक ङ्जवशेषता , चाङ्चयङ्झत्रक 
गङ्टण, नाऩ, आकाय, गङ्टणस्तय तथा ऩङ्चयभाणभा  पयक 
ऩाइएभा,  

(2) दपा ८९च . फभोङ्ञजभ आ न्तङ्चयक ऩङ्चयवहन गने 
कन्टेनयभा रगाइएको ब-ूभण्डरीम ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनधाियण 
प्रणारी (जीऩीएस) जङ्झडत तारा तथा भारवस्तङ्ट चरान 
बएको स्थान भा रगाइएको ङ्झसरङ्झसरेवाय न म्फय 
सङ्जहतको ङ्झसर दङ्टरूस्त नबएभा।" 

(ि) उऩदपा (18) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (18क.) थङ्जऩएको 
छ्- 

"(18क)  काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत फाहेक दपा 
८९च. फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक ऩङ्चयवहनको राङ्झग  तोङ्जकएको 
सडक भागि प्रमोग नगयेभा वा तोङ्जकएको सभमावङ्झधङ्झबत्र 
तोङ्जकएको बन्साय कामािरमभा नऩङ्टगेभा ऩचास हजाय  
रुऩैमाॉदेङ्ञि एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गङ्चयनेछ।" 
 

(3) दपा 62 को उऩदपा (2) ऩङ्झछ देहामका उऩदपा (2क) य 
(2ि) थङ्जऩएका छन:्- 
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"(2क) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ याजस्व न्मा माङ्झधकयणभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदॉदा ङ्झनधािङ्चयत बन्साय भहसङ्टर यकभभध्मे ङ्जववाद  यङ्जहत 
बन्साय भहसङ्टर यकभ फङ्टझाई ङ्जववाङ्छदत बन्साय भहसङ्टर य जङ्चयफानाको 
शतप्रङ्झतशत यकभ धयौटी याख्नङ्टा ऩने वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क 
जभानत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(2ि) उऩदपा (2क) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कामािरमको 
नाभभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा यहेको धयौटी िाताभा 
दाङ्ञिर गयेको फैङ्क बौचय वा त्मस्तो यकभ फयाफयको फैङ्क 
जभानतऩत्र ऩङ्टनयावेदनऩत्र साथ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।" 

 

37. फहार यहने अवङ्झध  ्मस ऐनको दपा २ , ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, 

१३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१‚ २२ ‚ २३ ‚ २४ ‚ २५ ‚ 
२६‚ २७ ‚ २८ ‚ २९ ‚ ३० ‚ ३१ य ३२  फभोङ्ञजभका व्मवस्थाहरू सङ्घीम 
ऐनफाट अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सॊवत ्२०80 सार असाय 
भसान्तसम्भ फहार यहनेछन।् 

38. ऐन सॊशोधन बएको भाङ्झनने्  मस ऐनको दपा ३3 , ३4, 35 य 36 
फभोङ्ञजभ बएको सॊशोधनराई सम्फङ्ञन्धत ऐनभा सॊशोधन बएको भाङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा २ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

१. बन्साय भहसङ्टर  ् (१) ङ्जवदेशफाट नेऩारङ्झबत्र ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभा आङ्झथिक ऐन, 

२०७८ को अनङ्टसूची-१ भा उङ्ञल्रङ्ञित शीषिक, उऩशीषिक, भारवस्तङ्टका ङ्जववयणहरू य 
अन्म व्मवस्थाहरूभा सभेत देहाम फभोङ्ञजभ सॊशोधन य थऩ गयी बन्साय भहसङ्टर दय 

रगाइएको छ। मसभा उङ्ञल्रङ्ञित सॊशोधन य थऩ फाहेकका ऩङ्चयच्छेद य बागका 
द्रष्टव्महरू, शीषिक, उऩशीषिकहरू, भारवस्तङ्टका ङ्जववयणहरू य भारवस्तङ्टको ऩैठायीका 
दयहरू सभेत आङ्झथिक ऐन, २०७८ फभोङ्ञजभ नै हङ्टनेछन।् 

शीषिक उऩशीषिक भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 

ऩैठायी 
बन्साय 

भहसङ्टर दय 
अन्मथा 
उल्रेि 
बएकोभा 
फाहेक 
भोर 

प्रङ्झतशतभा 
१ २ ३ ४ 
  आङ्झथिक ऐन, २०७८ को 

अनङ्टसूची-१ को,- 

(१) बाग २ को द्रष्टव्म १ को 
िण्ड (क) ऩङ्झछ देहामको नमाॉ 
िण्ड (ि) थऩ गयी साङ्जवकको 
िण्ड (ि) य (ग) राई िभश् 
िण्ड (ग) य (घ) कामभ 
गङ्चयएको छ:-  

  "(ि) िान हङ्टने, ङ्झनजॉव ङ्जकयाहरु   
(शीषिक ०४.१०);"  

  (२) बाग ३ को द्रष्टव्म २ ऩङ्झछ  
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देहामको नमाॉ द्रष्टव्म ३ थङ्जऩएको 
छ:- 

  "३. शीषिकहरू ०३.०५ देङ्ञि 
०३.०८ सम्भरे भानवीम 
उऩबोगका राङ्झग उऩमङ्टि  भैदा, 
ङ्जऩठो य ऩेरेट (गङ्टङ्जटका) हरूराई 
सभेट्दैनन ्(शीषिक ०३.०९)।"  

  (३) उऩशीषिक ०३०२.३ को 
शब्दावरीको सट्टा देहामको 
शब्दावरी याङ्ञिएको छ:-   

  "-टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका) 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस), उऩशीषिक  
०३०२.९१.००  देङ्ञि  
०३०२.९९.०० सम्भका  िान 
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्"  

  (४) उऩशीषिक ०३०२.३३.०० 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०२.३३.०० --ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना ( स्ट्राइऩ- 
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस)"              १० 

  (५) उऩशीषिक ०३०२.५५.०० 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०२.५५.०० --अरास्का ऩरक (थेयाग्रा १० 
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काल्कोग्राभा)" 
  (६) उऩशीषिक ०३०३.४ 

को शब्दावरीको सट्टा देहामको 
शब्दावरी याङ्ञिएको छ:-   

  "-टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका), 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (काच ङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस), उऩशीषिक  
०३०३.९१.००  देङ्ञि  
०३०३.९९.०० सम्भका िान 
हङ्टन ेकभसर भत्स्मभाॊश फाहेक्"  

  (७) उऩशीषिक ०३०३.४३.०० 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०३.४३.०० --ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (काच ङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस)" १० 

  (८) उऩशीषिक ०३०३.६७.०० 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०३.६७.०० --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा)" १० 

  (९) उऩशीषिक ०३०४.७५.०० 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०४.७५.०० --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा) का" १० 
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(१०) उऩशीषिक 
०३०४.८७.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "०३०४.८७.०० --टङ्टनाहरु (थङ्टनङ्टस  प्रजाङ्झतका), 
ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना  (स्ट्राइऩ-  
फेल्राइड  फोङ्झनतो) (कात्सङ्टओनस 
ऩेराङ्झभस) का" १० 

  (११) उऩशीषिक 
०३०४.९४.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "०३०४.९४.०० --अरास्का ऩरक  (थेयाग्रा 
काल्कोग्राभा)" १० 

  (१२) उऩशीषिक 
०३०४.९५.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "०३०४.९५.०० --अरास्का  ऩरक (थेयाग्रा  
काल्कोग्राभा) फाहेक 
बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, 

मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, गाङ्झडडाइ, 

म्मािोउयाइडाइ, भेरानोनाइडाइ, 

भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ  य  
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ  ऩङ्चयवायहरुका  
भाछाका" १० 

  (१३) शीषिक ०३.०५ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको  
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शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:- 
"०३.०५  सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो ऩायेको वा नून 

ऩानीभा  हारेको भाछा; धूङ्झभत  
ऩायेको, धूङ्झभत गनङ्टिअङ्ञघ वा धूङ्झभत 
गदाि ऩाकेको वा नऩाकेको।" 

 
 

  (१४)उऩशीषिक ०३०५.१०.०० 
हटाइएको छ।  

  (१५) शीषिक ०३.०६ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०३.०६  िफटाङ्झबत्र बएको वा नबएको 
जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकेको, नङ्टङ्झनरो गयेको 
वा नून ऩानीभा हारेको 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन; िफटा ङ्झबत्र बएको वा 
नबएको, धूङ्झभत गने प्रङ्जिमाभा वा 
धूङ्झभत गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा 
नऩकाएको धूङ्झभत िङ्ट ष्टाङ्झसमन; 

िफटाङ्झबत्र बएको ऩानीभा 
उभारेय वा फपाएय ऩकाएको, 
ङ्ञचसो, ङ्जहभीकृत, सङ्टख्िा य नङ्टङ्झनरो 
ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको, नून 
ऩानीभा हारेको वा नहारेको 
िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरु।"  

  
 

(१६) उऩशीषिक 
०३०६.१९.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको  
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छ:- 
 "०३०६.१९.०० --अन्म" १० 
  (१७) उऩशीषिक ०३०६.३९.०० 

को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०६.३९.००  --अन्म" १० 
  (१८) उऩशीषिक ०३०६.९९.०० 

को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
याङ्ञिएको छ:-  

 "०३०६.९९.००  --अन्म" १० 
  (१९) शीषिक ०३.०७ को 

शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०३.०७  िफटाङ्झबत्र  बएको  वा  नबएको, 
जीङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो  ऩाङ्चयएको, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो  
ऩाङ्चयएको  वा  नून  ऩानी  हारेको  
भोरस्कहरु; िफटाङ्झबत्र बएको वा 
नबएको, धूङ्झभत गने  िभभा  वा  
गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा नऩकाएको 
धूङ्झभत भोरस्कहरू ।"  

  (२०) ०३०७.२ देङ्ञि 
०३०७.२९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएको छ:-  

  "-स्क्मारोऩहरू तथा ऩेङ्ञक्टङ्झनडाइ 
ऩङ्चयवायका अन्म भोरस्कहरू:  



 

340 
 

 ०३०७.२१.०० --जीङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको १० 
 ०३०७.२२.०० --ङ्जहभीकृत १० 
 ०३०७.२९.०० --अन्म" १० 
  (२१) उऩशीषिक ०३०७.९ को 

शब्दावरीको   सट्टा देहामको 
शब्दावरी याङ्ञिएको छ:-  

  "-अन्म:"  
  (२२) शीषिक ०३.०८ को 

शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०३.०८  िङ्ट ष्टाङ्झसमन य भोरस्कहरु 
फाहेकका, जीङ्जवत, ताजा, 
ङ्ञचस्माएका, ङ्जहभीकृत, सङ्टकाइएका, 
नङ्टङ्झनरो ऩाङ्चयएका वा नङ्टङ्झनरो 
ऩानीभा याङ्ञिएका ढाडभा हाड 
नहङ्टने जरचयहरु; धूङ्झभत गने 
िभभा वा धूङ्झभत गनङ्टिअङ्ञघ 
ऩकाइएका वा नऩकाइएका 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन य भोरस्कहरु 
फाहेकका ढाडभा हाड नहङ्टन े
धूङ्झभत जरचयहरु।"  

  (२३) उऩशीषिक 
०३०८.९०.०० ऩङ्झछ देहामको 
शीषिक तथा उऩशीषिकहरु थऩ 
गङ्चयएका छन:्-  

"०३.०९  भाछा, िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरू, 
भोरस्कहरू तथा अन्म ढाडभा   
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हाड  नहङ्टने  जरचयका  भानवीम  
उऩबोगका  राङ्झग  उऩमङ्टि  ङ्जऩठो, 
भैदा य गङ्टङ्जटका  (ऩेरेट) हरू 

 ०३०९.१०.०० -भाछाका १० 
 ०३०९.९०.०० -अन्म" १० 

  (२४) बाग ४ को द्रष्टव्म १ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म २ थऩ गयी 
साङ्जवकको द्रष्टव्म २ देङ्ञि ४  
सम्भराई िभश् द्रष्टव्म ३ देङ्ञि 
५ कामभ गङ्चयएको छ:- 
"२. शीषिक ०४.०३ को 
प्रमोजनको राङ्झग दही (मोगटि) 
जभाएको (कन्सन्टे्रटेड) वा 
वासनामङ्टि हङ्टन सक्छ य मसभा 
ङ्ञचनी वा  गङ्टङ्झरमो ऩाने अरू 
ऩदाथि, परपूर, सङ्टक्िा परहरु, 
कोको, चकरेट, भसराहरु, 
कपी वा कपीका सायहरु,  

वनस्ऩङ्झत, वनस्ऩङ्झतका अङ्गहरु , 

योटी फनाउने ऩदाथिहरू याङ्ञिएका 
हङ्टन सक्छन ्तय त्मस्तो थऩ 
गङ्चयएको तत्त्व  दूधका कङ्ट नै 
अवमवराई ऩूणि वा आॊङ्ञशक 
रूऩभा  ङ्जवस्थाङ्जऩत गने 
प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग हङ्टदैन य 
त्मस्तो उत्ऩादनरे दही (मोगटि)  

को चाङ्चयङ्झत्रक ङ्जवशेषताराई 
कामभ यािेको हङ्टन्छ।"    
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  (२५) बाग ४ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ४ हार कामभ गङ्चयएको  
द्रष्टव्म  ५ भा देहामको नमाॉ 
िण्ड (क) यािी साङ्जवकको 
िण्ड (क) देङ्ञि (ग) सम्भराई 
िभश् िण्ड (ि) देङ्ञि (घ) 
कामभ गङ्चयएको छ:-  

  "(क) भानवीम उऩबोगका राङ्झग 
अनङ्टऩमङ्टि ङ्झनजॉव ङ्जकयाहरू 
(शीषिक 0५.११);"  

  (२६) बाग ४ को द्रष्टव्म ५ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ६ थङ्जऩएको 
छ:-  

  "६. शीषिक ०४.१०   को 
प्रमोजनको राङ्झग "ङ्जकयाहरू" बङ्ङे 
शब्दरे भानवीम उऩबोगका राङ्झग 
उऩमङ्टि ङ्जकयाका भैदा य ङ्जऩठोका 
साथै ताजा, ङ्ञचसो ऩाङ्चयएको, 
ङ्जहभीकृत, सङ्टकाइएका, धूङ्झभत 
गङ्चयएका, नङ्टङ्झनरो ऩाङ्चयएका वा 
नून ऩानीभा हाङ्झरएका िान मोग्म 
ऩूणि वा अङ्गको रूऩभा बएका 
ङ्झनजॉव ङ्जकयाहरूराई जनाउॉछ। 
तय मसरे अन्म तङ्चयकारे तमाय 
गङ्चयएका वा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएका 
िान मोग्म ङ्झनजॉव ङ्जकयाहरूराई 
सभेट्दैन। (साभान्मत: ऩङ्चयच्छेद  
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४)" 
  (२७) शीषिक ०४.०३ को 

शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०४.०३  दही ( मोगटि);  भही (फटय 
ङ्झभल्क), दही (कडिल्ड ङ्झभल्क) य 
तय (ङ्जिभ) , केङ्जपय  य  अन्म  
कङ्ट हाएय (पभे न्टेड) वा 
अम्रीकयण  (एङ्झसडीपाइड) 
गङ्चयएको  दूध  य  तय (ङ्जिभ),  

जभाइएको  वा  नजभाइएको  वा  
ङ्ञचनी  वा  अन्म  गङ्टङ्झरमो  ऩदाथि  
हाङ्झरएको  वा  नहाङ्झरएको  वा  
स्वाङ्छदष्ट ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको 
वा परपूर, सङ्टक्िा परपूर वा 
कोको सङ्जहत वा यङ्जहत ।"  

  (२८) उऩशीषिक 
०४०३.१०.००  

हटाइएको छ ।  

  (२९) शीषिक ०४.०३ ऩङ्झछ 
देहामको उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको 
छ:-  

 "०४०३.२०.०० -दही (मोगटि)" १५ 

  (३०) शीषिक ०४.१० य सो 
अन्तगितका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक तथा  
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उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्- 

"०४.१०  अन्मत्र उल्रेि नगङ्चयएका वा 
सभावेश नगङ्चयएका ङ्जकयाहरू य 
अरू जीवजन्तङ्ट उत्ऩङ्ञत्तका िान 
मोग्म उत्ऩादनहरु।  

 ०४१०.१०.०० -ङ्जकयाहरू १० 

 ०४१०.९०.०० -अन्म" १० 

  (३१) बाग ७ को द्रष्टव्म ४ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ५ थङ्जऩएको 
छ:- 

"५. शीषिक ०७.११ त्मस्ता 
वनस्ऩङ्झतहरूभा रागू हङ्टन्छ जङ्टन 
प्रमोग गनङ्टिबन्दा ऩङ्जहरे ढङ्टवानी वा 
बन्डायणको सभमभा अस्थामी 
सङ्टयऺाको राङ्झग  भात्र उऩचाय 
गङ्चयएका हङ्टन्छन ्(उदाहयणको 
राङ्झग सल्पयडाइअक्साइड 
ग्मासद्वाया, नङ्टन ऩानीभा, गन्धक 
ऩानीभा वा अरु ऩङ्चययऺक 
घोरहरूभा यािेय), तय ङ्झतनीहरू 
त्मही ङ्ञस्थङ्झतभा त ङ्टरुन्त उऩबोगको 
राङ्झग उऩमङ्टि हङ्टदैनन।्"  

  (३२) उऩशीषिक 
०७०४.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-   
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 "०७०४.१०.०० -काउरी य ब्रोकोरी" १० 

  (३३) उऩशीषिक 
०७०९.५१.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-   

 "०७०९.५२.०० --फोरेटस जातका च्माउहरू १० 

 ०७०९.५३.०० --क्मान्थाङ्चयरस जातका च्माउहरू १० 

 ०७०९.५४.०० --सीताके (रेङ्ञन्टनस इडोड्स) १० 

 ०७०९.५५.०० --भात्सङ्टताके (ङ्जट्रकोरोभा 
भात्सङ्टताके, ङ्जट्रकोरोभा 
म्माङ्ञग्नबेराये, ङ्जट्रकोरोभा 
एनाटोङ्झरकभ ङ्जट्रकोरोभा 
ड्यङ्टरङ्झसओरेन्स, ङ्जट्रकोरोभा 
क्माङ्झरगेटभ) १० 

 ०७०९.५६.०० --ट्रपल्स (ट्यङ्टफय प्रजाङ्झत)" १० 

  (३४) शीषिक ०७.११ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०७.११  अस्थामी रूऩरे सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएका 
तय त्मही ङ्ञस्थङ्झतभा त ङ्टरुन्त 
उऩबोग गनिका राङ्झग उऩमङ्टि 
नहङ्टने िारका वनस्ऩङ्झतहरू"  

  (३५) उऩशीषिक 
०७१२.३३.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "०७१२.३४.०० --सीताके (रेङ्ञन्टनस इडोड्स)" १० 
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०७.१३  कोसा छोडाएको सङ्टख्िा कोसे 
तयकायी, फोिा छोडाएको वा 
नछोडाएको वा दरेको वा  
नदरेको ।  

  -केयाउ्  

 ०७१३.१०.१० ---नपङ्ट टाएको फोिा सङ्जहतको ३० 

 ०७१३.१०.९० ---अन्म ३० 
 

 (३६) बाग ८ को द्रष्टव्म ३ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ४ थङ्जऩएको 
छ:-  

  "४. शीषिक ०८.१२ त्मस्ता 
परपूर य काष्ठपरहरूभा रागू 
हङ्टन्छ जसराई प्रमोग गनङ्टिबन्दा 
ऩङ्जहरे ढङ्टवानी वा बन्डायणको 
सभमभा ङ्झतनीहरुको अस्थामी 
सङ्टयऺाराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनिको 
राङ्झगभात्र उऩचाय गङ्चयएका 
हङ्टन्छन ्(उदाहयणको राङ्झग 
सरपयडाइअक्साइड ग्मासद्वाया, 
नङ्टन ऩानीभा, गन्धक ऩानीभा वा 
अरु ऩङ्चययऺक घोरहरूभा 
यािेय), तय ङ्झतनीहरू त्मही 
ङ्ञस्थङ्झतभा त ङ्टरुन्त उऩबोगको राङ्झग 
उऩमङ्टि हङ्टदैनन।्"  

०८.०२  अन्म काष्ठपरहरु, ताजा वा 
सङ्टकाएको, िफटा पङ्ट टाएको वा  
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नपङ्ट टाएको, फोिा ताछेको वा 
नताछेको । 

 ०८०२.८०.०० -सङ्टऩायी (अङ्चयका नट) हरु  
रू. 

१००।प्रङ्झत 
ङ्जक. ग्रा. 

  (३७) उऩशीषिक 
०८०२.९०.००  को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-अन्म:  

 ०८०२.९१.०० --ङ्झसम्टा (ऩाइन नट्स), िफटा 
सङ्जहत १० 

 ०८०२.९२.०० --ङ्झसम्टा (ऩाइन नट्स), िफटा 
पङ्ट टाएको १० 

 

 

०८०२.९९.०० --अन्म" 
१० 

  (३८) उऩशीषिक 
०८०५.४०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "०८०५.४०.०० - बोगटे य ऩभेरोहरू" १० 

  (3९) शीषिक ०८.१२ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"०८.१२  अस्थामी रूऩभा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको 
तय  त्मही  ङ्ञस्थङ्झतभा  त ङ्टरुन्त   
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उऩबोगको राङ्झग  उऩमङ्टि नहङ्टने 
िारका  परपूर  य  
काष्ठपरहरू।" 

  (४०) बाग १० को द्रष्टव्म 
१को िण्ड (ि) को सट्टा 
देहामको िण्ड (ि) याङ्ञिएको 
छ:  

  "(ि) मस  बागभा कङ्ट टेको वा 
फोिा छङ्टट्याएका ङ्जकङ्झसभका 
अङ्ङहरुराई सभावेश गङ्चयएको 
छैन। तथाङ्जऩ , बसू हटाइएको 
ङ्झभरभा भाङ्ञजित वा ऩङ्चयस्कृत, 

चङ्ञम्करो ऩायेको, उङ्झसनेको, अथवा 
कङ्झनका बएको चाभरराई 
शीषिक १०.०६ भा नै वगॉकयण 
गङ्चयएको छ  । मसै प्रकायरे 
साऩोङ्झननराई अरग गनिको राङ्झग 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक रूऩभा फीजकोष 
(ऩेङ्चयकाऩि) हटाइएको तय अरू 
कङ्ट नै प्रङ्जिमाहरू नगङ्चयएको 
ङ्जकन्वा राई शीषिक १०.०८ 
फाटै वगॉकयण गङ्चयन्छ।"  

  (४१) बाग १२ को उऩशीषिक 
१२११.५०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थङ्जऩएको छ:-  

 "१२११.६०.०० -अङ्जफ्रकी चेयी  (प्र ङ्टनस अङ्जफ्रकाना) 10 
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को फोिा"  
  (४२) ऩङ्चयच्छेद ३ को भूर 

ऩाठको सट्टा देहामको भूर ऩाठ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "ऩङ्चयच्छेद-३ 

जीवजन्तङ्ट,  वनस्ऩङ्झत वा 
सूक्ष्भजैङ्जवक (भाइिोङ्झफमर) फोसो 
य  तेर  तथा  ङ्झतनीहरुका ङ्जवदयण 
(ङ्ञक्रबेज) फाट  उत्ऩाङ्छदत  
वस्तङ्टहरु; तमायी  िान  हङ्टने  
फोसोहरु; जीवजन्तङ्ट वा वानस्ऩङ्झतक 
भैनहरू"  

  (४३) बाग १५ को भूर ऩाठको 
सट्टा देहामको भूर ऩाठ 
याङ्ञिएको छ:-           

  "बाग-१५  

जीवजन्तङ्ट,  वनस्ऩङ्झत वा 
सूक्ष्भजैङ्जवक (भाइिोङ्झफमर) फोसो 
य  तेर  तथा  ङ्झतनीहरुका  ङ्जवदयण 
(ङ्ञक्रबेज) फाट  उत्ऩाङ्छदत  
वस्तङ्टहरु;  तमायी  िान  हङ्टने  
फोसोहरु; जीवजन्तङ्ट  वा  
वानस्ऩङ्झतक भैनहरू"  

  (४४) बाग १५ को 
"उऩशीषिक-द्रष्टव्म" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "उऩशीषिक   
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द्रष्टव्महरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।् 

  (४५) बाग १५ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्महरूऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म १ यािी 
साङ्जवकको  उऩशीषिक द्रष्टव्म १ 
राई  उऩशीषिक द्रष्टव्म २ 
कामभ  गङ्चयएको छ:-  

  "१. उऩशीषिक १५०९.३०.०० 
को प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवशङ्टि 
जैत ङ्टन (अङ्झरव) को तेरभा 
ओरेइक अम्रभा व्मि गङ्चयएको 
स्वतन्त्र अम्रीमऩन प्रङ्झत १०० 
ग्राभभा २.० ग्राभबन्दा फढी 
हङ्टॉदैन य कोडेक्स एङ्झरभेनटेङ्चयमस 
स्टान्डडि ३३-१९८१ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित चाङ्चयङ्झत्रक गङ्टणहरू 
अनङ्टसाय मसराई अन्म ङ्जवशङ्टि 
जैत ङ्टनको तेरका वगिहरूफाट 
छङ्टट्टमाउन सङ्जकन्छ।"  

  (४६) उऩशीषिक 
१५०९.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

 "१५०९.२०.०० -फढी ङ्जवशङ्टि जैत ङ्टन (अङ्झरव) को 
तेर १० 
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 १५०९.३०.०० -ङ्जवशङ्टि जैत ङ्टन (अङ्झरव) को तेर १० 

 १५०९.४०.०० -अन्म ङ्जवशङ्टि जैत ङ्टन (अङ्झरव) को 
तेर" १० 

  (४७) शीषिक १५.१० को सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"१५.१०  यासामङ्झनक  ऩङ्चयवतिन नगयेको , 
प्रशोधन  गयेको  वा  नगयेको  
केवर जैत ङ्टनफाट ङ्झनकाङ्झरएको  
अन्म तेर य तैराॊश, मी तेर वा 
तैराॊशसॉग वा  शीषिक १५.०९ 
अन्तगितको तेर  य  
तैराॊशहरूसॉगको ङ्झभिण सभेत ।  

 १५१०.१०.०० -जैत ङ्टनको छोिा (ऩभेस) को 
कच्चा तेर 

 

१० 

 १५१०.९०.०० -अन्म" १० 

  (४८) शीषिक १५.१५ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"१५.१५  यासामङ्झनक  ऩङ्चयवतिन  नगयेको, 
प्रशोधन  गयेको  वा  नगयेको  
ङ्जवच्छेदन ङ्झफना फापभा ऩङ्चयवतिन 
नहङ्टने  अन्म  वनस्ऩङ्झत ( ङ्जपक्स्ड  
बेङ्ञजटेवर) को वा सूक्ष्भजैङ्जवक   
(भाइिोङ्झफमर) फोसो  य  तेर  
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(जोजोफाको  तेर  सभेत) तथा  
ङ्झतनको तैराॊश ।" 

  (४९) उऩशीषिक 
१५१५.५०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थङ्जऩएको छ:-  

 "१५१५.६०.०० -सूक्ष्भजैङ्जवक फोसो य तेर तथा 
ङ्झतनको तैराॊश" १० 

  (५०) शीषिक १५.१६  को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"१५.१६  आॊङ्ञशक  वा  ऩूणि रूऩरे  
उद्जनीकृत ( हाइरोजनेटेड), 
इण्टय  इस्टेङ्चयपाइड, 

ङ्चयइस्टेङ्चयपाइड  वा  
इराइङ्झडनाइज्ड, प्रशोधन गङ्चयएको 
वा नगङ्चयएको तय त्मसबन्दा फढी 
केही नगङ्चयएको जीवजन्तङ्टजन्म वा 
वानस्ऩङ्झतक  वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर) फोसो य तेर तथा 
ङ्झतनको तैराॊश।"  

  (५१) उऩशीषिक 
१५१६.२०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थङ्जऩएको छ:-  

 "१५१६.३०.०० -सूक्ष्भजैङ्जवक फोसो य तेर तथा 
ङ्झतनको तैराॊश" १० 
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  (५२) शीषिक १५.१७ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"१५.१७  भागािङ्चयन ( कृङ्झत्रभ नौनी); शीषिक 
१५.१६ अन्तगितका िान हङ्टन े
फोसो, तेर य ङ्झतनका तैराॊश 
फाहेक मस बागका जीवजन्तङ्टजन्म 
वानस्ऩङ्झतक वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर)  ङ्जवङ्झबङ्ङ फोसो वा 
तेर वा ङ्झतनका तैराॊशहरुको 
िान हङ्टने ङ्झभिण वा तमायी 
वस्तङ्टहरु।"  

  

 
(५३) शीषिक १५.१८ को सट्टा 
देहामको शीषिक याङ्ञिएको छ:-  

"१५.१८ १५१८.००.०० शीषिक  १५.१६  को  फाहेक  
उभाङ्झरएको, अक्सीकयण गङ्चयएको, 
वाष्ऩ यङ्जहत  गङ्चयएको, गन्धक  
ङ्झभसाइएको, ब्रोन, वामङ्ट नबएको 
ठाउॉभा  वा  अङ्जिमाशीर  ग्माॉस  
बएको  ठाउॉभा  तताएय  सङ्गङ्छठत  
ऩाङ्चयएको ( ऩोङ्झरभयाइज्ड) वा  
अन्म ङ्जकङ्झसभरे यासामङ्झनक रूऩभा 
ऩङ्चयवतिन गङ्चयएको जीवजन्तङ्टजन्म, 
वानस्ऩङ्झतक वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर) फोसो य  तेर 
तथा ङ्झतनको तैराॊश;  अन्मत्र  
उल्रेि नगङ्चयएको वा सभावेश १५ 
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नबएको िान नहङ्टने जीवजन्तङ्टजन्म 
वा  वानस्ऩङ्झतक वा  सूक्ष्भजैङ्जवक 
ङ्जवङ्झबङ्ङ फोसो य  तेर  तथा मस 
बागको ङ्जवङ्झबङ्ङ फोसो वा तेरको 
तैराॊशको  ङ्झभिणहरु  वा  अन्म  
तमायी वस्तङ्ट।" 

  (५४) ऩङ्चयच्छेद ४ को भूर  
ऩाठको सट्टा देहामको भूर ऩाठ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "ऩङ्चयच्छेद -४ 

तमायी िाद्य ऩदाथि; ऩेम ऩदाथि, 
ङ्ञस्प्रट्स य ङ्झसयका (बेनेगाय); सङ्टतॉ 

य ङ्झनङ्झभित सङ्टतॉका  
प्रङ्झतस्थाऩकहरू; ङ्झनकोङ्जटन बएका 
वा नबएका दहन ङ्झफना सासरे 
ताङ्ङे  उद्देश्मरे फनाइएका 

उत्ऩादनहरू; भाङ्झनसको शयीयभा 
ङ्झनकोङ्जटन प्रवेश गयाउने उद्देश्मरे 
फनाइएका अन्म ङ्झनकोङ्जटन बएका 

उत्ऩादनहरू"  

  (५५) बाग १६ को भूर ऩाठको 
सट्टा देहामको भूर ऩाठ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "बाग-१६ 

भासङ्ट, भाछा, िङ्ट ष्टाङ्झसमन 
(ङ्ञझङ्गेभाछा, गॉगटो आङ्छद) वा  
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भोरस्क (कडा फाह्य बाग बएका 
जन्तङ्टहरु) वा अन्म ढाडभा हाड 
नहङ्टने जरचय  ( इनबङ्जटिबे्रट) हरू 
वा ङ्जकयाहरूका   तमायी  
ऩङ्चयकायहरु" 

  (५६) बाग १६ को द्रष्टव्म १ य 
द्रष्टव्म २ को सट्टा देहामको 
द्रष्टव्म १ य द्रष्टव्म २  याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "१. मस बागरे बाग २ वा ३,  
बाग 4 को द्रष्टव्म ६ वा  
शीषिक ०५.०४ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
प्रङ्जिमाहरुद्वाया तमाय गङ्चयएका वा 
सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएका ङ्जकयाहरूका 
साथै भासङ्ट , अपर भासङ्ट, भाछा , 

िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरु वा भोरस्कहरू वा 
अन्म ढाडभा हाड नहङ्टने 
जरचयहरूराई सभेट्दैन । 

२. ससेज , भासङ्ट, अपर भासङ्ट , 
यगत,  ङ्जकयाहरू, भाछा  वा 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क वा अन्म 
ढाडको हाड नबएका जरचयहरु 
वा ङ्झतनीहरुको कङ्ट नै सॊमोजन 
(ङ्झभिण) को २० प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी वजन बएका िाद्य 
ऩदाथिभात्र मो बाग अन्तगित 
ऩदिछन।् कङ्ट नै िाद्य ऩदाथिभा  
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भाङ्झथ उल्रेि बएका दङ्टई वा 
दङ्टईबन्दा फढी उत्ऩादनहरु 
सभावेश बएभा जङ्टन घटक  
(कम्ऩोनेन्ट) वा घटकहरूको  
भात्रा फढी हङ्टन्छ बाग १६ को 
त्मसैको सम्फङ्ञन्धत शीषिक 
अन्तगित त्मसराई वगॉकयण 
गङ्चयनेछ। मी प्रावधानहरू शीषिक 
१९.०२ को बयेको ( स्टफ्ड) 
िाद्य ऩदाथि वा शीषिक २१.०३ 
वा २१.०४ अन्तगितका 
ऩङ्चयकायभा रागू हङ्टॉदैनन।्"   

  (५७) बाग १६ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ को सट्टा देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म १ याङ्ञिएको 
छ:-  

"१. उऩशीषिक १६०२.१०.०० 
को प्रमोजनको राङ्झग “सभरुऩी 
(होभोजनाइज्ड) ऩङ्चयकाय” बङ्ङारे 
िङ्टद्रा ङ्जविीका राङ्झग कन्टेनयभा 
याङ्ञिएको २५०  ग्राभ िङ्टद तौर 
ननाघेको भासङ्ट, अपर भासङ्ट, यगत 
वा ङ्जकयाहरू  याम्रोसॉग सभरुऩी 
गङ्चयएको ङ्ञशशङ्ट  वा साना 
केटाकेटीको आहाय वा ऩोषणका 
उद्देश्मरे तमाय गङ्चयएको िाद्य  
ऩदाथिराई जनाउॉछ। मो  
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ऩङ्चयबाषाको कामािन्वमनको राङ्झग 
कङ्ट नै वस्तङ्टराई स्वाङ्छदष्ट (ङ्झसजङ्झनङ) 
गनि, सङ्टयऺा गनि वा अन्म कङ्ट नै 
उद्देश्मका राङ्झग थोयै भात्राभा 
अन्म सॊघटक ( वस्तङ्ट) प्रमोग 
बएको बए ऩङ्झन त्मसको गणना 
गङ्चयने छैन। त्मस्ता  
ऩङ्चयकायहरूभा भासङ्ट, अपर भासङ्ट  
वा ङ्जकयाहरूको  थोयै ऩङ्चयभाणभा 
स-साना देख्न सङ्जकने टङ्टिाहरु  
देख्नय हङ्टन सक्नेछन ् । शीषिक 
१६.०२ का सफै उऩशीषिकहरुभा 
मो उऩशीषिक प्रभङ्टि हङ्टनेछ ।" 

  (५८) शीषिक १६.०१ को सट्टा 
देहामको शीषिक याङ्ञिएको छ:-  

"१६.०१ १६०१.००.०० ससेज य भासङ्ट, अपर भासङ्ट, यगत 
वा ङ्जकयाहरूका मस्तै प्रकायका 
उत्ऩादनहरू; मी उत्ऩादनहरूभा 
आधाङ्चयत  तमायी िाद्य  
ऩदाथिहरू।" १५ 

  (५९) शीषिक १६.०२ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"१६.०२  अन्म तमाय गङ्चयएको वा सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको भासङ्ट, अपर भासङ्ट, यगत 
य ङ्जकयाहरू।"  
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 (६०) उऩशीषिक 
१६०४.१४.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "१६०४.१४.०० --टङ्टनाहरू, ङ्ञस्कऩज्माक टङ्टना य 
फङ्झनतो (साडाि प्रजाङ्झत)" १५ 

  (६१) बाग १८ को द्रष्टव्म १ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म १ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "१. मस बागभा नऩने: 
(क) ससेज, भासङ्ट, अपर भासङ्ट , 

यगत,  ङ्जकयाहरू, भाछा वा 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क वा 
अन्म ढाडभा हाड नबएका 
जरचयहरु वा ङ्झतनीहरुको 
कङ्ट नै सॊमोजन (ङ्झभिण) को 
२० प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
वजन सभावेश बएका  
तमायी िाद्य  ऩदाथिहरू 
(बाग-१६); 

(ि) शीषिक ०४.०३, १९.०१, 
१९.०२, १९.०४, 
१९.०५, २१.०५, 
२२.०२, २२.०८, 
३०.०३ वा ३०.०४ का 
तमायी वस्तङ्टहरू।"  
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  (६२) बाग १९ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (क) को सट्टा देहामको 
िण्ड (क) याङ्ञिएको छ:-  

  "(क) शीषिक १९.०२ को 
बयेको (स्टफ्ड) िाद्य ऩदाथिको  
सन्दबिभा  फाहेक  ससेज , भासङ्ट, 
अपर भासङ्ट , यगत, ङ्जकयाहरू, 
भाछा वा िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क 
वा अन्म ढाडभा हाड नबएका 
जरचयहरु वा ङ्झतनीहरुको कङ्ट नै 
सॊमोजन ( ङ्झभिण) को २० 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी वजन बएका 
तमायी िाद्य ऩदाथिहरू (बाग 
१६);"  

  (६३) बाग २० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (क) ऩङ्झछ देहामको 
िण्ड (ि) थऩ गयी साङ्जवकको 
िण्ड (ि) देङ्ञि (घ) सम्भराई 
िभश: िण्ड (ग) देङ्ञि (ङ) 
कामभ गङ्चयएको छ:-  

  "(ि) वानस्ऩङ्झतक फोसो य 
तेरहरू (बाग १५);"  

  (६४) बाग २० को द्रष्टव्म १ 
को साङ्जवकको  िण्ड (ि) हार 
कामभ गङ्चयएको िण्ड (ग) को 
सट्टा देहामको िण्ड (ग)  
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याङ्ञिएको छ:- 
  "(ग) ससेज, भासङ्ट, अपर भासङ्ट , 

यगत,  ङ्जकयाहरू, भाछा  वा 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क वा अन्म 
ढाडभा हाड नबएका 
जरचयहरु वा ङ्झतनीहरुको 
कङ्ट नै सॊमोजन ( ङ्झभिण) को 
२० प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
वजन सभावेश बएका तमायी 
िाद्य ऩदाथिहरू (बाग 
१६);"  

  (६५) उऩशीषिक 
२००८.९३.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "२००८.९३.०० --्मानफेयीहरू (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩिन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस); ङ्झरङ्गनफेयीहरू 
(भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ बाइङ्जटस-
आइडाएअ) ।" १५ 

  (६६) शीषिक २०.०९ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

२०.०९  "ङ्ञचनी  वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩाने 
ऩदाथि हारेको वा नहारेको, स्प्रीट 
नहारेको  य  नकङ्ट हाएको  परपूर  
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वा सङ्टक्िापरको  यस (अङ्गङ्टयको 
काॉचो  यस य नङ्चयवरको ऩानी  
सभेत) य वानस्ऩङ्झतक यसहरू ।" 

  (६७) उऩशीषिक २००९.२ को 
शब्दावरीको सट्टा देहामको 
शब्दावरी याङ्ञिएको छ:-  

  "-बोगटेको यस; ऩभेरोको यस:"  

  (६८) उऩशीषिक २००९.८ को 
शब्दावरीको  सट्टा देहामको 
शब्दावरी याङ्ञिएको छ:-  

  "-अन्म कङ्ट नै एउटै परपूर,  
सङ्टक्िापर वा वनस्ऩङ्झतको यस:"  

  (६९) उऩशीषिक 
२००९.८१.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "२००९.८१.०० --्मानफेयी (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩिन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस) को यस; ङ्झरङ्गनफेयी 
(भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ बाइङ्जटस-
आइडाएअ) को यस" 

रु.६०। 
प्र.ङ्झर. 

  (७०) बाग २१ को द्रष्टव्म १  

को िण्ड (ङ) ऩङ्झछ देहामको 
नमाॉ िण्ड (च) थऩ गयी 
साङ्जवकको िण्ड (च) य (छ)  
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राई िभश् िण्ड (छ) य (ज) 
कामभ गङ्चयएको छ:- 

  "(च) शीषिक २४.०४ का 
उत्ऩादनहरू;"  

२१.०३  सस य ससको राङ्झग चाङ्जहने 
ऩङ्चयकाय; ङ्झभङ्ञित भसरा य ङ्झभङ्ञित 
भभिसरा; सस्मूौःको ङ्जऩठो, भैदा य 
तमायी सस्मूौः (भष्टाडि) ।  

 २१०३.१०.०० -बटभासको चटनी (सस) ३० 

 २१०३.२०.०० -गोरबेडाको अचाय ( केचऩ) य 
अन्म गोरबेडाको चटनी (सस) ३० 

  -अन्म्  

 २१०३.९०.१० ---ङ्झभङ्ञित भसरा य ङ्झभङ्ञित 
भभिसरा ३० 

 २१०३.९०.२० ---अचाय ३० 

 २१०३.९०.९० ---अन्म ३० 

२१.०४  सङ्टऩ य ब्रोथ य सोको राङ्झग 
चाङ्जहने ऩङ्चयकायहरु सभरुऩी 
ङ्झभङ्ञित िाद्य ऩङ्चयकाय।  

 २१०४.१०.०० -सङ्टऩ य ब्रोथ य सोको राङ्झग 
चाङ्जहने ऩङ्चयकायहरु 20 

 २१०४.२०.०० -सभरुऩी ङ्झभङ्ञित िाद्य ऩङ्चयकाय 20 

२१.०६  अन्मत्र नऩयेको िाद्य ऩदाथि ।  
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  -अन्म्  

 २१०६.९०.५० ---ऩाचक, योचक य मस्तै 
वस्तङ्टहरु २० 

 २१०६.९०.६० ---सङ्टतॉ यङ्जहत सङ्टगङ्ञन्धत सङ्टऩायी प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१००/- 

  --अन्म्  

 २१०६.९०.९१ ----पङ्ट ड सप्रीभेन्ट ( िाद्य 
ऩङ्चयऩङ्टयक आहायहरु) ३० 

  (७१) शीषिक २२.०२ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"२२.०२  ङ्ञचनी हारेको वा  अन्म गङ्टङ्झरमो 
फनाउने ऩदाथि हारेको वा  
स्वाङ्छदष्ठ फनाइएको ऩानी, िङ्झनज 
ऩानी  य  वामङ्ट  प्रवाङ्जहत  ऩानी 
(एङ्चयटेड) सभेत, य  शीषिक  
२०.०९  को  परपूर वा 
सङ्टक्िापर वा  वनस्ऩङ्झतको यस 
सभावेश  नबएको   अन्म 
अल्कोहर यङ्जहत  ऩेम  
ऩदाथिहरू।"  

  --अन्म्  

 २२०२.९९.१० ---इनजॉ ङ्झरङ्क्रक्स प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१००/- 

२२.०७  ८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर  
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शङ्ञि वा सोबन्दा भाङ्झथ 
अल्कोहर शङ्ञि बएको 
अङ्ञन्डनेचडि इथामर अल्कोहर य 
जङ्टनसङ्टकै अल्कोहर शङ्ञि बएको 
ङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर य 
अन्म स्प्रीट । 

  
-८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर 
शङ्ञि वा सो बन्दा भाङ्झथ 
अल्कोहर शङ्ञि बएको 
अङ्ञन्डनेचडि इथामर अल्कोहर्  

 2207.10.10 ---अनङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर  प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

 2207.१०.२० ---आमतनभा ८० प्रङ्झतशत वा 
सो बन्दा फढी अल्कोहर बएका 
भङ्छदयाको कच्चा ऩदाथिको रूऩभा 
प्रमोग हङ्टने येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्मङ्टट्रर 
अल्कोहर) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

 2207.10.४0 ---एनहाइरस इथानोर (९९ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी अल्कोहर 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

 2207.10.९0 ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

  
-जङ्झतसङ्टकै अल्कोहर शङ्ञि बएको 
ङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर य 
अन्म स्प्रीट्  
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 2207.२०.१० ---ङ्झडनेचडि ङ्ञस्प्रट (८० देङ्ञि ९९ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

 2207.२०.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.६०/- 

  (७२) शीषिक २३.०६ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"२३.०६  वनस्ऩङ्झत वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर) को फोसो वा तेर 
ङ्झनकाल्दा  प्राप्त  हङ्टने  शीषिक  
२३.०४ वा २३.०५ भा ऩयेको 
फाहेक  ङ्जऩॊधेको  वा  नङ्जऩॊधेको, 
ऩेरेटको  रूऩभा  बएको  वा  
नबएको  ङ्जऩना  य  अन्म  ठोस  
अवशेष ।"  

  (७३) बाग २४ को भूर ऩाठको 
सट्टा देहामको भूर ऩाठ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "बाग -२४ 

सङ्टतॉ य  ङ्झनङ्झभित सङ्टतॉका 
प्रङ्झतस्थाऩकहरू; ङ्झनकोङ्जटन बएका 
वा नबएका दहन ङ्झफना सासरे 
ताङ्ङे उद्देश्मरे फनाइएका 
उत्ऩादनहरू;  भाङ्झनसको शयीयभा 
ङ्झनकोङ्जटन प्रवेश गयाउने उद्देश्मरे 
फनाइएका अन्म ङ्झनकोङ्जटन बएका  
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उत्ऩादनहरू" 
  (७४) बाग २४ को द्रष्टव्म १ 

ऩङ्झछ देहामका द्रष्टव्म २ य 
द्रष्टव्म ३ थङ्जऩएका छन:्-  

  "२. मस बागको शीषिक 
२४.०४ य अरू कङ्ट नै 
शीषिकभा वगॉकयणमोग्म  
उत्ऩादनहरूराई  शीषिक 
२४.०४ भा नै वगॉकयण 
गनङ्टि ऩदिछ। 

३. शीषिक २४.०४ को 
प्रमोजनको राङ्झग " दहन 
नगयी सासरे ताङ्ङे 
(इनहेरेशन ङ्जवदाउट 
कम्फसन)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिको  अथि दहन 
नगयी ताऩ ऩङ्टमाियउने (ङ्जहटेड 
डेङ्झरबयी)  वा अन्म 
भाध्मभफाट सासरे ताङ्ङे 
(इनहेरेशन) बङ्ङे सम्झनङ्ट 
ऩछि।"  

२४.०२  सङ्टतॉ वा  सङ्टतॉको प्रङ्झतस्थाऩक 
(सङ्ञब्स्टच्मङ्टट) फाट फनेको ङ्झसगाय, 
च ङ्टयोट ( चेरुट्स), सानो ङ्झसगाय 
(ङ्झसगाङ्चयरस) य च ङ्टयोट 
(ङ्झसगयेट)।  
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 २४०२.१०.०० -सङ्टतॉको ङ्झसगाय, च ङ्टयोट (चेरुट) य 
सानो ङ्झसगाय (ङ्झसगाङ्चयरस) प्र.हजाय ङ्ञिल्री 

रु.९०००।- 

  -अन्म:  

 2402.90.20 ---सफै प्रकायका ङ्झसगाय प्र.हजाय ङ्ञिल्री 
रु.९०००।- 

 2402.90.९० ---अन्म 

प्र.हजाय ङ्ञिल्री 
रु.९०००।- 

२४.०३  अन्म ङ्झनङ्झभित ( म्मानङ्टफ्माक्चडि) 
सङ्टतॉ य प्रङ्झतस्थाऩक सङ्टतॉ, सभरुऩी 
(होभोङ्ञजनाइज्ड) वा ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
(ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टतॉ, सङ्टतॉको 
यस य साय ।  

  -अन्म्  

  --अन्म्  

 २४०३.९९.१० ---जदाि, िैनी, नस (स्नप), गङ्टट्िा 
य मस्तै सङ्टतॉ ङ्झभङ्ञित तमायी 
वस्तङ्टहरु ८० 

 २४०३.९९.२० ---च ङ्टना ङ्झभराई िाने िङ्टद्रा 
ङ्झफिीको राङ्झग प्माङ्जकङ्ग गङ्चयएको 
सङ्टतॉ ८० 

 २४०३.९९.३० ---िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग 
नयाङ्ञिएको काङ्जटएको सङ्टतॉ (कट् 
टोफाको), धङ्टरो सङ्टतॉ (डस्ट 
टोफाको) ८० 

  ---अन्म्   
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 २४०३.९९.९१ ----हङ्टक्का फ्रेवय ८० 

 २४०३.९९.९९ ----अन्म ८० 

  (७५) बाग २४ को शीषिक 
२४.०३ ऩङ्झछ देहाम फभोङ्ञजभको 
शीषिक य   सोका उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"२४.०४  दहन नगयी सासरे ताङ्ङे  
उद्देश्मरे फनाइएका सङ्टतॉ, 
ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित सङ्टतॉ,     ङ्झनकोङ्जटन, 
सङ्टतॉ वा ङ्झनकोङ्जटनका 
प्रङ्झतस्थाऩकहरू बएका 
उत्ऩादनहरू; भाङ्झनसको शयीयभा 
ङ्झनकोङ्जटन प्रवेश गयाउने उद्देश्मरे 
फनाइएका अन्म ङ्झनकोङ्जटन बएका 
उत्ऩादनहरू  

  -दहन नगयी सासरे ताङ्ङे 
उद्देश्मरे फनाइएका उत्ऩादनहरू:    

 २४०४.११.०० --सङ्टतॉ बएको वा ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित सङ्टतॉ       ४० 

 २४०४.१२.०० --अन्म, ङ्झनकोङ्जटन बएको ४० 

 २४०४.१९.०० --अन्म ४० 

  -अन्म:  

 २४०४.९१.०० --भङ्टिफाट (ओयर) प्रमोगको 
राङ्झग ४० 

 २४०४.९२.०० --छाराको भाध्मभफाट ४० 
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(ट्रान्सडभिर) प्रमोगको राङ्झग  

 २४०४.९९.०० --अन्म" ४० 

  (७६) बाग २५ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (घ) ऩङ्झछ देहामको 
नमाॉ िण्ड (ङ) थऩ गयी 
साङ्जवकका िण्ड (ङ) देङ्ञि (झ) 
सम्भराई िभश: िण्ड (च) 
देङ्ञि (ञ) सम्भ कामभ गङ्चयएको 
छ:-  

"(ङ) डोरोभाइट माि ङ्झभङ ङ्झभिण 
(शीषिक ३८.१६);"     

  (७७) शीषिक २५.१८ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"२५.१८  कयौंतीरे  अङ्झर अङ्झर काटेय वा  
अन्म ढङ्गरे काटेय वा भोटाभोटी 
रूऩरे  ताछेय फनाइएको  चायऩाटे 
(वगािकाय  सभेत) रूऩको  ङ्जढक्का  
वा  ऩाता (ब्रक  वा  स्ल्माब्स) 
रगामतको  बङ्ञष्भत (क्माङ्ञल्सण्ड) 
वा सॊऩ ङ्टङ्ञित ( ङ्झसण्टडि) बए  वा  
नबएको डोरोभाइट ।"  

  (७८) उऩशीषिक 
२५१८.३०.०० हटाइएको छ।  

२६.१८ २६१८.००.०० पराभ य इस्ऩातको उत्ऩादन प्र.भे.टन      
रु.१०00/- 
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गदाि ङ्झनस्कने दानादाय स्ल्माग 
(धात ङ्ट भरहरु)। 

२६.१९ २६१९.००.०० पराभ य इस्ऩातको उत्ऩादन 
गदाि ङ्झनस्कने ग्रानङ्टरेटेड 
(दानादाय) स्ल्माग ( धात ङ्ट भर) 
फाहेकका धात ङ्ट भरहरु ( स्ल्माग, 

रस, स्केङ्झरङ य अन्म 
अवेशषहरु)। 

प्र.भे.टन      
रु.१०00/- 

  (७९) बाग २७ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म ५ को सट्टा देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म ५ याङ्ञिएको 
छ:-  

  "५. शीषिक २७.१० का 
उऩशीषिकहरुको प्रमोजनका राङ्झग 
“जैङ्जवक ङ्झडजेर ( फामोङ्झडजेर)” 
बङ्ङ े उङ्ञिरे इन्धनका रूऩभा 
प्रमोग गने ङ्जकङ्झसभको प्रमोग 
बएको वा नबएको  जनावय वा 
वनस्ऩङ्झत वा सूक्ष्भजैङ्जवक  
(भाइिोङ्झफमर) को फोसो  य 
तेरफाट ङ्झनकाङ्झरएको  फोसे अम्र 
(फ्माट्टी एङ्झसड) को भोनो 
अल्काइर इष्टयहरुराई  
फङ्टझाउॉदछ ."  

२७.१३  ऩेट्रोङ्झरमभ कोक, ऩेट्रोङ्झरमभ 
ङ्झफटङ्टङ्झभन य ऩेट्रोङ्झरमभ तेरका  
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अन्म अवशेषहरु वा ङ्झफटङ्टङ्झभनमङ्टि 
िङ्झनज तेरका अवशेषहरु ।  

  -ऩेट्रोङ्झरमभ कोक्   

 २७१३.११.०० --अबङ्ञष्भत  ५ 

 २७१३.१२.०० --बङ्ञष्भत  ५ 

  (८०) ऩङ्चयच्छेद ६ को द्रष्टव्म ३ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ४ थङ्जऩएको 
छ:-  

  "४. वणिन गङ्चयएको नाभ वा 
कामिको आधायभा कङ्ट नै वस्तङ्टको 
ङ्जववयण ऩङ्चयच्छेद ६ को एक वा 
फढी शीषिकहरूसॉग य शीषिक 
३८.२७ सॊग ऩङ्झन भेर िाने 
बएभा  शीषिक ३८.२७ 
अन्तयगत वगॉकयण  नगयी 
वस्तङ्टको  नाभ य  कामि अनङ्टसाय  
सान्दङ्झबिक  शीषिकभा वगॉकयण 
मोग्म हङ्टन्छ।"  

२८.३६  कावोनेटहरु; ऩेयोक्सोकावोनेटहरु 
(ऩयकावोनेटहरु); एभोङ्झनमभ 
कावोनेट बएको व्माऩाङ्चयक 
एभोङ्झनमभ कावोनेट ।  

 २८३६.२०.०० -डाइसोङ्झडमभ कावोनेट ५ 

 २८३६.३०.०० -सोडीमभ हाइरोजन कावोनेट 
(सोङ्झडमभ  वाइकावोनेट) ५ 
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 २८३६.४०.०० -ऩोटाङ्झसमभ कावोनेटहरु ५ 

 २८३६.५०.०० -क्माङ्ञल्समभ कावोनेट ५ 

 २८३६.६०.०० -वेङ्चयमभ कावोनेट ५ 

  -अन्म्  

 २८३६.९१.०० --ङ्झरङ्झथमभ कावोनेटहरु ५ 

 २८३६.९२.०० --स्ट्रोनङ्जटमभ कावोनेट ५ 

 २८३६.९९.०० --अन्म  ५ 

  (८१) बाग २८ को उऩशीषिक 
२८४४.४०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-उऩशीषिक २८४४.१०.०० 

२८४४.२०.००  वा  
२८४४.३०.००  फाहेकका  
येङ्झडमोधभॉ तत्त्व य आइसोटप्स य 
मौङ्झगकहरु; मी  तत्त्वहरु, 

आइसोटोऩहरू  वा  मौङ्झगकहरु  
बएका  एल्रोइहरू, ङ्झडष्ऩसिनहरू 
(सभेट  सभेत) भङृ्ञत्तका  
उत्ऩादनहरू य   ङ्झभिणहरु; 

येङ्झडमोधभॉ अवशेषहरू:  

 २८४४.४१.०० --ङ्जट्रङ्जटमभ य मसका मौङ्झगकहरू; 
ङ्जट्रङ्जटमभ वा मसका मौङ्झगकहरू 
बएका एल्रोइहरू,  ङ्झडष्ऩसिन हरू १० 
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(सभेट  सभेत), भङृ्ञत्तका  
उत्ऩादनहरू य  ङ्झभिणहरू 

 २८४४.४२.०० --एङ्ञक्टङ्झनमभ-२२५, एङ्ञक्टङ्झनमभ-
२२७, क्माङ्झरपोङ्झनिमभ-२५३, 
क्मूङ्चयमभ-२४०, क्मूङ्चयमभ-२४१, 
क्मूङ्चयमभ-२४२, क्मूङ्चयमभ-२४३, 
क्मूङ्चयमभ-२४४, आइन्स्टेङ्झनमभ-
२५३, आइन्स्टेङ्झनमभ-२५४, 
ग्माडोङ्झरङ्झनमभ-१४८, 
ऩोरोङ्झनमभ-२०८, ऩोरोङ्झनमभ-
२०९, ऩोरोङ्झनमभ-२१०, 
येङ्झडमभ-२२३, मूयेङ्झनमभ-२३०, 
मूयेङ्झनमभ-२३२ य ङ्झतनका 
मौङ्झगकहरू; मी तत्त्वहरू य 
मौङ्झगकहरू बएका एल्रोइहरू,  

ङ्झडष्ऩसिनहरू ( सभेट  सभेत), 
भङृ्ञत्तका  उत्ऩादनहरू य   
ङ्झभिणहरू १० 

 २८४४.४३.०० --अन्म येङ्झडमोधभॉ  तत्त्वहरू,   
आइसोटप्सहरू य मौङ्झगकहरू; मी 
तत्त्वहरु, आइसोटोऩहरू  वा  
मौङ्झगकहरु  बएका अन्म 
एल्रोइहरू, ङ्झडष्ऩसिनहरू (सभेट  
सभेत), भङृ्ञत्तका उत्ऩादनहरू य  
ङ्झभिणहरू १० 

 २८४४.४४.०० --येङ्झडमोधभॉ अवशेषहरू" १० 
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  (८२) उऩशीषिक 
२८४५.१०.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

 "२८४५.२०.०० -फोयान -१० भा सभिृ (इनङ्चयच) 
गङ्चयएको फोयान य मसका 
मौङ्झगकहरू १० 

 २८४५.३०.०० -ङ्झरङ्झथमभ-६ भा सभिृ (इनङ्चयच) 
गङ्चयएको ङ्झरङ्झथमभ य मसका 
मौङ्झगकहरू १० 

 २८४५.४०.०० -ङ्जहङ्झरमभ-३" १० 

  (८३) बाग २९ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (छ) को सट्टा देहामको 
िण्ड (छ) याङ्ञिएको छ:-  

  "(छ) भाङ्झथ िण्ड  (क), (ि), 
(ग), (घ), (ङ) वा ( च) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित उत्ऩादनहरूभा 
ङ्झतनीहरुराई ऩङ्चयचम (ङ्ञचङ्ङ 
सङ्जकने गनि) वा सङ्टयऺाको राङ्झग 
धङ्टरो प्रङ्झतयोधी ऩदाथि वा यङ्गाउने 
ऩदाथि वा गन्ध बएको ऩदाथि वा 
वान्ता हङ्टने वा वाक वाक राग्ने 
ऩदाथि (इभेङ्जटक) सॉग  
ङ्झभसाइएको, तय ङ्झभङ्ञित ऩदाथिरे 
उत्ऩादनराई साधायण प्रमोग 
फाहेक ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभको 
प्रमोगभा ल्माउन सङ्जकने  



 

375 
 

नफनाइएको;" 
  (८४) बाग २९ को द्रष्टव्म ४ 

भा यहेको अङ्ञन्तभ अनङ्टच्छेदको 
सट्टा देहामको अनङ्टच्छेद 
याङ्ञिएको छ:-  

  "शीषिक २९.११, २९.१२, 

२९.१४, २९.१८ य २९.२२ 
को “अङ्ञक्सजन पङ्कसन” को  
उद्देश्मका राङ्झग  रऺणात्भक 
प्राङ्गाङ्चयक अङ्ञक्सजन बएका   
सम्फङ्ञन्धत  शीषिकहरूको 
सभूहराई  शीषिक  २९.०५ 
देङ्ञि २९.२० सम्भका 
अङ्ञक्सजन-पङ्कसनहरूका राङ्झग   
सीङ्झभत गङ्चयनङ्ट ऩदिछ ।"  

  (८५) २९०३.३ देङ्ञि 
२९०३.३९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-अचिीम (एसाईङ्ञक्रक) 
हाइरोकाफिनहरूका सन्तपृ्त 
(स्माच ङ्टयेटेड) फ्रङ्टअङ्चयनमङ्टि 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्त (डेङ्चयबेङ्जटब) हरू:   

 २९०३.४१.०० --ट्राइफ्रङ्टयोङ्झभथेन (एचएपसी-
२३) १० 

 २९०३.४२.०० --डाइफ्रङ्टयोङ्झभथेन (एचएपसी- १० 
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३२) 
 २९०३.४३.०० --फ्रङ्टयोङ्झभथेन (एचएपसी-४१), 

१,२-डाइफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१५२) य १,१-डाइफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१५२ए) १० 

 २९०३.४४.०० --ऩेन्टाफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१२५), १,१,१- ट्राइफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१४३ए) य  १,१,२- 
ट्राइफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१४३) १० 

 २९०३.४५.०० --१,१,१,२- टेट्राफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१३४ए), य 
१,१,२,२-टेट्राफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१३४) १० 

 २९०३.४६.०० --१,१,१,२,३,३,३,-
हेप्टाफ्रङ्टयोप्रोऩेन (एचएपसी-
२२७इए), १,१,१,२,२,३-
हेक्साफ्रङ्टयोप्रोऩेन (एचएपसी-
२३६सीफी), १,१,१,२,३,३- 
हेक्साफ्रङ्टयोप्रोऩेन (एचएपसी-
२३६इए) य १,१,१,३,३,३- 
हेक्साफ्रङ्टयोप्रोऩेन (एचएपसी-
२३६एपए) १० 

 २९०३.४७.०० --१,१,१,३,३-ऩेन्टाफ्रङ्टयोप्रोऩेन 
(एचएपसी-२४५एपए) य 
१,१,२,२,३-ऩेन्टाफ्रङ्टयोप्रोऩेन १० 
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(एचएपसी-२४५सीए)  

 २९०३.४८.०० --१,१,१,३,३-ऩेन्टाफ्रङ्टयोफङ्टटेन 
(एचएपसी-३६५ एभएपसी) य 
१,१,१,२,२,३,४,५,५,५-
डेकाफ्रङ्टयोऩेन्टेन (एचएपसी-४३-
१० एभईई) १० 

 २९०३.४९.०० --अन्म १० 

  -अचिीम (एसाईङ्ञक्रक) 
हाइरोकाफिनहरूका सन्तपृ्त   
नगयेको (अन्स्माच ङ्टयेटेड) 
फ्रङ्टअङ्चयनमङ्टि व्मङ्टत्ऩङ्ञत्त 
(डङ्चयबेङ्जटब) हरू:  

 २९०३.५१.०० --२,३,३,३-टेट्राफ्रङ्टयोप्रोऩेन 
(एचएपओ-१२३४ 
वाईएप),१,३,३,३- 
टेट्राफ्रङ्टयोप्रोऩेन (एचएपओ-
१२३४जेडई) य (जेड)-
१,१,१,४,४,४-हेक्साफ्रङ्टयो-२-
फङ्टटेन (एचएपओ-१३३६ 
एभजेडजेड) १० 

 २९०३.५९.०० --अन्म १० 

  -अचिीम (एसाईङ्ञक्रक) 
हाइरोकाफिनहरूका ब्रोङ्झभनमङ्टि 
(ब्रोङ्झभनेटेड) वा आमोङ्झडनमङ्टि 
(आमोङ्झडनेटेड) व्मङ्टत्ऩङ्ञत्त 
(डङ्चयबेङ्जटब) हरू:  
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 २९०३.६१.०० --भेथर ब्रोभाइड (ब्रोभोङ्झभथेन) १० 

 २९०३.६२.०० --एथङ्झरन डाइब्रोभाइड 
(आइएसओ) (१,२-
डाइब्रोभोइथेन) १० 

 २९०३.६९.०० --अन्म" १० 

  (८६) २९०३.७१.०० देङ्ञि 
२९०३.७६.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरुको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

 "२९०३.७१.०० --क्रोयोडाइफ्रङ्टयोङ्झभथेन 

(एचसीएपसी-२२) १० 

 २९०३.७२.०० --डाइक्रोयोट्राइफ्रङ्टयोइथेन्स 

(एचसीएपसी-१२३) १० 

 २९०३.७३.०० --डाइक्रोयोफ्रङ्टयोइथेन्स 

(एचसीएपसी-१४१,१४१फी) १० 

 २९०३.७४.०० --क्रोयोडाइफ्रङ्टयोइथेन्स 

(एचसीएपसी-१४२,१४२फी) १० 

 २९०३.७५.०० --डाइक्रोयोऩेन्टाफ्रङ्टयोप्रोऩेन्स 

(एचसीएपसी-
२२५,२२५सीए,२२५सीफी) १० 

 २९०३.७६.०० --ब्रोभोक्रोयोडाइफ्रङ्टयोङ्झभथेन 

(हेरन-१२११), 
ब्रोभोट्राइफ्रङ्टयोङ्झभथेन 

(हेरन-१३०१) य १० 



 

379 
 

डाइब्रोभोटेट्राफ्रङ्टयोइथेन्स (हेरन-
२४०२)" 

  (८७) शीषिक २९.०९ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको "इथय 
ऩेयोक्साइडहरू" बङ्ङे शब्दहरूको 
सट्टा "इथय ऩेयोक्साइडहरू, 
एङ्झसटर य हेङ्झभएङ्झसटर 
ऩेयोक्साइडहरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (८८) शीषिक २९.३० भा देहाम 
फभोङ्ञजभको उऩशीषिक थऩ 
गङ्चयएको छ: 

 

 "२९३०.१०.०० -२-(एन,एन-डाइभेथाइरअङ्झभनो) 
एथानेङ्झथमोर" १० 

  (८९) शीषिक २९.31 य सो 
अन्तगितका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"२९.३१  अन्म प्राङ्गाङ्चयक-अप्राङ्गाङ्चयक 
मौङ्झगकहरू  

 २९३१.१०.०० -टेट्राभेथर  ङ्झरड य टेट्राएथर 
ङ्झरड (ङ्झससा) १० 

 २९३१.२०.०० -ट्राइफङ्टटाइङ्झरन मौङ्झगकहरू १० 

  -ह्यारोजङ्झनकृत नगङ्चयएका 
प्राङ्गाङ्चयक-पसपोयस व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू:  
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 २९३१.४१.०० --डाइभेथर भेथरपोस्पोनेट १० 

 २९३१.४२.०० -- डाइभेथर प्रोऩाइरपोस्पोनेट १० 

 २९३१.४३.०० --डाइएथर इथरपोस्पोनेट १० 

 २९३१.४४.०० --भेथरपोस्पोङ्झनक अम्र १० 

 २९३१.४५.०० --भेथरपोस्पोङ्झनक अम्रका 
रवणहरू य (एङ्झभनोइङ्झभनोभेथर) 
मङ्टङ्चयमा (१:१) १० 

 २९३१.४६.०० --२,४,६-ट्राइप्रोऩाइर-
१,३,५,२,४,६-
ट्राइअक्साट्राइपोङ्ञस्पनेन २,४,६- 
ट्राइअक्साइड १० 

 २९३१.४७.०० --(५-एथर-२-भेथर-२-
अङ्ञक्सडो-१,३,२-
डाइअक्सापोङ्ञस्पनान-५-वाइएर) 
भेथर भेथर भेथरपोस्पोनेट १० 

 २९३१.४८.०० --३,९-डाइभेथर-२,४,८,१०-
टेट्राअक्सा-३,९-डाइपोस्पसङ्जऩयो 
[५.५] अङ्ञन्डकेन ३,९-
डाइअक्साइड १० 

 २९३१.४९.०० --अन्म १० 

  
-ह्यारोजङ्झनकृत प्राङ्गाङ्चयक-
पसपोयस व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू:  

 २९३१.५१.०० --भेथरपोस्पोङ्झनक डाइक्रोयाइड १० 
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 २९३१.५२.०० --प्रोऩाइरपोस्पोङ्झनक 
डाइक्रोयाइड १० 

 २९३१.५३.०० --ओ-(३-क्रोयोप्रोऩाइर) ओ-
[४-३ नाइट्रो-(ट्राइफ्रङ्टअयोभेथर) 
पेनर] भेथरपोसपोनोङ्झथमोनेट १० 

 २९३१.५४.०० --ट्राइक्रोयोपन (आइएसओ) १० 

 २९३१.५९.०० --अन्म १० 

 २९३१.९०.०० -अन्म" १० 

  (९०) उऩशीषिक 
२९३२.९५.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थङ्जऩएको छ:-  

 "२९३२.९६.०० --काफोफ्मङ्टयान (आइएसओ)" १० 

  (९१) उऩशीषिक 
२९३३.३३.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "२९३३.३३.०० --अरपेण्टाङ्झनर ( आइएनएन), 
अङ्झनरेयाइङ्झडन ( आइएनएन), 
वेङ्ञजट्राभाइड ( आइएनएन), 
िोभाजेऩाभ       (आइएनएन), 
कायपेन्टाङ्झनर     (आइएनएन), 

डाईपेनोङ्ञक्सन ( आइएनएन), 
डाइपेनोङ्ञक्जरेट ( आइएनएन), 
डाइङ्जऩऩानोन ( आइएनएन), १० 
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पेण्टाङ्झनर ( आइएनएन), 
केटोवीभाइडोन ( आइएनएन), 
भेथरपेङ्झनडेट ( आइएनएन), 
ऩेन्टाजोङ्झसन ( आइएनएन), 
ऩेथीङ्झडन (आइएनएन), ऩेथीडाइन 
(आइएनएन), इण्टयभेङ्झडमट  ए, 

पेनसाइङ्ञक्रङ्झडन ( आइएनएन) 
(ऩीसीऩी), पेनोऩेङ्चयङ्झडन 
(आइएनएन), ङ्जऩप्राडोर 
(आइएनएन), ङ्जऩङ्चयट्राभाइड 
(आइएनएन), प्रोङ्जऩयभ 
(आइएनएन), येङ्झभपेन्टाङ्झनर 
(आइएनएन) य  ट्राईभेऩेङ्चयङ्झडन 
(आइएनएन); ङ्झतनका  रवणहरु 
(साल्ट्स)्।" 

  (९२) उऩशीषिक 
२९३३.३३.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

 "२९३३.३४.०० --अन्म  पेन्टाङ्झनरहरू य ङ्झतनका 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू १० 

 २९३३.३५.०० --३-ङ्जकनङ्टक्राइङ्झडनोर १० 

 २९३३.३६.०० --४-एङ्झनङ्झरनो-एन-
पेनेथरऩाइऩयङ्झडन (एएनऩीऩी) १० 

 २९३३.३७.०० --एन-पेनेथर-४-ऩाइऩयडोन 
(एनऩीऩी)" १० 

  (९३) उऩशीषिक  
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२९३४.९१.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थङ्जऩएको छ:- 

 "२९३४.९२.०० --अन्म  पेन्टाङ्झनरहरू य ङ्झतनका 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू" १० 

  (९४) उऩशीषिक 
२९३६.२४.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "२९३६.२४.०० --डी- वा डीएर-प्मान्टोथेङ्झनक 
अम्र (ङ्झबटाङ्झभन फी ५) य मसका 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू" १० 

  (९५) २९३९.४ देङ्ञि 
२९३९.४९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-इपेद्राका अल्कारइडहरू य  

ङ्झतनका व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू; ङ्झतनका 
रवणहरू: १० 

 २९३९.४१.०० --इपेङ्झरन य मसका रवणहरू १० 

 २९३९.४२.०० --स्मङ्टडोइपेङ्झरन (आइएनएन) य 
मसका रवणहरू १० 

 २९३९.४३.०० --क्माङ्झथन (आइएनएन) य 
मसका रवणहरू १० 

 २९३९.४४.०० --नोयइपेङ्झरन य मसका रवणहरू १० 
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 २९३९.४५.०० --रेवोभेटाभपेटाङ्झभन, 
भेटाभपेटाङ्झभन (आइएनएन), 
भेटाभपेटाङ्झभन येसभेट य ङ्झतनका 
रवणहरू १० 

 २९३९.४९.०० --अन्म" १० 

  (९६) २९३९.७ देङ्ञि 
२९३९.७९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-अन्म, वानस्ऩङ्झतक उत्ऩङ्ञत्तका:  

 २९३९.७२.०० --कोङ्जकन, इगोङ्झनन; ङ्झतनका 
रवणहरू, एस्टयहरू य  ङ्झतनका 
अन्म व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू ५ 

 २९३९.७९.०० --अन्म" ५ 

  (९७) बाग ३० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ि) को सट्टा देहामको 
िण्ड (ि) याङ्ञिएको छ:-  

  "(ि) सङ्टतॉको सेवनराई योक्न 
सहमोग ऩङ्टमाि)उने उद्देश्मरे 
फनाइएका ङ्झनकोङ्जटनमङ्टि चक्की 
(ट्याफरेट) हरू, च ङ्टइङ्गभ वा  
छाराभा टाॉस्ने ऩिङ्झत 
(ट्रान्सडभिर ङ्झसस्टभ) का चक्का 
(प्माच) हरू जस्ता उत्ऩादनहरू 
(शीषिक २४.०४);"  
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  (९८) बाग ३० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (छ) को अन्त्मभा 
यहेको  "वा" हटाइएको छ।  

  (९९) बाग ३० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ज) भा यहेको 
ऩूणिङ्जवयाभ "।" हटाई अधिङ्जवयाभ 
य वा "; वा" याङ्ञिएको छ।  

  (१००) बाग ३० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ज) ऩङ्झछ देहामको 
िण्ड (झ) थऩ गङ्चयएको छ:  

  "(झ) शीषिक ३८.२२ का  

नैदाङ्झनक प्रङ्झतकायक (ङ्चयएजेन्ट) 
हरू।"  

  (१०१) बाग ३० को द्रष्टव्म ४ 
को िण्ड (ङ) को सट्टा देहामको  
देहामको िण्ड (ङ) याङ्ञिएको 
छ:-  

  "(ङ) सङ्जिम औषङ्झधहरू  बएका 
बए ऩङ्झन ऩङ्जहचान गङ्चयएको 
ङ्ञचङ्जकत्सीम जाॉच (ङ्ञक्रङ्झनकर 
ट्रामर) को प्रमोगको राङ्झग 
ऩङ्चयङ्झभत भात्राभा याङ्ञिएका 
प्रेसफोहरू य ब्राइन्डेड (वा 
डफर ब्राइन्डेड) ङ्ञचङ्जकत्सीम 
ऩयीऺण कीट (ट्रामर कीट) 
हरू।"  



 

386 
 

  (१०२) शीषिक ३०.०२ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको "मस्तै 
ङ्जकङ्झसभका उत्ऩादनहरू" बङ्ङे 
वाक्माॊशको  सट्टा "मस्तै 
उत्ऩादनहरू; ऩङ्चयवतिन गङ्चयएका 
वा नगङ्चयएका कोङ्जषका 
सॊवििनहरू (सेर कल्चसि)" बङ्ङे 
वाक्माॊश याङ्ञिएको छ।  

  (१०३) उऩशीषिकहरू  
३००२.११.०० य 
३००२.१९.००  हटाइएका 
छन।्  

  (१०४) उऩशीषिकहरू 
३००२.२०.०० य 
३००२.३०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-िोऩ (भ्माङ्ञक्सन) हरू, ङ्जवष 
(टङ्ञक्सन) हरू, सूक्ष्भजीवका 
सॊवििक (कल्चय) हरू (भचािहरू 
फाहेक) य मस्तै ङ्जकङ्झसभका 
उत्ऩादनहरू:  

 ३००२.४१.०० --भानव औषङ्झधका राङ्झग िोऩहरू भापी 

 ३००२.४२.०० --ऩशङ्ट औषङ्झधका राङ्झग िोऩहरू भापी 

 ३००२.४९.०० --अन्म" भापी 
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(१०५) उऩशीषिक 
३००२.४९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थङ्जऩएका छन:्-  

  "-ऩङ्चयवतिन गङ्चयएका वा 
नगङ्चयएका कोङ्जषका सॊवििन (सेर 
कल्चय) हरू:  

 ३००२.५१.०० --कोङ्जषका उऩचाय (थेयऩी) का 
उत्ऩादनहरू भापी 

 ३००२.५९.०० --अन्म" भापी 

  (१०६) उऩशीषिक 
३००६.२०.०० हटाइएको छ।  

  (१०७) शीषिक ३००६.९२.०० 
ऩङ्झछ देहामको उऩशीषिक थऩ 
गङ्चयएको छ।  

 "३००६.९३.०० --ऩङ्जहचान गङ्चयएको ङ्ञचङ्जकत्सीम 
जाॉच (ङ्ञक्रङ्झनकर ट्रामर)  को 
प्रमोगको राङ्झग ऩङ्चयङ्झभत भात्राभा 
याङ्ञिएका प्रेसफोहरू य 
ब्राइन्डेड (वा डफर  ब्राइन्डेड) 
ङ्ञचङ्जकत्सीम ऩयीऺण ङ्जकट (ट्रामर 
ङ्जकट) हरू" १० 

  (१०८) बाग ३२ को उऩशीषिक 
३२०४.१७.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "३२०४.१८.०० --क्मायोङ्जटन्वाइड (चहङ्जकरो १० 
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ऩहईऄरो, सङ्टन्तरा य यातो प्राकृङ्झतक 
यङ्ग) यङ्क्रग्माउने  ऩदाथिहरू य 
ङ्झतनभा आधाङ्चयत तमायी वस्तङ्टहरू" 

३२.०८  अजरीम भाध्मभभा प्रङ्ञऺप्त 
(ङ्झडस्ऩस्डि) वा घङ्टङ्झरत  
(ङ्झडजोल्भ्ड)  सॊश्लङे्जषत ऩोङ्झरभयहरु 
(फहङ्टबाव) वा यासामङ्झनक ढङ्गफाट 
ऩङ्चयवङ्झतित (भोङ्झडपाइड) सॊश्लङे्जषत 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत यङ्गरेऩ 
(ऩेन्ट्स) य योगन ( वाङ्झनिस) हरु 
(इनाभेर य प्रराऺायस सभेत); 
मस बागको द्रष्टव्म ४ भा 
ऩङ्चयबाषा गये अनङ्टसायका घोरहरु                 
(सोल्मङ्टशन) ।  

 ३२०८.१०.०० -ऩोङ्झरष्टयभा आधाङ्चयत ४० 

 ३२०८.२०.०० -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइन 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत ४० 

 ३२०८.९०.०० -अन्म ४० 

३२.०९  जरीम भाध्मभभा ङ्झडष्ऩस्डि 
(प्रङ्ञऺप्त) वा ङ्झडजल्ब ( घङ्टङ्झरत) 
गङ्चयएको कृङ्झत्रभ ऩोङ्झरभयहरु 
(फहङ्टबाग) वा यासामङ्झनक तवयरे 
ऩङ्चयवतिन गङ्चयएको प्राकृङ्झतक 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत यङ्गरेऩ 
(ऩेन्ट) य योगन वाङ्झनिस) 
(इनाभेर य प्रराऺायस (ल्माकसि)  
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सभेत) । 

  -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइर 
ऩोङ्झरभयभा आधाङ्चयत्  

 ३२०९.१०.१० ---एिेङ्झरक इभङ्टल्सन ४० 

 ३२०९.१०.९० ---अन्म ४० 

 ३२०९.९०.०० -अन्म ४० 

३२.१०  अन्म यङ्गरेऩ ( ऩेन्ट) य योगन 
(वाङ्झनिस) ( इनाभेर, प्रराऺायस 
(ल्माकय) य ङ्झडषे्टम्ऩय सभेत) य 
छारा तमायी गने ( रेदय 
ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग) काभभा प्रमोग हङ्टन े
िारका तमायी वाटय ङ्जऩगभेन्ट 
(जरीम वणिक) ।  

 ३२१०.००.१० ---सडकभा ङ्ञचन्ह रगाउने 
थभोप्राङ्जष्टक यॊङ्गरेऩ 
(थभोप्राङ्जष्टक योड भाङ्जकि ङ्ग 
भेटेङ्चयमर) ४० 

 ३२१०.००.९० ---अन्म ४० 

  (१०९) बाग ३४ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (क) को सट्टा देहामको 
िण्ड (क) याङ्ञिएको छ:-  

  "(क) भोल्ड ङ्चयङ्झरज साभग्रीको 
रूऩभा प्रमोग हङ्टने िारका  
जीवजन्तङ्टजन्म, वानस्ऩङ्झतक वा  



 

390 
 

सूक्ष्भजैङ्जवक (भाइिोङ्झफमर) फोसो 
वा  तेरफाट फनाइएका  िाद्य 
साभग्रीहरू वा ङ्झभिणहरू (शीषिक 
१५.१७);"   

३४.०१  साफङ्टन; साफङ्टन बएका वा नबएका 
छड वा डण्डी ( वाय) ङ्जटङ्जकमा 
(केक), साॉचोभा ढारेय (भोल्डेड) 
फनेका रूऩ वा आकृङ्झतका, फाह्य 
बागभा असय ऩाने ( सपेस 
एङ्ञक्टब) प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादन वा 
ङ्जवयचनहरु ( ङ्जप्रऩयेसन्स) साफङ्टन 
बए वा नबएका तयर रङ्ञक्वड) 
वा रेदो (िीभ) रूऩभा बएको य 
िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएका ( ऩङ्टट अऩ पय ङ्चयटेर 
सेर) नङ्टहाउन (वाङ्झसङ द स्कीन) 
ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा असय 
ऩाने ( सपेस एङ्ञक्टब) प्राङ्गाङ्चयक 
उत्ऩादन वा ङ्जवयचन ( ङ्जप्रऩयेसन्स) 
हरु; साफङ्टन (सोऩ) वा अऩभाजिक 
(ङ्झडटजेण्ट) द्रव्म सॊङ्झसि 
(इङ्ञम्प्रग्नेटेड), ङ्जवरेङ्जऩत ( कोटेड) 
वा आवतृ्त ( कबडि) बएका 
कागत, गद्दा ( वाङ्झडङ्ग), जभोठ 
(पेल्ट) य वमनेतय वस्तङ्ट 
(नन्वङ्टबेन्स) ।  

  -छड, केक, ढाङ्झरएका टङ्टिाहरु  
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वा आकायको रूऩभा बएको 
साफङ्टन य फाह्य बागभा असय गने 
(सपेस एक्टीब) प्राङ्गाङ्चयक 
उत्ऩादनहरु, य साफङ्टन वा धङ्टन े
(ङ्झडटयजेन्ट) ऩदाथिरे सॊङ्झसि, 

रेङ्जऩत य आऺाङ्छदत कागत, गद्दा, 
जभोठ य ननउबेनहरु् 

 ३४०१.११.०० --ट्वाइरेट ( शायीङ्चयक सपाइ) 
को प्रमोगको राङ्झग (औषङ्झधभूरक 
उत्ऩादन सभेत  ३० 

 ३४०१.१९.०० --अन्म  ३० 

  -अन्म रूऩका सावङ्टन्  

 ३४०१.२०.९० ---अन्म ३० 

 ३४०१.३०.०० -छारा सपा गने (नङ्टहाउन)े कामि 
ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा असय 
ऩाने, तयर ( ङ्झरङ्ञक्वड) वा रेदो 
(िीभ) रूऩभा बएका िङ्टद्रा 
ङ्झफिीको राङ्झग प्रस्तङ्टत बएका 
प्राङ्गाङ्चयक उत्ऩादन ( प्रोडक्ट्स) 
तथा ङ्जवयचनहरु (ङ्जप्रऩयेसन्स) ३० 

  (११०) बाग ३४ को 
३४०२.१ देङ्ञि 
३४०२.२०.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  
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  "-िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएका 
वा नयाङ्ञिएका  एनआमोङ्झनक  
प्राङ्गाङ्चयक फाह्य बागभा असय ऩाने 
(सपेस एङ्ञक्टब) कायक (एजेन्ट) 
हरू:  

 ३४०२.३१.०० --ङ्झरङ्झनमय अरकाइरफेन्जीन 
सल्पोङ्झनक अम्रहरू य ङ्झतनका 
रवणहरू १० 

 ३४०२.३९.०० --अन्म ३० 

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएका 
वा नयाङ्ञिएका  अन्म प्राङ्गाङ्चयक 
फाह्य बागभा असय ऩाने (सपेस 
एङ्ञक्टब) कायक (एजेन्ट) हरू:  

 ३४०२.४१.०० --क्माटआमोङ्झनक ३० 

 ३४०२.४२.०० --नन-आमोङ्झनक ३० 

 ३४०२.४९.०० --अन्म ३० 

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीका राङ्झग याङ्ञिएका 
तमायी वस्तङ्टहरू: ३० 

 ३४०२.५०.१० ---ङ्झडटयजेन्ट ऩाउडय ३0 

 ३४०२.५०.९० ---अन्म" ३0 

  (१११) उऩशीषिक 
३४०२.९०.१० य 
३४०२.९०.९० हटाई 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको  



 

393 
 

छ:-  
 "३४०२.९०.०० -अन्म" ३0 

  (११२) शीषिक ३६.०३ को 
सट्टा देहामको शीषिक ३६.०३ य 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"३६.०३  सङ्टयऺा फ्मङ्टजहरु; ङ्जवष्पोट गयाउने 
(ङ्झडटोनेङ्जटङ) ताय (कडि) हरू; 
ऩयकसन वा ङ्जवष्पोटक 
ङ्झडटोनेङ्जटङ) क्माऩहरू; आगो 
सल्काउने साधन (इङ्ञग्नटय) हरू; 
ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्जवष्पोटक (ङ्झडटोनेटय) 
हरू।  

 ३६०३.१०.०० -सङ्टयऺा फ्मङ्टजहरु २० 

 ३६०३.२०.०० -ङ्जवष्पोट गयाउने ताय (ङ्झडटोनेङ्जटङ 
कडि) हरू २० 

 ३६०३.३०.०० -ऩयकसन क्माऩहरू   २० 

 ३६०३.४०.०० -ङ्जवष्पोट गयाउने (ङ्झडटोनेङ्जटङ) 
क्माऩहरू २० 

 ३६०३.५०.०० -आगो सल्काउने साधन 
(इङ्ञग्नटय) हरू   २० 

 ३६०३.६०.०० -ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्जवष्पोटक (इरेङ्ञक्ट्रक 
ङ्झडटोनेटय) हरू"    २० 

  (११३) बाग ३७ को द्रष्टव्म २ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म २  
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याङ्ञिएको छ:- 
  "२. मस  बागभा “छामाॉङ्ञचत्रण” 

(पोटोग्राङ्जपक) बङ्ङ े शब्दरे 
प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ ढङ्गरे, 

प्रकाश ङ्जिमाद्वाया वा अन्म 
प्रकायका ङ्जवङ्जकयणद्वाया 
ताऩसङ्टग्राही (थभोसेङ्ञन्सङ्जटव) 
रगामत प्रकाशग्राही  
(पोटोसेन्सीङ्जटब) सतह (सपेस) 
भा दृश्म ( ङ्झबङ्ञजवर) आकृङ्झत 
(इभेजेज) ङ्झनभािण हङ्टने प्रङ्जिमा 
(प्रोसेस) राई जनाउॉछ ।"  

  (११४) बाग ३८ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ि) ऩङ्झछ देहामको 
नमाॉ िण्ड (ग) यािी साङ्जवकको 
िण्ड (ग) देिी (ङ) सम्भराई 
िभश: िण्ड (घ) देङ्ञि (च) 
कामभ गङ्चयएको छ:-  

  "(ग) शीषिक २४.०४ का 
उत्ऩादनहरू;"  

  (११५) बाग ३८ को द्रष्टव्म ४ 
को िण्ड (क) को सट्टा देहामको 
िण्ड (क) याङ्ञिएको छ:-  

  "(क) कङ्झसङ्गय पोहय ( वेष्ट) 
फाट छङ्टट्याइएका ( सेग्रीगेटेड) 
अरग अरग ( इनङ्झडङ्झबजङ्टअर)  
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ऩदाथिहरु वा वस्तङ्टहरु 
उदाहयणको राङ्झग  प्राङ्जष्टक, 

यफय, काठ, कागज, तान्तव 
वस्तङ्टहरु ( धागो, कऩडा, डोयी, 
आङ्छद् टेक्सटाइर) काॉच वा 
धात ङ्टहरुको उत्सजिन ( वेष्ट), 
वैद्यङ्टङ्झतक (इरेङ्ञक्ट्रकर) य 
ङ्जवद्यङ्टत सम्फि (इरेक्ट्रोङ्झनक) 
उत्सजिन य ऩत्र ङ्टहरू (प्रमोग 
बइसकेका  ब्माट्रीहरू रगामत) 
जङ्टन  मस दयफन्दीको  
ङ्झतनीहरूको उऩमङ्टि  शीषिकहरू 
भै ऩदिछन;्" 

  (११६) बाग ३८ को द्रष्टव्म ७ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म ७ 
याङ्ञिएको छ :-  

  "७. शीषिक  ३८.२६ को 
प्रमोजनका राङ्झग “जैङ्जवक 
ङ्झडजेर” बङ्ङे उङ्ञिरे प्रमोग 
बएको वा नबएको जनावय, 
वनस्ऩङ्झत वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर) को  फोसो य 
तेरफाट ङ्झनकाङ्झरएको इन्धनका 
रूऩभा प्रमोग गने ङ्जकङ्झसभको 
फोसे अम्र (फ्माट्टी एङ्झसड) को 
भोनो-अन्काईर एष्टयहरूराई 
फङ्टझाउॉदछ ।"  
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  (११७) बाग ३८ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ को सट्टा देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म १ याङ्ञिएको 
छ:-   

  "१. तर उल्रेि बएका एक वा 
सोबन्दा फढी ऩदाथिहरू बएका 
शीषिक ३८.०८ भा ऩने 
वस्तङ्टहरूराई भात्र उऩशीषिक 
३८०८.५२.०० य 
३८०८.५९.०० रे सभेट्दछन:्- 

अराक्रोय ( आइएसओ); 
अङ्ञल्डिाव (आइएसओ); आङ्ञल्रन 
(आइएसओ); अङ्ञजन्पोस-भेथर 
(आइएसओ); ङ्झफनाऩाङ्जिर 
(आइएसओ); क्माभपेक्रोय 
(आइएसओ) (टोक्सापेन); 
क्माप्टापोर  (आइएसओ); 
काफोफ्मूयान (आइएसओ );  
क्रोयडेन (आइएसओ); 
क्रोयङ्झडभेपभि (आइएसओ); 
क्रायोफेन्जाइरेट (आइएसओ); 
डीडीटी  (आइएसओ)  
(क्रोपेनोटेन (आइएनएन), 
१,१,१-ट्राइक्रोयो-२,२- ङ्जवस 
(ऩी-क्रोयोङ्जपनामर) इथेन); 
ङ्झडमङ्ञल्रन (आइएसओ , 

आइएनएन); ४,६-डाइनाइट्रो-ओ-  
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ङ्जिसोर (डीएनओसी   
(आईएसओ)) वा मसका 
रवणहरू; ङ्झडनोसेव  
(आइएसओ), मसका रवणहरू वा 
एष्टयहरू; एन्डोसल्पान 
(आइएसओ); इथाइङ्झरन 
ङ्झडब्रोभाइड (आइएसओ) (१,२-
डाइब्रोभोथेन); इथाइङ्झरन 
डाइक्रोयाइड (आइएसओ) 
(१,२-डाइक्रोयोइथेन); 
फ्रूओयोएसेटाभाइड (आइएसओ); 
हेप्टाक्रोय (आइएसओ); 
हेक्जाक्रोयोफेन्जीन (आइएसओ); 
१,२,३,४,५,६- 
हेक्जाक्रोयोसाइक्रोहेक्जेन 
(एचसीएच  (आइएसओ)), 
ङ्झरन्डेन  (आइएसओ, आइएनएन) 
सभेत; ऩायोको मौङ्झगकहरू; 
भेथाभाइडोपोस (आइएसओ); 
भोनोिोटोपोस (आइएसओ); 
अङ्ञक्सयेन (इथाइङ्झरन अक्साइड); 
प्मायाङ्झथअन (आइएसओ); 
प्मायाङ्झथअन-ङ्झभथाइर 
(आइएसओ) (ङ्झभथाइर-
प्मायाङ्झथन); ऩेन्टाक्रोयोपेनोर  
(आइएसओ), मसका रवण वा 
एष्टयहरू; ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन 
सल्पोङ्झनक अम्र य मसका 
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रवणहरू; ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन 
सल्पोनाभाइडहरू; 
ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन सल्पोनाइर 
फ्रोयाइड; पोस्पाङ्झभडोन 
(आइएसओ); २,४,५-टी 
(आइएसओ) (२,४,५-
ट्राइक्रोयोपईऄ नोङ्ञक्सएसेङ्जटक 
अम्र), मसका रवणहरू वा 
मसका एष्टयहरू; ट्राईफङ्टटाईरङ्जटन 
मौङ्झगकहरू; ट्राइक्रोयोपन 
(आइएसओ)।" 

  (११८) बाग ३८ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म ३ को सट्टा देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म ३ याङ्ञिएको 
छ:-  

  "३. उऩशीषिक ३८२४.८१.०० 
देङ्ञि ३८२४.८९.०० सम्भका  
उऩशीषिकहरूभा तर उल्रेि 
बएका एक वा सोबन्दा फढी 
ऩदाथिहरू बएका ङ्झभिण य तमायी 
वस्तङ्टहरू भात्र ऩदिछन्् - 
अङ्ञक्सयेन ( इथाइङ्झरन अक्साइड), 
ऩोङ्झरब्रोङ्झभनेटेड फाइङ्जपनामल्स 
(ऩीफीफी हरू); ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरु (ऩीसीफीहरू), 
ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत टयपेनरहरू 
(ऩीसीटीहरू); ङ्जट्रस (२,३-  
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ङ्झडब्रोभोप्रोऩाइर) पोस्पेट; 
अङ्ञल्रन ( आइएसओ), 
क्माम्पेक्रोय ( आइएसओ) 
(टक्सापेन); क्रोडेन 
(आइएसओ); क्रोडेकोन  
(आइएसओ); डीडीटी 
(आइएसओ) ( क्रोङ्जपनोटेन 
(आइएनएन), १,१,१-ट्राइक्रोयो-
२,२-ङ्जवस  ऩी (क्रोयोङ्जपनामर) 
इथेन); ङ्झडमङ्ञल्रन  आइएसओ, 

आइएनएन), डेङ्ञल्रन  आइएसओ, 

आइएनएन); इन्डोसल्पान 
आइएसओ); एनङ्झरन आइएसओ); 
हेप्टाक्रोय  आइएसओ); 
भाइयेक्स ( आइएसओ); १, 

२,३,४,५,६- 
हेक्जाक्रोयोसाइक्रोहेक्जेन  
(एचसीएच  (आइएसओ)), 
ङ्झरन्डेन  आइएसओ, आइएनएन) 
सभेत; ऩेन्टाक्रोयोफेन्जीन  
(आइएसओ); हेक्जाक्रोयोफेन्जीन  
(आइएसओ); ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन 
सल्पोङ्झनक अम्र, मसका 
रवणहरू; ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन 
सल्पोनाभाइडहरू; 
ऩयफ्रङ्टयोअक्टेन सल्पोनाइर 
फ्रोयाइड; टेट्रा-, ऩेन्टा-, हेक्जा-, 
हेप्टा- वा अक्टाब्रोभोडाइङ्जपनामर 
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इथयहरू; सटि-चेन क्रोङ्चयनमङ्टि 
प्मायाङ्जपनहरू। 

सटि-चेन क्रोङ्चयनमङ्टि 
प्मायाङ्जपनहरू तरको सूत्र सङ्जहत 
तौरभा ४८ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
क्रोङ्चयनीकयण ङ्झडग्री बएका 
ङ्झभिणहरू हङ्टन:्- 

CxH(2x-y+2)Cly, जहाॉ X=10–

१३ य Y=१-१३ ।" 
  (११९) शीषिक ३८.१६ को 

सट्टा देहामको शीषिक ३८.१६ 
याङ्ञिएको छ:-  

"३८.१६ ३८१६.००.०० शीषिक ३८.०१ का उत्ऩादनहरु 
फाहेक  ऩङ्चयवतिनीम ( ङ्चयफ्रमाक्टयी) 
ङ्झसभेण्टहरु, जोड्ने साधन (भोटािसि) 
कङ्ञङ्क्रिट्स  य  मस्तै   
सङ्ञम्भिणहरू, डोरोभाइट माि ङ्झभङ 
ङ्झभिण सभेत।" १० 

   (१२०) शीषिक ३८.२२ को 
सट्टा देहामको शीषिक ३८.२२ य 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"३८.२२  ऩषृ्ठाङ्कनभा  बएका  नैदाङ्झनक 
(डामगनाङ्ञस्टक) वा प्रमोगशाराका 
प्रङ्झतकायक (ङ्चयएजेण्ट) हरू, शीषिक 
३०.०६  का ( प्रङ्झतकायकहरु) 
फाहेक ऩषृ्ठाङ्कनभा  बएका  वा   
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नबएका, ऩयीऺण ङ्जकटहरूको 
रूऩभा याङ्ञिएका वा नयाङ्ञिएका 
तमायी नैदाङ्झनक वा प्रमोगशाराका 
प्रङ्झतकायकहरू; प्रभाङ्ञणत  सन्दबि  
साभग्रीहरू।  

  -ऩषृ्ठाङ्कनभा  बएका  नैदाङ्झनक 
(डामगनाङ्ञस्टक) वा प्रमोगशाराका 
प्रङ्झतकायक ( ङ्चयएजेण्ट) हरू, 
ऩषृ्ठाङ्कनभा  बएका  वा  नबएका, 
ऩयीऺण कीटहरूको रूऩभा 
याङ्ञिएका वा नयाङ्ञिएका तमायी 
नैदाङ्झनक  वा  प्रमोगशाराका  
प्रङ्झतकायकहरू:  

 ३८२२.११.०० -- भरेङ्चयमाको राङ्झग ५ 
 ३८२२.१२.०० --ङ्ञजका य एइङ्झडज जातका 

राभिङ्टटे्टफाट सने अन्म योगहरूका 
राङ्झग ५ 

 ३८२२.१३.०० --यि सभूह छङ्टट्टमाउनका राङ्झग ५ 
 ३८२२.१९.०० --अन्म ५ 

 ३८२२.९०.०० -अन्म"  ५ 
  (१2१) उऩशीषिक ३८२४.७ 

देङ्ञि ३८२४.७९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरू हटाइएका छन।्  

  (१२२) उऩशीषिक 
३८२४.८८.०० को उऩशीषिक 
ऩाठभा यहेको "हेक्जा- हेप्टा-  
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"बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा "हेक्सा-, 
हेप्टा-" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन:्- 

  (१२३) उऩशीषिक 
३८२४.८८.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "३८२४.८९.०० --सटि-चेन क्रोङ्चयनेटेड 
प्मायाङ्जपनहरू बएका" १० 

  (१२४) उऩशीषिक 
३८२४.९१.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "३८२४.९२.०० --भेथाइरपस्पोङ्झनक अम्रका 
ऩोङ्झरग्राइकोर एस्टयहरू" १० 

  (१२५) शीषिक ३८.२६ ऩङ्झछ 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
थऩ गङ्चयएका छन:्-  

"३८.२७  अन्मत्र उल्रेि नगङ्चयएका वा 
सभावेश नगङ्चयएका ङ्झभथेन, इथेन 
वा प्रोऩेनका ह्यारोजनीकृत 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू बएका ङ्झभिणहरू  

  -हाइरोक्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचसीएपसीहरू) बएका वा 
नबएका क्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(सीएपसीहरू), 
ऩयफ्रङ्टयोकाफिनहरू (ऩीएपसीहरू) 
वा हाइरोफ्रङ्टयोकाफिनहरू  
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(एचएपसीहरू); 
हाइरोब्रोभोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचफीएपसीहरू) बएका; काफिन 
टेट्राक्रोयाइड बएका; १,१,१-
ट्राइक्रोयोइथेन (भेथर 
क्रोयोपभि) बएका: 

 ३८२७.११.०० --हाइरोक्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचसीएपसीहरू), 
ऩयफ्रङ्टयोकाफिनहरू (ऩीएपसीहरू) 
वा हाइरोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचएपसीहरू) बएका वा 
नबएका, क्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(सीएपसीहरू) बएका १० 

 ३८२७.१२.०० --हाइरोब्रोभोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचफीएपसीहरू) बएका १० 

 ३८२७.१३.०० --काफिन टेट्राक्रोयाइड बएका १० 

 ३८२७.१४.०० --१,१,१-ट्राइक्रोयोइथेन (भेथर 
क्रोयोपभि) बएका १० 

 ३८२७.२०.०० -ब्रोभोक्रोयोडाइफ्रङ्टयोङ्झभथेन 
(ह्यारोन-१२११), 
ब्रोभोट्राइफ्रङ्टयोङ्झभथेन (ह्यारोन-
१३०१) वा 
डाइब्रोभोटेट्राफ्रङ्टयोइथेनहरू 
(ह्यारोन-२४०२) बएका १० 

  -ऩयफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(ऩीएपसीहरू) वा  
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हाइरोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचएपसीहरू) बएका वा 
नबएका तय 
क्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(सीएपसीहरू) नबएका 
हाइरोक्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचसीएपसीहरू) बएका: 

 ३८२७.३१.०० --उऩशीषिकहरू २९०३.४१.०० 
देङ्ञि  २९०३.४८.०० सम्भका 
वस्तङ्टहरूको तत्त्वहरू बएका १० 

 ३८२७.३२.०० --अन्म, उऩशीषिकहरू 
२९०३.७१.०० देङ्ञि  
२९०३.७५.०० सम्भका 
वस्तङ्टहरूको तत्त्वहरू बएका 

१० 

 ३८२७.३९.०० --अन्म १० 

 ३८२७.४०.०० -भेथर ब्रोभाइड (ब्रोभोङ्झभथेन) वा 
ब्रोभोक्रोयोङ्झभथेन बएका  

१० 

  - ट्राइफ्रङ्टयोङ्झभथेन ( एचएपसी-
२३) वा ऩयफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(ऩीएपसीहरू) बएका तय 
क्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(सीएपसीहरू) वा 
हाइरोक्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचसीएपसीहरू) नबएका:  

 ३८२७.५१.०० --ट्राइफ्रङ्टयोङ्झभथेन (एचएपसी-
२३) बएका १० 
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 ३८२७.५९.०० --अन्म १० 

  -अन्म हाइरोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 

(एचएपसीहरू) बएका  तय 
क्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(सीएपसीहरू) वा  
हाइरोक्रोयोफ्रङ्टयोकाफिनहरू 
(एचसीएपसीहरू) नबएका: 

 

 ३८२७.६१.०० --१,१,१- ट्राइफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१४३ए) को भात्रा 
द्रव्मभानको ङ्जहसाफरे  १५ 
प्रङ्झतशत वा सोबन्दा फढी बएका १० 

 ३८२७.६२.०० --अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरूभा 
सभावेश नबएका, 
ऩेन्टाफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१२५) को भात्रा द्रव्मभानको 
ङ्जहसाफरे ५५ प्रङ्झतशत वा 
सोबन्दा फढी बएका तय 
एसाइङ्ञक्रक हाइरोकाफिनहरू 
(एचएपओहरू) का सन्तपृ्त 
नगङ्चयएका फ्रङ्टङ्चयनमङ्टि 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू नबएका  १० 

 ३८२७.६३.०० --अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरूभा 
सभावेश नबएका, ऩेन्टाफ्रङ्टयोइथेन 
(एचएपसी-१२५) को भात्रा 
द्रव्मभानको ङ्जहसाफरे ४० 
प्रङ्झतशत वा सोबन्दा फढी बएका १० 
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 ३८२७.६४.०० --अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरूभा 
सभावेश नबएका, १,१,१,२-
टेट्राफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१३४ए) को भात्रा द्रव्मभानको 
ङ्जहसाफरे ३० प्रङ्झतशत वा सोबन्दा 
फढी बएका तय एसाइङ्ञक्रक 
हाइरोकाफिनहरू (एचएपओहरू)  

का सन्तपृ्त नगङ्चयएका फ्रङ्टङ्चयनमङ्टि 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरू नबएका  

१० 

 ३८२७.६५.०० --अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरुभा 
सभावेश नबएका, डाइफ्रङ्टयोङ्झभथेन 
(एचएपसी-३२) को भात्रा 
द्रव्मभानको ङ्जहसाफरे २० 
प्रङ्झतशत वा सोबन्दा फढी बएका 
य ऩेन्टाफ्रङ्टयोइथेन (एचएपसी-
१२५) को भात्रा द्रव्मभानको 
ङ्जहसाफरे २० प्रङ्झतशत वा सोबन्दा 
फढी बएका १० 

 ३८२७.६८.०० --अन्म, भाङ्झथका उऩशीषिकहरूभा 
सभावेश नबएका , उऩशीषिकहरू 
२९०३.४१.०० देङ्ञि 
२९०३.४८.०० सम्भका 
वस्तङ्टहरूको तत्त्वहरू बएका १० 

 ३८२७.६९.०० --अन्म १० 

 ३८२७.९०.०० -अन्म" १० 
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  (१२६) ऩङ्चयच्छेद -७ को द्रष्टव्म 
२ को सट्टा देहामको द्रष्टव्म २ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "२. शीषिक  ३९.१८ वा 
३९.१९ का वस्तङ्टहरु फाहेक, 

भोङ्जटप ( फङ्टट्टा) अऺयहरु 
(क्मायेक्टसि) वा ङ्ञचत्रात्भक 
प्रङ्झतकृङ्झतहरु छाङ्जऩएका य ती 
कङ्ट याहरु ती वस्तङ्टका प्राथङ्झभक 
प्रमोगको राङ्झग केवर सहामक 
(सङ्ञब्सङ्झडमयी)  होइनन ् बने 
त्मस्ता प्राङ्ञस्टक, यफय वा 
ङ्झतनफाट फनेका वस्तङ्टहरु बाग  
४९ भा ऩदिछन ्।"  

  (१२७) बाग ३९ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (फ) भा यहेका  
"ल्माम्प्स ( ङ्ञचभ), य  फत्तीका  
सयसाभानहरु ( राइङ्जटङ्ग  
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा  

"फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य 
प्रकाश जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग  
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (१२८) उऩशीषिक 
३९०७.२०.०० को सट्टा 
देहामका  उऩशीषिकहरू  
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याङ्ञिएका छन:्- 
  "-अन्म ऩोङ्झरइथयहरू:  

 ३९०७.२१.०० --ङ्झफस (ऩोङ्झरअङ्ञक्सइङ्झथङ्झरन) 
भेथर पोस्पोनेट १० 

 ३९०७.२९.०० --अन्म" १० 

  (१२९) उऩशीषिक 
३९११.१०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "३९११.२०.०० -ऩोरी (१,३-पेनाइङ्झरन भेथर 
पोस्पोनेट)"  १० 

३९.१८  टाइरहरुको रूऩभा वा योरभा 
आपै टाॉङ्झसने वा नटाॉङ्झसन े
प्राङ्जष्टकको ब ङ्टईं ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ); मस बागको द्रष्टव्म ९ 
भा  उङ्ञल्रङ्ञित प्राङ्जष्टकका ङ्झबत्तो 
य ङ्झसङ्झरङका  ढाक्न े वस्तङ्टहरु 
(कबङ्चयङ्क्रस) ।  

  -ङ्झबनामर क्रोयाइडका 
ऩोङ्झरभयको्  

 ३९१८.१०.१० ---टामरको रूऩभा वा योरभा 
यहेका ब ङ्टईं  ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ) ४० 

 ३९१८.१०.९० ---अन्म ४० 

  -अन्म प्राङ्जष्टकको्  



 

409 
 

 ३९१८.९०.१० ---टामरको रूऩभा वा योरभा 
यहेका ब ङ्टईं  ढकनी ( फ्रोय 
कबङ्चयङ) ४० 

 ३९१८.९०.९० ---अन्म ४० 

३९.१९  योरभा बएका वा नबएका, 
प्राङ्जष्टकका आपै टाॉङ्झसने 
प्रेटहरु, ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भहरु, 

फ्वाइर, टेऩ, स्ट्रीऩ य अन्म चेप्टो 
आकायका  
वस्तङ्टहरु ।  

 ३९१९.१०.०० -२० से.भी. चौडाइ ननाघेको 
योरभा बएका ४० 

 ३९१९.९०.०० -अन्म  ४० 

३९.२०  अकोषीम (नन्सेरङ्टल्मय) य असवर 
(नङ्जट्रइन्पोस्ड), अस्तय नहाङ्झरएको 
वा ऩटङ्झरत (रेङ्झभनेट) नगङ्चयएको, 
आधाय ( सऩोटि) नहाङ्झरएको वा 
मस्तै अरु साभानसॉग नजोङ्झडएका 
प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, 

ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भ, फ्वाईर य 
ङ्ञस्ट्रऩहरु ।  

  -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको  

 ३९२०.१०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.१०.९० ---अन्म ३० 
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  -प्रोङ्जऩङ्झरनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२०.२०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.२०.९० ---अन्म ३० 

  -स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२०.३०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.३०.९० ---अन्म ३० 

  -ङ्झबनामर क्रोयाइडका 
ऩोङ्झरभयहरुको्  

  --तौरको ङ्जहसाफरे ६ 
प्रङ्झतशतबन्दा घटी सङ्टघट्यकायी 
(प्राङ्जष्टसाइजसि) नयहेको्  

 ३९२०.४३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.४३.९० ---अन्म ३० 

  --अन्म्  

 ३९२०.४९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.४९.९० ---अन्म ३० 

  -एिेङ्झरक ऩोङ्झरभयको्  

  --ऩोङ्झर ( ङ्झभथाइर ङ्झभथाङ्जिरेट) 
को्  

 ३९२०.५१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.५१.९० ---अन्म ३० 
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  --अन्म्  

 ३९२०.५९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.५९.९० ---अन्म ३० 

  -ऩोङ्झरकावोनेटहरु, अङ्ञल्कडयेङ्ञजन्स, 

ऩोङ्झरएङ्झरर इष्टयहरु वा अन्म 
ऩोङ्झरष्टयहरु्  

  --ऩोङ्झरकावोनेटहरुको्  

 ३९२०.६१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.६१.९० ---अन्म ३० 

  --ऩोङ्झर ( इथाइङ्झरन टेङ्चयफ्थारेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.६२.९० ---अन्म ३० 

  --असॊतपृ्त ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.६३.९० ---अन्म ३० 

  --अन्म ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.६९.९० ---अन्म ३० 

  -सेरङ्टरोज वा मसका यासामङ्झनक 
व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरुको्  
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  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदत सेरङ्टरोजको्  

 ३९२०.७१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.७१.९० ---अन्म ३० 

  --सेरङ्टरोज एङ्झसटेटको्  

 ३९२०.७३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.७३.९० ---अन्म ३० 

  --अन्म सेरङ्टरोज व्मङ्टत्ऩङ्ञत्तहरुको्  

 ३९२०.७९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.७९.९० ---अन्म ३० 

  -अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

  --ऩोङ्झर (ङ्झबनामर फङ्टटाईयन) को्  

 ३९२०.९१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.९१.९० ---अन्म ३० 

  --ऩोङ्झरमाभाइडको्  

 ३९२०.९२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.९२.९० ---अन्म ३० 

  --एङ्झभनो-येङ्ञजन्सको्  

 ३९२०.९३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.९३.९० ---अन्म ३० 

  --पेनोङ्झरक येङ्ञजन्सको्  
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 ३९२०.९४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.९४.९० ---अन्म ३० 

  --अन्म प्राङ्जष्टकको्  

 ३९२०.९९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२०.९९.९० ---अन्म ३० 

३९.२१  प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, 

ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भ, फ्वाइरहरु य 
स्ट्रीऩहरु ।  

  -कोशभम (सेरङ्टरय):  

  --स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.११.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२१.११.९० ---अन्म ३० 

  --ङ्झबनामर क्रोयाइड ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.१२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२१.१२.९० ---अन्म ३० 

  --ऩोङ्झरमङ्टयेथेनको्  

 ३९२१.१३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२१.१३.९० ---अन्म ३० 

  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदत ( ङ्चयजेनयेटेड) कोष 
(सेरङ्टरोज) को्  

 ३९२१.१४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 
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 ३९२१.१४.९० ---अन्म ३० 

  --अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

 ३९२१.१९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको ३० 

 ३९२१.१९.९० ---अन्म ३० 

  -अन्म्  

  ---भङ्टद्रण गङ्चयएको्  

 ३९२१.९०.११ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स  ३० 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्म ३० 

  ---अन्म्  

 ३९२१.९०.९१ ----थभािकोर ३० 

 ३९२१.९०.९२ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स ३० 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्म ३० 

  (१३०) बाग ४० को उऩशीषिक 
४०१५.११.०० हटाइएको छ:-  

  (१३१) बाग ४० को शीषिक 
४०.१५ ऩङ्झछ  देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४०१५.१२.०० --औषधोऩचाय, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा, 
दन्तोऩचाय वा ऩशङ्टङ्ञचङ्जकत्साभा 
प्रमोग हङ्टने ङ्जकङ्झसभका" ५ 
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  (१3२) बाग ४२ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (ञ) भा यहेका  
"ल्माम्ऩ य  राइङ्जटङ ङ्जपङ्जटङ्गहरु" 
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा  "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

४२.०२  कन्तङ्टय, सङ्टटकेसहरु, भ्माङ्झनटी 
केसहरु, एक्जङ्टक्मूङ्जटब केसहरु, 

ङ्झब्रप केसहरु, ङ्जकताफ याख्न ेझोरा 
(स्कूर स्माचेर), चश्भाका 
िोरहरु ( स्ऩेक्ट्याकरस ् केस), 
फाइनाकङ्ट रयका केसहरु, 

क्माभयाका केसहरु, फाद्य मन्त्रका 
केसहरु, फन्दङ्टकका िोरहरु, 

काठी ऩेटीसाथ जोङ्झडएको 
ङ्जऩस्तोरको िोर ( होल्स्टय) हरु 
य त्मस्तै कन्टेनय  ( आधान 
ऩात्र) हरु; मात्रा ( ट्राबेङ्झरङ्ग) भा 
प्रमोग गङ्चयने झोराहरु, िाद्य वा 
ऩेम ऩदाथि याख्न े ताऩावयोङ्झधत 
थैरो ( इन्सङ्टरेटेड् पङ्ट ड् अय 
वेबयेज फेग्स), ट्वाइरेट 
(िृङ्गायका वा सयसपाइका) 
झोराहरु, रुकस्माक, हातेझोरा 
(हैण्डब्माग), ङ्जकनभेरको झोरा 
(शङ्जऩङ्ग ब्माग), वारेट्स, थैरीहरु  
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(ऩसेस), नक्सा याख्न े केसहरु, 

ङ्झसगयेट केसहरु, सङ्टतॉका थैराहरु, 

औजाय याख्न े झोराहरु, 

िेरकूदका झोराहरु, फोतर 
केसहरु, गयगहनाका फाकसहरु, 

ऩाउडय फक्सहरु, कटरयी 
केसहरु य त्मस प्रकायको 
औजायका केसहरु य त्मस्तै 
कन्टेनय ( आधानऩात्र) हरु, 

छाराका वा सॊमोङ्ञजत छारा 
(कम्ऩोङ्ञजशन रेदय) का वा 
प्राङ्जष्टक चादय ( ङ्झसङ्जटङ्ग) का, 
कऩडा ऩदाथिका, वल्कनीकृत 
येशाका वा ऩेऩयफोडिका, वा ऩूणित् 
वा भङ्टख्मत् त्मस्ता ऩदाथिरे वा 
कागतरे  ढाङ्जकएका । 

  
-कन्तङ्टयहरु ( ट्रङ्क), सङ्टटकेसहरु, 

बेङ्झनटी-केसहरु, एक्जीक्मूङ्जटब-
केसहरु, ङ्जिपकेसहरु, ङ्जकताव याख्न े
झोरा ( स्कूर स्माचेर) य त्मस्तै 
कन्टेनयहरु (आधानऩात्र):  

 ४२०२.११.०० --फाङ्जहयी बाग छाराको वा 
ङ्झभङ्ञित             
(सॊमोङ्ञजत) छाराको बएको ३० 

 ४२०२.१२.०० --फाङ्जहयी बाग प्राङ्जष्टकको वा 
टेक्सटाइर                   
(कऩडा) का ऩदाथि बएको ३० 
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 ४२०२.१९.०० --अन्म ३० 

  
-काॉधभा झङ्टण्ड्याउने ऩट्टी 
(स्ट्रमाऩ) बए वा  नबएको हाते 
झोरा ( हेण्ड ब्माग), हेण्डर 
नबएको सभेत्  

 ४२०२.२१.०० --फाङ्जहयी बाग छाराको वा 
ङ्झभङ्ञित             
(सॊमोङ्ञजत) छाराका बएको ३० 

 ४२०२.२२.०० --फाङ्जहयी बाग प्राङ्जष्टकको 
चादयको वा टेक्सटाइर ऩदाथि 
बएको  ३० 

  --अन्म्  

 ४२०२.२९.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.२९.९० ---अन्म  ३० 

  
-साभान्मत् िल्ती ( ऩोकेट) वा 
हाते झोरा  ( हेण्ड ब्माग) भा 
यािेय फोङ्जकने साभानहरु्  

 ४२०२.३१.०० --फाङ्जहयी बाग छाराको वा 
ङ्झभङ्ञित             
(सॊमोङ्ञजत) छाराको बएको ३० 

 ४२०२.३२.०० --फाङ्जहयी बाग प्राङ्जष्टकको 
चादयको वा  कऩडा ऩदाथि 
(टेक्सटाइर) को बएको ३० 

  
--अन्म्  
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 ४२०२.३९.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.३९.९० ---अन्म  ३० 

  
-अन्म्  

 ४२०२.९१.०० --फाङ्जहयी बाग छाराको वा 
ङ्झभङ्ञित  ( सॊमोङ्ञजत) छाराको 
बएको ३० 

 ४२०२.९२.०० --प्राङ्जष्टकको चादयको वा 
टेक्सटाइर  (कऩडा ऩदाथि) को 
फाङ्जहयी बाग बएको ३० 

  
--अन्म्  

 ४२०२.९९.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.९९.९० ---अन्म  ३० 
  (१३३) बाग ४४ को द्रष्टव्म १ 

को िण्ड (ढ) भा यहेका   

"ल्माम्ऩस, राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग"  
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा  "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (१३४) बाग ४४ को 
"उऩशीषिक-द्रष्टव्म" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "उऩशीषिक 
द्रष्टव्महरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  
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  (१३५) बाग ४४ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिक द्रष्टव्म २ थऩ 
गङ्चयएको छ:  

  "२. उऩशीषिक ४४०१.३२.०० 
को प्रमोजनको राङ्झग "उड 
ङ्झब्रकेट" बङ्ङे अङ्झबव्मङ्ञिरे  काठ 
प्रशोधन गने माङ्ञन्त्रक उद्योग, 
पङ्झनिचय फनाउने वा   अन्म 
काठका स्वरूऩ ऩङ्चयवतिन गने  
ङ्जिमाकराऩका िभभा  ङ्झनस्केका  
ऩत्रहरू (कटय सेङ्झबङ्गस), आया 
काट्दा ङ्झनस्केको धङ्टरो य साना 
साना चोइटाचोइटी वा टङ्टिाहरू 
जस्ता उऩोत्ऩादन (फाइप्रोडक्ट) 
हरूराई जनाउॉछ, जसराई ङ्झसधै 
ङ्झथचेय (कम्प्रशेन) वा अनङ्टऩातभा 
तौरको ङ्जहसाफरे ३ प्रङ्झतशतभा 
नफढ्ने गयी मोजक द्रव 
(फाइन्डय) यािेय  एकङ्झत्रत 
गङ्चयएको हङ्टन्छ । मस्ता 
ङ्झब्रकेटहरू न्मूनतभ ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) २५ ङ्झभङ्झरभीटयबन्दा 
फढी बएका घनाकाय 
(क्मङ्टङ्झफपभि), फहङ्टकोणीम 
(ऩोङ्झरहेरर) वा फेरनाकाय  
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(ङ्झसङ्झरङ्ञण्रकर) रूऩभा हङ्टन्छन।्" 

  (१३६) बाग ४४ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिक द्रष्टव्महरु ३ य ४ थऩ 
गङ्चयएका छन:्  

  "३. उऩशीषिक ४४०७.१३.०० 
को प्रमोजनको राङ्झग "एस-ऩी-
एप" बङ्ङारे काठको स्रोत सयर 
(स्प्र ङ्टस), सल्रो (ऩाइन), य 
देवदारू (पय) बएको  ङ्झभङ्ञित 
वृऺ  सभूह (ङ्झभक्स्ड स्ट्याण्ड) 
राई फङ्टझाउॉछ, जसभा प्रत्मेक 
प्रजाङ्झतको अनङ्टऩात पयक पयक 
हङ्टन्छ य अऻात हङ्टन्छ।  

  ४. उऩशीषिक ४४०७.१४.०० 
को प्रमोजनको राङ्झग "हेभ-पय" 
बङ्ङारे काठको स्रोत ऩङ्ञश्चभी 
हेभरक य  देवदारू (पय) 
बएको  ङ्झभङ्ञित वृऺ  सभूह 
(ङ्झभक्स्ड स्ट्याण्ड) राई 
फङ्टझाउॉछ, जसभा प्रत्मेक 
प्रजाङ्झतको अनङ्टऩात पयक पयक 
हङ्टन्छ य अऻात हङ्टन्छ।"  

  (१३७) उऩशीषिक ४४०१.३ 
को ऩाठको सट्टा देहामको 
उऩशीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  



 

421 
 

  "-काठको  धङ्टरो,  अवशेष य 
ऩत्र ङ्टराई   भङ्टढा,  ङ्झब्रकेट, गङ्टङ्जटका 
(ऩेरेट) हरू  वा  मस्तै  रूऩभा  
एकङ्झत्रत गङ्चयएको  : "  

  (१३८) उऩशीषिक 
४४०१.३१.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:  

 "४४०१.३२.०० --काठका ङ्झब्रकेटहरू" ५ 

  (१३९) उऩशीषिक 
४४०१.४०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-एकङ्झत्रत नगङ्चयएको काठको 
धङ्टरो, अवशेष य ऩत्र ङ्ट:  

 ४४०१.४१.०० --काठको धङ्टरो ५ 

 ४४०१.४९.०० --अन्म"  ५ 

  (१४०) उऩशीषिक 
४४०२.१०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४४०२.२०.०० -िफटा (शेर) वा ङ्झफमाॉ (नट) 
का"  १५ 

  (१४१) उऩशीषिक 
४४०३.२१.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको  
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छ:-  

 "४४०३.२१.०० --सल्रा (ऩाइनस प्रजाङ्झतहरू) 
को,  सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय 
वा फढी बएको" ५ 

  (१४२) उऩशीषिक 
४४०३.२३.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "४४०३.२३.०० --देवदारू (एङ्झफएस प्रजाङ्झतहरू) य 
सयर (ङ्जऩङ्झसमा प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय 
वा फढी बएको" ५ 

  (१४३)उऩशीषिक 
४४०३.२५.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "४४०३.२५.०० --अन्म, सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ सेङ्ञन्टभीटय वा 
फढी बएको" ५ 

  (१४४) उऩशीषिक 
४४०३.४१.०० ऩङ्झछ देहामको  
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उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:- 
 "४४०३.४२.०० -- ङ्जटक " ५ 

  (१४५)उऩशीषिक 
४४०३.९३.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "४४०३.९३.०० -- फीच (पागस प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ ( िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. वा  फढी 
बएको" ५ 

  (१४६) उऩशीषिक 
४४०३.९५.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "४४०३.९५.०० -- फीच (पागस प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ ( िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. वा  फढी 
बएको" ५ 

  (१४७) उऩशीषिक 
४४०७.१२.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरु थऩ गङ्चयएका छन:्-  

 "४४०७.१३.०० --एस-ऩी-एप (सयर (ङ्जऩङ्झसमा 
प्रजाङ्झतहरू), सल्रो (ऩाइनस ५ 
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प्रजाङ्झतहरू) य देवदारू (एफीएस 
प्रजाङ्झतहरू) को 

 ४४०७.१४.०० --हेभ-पय (ऩङ्ञश्चभी हेभरक 
(सङ्टगा हेटेयो ङ्जपल्रा) य 
देवदारू (एफीएस प्रजाङ्झतहरू) 
को" ५ 

  (१४८) उऩशीषिक 
४४०७.२२.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४४०७.२३.०० --ङ्जटक" ५ 

  (१४९) उऩशीषिक 
४४१२.३९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

  "-ङ्झबङ्झनमयफाट फनाइएको ऩटङ्झरत 
काठको पल्माक (रेङ्झभनेटेड 
ङ्झबङ्झनमडि रम्फय) (एरबीएर):  

 ४४१२.४१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्यऩत्र 
(आउटय प्राई) उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १५ 

 ४४१२.४२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्यऩत्र 
(आउटय प्राई)  गैयकोणधायी 
काठको बएको १५ 

 ४४१२.४९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 
(आउटय प्राईज) कोणधायी 
काठको बएको" १५ 
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  (१५०) उऩशीषिक 
४४१२.४९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

  "-ब्रकफोडि, रेङ्झभनफोडि य 
ब्माटेनफोडि:  

 ४४१२.५१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)  उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १५ 

 ४४१२.५२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्य 
ऩत्र (आउटय प्राई)  
गैयकोणधायी  काठको बएको १५ 

 ४४१२.५९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 
(आउटय प्राईज)  कोणधायी 
काठको बएको" १५ 

  (१५१) ४४१२.९ देङ्ञि 
४४१२.९९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-अन्म:  

 ४४१२.९१.०० --कम्तीभा एउटा फाह्य ऩत्र 
(आउटय प्राई)   उष्णप्रदेशीम 
काठको बएको १५ 

 ४४१२.९२.०० --अन्म, कम्तीभा एउटा फाह्य 
ऩत्र (आउटय प्राई) गैयकोणधायी  १५ 
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काठको बएको 
 ४४१२.९९.०० --अन्म, दङ्टवै फाह्य ऩत्रहरू 

(आउटय प्राईज) कोणधायी 
काठको बएको" १५ 

  (१५२) शीषिक ४४.१४ को 
सट्टा देहामको शीषिक य 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"४४.१४  ङ्ञचत्रकायीहरू (ऩेङ्ञन्टङ्गस)् पोटोहरू 
(पोटोग्राफ्स),  ऐनाहरू (ङ्झभयसि) 
य  मस्तै प्रकायका  वस्तङ्टहरुका 
राङ्झग काठका फे्रभहरु  

 ४४१४.१०.०० -उष्णप्रदेशीम काठका १0 

 ४४१४.९०.०० -अन्म" १0 

  (१५३) उऩशीषिक 
४४१८.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू  
याङ्ञिएका छन:्-  

  "-झ्मारहरू, िङ्टरा झ्मारहरू  
(फे्रन्च-ङ्जवन्डोज)  य  ङ्झतनका  
फे्रभहरू:  

 ४४१८.११.०० --उष्णप्रदेशीम काठका १५ 

 ४४१८.१९.०० --अन्म" १५ 

  (१५४) उऩशीषिक 
४४१८.२०.०० को सट्टा  
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देहामका उऩशीषिकहरू  
याङ्ञिएका छन:्- 

  "-ढोकाहरू,  ङ्झतनका  चौकोस 
(फे्रभ) हरू य सॉघाय (थ्रसेहोल्ड) 
हरू:  

 ४४१८.२१.०० --उष्णप्रदेशीम काठका १५ 

 ४४१८.२९.०० --अन्म" १५ 

  (१५५) उऩशीषिक 
४४१८.२९.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४४१८.३०.०० -उऩशीषिक ४४१८.८१.०० 
देङ्ञि ४४१८.८९.०० सम्भका  
उत्ऩादन फाहेकका स्तम्ब 
(ऩोस्ट) हरू य ङ्झनदार (ङ्झफभ) 
हरू" १५ 

  (१५६) उऩशीषिक 
४४१८.६०.०० हटाइएको छ।  

  (१५७) उऩशीषिक 
४४१८.७९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

  "-अङ्झबमङ्ञन्त्रत (इङ्ञिङ्झनमडि)  
सॊयचनागत (स्ट्रकचयर) काठका 
उत्ऩादनहरू:  

 ४४१८.८१.०० --सयेस (ग्रङ्ट) रे ऩटङ्झरत   १५ 
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(रेङ्झभनेटेड) गङ्चयएका काठ 
(ग्रङ्टरभ) 

 ४४१८.८२.०० --ङ्झतमिक-ऩटङ्झरत (िस  

रेङ्झभनेटेड) गङ्चयएका काठ 
(सीएरटी वा एक्स-रभ) १५ 

 

 
४४१८.८३.०० --आई ङ्झफभहरू 

१५ 

 ४४१८.८९.०० --अन्म" १५ 

  (१५८) उऩशीषिक 
४४१८.९१.००  ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४४१८.९२.०० --कोशभम (सेल्मङ्टरय) काठका 
प्मानरहरू" १५ 

  (१५९) उऩशीषिक 
४४१९.१९.००  ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "४४१९.२०.०० -उष्णप्रदेशीम काठका" १५ 

  (१६०) उऩशीषिक 
४४२०.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-   

  "-साना भूङ्झतिहरू य अन्म 
अरङ्कायहरू :  

 ४४२०.११.०० --उष्णप्रदेशीम काठका १५ 
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 ४४२०.१९.०० --अन्म" १५ 

  (१६१) उऩशीषिक 
४४२१.१०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको  छ:-        

 "४४२१.२०.०० -शव ऩेङ्जटकाहरू (कङ्जपन्स)्" १५ 

  (१६२) बाग ४६ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (ङ) भा यहेका  
"ल्माम्ऩ, राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग " बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग  ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (१६३) बाग ४८ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (त) को सट्टा देहामको 
िण्ड (त) याङ्ञिएको छ:-  

  "(त) बाग ९६ का साभानहरू 
(जस्तै, टाॉकहरू, सेङ्झनटयी टावर 
(प्माड) हरू  य ट्याम्ऩोनहरू,  
न्माङ्ञप्कन (डाइऩय) हरू  तथा 
न्माङ्ञप्कन राइनयहरू) ।"  

  (१६४) बाग ४८ को द्रष्टव्म ५ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म ५ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "५. शीषिक  ४८.०२ को 
प्रमोजनाथि “रेिन, भङ्टद्रण वा अन्म 
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आरेिीम ( ग्राङ्जपक) प्रमोजनाथि 
प्रमोग हङ्टने िारका कागज य 
कागतगाता” य “अङ्झछङ्छद्रत  
(नन्ऩयपोयेटेड्) छेदनऩत्र 
(ऩन्चकाडि) य छेद्न ऩङ्जट्टका ऩत्र  
(ऩन्च टेऩ काडि)” बङ्ङे 
उङ्ञिहरुरे देहामका कङ्ट नै भानक 
(िाइटेङ्चयमा) सॉग ङ्झभल्ने भङ्टख्मत् 
ङ्जवयङ्ञित रेदो ( ङ्ञब्रच्ड ऩल्ऩ) 
फाट वा माङ्ञन्त्रकीम वा यसामन-
माङ्ञन्त्रकीम प्रङ्जिमाफाट फनेको 
कागत वा कागतगाता बङ्ङे 
जनाउॉछ्  
(अ) प्रङ्झत वगि ङ्झभटय १५० ग्राभ  
बन्दा फढी तौर नबएको 
कागत य कागतगाताको राङ्झग् 
(क) माङ्ञन्त्रकीम  
(भेकाङ्झनकर) वा यसामन-
माङ्ञन्त्रकीम ( केङ्झभ-
भेकाङ्झनकर) प्रङ्जिमाफाट प्राप्त 
तन्तङ्टहरु १० प्रङ्झतशत वा 
सोबन्दा फढी बएको, य 
 १. तौर ८० ग्राभ प्रङ्झत वगि 
ङ्झभटयबन्दा फढी नबएको, वा 
२. सम्ऩूणितमा यङ्गाएको 
(करडि थ्र ङ्टआउट द भास); 
वा 
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(ि) ८  प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
ियानीको भात्रा बएको, य  
१. तौर ८० ग्राभ प्रङ्झत 
वगि ङ्झभटयबन्दा फढी 
नबएको, वा 
२.सम्ऩूणितमा यङ्गाएको 
(करडि थ्र ङ्टआउट द भास); 
वा 
(ग) ३  प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
ियानीको भात्रा बएको य 
६० प्रङ्झतशत वा फढी 
चङ्ञम्करोऩन ( ब्राइटनेस) 
बएको, वा 
(घ) ियानीको  भात्रा ३ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी बएको 
तय ८ प्रङ्झतशतबन्दा  फढी 
नबएको, ६० प्रङ्झतशतबन्दा 
कभ  चङ्ञम्करोऩन 
(ब्राइटनेस) बएको य  
प्रस्पोट अङ्झबसूचक ( फस्ट 
इण्डेक्स) २.५ के ऩी ए  
वगि ङ्झभटय/ग्राभ  फयाफय वा 
सो बन्दा कभ बएको; वा 
(ङ) ३ प्रङ्झतशत वा सोबन्दा 
घटी ियानीको भात्रा 
बएको, चङ्ञम्करोऩन 
(ब्राइटनेस) ६० प्रङ्झतशत 
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वा सोबन्दा फढीको बएको 
य प्रस्पोट अङ्झबसूचक (फस्ट 
इण्डेक्स) २.५ के. ऩी. ए. 
वगि ङ्झभटय/ग्राभ बएको ।  

(आ) १५०  ग्राभ प्रङ्झत वगि 
ङ्झभटयबन्दा फढी तौर बएको 
कागत वा कागतगाताको 
राङ्झग् 
(क) सम्ऩूणितमा यङ्गाएको 
(करडि थ्र ङ्टआउट द भास); 
वा  
(ि) चङ्ञम्करोऩन 
(िाइटनेश) ६० प्रङ्झतशत वा 
सोबन्दा फढीको बएको, य 
१. भोटाइ वा त्रम-आमाङ्झभक 
घनता ( क्माङ्झरऩय) २२५ 
भाइिोङ्झभटय ( भाइिोन्स)  
वा  सोबन्दा घटीको, वा 
२. भोटाइ वा त्रम-आमाङ्झभक 
घनता ( क्माङ्झरऩय) २२५ 
भाइिोङ्झभटय ( भाइिोन्स) 
बन्दा  फढीको  तय  ५०८ 
भाइिोङ्झभटय ( भाइिोन्स) 
बन्दा  फढी नबएको य 
ियानीको भात्रा ३ प्रङ्झतशत 
बन्दा फढीको वा 
(ग) चङ्ञम्करोऩन (ब्राइटनेश) 
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६० प्रङ्झतशतबन्दा कभ, 

भोटाइ वा त्रम-आमाङ्झभक 
घनता ( क्माङ्झरऩय) २५४ 
भाइिोङ्झभटय ( भाइिोन्स) 
वा सो बन्दा कभ तथा 
ियानीको भात्रा ८ प्रङ्झतशत 
बन्दा फढीको बएको।  

तय, शीषिक ४८.०२ रे 
ङ्झनस्ऩन्दकऩत्र (ङ्जपल्टय ऩेऩय) 
वा कागतगाता (ऩेऩयफोडि) 
(ङ्ञचमाथैरो कागत (टी ब्माग 
ऩेऩय) सभेत) वा जभोठ 
कागत वा कागतगाता 
(पेल्ट ऩेऩय वा ऩेऩयफोडि) 
राई सभावेश गदैन।"  

  (१६५) बाग ४८ को द्रष्टव्म 
१२ को सट्टा देहामको द्रष्टव्म 
१२ याङ्ञिएको छ:-  

  "१२. शीषिक  ४८.१४ वा 
४८.२१ का साभानहरु फाहेक 
ऩङ्टनयावतॉ आकृङ्झत वा फङ्टट्टा  
(भोङ्जटप), ङ्ञचन्ह ( क्मायेक्टय), 
ङ्ञचत्रात्भक प्रङ्झतकृङ्झत ( ङ्जऩक्टोङ्चयमर 
ङ्चयङ्जप्रजेन्टेशन) छाङ्जऩएका, जो ती 
वस्तङ्टको प्राथङ्झभक प्रमोगको राङ्झग 
केवर सहामक (सङ्ञब्सङ्झडमयी)  
हङ्टॉदैनन,् त्मस्ता कागत, कागतगाता  
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(ऩेऩयफोडि), कोशीम गद्दा 
(सेल्मूरोज वाङ्झडङ) य ङ्झतनफाट 
फनेका साभानहरु बाग ४९ भा 
ऩदिछन।्" 

  (१६६) बाग ४९ को उऩशीषिक 
४९०५.१०.०० हटाइएको छ।  

  (१६७) ४९०५.९ देङ्ञि 
४९०५.९९ सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

 "४९०५.२०.०० -ङ्जकताफको रूऩभा १० 

 ४९०५.९०.०० -अन्म" १० 

  (१६८) ऩङ्चयच्छेद ११ को द्रष्टव्म 
१ को िण्ड (द) भा यहेका 
"फत्ती  (ल्माम्ऩ) हरु  य  प्रकाश  
व्मवस्था  जडानका  साभग्रीहरु 
(राइट ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे  
शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग  ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्    

  (१६९) ऩङ्चयच्छेद ११ को द्रष्टव्म 
१ को िण्ड (न) को सट्टा 
देहामको िण्ड (न) याङ्ञिएको 
छ:-  
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  "(न) बाग  ९६ का वस्तङ्टहरु 
(उदाहयणत् कङ्ट चोकङ्ट ची ( ब्रस) 
हरू, मात्राको ङ्झनङ्झभत्तको ङ्झसराइ 
सेट, स्राइड् पास्नयहरु, 

टाइऩयाइटयका ङ्चयफनहरु, 

स्माङ्झनटयी टावर ( प्माड) हरू य 
टेम्ऩोनहरू, न्माङ्ञप्कन ( डाइऩय) 
हरू य न्माङ्ञप्कन राइनयहरू); 
वा"  

  (१७०) ऩङ्चयच्छेद ११ को 
द्रष्टव्म १४ ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म 
१५  थऩ गङ्चयएको छ:-  

  "१५. ऩङ्चयच्छेद ११ को द्रष्टव्म 
१ को अधीनभा यही  अङ्झतङ्चयि 
कामिको राङ्झग  यासामङ्झनक, 
माङ्ञन्त्रक वा  ङ्जवद्यङ्टतीम अवमव 
(कम्ऩोनेन्ट्) हरू अङ्झबङ्ङ 
अवमवको रूऩभा  जोङ्झडएका  वा 
येशा (पाइवय) वा कऩडा 
(पेङ्झब्रक) ङ्झबत्र सभावेश  
गङ्चयएका कऩडा  ऩदाथिहरू,  
ऩोशाकहरू य कऩडा ऩदाथिका 
साभानहरूरे  मस ऩङ्चयच्छेदका 
वस्तङ्टहरूको सायबतू रऺण 
कामभ यािेको बएभा  

ङ्झतनीहरूराई ऩङ्चयच्छेद ११ को  
सम्फङ्ञन्धत शीषिकहरूभा नै  
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वगॉकयण गङ्चयन्छ।" 
  (१७१) बाग ५५ को उऩशीषिक 

५५०१.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-नाइरन वा अन्म 
ऩोङ्झरमाभाइडहरूको:  

 ५५०१.११.०० --एयाङ्झभडहरूको ५ 

 ५५०१.१९.०० --अन्म" ५ 

  (१७२) बाग ५६ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (च) सट्टा देहामको 
िण्ड (च) याङ्ञिएको छ:-  

  "(च) शीषिक ९६.१९ का 
सेङ्झनटयी टावर ( प्माड) हरू  य 
ट्याम्ऩोनहरू,  न्माङ्ञप्कन (डाइऩय) 
हरू तथा न्माङ्ञप्कन राइनयहरू य 
मस्तै प्रकायका साभानहरू,"  

५७.०२  तमाय गङ्चयएको ( भेड अऩ) वा 
नगङ्चयएको गङ्टच्छादाय नबएको 
(नट टफ्टेड् वा फ्रोक्ड) 
फङ्टङ्झनएका काऩेटहरु य अन्म 
कऩडा ऩदाथिका  ब ङ्टईँ ढाक्न े
साभानहरु (कृङ्झत्रभ 
आच्छादन),“केरेभ” “सङ्टम्माक” 
“कायभेनी” य मस्तै हातरे  
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फङ्टङ्झनएका कम्फरहरु सभेत । 

 ५७०२.२०.०० -नङ्चयवरको जटा वा ( क्माएय) 
येशाको ब ङ्टईँ ढाक्न ेवस्तङ्ट (कृङ्झत्रभ 
आच्छादन) 30 

  (१७३) बाग ५७ को शीषिक 
५७.०३ य सोका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामको 
शीषिक उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

"५७.०३  तमाय  बएका  वा  नबएका 
गङ्टच्छदाय गरईआचा (काऩेट) हरू य 
अन्म  कऩडा  ऩदाथिका   ब ङ्टईँ  
ढाक्ने  साभानहरू (फ्रोय 
कबङ्चयङ्क्रस)(  टपि  सभेत)  

 ५७०३.१०.०० -ऊनको वा जीवजन्तङ्टको भङ्झसनो 
यौंको  ३० 

  -नाइरनको वा अन्म 
ऩोङ्झरमाभाइडहरूको:  

 ५७०३.२१.०० --टपि  ३० 

 ५७०३.२९.०० --अन्म ३० 

  -अन्म भानव ङ्झनङ्झभित कऩडा 
ऩदाथिहरूको:  

 ५७०३.३१.०० --टपि  ३० 

 ५७०३.३९.०० --अन्म ३० 
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  -अन्म कऩडा ऩदाथिहरूको:  

 ५७०३.९०.१० --- सङ्टङ्झत सतयिा १५ 

 ५७०३.९०.९० ---अन्म" ३० 

  (१७४) बाग ५८ को 
५८०२.१ देङ्ञि 
५८०२.१९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरुको सट्टा देहामको 
उऩशीषिक याङ्ञिएको छ:  

 "५८०२.१०.०० -कऩासका सङ्टकेनी ( रूऩ) नकाटी 
फङ्टङ्झनएका तौङ्झरमा ( टेयी टावङ्झरङ्ग) 
का कऩडा य त्मस्तै सङ्टकेनी 
नकाटी फङ्टङ्झनएका कऩडाहरु ( टेयी 
फ्माङ्झब्रक्स)" १५ 

  (१७५) बाग ५९ को द्रष्टव्म २ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ३ थऩ गयी 
साङ्जवकको द्रष्टव्म ३ देङ्ञि ७ 
सम्भराई िभश: द्रष्टव्म ४ देङ्ञि 
८ कामभ  गङ्चयएको छ:-  

  "३. शीषिक ५९.०३ को 
प्रमोजनको राङ्झग " प्राङ्ञस्टकरे   
ऩटङ्झरत वमनीम कऩडाहरू" 
बङ्ङारे कऩडाको एक वा धेयै 
तहराई प्राङ्जष्टकको एक वा 
धेयै ङ्झसट वा ङ्जपल्भसॉग जोडेय 
फनाइएका िस-िण्डभा   
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प्राङ्जष्टकका ङ्झसटहरू वा 
ङ्जपल्भहरू नाङ्गो आॉिारे देङ्ञिने 
वा नदेङ्ञिने उत्ऩादनहरूराई 
फङ्टझाउॉछ, जङ्टन तहहरूराई 
एकसाथ फाॉध्ने  कङ्ट नै 
प्रङ्जिमाद्वाया सॊमोजन 
(कम्फाइन) गङ्चयएको हङ्टन्छ ।" 

  (१७६) बाग ५९ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ७ को िण्ड (क) को 
उऩिण्ड (३) हार कामभ 
गङ्चयएको द्रष्टव्म ८ को िण्ड 
(क) को उऩिण्ड (३) को सट्टा 
देहामको उऩिण्ड (३) याङ्ञिएको 
छ:-  

  "३. तेर ऩेल्ने मन्त्र ( आमर 
प्रसे) वा  मस्तैभा  प्रमोग हङ्टने 
िारको फङ्टनेको कऩडा ऩदाथिको 
वा भानव यौं (ह्यङ्टभन हेमय) को 
छाङ्ङे वा चाल्ने कऩडा (ङ्जपल्टङ्चयङ  
वा स्टे्रङ्झनङ्ग क्रथ)"  

  (१७७) शीषिक ५९.११ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको "द्रष्टव्म ७ 
भा" बङ्ङे शब्दारीको सट्टा 
"द्रष्टव्म ८ भा" बङ्ङे शब्दावरी 
याङ्ञिएको छ।  

  (१७८) उऩशीषिक  



 

440 
 

५९११.४०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:- 

 "५९११.४०.०० -तेर ऩेल्ने मन्त्र ( आमर प्रसे ) 
वा  मस्तैभा  प्रमोग हङ्टन ेिारको 
छाङ्ङे वा चाल्ने कऩडा  
(ङ्जपल्टङ्चयङ  वा स्टे्रङ्झनङ्ग  क्रथ), 
भानव यौं (ह्यङ्टभन हेमय) को 
सभेत" १५ 

  (१७९) बाग ६१ को द्रष्टव्म ४ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म ४ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "४. शीषिकहरू ६१.०५ य 
६१.०६ रे कम्भय भङ्टङ्झन िल्ती 
(ऩकेट) बएका, कयङदाय कम्भय 
ऩेटी ( ङ्चयब्ड वेस्टब्मान्ड) बएका 
वा ऩोशाकको तल्रो बागभा 
कस्ने अन्म साधन बएका वा 
कभ से कभ १० से.भी. − १० 
से.भी. नाऩको ऺेत्रभा गणना गदाि 
रम्फाइ तपि भा प्रङ्झत ङ्छदशा 
(डाइयेक्सन) भा प्रङ्झत से.भी. भा 
सयदय १० टाॉकाबन्दा कभ 
ङ्झसराइ बएका ऩोशाकहरूराई 
सभावेश गदैनन।् शीषिक  
६१.०५ रे फाहङ्टरा नबएका 
(स्रीबरेस) ऩोशाकहरूराई  
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सभावेश गदैन । 

"शटिहरू" य "शटि-ब्राउजहरू"  
घाॉटीको घेयाफाट प्रायम्ब हङ्टने 
आॊङ्ञशक वा ऩूया िङ्टरा बएका 
राभा वा छोटा फाहङ्टरा सङ्जहतका  
शयीयको भाङ्झथल्रो बाग ढाक्नको 
राङ्झग रूऩाङ्जङ्कत  (ङ्झडजाइन्ड) 
ऩोशाकहरू हङ्टन।् "ब्राउजहरू" 
ऩङ्झन  शयीयको भाङ्झथल्रो बाग 
ढाक्नको राङ्झग रूऩाङ्जङ्कत नकङ्झसने 
(रङ्टज-ङ्जपङ्जटङ) ऩोशाकहरू हङ्टन ्
तय ङ्जमनीहरू फाहङ्टरा नबएका य  
घाॉटीको घेयाभा िङ्टरा बएका वा 
नबएका हङ्टन सक्छन।् "शटि", 
"शटि-ब्राउजहरू" य 
"ब्राउजहरू" को करय ऩङ्झन हङ्टन 
सक्छ।" 

  (१८०) उऩशीषिक 
६११६.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "६११६.१०.०० -प्राङ्जष्टक  वा  यफयद्वाया  सॊङ्झसि 
(इङ्ञम्प्रग्नेटेड), रेङ्जऩत ( कोटेड) 
आच्छाङ्छदत ( कबडि) वा ऩटङ्झरत 
(रेङ्झभनेटेड)" 20 

  (१८१) बाग ६२ को द्रष्टव्म ३  



 

442 
 

ऩङ्झछ  देहामको नमाॉ द्रष्टव्म ४ 
थऩ गयी साङ्जवकको द्रष्टव्म ४ 
देङ्ञि द्रष्टव्म ९ सम्भराई िभश: 
द्रष्टव्म ५ देङ्ञि द्रष्टव्म १० 
कामभ गङ्चयएको छ:- 

  "४. शीषिकहरू  ६२.०५ य 
६२.०६ रे कम्भय भङ्टङ्झन िल्ती 
(ऩकेट) बएका, कयङदाय कम्भय 
ऩेटी ( ङ्चयब्ड वेस्टब्मान्ड) बएका 
वा ऩोशाकको तल्रो बागभा 
कस्ने अन्म साधन बएका 
ऩोशाकहरूराई सभेट्दैनन।्  
शीषिक ६२.०५ रे फाहङ्टरा 
नबएका ( स्रीबरेस) 
ऩोशाकहरूराई सभावेश गदैन । 

"शटिहरू" य "शटि-ब्राउजहरू"  
घाॉटीको घेयाफाट प्रायम्ब हङ्टने 
आॉङ्ञशक वा ऩूया िङ्टरा बएका 
राभा वा छोटा फाहङ्टरा सङ्जहतका  
शयीयको भाङ्झथल्रो बाग ढाक्नको 
राङ्झग रूऩाङ्जङ्कत  (ङ्झडजाइन्ड) 
ऩोशाकहरू हङ्टन।् "ब्राउजहरू" 
ऩङ्झन  शयीयको भाङ्झथल्रो बाग 
ढाक्नको राङ्झग रूऩाङ्जङ्कत नकङ्झसने 
(रङ्टज-ङ्जपङ्जटङ) ऩोशाकहरू हङ्टन ्
तय ङ्जमनीहरू फाहङ्टरा नबएका य  
घाॉटीको घेयाभा िङ्टरा बएका वा  
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नबएका हङ्टन सक्छन।् "शटि", 
"शटि-ब्राउजहरू" य 
"ब्राउजहरू" को करय ऩङ्झन हङ्टन 
सक्छ।" 

  (१८२) शीषिक ६२.०१ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"६२.०१  शीषिक  ६२.०३  फाहेकका  
रोग्नेभाङ्झनसहरू  वा  केटाहरूका  
ओबयकोटहरू, कायकोटहरु, 

केऩहरू, क्रोकहरू, एनोमाि कहरू 
(हङ्टड सङ्जहतको ङ्झनतम्फसम्भ ढाक्ने 
गयी फनाइएको राभो ज्माकेट) 
(ङ्ञस्क-ज्माकेट सभेत) ङ्जवण्ड  
ङ्ञचटयहरू, ङ्जवण्ड  ज्माकेटहरु  य  
मस्तै वस्तङ्टहरु ।  

 ६२०१.२०.०० -ऊनको वा जीवजन्तङ्टको भङ्झसनो 
यौंको २० 

 ६२०१.३०.०० -सङ्टतीको २० 

 ६२०१.४०.०० -भानव ङ्झनङ्झभित येशाहरूको २० 

 ६२०१.९०.०० -अन्म वमनीम (टेक्सटाइर) 
ऩदाथिहरूको" २० 

  (१८३) शीषिक ६२.०२ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा  
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देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्- 

"६२.०२  शीषिक  ६२.०४  फाहेकका  
स्वास्नी भान्छेहरू वा केटीहरूका 
ओबयकोटहरू, कायकोटहरु, 

केऩहरू, क्रोकहरू, एनोमाि कहरू 
(हङ्टडसङ्जहतको ङ्झनतम्फसम्भ ढाक्ने 
गयी फनाइएको राभो ज्माकेट) 
(ङ्ञस्क-ज्माकेट सभेत), ङ्जवण्ड  
ङ्ञचटयहरू, ङ्जवण्ड  ज्माकेटहरु  य  
मस्तै वस्तङ्टहरु ।  

 ६२०२.२०.०० -ऊनको वा जीवजन्तङ्टको भङ्झसनो 
यौंको २० 

 ६२०२.३०.०० -सङ्टतीको २० 

 ६२०२.४०.०० -भानव ङ्झनङ्झभित येशाहरूको २० 

 ६२०२.९०.०० -अन्म वमनीम (टेक्सटाइर) 
ऩदाथिहरूको" २० 

  (१८४) उऩशीषिक 
६२१०.२०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरु  
याङ्ञिएका छन:्-  

  "-शीषिक ६२.०१ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
प्रकायका अन्म ऩोशाकहरू:  

 ६२१०.२०.१० ---सङ्ञजिकर तथा भेङ्झडकर 
कामिभा प्रमोग हङ्टने ५ 
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 ६२१०.२०.९० ---अन्म" २० 

  (१८५)उऩशीषिक 
६२१०.३०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छन:्-  

  "-शीषिक ६२.०२ भा उङ्ञल्रङ्ञित 
प्रकायका अन्म ऩोशाकहरू:  

 ६२१०.३०.१० ---सङ्ञजिकर तथा भेङ्झडकर 
कामिभा प्रमोग हङ्टने ५ 

 ६२१०.३०.९० ---अन्म" २० 

  (१८६) शीषिक ६३.०६ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको  
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"६३.०६     ङ्झत्रऩारहरू ( टायऩोङ्झरन्स), 
जहाजको  आच्छादन  चॉदङ्टवाहरू 
(अङ्झनङ्गस) य झ्मारका फाङ्जहयी 
ऩदािहरू (सनब्राइन्ड्स)्; ऩारहरू 
(टेन्ट्स)् (अस्थामी साङ्झभमानाहरू 
(क्मानोङ्जऩज) सभेत य मस्तै 
वस्तङ्टहरू));  नौका ( वोट), 
सेरफोडि  वा  बमूान 
(ल्माण्डिमाफ्ट) ङ्झनङ्झभत्तका  
ऩारहरु ( सेल्स);  ङ्ञशङ्जवय 
(क्माङ्ञम्ऩङ्ग) का साभानहरु ।"  

  (१८७) उऩशीषिक ६३०६.२  
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को  सट्टा देहामको उऩशीषिक 
६३०६.२ याङ्ञिएको छ:-  

  "-ऩारहरू (टेन्ट्स)् (अस्थामी 
साङ्झभमानाहरू (क्मानोङ्जऩज) य 
मस्तै वस्तङ्टहरू सभेत)):"   

६४.०१  फाङ्जहयी तरङ्टवाहरु  य भाङ्झथल्रो 
बाग यफय वा प्राङ्जष्टकको 
बएको जराबेद्य ( वाटयप्र ङ्टप) 
ऩाउऩोश, जसको भाङ्झथल्रो बाग 
तरङ्टवासॉग न त जडेको 
(ङ्जपक्स्ड) हङ्टन्छ, न त ङ्झसएय, 

ल्वाङ्ग ङ्जकरारे जोयेय (ङ्चयबेटेड), 
ङ्जकरा ठोकेय ( नेल्ड), ऩईऄचदाय 
कीरा कसेय ( स्िङ्ट ड), टारेय 
(प्रङ्झगङ्ग) वा मस्तै प्रङ्जिमाद्वाया 
सभामोजन (एसेम्फर) नै गयेको 
हङ्टन्छ ।  

 ६४०१.१०.०० -टङ्टप्ऩाभा सङ्टयऺाको ङ्झनङ्ञम्त धात ङ्ट 
(भेटर टो-क्माऩ) सभाङ्जवष्ट 
ऩाउऩोश ४० 

  
-अन्म ऩाउऩोश्  

 ६४०१.९२.०० --गोरीगाॉठासम्भको तय घङ्टॉडा 
नढाक्न े ४० 

 ६४०१.९९.०० --अन्म ४० 

६४.०२  यफय वा प्राङ्जष्टकको फाङ्जहयी  
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तरङ्टवाहरु य  भाङ्झथल्रो बाग 
बएका अन्म ऩाउऩोश । 

  
-िेरवाडका ऩाउऩोश्  

 ६४०२.१२.०० --ङ्ञस्क को फङ्टटहरु, ऺेत्रऩाय 
(िसकण्ट्री) ङ्ञस्क को ऩाउऩोश 
तथा स्नोफोडि फङ्टटहरु ४० 

 ६४०२.१९.०० --अन्म ४० 

 ६४०२.२०.०० -भाङ्झथल्रो ङ्जपत्ता वा छाराको 
डोयी ( थोङ्ग) राई प्रगद्वाया 
तरङ्टवासॉग सभामोजन गङ्चयएका 
ऩाउऩोशहरु ४० 

  
-अन्म ऩाउऩोश्  

 ६४०२.९१.०० --गोरीगाॉठासम्भको ४० 

 ६४०२.९९.०० --अन्म ४० 

६४.०३  यफय, प्राङ्जष्टक, छारा वा 
छाराङ्झभङ्ञित फाङ्जहयी तरङ्टवा य 
छाराको भाङ्झथल्रो बाग 
(अऩय) बएका ऩाउऩोश ।  

  
-िेरवाडका ऩाउऩोश्  

 ६४०३.१२.०० --ङ्ञस्क फङ्टटहरु, ऺेत्रऩाय 
(िसकण्ट्री) ङ्ञस्क (ऩाउऩोश 
तथा स्नोफोडि फङ्टटहरु ४० 

 ६४०३.१९.०० --अन्म ४० 



 

448 
 

 ६४०३.२०.०० -छाराको फाङ्जहयी तरङ्टवा बएको 
ऩाउऩोश, य ऩाउको कभान 
ऩैताराको भाङ्झथल्रो बाग 
(इन्स्टेऩ), भाङ्झथ य ऩिा ( ङ्झफग 
टो) को चायैङ्झतय छाराको 
ङ्जपत्ता ( स्ट्रमाऩ) बएको 
भाङ्झथल्रो बाग बएको   ४० 

 ६४०३.४०.०० -सङ्टयऺात्भक धात ङ्टको ऩिा ( भेटर 
टो) सभाङ्जवष्ट गङ्चयएका अन्म 
ऩाउऩोश ४० 

  
-छाराको फाङ्जहयी तरङ्टवा बएका 
अन्म ऩाउऩोश्  

 ६४०३.५१.०० --गोङ्झरगाॉठोसम्भको ४० 

 ६४०३.५९.०० --अन्म ४० 

  
-अन्म ऩाउऩोश्  

 ६४०३.९१.०० --गोङ्झरगाॉठोसम्भको ४० 

 ६४०३.९९.०० --अन्म ४० 

६४.०४  यफय, प्राङ्जष्टक, छारा वा ङ्झभङ्ञित 
छाराको फाङ्जहयी तरङ्टवा बएका य 
कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका ऩाउऩोश।  

  
-यफय वा प्राङ्जष्टकको फाङ्जहयी 
तरङ्टवा बएका  ऩाउऩोश्  

  
--िेरकङ्ट दका ऩाउऩोश, टेङ्झनस  
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जङ्टत्ताहरु, फास्केटफर जङ्टत्ताहरु, 

ङ्ञजभ ( व्मामाभशाराका) 
जङ्टत्ताहरु, तारीभका जङ्टत्ताहरु य 
मस्तै् 

 ६४०४.११.९० ---अन्म कऩडाको भाङ्झथल्रो बाग 
बएको ४० 

 ६४०४.१९.०० --अन्म  ४० 

 ६४०४.२०.०० -छारा वा ङ्झभङ्ञित छाराको 
फाङ्जहयी तरङ्टवा बएका ऩाउऩोश ४० 

६४.०५  अन्म ऩाउऩोश ।  

 ६४०५.१०.०० -छारा वा ङ्झभङ्ञित छाराको 
भाङ्झथल्रो बाग बएका ४० 

  
-कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका्  

  ---अन्म कऩडाफाट  तमाय 
गङ्चयएका्  

 ६४०५.२०.९१ ----जभोठ (पेल्ट) को ४० 

 ६४०५.२०.९९ ----अन्म ४० 

 ६४०५.९०.०० -अन्म ४० 

  (१८८) बाग ६८ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ञ) भा यहेका "फत्ती 
(ल्माम्ऩ) हरु, य फत्तीका जडान 
साभग्री ( राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस) 
हरु"    बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा  
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"फत्तीहरू ( रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य 
प्रकाश जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग 
ङ्जपङ्जटङ्गस)"  बङ्ङ े शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।् 

  (१८९) उऩशीषिक 
६८०२.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "६८०२.१०.००  -वगािकायभा एकाऩङ्जट्ट ७ से.भी .
बन्दा कभ राभो फाङ्जहयी सतह 
बएको  चायऩाटे  बएको  वा  
नबएको ( वगािकाय  सभेत) 
टाइरहरु, क्मङ्टवहरु  य  मस्तै  
वस्तङ्टहरु; कृङ्झत्रभ  रूऩरे  
यङ्गाइएका दानाहरु, योडा, ङ्झगिाि, 
टङ्टिाहरु य धङ्टरो ।" ३० 

  (१९०) उऩशीषिकहरू 
६८१२.९२.०० य 
६८१२.९३.०० हटाइएका 
छन।्  

  (१९१) उऩशीषिक 
६८१५.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-काफिन पाइफयहरू; अङ्जवद्यङ्टतीम 
प्रमोगहरूका राङ्झग काफिन  
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पाइफयका साभानहरू; ग्रापाइट 
वा अन्म काफिनका अङ्जवद्यङ्टतीम 
प्रमोग  ङ्झनङ्झभत्तका साभानहरू: 

 ६८१५.११.०० --काफिन पाइफयहरू १५ 

 ६८१५.१२.०० --काफिन पाइफयहरूका कऩडा    
(पेङ्झब्रक्स) हरू १५ 

 ६८१५.१३.०० --काफिन पाइफयहरूका अन्म 
साभानहरू १५ 

 ६८१५.१९.०० --अन्म" १५ 

  (१९२) उऩशीषिक 
६८१५.९१.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "६८१५.९१.०० --म्माग्नेसाइट, ऩेङ्चयक्रेसको 
रूऩभा म्माग्नेङ्झसमा, डोङ्झरभ 
रूऩभा बएको सभेत  डोरोभाइट  
वा  िोभाइट बएको" १५ 

  (१९३) बाग ६९ को द्रष्टव्म १ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म १ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "१. मो बाग त्मस्ता भाटा 
(सेयाङ्झभक) का उत्ऩादनहरूको 
हकभा भात्र रागू हङ्टन्छ जङ्टन 
आकृङ्झत प्रदान (शेङ्जऩङ) गयेऩङ्झछ 
आगोभा ऩोङ्झरएका हङ्टन्छन:्  



 

452 
 

(क) शीषिकहरू ६९.०१ देङ्ञि 
६९.०३ सम्भ वगॉकयण 
हङ्टनसक्ने फाहेकका वस्तङ्टहरूभा 
भात्र शीषिकहरू ६९.०४ देङ्ञि 
६९.१४ सम्भ रागू हङ्टन्छ; 

(ि) येङ्ञजनहरूको उऩचाय 
(क्मोङ्चयङ) गने, जरमोजन 
(हाइरेसन) प्रङ्झतङ्जिमाहरूराई 
गङ्झत प्रदान गने वा ऩानी वा 
अन्म अङ्ञस्थय (बोराटर) 
अवमवहरूराई हटाउने 
प्रमोजनको राङ्झग ८०० ङ्झडग्री 
सेरङ्झसमसबन्दा कभ ताऩिभभा 
तताएका वस्तङ्टहरूराई आगोभा 
ऩोङ्झरएको (पामडि) भाङ्झनॉदैन । 
मस्ता वस्तङ्टहरु बाग ६९ भा 
सभावेश गङ्चयदैन; य 

(ग) भाटो (सेयाङ्झभक) का 
वस्तङ्टहरू अप्राङ्गाङ्चयक, 
गैयधात ङ्टजन्म ऩदाथिहरूराई 
आगोभा ऩोरेय फनाइन्छ 
जसराई साभान्मतमा कोठाको 
ताऩिभभा आकृङ्झत प्रदान गयी 
तमाय गङ्चयन्छ। कच्चा 
ऩदाथिहरूभा अन्म कङ्ट याहरुको 
साथै भाटोहरू (क्रेज), फ्मङ्टज्ड 
ङ्झसङ्झरका रगामत स्पङ्जटकमङ्टि 
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(ङ्झसङ्झरङ्झसमस) ऩदाथिहरू, ऩग्रने 
ङ्झफन्दङ्ट उच्च बएका ऩदाथिहरू 
जस्तै अक्साइडहरू, 
कायफाइडहरू, नाइट्राइडहरू, 
ग्रापाइट वा अन्म काफिन, य 
कङ्ट नैभा मोजक (फाइन्डय) हरू 
जस्तै ताऩ सहन गने भाटोहरू 
वा पोस्पेटहरू हङ्टन्छन।्"   

  (१९४) बाग ६९ को द्रष्टव्म २ 
को िण्ड (झ) भा यहेका " फत्ती 
(ल्माम्ऩ) हरु, फत्ती  जडानका  
साभग्रीहरु (राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)"    
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा      
"फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य 
प्रकाश जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग 
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्   

  (१९५) बाग ६९ को  शीषिक 
६९.०३ को शीषिक ऩाठको सट्टा 
देहामको शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको 
छ:-   

"६९.०३  स्पङ्जटकमङ्टि बौगङ्झबिक अवशेषको 
धङ्टरो  वा  त्मस्तै स्पङ्जटकमङ्टि  
भाटो फाहेकको अन्म ताऩ सहन 
गने भाटोका वस्तङ्टहरु (जस्तै-टङ्टटी 
बएका  बाॉडाहरु ( ङ्चयटोटिस), धात ङ्ट 
ऩगाल्ने बाॉडाहरू  ( िङ्ट ङ्झसफल्स),  
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बट्टी ( भपल्स) हरू, टङ्टप्ऩा  वा  
टङ्टटीहरु ( नोजल्स), च ङ्टकङ्ट र वा  
फङ्टजोहरु ( प्रग्स) टेवाहरु 
(सऩोट्सि)  भूल्मवान धात ङ्टहरुको 
धाउ  ङ्जवश्लषेण  गने शोषणऺभता 
बएको गङ्जहयो  नबएका बाॉडाहरु  
(कऩेल्स), नरीहरु,  ऩाइऩहरु, 

ढाक्ने दाऩ वा िोरहरु ( ङ्झस्स), 
य डण्डीहरू तथा स्राइड 
गेटहरू)।" 

  (१९६)उऩशीषिक 
६९०३.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-   

 "६९०३.१०.०० -तौरको  ङ्जहसाफरे  ५०  
प्रङ्झतशतबन्दा  फढी  स्वतन्त्र 
काफिन (फ्री काफिन)  बएको"  १० 

६९.०७  भाटोका फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू 
(ऩत्थयहरू नङ्ञजकै यहेको जडान), 

अगेनो वा च ङ्टरो ( हथि) वा 
ङ्झबत्ताका टामरहरू; अस्तय  
(ब्माङ्जकङ्ग) बएको वा नबएको 
सङ्गभभिय गने ठोस दाना ऩदाथि य 
मस्तै  साभानहरू; ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग 
सेयाङ्झभक्स ।  

  
-फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू (ऩत्थयहरू  
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नङ्ञजकै यहेको जडान), अगेनो वा 
च ङ्टरो ( हथि) वा ङ्झबत्ताका 
टामरहरू, उऩशीषिक 
६९०७.३० य ६९०७.४० का 
फाहेक् 

 ६९०७.२१.०० --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% ननाघेको ४० 

 ६९०७.२२.०० --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% नाघेको 
तय १०% ननाघेको ४० 

 ६९०७.२३.०० --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट १०% नाघेको ४० 

 ६९०७.३०.०० -सङ्गभभिय गने ठोस दाना 
ऩदाथिहरू ( भोज्माक क्मङ्टब्स) य 
मस्तै, उऩशीषिक ६९०७.४० का 
फाहेक ४० 

 ६९०७.४०.०० -ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग सेयाङ्झभक्स ४० 

  (१९७) बाग ७० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ग) ऩङ्झछ देहामको 
िण्ड (घ) य िण्ड (ङ) थऩ गयी 
साङ्जवकको िण्ड (घ)  देङ्ञि (छ) 
सम्भराई िभश: िण्ड (ङ) 
देङ्ञि (झ) सम्भ कामभ गङ्चयएको 
छ:-  

  "(घ) बाग ८६ देङ्ञि ८८  
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सम्भका वाहनहरूका राङ्झग 
फे्रभ हाङ्झरएका, अग्रबागका 
वामङ्टयोधी ङ्झससा (ङ्जवन्डङ्ञस्िन, 
ङ्जवण्डङ्ञशल्ड) हरू, ऩषृ्ठबागका 
झ्मारहरू य अन्म झ्मारहरू;  

  (ङ) बाग ८६ देङ्ञि ८८ 
सम्भका वाहनहरूका राङ्झग 
तातो ऩाने उऩकयणहरू वा 
अन्म वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक  
उऩकयणहरू  सभावेश 
गङ्चयएका, फे्रभ हाङ्झरएका वा 
नहाङ्झरएका, अग्रबागका 
वामङ्टयोधी ङ्झससा (ङ्जवन्डङ्ञस्िन, 
ङ्जवण्डङ्ञशल्ड) हरू, ऩषृ्ठबागका 
झ्मारहरू य अन्म झ्मारहरू;"  

  (१९८) बाग ७० को द्रष्टव्म १ 
को साङ्जवकको िण्ड (ङ) (ऩङ्टन: 
िभाङ्जङ्कत िण्ड (छ)) भा यहेका 
"फत्ती  वा  फत्ती  जडानका  
साभग्रीहरु", बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा 
"फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य 
प्रकाश जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग 
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन:्-  

  (१९९) शीषिक ७०.०१ को 
सट्टा देहामको शीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  
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"७०.०१ ७००१.००.०० शीषिक ८५.४९ को क्माथोड ये 
नरीहरूका वा अन्म सङ्जिम 
ऩाङ्चयएको काॉच फाहेक टङ्टटेपङ्ट टेको 
वा अवङ्ञशष्ट (करे ट) काॉच य  
काॉचको अन्म अवशेष य ऩत्र ङ्टहरू; 
सफै प्रकायको काॉच।"  १० 

  (२००) शीषिक ७०.११ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"७०.११  जडान ङ्झफनाका  ङ्जवद्यङ्टतीम फत्तीहरू 

य प्रकाशका स्रोतहरू, क्माथोड-ये 
नरीहरू  य  त्मस्तैका  राङ्झग  
काॉचका  आवयण वा  िोरहरू 
(ङ्ञचभ  य  ट्यङ्टफ  सभेत) भङ्टि 
(ओऩन) य  ङ्झतनका  
ऩाटिऩ ङ्टजािहरू।"   

  (२०१) शीषिक ७०.१९ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"७०.१९   काॉचका येशाहरु (काॉचको ऊन 
सभेत) य  ङ्झतनका  साभानहरु 
(जस्तै-धागो, ङ्जऩउयीभङ्टठा (योङ्झबङ्ग) 
हरू, फङ्टङ्झनएका कऩडाहरू)।  

  -छेस्काहरु ( ङ्ञस्रबसि), ङ्जऩउयीभङ्टठा 
(योङ्झबङ्गस), धागो ( मानि) य   
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काङ्जटएका  तन्तङ्टगङ्टच्छ ( चप्ड 
स्ट्राण्ड्स) य ङ्झतनका गङ्टन्द्री 
(म्माट) हरू: 

 ७०१९.११.०० --५० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी रम्फाइ 
नबएका काङ्जटएका तन्तङ्टगङ्टच्छ 
(चप्ड स्ट्राण्ड) १० 

 ७०१९.१२.०० --ङ्जऩउयीभङ्टठा (योङ्झबङ्गस)् १० 

 ७०१९.१३.०० --अन्म धागो, छेस्काहरू 
(ङ्ञस्रबस्ि) १० 

 ७०१९.१४.०० --मन्त्रद्वाया सॊमोङ्ञजत (फन्डेड) 
गङ्टन्द्री (म्माट) हरू १० 

 ७०१९.१५.०० --यासामङ्झनक ऩदाथिद्वाया सॊमोङ्ञजत  
गङ्टन्द्री (म्माट) हरू १० 

 ७०१९.१९.०० --अन्म १० 

  -मन्त्रद्वाया सॊमोङ्ञजत कऩडा 
(पेङ्झब्रक्स)् हरू:   

 ७०१९.६१.०० --ङ्जऩउयीभङ्टठा (योङ्झबङ्गस)् का  
िॉङ्छदरो (क्रोज्ड)  फनोट बएका  
कऩडाहरू १० 

 ७०१९.६२.०० --ङ्जऩउयीभङ्टठा (योङ्झबङ्गस)् का अन्म 
कङ्झसरो (क्रोज्ड) फनोट बएका 
कऩडाहरू १० 

 ७०१९.६३.००  --धागोका, साधा फङ्टनोट बएका, 
कङ्झसरो गयी  (क्रोज्ड) फङ्टङ्झनएका, १० 
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रेङ्जऩत वा ऩटङ्झरत नगयेका 
कऩडाहरू  

 ७०१९.६४.०० --धागोका, साधा फङ्टनोट बएका, 
कङ्झसरो गयी (क्रोज्ड) फङ्टङ्झनएका, 
रेङ्जऩत वा ऩटङ्झरत गयेका 
कऩडाहरू १० 

 ७०१९.६५.०० --चौडाइ ३० से.भी. ननाघेका 
िङ्टकङ्ट रो फङ्टनोट (ओऩन वङ्टबन) 
बएका  कऩडाहरू  १० 

 ७०१९.६६.०० --चौडाइ ३० से.भी. नाघेका 
िङ्टकङ्ट रो फङ्टनोट (ओऩन वङ्टबन) 
बएका  कऩडाहरू १० 

 ७०१९.६९.०० --अन्म १० 

  -यासामङ्झनक ऩदाथिरे सॊमोङ्ञजत 
कऩडाहरू:  

 ७०१९.७१.०० --बेरहरू (ऩातरा ङ्झसटहरू) १० 

 

 
७०१९.७२.०० --अन्म कङ्झसरो (क्रोज्ड) फङ्टनोट 

बएका  कऩडाहरू १० 

 ७०१९.७३.०० --अन्म िङ्टकङ्ट रो (ओऩन) फङ्टनोट 
बएका कऩडाहरू १० 

 ७०१९.८०.०० -काॉचको ऊन य काॉचको ऊनका 
साभानहरू १० 

 ७०१९.९०.०० -अन्म" १० 

  (२०२) बाग ७१ को उऩशीषिक  



 

460 
 

७१०४.२०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्- 

  "-अन्म, कायीगयी नगङ्चयएका वा 
साभान्म ङ्ञचयेका वा िस्रो 
आकायका:    

 ७१०४.२१.०० --ङ्जहया १ 

 ७१०४.२९.०० --अन्म"  १० 

  (२०३) उऩशीषिक 
७१०४.९०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-अन्म:  

 ७१०४.९१.०० --ङ्जहया १ 

 ७१०४.९९.०० --अन्म" १० 

  (२०४) शीषिक ७१.१२ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"७१.१२  फहङ्टभूल्म  धात ङ्टको  वा  फहङ्टभूल्म  
धात ङ्टरे ढाङ्जकएको (भेटर क्ल्माड) 
धात ङ्टको  अवशेष  य  ऩत्र ङ्ट; शीषिक 
८५.४९ का वस्तङ्टहरू फाहेक 
भङ्टख्मतमा  फहङ्टभूल्म  धात ङ्ट  ऩङ्टनप्रािङ्झप्त 
(ङ्चयकोबयी) ङ्झनङ्झभत्त  प्रमोग हङ्टने   



 

461 
 

िारका, फहङ्टभूल्म  धात ङ्ट  वा  
फहङ्टभूल्म  धात ङ्टको  मौङ्झगक 
(कम्ऩाउण्ड्स) बएका  अन्म  
अवशेष य ऩत्र ङ्टहरू।" 

  (२०५) ऩङ्चयच्छेद १५ को 
द्रष्टव्म १ को िण्ड (ञ) भा 
यहेका  "फत्ती ( ल्माम्ऩ) य  फत्ती  
जडानका  साभग्रीहरु ( ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरूको  सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन ्।  

 

 

 (२०६) ऩङ्चयच्छेद १५ को 
द्रष्टव्म २ को िण्ड (क) को 
सट्टा देहामको िण्ड (क) 
याङ्ञिएको छ:-  

  "(क) ङ्जवशेष गयी औषधोऩचाय, 
शल्म ङ्ञचङ्जकत्सा, दन्तोऩचाय  वा 
ऩशङ्ट ङ्जवऻानभा  प्रत्मायोऩणभा 
प्रमोग गने गयी ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
रूऩाङ्जङ्कत साभानहरू (शीषिक 
९०.२१) फाहेकका शीषिक  
७३.०७, ७३.१२, ७३.१५, 

७३.१७ वा ७३.१८ का 
वस्तङ्टहरु य अन्म अऩधात ङ्ट वा 
आधायबतू धात ङ्ट ( वेसभेटर) का 
मस्तै वस्तङ्टहरु;   
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  (२०७) ऩङ्चयच्छेद १५ को 
द्रष्टव्म ७ को ऩङ्जहरो अनङ्टच्छेद 
यहेका " व्माख्मात्भक  ङ्झनमभहरु 
अन्तगित" बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा 
"साभान्म व्माख्मात्भक  ङ्झनमभहरु 
अन्तगित" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन।्   

  (२०८) ऩङ्चयच्छेद १५ को 
द्रष्टव्म ८ को िण्ड (क) को 
सट्टा देहामको  िण्ड (क) 
याङ्ञिएको छ:-  

  "(क) यद्दी य टङ्टिाटािी (वेस्ट 
य स््माऩ) 

(अ) सफै धात ङ्टका अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट; 

(आ) टङ्टिाटािी य टङ्टटपङ्ट ट, 
काटछाॉट, प्रमोगफाट ऩङ्टयानो 
बएको वा अरू कायणहरूरे 
त्मसै अवस्थाभा ङ्झनङ्ञश्चत रूऩरे  
प्रमोगमोग्म नबएका धात ङ्टका 
वस्तङ्टहरू।"            

  (२०९) ऩङ्चयच्छेद १५ को 
द्रष्टव्म ८ ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म 
९ थऩ गङ्चयएको छ:-  

  "९. बाग ७४ देङ्ञि ७६ सम्भ य  
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बाग ७८ देङ्ञि ८१ सम्भको 
प्रमोजनको राङ्झग देहामका  
अङ्झबव्मङ्ञि (एक्सप्रशेन) हरूराई 
मसैद्वाया  देहाम फभोङ्ञजभको  अथि 
प्रदान गङ्चयएको छ्- 

(क) छडहरू य डण्डीहरू 

सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय सभान 
रूऩको वतृ्त ( सकि र), दीघिवतृ्त 
(ओबर), चतङ्टब ङ्टिज ( वगािकाय 
सभेत), सभब ङ्टजङ्झत्रब ङ्टज वा 
उत्तरसभ फहङ्टब ङ्टज ( येगङ्टरय 
कन्बेक्स ऩोङ्झरगन) ( “चेप्टोवतृ्त” 
(फ्राटेण्ड सकि ल्स) य 
“आऩङ्चयवङ्झतित चतङ्टब ङ्टिज” 
(भोङ्झडपाइड येक्ट्याङ्गल्स) सभेत, 

जसको दङ्टई ओटा  सम्भङ्टिका 
ब ङ्टजाहरु उत्तर चाऩहरु हङ्टन्छन,् 

अकाि दङ्टई ब ङ्टजा सयर, फयाफय 
रम्फाइका य सभानान्तय बएका 
हङ्टन्छन)् आकायको सभरूऩ 
(मङ्टङ्झनपभि) ठोस ङ्झतमिक्च्छेद 
बएको, कङ्ट ण्डरी ( क्वाइर) भा 
नबएको फेङ्ञल्रत ( योल्ड), 
ङ्झन्स्राङ्जवत ( एक्सटङ्ट «डेड), ङ्झनकङ्जषित 
(रन) वा गढेको  ( पोज्डि) 
उत्ऩादनहरू। चतङ्टब ङ्टिज ( वगि 
सभेत), ङ्झत्रब ङ्टज वा फहङ्टब ङ्टज 



 

464 
 

ङ्झतमिक्च्छेद बएका 
उत्ऩादनहरुको कोण ( कङ्ट ना वा 
च ङ्टच्चो) हरुराई सम्ऩूणि रम्फाइ 
बयी गोल्माएको हङ्टन सिछ । 
चतङ्टब ङ्टिजाकाय ( आऩङ्चयवङ्झतित 
चतङ्टब ङ्टिज सभेत) ङ्झतमिक्च्छेद 
बएका त्मस्ता उत्ऩादनहरुको 
भोटाइ ( ङ्झथकनेस) चौडाइको 
दशाॊशबन्दा फढी हङ्टन्छ । मस 
अङ्झबव्मङ्ञि (एक्सप्रसेन) रे उही 
रूऩ (पभि) य भाऩ (डाइभेन्सन) 
का, (साभान्म काॉटछाॉट (ङ्जट्रङ्झभङ्ग) 
वा िङ्टकि न े वा ऩाप्रो उऩक्माउने 
(ङ्झड-स्केङ्झरङ्ग) काभ फाहेक) 
उत्ऩादन बएऩङ्झछ अनङ्टगाभी 
(सब्सीक्वेण्ट) कामि गङ्चयएका 
ढाङ्झरएका ( काष्ट) वा सॊऩ ङ्टङ्ञजत 
(ङ्झसण्टडि) उत्ऩादनहरुराई 
सभावेश गदिछ, तय मसफाट 
ङ्झतनरे अन्म शीषिकहरुको 
उत्ऩादन वा वस्तङ्टहरुको रऺण 
धायण गयेको बन ेहङ्टनङ्ट हङ्टदैन। 

तय, रइङ्ग-स्टक ( वामय-यड) वा 
नरी ( ट्यङ्टफ) जस्ता वस्तङ्टभा 
ऩङ्चयवतिन गनि मन्त्रभा ऩसाउन 
सङ्ञजरो ऩानिको राङ्झग भात्र 
टङ्टप्ऩोराई शङ्टण्डाकाय ( टेऩङ्चयङ्ग) 
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गङ्चयएको वा अन्म ङ्जकङ्झसभको 
काभ गङ्चयएको बाग ७४ का 
ताय, छड य साॉप्राहरु ( ङ्झफरेट) 
राई शीषिक ७४.०३ को केही 
काभ नगङ्चयएको (कच्चा) 
(अनयट) ताभा भाङ्ङङ्ट ऩदिछ। मो 
प्रावधान आवश्मक ऩङ्चयवतिन 
सङ्जहत बाग ८१ का वस्तङ्टहरूभा 
रागू हङ्टन्छ। 

(ि) प्रोपाइरहरू  

छड, डण्डी, ताय ( वामय), ऩाता 
(प्रेट), चादय (ङ्झसट) , ऩट्टी 
(ङ्ञस्ट्रऩ), ऩङ्ङी ( फ्वाइर), नरी 
(ट्यङ्टफ) वा नर ( ऩाइऩ)हरू 
भध्मे कसैको ऩङ्झन ऩङ्चयबाषासॉग 
भेर निाने, सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय 
सभरूऩ ( मङ्टङ्झनपभि) ङ्झतमिक्च्छेद 
बएको, कङ्ट ण्डरीकृत ( क्वाइल्ड) 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको, फेङ्ञल्रत 
(योल्ड), ङ्झन्स्राङ्जवत ( एक्सुडेड), 
ङ्झनकङ्जषित ( रन), गढेको ( पोज्डि 
वा रूऩ ङ्छदएको ( पोज्डि) 
उत्ऩादनहरु । उही रूऩको, 
उत्ऩादन गङ्चयएऩङ्झछ अनङ्टगाभी  
(सब्सीक्वेण्ट) कामि गङ्चयएको 
(साभान्म काॉटछाॉट ( ङ्जट्रङ्झभङ्ग) वा 
िङ्टकि ने वा ऩाप्रो उप्काउने ( ङ्झड-
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स्केङ्झरङ्ग) काभ फाहेक) 
ढाङ्झरएको ( काष्ट) वा सॊऩ ङ्टङ्ञजत 
(ङ्झसण्टडि) उत्ऩादनहरू ऩङ्झन मस 
अङ्झबव्मङ्ञि ( एक्सप्रशेन) ङ्झबत्र 
ऩदिछन,् तय ङ्झतनरे त्मसफाट 
अन्म  शीषिकहरुको वस्तङ्ट वा 
उत्ऩादनहरुको रऺण बने धायण 
गयेको हङ्टनङ्ट हङ्टॉदैन।  

(ग) ताय (वामय) 

सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय वतृ्त (सकि र), 
दीघिवतृ्त ( ओबर), चतङ्टब ङ्टिज ( वगि 
सभेत), सभब ङ्टज ङ्झत्रब ङ्टज वा उत्तर 
सभफहङ्टब ङ्टज ( येगङ्टरय कन्बेक्स 
ऩोङ्झरगन) ( चेप्टोवतृ्त) ( फ्राटेण्ड 
सकि ल्स) य आऩङ्चयवङ्झतित चतङ्टब ङ्टिज 
(भोङ्झडपाइड येक्टाङ्गल्स) सभेत, 

जसका सम्भङ्टिका ( अऩोङ्ञजट) 
दङ्टईटा ब ङ्टजाहरु उत्तर चाऩ  
(कन्बेक्स आकि स)्, अको दङ्टई 
ब ङ्टजा सयर फयावय रम्फाइका य 
सभानान्तय हङ्टन्छन)् आकायको 
सभरूऩ ( मूङ्झनपभि) ठोस 
ङ्झतमिक्च्छेद (िस सेक्सन) बएको, 
कङ्ट ण्डरी ( क्वाइर) भा बएको 
वेङ्ञल्रत ( योल्ड), ङ्झन्स्राङ्जवत 
(एक्सुडेड) वा ङ्झनकङ्जषित ( रन) 
उत्ऩादनहरु । चतङ्टब ङ्टिज ( वगि 
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सभेत), ङ्झत्रब ङ्टज वा फहङ्टब ङ्टज 
(ऩोङ्झरगन) आकायको ङ्झतमिक्च्छेद 
(िस-सेक्सन) बएका 
उत्ऩादनहरुको सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय 
कङ्ट ना वा च ङ्टच्चाहरु गोल्माइएका 
(याउण्डेड) हङ्टन सिछन।् 
चतङ्टब ङ्टिजाकाय "(ऩङ्चयभाङ्ञजित चतङ्टब ङ्टिज 
सभेत)" ङ्झतमिक्च्छेद बएका त्मस्ता 
उत्ऩादनहरुको भोटाइ ( ङ्झथकनेस) 
चौडाइको दशाॊशबन्दा फढी 
हङ्टन्छ।  

(घ) ऩाता  ( प्रेट्स), चादय 
(शीट्स), ऩाटा ऩट्टी (ङ्ञस्ट्रप्स) य 
ऩङ्ङी (फ्वाइर), 

कङ्ट ण्डरी ( क्वाइर) भा बएको 
वा नबएको, ठोस चतङ्टब ङ्टिजाकाय  
(वगािकाय फाहेक) ङ्झतमिक्च्छेद 
बएको, कङ्ट ना वा च ङ्टच्चाहरु 
(कनिसि) गोल्माइएको (याउण्डेड) 
वा नगोल्माइएको, (सम्भङ्टिका 
दङ्टई ब ङ्टजाहरु उत्तर चाऩ य अकाि 
दङ्टई ब ङ्टजा सयर, फयाफय 
रम्फाइका य सभानान्तय बएका 
"(ऩङ्चयभाङ्ञजित चतङ्टब ङ्टिज सभेत)", 
एक रूऩको भोटाइ ( ङ्झथकनेस) 
बएको चेप्टो सतह बएको 
(फ्राट-सपेस्ड) उत्ऩादनहरु 
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(शीषिक ८०.०१ को कच्चा 
(अनयट) उत्ऩादनहरु फाहेक), 
जो्- 

- चतङ्टब ङ्टिजाकाय ( वगािकाय 
सभेत) आकृङ्झत ( शेऩ) को, 
भोटाइ चौडाइको दशाॊश 
बन्दा फढी  छैन, 

- चतङ्टब ङ्टिजाकाय वा वगािकाय 
फाहेक जङ्टनसङ्टकै ऩङ्झन नाऩ 
(साइज) को छ, तय ङ्झतनरे 
अको शीषिकहरुका 
उत्ऩादनहरुको रऺण बने 
धायण गयेको हङ्टनङ्ट हङ्टॉदैन । 

ऩाता ( प्रेट), चादय ( ङ्झसट), ऩट्टी 
(ङ्ञस्ट्रऩ) य ऩङ्ङी ( फ्वाइर) का 
शीषिकहरू अन्म  कङ्ट याको 
साथसाथै, फङ्टट्टाहरु ( उदाहयणको 
राङ्झग, िाॉचा ( ग्र ङ्टभ्स), धसाि 
(ङ्चयब्स), चायिाना ( चेकसि), ङ्ञचया 
(ङ्जटमसि), थोप्रा ( फटन्स), 
ङ्जवषभकोण चतङ्टब ङ्टिज (रोजेन्जेज)) 
बएका ऩाता ( प्रेट), चादय 
(ङ्झसट), ऩङ्जट्ट ( ङ्ञस्ट्रऩ) य ऩङ्ङी 
(फ्वाइर) को राङ्झग ऩङ्झन रागू 
हङ्टन्छन ् य ङ्झछङ्छद्रत ( प्वार 
ऩाङ्चयएको् ऩयपोयेटेड), गया 
फनाइएको ( कोरुगेटेड), 
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चम्काइएको ( ऩोङ्झरस्ड) वा 
रेङ्जऩत ( कोटेड) गङ्चयएका, तय 
मसफाट ङ्झतनरे अन्म 
शीषिकहरुका वस्तङ्टहरु वा 
उत्ऩादनहरुको रऺण ग्रहण 
नगयेका, उत्ऩादनहरुको राङ्झग 
ऩङ्झन रागू हङ्टन्छ । 

 (ङ) नरी  य नरहरु ( ट्यङ्टफ य 
ऩाइऩ) 

कङ्ट ण्डरी ( क्वाइर) ऩायेको वा 
नऩायेको, वतृ्त ( सकि र), दीघिवतृ्त  
(ओबर), चतङ्टब ङ्टिज ( वगि सभेत), 
सभब ङ्टज ङ्झत्रब ङ्टज वा उत्तर 
सभफहङ्टब ङ्टज ( येगङ्टरय कन्बेक्स 
ऩोङ्झरगन) को आकाय (शेऩ) भा 
सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय एक भात्र 
सभावतृ्त (इनक्रोज्ड) ङ्चयिस्थान 
(भ्वाइड) मङ्टि सभरूऩ 
ङ्झतमिक्च्छेद बएको य ङ्झबत्ताको 
भोटाइ सभान रूऩको बएको 
िोिा ( होरो) उत्ऩादनहरु । 
चतङ्टब ङ्टिज ( वगि सभेत) आकाय, 
सभब ङ्टज ङ्झत्रब ङ्टजाकाय वा उत्तर 
सभफहङ्टब ङ्टज ( येगङ्टरय कन्बेक्स 
ऩोङ्झरगन) आकायको ङ्झतमिक्च्छेद 
बएका, सम्ऩूणि रम्फाइबङ्चय च ङ्टच्चा 
कङ्ट ना (कनिसि) हरु गोल्माइएको  
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(याउण्डेड), उत्ऩादनराई ऩङ्झन 
ङ्झबत्री ( इनय) य फाङ्जहयी 
(आउटय) ङ्झतमिक्च्छेद ( िस 
सेक्सन) एक केन्द्रीम 
(कन्सेङ्ञन्ट्रक) छन ् य उही रूऩ 
(पभि) य अनङ्टस्थाऩन  
(ओङ्चयएण्टेशन) का छन ् बने 
नरी य नरको रूऩभा ङ्झरनङ्ट  
ऩदिछ । ऩूवि उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्झतमिक्च्छेद ( िस सेक्सन) का 
नरी य नरहरु चम्काइएका 
(ऩोङ्झरस्ड), रेङ्जऩत ( कोटेड्), 
फङ्गमाइएका ( फेन्ट), ऩईऄचदाय वा 
घाट फनाइएका (थ्रडेेड), ङ्झछङ्छद्रत 
(ङ्झरल्ड), कटीमङ्टि ( वेषे्टड), 
ङ्जवस्ताङ्चयत ( एक्सप्माण्डेड), शॊकङ्ट  
आकाय ( कोन(शेप्ड) का वा 
ङ्जकनाया ( फ्रान्जेज), ऩट्टा 
(कोरसि) वा घेया ( ङ्चयङ्गस) मङ्टि 
हङ्टन सिछन ्।" 

७२.०९  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सो बन्दा फढी 
चौडाइ  बएको, आच्छाङ्छदत 
(क्ल्माड्), जरऩ ( प्रेटेड्) वा 
रेङ्जऩत ( कोटेड्) नगङ्चयएको, 
शीतफेङ्झरत ( कोल्डयोल्ड) 
(कोल्डङ्चयड्यूस्ड) पराभ वा 
अङ्झभङ्ञित ( नन-एल्वाम)  
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इस्ऩातका फ्ल्माटयोल्ड 
उत्ऩादनहरु। 

  

-कङ्ट ण्डरी ( क्वामर) भा बएको 
शीत-फेरन ( कोल्ड-योल्ड वा 
कोल्ड ङ्चयडमूस्ड) फाहेक अन्म 
काभ नबएका्  

 ७२०९.१५.०० --३ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी  भोटाइका १५ 

 ७२०९.१६.०० --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी तय ३ 
ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ भोटाइका १५ 

 ७२०९.१७.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी तय १ 
ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघ्ने भोटाइका १५ 

 ७२०९.१८.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
भोटाइका १५ 

  -कङ्ट ण्डरी (क्वामर) भा नबएका, 
शीत-फेरन ( कोल्ड-योल्ड वा 
कोल्ड ङ्चयडमूस्ड) फाहेक अन्म 
काभ नबएका्  

 ७२०९.२५.०० --३ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी  भोटाइका १५ 

 ७२०९.२६.०० --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा  फढी तय ३ 
ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ भोटाइका १५ 

 ७२०९.२७.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी तय १ 
ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघ्ने भोटाइका १५ 

 ७२०९.२८.०० --०.५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
भोटाइका १५ 
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 ७२०९.९०.०० -अन्म  १५ 

७२.१०  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ.वा सो बन्दा फढी 
चौडाइको, आच्छाङ्छदत, (क्ल्माड्), 
जरऩ ( प्रेटेड) वा रेङ्जऩत 
(कोटेड्) गङ्चयएका पराभ वा 
अङ्झभङ्ञित इस्ऩात (ननए्ल्वाम) का 
फ्ल्माटयोल्ड  उत्ऩादनहरु ।  

  
-अन्म ङ्जकङ्झसभफाट जस्ता (ङ्ञजङ्क) 
को जरऩ वा रेऩ रगाइएको्  

 ७२१०.४१.०० --ककि टीकृत ( गयागया ऩाङ्चयएको 
वा कोरुगेटेड्) 30 

७२.११  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा  कभ 
चौडाइको, आच्छाङ्छदत ( क्ल्माड्), 
जरऩ ( प्रेटेड्) वा रेऩन 
(कोटेड्) नबएको पराभका वा 
अङ्झभङ्ञित (नन-्एल्वाम) इस्ऩातका 
फ्ल्माट योल्ड उत्ऩादनहरु ।  

  
-ताऩ-फेरन ( हट-योल्ड) फाहेक 
अन्म काभ  नबएको्  

 ७२११.१३.०० --चायै तपि  ( औन पोय पेसेज) 
वा क्रोज्ड फक्स ऩासभा 
फेङ्झरएको ( योल्ड), १५० ङ्झभ.ङ्झभ. 
बन्दा फढी चौडाइको य ४ 
ङ्झभ.ङ्झभ. भा नघटन े गयी भोटाइ 
बएको, कङ्ट ण्डरी ( क्वामर) भा ३० 
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नबएको य उच्चाफच फङ्टट्टा 
(प्माटनि इन ङ्चयङ्झरप) नबएको । 

 ७२११.१४.०० --अन्म, ४.७५ ङ्झभ.ङ्झभ. वा फढी 
भोटाइको ३० 

 ७२११.१९.०० --अन्म ३० 

  
-शीत फेरन ( कोल्ड-योल्ड) 
(कोल्ड ङ्चयड्यूस्ड) फाहेक अन्म 
काभ नबएको्  

 ७२११.२३.०० --तौरको ङ्जहसाफरे काफिनको 
भात्रा ०.२५% बन्दा कभ बएको ३० 

 ७२११.२९.०० --अन्म ३० 

 ७२११.९०.०० -अन्म ३० 

७२.१३  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩातका 
(नन ् एल्वाम) का राप्सा य 
डण्डीहरु ( फासि एण्ड यड्स), 
ताऩफेङ्झरत ( हटयोल्ड), असभङ्झभत 
रूऩरे फेङ्जह्रएको कङ्ट ण्डरी  
(क्वामर) हरु ।  

  
-अन्म्  

  
--१४ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ नाऩको 
व्मास बएको वतृ्ताकाय 
ङ्झतमिकच्छेद (िस सेक्सन) को्  

 ७२१३.९१.१० ---८ ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघेको १० 

७२.१६  पराभ वा अङ्झभङ्ञित (नन-्एल्वाम  
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स्टीर) इस्ऩातका ऐङ्गर (कोण) 
सेप्स ( आकाय) य सेक्सनहरु  
(बागहरु) । 

 ७२१६.१०.०० -ताऩफेङ्झरत ( हट योल्ड), ताऩ 
कङ्जषित ( हटरन) वा ताऩ 
वङ्जहष्कृत (हट एक्सट्रडेड) फाहेक 
अन्म कामि नगङ्चयएको, ८० 
ङ्झभ.ङ्झभ.बन्दा कभ उचाइ बएको 
मङ्ट, आइ वा एच बागहरु 
(सेक्सन्स) ३० 

  
-ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृत  फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ 
उचाइ बएको एर वा टी बागहरु 
(सेक्सन्स):  

 ७२१६.२१.०० --एर सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.२२.०० --ङ्जट सेक्सनहरु ३० 

  
-ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित  वा ताऩ 
फङ्जहष्कृत  फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सो 
बन्दा फढी उचाइ बएको मू, आइ 
वा एच ्बागहरु (सेक्सन्स):  

 ७२१६.३१.०० --मू सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.३२.०० --आई सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.३३.०० --एच सेक्सनहरु ३० 
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 ७२१६.४०.०० --ताऩफेङ्झरत,  ताऩकङ्जषित  वा 
ताऩ वङ्जहष्कृत फाहेक अन्म कङ्ट नै 
काभ नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा 
सो बन्दा फढी उचाइ बएको, एर 
वा टी बागहरु  (सेक्सन्स) ३० 

 ७२१६.५०.०० -ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित  वा ताऩ 
फङ्जहष्कृत  फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, कोणहरु ( एङ्गर) 
आकाय ( शेप्स) य बागहरु 
(सेक्सन्स) ३० 

  
-शीत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पम्डि) वा 
शीत ऩङ्चयष्कृत (कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएका, 
कोणहरु ( एङ्गल्स), आकायहरु 
(शेप्स) य िण्डहरु (सेक्सन्स):  

 ७२१६.६१.०० --सभतर फेरन (पल्माट योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट उऩरब्ध ३० 

 ७२१६.६९.०० --अन्म  ३० 

  
-अन्म्  

 ७२१६.९१.०० --सभतर-फेरन ( फ्ल्माट-योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट शीत-ङ्झनङ्झभित 
(कोल्ड-पम्डि) वा शीत ऩङ्चयष्कृत 
(कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) गङ्चयएका  ३० 

 ७२१६.९९.०० --अन्म  ३० 

७२.१७  पराभ वा अङ्झभङ्ञित इस्ऩातका  
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तायहरु (वामय) । 

 ७२१७.१०.०० -जरऩ वा रेऩ नरगाइएको, 
चभकदाय (ऩोङ्झरस्ड) फनाइएको 
वा नफनाइएको ३० 

 ७२१७.२०.०० -जस्ता ( ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
रगाइएको   ३० 

 ७२१७.३०.०० -अन्म अऩधात ङ्ट ( फेस भेटर) को 
जरऩ  वा रेऩ रगाइएको   ३० 

 ७२१७.९०.०० -अन्म  ३० 

७२.२५  ६०० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सो बन्दा फढी 
चौडाइको अन्म ङ्झभङ्ञित इस्ऩात 
(एल्वाम स्टीर)का फ्ल्माट योल्ड 
उत्ऩादनहरु ।  

  
-ङ्झसङ्झरकोन-वैद्यङ्टङ्झतक इस्ऩातको्  

 ७२२५.११.०० --ग्रने ओङ्चयएण्टेड ३० 

 ७२२५.१९.०० --अन्म  ३० 

 ७२२५.३०.०० -अन्म, ताऩफेङ्झरत फाहेक अन्म 
प्रङ्जिमा नगयेको, कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा बएको ३० 

 ७२२५.४०.०० -अन्म, ताऩफेङ्झरत फाहेक अन्म 
प्रङ्जिमा नगयेको  कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा नबएको ३० 

 ७२२५.५०.०० -अन्म, शीतफेङ्झरत (कोल्ड योल्ड) 
(कोल्डङ्चयड्यङ्टस्ड) फाहेक अन्म ३० 
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प्रङ्जिमा नगयेको 
  

-अन्म्  

 ७२२५.९१.०० --ङ्जवद्यङ्टत प्रऺेऩण प्रङ्जिमाद्वाया 
जस्ता ( ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
रगाइएको ३० 

 ७२२५.९२.०० --अन्म ङ्जकङ्झसभफाट जस्ता ( ङ्ञजङ्क) 
को जरऩ वा रेऩ रगाइएको ३० 

 ७२२५.९९.०० --अन्म  ३० 

७२.२७  ताऩफेङ्झरत ( हटयोल्ड), असभङ्झभत 
रूऩरे फेङ्चयएका कङ्ट ण्डरी 
(क्वामर) भा बएका अन्म 
ङ्झभङ्ञित इस्ऩातका राप्सा य 
डण्डीहरु ।  

 ७२२७.१०.०० -उच्च वेग बएका इस्ऩातको ३० 

 ७२२७.२०.०० -ङ्झसङ्झरकन म्माॊगङ्झनज इस्ऩातका ३० 

 ७२२७.९०.०० -अन्म ३० 

७३.१२  ङ्जवद्यङ्टतीम अवयोधक नबएको, 
पराभ वा इस्ऩातको फाङ्जटएको 
(स्ट्राण्डेड्), ताय, डोयी, केवङ्टर, 

सङ्क्रग्रङ्झथत ( प्रेटेड्) ङ्जपत्ताहरु 
(फेण्डस)् घङ्टएत्रो हाङ्ङे डोयी 
(ङ्ञस्रङ्ग) य मस्तै ।  

 ७३१२.१०.०० -फाङ्जटएको ( स्ट्राण्डेड्) ताय 
(वामय), डोयी य केफङ्टर ३० 
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 ७३१२.९०.०० -अन्म ३० 

७३.१७ ७३१७.००.०० पराभ वा इस्ऩातको ङ्जकरा, 
भसीना ङ्जकरा, येिण ङ्जऩन (रइङ 
ङ्जऩन), कोरुगेटेड नेर, स्ट्याऩर 
(शीषिक ८३.०५ फाहेकका) य 
मस्तै साभानहरु, अरु ऩदाथिको 
टाउको बएका वा नबएका तय 
ताभाको टाउको बएका साभान 
फाहेक । ३० 

  (२१०) बाग ७४ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (घ) देङ्ञि (ज) सम्भ 
हटाइएको छ।  

  (२११) उऩशीषिक 
७४१९.१०.०० हटाइएको छ।  

  (२१२) ७४१९.९ देङ्ञि 
७४१९.९९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरुको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्  

 "७४१९.२०.०० -काष्ट, भोल्ड, स्ट्याम्ऩ वा पोजि 
गङ्चयएको तय सोबन्दा  फढी काभ 
नगङ्चयएका  १५ 

 ७४१९.८०.०० -अन्म"  १५ 

  (२१३) बाग ७५ को द्रष्टव्म १ 
हटाइएको छ।  
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  (२१४) बाग ७५ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ भा यहेको "मस बागको 
द्रष्टव्म १ (ग)" बङ्ङे वाक्माॊशको 
सट्टा "ऩङ्चयच्छेद  १५ को द्रष्टव्म 
९ को िण्ड (ग)" बङ्ङे वाक्माॊश 
याङ्ञिएको छ।  

  (२१५) बाग ७६ को  द्रष्टव्म 
१ हटाइएको छ।  

  (२१६) बाग ७६ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ भा यहेको "मस 
बागको द्रष्टव्म १ (ग)" बङ्ङे 
वाक्माॊशको सट्टा "ऩङ्चयच्छेद १५ 
को द्रष्टव्म ९ को िण्ड (ग)" 
बङ्ङे वाक्माॊश याङ्ञिएको छ।   

  (२१७) बाग ७८ को द्रष्टव्म १ 
हटाइएको छ।  

  (२१८) बाग ७९ को द्रष्टव्म १ 
हटाइएको छ।  

  (२१९) बाग ८० को द्रष्टव्म १ 
हटाइएको छ।  

  (२२०) बाग ८१ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ हटाइएको छ।  

  (२२१)उऩशीषिक 
८१०३.९०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका  
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छन:्- 
  "-अन्म:  

 ८१०३.९१.०० --धात ङ्ट ऩगाल्ने बाॉडा (िङ्ट ङ्झसफर) 
हरू १५ 

 ८१०३.९९.०० --अन्म" १५ 

  (२२२) शीषिक ८१.०६ को 
सट्टा देहामको शीषिक 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"८१.०६  ङ्झफस्भथ य ङ्झतनका सभानहरू, 
अवशेष य ऩत्र ङ्ट सभेत।  

 ८१०६.१०.०० -तौरको ङ्जहसाफरे ङ्झफस्भथ 
९९.९९ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
बएको १५ 

 ८१०६.९०.०० -अन्म" १५ 

८१.०७  (२2३) शीषिक ८१.०७ य 
सोका उऩशीषिकहरू हटाइएको 
छ।  

  (२२४) उऩशीषिक 
८१०९.२०.०० देङ्ञि 
८१०९.९०.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-अप्रबाङ्जवत (अनयट)   गोभेधात ङ्ट 
(ङ्ञजकोङ्झनमभ); चणूिहरू(ऩाउडसि):     
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८१०९.२१.०० --तौरको ङ्जहसाफरे ५०० बाग 
ङ्ञजकोङ्झनमभभा १ बागबन्दा कभ 
हाङ्ञफ्नमभ बएको १५ 

 ८१०९.२९.०० --अन्म १५ 

  -अवशेष य ऩत्र ङ्ट:  

 ८१०९.३१.०० --तौरको ङ्जहसाफरे ५०० बाग 
ङ्ञजकोङ्झनमभभा १ बागबन्दा कभ 
हाङ्ञफ्नमभ बएको १५ 

 ८१०९.३९.०० --अन्म १५ 

  -अन्म:   

 ८१०९.९१.०० --तौरको ङ्जहसाफरे ५०० बाग 
ङ्ञजकोङ्झनमभभा १ बागबन्दा कभ 
हाङ्ञफ्नमभ बएको १५ 

 ८१०९.९९.०० --अन्म" १५ 

  (२२५) शीषिक ८१.१२ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"८१.१२  फेङ्चयङ्झरमभ, िोङ्झभमभ,  हाङ्ञफ्नमभ,  

येङ्झनमभ, थाङ्झरमभ ,   क्माडङ्झभमभ 
जभेङ्झनमभ, बेनेङ्झडमभ, ग्माङ्झरमभ, 

इङ्ञण्डमभ, ङ्झनमोङ्जवमभ 
(कोरङ्ञम्फमभ), मी  धात ङ्टहरुका  
साभानहरु, अवशेष  य  ऩत्र ङ्ट   
सभेत ।"  
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  (२२६) उऩशीषिक 
८११२.२९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-   

  "-हाङ्ञफ्नमभ:  

 ८११२.३१.०० --अप्रबाङ्जवत (अनयट); अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट; चणूिहरू (ऩाउडसि) १५ 

 ८११२.३९.०० --अन्म १५ 

  -येङ्झनमभ:  

 ८११२.४१.०० --अप्रबाङ्जवत (अनयट); अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट; चणूिहरू (ऩाउडसि) १५ 

 ८११२.४९.०० --अन्म" १५ 

  (२२७)उऩशीषिक 
८११२.५९.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

  "-क्माडङ्झभमभ:  

 ८११२.६१.०० --अवशेष य ऩत्र ङ्ट १५ 

 ८११२.६९.०० --अन्म" १५ 

  (२२८) ऩङ्चयच्छेद १६ को 
द्रष्टव्म २ को िण्ड ( ि) भा 
यहेको "तय, शीषिक  ८५.१७ य 
८५.२५ देङ्ञि ८५.२८ सम्भका 
साभानहरुका साथ भङ्टख्मतमा 
प्रमोगको राङ्झग उङ्ञत्तकै उऩमङ्टि  
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अङ्गहरु ( ऩाटिस) राई शीषिक 
८५.१७ भा वगॉकयण गङ्चयनेछ;" 

बङ्ङ े दोस्रो वाक्मको सट्टा 
देहामको वाक्म याङ्ञिएको छ:- 

  "तय, शीषिक  ८५.१७ य 
८५.२५ देङ्ञि ८५.२८ सम्भका 
वस्तङ्टहरुका साथ भङ्टख्मतमा 
प्रमोगको राङ्झग उङ्ञत्तकै उऩमङ्टि 
अङ्गहरू ( ऩाटिस) राई शीषिक 
८५.१७ भा वगॉकयण गङ्चयनेछ य 
शीषिक ८५.२४ का वस्तङ्टहरूका 
साथ  प्रमोगका राङ्झग ऩूणितमा वा 
भङ्टख्मतमा उऩमङ्टि अङ्गहरू 
(ऩाटिस) राई शीषिक ८५.२९ 
फाट वगॉकयण गङ्चयनेछ।"   

  (२२९) ऩङ्चयच्छेद १६ को 
द्रष्टव्म ५ ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म 
६ थङ्जऩएको छ:-  

  "६. (क) मस दयफन्दी 
(नोभेन्क्रेचय) बङ्चय नै "ङ्जवद्यङ्टतीम 
(इरेङ्ञक्ट्रकर) य इरेक्ट्रोङ्झनक  

अवशेष य ऩत्र ङ्ट" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे ङ्जवद्यङ्टतीम 
(इरेङ्ञक्ट्रकर) य इरेक्ट्रोङ्झनक 
सॊमोजनहरू (एसेङ्ञम्ब्रज), भङ्टङ्छद्रत 
ऩङ्चयऩथ ऩट (ङ्जप्रन्टेड सङ्जकि ट 
फोडि) य ङ्जवद्यङ्टतीम (इरेङ्ञक्ट्रकर)  
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य इरेक्ट्रोङ्झनक सभानहरूराई 
जनाउॉछ जङ्टन:- 

  (१) टङ्टटपङ्ट ट, काॉटछाॉट वा 
अन्म प्रङ्जिमाहरूको कायणरे 
ङ्झतनीहरूको भौङ्झरक 
उद्देश्मको राङ्झग प्रमोगहीन 
बएका वा भौङ्झरक 
प्रमोजनको राङ्झग रामक 
(ङ्जपट) फनाउनको राङ्झग 
भभित (ङ्चयऩेमय) गनि 
नवीकयण (ङ्चयपङ्जविश) गनि वा 
ऩङ्टनङ्झनिभाण (ङ्चयनोबेट) गनि 
आङ्झथिक रूऩरे उऩमङ्टि 
हङ्टॉदैनन;् य  

(२) ऩङ्चयवहन, रोङ्झडङ वा 
अनरोङ्झडङ कामिका 
अवस्थाभा प्रत्मेक 
साभानहरूराई ऺङ्झत हङ्टनफाट 
फचाउने भनसाम नयािी 
प्माकेज गङ्चयएका  वा  
चरान गङ्चयएका हङ्टन्छन।्  

(ि) "ङ्जवद्यङ्टतीम (इरेङ्ञक्ट्रकर) य 
इरेक्ट्रोङ्झनक अवशेष य ऩत्र ङ्ट "  य  
अन्म अवशेष य ऩत्र ङ्टका ङ्झभङ्ञित 
िेऩ (कन्साइनभेन्ट) हरूराई 
शीषिक ८५.४९ फाट वगॉकयण 
गङ्चयनेछ।   
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(ग) मो ऩङ्चयच्छेदरे बाग ३८ को 
द्रष्टव्म ४ भा  ऩङ्चयबाङ्जषत नगयीम 
उत्सङ्ञजित ऩदाथि (म्मङ्टङ्झनङ्झसऩर 
वेस्ट) राई सभेट्दैन।" 

  (२३०) बाग ८४ को द्रष्टव्म २ 
को सट्टा देहामको द्रष्टव्म २ 
याङ्ञिएको छ:-  

  "२. ऩङ्चयच्छेद १६ को द «ष्टव्म ३ 
य  मस  बागको  द्रष्टव्म  ९  को  
कामिङ्जवङ्झध (अ ऩयेशन) का  
अधीनभा  यही, शीषिक  ८४.०१  
देङ्ञि ८४.२४ सम्भका वा शीषिक 
८४.८६  का  एक  वा  अङ्झधक  
शीषिकहरूका  ङ्जववयण अनङ्टरूऩका, 
साथसाथै  शीषिक ८४.२५ देङ्ञि 
८४.८०  सम्भका  एक  वा   
अङ्झधक शीषिकहरूको ङ्जववयणसॉग 
ऩङ्झन  ङ्झभल्ने  िारका  मन्त्र 
(भेङ्ञशन) वा साङ्झधत्र (उऩकयण वा 
अप्रामन्सेस) राई  ऩङ्झछल्रो  वगि 
(ल्माटय ग्र ङ्टऩ) भा होइन, अङ्ञघल्रो 
वगि ( पभिय  ग्र ङ्टऩ) को  उऩमङ्टि  
शीषिक  वा  शीषिक  ८४.८६  
अन्तगित नै वगॉकयण  गङ्चयनेछ।  

(अ) तय, देहामका  वस्तङ्टहरु  
शीषिक   ८४.१९  अन्तगित   
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ऩदैनन:् 

(१) अङ्कङ्टयण सॊमन्त्र (जङ्झभिनेशन 
प्राण्ट) उद्भवन-ऩात्र 
(इन्क्मङ्टवेटय) वा पङ्ट र कोयल्ने 
भेङ्ञशन ( ब्रङ्टडसि) (शीषिक   
८४.३६); 

(२) अङ्ङ  ओस्माउने  मन्त्रहरु 
(ग्रने  ड्याम्ऩेङ्झनङ्ग  भशीन्स) 
(शीषिक  ८४.३७); 

(३) उिङ्टको  यस ङ्झनकाल्नको  
राङ्झग  ङ्जवसयण  औजायहरु 
(ङ्झडफ्मङ्टङ्ञजङ्ग एऩमािमटस) (शीषिक 
 ८४.३८); 

(४) कऩडा  फङ्टङ्ङे  धागोहरू 
(टेक्सटाइर  मानिस)् फङ्टनेको  
कऩडा (फ्माङ्झब्रक्स) वा कऩडा 
ऩदाथिका  तमायी  वस्तङ्टहरुको  
ताऩोऩचाय ( ङ्जहट  ङ्जट्रटभेण्ट) 
ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) 
(शीषिक  ८४.५१); वा 

(५) माङ्ञन्त्रक  ऩङ्चयचारनको  
राङ्झग  रूऩाङ्जङ्कत ( ङ्झडजाइन्ड), 
ताऩभानको ऩङ्चयवतिन, आवश्मक 
बए ऩङ्झन ऩूयक (वा गौण) भात्र 
बएको, मन्त्रावरी (भेङ्ञशनयी) वा 
सॊमन्त्र (प्राण्ट)।  
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(आ) देहामका  वस्तङ्टहरु  शीषिक  
८४.२२ अन्तगित ऩदैनन:् 

(१) झोरा  वा  त्मस्तै  
ङ्जकङ्झसभका  आधानऩात्र 
(कन्टेनसि) राई फन्द गनिको 
राङ्झग ङ्झसउने  कर ( सङ्टइङ्ग  
भेङ्ञशन) (शीषिक   ८४.५२);  
वा 

(२) शीषिक  ८४.७२  को  
कामािरम (अङ्जपस) मन्त्रावरी 
(भेङ्ञशनयी)। 

(इ) शीषिक ८४.२४ भा 
देहामका भारवस्तङ्टहरु ऩदैनन््  

(१) इङ्क-जेट भङ्टद्रण मन्त्रहरू 
 (ङ्जप्रङ्ञण्टङ्ग भेङ्ञशन) ( शीषिक  
८४.४३); वा 

(२) वाटय-जेट  कङ्जटङ्ग  मन्त्र 
(भेङ्ञशन) ( शीषिक  
८४.५६)।" 

 

 
 (२३१) बाग ८४ को द्रष्टव्म ४ 

ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ५ थऩी 
साङ्जवकको द्रष्टव्म ५ देङ्ञि ८ 
सम्भराई िभश: द्रष्टव्म ६ देङ्ञि 
९ सम्भ ऩङ्टन: िभाङ्कन गङ्चयएको 
छ:-  
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  "५. शीषिक ८४.६२ को 
प्रमोजनको राङ्झग "रम्फाइभा 
ङ्ञचयेको येिा (ङ्ञस्रङ्जटङ राइन)" 
चेप्टा उत्ऩादनहरूका राङ्झग 
कङ्ट ण्डरी (क्वाइर) राई ङ्झसधा 
फनाउने (अनक्वाइरय), कङ्ट ण्डरी 
(क्वाइर) राई च्माप्टो फनाउने 
(फ्राटनय), रम्फाइभा ङ्ञचने 
(ङ्ञस्रटय) य ऩङ्टन: कङ्ट ण्डरी 
फनाउने (ङ्चयक्वाइरय) को 
सॊमोजनफाट फनेको एउटा 
प्रङ्जिमात्भक (प्रोसेङ्झसङ) येिा 
हो। चेप्टा उत्ऩादनहरूको राङ्झग 
"रम्फाइभा काटेको येिा (कट-
टङ्ट-रेन्थ-राइन)" कङ्ट ण्डरी 
(क्वाइर) राई ङ्झसधा फनाउने 
(अनक्वाइरय), कङ्ट ण्डरी 
(क्वाइर) राई च्माप्टो फनाउने 
(फ्राटनय) य कत्रने (ङ्ञशमय) 
कामिफाट फनेको एउटा 
प्रङ्जिमात्भक येिा हो।"   

  (२३२) साङ्जवकको द्रष्टव्म ५ 
हार कामभ गङ्चयएको द्रष्टव्म (६) 
को िण्ड (ई) भा यहेका "द्रष्टव्म 
५(इ)" बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा 
"द्रष्टव्म ६(इ)" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  
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  (२3३) बाग ८४ को हार ऩङ्टन: 
िभाङ्जङ्कत द्रष्टव्म ९ ऩङ्झछ 
देहामको द्रष्टव्म १० थऩी 
साङ्जवकको द्रष्टव्म ९ राई द्रष्टव्म 
११ भा ऩङ्टन: िभाङ्कन गङ्चयएको 
छ:-  

  "१०. शीषिक ८४.८५ को 
प्रमोजनको राङ्झग  "थङ्जऩएको 
उत्ऩादन (एङ्झडङ्जटव 
म्मानङ्टफ्माक्चङ्चयङ)" (३डी 
ङ्जप्रङ्ञन्टङको रूऩभा ऩङ्झन फङ्टङ्ञझने) 
बङ्ङारे ऩदाथिहरू (उदाहयणको 
राङ्झग धात ङ्ट, प्राङ्जष्टकहरू य 
भाटोहरू (सेयाङ्झभक्स)) राई 
एकऩङ्झछ अको जोड्ने , तह 
ङ्झभराउने य एकत्रीकयण  

(कन्सोङ्झरडेसन) य जभाउने कामि 
(सोङ्झरडीङ्जपकेसन) गयी एउटा 
ङ्झडङ्ञजटर भोडेरको आधायभा 
बौङ्झतक वस्तङ्टहरू ङ्झनभािण गने 
कामिराई जनाउॉछ। 

ऩङ्चयच्छेद -१६ को द्रष्टव्म १ य 
बाग ८४ को द्रष्टव्म १ को 
अधीनभा यही शीषिक ८४.८५ 
को ङ्जववयणसॉग ङ्झभल्ने मन्त्र 
उऩकयणहरूराई मसै शीषिकभा 
वगॉकयण गङ्चयनेछ य मस  
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दयफन्दीको अन्म शीषिकफाट 
वगॉकयण गङ्चयने छैन।"    

  (२३४) साङ्जवकको द्रष्टव्म ९ 
(हार ऩङ्टन: िभाङ्जङ्कत द्रष्टव्म ११ 
को िण्ड (अ) भा यहेका 
"द्रष्टव्महरू ९(अ) य ९(आ)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा द्रष्टव्म 
"१२(अ) य १२(आ)" बङ्ङे 
शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (२३५) बाग ८४ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ भा यहेको "द्रष्टव्म ५ 
(इ)" बङ्ङे शब्दहरूको को सट्टा 
"द्रष्टव्म ६(इ)" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (२३६) शीषिक ८४.१४ भा 
बएको शीषिक ऩाठको सट्टा 
देहामको शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको 
छ:-  

"८४.१४  हावादाय  ऩम्ऩ  वा  भ्माकङ्ट भ  ऩम्ऩ, 

हावा वा अन्म ग्माॉस सॊऩीङ्झडत्रहरु 
(कम्प्रसेय) य ऩङ्खाहरु; ङ्जपल्टयहरू 
जडेको वा नजडेको ऩङ्खा सभाङ्जवष्ट 
बएको वामङ्ट सिाय (बेङ्ञन्टरेङ्जटङ्ग) 
का  वा  ङ्चयसाइङ्ञक्रङ  हङ्टडहरू; 
ङ्जपल्टयहरू जोङ्झडएका वा 
नजोङ्झडएका ग्माॉस नङ्झछने जैङ्जवक  
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सङ्टयङ्ञऺत क्माङ्झफनेटहरू।"  
  (२३७) उऩशीषिक 

८४१४.६०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "८४१४.७०.०० -ग्मास नङ्झछने जैङ्जवक सङ्टयङ्ञऺत 

क्माङ्झफनेटहरू।" १५ 

  (२३८) उऩशीषिक 
८४१८.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "८४१८.१०.०० -छङ्ट टै्ट  फाङ्जहयी  ढोकाहरू 
(एक्स्टनिर डोय) वा घयाि (रवय) 
हरू  वा ङ्झतनका सॊमोजन 
(कङ्ञम्फनेशन) हरू जडान बएका 
सॊमङ्टि येङ्जफ्रङ्ञजयेटय-ङ्जफ्रजयहरू" १५ 

  (२३९) उऩशीषिक 
८४१९.११.००      ऩङ्झछ 
देहामको उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको 
छ:-  

 "८४१९.१२.०० --सौमि शङ्ञिफाट चल्ने ऩानी 
तताउने ङ्जहटयहरू (सोराय वाटय 
ङ्जहटसि)"  १० 

  (२४०)उऩशीषिक 
८४१९.१९.१० य 
८४१९.१९.९० हटाई देहामको  
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उऩशीषिक याङ्ञिएको छ। 
 "८४१९.१९.०० --अन्म"  १० 

  (२४१) ८४१९.३ देङ्ञि 
८४१९.३९.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-सङ्टकाउने मन्त्रहरू (रामसि):  

 ८४१९.३३.०० --ङ्जहभशङ्टष्कीकयण उऩकयणहरू  

(रामोङ्जपराइजेसन एऩमाियटस), 
ङ्जहभशङ्टष्कीकयण एकाइ (ङ्जफ्रज 
राइङ मङ्टङ्झनट) य  ऩचका 
ङ्जकङ्झसभका सङ्टकाउने उऩकयणहरू  
(स्प्र ेरामसि)   ५ 

 ८४१९.३४.०० --अन्म, कृङ्जष उत्ऩादनको राङ्झग  ५ 

 ८४१९.३५.०० --अन्म, काठ, कागजको ऩल्ऩ, 
कागज य कागजगाताको राङ्झग  ५ 

 ८४१९.३९.०० --अन्म"  ५ 

  (२४२) उऩशीषिक 
८४२१.३१.०० ऩङ्झछ देहामको 
थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "८४२१.३२.०० --आन्तङ्चयक कम्फसन 
इङ्ञिनहरूफाट ङ्झनस्कने ग्मासराई 
ऩङ्चयशोधन वा ङ्झनस्ऩन्दन 
ङ्झनङ्झभत्तका, सॊमोजन बएका वा १५ 
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नबएका, क्माटङ्झरक कन्बटियहरू 
वा कण ङ्झनस्ऩन्दकहरू 
(ऩाङ्जटिकङ्ट रेट ङ्जपल्टसि)" 

  (२४३) उऩशीषिक 
८४२८.६०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "८४२८.७०.०० -औद्योङ्झगक योफोटहरू" ५ 

  (२४४) शीषिक ८४.३८ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-  

"८४.३८  प्राणीजन्म (एङ्झनभर) वा  
अवाष्ऩशीर  वनस्ऩङ्झत ( ङ्जपक्स्ड  
बेङ्ञजटेफर)  वा सूक्ष्भजैङ्जवक 
(भाइिोङ्झफमर) फोसो वा तेरको 
ङ्झनष्कषिण ( एक्सट्रमाक्सन) वा  
तमाय (ङ्जप्रऩयेशन) गनि ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्त्रावरी फाहेक, िाद्य वा ऩेम 
ऩदाथिको औद्योङ्झगक  तमायी वा  
उत्ऩादनको  राङ्झग  चाङ्जहने  मस  
बागभा अन्मत्र उल्रेि नबएका 
वा  सभावेश  नबएका  मन्त्रावरी 
(भेङ्ञशनयी)।  

  (२४५) शीषिक ८४.६२ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  
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"८४.६२  धात ङ्टराई  तताएय  ङ्जऩटेय  आकाय  
ङ्छदने ( पोङ्ञजिङ्ग) घनरे  ठोक्न े
(ह्याभङ्चयङ्ग) वा  साॉचोभा  हारेय  
आकाय ङ्छदने ( डाइपोङ्ञजिङ) 
(योङ्झरङ ङ्झभरहरू फाहेक); 
ङ्जिमाद्वाया  धात ङ्टको  काभ  गनि  
ङ्झनङ्झभत्तका  माङ्ञन्त्रक  औजाय 
(भेङ्ञशन टङ्टल्स) सॊऩीडक  वा  
दावमन्त्र ( प्रसेेस) हरु सभेत ; 

धात ङ्टराई  फङ्गमाएय  (फेङ्ञण्डङ्ग), 
भोडेय ( पोङ्ञल्डङ्ग), सोझो  ऩायेय 
(स्टे्रटेङ्झनङ्ग), चेप्टो  ऩायेय 
(फ्ल्माटेङ्झनङ्ग), कते्रय ( ङ्ञशमङ्चयङ्ग), 
ङ्झछद्र  ऩायेय ( ऩङ्ञिङ्ग) वा  िाॉचा  
फनाएय वा प्वार ऩाने (नोङ्ञचङ्ग वा 
ङ्झनफङ्झरङ) (र- फेिहरू फाहेक) 
ङ्जिमाद्वाया   धात ङ्टको  काभ  गनि  
ङ्झनङ्झभत्तका  माङ्ञन्त्रक  औजायहरु-
भेङ्ञशन ( टङ्टल्स) (प्रसेहरू, 
रम्फाइभा ङ्ञचने य रम्फाइभा 
काट्ने  सभेत); धात ङ्ट वा धात ङ्टको 
कायफाइड्को काभ गने सॊऩीडक 
वा दाफक मन्त्रहरु (प्रसेेस), भाङ्झथ 
उल्रेि नबएका ।  

  -धात ङ्टराई ङ्जऩटेय आकाय ङ्छदने ताऩ 
अङ्झबरूऩण (हट पङ्झभिङ) 
मन्त्रहरू, साॉचोभा ढारेय आकाय  
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ङ्छदने (डाइ पोङ्ञजिङ) (प्रसेहरू 
सभेत) य तताएय ङ्जऩट्ने घन (हट 
ह्याभय) हरू:    

 ८४६२.११.०० --क्रोज्ड डाइपोङ्ञजिङ मन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.१९.०० --अन्म ५ 

  -चेप्टा उत्ऩादनहरूको राङ्झग 
फङ्क्रग्माउने, भोड्न,े सोझो ऩाने, 
वा च्माप्टो ऩाने (प्रसे बे्रकहरू 
सभेत) मन्त्रहरू:  

 ८४६२.२२.०० --प्रोपाइर फनाउने मन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.२३.०० --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत प्रसे 
बे्रकहरू ५ 

 ८४६२.२४.०० --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत 
प्मानर फेन्डयहरू ५ 

 ८४६२.२५.०० --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत योर 
फनाउने  मन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.२६.०० --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत 
फङ्क्रग्माउने, भोड्न,े सोझो ऩाने, 
वा च्माप्टो ऩाने अन्म मन्त्रहरू  

 ८४६२.२९.०० --अन्म  ५ 

  -चेप्टा उत्ऩादनहरूको  राङ्झग 
प्वार ऩाने य कत्रने मन्त्रहरू 
सॊमोजन बएका फाहेक रम्फाइभा 
ङ्ञचने (ङ्ञस्रङ्जटङ राइन्स)्,  
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रम्फाइभा काट्ने (कट-टङ्ट-रेन्थ 
राइन्स) य अन्म कत्रने 
(ङ्ञशमङ्चयङ) मन्त्रहरू (प्रसेहरू 
फाहेक); 

 ८४६२.३२.०० --रम्फाइभा ङ्ञचने (ङ्ञस्रङ्जटङ 
राइन्स)  य रम्फाइभा काट्ने 
(कट-टङ्ट-रेन्थ राइन्स)  ५ 

 ८४६२.३३.०० --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत 

कत्रने (ङ्ञशमङ्चयङ) मन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.३९.०० --अन्म ५ 

  -चेप्टा उत्ऩादनहरूका राङ्झग 
प्वार ऩाने य कत्रने मन्त्रहरू 
जोङ्झडएका रगामत  ङ्झछद्रहरू 
फनाउने (ऩङ्ञन्चङ),िाॉचाहरू 
फनाउने (नोङ्ञचङ) वा प्वार ऩाने 
(ङ्झनफङ्झरङ) (प्रसेहरू फाहेक) 
मन्त्रहरू:  

 

 

८४६२.४२.००  --साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत 
५ 

 ८४६२.४९.०० --अन्म ५ 

  -नरी, ऩाइऩ, िोिा  िण्ड (हरो 
सेक्सन) य छड (फाय) (प्रसेहरू 
फाहेक) का कामिका राङ्झग 
मन्त्रहरू:   

 ८४६२.५१.०० -- साॊङ्ञख्मक रूऩरे ङ्झनमङ्ञन्त्रत ५ 
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 ८४६२.५९.०० --अन्म ५ 

  -शीत धात ङ्ट (कोल्ड भेटर) 

कामिका प्रसेहरू:  

 ८४६२.६१.०० --हाइरोङ्झरक प्रसेहरू ५ 

 ८४६२.६२.०० --भेकाङ्झनकर प्रसेहरू ५ 

 ८४६२.६३.०० --सवो-प्रसेहरू ५ 

 ८४६२.६९.०० --अन्म   ५ 

 ८४६२.९०.०० -अन्म" ५ 

  (२४६) उऩशीषिक 
८४७९.२०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "८४७९.२०.०० -जीवजन्तङ्टजन्म  वा अवाष्ऩशीर 
वानस्ऩङ्झतक वा  सूक्ष्भजैङ्जवक 
फोसो  वा  तेर  तमाय  गने  वा  
ङ्झनष्कषिण ङ्झनङ्झभत्तका मन्त्रावरी" ५ 

  (२४७) उऩशीषिक 
८४७९.८२.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड)  सभङ्ञस्थङ्झतक 
(आइसोस्टेङ्जटक) प्रसेहरू" ५ 

  (२४८) उऩशीषिक 
८४८२.४०.०० य 
८४८२.५०.०० को सट्टा  
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देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्- 

 "८४८२.४०.०० -ङ्झनडर योरय ङ्झफमङ्चयङ्गहरू, केज 
य ङ्झनडर योरय जडानहरू 
(एसेभफङ्झरज)  सभेत ५ 

 ८४८२.५०.०० -अन्म फेरनाकाय योरय 
ङ्झफमङ्चयङ्गहरू, केज य ङ्झनडर योरय 
जडानहरू (एसेभफङ्झरज)  सभेत" ५ 

  
 

(२४९) शीषिक ८४.८४ ऩङ्झछ 
देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"८४.८५  एङ्झडङ्जटव उत्ऩादनका राङ्झग  मन्त्र 
(भेङ्ञशन) हरू। (३डी ङ्जप्रङ्ञन्टङ्गको 
रूऩभा ऩङ्झन फङ्टङ्ञझने)  

 ८४८५.१०.०० -धात ङ्ट यािेय फनाउने     ५ 

 ८४८५.२०.०० -प्राङ्जष्टक वा यफय यािेय फनाउने   ५ 

 ८४८५.३०.०० -प्राष्टय, ङ्झसभेण्ट, भाटो वा काॉच 
यािेय फनाउने ५ 

 ८४८५.८०.०० -अन्म  ५ 

 ८४८५.९०.०० -ऩाटिऩ ङ्टजािहरू" ५ 

  (२५०) शीषिक ८४.८६ को 
शीषिक ऩाठभा यहेका "द्रष्टव्म 
९(इ)" बङ्ङे शब्दहरूको  सट्टा 
"द्रष्टव्म ११(इ)" बङ्ङे शब्दहरू  
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याङ्ञिएका छन।्  
  (२५१) उऩशीषिक 

८४८६.४०.०० को उऩशीषिक 
ऩाठभा यहेका "द्रष्टव्म ९(इ)" 
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा "द्रष्टव्म 
११(इ)" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन।्  

  (२५२) बाग ८५ को द्रष्टव्म ४ 
ऩङ्झछ देहामको नमाॉ द्रष्टव्म ५ थऩ 
गयी साङ्जवकको द्रष्टव्म ५ राई 
द्रष्टव्म ६ कामभ गङ्चयएको छ:-   

  "५. शीषिक ८५.१७ को 
प्रमोजनको राङ्झग "स्भाटिपोनहरू"  

बङ्ङारे स्वचाङ्झरत आॉकडा 
प्रशोधन मन्त्ररे जस्तै डाउनरोड  
गने, तेस्रो ऩऺीम एङ्ञप्रकेशनहरू 
रगामत  एकैसाथ धेयै 
एङ्ञप्रकेशनहरू चल्ने जस्ता 
कामिहरू सम्ऩादन गने गयी 
रूऩाङ्जङ्कत गङ्चयएका ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरू य भागिङ्झनदेशन 
सहामता प्रणारी (न्माङ्झबगेशनर 
एड ङ्झसस्टभ) जस्ता अन्म 
ङ्जवशेषताहरू एकीकृत गङ्चयएका वा 
नगङ्चयएका, भोफाइर सिारन 
प्रणारी (टेङ्झरपोन अऩयेङ्जटङ 
ङ्झसस्टभ) जङ्झडत सेरङ्टरय  
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नेटवकि हरूका राङ्झग फनाइएका  
टेङ्झरपोनहरू सम्झनङ्ट ऩछि।"    

  (२५३) बाग ८५ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ५ हार कामभ गङ्चयएको 
६ ऩङ्झछ देहामको नमाॉ द्रष्टव्म ७ 
थऩी साङ्जवकको द्रष्टव्म ६ देङ्ञि 
८ सम्भराई द्रष्टव्म ८ देङ्ञि १० 
कामभ गङ्चयएको छ:-  

  "७. शीषिक ८५.२४ को 
प्रमोजनको राङ्झग "सभतर  
प्रदशिन  ऩट भोड्यूरहरू 
(फ्ल्माट  प्मानर  ङ्झडस्प्रे 

भोड्यूल्स)" बङ्ङारे प्रमोग 
गनङ्टिबन्दा ऩङ्जहरे अन्म 
शीषिकका वस्तङ्टहरूभा सभावेश 
गनङ्टि ऩने गयी रूऩाङ्कन 
गङ्चयएका, सूचना प्रदशिनको 
राङ्झग कङ्ञम्तभा प्रदशिन ङ्ञस्िन 
जोङ्झडएका साधन वा 
उऩकयणहरूराई जनाउॉछ। 
सभतर  प्रदशिन  ऩट 

भोड्यूरहरूका राङ्झग प्रदशिन 
ङ्ञस्िनहरूभा, तय मङ्झतभा भात्र 
सीङ्झभत नबई सभतर 
(फ्ल्माट), घङ्टभाइएका (कभ्डि), 
रचकदाय (फ्रेकङ्ञजवर), 
दोफानि ङ्झभल्ने  (पोल्डेफर) वा  
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तन्काउन ङ्झभल्ने (स्टे्रचेवर) 
स्वरूऩका  सभावेश हङ्टन्छन।्  

सभतर  प्रदशिन  ऩट  
भोड्यूरहरू दृश्म सङे्कतहरू 
प्राप्त (ङ्चयङ्झसङ्झबङ) गने  य 
त्मस्ता सङे्कतहरूराई  
प्रदशिनभा ङ्जऩक्सेरहरूभा 
ङ्जवङ्झनमोजन गनि आवश्मक ऩने 
अङ्झतङ्चयि अवमव (इङ्झरभेन्ट) 
हरू सभावेश गङ्चयएका हङ्टन 
सक्छन।् तय शीषिक 
८५.२४ रे दश्म सङे्कतहरू 
(उदाहयणको राङ्झग स्केरय 
आइसी, डीकोडय आइसी, मा 
एङ्ञप्रकेशन प्रोसेसयहरू) वा 
अन्म शीषिकहरूका 
भारवस्तङ्टको ङ्जवशेषता बएका 
प्रदशिन भोड्यूरहरूराई 
सभेट्दैन। 

   मस द्रष्टव्मभा ऩङ्चयबाङ्जषत 
सभतर  प्रदशिन  ऩट  
भोड्यूरहरूको वगॉकयणको 
राङ्झग मस दयफन्दीको अन्म   
शीषिकबन्दा  शीषिक ८५.२४ 
राई  प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ। 

  (२५४) बाग ८५ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ८ हार कामभ गङ्चयएको  
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द्रष्टब्म १० ऩङ्झछ देहामको नमाॉ 
द्रष्टव्म ११ थऩ गङ्चयएको छ:-   

  "११. शीषिक ८५.३९ को 
प्रमोजनको राङ्झग "राइट- 
इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड (एरइडी) 
प्रकाशका स्रोतहरू (राइट 
सोसेस)" बङ्ङे अङ्झबव्मङ्ञिरे 
देहामका कङ्ट याहरूराई सभावेश 
गदिछ:  

(क) ङ्जवद्यङ्टतीम ऩङ्चयऩथभा 
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयएका राइट- 
इङ्झभङ्जटङ्ग डामोडहरूभा 
आधाङ्चयत  थऩ अवमवहरू 
जस्तै ङ्जवद्यङ्टतीम, माङ्ञन्त्रक, 
ताऩक वा अङ्ञप्टकर    
तत्त्वहरू बएका ङ्जवद्यङ्टतीम 
प्रकाशका स्रोतहरू । 
ङ्झतनीहरूभा  ङ्जवबि 
(ङ्झडङ्ञस्िट) सङ्जिम तत्त्वहरू, 
ङ्जवबि (ङ्झडङ्ञष्िट) ङ्झनङ्ञष्िम 
तत्त्वहरू वा ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झति 
वा ङ्जवद्यङ्टत ङ्झनमन्त्रणको 
प्रमोजनको राङ्झग  शीषिक 
८५.३६ वा ८५.४२ का 
साभानहरू ऩङ्झन याङ्ञिएका 
हङ्टन्छन।् राइट इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोड भोड्यङ्टरहरू सङ्ञजरै  
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स्थाऩना (इन्स्टरेशन) 
गनिको राङ्झग वा  प्रकाशभा 
प्रङ्झतस्थाऩनाको राङ्झग य 
माङ्ञन्त्रक तथा ङ्जवद्यङ्टतीम 
सम्ऩकि  सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग 
क्माऩ रूऩाङ्जङ्कत हङ्टॉदैनन।्  

(ि) "राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड 
फत्तीहरू"  जङ्टन एक वा फढी 
एरइडी भोड्यूरहरू  य 
ङ्जवद्यङ्टतीम, माङ्ञन्त्रक, ताऩक 
वा अङ्ञप्टकर तत्त्वहरू 
बएका ङ्जवद्यङ्टतीम प्रकाशका 
स्रोतहरू हङ्टन। राइट-
इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड (एरइडी) 
भोड्यङ्टर य राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोड फत्तीहरू फीचको 
ङ्झबङ्ङता के हो बने सङ्ञजरै 
स्थाऩना (इन्स्टरेशन) 
गनिको राङ्झग वा प्रकाश 
प्रङ्झतस्थाऩनाको राङ्झग य 
माङ्ञन्त्रक तथा ङ्जवद्यङ्टतीम 
सम्ऩकि  सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताको राङ्झग 
फत्तीहरु क्माऩ रूऩाङ्जङ्कत 
(क्माऩ ङ्झडजाइन्ड) हङ्टन्छन।्    

  (२५५) बाग ८५ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ९ राई १२ कामभ 
गङ्चयएको छ । बाग ८५ को  
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साङ्जवकको द्रष्टव्म ९ को िण्ड 
(क) हार कामभ गङ्चयएको द्रष्टव्म 
१२ को िण्ड (क) को सट्टा 
देहामको िण्ड  (क) याङ्ञिएको 
छ:- 

  "(क) (अ) “अधि-सॊवाहक (सेङ्झभ-
कन्डक्टय) साधनहरू 
(ङ्झडबाइसेस)” बङ्ङारे ङ्जवद्यङ्टत ऺेत्र 
(इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जपल्ड) को अनङ्टप्रमोग 
(अङ्ञप्रकेशन) भा प्रङ्झतयोधकता 
(येङ्झसङ्ञस्टङ्झबटी) को ङ्जवङ्झबङ्ङता 
(भ्माङ्चयएशन) भाङ्झथ ऩङ्चयचारन 
(अऩयेशन) बय ऩने अधि-सॊवाहक 
साधनहरू ( सेङ्झभकन्डक्टय 
ङ्झडबाइसेज) राई जनाउॉछ। 

अधि-सॊवाहक साधनहरूभा 
सहामक कामिहरूका सङ्जिम वा 
ङ्झनङ्ञष्िम साधनहरू जडान बएका 
वा   नबएका एकाङ्झधक (प्रङ्टयर) 
तत्त्वहरू (एरभेन्ट्स) का 
सॊमोजन (एसेम्फरी) ऩङ्झन सभावेश 
हङ्टन सक्छन। 

मो ऩङ्चयबाषाको प्रमोजनको राङ्झग 
"अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
ट्रान्स्ड्यङ्टसयहरू" बनेका 
आन्तङ्चयक (इङ्ञन्ट्रङ्ञन्जक) कामि 
सम्ऩादन गने य  कङ्ट नै ऩङ्झन  
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प्रकायको बौङ्झतक वा यासामङ्झनक 
दश्म घटना वा कामिराई 
ङ्जवद्यङ्टतीम सङे्कतभा वा ङ्जवद्यङ्टतीम 
सङे्कतराई कङ्ट नै प्रकायको बौङ्झतक 
घटना (पेनोभेना) वा कामिभा 
ऩङ्चयवतिन गनि सऺभ ङ्जवबि 
(ङ्झडस्कृट) प्रकायका अधि-
सॊवाहकभा आधाङ्चयत सेन्सयहरू, 
अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
एक्च ङ्टएटयहरू, अधि-सॊवाहकभा 
आधाङ्चयत येजोनेटयहरू य अधि-
सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
ओङ्ञस्सरेटयहरू हङ्टन ्। 

अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
ट्रान्सड्यङ्टसयहरूभा सफै तत्त्वहरू 
अङ्जवबि ङ्जकङ्झसभरे सॊमोजन 
गङ्चयएका हङ्टन्छन ्य ङ्झतनीहरुको 
ङ्झनभािण वा कामिराई सऺभ 
फनाउन आवश्मक साभग्रीहरू 
अङ्जवबि ङ्जकङ्झसभरे सॊरग्न 
गङ्चयएका ऩङ्झन  हङ्टन सक्छन।् 

देहामका  अङ्झबव्मङ्ञिहरूको अथि: 
  (१) "अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत" 

बङ्ङारे अधि-सॊवाहक  आधाय 
(सब्सटे्रट) भा फनाइएका वा 
ङ्झनभािण गङ्चयएका वा अधि-
सॊवाहक ऩदाथिहरूफाट फनेका,  
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अधि-सॊवाहक प्रङ्जवङ्झधद्वाया ङ्झनभािण 
गङ्चयएका, जसभा अधि-सॊवाहक 
आधाय (सब्सटे्रट) वा   ऩदाथिरे 
ट्रान्सड्यूसयको कामि य       
ङ्झनष्ऩादनको भहत्त्वऩूणि य  
अऩङ्चयवतिनीम बङू्झभका िेरेको 
हङ्टन्छ य मसको सिारन बौङ्झतक, 
ङ्जवद्यङ्टतीम, यासामङ्झनक य 
अङ्ञप्टकर गङ्टणहरू रगामत अधि-
सॊवाहक गङ्टणहरू (प्रऩङ्जटिज) भा 
आधाङ्चयत हङ्टन्छ।  

  (२) "बौङ्झतक वा यासामङ्झनक 
दश्म घटनाहरू (पेनोभेना) ", 
दवाव (प्रसेय),  ध्वङ्झनक तयङ्गहरू  

(अकङ्ट ङ्ञस्टक वेभ्स), गङ्झतफधिन 
(एङ्ञक्सरेयेसन), कम्ऩन 
(बाइबे्रसन), चार (भङ्टबभेन्ट),  

अङ्झबङ्जवन्मास (ओङ्चयमन्टेसन),  

ङ्झनष्ऩीडन (स्टे्रन), च ङ्टम्फकीम 
ऺेत्रको फर (म्माग्नेङ्जटक ङ्जपल्ड 
स्टे्रन्थ), ङ्जवद्यङ्टतीम ऺेत्रको फर 
(इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जपल्ड स्टे्रन्थ), 
प्रकाश, येङ्झडमोधङ्झभिता (येङ्झडमो 
एङ्ञक्टङ्झबटी), आद्रता (ह्यङ्टङ्झभङ्झडङ्जट), 
फहाव (फ्रो), यासामङ्झनक 
सघनता (केङ्झभकर कन्सन्टे्रसन) 
इत्माङ्छद सॉग सम्फङ्ञन्धत छन।्    
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  (३) "अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
सेन्सय" अधि-सॊवाहक साधन 
(ङ्झडबाइस) को एउटा प्रकाय हो 
जसभा भाइिोइरेकट्रोङ्झनक वा 
माङ्ञन्त्रक सॊयचनाहरू यहेका 
हङ्टन्छन,् ङ्जमनीहरू स्थूर रूऩभा वा 
अधि-सॊवाहकको  सतहभा  तमाय  
गङ्चयएका  हङ्टन्छन्  य  बौङ्झतक  वा  
यासामङ्झनक  ऩङ्चयभाणहरू  ऩत्ता  
रगाउन ेकामि गदिछन ्य ङ्जवद्यङ्टतीम 
गङ्टण ( प्रोऩटॊ) भा  हङ्टने  ऩङ्चयवतिन  
वा  माङ्ञन्त्रक (भेकाङ्झनकर)  
सॊयचनाको ङ्जवस्थाऩनका कायणरे 
ङ्झतनराई  ङ्जवद्यङ्टतीम सङे्कतभा  
फदल्छन।्   

  (४) "अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
प्रवतिक (एक्च ङ्टएटय)" अधि-
सॊवाहक साधन (ङ्झडबाइस) को 
एउटा प्रकाय हो जसभा  

भाइिोइरेक्ट्रोङ्झनक  वा  माङ्ञन्त्रक 
(भेकाङ्झनकर) सॊयचनाहरू यहेका 
हङ्टन्छन,् ङ्जमनीहरू स्थूर रूऩभा वा 
अधिसॊवाहकको  सतहभा  ङ्झसजिना  
गङ्चयएका  हङ्टन्छन्  य  ङ्जमनरे  
ङ्जवद्यङ्टतीम  सङे्कतराई  बौङ्झतक  
गङ्झतभा  ऩङ्चयवतिन  गने  काभ  
गदिछन ्।  
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  (५) "अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 
प्रङ्झतध्वङ्झनत मन्त्र (येजोनेटय)" 
अधि-सॊवाहक साधन (ङ्झडबाइस) 
को एउटा प्रकाय हो जसभा  
भाइिोइरेक्ट्रोङ्झनक  वा  माङ्ञन्त्रक 
(भेकाङ्झनकर) सॊयचनाहरू यहेका 
हङ्टन्छन,् ङ्जमनीहरू स्थूर रूऩभा वा 
अधि-सॊवाहकको सतहभा ङ्झसजिना 
गङ्चयएका  हङ्टन्छन ्य ङ्जमनरे  ऩूवि  
ङ्झनधािङ्चयत  आवङृ्झतको  माङ्ञन्त्रक  वा 
ङ्जवद्यङ्टतीम दोरन (ओङ्ञस्सरेशन)  
ङ्झसजिना गदिछन ्जङ्टन फाह्य आदान 
(इन्ऩङ्टट)को प्रङ्झतङ्जिमा स्वरूऩ 
उत्ऩङ्ङ हङ्टने ती सॊयचनाको बौङ्झतक 
ज्माङ्झभङ्झत ( ङ्जपङ्ञजकर  ङ्ञजमोभेट्री) 
भा बय ऩदिछ ।   

  (६) ”अधि-सॊवाहकभा  आधाङ्चयत  
दोरक ( ओङ्ञस्सरेटय) “ 
अधिसॊवाहक साधनको एउटा 
प्रकाय हो  जसभा  
भाइिोइरेक्ट्रोङ्झनक  वा  माङ्ञन्त्रक 
(भेकाङ्झनकर)  सॊयचनाहरू यहेका 
हङ्टन्छन,् ङ्झतनीहरू स्थूर रूऩभा वा 
अधि-सॊवाहक (सेङ्झभकन्डक्टय) को 
सतहभा ङ्झसजिना गङ्चयएका हङ्टन्छन् 
य  ङ्जमनरे  ती  सॊयचनाको  बौङ्झतक 
ज्माङ्झभङ्झत  ( ङ्जपङ्ञजकर ङ्ञजमोभेट्री)  
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भा  आधाङ्चयत  ऩूवि  ङ्झनधािङ्चयत  
आवङृ्ञत्तको माङ्ञन्त्रक वा ङ्जवद्यङ्टतीम 
दोरन (ओङ्ञस्सरेशन) ङ्झसजिना गने 
काभ गदिछन ्। 

  (आ) "राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोडहरू 
(एरइडी)" ङ्जवद्यङ्टतीम रूऩभा 
एकआऩसभा आफि बएका वा 
नबएका य सङ्टयऺात्भक 
डामोडहरूसॉग जोङ्झडएका वा 
नजोङ्झडएका अधि-सॊवाहक ऩदाथिभा 
आधाङ्चयत अधि-सॊवाहक साधनहरू 
हङ्टन ्जसरे ङ्जवद्यङ्टतीम ऊजािराई 
दश्म, इन्फ्रा-येड वा ऩयाफैजनी 
(अल्ट्राभ्वारेट) ङ्जकयणहरूभा 
फदल्छन।् शीषिक ८५.41 का 
राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोडहरूभा 
शङ्ञि (ऩावय) आऩूङ्झति (सप्राई)  
गने वा  शङ्ञि (ऩावय) ङ्झनमन्त्रण 
(कन्ट्रोर)  गने उद्देश्मका राङ्झग  
तत्त्वहरू (एङ्झरभेन्ट्स) सभावेश 
गङ्चयएका हङ्टॉदैनन।्"  

  (२५६) बाग ८५ को साङ्जवकको 
द्रष्टव्म ९ को िण्ड (ि) को 
उऩिण्ड (ई) को ३(क) हार 
कामभ गङ्चयएको द्रष्टव्म १२ को 
िण्ड (ि) को उऩिण्ड (ई) को 
३(क) को सट्टा देहामको ३(क)   
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याङ्ञिएको छ:- 
  "३(क) " ङ्झसङ्झरकनभा  आधाङ्चयत  

सेन्सयहरू" भा  
भाइिोइरेक्ट्रोङ्झनक  वा  माङ्ञन्त्रक 
(भेकाङ्झनकर) सॊयचनाहरू यहेका 
हङ्टन्छन ्ङ्जमनीहरू स्थूर रूऩभा वा 
अधि-सॊवाहकको  सतहभा  तमाय  
गङ्चयएका  हङ्टन्छन्  य  बौङ्झतक  वा  
यासामङ्झनक  दश्म घटनाहरू 
(पेनोभेना)  ऩत्ता  रगाउने  कामि  
गदिछन् य ङ्जवद्यङ्टतीम गङ्टण (प्रो ऩटॊ) 
भा हङ्टने ऩङ्चयवतिन वा भेकाङ्झनकर 
सॊयचनाको ङ्जवस्थाऩनका कायणरे 
ङ्झतनराई  ङ्जवद्यङ्टतीम सङे्कतभा  
ऩायिभण (ट्रान्सड्यङ्टस) गदिछन् । 
"बौङ्झतक वा यासामङ्झनक  दश्म 
घटनाहरू (पेनोभेना)" दवाफ 
(प्रसेय), ध्वनी तयङ्ग (अकङ्ट ङ्ञस्टक 
वेब), गङ्झतवधिन (एक्सीरयेशन), 
कम्ऩन (बाइबे्रशन), चार 
(भङ्टबभेन्ट), ओङ्चयमन्टेसन), 
ङ्झनष्ऩीडन (स्टे्रन),  च ङ्टम्फकीम 
ऺेत्रको फर ( म्माग्नेङ्जटक ङ्जपल्ड 
स्टे्रन्थ), ङ्जवद्यङ्टतीम ऺेत्रको फर 
(इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जपल्ड स्टे्रन्थ),  
प्रकाश (राइट),  येङ्झडमोधङ्झभिता 
(येङ्झडमोएङ्ञक्टङ्झबटी),  आद्रिता   
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(ह्यङ्टङ्झभङ्झडङ्जट), प्रवाह (फ्रो),  

यासामङ्झनक सघनता (केङ्झभकर 
कन्सन्टे्रसन) इत्माङ्छदसॉग 
सम्फङ्ञन्धत छन।्"   

  (२५७) बाग ८५ को द्रष्टव्म 
१० हटाइएको छ।  

  (२५८) बाग ८५ को 
"उऩशीषिक-द्रष्टव्म" बङ्ङे  
शब्दहरूको  सट्टा "उऩशीषिक 
द्रष्टव्महरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (२५९) बाग ८५ को देहामका 
१ देङ्ञि ३ सम्भका नमाॉ 
उऩशीषिक द्रष्टव्महरु  यािी 
साङ्जवकको उऩशीषिक द्रष्टव्म १ 
राई उऩशीषिक द्रष्टव्म ४ कामभ 
गङ्चयएको छ:-  

  "१. उऩशीषिक ८५२५.८१.०० 
रे केवर देहामका  एक वा 
फढी ङ्जवशेषताहरू बएका उच्च 
गङ्झतका टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू, 
ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू य ङ्झबङ्झडमो 
क्माभया येकडियहरूराई 
सभेट्दछ: 

-  रेिन गङ्झत प्रङ्झत 
भाइिोसेकेण्ड ०.५  
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ङ्झभङ्झरङ्झभटयबन्दा फढी बएका; 

- टाइभ ङ्चयजोल्मङ्टसन ५०  
न्मानोसेकेण्ड वा कभ बएका; 

 -  फे्रभ दय प्रङ्झतसेकेण्ड 
२२५००० फे्रभबन्दा फढी 
बएका  

  २. उऩशीषिक ८५२५.८२.०० 
को सम्फन्धभा, ङ्जवङ्जकयणफाट 
फचाउने (येङ्झडमसन-हाडेन्ड)  वा 
ङ्जवङ्जकयण सङ्जहष्णङ्ट (येङ्झडएसन-
टोरयेन्ट) टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू, 
ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू, ङ्झबङ्झडमो 
क्माभया येकडियहरु उच्च-ङ्जवङ्जकयण 
वातावयणभा सिारन गनि सङ्जकने 
गयी रूऩाङ्जङ्कत वा ङ्झसर गङ्चयएका 
हङ्टन्छन ् । मी क्माभयाहरू 
ऩङ्चयचारन ङ्झगयावट ङ्झफना   कङ्ट र 
ङ्जवङ्जकयणको भात्रा कङ्ञम्तभा 
५०×१०३ जीवाई  (ङ्झसङ्झरकन) 
(५×१०६ आयएडी (ङ्झसङ्झरकन)) 
सहन (ङ्जवथस्ट्याण्ड) गनि सक्ने 
गयी रूऩाङ्जङ्कत  (ङ्झडजाइन) गङ्चयएका 
हङ्टन्छन।   

  ३. उऩशीषिक ८५२५.८३.०० 
रे दश्म आकृङ्झतको साइज वा 
गङ्टणस्तय फढाउने य दश्म  
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आकृङ्झतभा ऩङ्चयवतिन हङ्टन सक्ने  
फनाउनको राङ्झग उऩरब्ध 
प्रकाशराई इरेक्ट्रोनहरूभा 
ऩङ्चयवतिन गनि पोटोक्मा्मोड 
प्रमोग गने  याङ्झत्र दृङ्जष्ट (नाइट 
बीजन) टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू, 
ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू य ङ्झबङ्झडमो 
क्माभया येकडियहरूराई सभेट्छ। 
मस उऩशीषिकभा थभिर आकृङ्झत 
क्माभयाहरू ऩदैनन ्(साभान्मत: 
उऩशीषिक ८५२५.८९)।" 

  (२६०) बाग ८५ को साङ्जवकको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म (१) हार 
कामभ गङ्चयएको उऩशीषिक द्रष्टव्म 
४ ऩङ्झछ देहामको उऩशीषिक 
द्रष्टव्म ५ थऩ गङ्चयएको छ:-  

  "५. उऩशीषिकहरू  
८५.४९.११.०० देङ्ञि 
८५४९.१९.०० को प्रमोजनको 
राङ्झग, “प्रमङ्टि प्राथङ्झभक सेरहरू 
(स्ऩेण्ट प्राइभयी सेल्स), प्रमङ्टि 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू य प्रमङ्टि 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू ( स्ऩेण्ट 
इरेङ्ञक्ट्रक एक्मूभङ्टरेटसि)” ती हङ्टन ्
जो टङ्टटपङ्ट ट ( बे्रकेज), टङ्टिाटािी 
बएय (कङ्जटङ्ग-अऩ), घषिण ( ङ्जवमय) 
वा अन्म कायणहरूरे गदाि त्मसै  



 

514 
 

अवस्थाभा न प्रमोगको राङ्झग 
उऩमङ्टि हङ्टन्छन,् न ङ्चयचाजि गनि 
सङ्जकने हङ्टन्छन ्।" 

  (२६१) उऩशीषिक ८५०१.३ 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
८५०१.३ याङ्ञिएको छ:  

 

 

 "-अन्म डीसी भोटयहरू; 
पोटोबोङ्ञल्टक जेनेयेटयहरू 
फाहेकका डीसी जेनेयेटयहरू:"    

  (२६२) उऩशीषिक ८५०१.६को 
सट्टा देहामको उऩशीषिक 
८५०१.६ याङ्ञिएको छ:-  

  "-पोटोबोङ्ञल्टक जेनेयेटयहरू 
फाहेकका एसी जेनेयेटयहरू 
(अल्टयनेटयहरू):"  

 

 

 (२६३) उऩशीषिक 
८५०१.६४.०० ऩङ्झछ देहामका 
उऩशीषिकहरू थङ्जऩएका छन:्-  

 

 

 "-पोटोबोङ्ञल्टक डीसी 
जेनेयेटयहरू:  

 ८५०१.७१.०० --उत्ऩादन ऺभता ५० वाट 
ननाघेको  १५ 

 ८५०१.७२.०० --उत्ऩादन ऺभता ५० वाट 
नाघेको १५ 

 ८५०१.८०.०० -पोटोबोङ्ञल्टक एसी जेनेयेटयहरू" १५ 
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  (२६४) उऩशीषिक 
८५०७.४०.०० हटाइएको छ।  

  (२६५) उऩशीषिक 
८५१४.१०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-तातो सहने बट्टी य च ङ्टरोहरू:  

 ८५१४.११.०० --ताऩ सभङ्ञस्थङ्झतक (हट  
आइसोस्टेङ्जटक) प्रसेहरु भापी 

 ८५१४.१९.०० --अन्म" भापी 

  (२६६) उऩशीषिक 
८५१४.३०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-अन्म बट्टी य च ङ्टरोहरू:  

 ८५१४.३१.०० --इरेक्ट्रोन ङ्झफभ बट्टीहरू भापी 

 ८५१४.३२.०० --प्राज्भा य भ्माकङ्ट भ आकि  
बट्टीहरू भापी 

  --अन्म: भापी 

 ८५१४.३९.१० ---शफदाह भेङ्ञशन भापी 

 ८५१४.३९.९० ---अन्म" भापी 

  (२६७) शीषिक ८५.१७ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको  
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"टेङ्झरपोनहरू" बङ्ङे शब्दको सट्टा 
"स्भाटिपोनहरू य अन्म 
टेङ्झरपोनहरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।् 

  (२६८) उऩशीषिक ८५१७.१ 
को सट्टा देहामको उऩशीषिक 
८५१७.१ याङ्ञिएको छ:-   

  "-टेङ्झरपोन  सेटहरु; सेरङ्टरय  
सिारहरु  वा  अन्म  तायङ्जवहीन  
सिारहरुका  राङ्झग  प्रमोग  हङ्टने  
स्भाटिपोनहरू य अन्म 
टेङ्झरपोनहरू सभेत:"   

  (२६९)उऩशीषिक 
८५१७.१२.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

 "८५१७.१३.०० --स्भाटि पोनहरू भापी 

 ८५१७.१४.०० --सेरङ्टरय  सिारहरू  वा  अन्म  
तायङ्जवहीन  सिारहरूका  राङ्झग  
प्रमोग हङ्टने टेङ्झरपोनहरू"  भापी 

  (२७०) उऩशीषिक 
८५१७.७०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-ऩाटिऩ ङ्टजािहरू:  
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 "८५१७.७१.०० -- सफै  प्रकायका एङ्चयमर य 
एङ्चयमर ङ्चयफ्रेक्टयहरू; ङ्झतनीहरुका 
प्रमोगमोग्म ऩाटिऩ ङ्टजािहरू भापी 

 ८५१७.७९.०० --अन्म" भापी 

  (२७१) उऩशीषिक 
८५१९.५०.०० हटाइएको छ।  

  (२७२) शीषिक ८५.२३ ऩङ्झछ 
देहामको शीषिक ८५.२४ तथा 
सोका उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका 
छन:्-  

"८५.२४  स्ऩशि-सॊवेदनशीर (टच-
सेङ्ञन्सङ्जटव) स्िीन बएका वा 
नबएका सभतर  प्रदशिन  ऩट 

भोड्यङ्टरहरू (फ्माट प्मानर 
ङ्झडस्प्रे भोड्यूल्स)।  

  -ऩङ्चयचारक (राइबय)  हरू वा 
ङ्झनमन्त्रण ऩङ्चयऩथ (सङ्जकि ट) हरू 
यङ्जहतका:  

 ८५२४.११.०० --ङ्झरङ्ञक्वड ङ्जिस्टरहरूका १५ 

 ८५२४.१२.०० --अगािङ्झनक राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोडहरू (ओएरइडी) का  १५ 

 ८५२४.१९.०० --अन्म १५ 

  -अन्म:  

 ८५२४.९१.०० --ङ्झरङ्ञक्वड ङ्जिस्टरहरूका १५ 
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 ८५२४.९२.०० --अगािङ्झनक राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोडहरू (ओएरइडी) का १५ 

 ८५२४.९९.०० --अन्म १५ 

  (२७३) उऩशीषिक 
८५२५.८०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:-  

  "-टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू, 
ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू य ङ्झबङ्झडमो 
क्माभया येकडियहरू:  

  --मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म  
१ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभका 
उच्च गङ्झतका वस्तङ्टहरू्   

 ८५२५.८१.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८१.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८१.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू भापी 

  --अन्म,  मस बागको उऩशीषिक 
द्रष्टव्म २ भा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभका ङ्जवङ्जकयणफाट  
फचाउने (येङ्झडमसन-हाडेन्ड)  वा 
ङ्जवङ्जकयण सङ्जहष्णङ्ट (येङ्झडएसन-
टोरयेन्ट) वस्तङ्टहरू्  

 ८५२५.८२.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८२.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू भापी 
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 ८५२५.८२.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू भापी 

  --अन्म, मस बागको उऩशीषिक 
द्रष्टव्म ३ भा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभका याङ्झत्र दृङ्जष्ट (नाइट 
बीजन) वस्तङ्टहरू:   

 ८५२५.८३.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८३.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८३.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू भापी 

  --अन्म:  

 ८५२५.८९.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८९.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू भापी 

 ८५२५.८९.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरू भापी 

८५.२८  येङ्झडमो प्रसायण ( ब्रोडकास्ट) 
ग्राहकहरु  ( ङ्चयङ्झसबसि) अथवा 
ध्वङ्झन वा ङ्झबङ्झडमो अङ्झबरेिन 
(ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा ऩङ्टनरुत्ऩादन 
(ङ्चयप्रोड्यूङ्झसङ्ग) उऩकयणहरु 
(एऩयेटस) सभाङ्जवष्ट 
(इनकयऩोयेङ्जटङ्ग) बएका वा 
नबएका, टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका 
सङ्क्रग्रहण      ( ङ्चयसेप्सन) 
उऩकयण ( एऩयेटस); टेङ्झरङ्झबजन 
सङ्क्रग्रहण उऩकयणहरु सभाङ्जवष्ट 
नबएका भोङ्झनटयहरु 
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(ऩयीङ्जवऺकहरु) य  प्रोजेक्टय 
(प्रऺेङ्जऩत्र) हरु ।  

  
-येङ्झडमो ब्रोडकाष्ट ङ्चयङ्झसबयहरु वा 
ध्वङ्झन वा दश्म अङ्झबरेिन वा 
ऩङ्टनरुत्ऩादन उऩकयणहरु सभावेश 
बएका वा नबएका टेङ्झरङ्झबजन 
ङ्झनङ्झभत्तका सङ्क्रग्रहण उऩकयणहरु् 

 

  --अन्म यङ्जङ्गन् 
 

  ---अनएसेम्फर अवस्थाका् 
 

 ८५२८.७२.११ ----४८ इिसम्भका २० 

 ८५२८.७२.१९ ----अन्म ३० 

  ---अन्म् 
 

 ८५२८.७२.९१ ----४८ इि सम्भका २० 

 ८५२८.७२.९९ ----अन्म ३० 

  (२७४) शीषिक ८५.२९ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको "शीषिक 
८५.२५" बङ्ङे शब्दहरूको  सट्टा  
"शीषिक ८५.२४" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (२७५) शीषिक ८५.३९ को 
शीषिक ऩाठभा यहेका " राइट-
इङ्झभङ्जटङ्ग  डामोड ( एरइडी) 
फत्तीहरू ( ल्माम्प्स)्" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग  
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डामोड (एरइडी) प्रकाशका 
स्रोतहरू" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन।् 

  (२७६) उऩशीषिक 
८५३९.५०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड 
(एरइडी) प्रकाशका स्रोतहरू:  

 ८५३९.५१.०० --राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड 
(एरइडी) भोड्यूरहरू १५ 

 ८५३९.५२.०० --राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड 
(एरइडी) फत्तीहरू" १५ 

  (२७७) शीषिक ८५.४१ को 
शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:-   

"८५.४१  अधि-सॊवाहक साधनहरु 
(उदाहयणको राङ्झग  डामोडहरू, 

ट्राङ्ञन्जष्टयहरू, अधि-सॊवाहकभा 
आधाङ्चयत ऩायिङ्झभत्रहरू  

(ट्रान्सड्यूससि); प्रकाशग्राही अधि-
सॊवाहक साधनहरू, प्मानेरहरूको 
रूऩभा फनाइएका वा नफनाइएका 
वा भोड्यङ्टरहरूको रूऩभा सॊमोजन 
गङ्चयएका वा नगङ्चयएका 
पोटोबोङ्ञल्टक  सेर  सभेत; अन्म  
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राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग  डामोडहरू 
(एरइडी) सॉग  सॊमोजन गङ्चयएका 
वा नगङ्चयएका राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग  
डामोडहरू (एरइडी); भाउण्टेड 
ङ्जऩजो-इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जिष्टरहरू।" 

  (२७८) उऩशीषिक 
८५४१.४०.०० य उऩशीषिक 
८५४१.५०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-प्रकाशग्राही अधि-सॊवाहक 
साधनहरू, प्मानेरहरूको रूऩभा  
फनाइएका वा नफनाइएका वा  
भोड्यूरहरूको  रूऩभा  सॊमोजन 
गङ्चयएका  वा  नगङ्चयएका   
पोटोबोङ्ञल्टक  सेरहरू  सभेत;  
राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग  डामोडहरू 
(एरइडी):  

 ८५४१.४१.०० --राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग  डामोडहरू 
(एरइडी) भापी 

 ८५४१.४२.०० --प्मानेरहरूको रूऩभा  
नफनाइएका  वा  भोड्यङ्टरहरूको  
रूऩभा  सॊमोजन नगङ्चयएका   
पोटोबोङ्ञल्टक सेरहरू 

भापी 

 ८५४१.४३.०० --प्मानेरहरूको रूऩभा फनाइएका 
वा भोड्यङ्टरहरूको रूऩभा सॊमोजन 

भापी 
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गङ्चयएका  पोटोबोङ्ञल्टक सेरहरू 
  --अन्म:  
 ८५४१.४९.१० ---सोराय प्मानर य भोड्यङ्टर भापी 
 ८५४१.४९.९० ---अन्म भापी 
  -अन्म अधि-सॊवाहक साधनहरू:  
 ८५४१.५१.०० --अधि-सॊवाहकभा आधाङ्चयत 

ऩायिङ्झभत्रहरू (ट्रान्सड्यङ्टससि)   १५ 
 ८५४१.५९.०० --अन्म" १५ 

  (२७९) उऩशीषिक 
८५४३.३०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "८५४३.४०.०० -इरेक्ट्रोङ्झनक च ङ्टयोटहरू 
(ङ्झसगयेट्स) य मस्तै प्रकायका 
व्मङ्ञिगत ङ्जवद्यङ्टतीम 
वाष्ऩीकयणका  (बेऩोयाइङ्ञजङ) 
साधनहरू" ५ 

  (२८०) उऩशीषिकहरु 
८५४३.७०.१० य 
८५४३.७०.९०  हटाई 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "८५४३.७०.०० -अन्म मन्त्रहरू य उऩकयणहरू" ५ 

  (२८१) शीषिक ८५.४८ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा  
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देहामको शीषिक याङ्ञिएको छ:- 
"८५.४८ ८५४८.००.०० मस बागभा अन्मत्र उल्रेि  वा 

सभावेश   नबएका, मन्त्रावरी   
(भेङ्ञशनयी) वा  उऩकयण 
(एऩयेटस) का  वैद्यङ्टङ्झतक  अङ्गहरु 
(ऩाट्सि) ।" १५ 

  (२८२) शीषिक ८५.४८ ऩङ्झछ 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
थऩ गङ्चयएका छन:्-  

"८५.४९  वैद्यङ्टङ्झतक (इरेङ्ञक्ट्रकर) य 
इरेक्ट्रोङ्झनक अवशेष (वेस्ट) तथा 
ऩत्र ङ्ट (स््माऩ)  

  -प्राथङ्झभक सेरहरू, प्राथङ्झभक  
ब्माट्रीहरू य ङ्जवद्यङ्टत  
सिामकहरूका अवशेष य ऩत्र ङ्ट; 
प्रमङ्टि प्राथङ्झभक  सेरहरू, प्रमङ्टि 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू य प्रमङ्टि 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू:   

 ८५४९.११.०० --ङ्झरड-एङ्झसड सिामकहरू 
(एक्मङ्टभ ङ्टरेटसि) का अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट; प्रमङ्टि ङ्झरड-एङ्झसड ङ्जवद्यङ्टत 
सिामकहरू (एक्मङ्टभ ङ्टरेटसि) १५ 

 ८५४९.१२.०० --अन्म, ङ्झससा (ङ्झरड), 
क्माडङ्झभमभ वा ऩायो (भक्मूियी) 
बएका  १५ 
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 ८५४९.१३.०० --यासामङ्झनक प्रकाय अनङ्टसाय  

छाॉङ्जटएका (सटेड)  य ङ्झससा, 
क्माडङ्झभमभ वा ऩायो (भक्मूियी) 
नबएका  १५ 

 ८५४९.१४.००  --नछाॉङ्जटएका (अनसटेड)    य 
ङ्झससा, क्माडङ्झभमभ वा ऩायो 
(भक्मूियी) नबएका  १५ 

 ८५४९.१९.०० --अन्म  १५ 

  -भङ्टख्मतमा फहङ्टभूल्म धात ङ्टको ऩङ्टन: 
प्राङ्झप्त (ङ्चयकबयी) को कामिभा 
प्रमोग हङ्टने:  

 ८५४९.२१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, प्राथङ्झभक 
ब्माट्रीहरू, ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, क्माथोड ये 
ट्यङ्टफको काॉच  वा अन्म सङ्जिम 
काॉच, वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू (ऩीसीफीहरू) बएका 
वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   १५ 

 ८५४९.२९.०० --अन्म  १५ 

  -अन्म वैद्यङ्टङ्झतक य इरेक्ट्रोङ्झनक 
सॊमोजनहरू (एसेङ्ञम्ब्रज) तथा 
भङ्टङ्छद्रत ऩङ्चयऩथ फोडिहरू:  

 ८५४९.३१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, प्राथङ्झभक १५ 
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ब्माट्रीहरू, ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, क्माथोड ये 
ट्यङ्टफको काॉच  वा अन्म सङ्जिम 
काॉच, वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू  (ऩीसीफीहरू) 
बएका वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   

 ८५४९.३९.०० --अन्म  १५ 

  -अन्म:  

 ८५४९.९१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, प्राथङ्झभक 
ब्माट्रीहरू, ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, क्माथोड ये 
ट्यङ्टफको काॉच  वा अन्म सङ्जिम 
काॉच, वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू (ऩीसीफीहरू) 
बएका वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   १५ 

 ८५४९.९९.०० --अन्म"  १५ 

  (२८३) ऩङ्चयच्छेद १७ को द्रष्टव्म 
२ को िण्ड (ञ) भा यहेका 
"फत्ती ( ल्माम्प्स) वा फत्ती 
जडानका साभग्रीहरु ( राइङ्जटङ 
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा 
"फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज), प्रकाश  
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जडानहरू य ङ्झतनका अङ्गहरू 
(ऩाटिस)" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन ्। 

  (२८४) बाग ८७ को  द्रष्टव्म 
४ ऩङ्झछ  देहामको  उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ थङ्जऩएको छ:-  

  "उऩशीषिक द्रष्टव्म  

१. ऩूणि रूऩरे वा भङ्टख्म रूऩरे 
शीषिकहरु ८७.०१ देङ्ञि 
८७.०५ सम्भका भोटय 
गाडीहरूभा प्रमोगको राङ्झग 
उऩमङ्टि  देहामका वस्तङ्टहरू 
उऩशीषिक ८७०८.२२.०० 
भा ऩदिछन:्-   

  (क) फे्रभ याङ्ञिएका अग्रबाग 
(फ्रन्ट)का वामङ्टयोधी 
ङ्झससाहरू (ङ्जवण्डङ्ञस्िन्स,् 
ङ्जवण्डङ्ञशल्ड्स)्, ऩषृ्ठबाग 
(ङ्चयमय) का झ्मारहरू 
तथा अन्म झ्मारहरू; य 

(ि) फे्रभ याङ्ञिएका वा 
नयाङ्ञिएका, तातो ऩाने 
उऩकयणहरू (ङ्जहङ्जटङ्ग 
ङ्झडबाइसेस) वा अन्म 
वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक   
उऩकयणहरू सभावेश  
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गङ्चयएका, अग्रबाग (फ्रन्ट) 
का वामङ्टयोधी ङ्झससाहरू 
(ङ्जवण्डङ्ञस्िन्स,् 
ङ्जवण्डङ्ञशल्ड्स)्, ऩषृ्ठबाग 
(ङ्चयमय) का झ्मारहरू तथा 
अन्म झ्मारहरू;"  

  (२८५) उऩशीषिक 
८७०१.२०.१० य  
८७०१.२०.९० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-सेभी टे्ररयको राङ्झग सडकभा 
गङ्टड्न ेट्रमाक्टय:  

  --कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  इन्टयनर  
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन ( ङ्झडजेर 
वा अधि ङ्झडजेर) भात्र बएका्  

 ८७०१.२१.१० ---१८ ङ्जकरोवाटसम्भका ५ 

 ८७०१.२१.९० ---१८ ङ्जकरोवाटबन्दा भाङ्झथका ५ 

  --कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  इन्टयनर  
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन ( ङ्झडजेर 
वा  अधि  ङ्झडजेर) य  धक्का  ङ्छदने  
ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका्  

 ८७०१.२२.१० ---१८ ङ्जकरोवाटसम्भका ५ 

 ८७०१.२२.९० ---१८ ङ्जकरोवाटबन्दा भाङ्झथका ५ 
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  --स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर  
कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  इङ्ञिन य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका्  

 ८७०१.२३.१० ---१८ ङ्जकरोवाटसम्भका ५ 

 ८७०१.२३.९० ---१८ ङ्जकरोवाटबन्दा भाङ्झथका ५ 

  --धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयभात्र 
बएका्  

 ८७०१.२४.१० ---१८ ङ्जकरोवाटसम्भका ५ 

 ८७०१.२४.९० ---१८ ङ्जकरोवाटबन्दा भाङ्झथका ५ 

  --अन्म्  

 ८७०१.२९.१० ---१८ ङ्जकरोवाटसम्भका ५ 

 ८७०१.२९.९० ---१८ ङ्जकरोवाटबन्दा भाङ्झथका" ५ 

  (२८६) उऩशीषिक ८७०२.३ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको   
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द 
हटाइएको छ।  

  (२८७) उऩशीषिक ८७०३.२ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको   
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द 
हटाइएको छ।  

  (२८८) उऩशीषिक ८७०३.४ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको   
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द  



 

530 
 

हटाइएको छ। 
  (२८९) उऩशीषिक ८७०३.६ 

को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको   
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द 
हटाइएको छ।  

८७.०३  भूरत् भाङ्झनसको मातामातको 
राङ्झग फनेका भोटय कायहरु य 
अन्म भोटय गाडीहरु ( शीषिक 
८७.०२ फाहेकका), स्टेसन 
वागेन य येङ्झसङ काय सभेत ।  

  
-अन्म गाडीहरू, धक्का ङ्छदने 
ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय भात्र बएको्  

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय १०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको तय २०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय , जीऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.५९ ----अन्म ३० 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय २०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको तय ३०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय , जीऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.६९ ----अन्म ४५ 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय ३०० 
ङ्जकरोवाटबन्दा फढीको काय , 
जीऩ य भ्मान्  
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 ८७०३.८०.७९ ----अन्म ६० 

  ---अन्म्  

 ८७०३.८०.९९ ----अन्म ६० 

 

 

 (२९०) उऩशीषिक ८७०४.२ 
देङ्ञि उऩशीषिक 
८७०४.३२.०० सम्भका 
उऩशीषिकहरूको सट्टा देहामका 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

  "-अन्म, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) भात्र   
बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी. बी. 
डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.२१.१० ---भूरत:  साभानको  ओसाय  
ऩसाय  गने  राइबय  सङ्जहत  २  
जनाबन्दा  फढी  भाङ्झनसको  
मातामातको  राङ्झग  तमाय  सभेत  
बएका  डफर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ४० 

 ८७०४.२१.२० ---भूरत:  साभानको  ओसाय  
ऩसाय गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट 
बएको  ङ्झसङ्गर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ३० 
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 ८७०४.२१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान ३० 

 ८७०४.२१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.२१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका 
भ्मानहरू १ 

 ८७०४.२१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.२१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मङ्ट) ५ टन नाघेका तय २० 
टन ननाघेका:  

 ८७०४.२२.१० --- भूरत: साभानको 
ओसायऩसाय गने राइबय सङ्जहत 
२ जनाबन्दा फढी भाङ्झनसको 
मातामातको राङ्झग तमाय सभेत 
बएका डफर क्माफ ङ्जऩकअऩ 
गाडी ४० 

 ८७०४.२२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएका  
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.२२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका  ट्रकहरू १० 

 ८७०४.२२.४०  ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  १० 
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ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू 

 ८७०४.२२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.२२.६०  ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 

 ८७०४.२२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू  १ 

 ८७०४.२२.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) २० टन नाघेका:  

 ८७०४.२३.१० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 

 ८७०४.२३.२० ---दङ्टध ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.२३.३० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.२३.४० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  १० 
 ८७०४.२३.५० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 
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८७०४.२३.६० 

 

---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ ग्माॉस 
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय गङ्चयएको फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.२३.९० ---अन्म ३० 
  -अन्म, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टनिर 

कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिनभात्र 
बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.३१.१० ---भूरत:  साभानको  ओसाय  
ऩसाय  गने  राइबय  सङ्जहत  २  
जनाबन्दा  फढी  भाङ्झनसको  
मातामातको  राङ्झग  तमाय  सभेत  
बएका  डफर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ४० 

 ८७०४.३१.२० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने  राइबय  सङ्जहत  २  ङ्झसट  
बएको  ङ्झसङ्गर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ३० 

 ८७०४.३१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान ३० 

 ८७०४.३१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.३१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका 
भ्मानहरू १ 
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 ८७०४.३१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.३१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन नाघेका:  

 ८७०४.३२.१० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ जनाबन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडी ४० 

 ८७०४.३२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.३२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू १० 

 ८७०४.३२.४० ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.३२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू  १५ 
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 ८७०४.३२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 

 ८७०४.३२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 

 ८७०४.३२.९० ---अन्म ३० 

  -अन्म, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन  
इन्टयनर  कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  
इङ्ञिन ( ङ्झडजेर  वा  अधि  ङ्झडजेर) 
य धक्का ङ्छदन ेङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै 
बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.४१.१० ---भूरत:  साभानको  ओसाय  
ऩसाय  गने  राइबय  सङ्जहत  २  
जनाबन्दा  फढी  भाङ्झनसको  
मातामातको  राङ्झग  तमाय  सभेत  
बएका  डफर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ४० 

 ८७०४.४१.२० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने राइबय सङ्जहत २ ङ्झसट बएको 
ङ्झसङ्गर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडी ३० 

 ८७०४.४१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान ३० 

 ८७०४.४१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.४१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका १ 
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भ्मानहरू 
 ८७०४.४१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 

ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.४१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन नाघेका तय २० 
टन ननाघेका:  

 ८७०४.४२.१० --- भूरत: साभानको 
ओसायऩसाय गने राइबय सङ्जहत 
२ जनाबन्दा फढी भाङ्झनसको 
मातामातको राङ्झग तमाय सभेत 
बएका डफर क्माफ ङ्जऩकअऩ 
गाडी ४० 

 ८७०४.४२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.४२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  १० 

 ८७०४.४२.४० ---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.४२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय १५ 
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(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू 

 ८७०४.४२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 

 ८७०४.४२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 

 ८७०४.४२.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) २० टन नाघेका:  

 ८७०४.४३.१० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी ( येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 

 ८७०४.४३.२० ---दूध ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष 
ङ्जकङ्झसभरे तमाय गङ्चयएको 
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.४३.३० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.४३.४० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू १० 
 ८७०४.४३.५० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 
 ८७०४.४३.६० ---तयर ऩेट्रोङ्झरमभ ग्माॉस 

ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय गङ्चयएको फङ्टरेट ट्याङ्कय 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.४३.९० ---अन्म ३० 
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  -स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर  
कम्फसन  ङ्जऩष्टोन  इङ्ञिन य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय दङ्टवै बएका:  

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन ननाघेका:  

 ८७०४.५१.१० --- भूरत: साभानको 
ओसायऩसाय गने राइबय सङ्जहत 
२ जनाबन्दा फढी भाङ्झनसको 
मातामातको राङ्झग तमाय सभेत 
बएका डफर क्माफ ङ्जऩकअऩ 
गाडी ४० 

 ८७०४.५१.२० ---भूरत: साभानको ओसायऩसाय 
गने  राइबय  सङ्जहत  २  ङ्झसट  
बएको  ङ्झसङ्गर  क्माफ  ङ्जऩकअऩ  
गाडी ३० 

 ८७०४.५१.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान ३० 

 ८७०४.५१.४० ---तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी ३० 

 ८७०४.५१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसस्टभ) जडान गङ्चयएका 
भ्मानहरू १ 

 ८७०४.५१.६० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 
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 ८७०४.५१.९० ---अन्म ३० 

  --वाहनको कङ्ट र तौर (जी.बी. 
डब्ल्मू) ५ टन नाघेका:  

 ८७०४.५२.१० --- भूरत: साभानको 
ओसायऩसाय गने राइबय सङ्जहत 
२ जनाबन्दा फढी भाङ्झनसको 
मातामातको राङ्झग तमाय सभेत 
बएका डफर क्माफ ङ्जऩकअऩ 
गाडी ४० 

 ८७०४.५२.२० ---दूध  ढङ्टवानीका  राङ्झग  ङ्जवशेष  
ङ्जकङ्झसभरे  तमाय  गङ्चयएको  
ट्याङ्कयहरू १ 

 ८७०४.५२.३० ---कन्टेनय जोङ्झडएका ट्रकहरू  १० 

 ८७०४.५२.४० ---तयर  ऩेट्रोङ्झरमभ  ग्माॉस  
ढङ्टवानीका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय  गङ्चयएको  फङ्टरेट  ट्याङ्कय 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.५२.५० ---कम्प्माक्टय (कम्प्रङे्झसङ्ग 
ङ्झडबाइस) सङ्जहतका पोहय 
(गावेज) सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने 
गाडीहरू १५ 

 ८७०४.५२.६० ---ङ्झसभेण्ट फल्कय ३० 

 ८७०४.५२.७० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 
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 ८७०४.५२.९० ---अन्म ३० 

  -अन्म धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम 
भोटयभात्र बएका:  

 ८७०४.६०.१० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएका भ्मानहरू १ 

 ८७०४.६०.२० ---अन्म, तीन ऩाङ्क्रग्र ेगाडी  १० 

 ८७०४.६०.९० ---अन्म, चाय ऩाङ्क्रग्र ेगाडी  १० 

  (२९१) उऩशीषिक 
८७०४.९०.१० देङ्ञि 
८७०४.९०.९० सम्भको सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "८७०४.९०.०० -अन्म" ३० 

  (२९२) उऩशीषिक ८७०८.२१ 
ऩङ्झछ देहामको उऩशीषिक थऩ 
गङ्चयएको छ:  

 "८७०८.२२.०० --मस बागको उऩशीषिक द्रष्टव्म 
१ भा उङ्ञल्रङ्ञित अग्रबाग 
(फ्रन्ट) का वामङ्टयोधी ङ्झससाहरू 
(ङ्जवन्डङ्ञस्िन, ङ्जवन्डङ्ञशल्ड्स), 
ऩषृ्ठबाग (ङ्चयमय) का झ्मारहरू 
तथा अन्म झ्मारहरू" २० 

  (२९३) उऩशीषिक 
८७११.१०.०० को उऩशीषिक  
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ऩाठभा यहेको "येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" 
बङ्ङे शब्द हटाइएको छ। 

  (२९४) उऩशीषिक ८७११.२ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको 
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द 
हटाइएको छ।  

८७.११  भोटयसाइकरहरु ( भोऩेड सङ्जहत) 
य साइड काय यङ्जहत वा सङ्जहत 
साइकरभा सहामक भोटय जडान 
गयेको साइडकायहरु ।  

  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सी.सी. 
नाघेको तय २५० सी.सी. 
ननाघेको इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन बएका:  

  ---अन्म्  

 ८७११.२०.९९ ----२०० सी.सी. नाघेको तय 
२५० सी.सी. ननाघेको ४० 

  (२९५) उऩशीषिक ८७११.३ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको 
"येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" बङ्ङे शब्द 
हटाइएको छ।  

  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २५० सी.सी. 
नाघेको तय ५०० सी.सी. ननाघेको 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन्  

 ८७११.३०.९० ---अन्म ७० 
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  (२९६) उऩशीषिक 
८७११.४०.०० को उऩशीषिक 
ऩाठभा यहेको "येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" 
बङ्ङे शब्द हटाइएको छ।  

 ८७११.४०.०० -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५०० सी.सी. 
नाघेको तय ८०० सी.सी. ननाघेको 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञिन ८० 

  (२९७) उऩशीषिक 
८७११.५०.०० को उऩशीषिक 
ऩाठभा यहेको "येङ्झसप्रोकेङ्जटङ" 
बङ्ङे शब्द हटाइएको छ।  

 ८७११.५०.०० -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ८०० सी.सी. 
नाघेको इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन 
इङ्ञिन ८० 

  (२९८) बाग ८८ भा देहामको 
नमाॉ द्रष्टव्म १ थऩ गङ्चयएको छ:-  

  द्रष्टव्म: 

"१. मस बागको प्रमोजनको 
राङ्झग "भानवयङ्जहत हवाईजहाज 
(अनम्मान्ड एमयिाफ्ट)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे शीषिक ८८.०१ 
भा ऩने  फाहेकका 
हवाईजहाजभा चारक (ऩाइरट) 
ङ्झफना उड्ने गयी फनाइएका कङ्ट नै 
ऩङ्झन हवाईजहाजराई जनाउॉछ। 
ङ्झतनीहरू प्रदामबाय (ऩेरोड) 
फोक्ने गयी वा स्थामी रूऩरे  
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एकीकृत ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरू 
वा अन्म उऩकयण जडान  गयी 
फनाइएका हङ्टन सक्छन ्जसरे  
ङ्झतनीहरुराई उडानको सभमभा 
उऩमोगी कामिहरू (मङ्टङ्जटङ्झरटेङ्चयमन 
पङ्क्रसन्स)् सम्ऩादन गनि मोग्म 
फनाउॉछन।् 

    तय "भानवयङ्जहत हवाईजहाज 
(अनम्मान्ड एमयिाफ्ट)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे भनोयिन गने 
उद्देश्मरे फनाइएका  उड्ने 
िेरौनाहरू सभेट्दैन (शीषिक 
९५.०३)।"     

  (२९९)  बाग ८८ भा यहेको 
"उऩशीषिक-द्रष्टव्म" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "उऩशीषिक 
द्रष्टव्महरू" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (३००) बाग ८८ को उऩशीषिक 
द्रष्टव्म १ ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक द्रष्टव्म २ थऩ 
गङ्चयएको छ:-  

  "२. उऩशीषिक ८८०६.२१.०० 
देङ्ञि ८८०६.२४.०० तथा 
८८०६.९१.०० देङ्ञि 
८८०६.९४.०० को प्रमोजनको  
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राङ्झग "उड्ने फेराको उच्चतभ ्
तौर (म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप 
वेट)" बङ्ङे अङ्झबव्मङ्ञिरे साभान्म 
उडानको अवस्थाभा, उड्ने 
फेराभा प्रदामबाय (ऩेरोड), 
उऩकयण  (इङ्ञक्वऩभेन्ट) य 
इन्धनको तौर रगामत मन्त्र 
(भेङ्ञशन) को उच्चतभ ्तौरराई 
जनाउॉछ।"    

  (३०१) शीषिक ८८.०२ को 
शीषिक ऩाठभा यहेको "वामङ्टमान" 
बङ्ङे शब्दको सट्टा "शीषिक 
८८.०६ को भानव यङ्जहत 
हवाईजहाज फाहेकको अन्म 
हवाईजहाज" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (३०२) शीषिक ८८.०३ तथा 
सोका उऩशीषिकहरू हटाइएको 
छ।  

  (३०३) शीषिक ८८.०५ ऩङ्झछ 
देहामको शीषिक ८८.०६ तथा 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

"८८.०६  भानव यङ्जहत (अनम्मान्ड) 
हवाईजहाज।  

 ८८०६.१०.००  -मात्र ङ्टहरू फोक्नको राङ्झग   
फनाइएका १० 
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  -अन्म, दूय-ङ्झनमङ्ञन्त्रत (ङ्चयभोट-
कन्ट्रोल्ड) उडानको राङ्झग भात्र:  

 ८८०६.२१.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट) 
२५० ग्राभबन्दा फढी नबएको   १० 

 ८८०६.२२.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट) 
२५० ग्राभबन्दा फढी तय  ७ 
ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी नबएको   १० 

 ८८०६.२३.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट)   
७ ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तय  २५ 
ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी नबएको   १० 

 ८८०६.२४.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट)   
२५ ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तय  
१५० ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी 
नबएको    

 ८८०६.२९.०० --अन्म १० 

  -अन्म:  

 ८८०६.९१.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट) 
२५० ग्राभबन्दा फढी नबएको   १० 

 ८८०६.९२.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर १० 
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(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट) 
२५० ग्राभबन्दा फढी तय  ७ 
ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी नबएको   

 ८८०६.९३.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट)   
७ ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तय  २५ 
ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी नबएको   १० 

 ८८०६.९४.०० --उड्ने फेराको अङ्झधकतभ ्तौर 
(म्माङ्ञक्सभभ ्टेक-अप वेट)   
२५ ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तय  
१५० ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी 
नबएको   १० 

 ८८०६.९९.०० --अन्म" १० 

  (३०४) हार थऩ गङ्चयएको 
शीषिक ८८.०६ ऩङ्झछ देहामको 
शीषिक ८८.०७ तथा 
उऩशीषिकहरू थऩ गङ्चयएका छन:्-  

"८८.०७  शीषिक ८८.०१, ८८.०२ वा 
८८.०६ का  वस्तङ्टका अङ्गहरू 
(ऩाटिस)् ।  

 ८८०७.१०.०० -घचेट्ने वस्तङ्ट (प्रोऩेरय) हरू य 
घङ्टम्ने वस्तङ्ट (योटय) हरू तथा 
ङ्झतनका अङ्गहरू १० 

 ८८०७.२०.०० -अन्डय-क्माङ्चयजहरू य ङ्झतनका 
अङ्गहरू १० 
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  -हवाईजहाज, हेङ्झरकप्टय वा 
भानव यङ्जहत हवाईजहाजका अन्म 
अङ्गहरू:  

 ८८०७.३०.१० ---हवाईजहाज य हेङ्झरकप्टयका १० 

 ८८०७.३०.९० ---भानव यङ्जहत हवाईजहाजका १० 

 ८८०७.९०.०० -अन्म" १० 

  (३०५) बाग ८९ को 
उऩशीषिकहरू ८९०३.१०.०० 
देङ्ञि ८९०३.९९.०० सम्भको 
को सट्टा देहामका उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:-  

  "-हावा बनि ङ्झभल्ने (इन्फ्रेटेफर)  

(हावा बनि ङ्झभल्ने कडा फे्रभ 
बएका (ङ्चयङ्ञजड हर) सभेत) 
डङ्टङ्गाहरू:  

 ८९०३.११.०० --भोटय जोङ्झडएका वा भोटय 
जोड्न ङ्झभल्ने गयी फनाइएका, 
साभान नहाल्दाको (शङ्टि) वजन 
(भोटय फाहेक) १०० ङ्जकरोग्राभ 
ननाघेका  ५ 

 ८९०३.१२.०० --भोटयसॉग प्रमोग गने गयी 
नफनाइएका य साभान नहाल्दाको 
(शङ्टि) वजन १०० ङ्जकरोग्राभ 
ननाघेका ५ 
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 ८९०३.१९.०० --अन्म ५ 

  -हावा बनि ङ्झभल्ने फाहेकका 
सहामक भोटय सङ्जहत वा यङ्जहत 
ऩारमङ्टि डङ्टङ्गा (सेरफोट) हरू:   

 ८९०३.२१.०० --रम्फाइ ७.५ भीटय ननाघेका १ 

 ८९०३.२२.०० --रम्फाइ ७.५ भीटय नाघेका 
तय २४ भीटय ननाघेका १ 

 ८९०३.२३.०० --रम्फाइ २४ भीटय नाघेका १ 

  -आउटफोडि भोटय फोटहरू 
फाहेकका हावा बनि नङ्झभल्ने  
अन्म भोटयफोटहरू:  

 ८९०३.३१.०० --रम्फाइ ७.५ भीटय ननाघेका ५ 

 ८९०३.३२.०० --रम्फाइ ७.५ भीटय नाघेका 
तय २४ भीटय ननाघेका ५ 

 ८९०३.३३.०० --रम्फाइ २४ भीटय नाघेका ५ 

  -अन्म:  

 ८९०३.९३.०० --रम्फाइ ७.५ भीटय ननाघेका ५ 

 ८९०३.९९.०० --अन्म" ५ 

  (३०६) बाग ९० को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (च) को सट्टा देहामको 
िण्ड (च) याङ्ञिएको छ:-  

 

 

 "(च) ऩङ्चयच्छेद १५ को द«ष्टब्म 
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२ भा ऩङ्चयबाङ्जषत, अऩधात ङ्टका 
साभान्म प्रमोगका अङ्गहरु 
(ऩाट्सि) (ऩङ्चयच्छेद १५)  वा 
प्राङ्ञस्टकका त्मस्तै 
साभानहरु ( बाग ३९); तय  
ङ्जवशेष रूऩभा औषधोऩचाय, 
शल्म ङ्ञचङ्जकत्सा, दन्तोऩचाय  
वा ऩशङ्ट ङ्जवऻानभा  
प्रत्मायोऩणभा प्रमोग गने गयी 
ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे  फनाइएका  
साभानहरूराई शीषिक 
९०.२१ भा वगॉकयण 
गङ्चयनेछ।"  

  (३०७) उऩशीषिकहरू 
९००६.५१.०० य 
९००६.५२.०० हटाइएका 
छन।्  

  (३०८) उऩशीषिक 
९००६.५३.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "९००६.५३.०० --३५ भी.भी. चौडाइ को  योर  
ङ्जपल्भको राङ्झग" ५ 

  (३०९) शीषिक ९०.१३ भा 
बएको शीषिक ऩाठको सट्टा 
देहामको शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको  
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छ:- 
"९०.१३  रेजय डामोडहरू फाहेकका 

रेजयहरू; मस बागभा अन्मत्र  
उल्रेि नबएका वा  सभावेश 
नगङ्चयएका अन्म चाऺङ्टष उऩकयण 
य औजायहरु ।"  

  (३१०) शीषिक ९०.२२ को 
शीषिक ऩाठभा यहेका "वा गाभा" 
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा ", गाभा वा 
अन्म आमनीकृत"  बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।्  

  (३११) उऩशीषिक ९०२२.२ 
को उऩशीषिक ऩाठभा यहेका "वा 
गाभा" बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा ", 
गाभा वा अन्म आमनीकृत"  बङ्ङे 
शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्   

  (३१२) उऩशीषिक 
९०२७.८०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-अन्म औजायहरू य 
उऩकयणहरू:  

 ९०२७.८१.०० --भास स्ऩेक्ट्रोभीटयहरू ५ 

  --अन्म:  

 ९०२७.८९.१० ---हेभाटोरोजी एनाराइजय, ब्रड भापी 
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केभेष्डी एनाराइजय, ङ्ञक्रङ्झनकर 
केभेष्डी एनाराइजय, इम्मूनो 
केभेष्डी एनाराइजय रगामतका 
मस्तै एनाराइजयहरु 

 ९०२७.८९.९० ---अन्म" भापी 
  (३१३) उऩशीषिक ९०३०.३ 

को उऩशीषिक ऩाठभा यहेको 
"शङ्ञि ( ऩावय)" बङ्ङे शब्दको 
सट्टा " शङ्ञि ( ऩावय) (अधि-
सॊवाहक वेपयहरू वा साधनहरू 
भाऩन वा जाॉच गने फाहेकका)" 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (३१४) उऩशीषिक 
९०३०.८२.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "९०३०.८२.०० --अधि-सॊवाहक वेपयहरू वा 
साधनहरू भाऩन वा जाॉच गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका (एकीकृत ऩङ्चयऩथ 
सभेत)"  ५ 

  (३१५) उऩशीषिक 
९०३१.४१.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ:-  

 "९०३१.४१.०० --अधि-सॊवाहक  वेपयहरू  वा  
साधनहरु (एकीकृत ऩङ्चयऩथ भापी 
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सभेत)  ङ्झनयीऺण  को  राङ्झग  वा  
अधि-सॊवाहक साधनहरु (एकीकृत 
ऩङ्चयऩथ सभेत) को  उत्ऩादनभा  
प्रमोग  हङ्टने  प्रकाशावयण 
(पोटोभास्क) हरू  वा  जारीहरु 
येङ्जटकल्सको ङ्झनयीऺणको राङ्झग"  

  (३१६) बाग ९१ को उऩशीषिक 
९११४.१०.०० हटाइएको 
छ:-  

  (३१७) बाग ९४ को भूर  
ऩाठभा यहेको " फत्ती ( ल्माम्ऩ) य 
फत्ती जडानका साभग्रीहरु 
(राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू (राइङ्जटङ्ग  ङ्जपङ्जटङ्गस)  
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (३१८) बाग ९४ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (च) भा यहेका " फत्ती 
(ल्माम्ऩहरु) वा  फत्ती  जडानका  
साभग्रीहरु (राइङ्जटङ्ग  ङ्जपङ्जटङ्गस) 
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
वा प्रकाशका  स्रोतहरू य ङ्झतनका 
अङ्गहरू" बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका 
छन।्   

  (३१९) बाग ९४ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ट) को,-   
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(१) ऩङ्जहरो हयपभा यहेका  
"फत्ती ( ल्माम्ऩ) वा  फत्ती  
जडानका साभग्रीहरू (राइङ्जटङ्ग 
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरूको 
सट्टा "फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य 
प्रकाश जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग  
ङ्जपङ्जटङ्गस)" बङ्ङे शब्दहरू 
याङ्ञिएका छन।् 

(२) अङ्ञन्तभ हयपभा यहेका 
"वैद्यङ्टङ्झतक भारा" बङ्ङे शब्दहरूको 
सट्टा "प्रकाशमङ्टि तायहरू 
(राइङ्जटङ्ग ङ्ञस्ट्रङ्गस)् " बङ्ङे 
शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (३२०) बाग ९४ को द्रष्टव्म ४ 
को ऩङ्जहरो अनङ्टच्छेदऩङ्झछ देहाम 
फभोङ्ञजभको दोस्रो अनङ्टच्छेद थऩ 
गङ्चयएको छ:-  

  "ऩूवि ङ्जवयङ्ञचत बवनहरूभा  

साभान्मत: स्तयीकृत ङ्ञशङ्जऩङ्ग 
कन्टेनयको नाऩ य आकायभा 
प्रस्तङ्टत बएका तय आन्तङ्चयक 
रूऩभा  अङ्झधकाॊश वा ऩूणि रूऩरे 
ऩूविजङ्झडत    इस्ऩातका "प्रभाऩीम 
बवनका एकाइहरू (भड्यूरय 
ङ्जवङ्ञल्डङ्ग मङ्टङ्झनट्स)्" सभावेश 
हङ्टन्छन।् मस प्रकायका प्रभाऩीम  
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बवनका एकाइहरू  एकैसाथ 
जोडी स्थामी बवनहरू  
फनाउनको राङ्झग साभान्मत: 
रुऩाॊङ्जकत (ङ्झडजाइन) गङ्चयएका 
हङ्टन्छन।्"   

  (3२१) उऩशीषिक 
९४०१.३०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-उचाइ  घटीफढी  गनि  सङ्जकने  
घङ्टम्न ेआसन:  

 ९४०१.३१.०० --काठका ३० 

 ९४०१.३९.०० --अन्म"  ३० 

  (3२२) उऩशीषिक 
९४०१.४०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

  "-फगईआचाको आसन वा क्माङ्ञम्ऩङ 
उऩकयण फाहेकका ङ्झफछ्यौनाको 
रूऩभा ऩङ्चयवतिन हङ्टने आसनहरू:  

 ९४०१.४१.०० --काठका ३० 

 ९४०१.४९.०० --अन्म" ३० 

  (32३) उऩशीषिक 
९४०१.९०.०० को सट्टा  
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देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्- 

  "-अङ्गहरू  (ऩाटिस)्:  

 ९४०१.९१.०० --काठका ३० 

 ९४०१.९९.०० --अन्म" ३० 

  (3२४) उऩशीषिक 
९४०३.९०.०० को सट्टा 
देहामका उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका 
छन:्-  

   "-ऩाटिऩ ङ्टजािहरू:  

 ९४०३.९१.०० --काठका ३० 

 ९४०३.९९.०० --अन्म" ३० 

  (3२५) उऩशीषिक 
९४०४.३०.०० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "९४०४.४०.०० -ङ्झसयकहरू, ऩूया ङ्जवस्तया छोप्ने 
वस्तङ्ट (फेडस्प्रडे)  हरू, सभङ्टन्द्री 
हाॉसका प्वाॉि वा मस्तै न्मानो 
ऩदाथिफाट फनाइएका ङ्झसयक   
(आइडयडाउन) हरू य अन्म येशा 
वा चयाका प्वाॉि बयी फनाइएका  
हल्का ङ्झसयक (डङ्टवे) हरू 
(कम्पटियहरू)"  

  (३२६) शीषिक ९४.०५ को  
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शीषिक ऩाठभा यहेका " फत्तीहरु य 
प्रकाशका जडान"  बङ्ङे 
शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग  ङ्जपङ्जटङ्गस) 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।् 

  (३२७)उऩशीषिकहरू 
९४०५.१०.०० देङ्ञि 
९४०५.६०.०० सम्भको को 
सट्टा देहामका उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:-  

  "-झूभय फत्तीहरू ( शाण्डङ्झरमसि) 
य  अन्म छत य  ङ्झबत्ताभा  फाल्ने  
ङ्जवजङ्टरीका फत्तीहरु , साविजङ्झनक  
िङ्टरा  ठाउॉभा  वा  भान्छे  ङ्जहड्ने  
फाटोभा फाल्न ेफत्ती फाहेक:  

 ९४०५.११.०० --ऩूणि रूऩभा राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोड (एरईडी) प्रकाश 
स्रोतहरूसॉग प्रमोगको राङ्झग 
फनाइएका  २० 

 ९४०५.१९.०० --अन्म २० 

  -ङ्जवद्यङ्टतीम टेफर, डेस्क, फेडसाइट 
(ओछ्यान नङ्ञजकको)  वा ब ङ्टईँभा 
उभ्माइने  ङ्झफजङ्टरीका फत्तीहरु 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज):  

 ९४०५.२१.०० --ऩूणि रूऩभा राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग २० 



 

558 
 

डामोड (एरईडी) प्रकाश 
स्रोतहरूसॉग प्रमोगको राङ्झग 
फनाइएका 

 ९४०५.२९.०० --अन्म २० 

  -ङ्जिसभस रुिहरूभा प्रमोग गने 
ङ्जकङ्झसभका प्रकाशमङ्टि तायहरू 
(राइङ्जटङ्ग ङ्ञस्ट्रङ्गस)्:  

 ९४०५.३१.०० --ऩूणि रूऩभा राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोड (एरईडी) प्रकाश 
स्रोतहरूसॉग प्रमोगको राङ्झग 
फनाइएका २० 

 ९४०५.३९.०० --अन्म २० 

  -अन्म  ङ्झफजङ्टरीका  फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज)  तथा  प्रकाश 
जडानहरू:  

 ९४०५.४१.०० --पोटो बोङ्ञल्टक, ऩूणि रूऩभा 
राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड (एरईडी) 
प्रकाश स्रोतहरूसॉग प्रमोगको 
राङ्झग फनाइएका २० 

 ९४०५.४२.०० --अन्म, ऩूणि रूऩभा राइट-
इङ्झभङ्जटङ्ग डामोड (एरईडी) 
प्रकाश स्रोतहरूसॉग प्रमोगको 
राङ्झग फनाइएका  २० 

 ९४०५.४९.०० --अन्म २० 
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 ९४०५.५०.०० -अवैद्यङ्टङ्झतक (नन-्इरेङ्ञक्ट्रकर) 
फत्तीहरू (रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) तथा 
प्रकाश जडानहरू  ५ 

  -प्रकाशभम  ङ्ञचन्ह,  प्रकाशभम  
नाभऩङ्जट्टका य त्मस्तै वस्तङ्टहरू:  

 ९४०५.६१.०० --ऩूणि रूऩभा राइट-इङ्झभङ्जटङ्ग 
डामोड (एरईडी) प्रकाश 
स्रोतहरूसॉग प्रमोगको राङ्झग 
फनाइएका १५ 

 ९४०५.६९.०० --अन्म" १५ 

  (३२८) उऩशीषिक 
९४०६.१०.९० ऩङ्झछ देहामको 
उऩशीषिक थऩ गङ्चयएको छ:-  

 "९४०६.२०.०० -इस्ऩातका प्रभाऩीम बवनका 
एकाइहरू (भड्यङ्टरय ङ्जवङ्ञल्डङ्ग 
मङ्टङ्झनट्स)्" ३० 

  (३२९) बाग ९५ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ढ) ऩङ्झछ देहामको  
िण्ड (ण) थऩी साङ्जवकको िण्ड 
(ण) देङ्ञि (प) सम्भराई   
िभश: िण्ड (त) देङ्ञि (फ) 
सम्भ  कामभ गङ्चयएको छ:-  

  "(ण) भानव यङ्जहत (अनम्मान्ड) 
हवाईजहाज (शीषिक ८८.०६)"  
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  (३३०) बाग ९५ को द्रष्टव्म ५ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म ६ थऩ 
गङ्चयएको छ:-  

  "6.शीषिक ९५.०८ को 
प्रमोजनको राङ्झग:   

  (क) "भनोयिन उद्यानका   
सवायीहरू (अम्मूजभेन्ट 
ऩाकि  याइड्स)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे भङ्टख्म  

प्रमोजन  भनोयिन वा 
आभोदप्रभोदका राङ्झग   
भाङ्झनस वा 
भाङ्झनसहरूराई 
जरभागिहरू वा कङ्ट नै 
ऩङ्चयबाङ्जषत ऺेत्र रगामत 
कङ्ट नै ङ्झनङ्ञश्चत वा  सीङ्झभत 
गङ्झतऩथभा फोक्ने , रैजाने 
वा भाङ्झथफाट वा ङ्झसधा 
ङ्झनदेङ्ञशत गने साधन वा 
साधनहरूको सॊमोजन 
वा उऩकयणहरूराई 
जनाउॉछ। मस्ता सवायी 
(याइड) हरू कङ्ट नै 
भनोयिन उद्यान 
(अम्मूजभेन्ट ऩाकि , 
भनोङ्जवनोद उद्यान (ङ्झथभ 
ऩाकि ), जर उद्यान  
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(वाटय ऩाकि ) वा भेरा 
ऺेत्र (पेमयग्राउण्ड) 
ङ्झबत्र सॊमोङ्ञजत 
(कम्फाइन्ड) हङ्टन 
सक्छन।्मी भनोयिन 
उद्यानका   
सवायीहरूभा साभान्मत: 
आवासहरू वा िेर 
भैदानहरूभा स्थाऩना 
गने िारका 
उऩकयणहरू ऩदैनन;् 

  (ि) "जर उद्यानका  
भनोयिनका साधनहरू 
(वाटय ऩाकि  
अम्मूजभेन्ट्स)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे िास 
उद्देश्मका भागि ङ्झफनाको, 
ऩानी बएको ऩङ्चयबाङ्जषत 
ऺेत्रको चाङ्चयङ्झत्रक 
ङ्जवशेषता बएका साधन 
वा साधनहरूको 
सॊमोजन वा 
उऩकयणराई जनाउॉछ। 
जर उद्यानका 
भनोयिनका 
साधनहरूभा ङ्जवशेष गयी 
जर उद्यानहरू (वाटय 
ऩाक्सि) को राङ्झग  
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फनाइएका उऩकयणहरू 
ऩदिछन;् य  

  (ग) "भेरा ऺेत्रका 
भनोयिनका साधनहरू 
(पेमयग्राउण्ड 
अम्मूजभेन्ट्स)" बङ्ङे 
अङ्झबव्मङ्ञिरे  भौका 
(चान्स), फर (स्टे्रन्थ) 
वा ङ्झसऩ (ङ्ञस्कर) का 
िेरहरूराई जनाउॉछ,  
जङ्टन साभान्मत: एउटा 
सिारक वा सहमोगी 
सङ्जहतका हङ्टन्छन ् य 
स्थामी बवनहरू वा 
स्वतन्त्र कन्सेसन 
स्टरहरूभा स्थाऩना 
गङ्चयएका हङ्टन सक्छन।् 
भेरा ऺेत्रका 
भनोयिनका 
साधनहरूभा शीषिक 
९५.०४ का 
उऩकयणहरू ऩदैनन।्  

मस दयफन्दी (नोभेन्क्रेचय) भा 
अन्मत्र फढी ङ्जकटानीसाथ वगॉकृत 
उऩकयणहरू मस शीषिकभा 
ऩदैनन।्"  

  (३३१) शीषिक ९५.०४ को  
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शीषिक ऩाठको सट्टा देहामको 
शीषिक ऩाठ याङ्ञिएको छ:- 

"९५.०४  ङ्झबङ्झडमो  गेभका  कन्सोर  य  
मन्त्रहरु, टेफर वा ऩारिय  
गेभहरू, भङ्टद्रा, फैङ्क नोटहरू, फैङ्क 
काडिहरू, टोकनहरू वा ब ङ्टिानी 
सम्फन्धी अन्म साधनहरूद्वाया 
सिारन हङ्टने ङ्जऩनटेफरहरू, 

ङ्जवङ्झरमाडिहरु, क्माङ्झसनो  िेरका  
ङ्जवशेष  टेफङ्टरहरु  य  स्वचाङ्झरत  
वाउङ्झरङ  उऩकयणहरू, 
भनोयिनका मन्त्रहरू सभेत ।"  

  (३३२) शीषिक ९५.०८ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"९५.०८  घङ्टम्ती सयकस (ट्राबङ्झरङ्ग सयकस) 
हरू  तथा  जङ्गरी  जन्तङ्ट  सभूह 
(भेनाजङ्चयज) को  घङ्टम्ती  
प्रदशिनीहरू; भनोयिन उद्यानका   
सवायीहरू (अम्मूजभेन्ट ऩाकि  
याइड्स) तथा जर उद्यानका 
भनोयिनका साधनहरू (वाटय 
ऩाकि  अम्मूजभेन्ट्स); भेरा  
ऺेत्रका भनोयिनका साधनहरू 
(पेमयग्राउण्ड अम्मूजभेन्ट्स), 
रऺवेधन  दीघाि  वा  तायो  हाङ्ङे   



 

564 
 

िेर  िेल्ने  ठाउॉहरू ( शङ्टङ्जटङ्ग  
ग्मारङ्चयज) सभेत;  घङ्टम्ती  
यङ्गभिहरू (ट्राबङ्झरङ्ग ङ्झथएटसि)। 

 ९५०८.१०.०० -घङ्टम्ती  सकि सहरू  तथा  जङ्गरी  
जन्तङ्ट सभूहको  घङ्टम्ती  प्रदशिनीहरू 
(ट्राबङ्झरङ्ग भेनाजङ्चयज) १० 

  -भनोयिन उद्यानका   सवायीहरू 
तथा जर उद्यानका भनोयिनका 
साधनहरू:  

 ९५०८.२१.०० --योरय कोस्टयहरू १० 
 ९५०८.२२.०० --केयोसेरहरू, ङ्जऩङ (स्वीङस)् 

हरू तथा आसन सङ्जहतका 
वतृ्ताकाय ऩङ्चयऩथभा घङ्टम्ने िेर 
(याउन्डअफाउट) हरू  १० 

 ९५०८.२३.०० --डङ्ञजभ कायहरू १० 
 ९५०८.२४.०० --भोसन ङ्झसम्मङ्टरेटयहरू य घङ्टम्ने 

यङ्गभिहरू (भङ्टङ्झबङ ङ्झथमटसि) १० 
 ९५०८.२५.०० --ऩानी सवायीहरू (वाटय याइड्स) १० 
 ९५०८.२६.०० --जर उद्यानका भनोयिनका 

साधनहरू १० 
 ९५०८.२९.०० --अन्म १० 
 ९५०८.३०.०० -भेरा ऺेत्रका भनोयिनका 

साधनहरू १० 
 ९५०८.४०.०० -घङ्टम्ती यङ्गभिहरू (ट्राबङ्झरङ १० 
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ङ्झथएटसि)" 

  (३3३) बाग ९६ को द्रष्टव्म १ 
को िण्ड (ञ) भा यहेका 
"ल्माम्ऩहरु  य  फत्ती  जडानका 
साभानहरु (राइङ्जट ङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस)" 
बङ्ङे शब्दहरूको सट्टा "फत्तीहरू 
(रङ्टङ्झभनेमङ्चयज) य प्रकाश 
जडानहरू ( राइङ्जटङ्ग ङ्जपङ्जटङ्गस) 
बङ्ङे शब्दहरू याङ्ञिएका छन।्  

  (३३४) उऩशीषिक 
९६०९.१०.०० को सट्टा 
देहामको उऩशीषिक याङ्ञिएको 
छ।    

 "९६०९.१०.०० -आवयणङ्झबत्र  सीसा  यािेका  
ङ्झससाकरभ (ऩेङ्ञन्सर) हरू  य  
यङ्गीन ियी (िेमन) हरू" ५ 

  (३३५) शीषिक ९६.१७ य 
सोका उऩशीषिकहरूको  सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-    

"९६.१७  तमायी भ्माकङ्ट भ फ्ल्मास्क य अन्म 
भ्माकङ्ट भ बएका  बाॉडाहरू  
(भ्माकङ्ट भ बेसेल्स ); ङ्झबत्री  काॉच  
फाहेकका ङ्झतनका  ऩाटिऩ ङ्टजाि।  

 ९६१७.००.१० ---तमायी भ्माक्मङ्टभ फ्राक्स १५ 
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 ९६१७.००.२० ---भ्माकङ्ट भ बएका अन्म तमायी  
बाॉडाहरू (भ्माकङ्ट भ बेसेल्स) १५ 

 ९६१७.००.९० ---ङ्झबत्री काॉच फाहेकका ङ्झतनका  
ऩाटिऩ ङ्टजािहरू।" १५ 

  (३३६) शीषिक ९६.१९ य 
सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-  

"९६.१९  जङ्टनसङ्टकै  ऩदाथिका  स्माङ्झनटयी  
टावरहरू ( प्माडहरू) य  
टेम्ऩोनहरू, न्माङ्ञप्कनहरू 
(डाइऩयहरू),   न्माङ्ञप्कन  
राइनयहरू  तथा  मस्तै  
साभानहरू।  

 ९६१९.००.१० ---स्माङ्झनटयी टावरहरू 
(प्माडहरू) १५ 

 ९६१९.००.२० ---न्माङ्ञप्कनहरू (डाइऩयहरू) १५ 
 ९६१९.००.३० ---न्माङ्ञप्कन राइनयहरू  १५ 
 ९६१९.००.४० ---टेम्ऩोनहरू य भेन्सुवर कऩ १५ 
 ९६१९.००.९० ---अन्म" १५ 

  (३३७) बाग ९७ को द्रष्टव्म १ 
ऩङ्झछ देहामको द्रष्टव्म २ थऩ गयी 
साङ्जवकको द्रष्टव्म २ देङ्ञि ५ 
सम्भराई िभश: ३ देङ्ञि ६  
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सम्भ कामभ  गङ्चयएको छ:- 
  "२. कराकायद्वाया रूऩाङ्जङ्कत वा 

ङ्झसङ्ञजित बए ताऩङ्झन   फहृत रूऩभा 
उत्ऩादन  गङ्चयएका ढङ्टङ्गा, टामर 
वा काॉचका यङ्गीन टङ्टिाहरू जोडी 
फनाइएका ङ्ञचत्र वा आकृङ्झतहरू 
(भोजेक्स) का ऩङ्टनरुत्ऩादनहरू,   
व्माऩाङ्चयक चङ्चयत्र ( कभङ्झसिमर 
क्मायेक्टय) का ऩयम्ऩयागत  
(कन्बेन्सनर) ङ्ञशल्ऩकौशर 
(िाफ्टम्मानङ्झसऩ) का ढराई 
गङ्चयएका वस्तङ्टहरू (कास्ट्स)् वा 
कृङ्झतहरु ( वक्सि) को हकभा  

शीषिक ९७.०१ रागू हङ्टॉदैन।"  
  (३३८) शीषिक ९७.०१ य 

सोका उऩशीषिकहरूको सट्टा 
देहामको शीषिक य उऩशीषिकहरू 
याङ्ञिएका छन:्-   

"९७.०१  हस्तकराका यङ्गीन ङ्ञचत्रहरू, येिा 
ङ्ञचत्रहरु  य  यङ्गीन  ऩेङ्ञन्सररे  
फनाएका  ङ्ञचत्रहरु (ऩास्टे ल्स), 
शीषिक  ४९.०६  अन्तगित  ऩने  
येिा ङ्ञचत्रहरु  य  हातरे  यङ्ग  
बङ्चयएका  वा  हातरे  अरङृ्कत  
तमायी  साभानहरु  फाहेक; 

सभङ्टङ्ञच्चत ङ्ञचत्र कराहरु 
(कोराज), ढङ्टङ्गा टामर वा  
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काॉचका य ङ्गीन टङ्टिाहरू जोडी 
फनाइएका ङ्ञचत्र वा आकृङ्झतहरू 
(भोजेक्स) य मस्तै अरङृ्कत फङ्टट्टा 
बयेको ऩाताहरू (प्राक्स)्। 

  -१०० वषि अवङ्झध नाघेका:  
 ९७०१.२१.०० -- हस्तकराका यङ्गीन ङ्ञचत्रहरू, 

येिा ङ्ञचत्रहरु य यङ्गीन ऩेङ्ञन्सररे 
फनाएका ङ्ञचत्रहरु (ऩास्टेल्स) १० 

 ९७०१.२२.०० --ढङ्टङ्गा टामर वा काॉचका यङ्गीन 
टङ्टिाहरू जोडी फनाइएका ङ्ञचत्र 
वा आकृङ्झतहरू (भोजेक्स) १० 

 ९७०१.२९.०० --अन्म १० 
  -अन्म:   
 ९७०१.९१.०० --हस्तकराका  यङ्गीन  ङ्ञचत्रहरू, 

येिा ङ्ञचत्रहरु य यङ्गीन ऩेङ्ञन्सररे 
फनाएका ङ्ञचत्रहरु (ऩास्टेल्स) १० 

 ९७०१.९२.०० --ढङ्टङ्गा, टामर वा काॉचका यङ्गीन 
टङ्टिाहरू जोडी फनाइएका ङ्ञचत्र 
वा आकृङ्झतहरू (भोजेक्स) १० 

 ९७०१.९९.०० --अन्म" १० 
  (३३९) शीषिक ९७.०२ को 

सट्टा देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"९७.०२  भौङ्झरक  उत्कीणिन  ङ्ञचत्रहरु  
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(इन्ग्रङे्झबङ्गस) भङ्टद्रणहरू (ङ्जप्रन्ट्स) 
य ङ्ञशराभङ्टद्रणहरू (ङ्झरथोग्राफ्स) 

 ९७०२.१०.०० -१०० वषि अवङ्झध नाघेका १० 
 ९७०२.९०.०० -अन्म" १० 
  (३४०) शीषिक ९७.०३ को 

सट्टा देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"९७.०३  जङ्टनसङ्टकै  ऩदाथिभा  कङ्टॉ ङ्छदएका  
भौङ्झरक  ङ्ञशल्ऩकाङ्चयताका  कृङ्झतहरु 
(स्कल्ऩचय) य  भूङ्झतिकराहरु 
(स्टाच्मङ्टअयी)।  

 ९७०३.१०.०० -१०० वषि अवङ्झध नाघेका १० 
 ९७०३.९०.०० -अन्म"  १० 
  (३४१) शीषिक ९७.०५ को  

सट्टा देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"९७.०५  ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक, भानवजाङ्झत  शास्त्र, 

ऐङ्झतहाङ्झसक, प्राणी ङ्जवऻान, 
वनस्ऩङ्झत शास्त्र, िङ्झनज ङ्जवऻान,  

शयीय यचना सम्फन्धी, जीवाश्भ 
ङ्जवऻान य  भङ्टद्रा  सम्फन्धी 
सङ्क्रग्रहहरू य सङ्क्रग्रहकतािका 
रुङ्ञचका वस्तङ्टहरू  

 ९७०५.१०.०० - ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक, भानवजाङ्झत शास्त्र १० 
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वा ऐङ्झतहाङ्झसक सङ्क्रग्रहहरू य 
सङ्क्रग्रहकतािका रुङ्ञचका वस्तङ्टहरू 

  -प्राणी ङ्जवऻान, वनस्ऩङ्झत शास्त्र, 
िङ्झनज ङ्जवऻान, शयीय यचना 
सम्फन्धी य जीवाश्भ ङ्जवऻान 
सम्फन्धी सङ्क्रग्रहहरू य 
सङ्क्रग्रहकतािका रुङ्ञचका वस्तङ्टहरू:  

 ९७०५.२१.०० --भानव नभूनाहरू य ङ्झतनका 
अङ्गहरू १० 

 ९७०५.२२.०० --दङ्टरिब वा  रोऩोन्भङ्टि 
प्रजाङ्झतहरू य ङ्झतनका अङ्गहरू १० 

 ९७०५.२९.०० --अन्म १० 
  -भङ्टद्रा सम्फन्धी  सङ्क्रग्रहहरू य 

सङ्क्रग्रहकतािका रुङ्ञचका वस्तङ्टहरू:  
 ९७०५.३१.०० --१०० वषि अवङ्झध नाघेका १० 
 ९७०५.३९.०० --अन्म" १० 
  (३४२) शीषिक ९७.०६ को  

सट्टा देहामको शीषिक तथा 
उऩशीषिकहरू याङ्ञिएका छन:्-  

"९७.०६  १००  वषि  अवङ्झध  नाघेका  
ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक वस्तङ्टहरु ।  

 ९७०६.१०.०० -२५० वषि अवङ्झध नाघेका १० 
 ९७०६.९०.०० -अन्म" १० 
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   (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेि बए ताऩङ्झन मस 
अनङ्टसूचीको दपा २ देङ्ञि २२ सम्भ रेङ्ञिएका कङ्ट याको हकभा सोही फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

२.     मात्र ङ्टरे ल्माउन ेभारवस्तङ्ट सम्फन्धभा  ्मात्र ङ्टरे बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा ल्माउन 
ऩाउन े भारवस्तङ्ट फाहेक मात्र ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजी प्रमोगका 
भारवस्तङ्ट सम्फन्धी सूचना अनङ्टसाय ङ्जवदेशफाट आपूसॉग ल्माएको (एकम्ऩङ्झनड) 
वा आपू आउनङ्टबन्दा अङ्ञघ वा ऩङ्झछ ल्माएको (अनएकम्ऩङ्झनड) भारवस्तङ्टभा 
दयफन्दी अनङ्टसाय भहसङ्टर राग्नेछ। 
तय, 

(१)  ङ्जवदेशफाट पकेका मात्र ङ्टरे आफ्नो साथभा ल्माएको सङ्टन तथा सङ्टनका 
गहनाभा देहाम फभोङ्ञजभ भहसङ्टर राग्नेछ् 
(अ) सङ्टनको हकभा्-  

(क)  ऩङ्जहरो ऩचास ग्राभसम्भ प्रङ्झत दश ग्राभ नौ हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(ि)  ऩचास ग्राभबन्दा फढी थऩ ऩचास ग्राभसम्भ प्रङ्झत 
दश ग्राभ दश हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(आ) सङ्टनको गहनाको हकभा्-  

(क)  ऩचास  ग्राभसम्भ सङ्टनका गहनाभा कङ्ट नै भहसङ्टर 
राग्न ेछैन। 

(ि)  ऩचास  ग्राभबन्दा फढी थऩ सम ग्राभसम्भ सङ्टनका 
गहनाभा प्रङ्झत दश ग्राभ दश हजाय ऩाॉच सम 
रुऩैमाॉ। 

(ग) उऩिण्ड (ि) भा तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणबन्दा फढी 
थऩ सम ग्राभसम्भ सङ्टनका गहनाभा प्रङ्झत दश 
ग्राभ फाह्र हजाय रुऩैमाॉ। 
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(२) िण्ड  (१) को उऩिण्ड (अ) वा (आ) भा उल्रेि बएबन्दा फढी 
ऩङ्चयभाणभा सङ्टन तथा सङ्टनका गहना ऩैठायी गयेभा फढी बएको 
ऩङ्चयभाण जङ्झत जपत गङ्चयनेछ। 

(३) ङ्जवदेशी मात्र ङ्टरे  आफ्नो साथभा  ल्माउन ऩाउने ऩचास ग्राभसम्भ 
सङ्टनको गहना य सम ग्राभसम्भ चाॉदीका गहनाबन्दा फढी ङ्झनजी 
प्रमोगका सङ्टन तथा चाॉदी का गहना ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने गयी  बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टभा घोषणा गयेभा त्मस्तो गहना ऩयीऺण गयी सो गहनाको 
भूल्मको फीस प्रङ्झतशत यकभ धयौटी यािी ल्माउन ङ्छदइनेछ। 

त्मसयी ल्माएको गहना ङ्झनज मात्र ङ्ट ङ्जपताि जाॉदा बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टभा ऩयीऺण गयाई त्मस्तो गहना ल्माउॉदा यािेको धयौटी यकभ 
ङ्जपताि रैजान सक्नेछ। त्मसयी ऩयीऺण गदाि घोषणा गयेबन्दा पयक 
गङ्टणस्तय तथा ऩङ्चयभाण बएको प्रभाङ्ञणत बएभा बन्साय ऐन, २०६४ 
को दपा ५७ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कसूय गयेको भानी 
सजाम हङ्टनेछ। 

(४) मात्र ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउन ेङ्झनजी प्रमोगका भारवस्तङ्ट सम्फन्धभा 
नेऩार याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नेऩारी मात्र ङ्टरे 
ल्माउने टेङ्झरङ्झबजनभा दयफन्दी अनङ्टसाय भहसङ्टर राग्नेछ।  

तय वैदेङ्ञशक योजगायभा गई कम्तीभा रगाताय फाह्र भङ्जहना 
काभ गयी आउने नेऩारी नागङ्चयकराई एक ऩटकको राङ्झग अङ्झबरेि 
यािी ङ्झनजरे साथभा ल्माएको एउटा जङ्टनसङ्टकै प्रकायको फत्तीस 
इिसम्भको टेङ्झरङ्झबजनभा राग्न ेसम्ऩूणि कय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइनेछ। 
सो बन्दा फढी इिको टेङ्झरङ्झबजन ल्माएभा उि छङ्टट सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने 
छैन।  

३. बायतफाट हङ्टन े ऩैठायीभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने् बायतभा उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट 
बायतफाटै नेऩारङ्झबत्र प्रतीतऩत्रको भाध्मभद्वाया ऩैठायी हङ्टॉदा भूल्मगत दय 
(ऩङ्चयभाणगत दय फाहेक) अनङ्टसाय राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩाॉचदेङ्ञि तीस 
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प्रङ्झतशतसम्भको दयभा ऩाॉच प्रङ्झतशत य सोबन्दा फढीका दयभा तीन प्रङ्झतशत 
छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

४. चीनको ङ्झतब्फतफाट हङ्टन ेऩैठायीभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने् जनवादी गणतन्त्र चीनभा 
उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फतफाट स्थर भागि हङ्टॉदै  
नेऩारङ्झबत्र प्रतीतऩत्रको भाध्मभफाट ऩैठायी हङ्टॉदा भूल्मगत दय (ऩङ्चयभाणगत दय 
फाहेक) अनङ्टसाय राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩाॉचदेङ्ञि तीस प्रङ्झतशतसम्भको 
दयभा ऩाॉच प्रङ्झतशत य सोबन्दा फढीका दयभा तीन प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

५. ङ्जवदेशी भङ्टद्रा प्राङ्झप्तको कागजात ऩङ्झछ ऩेश गनि सङ्जकने् दश हजाय अभेङ्चयकी 
डरय भूल्मसम्भका  नेऩारभा उत्ऩादन बएका भारवस्तङ्टहरू ङ्झनकासी गदाि 
ङ्झनकासीकतािरे ङ्जवदेशी भङ्टद्रा प्राङ्झप्तको कागजात तत्कार ऩेश गनि नसक्न े
अवस्था बएभा उि कागजात ऩङ्झछ ऩेश गने शतिभा प्राप्त ब ङ्टिानीको 
कागजात ऩङ्झछ ऩेश गने शतिभा ङ्झनकासी  गनि ङ्छदइनेछ । ङ्झनकासीकतािरे 
ङ्झनकासी गयेको छ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्जवदेशी भङ्टद्रा ब ङ्टिानी प्राङ्झप्तको कागजात वा  
ङ्झनकासी बएको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि आएको बए सोको प्रभाण ऩेश गनङ्टि ऩनेछ । 
उि अवङ्झधङ्झबत्र ब ङ्टिानीको कागजात वा ङ्झनकासी बएको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि 
आएको प्रभाण ऩेश नगयेभा बन्साय अङ्झधकृतरे ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम (ङ्झनमङ्झभत 
गने) ऐन, २०१९ फभोङ्ञजभ कायवाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेिी 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

६. साफ्टा सम्झैाता य सॊवेदनशीर सूचीभा ऩयेका भारवस्तङ्ट सम्फन्धभा  ् मस 
अनङ्टसूचीको दपा १९ भा उङ्ञल्रङ्ञित नेऩार सयकायको सॊवेदनशीर सूचीभा 
ऩयेका भारवस्तङ्ट य मस अनङ्टसूचीको दपा २० भा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट फाहेक 
साकि  भङ्टरङ्टकभा उत्ऩाङ्छदत अन्म भारवस्तङ्ट त्मस्तो भङ्टरङ्टकभा प्रतीतऩत्र िोरी 
सोही भङ्टरङ्टकको उत्ऩादक वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक ङ्जवतयकफाट  जायी बएको 
ङ्झफर फीजक सङ्जहत सोही भङ्टरङ्टकफाट साफ्टा सम्झौता फभोङ्ञजभ साफ्टा 
उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩत्र सङ्जहत ऩैठायी बएभा सॊवत ्२०६२ सार ऩङ्टस १७ गते 
कामभ यहेको देहाम अनङ्टसायको बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदई 
देहाम फभोङ्ञजभको दयभा बन्साय भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ्- 
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सॊवत ्२०६२ सार ऩङ्टस १७ गते 
कामभ यहेको  बन्साय भहसङ्टर दय 

साकि  भङ्टरङ्टकहरूफाट ऩैठायी गदाि 
राग्न े बन्साय भहसङ्टर दय 

५% ५% 

१०% ६% 

१५% ७.२५% 

२५% ९.५% 

३५% ११.२५% 

४०% ११.२५% 

८०% ११.२५% 

तय,  

(१)  साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बनी मस दपाभा  उल्रेि 
बएको बन्दा मस ऐनद्वाया तोङ्जकएको बन्साय भहसङ्टर दय घटी बएभा 
सोही दय फभोङ्ञजभ भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(२)   मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मस अनङ्टसूचीको 
अन्म दपाफाट बन्साय भहसङ्टर ऩूणि वा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदइएको 
कायणरे मस दपा अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टरबन्दा घटी भहसङ्टर राग्ने 
वा भहसङ्टर नराग्न ेबएभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) सॊवत ् २०६२ सार  ऩङ्टस १७ गते कामभ नयहेका तय मस 
अनङ्टसूचीको दपा १ भा यहेका, मस अनङ्टसूचीको दपा १९ य दपा 
२० भा नऩयेका उऩशीषिकहरूभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट मस दपा 
फभोङ्ञजभ साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि मसै दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित साकि  
भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर दय राग्नेछ। 
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(४) साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩत्र, उत्ऩादक वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्जवतयकफाट जायी बएको फीजक, प्रतीतऩत्र रगामतका कागजातभा 
उल्रेि बएको उऩशीषिक य बन्साय कामािरमभा घोङ्जषत वा बन्साय 
अङ्झधकृतरे मङ्जकन गयेको उऩशीषिकको ऩङ्जहरो ६ अङ्क पयक ऩयेभा 
मस दपा फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदइने 
छैन।  

७. साफ्टा सम्झैाता फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर् साकि  भङ्टरङ्टकभा उत्ऩाङ्छदत 
मस अनङ्टसूचीको दपा २० भा उङ्ञल्रङ्ञित उऩशीषिकका भारवस्तङ्ट त्मस्तो 
भङ्टरङ्टकभा प्रतीतऩत्र िोरी सोही भङ्टरङ्टकको उत्ऩादक वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्जवतयकफाट जायी बएका ङ्झफर फीजक सङ्जहत सोही भङ्टरङ्टकफाटै साफ्टा 
सम्झैाता फभेाङ्ञजभ साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩत्र सङ्जहत ऩैठायी बएभा सॊवत ्
२०६७ सार काङ्ञत्तकभा कामभ यहेको देहाम अनङ्टसायको बन्साय भहसङ्टर 
दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदई देहाम फभोङ्ञजभको दयभा बन्साय भहसङ्टर असङ्टर 
गङ्चयनेछ। सॊवत ्२०६७ सार काङ्झतिकभा कामभ नयहेका तय मस अनङ्टसूचीको 
दपा १ भा यहेका, मस अनङ्टसूचीको दपा १९ य दपा २० भा नऩयेका 
उऩशीषिकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट मस दपा फभोङ्ञजभ साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी 
गदाि मसै दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर दय राग्नेछ्- 

सॊवत ्२०६७ सार काङ्ञत्तकभा 
कामभ यहेको  बन्साय भहसङ्टर 

दय 

साकि  भङ्टरङ्टकहरूफाट ऩैठायी गदाि 
राग्न े बन्साय भहसङ्टर दय 

५% ५% 
१०% ९% 
१५% १४% 
२०% १८.५% 
२५% २२% 
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३०% २७.५% 
८०% ३०% 

तय,  

(१)  साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बनी मस दपाभा  उल्रेि 
बएको बन्दा मस ऐनद्वाया तोङ्जकएको बन्साय भहसङ्टर दय घटी बएभा 
सोही दय फभोङ्ञजभ भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(२)   मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मस 
अनङ्टसूचीको अन्म दपाफाट बन्साय भहसङ्टर ऩूणि  वा आॊङ्ञशक छङ्टट 
ङ्छदइएको कायणरे मस दपा अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टरबन्दा घटी 
भहसङ्टर राग्ने वा भहसङ्टर नराग्न ेबएभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩत्र, उत्ऩादक वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्जवतयकफाट जायी बएको ङ्झफर फीजक, प्रतीतऩत्र रगामतका 
कागजातभा उल्रेि बएको उऩशीषिक य बन्साय कामािरमभा घोङ्जषत 
वा बन्साय अङ्झधकृतरे मङ्जकन गयेको उऩशीषिकको ऩङ्जहरो ६ अङ्क 
पयक ऩयेभा मस दपा फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट 
ङ्छदइने छैन। 

८. दोहोयो छङ्टट नऩाइने  ्मस अनङ्टसूचीभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ कङ्ट नै भारवस्तङ्टभा 
ङ्छदइएको छङ्टट प्रदान गदाि दोहोयो नऩने गयी कङ्ट नै एक छङ्टट भात्र प्रदान 
गङ्चयनेछ। 

९. ऩङ्टयाना सवायी  साधन य मन्त्र उऩकयणभा ह्रासकट्टी गयी भूल्म कामभ गने् 
(१) कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका वा आमोजना वा 
आमोजनाको ठेकेदाय वा ऩयाभशिदाताका नाभभा ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा वा फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटीभा ऩैठायी बएका 
वा अन्म सङ्घ, सॊस्थाको नाभभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा 
ऩैठायी बएका सवायी साधन तथा मन्त्र उऩकयण नेऩारङ्झबत्र कसैराई उऩहाय 
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ङ्छदएभा वा ङ्झफिी गयेभा वा ऩैठायी गनेरे आफ्नै प्रमोजनको राङ्झग याख्न ेबएभा 
त्मस्ता सवायी साधन तथा मन्त्र उऩकयणको बन्साय भहसङ्टर ङ्झरन ेप्रमोजनको 
राङ्झग बन्साय अङ्झधकृतरे ऩैठायी हङ्टॉदाको अवस्थाभा कामभ बएको भूल्मभा 
(प्रत्मेक वषिको अवङ्ञशष्ट भूल्मभा) वाङ्जषिक दश प्रङ्झतशतको दयफाट अङ्झधकतभ 
ऩाॉच वषिको ह्रासकट्टी गयी भूल्म कामभ गनेछ। 

तय एक वषिबन्दा कभ हङ्टन आउने अवङ्झधराई ह्रासकट्टी प्रमोजनका 
राङ्झग गणना गङ्चयने छैन। 

 (२) उऩदपा (१) फाहेक ङ्झनजी प्रमोगका राङ्झग आॊङ्ञशक बन्साय 
भहसङ्टर छङ्टटभा व्मङ्ञिगत रूऩभा ऩैठायी बएका सवायी साधन अन्म 
व्मङ्ञिराई ङ्झफिी गने वा हक हस्तान्तयण गने बएभा बन्साय भहसङ्टर ङ्झरन े
प्रमोजनको राङ्झग भूल्म कामभ गदाि वाङ्जषिक दश प्रङ्झतशतका दयरे अङ्झधकतभ 
ऩाॉच वषिको (प्रत्मेक वषिको अवङ्ञशष्ट भूल्मभा) ह्रासकट्टी गयी भूल्म कामभ 
गङ्चयनेछ। 

तय एक वषिबन्दा कभ हङ्टन आउने अवङ्झधराई ह्रासकट्टी प्रमोजनका 
राङ्झग गणना गङ्चयने छैन।  

 (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको सवायी 
साधनको ऩैठायीका अवस्थाभा कामभ बएको भूल्म अन्म त्मस्तै सवायी 
साधनको भूल्मबन्दा धेयै कभ बएको अवस्थाभा फाहेक साभान्मत् ऩैठायी 
गदाि कामभ गयेको ङ्जवदेशी भङ्टद्राराई आधाय भानी उऩदपा (१) वा (२) 
फभोङ्ञजभ भूल्म कामभ गङ्चयनेछ। 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सवायी साधनभा ह्रासकट्टी गदाि 
उि सवायी साधनको उत्ऩादन ङ्झभङ्झतदेङ्ञि गणना गङ्चयनेछ य ऩैठायी हङ्टनङ्टऩूवि 
ङ्जवदेशभा व्मतीत बएको अवङ्झध कटाई फाॉकी अवङ्झधको भात्र ह्रासकट्टी 
गङ्चयनेछ। 
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 (५)  मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
कूटनीङ्झतक ङ्झनकामफाट गयेको सवायी साधनको ङ्झफिीराई ङ्झरराभ गये सयह 
भाङ्झननेछ। 

१०. भारवस्तङ्टको हवाई बाडा सम्फन्धभा  ् (१) हवाईभागिफाट व्माऩाङ्चयक रूऩभा 
ऩैठायी गङ्चयन ेभारवस्तङ्टको बन्साय ऐन, २०६४ को दपा १३ को उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ बन्साय कामािरमभा भूल्म घोषणा गदाि ऩैठायीकतािरे 
भारवस्तङ्टको भूल्म, बाडा तथा फीभा यकभ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट घोषणा गनङ्टि ऩनेछ। 
ऩैठायीकतािरे घोषणा गयेको बाडा यकभ य एमय वे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित बाडा 
यकभभध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही बाडा यकभराई सभावेश गयी भूल्म ङ्झनधाियण  
गङ्चयनेछ। एमय वे ङ्झफरभा बाडा यकभ उल्रेि नबएको य ऩैठायीकतािरे 
घोषणा गयेको बाडा यकभ वास्तङ्जवक बाडा यकभबन्दा कभ बएभा बन्साय 
अङ्झधकृतरे उि भारवस्तङ्ट हवाईभागिफाट ऩैठायी गदाि राग्न सक्ने अनङ्टभाङ्झनत 
बाडा यकभ सभेत सभामोजन गयी भूल्म ङ्झनधाियण गनङ्टि ऩनेछ। हवाईभागिफाट 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि राग्न े बाडा यकभको जानकायी बन्साय अङ्झधकृतरे 
सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवाफाट ङ्झरन सक्नेछ। त्मसयी  बन्साय अङ्झधकृतरे 
भारवस्तङ्टभा रागेको वा राग्न सक्ने बाडा यकभको जानकायी भागेको फित 
त्मस्तो जानकायी वा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवा 
प्रदामकको कतिव्म हङ्टनेछ। 

तय एमय वे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित बाडा यकभ य सम्फङ्ञन्धत हवाई 
सेवा प्रदामक रे वास्तङ्जवक रूऩभा असङ्टर गयेको बाडा यकभ पयक बएभा 
सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवारे वास्तङ्जवक बाडा यकभ असङ्टर गयी जायी गयेको 
नगदी यङ्झसदराई भान्मता ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

      (२) उऩदपा (१)  भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
भहाङ्झनदेशकरे हवाई बाडा तोकेकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

११.  ङ्झनमाित हङ्टन ेवस्तङ्टको कच्चा ऩदाथि नगद धयौटीभा ऩैठायी गनि सङ्जकने्  फण्डेड 
वेमय हाउसको इजाजत नङ्झरएका उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन प्रतीतऩत्रको 
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भाध्मभद्वाया वा प्रचङ्झरत फैङ्जङ्कभङ्ग कागजातको भाध्मभफाट ङ्झनकासी गने वा 
ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा स्वदेशभै ङ्झफिी गने बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट उत्ऩादन 
गनि आवश्मक कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि (नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने 
(प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर वा कृङ्जष सङ्टधाय 
शङ्टल्क देहामका  शति य प्रङ्जिमाका अधीनभा यही नगद धयौटी यािी ऩैठायी 
गनि ऩाउनेछ य नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमरको हकभा उद्योग 
ङ्जवबागरे नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने बनी प्रभाङ्ञणत गयी सङ्टङ्जवधा ङ्छदन ङ्झसपाङ्चयस 
गयेको अवस्थाभा भात्र नगद धयौटी यािी ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 

(क) उद्योगरे मस दपा फभोङ्ञजभ कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि 
प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि तमायी वस्तङ्ट ङ्झनकासी गने 
व्महोया जनाई उि कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि 
(प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) भा दयफन्दी अनङ्टसाय राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर वा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क  धयौटीभा  जाॉचऩास गने व्मवस्थाको 
राङ्झग तोङ्जकएको ढाॉचाभा बन्साय अङ्झधकृत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(ि) िण्ड (क) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनको आधायभा ऩैठायी बएको कच्चा 
ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) भा 
राग्ने बन्साय भहसङ्टर वा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क फाऩतको यकभ धयौटी 
यािी जाॉचऩास गङ्चयनेछ। कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि 
(प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि वा ङ्झनकासी प्रङ्जिमा ऩूया 
गयेऩङ्झछ सोको ङ्जववयण ऩैठायीकतािराई ङ्छदइन े ऩासफङ्टकभा स्ऩष्टसॉग 
उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ।  

(ग) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट उत्ऩाङ्छदत तमायी भारवस्तङ्ट 
फाह्र भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनकासी वा स्वदेशभै ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा ङ्झफिी 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 
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(घ) उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा स्वदेशभा ङ्झफिी 
गदाि नेऩार सयकायफाट आॊङ्ञशक वा ऩूणि रूऩभा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा 
ऩाएको आमोजना वा ङ्झनकामराई ङ्झफिी गने बएभा भात्र मस दपा 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(ङ) उद्योगरे ङ्झनकासी वा ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा स्वदेशभै ङ्झफिी गयेभा 
सोको प्रभाण, फैङ्कद्वाया प्रभाङ्ञणत ङ्जवदेशी भङ्टद्रा आजिन बएको कागजात 
वा वस्तङ्ट ङ्जवङ्झनभम अन्तगित भारवस्तङ्ट ङ्झनकासी बएको बए सो फाऩत 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको प्रभाण य उद्योग ङ्जवबागको िऩत अनङ्टऩातको 
प्रभाण सङ्जहत तोङ्जकएको ढाॉचाभा उि धयौटी पङ्ट कङ्ट वा वा ङ्जपतािको 
राङ्झग िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबतै्र सम्फङ्ञन्धत बन्साय 
कामािरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

         तय फन्द, हड्तार, ङ्जवऩद् वा अन्म मस्तै काफङ्टफाङ्जहयको 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र तमायी भारवस्तङ्ट 
ङ्झनकासी गनि वा स्वदेशभै ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा ङ्झफिी गनि वा 
ङ्जवदेशी भङ्टद्रा आजिन गयेको प्रभाण ऩेश गनि नसकेको व्महोया जनाई 
बन्साय कामािरमका प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य त्मसयी ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसव देङ्ञिएभा बन्साय कामािरमका प्रभङ्टिरे 
फढीभा छ भङ्जहनासम्भको म्माद थऩ गनि सक्नेछ।  

(च) िण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र ङ्छदएको  ङ्झनवेदनको व्महोया 
भनाङ्झसव देङ्ञिएभा बन्साय कामािरमका प्रभङ्टिरे कागजात ऩेश 
बएको एक भङ्जहनाङ्झबत्र धयौटी ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ। त्मसयी धयौटी 
ङ्जपताि बएको ङ्जववयण ऩासफङ्टकभा जनाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(छ) उद्योगरे मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि वा सहामक 
कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) भा राग्ने बन्साय भहसङ्टर 
वा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क  पङ्ट कङ्ट वा  बएको धयौटी  यकभ ङ्झभरान गयी 
ऩासफङ्टकभा जनाइनेछ। 
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  तय उद्योगरे त्मस्तो पङ्ट कङ्ट वा बएको धयौटी  यकभ ङ्जपताि 
भाग गयेभा पङ्ट कङ्ट वा बएजङ्झतको यकभ तत्कार ङ्जपताि ङ्छदइनेछ।  

(ज) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट तमायी वस्तङ्ट फनाई ङ्झनकासी 
गदाि ऩैठायीको अवस्थाको कायोफाय भूल्मभा कम्तीभा दश प्रङ्झतशत 
भूल्म अङ्झबवङृ्जि बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(झ) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट शति 
फभोङ्ञजभ ऩूणि वा  आॊङ्ञशक ङ्झनकासी नगयेभा वा स्वदेशभै िण्ड (ग) 
अनङ्टसाय ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा ङ्झफिी नगयेभा स्थानीम ङ्झफिी भानी 
त्मस्तो ङ्झफिी गये जङ्झतको हकभा ङ्झनमभ अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टर  
धयौटी यहेको यकभफाट सदयस्माहा गयी राग्ने भहसङ्टरको दश 
प्रङ्झतशत जङ्चयफाना सभेत ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गङ्चयनेछ। 

१२. सवायी  साधन ऩैठायी सम्फन्धी  ङ्जवशेष व्मवस्था  ् (१) सवायी वा ढङ्टवानीका 
साधन ऩैठायी गदाि देहामका शतिहरू ऩारना गनङ्टि ऩनेछ्- 

(क) ङ्झनभािता कम्ऩनी वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेताफाट िङ्चयद 
गङ्चयएका नमाॉ सवायी वा ढङ्टवानीका साधन नेऩारङ्ञस्थत आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्झफिेतारे भात्र ऩैठायी गनि ऩाउनेछ। 

(ि) ङ्चयकण्डीसन्ड, प्रमोग बइसकेको वा नेऩार सवायी प्रदूषण भाऩदण्ड, 
२०६९ ङ्झबत्र नऩने सवायी वा ढङ्टवानीका साधन ऩैठायी गनि ऩाइने 
छैन। मस्ता साधन कसैरे ऩैठायी गयेभा जपत हङ्टनेछ। 

(ग) ङ्झफिी गने प्रमोजनको राङ्झग िण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩैठायी गयेका 
सवायी वा ढङ्टवानीका साधनको ऩैठायीकतािरे एक वषिभा तीन ऩटक 
(प्रत्मेक चाय भङ्जहनाभा) त्मस्ता साधनको अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी 
भूल्म (एभ.आय.ऩी.) याङ्जष्डमस्तयको दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा प्रकाङ्ञशत गनङ्टि 
ऩनेछ। 
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(घ) ऩैठायी बएका सवायी वा ढङ्टवानीका साधनको िण्ड (ग) फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी भूल्म (एभ.आय.ऩी.) प्रकाङ्ञशत नगने 
ऩैठायीकतािको बन्साय ङ्जवबागरे ऩैठायी तथा ङ्झफिी कायोफाय योक्का 
यािी छानङ्झफन गनि सक्नेछ। 

(ङ) िण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित शति उल्रङ्घन गयी सवायी वा ढङ्टवानीका साधन 

ऩैठायी गयेभा त्मस्ता सवायी तथा ढङ्टवानी साधन जपत गनङ्टि ऩनेछ। 

 तय,  

(१) सयकायी ङ्झनकाम, कूटनीङ्झतक वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा प्राप्त 
व्मङ्ञि वा ङ्झनकाम, ऋण तथा अनङ्टदान सहमोगभा सिाङ्झरत 
सयकायी आमोजनारे ऩैठायी गने सवायी तथा ढङ्टवानीका 
साधन तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे आफ्नो प्रमोजनको 
राङ्झग ऩैठायी गने स्कङ्ट टयभा िण्ड (क) को व्मवस्था रागू 
हङ्टनेछैन। 

(२) दभकर (फारुणमन्त्र) ऩैठायी गदाि िण्ड (क) तथा (ि) 
को व्मवस्था रागू हङ्टने छैन। 

(३) एक वषिबन्दा फढी ङ्जवदेशङ्ञस्थत नेऩारको कूटनीङ्झतक 
ङ्झनमोगभा काभ गयेको नेऩारी नागङ्चयक आफ्नो कामिकार 
सभाप्त बई नेऩार पकौऄ दा ङ्झनजरे ङ्जवदेशभा आफ्नो नाभभा 
दताि गयी आपईआ रे प्रमोग गयेको सवायी साधन नेऩार 
सयकाय, वन तथा वातावयण भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गनि सक्नेछ। तय दपा ९ फभोङ्ञजभको ह्रासकट्टी 
सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने छैन ।  

(४)  स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभको एम्फङ्टरेन्स; शीषिक ८७.०१ अन्तगित ऩने 
ट्याक्टय य शीषिक ८७.०५ भा ऩने िास उद्देश्मका 
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भोटयगाडी ऩैठायी गदाि मस उऩदपाको िण्ड (क) को 
व्मवस्था रागू हङ्टने छैन।  

 (५)  नेऩाररे आमोजना गने अन्तयािङ्जष्डम वा ऺेत्रीम भहत्त्वको 
सबा सम्भेरनको प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकाय, 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे ङ्झनणिम गयी ऩैठायी गने नेऩार सवायी प्रदूषण 
भाऩदण्ड, २०६९ ङ्झबत्र ऩने सवायी साधनको हकभा िण्ड 
(क) को व्मवस्था रागू हङ्टन ेछैन। 

(६)   नेऩारङ्ञस्थत ङ्जवदेशी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगभा कामियत 
कूटनीङ्झतक ऩदाङ्झधकायीरे प्रमोग बइसकेका सवायी साधन 
ऩैठायी गनि चाहेभा ऩायस्ऩाङ्चयकताको आधायभा ऩैठायी गनि 
ङ्छदन ऩययाष्ड भन्त्रारमरे ङ्झसपाङ्चयस गयेको अवस्थाभा नेऩार 
सवायी प्रदूषण भाऩदण्ड, २०६९ ङ्झबत्र ऩने सवायी साधन 
ऩङ्झछ आफ्नो कामि अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने 
शतिभा ऩैठायी गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(७)  मस अनङ्टसूची फभोङ्ञजभ वा नेऩार सयकायको ङ्झनणिमद्वाया 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइएको व्मङ्ञि वा 
सॊस्था वा ङ्झनकामरे सवायी साधन ङ्झनभािता कम्ऩनी वा 
ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेताफाट िङ्चयद गयी ऩैठायी गदाि 
िण्ड (क) को व्मवस्था रागू हङ्टन ेछैन। 

 (२) कानेट अन्तगित ऩमिटकरे ल्माएका व्मङ्ञिगत प्रमोगका सवायी 
साधन  य त्मस्तो साधनसॉग सम्फि भारवस्तङ्ट नेऩारङ्झबत्र अस्थामी रूऩभा 
प्रथभ ऩटक प्रवेश गयेको ङ्झभङ्झतरे एक वषिको अवङ्झधभा रगाताय वा ऩटक 
ऩटक गयी जम्भा छ भङ्जहनाको अवङ्झधसम्भ नेऩारङ्झबत्र याख्न ऩाउनेछ। त्मसयी 
नेऩारभा  यािेको अवङ्झधबय  कङ्ट नै भहसङ्टर राग्ने  छैन। दङ्टघिटना बई प्रहयी 
कब्जाभा यहेको वा भभितको राङ्झग वकि सऩभा यहेको बनी प्रहयी कामािरमरे 
ङ्झसपाङ्चयस गयेको अवस्थाभा बने त्मस्तो अवङ्झध कानेटभा तोङ्जकङ्छदएको 
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अवङ्झधभा गणना हङ्टने छैन। मसयी कानेट अन्तगित ऩैठायी बएका सवायी 
साधनहरू दान, दातव्म वा उऩहाय ङ्छदन वा ङ्झफिी गनि ऩाइने छैन। कानेटभा 
जनाई नेऩार प्रवेश गयाइएको सवायी साधन छ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्जपताि नरगेभा 
स्वत् जपत हङ्टनेछ। 

 (३) कानेट फाहेक अस्थामी तवयफाट ऩैठायी बएका भोटयकाय, 
स्टेशन वाइगन, जीऩ, फस, ट्रक, ट्रमाक्टय य ङ्झतनका टे्ररय,  रहयी, भ्मान, 
तीन ऩाङ्क्रग्र ेसाधन य  भोटयसाइकर जस्ता साधन सभेतभा बन्साय भहसङ्टर, 
अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा देहाम फभोङ्ञजभ  एकभङ्टष्ट 
सभदयभा बन्साय भहसङ्टर रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ्- 

(क)  ट्रमाक्टयभा प्रङ्झतङ्छदन चाय सम रूऩैमाॉ, टे्ररय ङ्जपट बएको 
ट्रमाक्टयभा वा टे्ररय भात्रभा प्रङ्झत ङ्छदन सात सम     
रूऩैमाॉ।  

  तय भारवस्तङ्ट फोकी ल्माएका टे्ररय सङ्जहतको 
ट्रमाक्टय अठ्चारीस घण्टाङ्झबत्र ङ्चयतै्त पकी गएभा सो 
ट्रमाक्टयको भहसङ्टर ङ्झरइने छैन। मसयी ऩैठायी गयी 
ल्माएको ट्रमाक्टय, टे्ररय वा टे्ररय सङ्जहतको ट्रमाक्टय 
तीस ङ्छदनबन्दा फढी नेऩारभा याख्न ऩाइने छैन। 

(ि)  कानेट नबएका सवायी साधनभध्मे काय, जीऩ य भ्मानभा 
दैङ्झनक ऩाॉच सम रूऩैमाॉ, फस, ङ्झभङ्झनफस रगामतका टङ्टङ्चयष्ट 
गाडीभा दैङ्झनक ऩाॉच सम रूऩैमाॉ, भोटयसाइकर तथा 
स्कङ्ट टयभा दैङ्झनक एक सम ऩचास  रूऩैमाॉ य तीनऩाङ्क्रग्र े
सवायी साधनभा दैङ्झनक चाय सम रूऩैमाॉ भहसङ्टर ङ्झतयी 
अस्थामी ऩैठायी बएका सवायी साधन एक वषिभा तीस  
ङ्छदनबन्दा फढी नेऩारभा याख्न ऩाइने छैन। 

 तय,  
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(१)  मसयी ऩैठायी बएका सवायी साधन नङ्ञजकको 
फजायसम्भ ऩङ्टगी प्रवेश गयेकै ङ्छदन पकि ने बएभा 
कङ्ट नै भहसङ्टर राग्ने छैन। 

(२) नेऩारसॉग बएको ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम 
सम्झैाता फभोङ्ञजभ अस्थामी ऩैठायी हङ्टने सवायी 
साधनको सम्फन्धभा सोही सम्झैाताभा उल्रेि 
बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) चरङ्ञचत्र छामाङ्कन, शैङ्ञऺक प्रदशिनी तथा 
साभाङ्ञजक जनचेतना अङ्झबवृङ्जिका ङ्झनङ्झभत्त 
सॊमन्त्र जङ्झडत बई आउने ङ्जवशेष प्रकायका 
सवायी साधनको राङ्झग मस िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित 
सभमावङ्झधरे अऩङ्टग हङ्टने बई सम्फङ्ञन्धत 
कामािरम प्रभङ्टिको याम सङ्जहत रेिी आएभा 
भहाङ्झनदेशकरे ङ्झनमभ अनङ्टसायको भहसङ्टर ङ्झरई 
फढीभा तीन भङ्जहनासम्भको म्माद थऩ गङ्चयङ्छदन 
सक्नेछ। 

(ग) भारवस्तङ्टको ऩङ्चयवहनको राङ्झग अस्थामी ऩैठायी हङ्टने 
ट्रमाक्टय फाहेकका टे्ररय, ट्रक य अन्म गाडीराई एक 
ऩटकभा सात ङ्छदनसम्भ प्रङ्झत ङ्छदन एक हजाय सात सम 
रूऩैमाॉ। 

(घ) अस्थामी ऩैठायी गयी ल्माएका सवायी य ढङ्टवानीका साधन 
अङ्झनवामि रूऩभा ङ्जपताि रैजानङ्ट ऩनेछ। िण्ड (क), (ि) 
य (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञित साधन प्रऻाऩनऩत्रभा घोषणा 
गयेको अवङ्झधबन्दा फढी फसेको पेरा ऩयेभा वा झङ्टट्टा 
ङ्जववयण ङ्छदई नेऩारङ्झबत्र फसेको  ठहयेभा जपत गनि 
सङ्जकनेछ। ङ्जपताि रैजाने िभभा भनाङ्झसफ कायण बई 
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फढी अवङ्झध फसेको त्मस्तो साधनको भूल्मभा नफढ्ने 
गयी फढी फसेको अवङ्झधको भोटयसाइकर य स्कङ्ट टयभा  
दैङ्झनक एक हजाय दङ्टई सम  रूऩैमाॉका दयरे य अन्म 
साधनभा दैङ्झनक दङ्टई हजाय ऩाॉच सम रूऩैमाॉका  दयरे 
भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि रैजान ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

(ङ) ङ्जवदेशफाट एर.ऩी. ग्माॉस फोकी ल्माउने भारफाहक 
कन्टेनय (फङ्टरेट) राई गन्तव्म स्थरभा अनरोड गनिका 
राङ्झग छमानब्फे घण्टासम्भ अस्थामी ऩैठायी भहसङ्टर 
राग्न ेछैन। 

(च) ङ्जवदेशफाट एर.ऩी. ग्माॉस फाहेक अन्म भारवस्तङ्ट ढङ्टवानी 
गयी ल्माएको ट्रक य भारवस्तङ्ट सङ्जहतको कन्टेनय फोकी 
ल्माएको टे्ररयराई सो भारवस्तङ्ट गन्तव्म स्थरभा 
अनरोड गनिको राङ्झग य ङ्चयत्तो कन्टेनय ङ्झरई आएको 
टे्ररयराई बन्साय ऺेत्रङ्झबत्र यहेको भारवस्तङ्ट रोड गनिका 
ङ्झनङ्झभत्त फहत्तय घण्टासम्भ अस्थामी ऩैठायी भहसङ्टर राग्ने 
छैन। 

(छ) ङ्जवदेशफाट भारवस्तङ्ट ढङ्टवानी गयी नेऩार प्रवेश गयेका 
ट्रक य भारवस्तङ्ट सङ्जहतको कन्टेनय फोकी आएको टे्ररय 
य ङ्चयत्तो ट्रक वा ङ्चयत्तो कन्टेनय सङ्जहत आएको टे्ररयरे 
बन्साय ऺेत्र फाङ्जहयफाट भारवस्तङ्ट रोड गयी अठ्चारीस 
घण्टाङ्झबत्र पकेभा एक ङ्छदनको भात्र अस्थामी ऩैठायी 
भहसङ्टर राग्नेछ। त्मस्तो साधन अठ्चारीस घण्टाऩङ्झछ 
बन्साय ऺेत्र फाङ्जहयफाट भारवस्तङ्ट रोड गयी पकेभा प्रङ्झत 
ङ्छदन दङ्टई हजाय तीन सम रुऩैमाॉका दयरे अस्थामी ऩैठायी 
भहसङ्टर राग्नेछ। 
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(ज) िण्ड (ङ), (च) य (छ) भा उङ्ञल्रङ्ञित ढङ्टवानीसॉग 
सम्फङ्ञन्धत साधनहरू तत ्तत्  िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित 
सभमावङ्झधङ्झबत्र फन्द, हड्तार, ङ्जवऩद्, दङ्टघिटना जस्ता 
कायणरे ङ्जपताि हङ्टन नसकी अस्थामी भहसङ्टर राग्ने 
अवस्था बएभा बन्साय कामािरमको प्रभङ्टिरे फढीभा 
अको तीन ङ्छदनसम्भको म्माद थप्न सक्नेछ य मसयी 
थङ्जऩएको अवङ्झधको भहसङ्टर राग्ने छैन। 

 (४) बाग ८७ को गाडी य ङ्झतनका चेङ्झसस ऩैठायी बएकोभा जङ्टन 
ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनको चेङ्झसस वा जङ्टन ङ्जकङ्झसभको गाडी बनी भहसङ्टर 
फङ्टझाएको छ सोही ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गनङ्टि ऩनेछ। अको 
ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गयी प्रमोग गनङ्टि ऩयेभा बन्साय कामािरमरे 
भहसङ्टर अऩङ्टग हङ्टने बए सो यकभ असङ्टर गयी स्वीकृङ्झत ङ्छदएको अवस्थाभा भात्र 
अको ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गयी प्रमोग गनि सङ्जकनेछ य स्वीकृङ्झत 
नङ्झरई दताि गयेको वा प्रमोगभा ल्माएको सवायी साधन जपत गङ्चयनेछ। 

 (५) शीषिक ८७ .०२ को प्रमोजनका राङ्झग ङ्झसट सङ्क्रख्मा गणना 
गनङ्टि ऩदाि ङ्झनमङ्झभत ङ्झसट य राइबय ङ्झसट गणना गङ्चयनेछ।  

 तय कण्डक्टय ङ्झसट एवॊ अन्म अङ्झतङ्चयि ङ्झसट तथा पोङ्ञल्डङ्ग 
ङ्झसटराई गणना गङ्चयने छैन। 

 (६) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह वा नेऩार 
सयकायको ऩूणि स्वाङ्झभत्व यहेका सॊस्थाहरूरे भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका 
ऩाॉच वषिबन्दा ऩङ्टयाना गाडी य मन्त्र उ ऩकयण ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि त्मसभा 
बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन।  

      तय बन्साय ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ जपत बई नेऩार सयकायको 
ङ्झनणिम अ नङ्टसाय नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यहेका सवायी साधन ङ्झरराभ 
गदाि ऩाॉच वषिको फन्देज रागू हङ्टने छैन। 
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 (७) अस्थामी ऩैठायी बएका सवायी तथा ढङ्टवानीका साधन दङ्टघिटना 
बई वा अन्म अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कव्जाभा यहेको व्महोया सम्फङ्ञन्धत 
प्रहयी वा याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग वा सो अन्तगित कामािरमफाट प्रभाङ्ञणत 
बएभा सो अवङ्झधको राग्न ेभहसङ्टर भूर बन्साय कामािरमको प्रभङ्टिरे ङ्झभन्हा 
ङ्छदन सक्नेछ। 

 (८)  कङ्ट नै ङ्जवदेशी मात्र ङ्टरे सवायी साधन सङ्जहत नेऩार प्रवेश गदाि 
मस दपा फभोङ्ञजभ भहसङ्टर फङ्टझाउन छङ्टट बएको य ङ्झनजरे ऩङ्झछ कङ्ट नै बन्साय 
कामािरमभा स्वमॊ उऩङ्ञस्थत बई भहसङ्टर फङ्टझाउन ङ्झनवेदन ङ्छदएभा बन्साय 
अङ्झधकृतरे जाॉचफङ्टझ गदाि व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ 
जङ्चयफाना य राग्ने भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो सवायी साधन ङ्जवदेश ङ्जपताि रैजान 
ङ्छदन सक्नेछ। 

तय,  

(क)  मस्तो सवायी साधन नेऩार प्रवेश गयेको ङ्झभङ्झतरे सात 
ङ्छदनङ्झबत्रको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(ि)  कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञि वा ङ्झनकामफाट ऩिाउ गयी बन्साय 
कामािरमभा भङ्टद्दाको रूऩभा ऩेश बएको हङ्टनङ्ट हङ्टॉदैन। 

 (९) नेऩारभा िानेऩानी तथा ङ्झसॉचाई कामिको राङ्झग बङू्झभगत ऩानी 
ङ्झनकाल्न ऩैठायी गङ्चयने फोङ्चयङ भेङ्ञशन जङ्झडत ढङ्टवानीका साधन अस्थामी ऩैठायी गदाि 
बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा एकभङ्टष्ट सभदयभा 
बन्साय भहसङ्टर प्रङ्झत ङ्छदन तीन हजाय रुऩैमाॉ राग्नेछ। त्मसयी ऩैठायी गयेको फोङ्चयङ 

भेङ्ञशन जङ्झडत त्मस्ता ढङ्टवानीका साधन छ भङ्जहनाबन्दा फढी  नेऩारभा याख्नय ऩाइने 
छैन। सो अवङ्झधबन्दा फढी फसेको पेरा ऩयेभा वा नेऩारङ्झबत्र झङ्टट्टा ङ्जववयण 
ङ्छदई फसेको ठहयेभा जपत गनि सङ्जकनेछ। ङ्जपताि  रैजाने िभभा भनाङ्झसफ 

कायण बई फढी अवङ्झध फसेको त्मस्तो साधनको भूल्मभा नफढ्ने गयी फढी फसेको 
अवङ्झधको दैङ्झनक ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉका दयरे भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि रैजान ङ्छदन 

सङ्जकनेछ।  
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१३. बन्साय भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका भारवस्तङ्ट सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था  ्
(१) कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त व्मङ्ञि वा ङ्झनकामरे कूटनीङ्झतक वा भहसङ्टर 
सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका सवायी साधन, मन्त्र उऩकयण एवॊ भारवस्तङ्ट ऩैठायी 
गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषि ऩङ्टगेऩङ्झछ ङ्झफिी गयेभा वा उऩहाय ङ्छदएभा मस अनङ्टसूची 
फभोङ्ञजभ राग्ने कङ्ट र बन्साय भहसङ्टरको साठी प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 
कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका मस्ता सवायी साधन, 
मन्त्र उऩकयण तथा भारवस्तङ्टको हकभा सो सङ्टङ्जवधा कङ्ट नै व्मङ्ञिको हकभा 
उऩरब्ध गयाउॉदा ङ्झनजको नेऩारभा ऩदाङ्झधकाय यहेको अवङ्झधबय एक ऩटक 
भात्र ङ्छदइनेछ।       

 (२) नेऩारङ्झबत्रका आमोजना सिारनाथि ती आमोजना वा 
ठेकेदायको नाभभा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 

(क) सवायी य ढङ्टवानीका साधन, ङ्झनभािण मन्त्र तथा उऩकयण  सभेतको 
सम्फन्धभा्-  
(अ)   नेऩार सयकायसॉग बएको सम्झौता वा नेऩार सयकायको 

ङ्झनणिमको अधीनभा  यही सयकायी वा ङ्झनजी ऺेत्रफाट 
सिाङ्झरत आमोजना वा सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायको नाभभा 
ऩैठायी हङ्टने ङ्झनभािण मन्त्र तथा उऩकयण  तथा सयकायी 
आमोजना वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवदेशी ठेकेदाय वा ङ्जवदेशी 
ठेकेदाय य नेऩारी ठेकेदायको सॊमङ्टि उऩिभ का नाभभा 
ऩैठायी हङ्टने सवायी तथा ढङ्टवानी साधन भा राग्ने  भहसङ्टर 
फाऩतको यकभ फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरई अस्थामी ऩैठायी गनि 
ङ्छदइनेछ। त्मसयी फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरई अस्थामी ऩैठायी गनि 
ङ्छदइने आमोजनाको राङ्झग नबई नहङ्टने भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 
बएको भाष्टय ङ्झरष्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको याजऩत्राङ्जङ्कत 
ङ्जवङ्ञशष्ट िेणी को अङ्झधकृत वा रगानी फोडिको प्रभङ्टि 
कामिकायी अङ्झधकृतफाट स्वीकृत बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  
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तय वैदेङ्ञशक अनङ्टदानभा सिाङ्झरत आमोजनाको 
हकभा सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित शतिको अधीनभा यही 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमको सङ्ञचव वा ङ्जवकास साझेदायफाट 
बएको ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा आमोजनाको राङ्झग 
आवश्मक ङ्झनभािण उऩकयण, मन्त्र य सवायी तथा ढङ्टवानी 
साधन आमोजनाको सभाङ्झप्त ऩङ्झछ अङ्झनवामि रूऩभा ङ्जपताि 
रैजाने गयी रगतभा यािी अस्थामी ऩैठायी गनि अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन सङ्जकनेछ। त्मसयी ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट नेऩारभा 
कसैराई ङ्झफिी वा दान गनि वा हस्तान्तयण गनि ऩाइने 
छैन।  

 (आ)  उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ  ऩैठायी हङ्टने सवायी य ढङ्टवानी 
साधन, ङ्झनभािण मन्त्र तथा उऩकयण  ऩैठायी गदाि 
प्रऻाऩनऩत्रभा नेऩारङ्झबत्र यहने अवङ्झध उल्रेि गयी 
जाॉचऩास गनङ्टि ऩनेछ। ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधभा आमोजना सम्ऩङ्ङ 
नबएको कायणरे प्रऻाऩनऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधबन्दा 
फढी अवङ्झधसम्भ नेऩारङ्झबत्र याख्नङ्ट ऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरई आमोजनाको अवङ्झध थऩ बएको 
जानकायी बन्साय ङ्जवबागराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। सो आधायभा 
बन्साय ङ्जवबागरे सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरम एवॊ अन्म 
ङ्झनकामराई जानकायी गयाउनेछ। 

(इ)  उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ  ऩैठायी हङ्टने सवायी य ढङ्टवानी 
साधनको दताि गदाि छङ्ट टै्ट ऩङ्जहचान हङ्टने ङ्जकङ्झसभरे दताि गनङ्टि 
ऩनेछ य ऩङ्चयमोजना अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ मस्ता साधनको 
नवीकयण गङ्चयन े छैन। ऩैठायीकतािरे मसयी दताि बएको 
सवायी तथा ढङ्टवानी साधनको सवायी दताि प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहतको जानकायी दताि बएको ङ्झभङ्झतरे ऩईआतीस 
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(ई)  नेऩार सयकायरे म्माद थऩ ङ्छदएकोभा फाहेक आमोजना 
सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे वा कयाय सम्झौता (ठेक्का सम्झौता) 
यद्द बएको ङ्झभङ्झतरे  तीन भङ्जहनाङ्झबत्र उऩयोि अनङ्टसायका 
भारवस्तङ्ट ङ्जपताि रङ्झगसक्नङ्ट ऩनेछ। 

       स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "आमोजना 
सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झत" बङ्ङारे सम्झौताभा उल्रेि बए 
अनङ्टसायको ङ्झडपेक्ट रामाङ्जवङ्झरङ्जट ङ्जऩङ्चयमड वा भभित अवङ्झध 
(भेङ्ञन्टनेन्स ङ्जऩङ्चयमड) सम्झनङ्ट ऩछि। 

(उ) उऩिण्ड (ई) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नरगी आपईआ रे 
उऩमोग गयेभा, कसैराई उऩहाय ङ्छदएभा वा ङ्झफिी गयेभा 
उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबतै्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ  राग्ने 
भहसङ्टर फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  त्मसयी तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र 
ङ्जपताि नरगेका वा भहसङ्टर नफङ्टझाएका सवायी य ढङ्टवानी 
साधन, ङ्झनभािण मन्त्र  तथा उऩकयण जपत  गङ्चयनेछ य 
अस्थामी ऩैठायी गदाि यािेको फैङ्क  जभानतफाट राग्ने 
भहसङ्टर फयाफयको  यकभ सभेत  याजस्वभा आम्दानी 
फाॉङ्झधनेछ।  
(क)  उऩिण्ड (उ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए 

ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ऩङ्चयमोजनाको प्रमोजनको 
राङ्झग फैङ्क जभानत यािी  ऩैठायी गयेको सवायी 
वा ढङ्टवानीको साधन वा ङ्झनभािण मन्त्र तथा 
उऩकयण ऩङ्चयमोजना सम्ऩङ्ङ बएको वा सम्झौता 
यद्द बएको ङ्झभङ्झतरे ऩईअतीस ङ्छदनङ्झबत्र सयोकायवारा 
वा सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयमोजनरे सम्फि कामािरमराई 
ङ्झरङ्ञित  रूऩभा जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(ि)  भाङ्झथ (क) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत बन्साय 
कामािरमरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्न े
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भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्ता सवायी साधन वा ढङ्टवानीको 
साधन वा ङ्झनभािण मन्त्र वा उऩकयण  ङ्जपताि ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ ।  

             तय सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारा कम्ऩनी वा 
ङ्झनजको तपि फाट जभानत ङ्छदने पभि, कम्ऩनी वा 
ऩङ्चयमोजनारे ९० ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झरन नआएभा सो 
वाऩत यािेको फैङ्क जभानत जपत हङ्टनेछ । 

( ग)  भाङ्झथ (क) य (ि) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको 
बए ताऩङ्झन कङ्ट नै ऩङ्चयमोजनाको प्रमोजनको राङ्झग 
फैङ्क जभानत यािी  ऩैठायी गयेको सवायी तथा 
ढङ्टवानीको साधन वा ङ्झनभािण मन्त्र तथा उऩकयण 
सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे ङ्झरराभ नगयेको 
बए त्मस्ता सवायी तथा ढङ्टवानीको साधन वा 
ङ्झनभािण मन्त्र तथा उऩकयण एक ऩटकको राङ्झग 
सॊवत ् २०७९ ऩङ्टस भसान्तसम्भ सम्फङ्ञन्धत 
सयोकायवारा कम्ऩनी वा ङ्झनजको तपि फाट 
जभानत ङ्छदने पभि वा कम्ऩनीरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर ङ्झतयी रैजान  
सक्नेछन ्। मसयी रैजादा थऩ दस्तङ्टय, ब्माज वा 
जङ्चयफाना राग्न ेछैन। 

(ऊ) सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायरे एउटा ऩङ्चयमोजनाको नाभभा ऩैठायी 
गयेको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नरगी वा भहसङ्टर नङ्झतयेसम्भ 
त्मस्तो ठेकेदायरे अको ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग सवायी साधन, 
मन्त्र उऩकयण एवॊ भारवस्तङ्टहरू ऩैठायी गनि ऩाउने छैन। 

(ि) आमोजनाभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा्-  
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 वैदेङ्ञशक ऋण वा अनङ्टदानभा सिाङ्झरत तथा रगानी फोडिरे स्वीकृत 
गयेका आमोजनाभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर  छङ्टटका 
राङ्झग अथि भन्त्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस गदाि देहामका ङ्जवषम सङ्जहत 
त्मस्ता भारवस्तङ्टको ङ्जववयण बएको भाष्टय ङ्झरष्ट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको याजऩत्रा ङ्जङ्कत ङ्जवङ्ञशष्ट िेणीको अङ्झधकृत वा रगानी 
फोडिको प्रभङ्टि कामिकायी अङ्झधकृतरे स्वीकृत गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:-  

(१)  वैदेङ्ञशक ऋण वा अनङ्टदान वा रगानी फोडिफाट स्वीकृत 
रगानी सम्फन्धी सम्झौताभा बएको कय छङ्टटको प्रावधान 
स्ऩष्ट िङ्टरेको हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(२)   आमोजनाको दय ङ्जवश्लषेण तथा रागत अनङ्टभानभा भाष्टय 
ङ्झरष्टभा सभावेश बएको वस्तङ्टको कय फाहेकको भूल्म 
िङ्टरेको  हङ्टनङ्ट ऩने, 

(३)     सम्झौता अङ्कको कङ्झत भूल्मको भारवस्तङ्ट ऩैठायी हङ्टने हो  सो 
िङ्टरेको हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(४)    भाष्टय ङ्झरष्टभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टहरुभध्मे कङ्ट न नेऩारभा 
िङ्चयद गने हो य कङ्ट न ऩैठायी गने हो सो स्ऩष्ट रूऩभा 
िङ्टराउनङ्ट ऩने, 

(५) स्वीकृत भाष्टय ङ्झरष्ट सॊशोधन बए सॊशोधन गनङ्टि ऩनािको 
आधाय य कायण िङ्टराउनङ्ट ऩने।  

(ग)   िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित भाष्टय ङ्झरष्टभा भारवस्तङ्टको नाभ, 
एकाइ, प्रङ्झत एकाइ भूल्म, जम्भा भूल्म (ङ्झस.आई.एप., ङ्झस.आई.ऩी., 
एप.ओ.ङ्जव., एक्स वकि स ्डब्रङ्ट वा अन्म), भङ्टद्रा, वस्तङ्ट वगॉकयणको 
उऩशीषिक, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक, आमोजना तथा ऩैठायीकतािको नाभ य 
आमोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत सभेत स्ऩष्ट रूऩभा िङ्टराइएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 
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(घ)   िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित स्वीकृत भास्टय ङ्झरस्टभा ऩने 
भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाइ भूल्म सो भास्टय ङ्झरस्टभा उल्रेि बएको 
बन्दा ऩच्चीस प्रङ्झतशतसम्भ घटी बएभा सभेत सो भूल्मराई भान्मता 
ङ्छदइनेछ । भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाइ भूल्म ऩच्चीस प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी घट्न गएभा भास्टय ङ्झरस्ट सॊशोधन गयी त्मस्तो भूल्म 
सभामोजन गनङ्टि ऩनेछ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट जङ्टन 
आमोजनाको राङ्झग ऩैठायी बएको हो सोही आमोजनाभा भात्र प्रमोग गनि 
ऩाइनेछ। नेऩार सयकायरे स्वीकृङ्झत ङ्छदएको अवस्थाभा फाहेक तोकेको 
आमोजनाबन्दा अन्मत्र प्रमोग बएको  ऩाइएभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टको हकभा 
त्मस्तो भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर य सो भहसङ्टर फयाफय जङ्चयफाना हङ्टनेछ। 
िऩत नहङ्टने सवायी साधन, भेङ्ञशनयी मन्त्र, उऩकयण रगामतका भारवस्तङ्टको 
हकभा त्मस्ता भारवस्तङ्ट जपत गङ्चयनेछ य भहसङ्टर फाऩत फैङ्क ग्मायेण्टी 
यािेको बए त्मस्तो वैङ्क ग्मायेण्टीफाट राग्ने भहसङ्टर फयाफयको  यकभ 
याजस्वभा आम्दानी फाॉङ्झधनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भहसङ्टर नफङ्टझाएका वा सो उऩदपाभा 
उङ्ञल्रङ्ञित म्मादङ्झबत्र ङ्जपताि नरगेका सवायी य ढङ्टवानीका साधन, ङ्झनभािण 
उऩकयण तथा  मन्त्रको मथाथि सूचना ङ्छदई कब्जा गनि सहमोग गने 
व्मङ्ञिराई त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्झरराभ गयी प्राप्त हङ्टने यकभको दश प्रङ्झतशत 
यकभ ऩङ्टयस्काय स्वरूऩ ङ्छदइनेछ।  

१४. देहामका भारवस्तङ्टभा देहाम फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर छङ्टट हङ्टनछे्-  

(१) बन्साय भहसङ्टर ऩूणि छङ्टट हङ्टने्  

   (क) आॊङ्ञशक चहङ्जकरो ऩाङ्चयएको धागो (ऩी.ओ.वाई.) उत्ऩादन गने 
उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागरे तोकेको हदसम्भका कच्चा ऩदाथिको 
िऩत अनङ्टऩात, स्वदेशभा हङ्टने उऩबोग तथा ङ्जवदेशभा हङ्टने ङ्झनकासीको 
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आधायभा उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ३९०७ .६१.०० य 
३९०७.६९.०० भा ऩने ऩेट ङ्ञचप्स,   

(ि) जङ्टट उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ५३०३ .१०.०० य 
५३०३.९०.०० भा ऩने कच्चा जङ्टट, 

(ग) नेऩार सयकायरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ४९०७.००.२० को 
हङ्टराक ङ्जटकट, उऩशीषिक ४९०७ .००.३० को हवाईऩत्र, 
उऩशीषिक ४९०७ .००.४० को याहदानी, उऩशीषिक 
४९०७.००.५० अन्त्शङ्टल्क ङ्जटकट य उऩशीषिक ४९०९.००.०० 
को ऩोष्टकाडि, 

(घ) ङ्झनजी प्रमोगको राङ्झग आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बई 
सवायी साधनका धनीको भतृ्मङ्ट बएको कायणरे ङ्झनजको हकवारा 
ऩङ्झत वा ऩत्नीनको नाभभा नाभसायी हङ्टने सवायी साधन, 

(ङ) बायतभा उत्ऩादन बई बायतफाटै ऩैठायी बएको उऩशीषिक 
२७०९.००.०० को कच्चा ऩेट्रोङ्झरमभ तेर य ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट 
प्राप्त कच्चा तेर, 

(च) बायतभा उत्ऩादन बई बायतफाटै ऩैठायी हङ्टने देहामका उऩशीषिकका 
भारवस्तङ््ट   
बाग 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    

बाग 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 
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2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00  

बाग ४४      
4401.11.00 4401.19.00 4401.21.00 4401.22.00 4401.31.00 

४४०१.३२.०० 4401.39.00 4402.10.00 ४४०२.20.०० 4402.90.०0 

4403.11.00 4403.12.00 4403.21.00 4403.22.00 4403.23.00 

4403.24.00 4403.25.00 4403.26.00 4403.41.00 ४४०३.४२.०० 

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 

(छ) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि बएका धागो उद्योगरे ऩैठायी गने 
उऩशीषिक ५४०२ .४६.०० को आॊङ्ञशक चहङ्जकरो ऩाङ्चयएको धागो 
(ङ्जऩ.ओ.वाई) य उऩशीषिक 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 य  उऩशीषिक ५५०७ .००.०० 
भा ऩने भानव ङ्झनङ्झभित स्टेऩङ्टर पाइवय, 

(ज) ङ्जवद्यङ्टत, सोराय वा ब्माट्रीफाट भात्र चल्न े दङ्टईऩाङ्क्रग्र,े तीनऩाङ्क्रग्र ेवा 
चायऩाङ्क्रग्र ेसवायी वा ढङ्टवानी साधन उत्ऩादन गने गयी दताि बएका 
उद्योगरे आपूरे उत्ऩादन गने सवायी वा ढङ्टवानी साधनको 
उत्ऩादनभा प्रमोग गने उऩशीषिक ८७०६ .००.४० य 
८७०६.००.५० भा ऩने चेङ्झसस, उऩशीषिक 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 भा ऩने भोटय, उऩशीषिक ८५०४ .४०.१० भा 
ऩने ब्माट्री चाजिय य दङ्टई ऩाङ्क्रग्र ेसवायीको चेङ्झसस तथा फे्रभ फनाउन 
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आवश्मक ऩने शीषिक ७२.२५ को स्टीर ङ्झसट भेटर, शीषिक 
७३.०६ को स्टीर ट्यङ्टफ, उऩशीषिक ७४०७.२१.०० को ब्रास 
भेटर, उऩशीषिक ७६०४.१०.९० को अल्भङ्टङ्झनमभ यड य 
उऩशीषिक ७६०६.११.०० को अल्भङ्टङ्झनमभ ङ्झसट भेटर,  

(झ) यि सिाय सेवाको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩशीषिक ९०१८.९०.2० भा 
ऩने यगत याख्न े प्राङ्जष्टकका थैरा तथा सोही प्रमोजनका राङ्झग नेऩार 

येडिस सोसाइटीरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ९०१८.९०.9० भा ऩने 

ट्रान्सफ्मूजन सेट, उऩशीषिक ३००२.९०.१० भा ऩने टेङ्ञस्टङ्ग ङ्जकट्स य 

उऩशीषिक ३८२२.११.००, ३८२२.१२.००, ३८२२.१३.००, 
३८२२.१९.००, ३८२२.९०.००  भा ऩने  ङ्चयएजेण्ट,  

(ञ) दृङ्जष्टङ्जवहीनहरूरे प्रमोग गने उऩशीषिक ८४४३ .३१.००,  
८४४३.३२.०० य ८४४३.३९.०० भा ऩने बे्ररो (बे्रर ङ्जप्रन्टय), 
उऩशीषिक  ८५३१ .८०.०० भा ऩने यङ्गसूचक, ऩानीसूचक य 
प्रकाशसूचक मन्त्रहरू, उऩशीषिक  ९०२५ .१९.९० भा ऩने 
आवाज ङ्छदने थभािङ्झभटय, उऩशीषिक  ९१०२ .९९.०० भा ऩने बे्रर 
घडी, उऩशीषिक  ९०१३ .८०.०० भा ऩने भेग्नीपाइङ्ग ग्रास, 
उऩशीषिक  ९०१४ .१०.०० भा ऩने बे्रर कम्ऩास, उऩशीषिक  
४९०१.९१.०० य ४९०१.९९.०० भा ऩने बे्रर ऩङ्टस्तक, 
उऩशीषिक  ८४४३ .३९.०० भा ऩने बे्रर इम्फोसय, उऩशीषिक  
८४७२.१०.०० भा ऩने बे्रर स्टेनङ्झसर भेङ्ञशन,   

(ट)  नेऩार याष्ड फैङ्कको नाभभा ऩैठायी हङ्टने बाग २८, २९, य ३८ भा 
ऩने यसामन, बाग ४८ भा ऩने टकभयीको ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक ऩने 
कागज, उऩशीषिक ४९०७.००.६० भा ऩने चेक पभि तथा 
चेकफङ्टक, बाग ७१ भा ऩने ङ्झसक्का, शीषिक ७१.०६, ७१.०८ य 
७१.१३ भा ऩने चाॉदी, सङ्टन तथा सोका गहना, बाग ७४ को धात ङ्ट, 
बन्साय शीषिक ८४.७२ अन्तगित ऩने बन्साय भहसङ्टर भापी 
फाहेकका कामािरम मन्त्रहरु एवॊ मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म भारवस्तङ्ट, 
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(ठ) ङ्जवदेशी प्रकाशकद्वाया प्रका ङ्ञशत शीषिक 49.01 , 49.03 य 
49.04 भा ऩने ऩङ्टस्तक तथा ऩङ्झत्रका, 

(ड)  उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक 47.07, ७२.०१, ७२.०२, ७२.०४ 
७६.०१ य ७९.०१ भा ऩने भारवस्तङ्ट ।   

(ढ)  उऩशीषिक ३९२६.९०.३१ भा ऩने मूङ्चयन ब्माग । 

 (२) बन्साय भहसङ्टर एक प्रङ्झतशत भात्र राग्ने्  

(क)  हवाई सेवा प्रदामक सॊस्थारे वा नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणफाट 
इजाजत प्राप्त गयेका कम्ऩनीरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
8802.20.00, 8802.30.00 य 8802.40.00 , 
८८०६.१०.०० भा ऩने हवा ईजहाज; उऩशीषिक 8802.11.00 
य 8802.12.00 भा ऩने हेङ्झरकप्टय ; उऩशीषिक 
8483.40.00 भा ऩने गेमय फक्स ; उऩशीषिक 8407.10.00 
भा ऩने इङ्ञिन ; उऩशीषिक 8411.11.00 , 8411.12.00 , 
8411.21.00 य 8411.22.00 भा ऩने टफो जेट इङ्ञिन य 
टवो प्रोऩेरसि ; उऩशीषिक 4011.30.00 भा ऩने टामय ; 
उऩशीषिक 4013.90.30 भा ऩने ट्यङ्टव ; उऩशीषिक 
8507.10.00 भा ऩने ब्माट्री; उऩशीषिक 7318.16.00 , 
7318.19.00 य 7318.23.00 भा ऩने नट , फोल्ट य ङ्चयबेट ; 
उऩशीषिक  880 ७.10.00 भा ऩने प्रोऩेरय ,, योटय य ब्रेड, 
उऩशीषिक 8409.10.00 भा ऩने ङ्जऩष्टन ; उऩशीषिक 
880७.30.१० भा ऩने हवा ईजहाज वा हेङ्झरकप्टयका अन्म 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु; उऩशीषिक 8805.10.00 भा ऩने ल्माङ्ञण्डङ्ग गेमय; 
उऩशीषिक 7007.11.00 य 7007.21.00 भा ऩने 
ङ्जवण्डङ्झसल्ड।  

  तय ङ्झरजभा ऩैठायी बएका हवाईजहाज, हेङ्झरकोप्टय वा 
ङ्झतनका इङ्ञिन ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन वषिङ्झबत्र ङ्जपताि गयेभा वा 
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नेऩारभा दङ्टघिटना बई ऩङ्टन : सिारन गनि नसक्ने बएभा तथा सोही 
कायण ङ्जपताि रैजान सभेत नसकेभा ऩैठायी हङ्टॉदा ङ्झतयेको बन्साय 
भहसङ्टर ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(ि) दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योगरे स्वदेशभा प्रमोग गने गयी ऩैठायी गने 
उऩशीषिक ०५११.९१.०० भा ऩने भाछाका टङ्टिाटािी वा धङ्टरो य 
ङ्झसऩीको टङ्टिा; उऩशीषिक २३०१.१०.०० य २३०१.२०.०० भा 
ऩने ङ्जपड सङ्ञप्रभेन्टको कच्चा ऩदाथि, उऩशीषिक २३०३.१०.०० 
भा ऩने भकैको ग्रङ्टटेन  य उऩशीषिक २५२१ .००.०० भा ऩने च ङ्टन 
ढङ्टङ्गाको धङ्टरो य उऩशीषिक ३५०७.९०.०० भा ऩने ईन्जाइभ, 

(ग) कऩडा तथा काऩेट उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक ५२.०५ य 
उऩशीषिक ५२०७.१०.०० भा ऩने धागो,  

(घ) उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ९०२७ .१०.००, ९०२७.३०.०० 
य ९०२७.९०.१० भा ऩने मन्त्र उऩकयण तथा ९०२७.९०.९० 
भा ऩने ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि, 

(ङ) टामय उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको प्रमोजनको राङ्झग 
ऩैठायी गने सम्ऩूणि कच्चा ऩदाथि तथा सहामक कच्चा ऩदाथि, 

(च) मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि बइसकेका ङ्झडजेर वा ऩेट्रोरफाट 
चल्ने सवायी साधनराई ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयफाट सिारन हङ्टन े गयी 
फनाउन ेप्रमोजनका राङ्झग मस्ता उद्योग वा सवायी धनीरे ऩैठायी गने 
मन्त्र तथा उऩकयण, 

(छ) फारीनारीभा प्रमोग हङ्टने जैङ्जवक ङ्जवषाङ्छद उत्ऩादन गने उद्योगरे 
जैङ्जवक ङ्जवषाङ्छद उत्ऩादन गनिका राङ्झग ऩैठायी गने बाग ८४ भा ऩने 
बन्साय भहसङ्टर भापी बए फाहेकका भेङ्ञशनयी तथा मन्त्र उऩकयण, 

(ज) धागो तथा कऩडा उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी 
गने शीषिक ८४.०२,  ८४ .२०, ८४ .४४, ८४ .४५, ८४ .४६, 
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८४.४७, ८४.४८, उऩशीषिक ८४२१.१२.००, ८४५१.२९.००, 
८४५१.३०.००, ८४५१.४०.००,  ८४५१.५०.०० का भेङ्ञशनयी 
तथा उऩकयण, सोका  स्ऩेमसि ऩाट्सि , शीषिक २८ .१५, २८ .३०, 
२८.३६, २८ .४७, २९ .१५, ३२ .०४, ३४ .०३, ३८ .०९, 
३९.०५, ३९.०६, भा ऩने { केङ्झभकर, डाइज य ऩोङ्झरभय,  

(झ) तमायी ऩोशाक ङ्झनमाित गने उद्योगहरूरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
९४०३.२०.९० य ९४०३.६०.०० भा ऩने भ्माकङ्ट भ आइयङ्झनङ 
टेफङ्टर य उऩशीषिक ८५१६.४०.०० भा ऩने स्टीभ आइयन, 

(ञ) कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उद्योगभा प्रमोग हङ्टन े उऩशीषिक 
८४२१.११.०० भा ऩने सेऩयेटय; उऩशीषिक ७३०९ .००.०० य 
७६११.००.०० भा ऩने ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट; उऩशीषिक 
२८०४.३०.०० भा ऩने ङ्झरङ्ञक्वड नाइट्रोजन; उऩशीषिक 
८४१८.१०.०० भा ऩने औद्योङ्झगक येफ्रीजयेटय; उऩशीषिक 
७६१३.००.20 भा ऩने ङ्झरङ्ञक्वड नाइट्रोजन याख्न े कन्टेनय। 
त्मस्ता मन्त्र उऩकयणहरू ङ्झस.के.डी. वा एस.के.डी. रूऩभा ऩैठायी 
हङ्टॉदा ङ्छद्वङ्जवधा ऩनि गएभा ऩैठायी गदािकै अवस्थाभा एक प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी भहसङ्टर फाऩतको फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरन ेय 
उि मन्त्र, उ ऩकयण जडान बइसकेऩङ्झछ भेङ्ञशन ठहङ्चयएभा उि 
फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ।  

(ट) बाग ८४ को ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्ने घयामसी प्रमोग 
हङ्टन सक्न ेफाहेकका भेङ्ञशनयी, मन्त्र, उऩकयण  य उद्योग ङ्जवबागको 
स्वीकृत ङ्ञस्कभ फभोङ्ञजभ ङ्झस.के.ङ्झड. वा एस.के.ङ्झड. अवस्थाभा ऩटक 
ऩटक ऩैठायी हङ्टने भेङ्ञशनयीका भङ्टख्म अवमव तथा ङ्झतनका  ऩङ्जहचान 
मोग्म अङ्ग एवॊ सहामक साभग्री।  
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तय बाग ७३ भा ऩने भेकाङ्झनकर सॊमन्त्र जडान नगङ्चयएका 
बण्डायण टङ्की ( स्टोयेज ट्याङ्क), ऩेषण गङ्टङ्जटका ( ग्राइङ्ञण्डङ फर), 
पराभ वा इस्ऩातका ऩाइऩ, बाग ६९ भा ऩने ताऩ सहन गनि 
सक्ने इॉटा, ङ्जवद्यङ्टतीम प्रसायण राइनभा जडान गङ्चयने ट्रान्सपयभय 
तथा शीषिक ८४.२९ भा ऩने भारवस्तङ्टहरुभा मो सङ्टङ्जवधा प्रदान 
नगयी दयफन्दी फभोङ्ञजभ नै भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। जगेडा वा 
प्रङ्झतस्थाऩनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टने ङ्झभर, भेङ्ञशनयी, मन्त्र, उऩकयणका 
ऩाटिऩ ङ्टजाि तथा सहामक साभग्रीभा ऩङ्झन मो सङ्टङ्जवधा नङ्छदई दयफन्दी 
फभोङ्ञजभको भहसङ्टर राग्नेछ। साथै ऩङ्टयाना वा प्रमोग बइसकेका 
ङ्झभर, भेङ्ञशनयी मन्त्र, उऩकयणभा मस उऩदपा फभोङ्ञजभको छङ्टट 
ङ्छदइने छैन।  

(ठ) ङ्ञचमा उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक 60.05 भा ऩने वेदङ्चयङ्ग नेट , 
उऩशीषिक 8402.2 ०.00 भा ऩने फोइरय , उऩशीषिक 
8414.59.00 भा ऩने ट्रप फ्मान , शीषिक 84.23 भा ऩने 
वेइङ्ग ङ्झब्रज , शीषिक 84.59 भा ऩने योरय साऩिङ्झनङ्ग भेङ्ञशन , 
उऩशीषिक 8201.60.00 भा ऩने प्रङ्जकङ्ग ङ्ञशमसि , उऩशीषिक 
8208.40.00 भा ऩने कङ्जटङ्ग ब्रेड , उऩशीषिक 3506.99.00 
भा ऩने ङ्जकया टाॉस्ने गभ , उऩशीषिक 8438.80.90 भा ऩने टी 
प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन; योङ्झरङ्ग टेफङ्टर, टी ब्रेङ्ञण्डङ्ग भेङ्ञशन, प्रङ्जकङ्ग भेङ्ञशन, 
शीषिक 84.82 भा ऩने ङ्जवमङ्चयङ्ग , उऩशीषिक 8438.90.00 भा 
ऩने ऩाटिऩ ङ्टजािहरु ; उऩशीषिक 4823.20.10 भा ऩने ङ्जट ब्माग 
ङ्जपल्टय ऩेऩय , उऩशीषिक 7607.11.00 भा ऩने अरङ्टङ्झभङ्झनमभ 
फ्वाइर; ङ्ञचमा प्माङ्जकङ्गको राङ्झग उद्योगको नाभ छऩाइ गयी ऩैठायी 
गने शीषिक 48.19 अन्तगितका सफै उऩशीषिकहरुभा ऩने प्माङ्जकङ्ग 
भेटेङ्चयमर, उऩशीषिक 4821.10.00 भा ऩने ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग रेफर य 
उऩशीषिक 3923.10.90, 3923.21.00, 3923.29.00 य 
3923.90.90 भा ऩने भेटेङ्चयमर  य उऩशीषिक 7612.90.00 
भा ऩने अरङ्टङ्झभङ्झनमभको फट्टा,  
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(ड) दताि बएका भत्स्म पाभिरे ऩैठायी गने उऩशीषिक ५६०८ .११.०० 
भा ऩने तमायी जारहरू; उऩशीषिक ५६०७ .५०.०० भा ऩने जार 
फनाउन प्रमोग गङ्चयन ेनाइरन धागो य उऩशीषिक ७३१४ .४९.०० 
भा ऩने भाछा ऩाल्ने तमायी केजहरू; उऩशीषिक ८४१३ .८१.०० 
भा ऩने ऩम्ऩ सेट, उऩशीषिक ८४१४ .५९.०० भा ऩने एयेटय; 
उऩशीषिक ३८०८.९१.९० भा ऩने भत्स्म ङ्जवष एवॊ भत्स्म 
प्रजनन ् का राङ्झग आवश्मक उऩशीषिक २९३७ .१९.०० य 
२९३७.२९.०० भा ऩने हाभोन, 

(ढ) धागो उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक ५२.०१ य ५२.०३ भा ऩने 
कऩास,  

(ण) भौयी ऩारन उद्योगरे ऩैठायी गने भौयी ऩारनको राङ्झग आवश्मक 
ऩने उऩशीषिक ७३१०.१०.०० य ७३१०.२९.०० भा ऩने भेटर 
ब्मायर; उऩशीषिक ७३२६ .९०.०० भा ऩने आधाय चाका योरय, 
ह्वीर प्रेट य यानी छेक्ने ऩाता; उऩशीषिक  ८४१३ .८१.0० भा 
ऩने ङ्झगमय ऩम्ऩ, उऩशीषिक   ९०३१.८०.०० भा ऩने भहको 
गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने उऩकयण य उऩशीषिक ९६०३ .९०.०० भा 
ऩने भौयी ब्रङ्टस; 

(त) तमायी गहना फनाई ङ्जवदेश ङ्झनकासी गने उद्योगरे ऩैठायी गने 
उऩशीषिक २५३०.९०.०० भा ऩने कच्चा एम्फय (य अम्फय), 

(थ) कृङ्जष कामिभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक ३९२६.९०.९३  य 
८५१६.७९.१० भा ऩने ङ्जकया भाने ट्रमाि०ऩ (इन्सेक्ट ट्रमाऩ) , 

शीषिक 35.06 भा ऩने भङ्टसा टास्ने गभ (ग्रङ्ट),  
(द)  साभान्म बाॉडाफतिन फाहेक कङ्ट िङ्टयाराई दाना तथा ऩानी िङ्टवाउने 

उऩशीषिक 3924.90.१0 ,  7323.93.00 , 7323.94.00 य 
7323.99.00 भा ऩने ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभका बाॉडा , उऩशीषिक 
३९२६.९०.९९ भा ऩने ङ्झफउ उभानि तथा योप्न प्रमोग हङ्टने टे्र, 
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(ध)  औषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
९०१६.००.०० भा ऩने तयाजङ्ट, 

(न) ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डयको बल्ब फनाउन े उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन 
प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने उऩशीषिक ७४०७ .२१.०० भा ऩने 
ङ्जऩत्तरको डण्डी, 

(ऩ) ङ्झडस्ऩोजेवर डाइऩय, फेफी वाइ प्स य सेनेटयी प्माड उत्ऩादन गने 
उद्योगरे त्मस्ता वस्तङ्ट उत्ऩादन गनि ऩैठायी गने उऩशीषिक 
3506.91.00 भा ऩने ग्रङ्ट (हटभेल्ट), उऩ शीषिक 
3906.90.00 भा ऩने सङ्टऩय एव्जयवेन्ट ऩोङ्झरभय , उऩशीषिक 
3920.49.10, 3920.49.90 भा ऩने ऩी.ई. ङ्जपल्भ, उऩशीषिक 
3921.19.10 य 3921.19.90 भा ऩने ऩी.ऩी.ई . ङ्जपल्भ , 
उऩशीषिक 4803.00.00 भा ऩने ङ्जटस्मङ्ट ऩेऩय , उऩशीषिक 
4811.90.90 भा ऩने ङ्चयङ्झरज ऩेऩय य उऩशीषिक 
5603.91.00 भा ऩने नन ्ओबन पेङ्झब्रक। 

(प)  उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक ७२.०३ भा ऩने भारवस्तङ्ट । 

(३)    बन्साय भहसङ्टर आॊङ्ञशक रूऩभा छङ्टट हङ्टने्- 

(क) काऩेट उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक  5503.11.00, 
5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 
5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00, 
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00, 
5507.00.00 भा ऩने स्टेऩङ्टर पाइफयभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा नब्फे प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

(ि) बाग ३० भा ऩने (उऩशीषिक ३००२.१२.००, ३००२.१३.००, 
३००२.१४.००, ३००२.१५.००, 3002.41.00, 
3002,42.00 3002.49.00, 3002.51.00, 
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3002.59.00 ३००४.९०.४१, ३००४.९०.४९  य 
३००४.९०.५० तथा भानव ऩोषण य स्वास््मफधिक ङ्झबटाङ्झभन 
फाहेक) औषङ्झधभा ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

(ग) जङ्टट उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 
2710.19.70 भा ऩने जङ्टट ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग आमरभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(घ) कनि फ्रेक्स, ओट्स, भङ्टस्री, ऩोङ्चयज, ङ्छह्वट फ्रेक्स जस्ता बे्रक 
पास्ट सेङ्चयमल्स उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
१००४.९०.०० भा ऩने ब ङ्टस सङ्जहतको ओट्स ऩैठायी गयेभा ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ङ) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि बएका ऩोङ्झरकोङ्जटङ्ग ऩेऩय य ङ्जप्रन्टेड 
रेङ्झभनेशन ङ्जपल्भ उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩोङ्झरकोङ्जटङ्ग ऩेऩय वा 
ङ्जप्रन्टेड रेङ्झभनेशन ङ्जपल्भ उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने 
ऩङ्चयभाणसम्भको उऩशीषिक ३९१९ .९०.०० तथा शीषिक ३९ .२० 
य ३९.२१ का सफै उऩशीषिकभा ऩने ऩोङ्झरष्टय ङ्जपल्भ, ङ्जव.ओ.ऩी.ऩी. 
ङ्जपल्भ, भेटाराइज्ड सी.ऩी.ऩी. ङ्जपल्भ य ङ्झभल्की सी.ऩी.ऩी. ङ्जपल्भ 
ऩैठायी गदाि दश प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(च) कङ्ट िङ्टयाऩारन व्मवसामको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩशीषिक 
०४०७.११.०० य ०४०७.१९.०० भा ऩने चल्रा कोयल्नका 
राङ्झग ङ्झनषङे्ञचत पङ्ट रको ऩैठायीभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(छ) उऩशीषिक ६२११.३२.२०, ६२११.३३.२०, ६२११.४३.२०, 
6211.49.90, ६२११.४२.२० भा ऩने साडी, रङ्ट ङ्गी, धोती य 
उऩशीषिक ६२१४.९०.०० भा ऩने सङ्टतीको गम्छाभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 
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(ज) वाङ्ञणज्म फैङ्करे सविसाधायण जनताराई ङ्झफिी गनि आफ्नो रोगो 
अङ्जङ्कत स-साना ऩङ्चयभाणका उऩशीषिक ७११३ .१९.१० य 
७११३.१९.९० भा ऩने ङ्झसक्का ऩैठायी गयेभा सो ङ्झसक्काभा उऩशीषिक 
७१०८.१३.०० फभोङ्ञजभको दयभा बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

(झ) नेऩारभा केफङ्टरकाय सिारन गने उद्देश्मरे दताि बएका उद्योगरे 
ऩैठायी गने उऩशीषिक ७३१२ .१०.०० भा ऩने केफङ्टर (रठ्ठा)  य 
उऩशीषिक ८४३१.३९.०० भा ऩने तमायी क्माफ वा क्माफ ङ्झनभािण 
गनि आवश्मक ऩने उऩशीषिक ७२१०.९०.०० भा ऩने स्टीर ऩाता 
ऩैठायी गदाि चाय प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

(ञ) शीषिक ३९ .२० अन्तगितका सफै उऩशीषिकभा ऩने ङ्जपरय  भास्टय 
ब्माचभा दश प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

 (ट) अगयफत्ती उत्ऩादन गने उद्योगरे उऩशीषिक २९१७.३४.०० भा 
ऩने डी.ई.ऩी. य उऩशीषिक ३३०२.९०.०० भा ऩने अगयफत्ती 
कम्ऩाउण्ड ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ठ) भारवस्तङ्ट ङ्ञचस्मानभा यािी ढङ्टवानी गनि प्रमोग हङ्टने गयी येफ्रीङ्ञजयेङ्जटङ्ग 
प्रणारी जडान गनि आवश्मक ऩने शीषिक ८७ .०६ अन्तगितका 
चेङ्झसस य उि चेङ्झससभा जडान हङ्टन े फक्स य सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
भेङ्ञशनयी उऩकयण सङ्जहतको चेङ्झसस (येफ्रीङ्ञजयेसन ङ्झसष्टभ) ऩैठायी 
गयेभा ङ्झनमभ अनङ्टसाय राग्ने ऩूयै बन्साय भहसङ्टर धयौटीभा यािी 
ऩङ्झछ भारवस्तङ्ट ङ्ञचस्मानभा यािी ढङ्टवानी गनि प्रमोग हङ्टने गयी ऩूणि 
रूऩरे येफ्रीङ्ञजयेसन जडान बएको ढङ्टवानीको साधन फनाई मातामात 
व्मवस्था कामािरमभा दताि गयेको प्रभाण बन्साय कामािरमभा ऩेश 
गयेऩङ्झछ एक प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर फाऩतको यकभ असङ्टर गयी 
फाॉकी धयौटी यकभ ङ्जपताि गङ्चयनेछ। 

  तय मसयी सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनिका राङ्झग मस्तो ढङ्टवानी साधन अरु 

प्रमोजनभा प्रमोग हङ्टन नसक्न,े चारकरे ड्यासफोडिफाट नै सफै कङ्ट याको 
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ङ्झनमन्त्रण गनि सक्न ेगयी स्थामी ङ्जकङ्झसभफाट आवश्मक सॊमन्त्र जडान 

गयी तमाय बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ।  साभान्म ढङ्टवानी साधनभा अस्थामी 
तवयफाट अन्म सॊमन्त्र जडान गङ्चयएको अवस्थाभा मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान 

गङ्चयने छैन। उऩशीषिक 8704.21.50 , 8704.22.७०, 
८७०४.२३.१०, ८७०४.३१.५०, ८७०४.३२.७०, 
८७०४.४१.५०, ८७०४.४२.७०, ८७०४.४३.१०, 
८७०४.५१.५०, ८७०४.५२.७०  य  ८७०४.६०.१० को 
प्रङ्ञशतक प्रणारी (येफ्रीङ्ञजयेङ्जटङ्ग ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको तमायी ढङ्टवानी 
साधनको हकभा सभेत मस्तो व्मवस्था रागू हङ्टनेछ। 

(ड) ङ्ञस्ऩङ्झरङ्जटङ्ग तथा ङ्झडङ्ञस्टरेशन प्रान्ट यािी ङ्झडङ्ञस्टल्ड पेट्टी एङ्झसड 
उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक १५०३ .००.०० भा 
ऩने टेरो आमर, उऩशीषिक ३८२३ .११.०० य ३८२३.१२.०० 
भा ऩने ऩाभ एङ्झसड आमर य एङ्झसड आमर तथा उऩशीषिक 
३८२३.१३.०० भा ऩने ऩाभ पेट्टी एङ्झसडभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ढ) हाडिवेमयभा ऩङ्जहरे नै रोड बई आएका (ङ्जप्र-रोडेड वा इनङ्झफल्ट) 
सफ्टवेमय ऩैठायी हङ्टॉदा जङ्टन हाडिवेमयभा रोड बई आएको हो सोही 
हाडिवेमयभै वगॉकयण गयी भहसङ्टर ङ्झरइनेछ य सफ्टवेमयको छङ्ट टै्ट 
वगॉकयण गनङ्टि ऩने छैन। 

(ण) यङ्ग (ऩेन्ट) उत्ऩादन गने उद्योगरे कच्चा ऩदाथिको रूऩभा ऩेठायी 
गने उऩशीषिक ३२०९.१०.१० भा ऩने एिेङ्झरक इभङ्टल्सनभा फीस 
प्रङ्झतशत  य उऩशीषिक २८२१.१०.०० भा ऩने आइयन अक्साइड 
य उऩशीषिक २८२३.००.०० भा ऩने  ङ्जटटाङ्झनमभ डाइअक्साइडभा 
ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(त) कम्तीभा एक हेक्टय ऺेत्रपरभा भाछा ऩारन गयेका भत्स्म पभिरे 
जीङ्जवत भाछा तथा भाछाका ब ङ्टया ढङ्टवानी गने गयी तमाय गयेका 
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अङ्ञक्सजन सॊमन्त्र जङ्झडत डफर क्माफ ङ्जऩकअऩ फाहेकका शीषिक 
८७.०४ अन्तगित सफै उऩशीषिकहरुभा ऩने ढङ्टवानी साधनभा दश 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

  तय मसयी सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनिका राङ्झग मस्तो ढङ्टवानी साधन 
उत्ऩादक कम्ऩनीफाट अरु प्रमोजनभा प्रमोग हङ्टन नसक्ने, चारकरे 
ड्यासफोडिफाट सफै कङ्ट याको ङ्झनमन्त्रण गनि सक्न े गयी स्थामी 
ङ्जकङ्झसभफाट आवश्मक सॊमन्त्र जडान गयी तमाय बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 
साभान्म ढङ्टवानी साधनभा अस्थामी तफयफाट अन्म सॊमन्त्र जडान 
गयी ल्माएको अवस्थाभा मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयने छैन। 

(थ) चारीस वा सोबन्दा फढी ङ्झसट ऺभताका कम्तीभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सिारन गने गयी दताि बएका सहकायी 
सॊस्था तथा कम्ऩनीरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उि 
ऺभताका उऩशीषिक ८७०२ .१०.१० भा ऩने तमायी फस य 
उऩशीषिक ८७०६ .००.८० भा ऩने चेङ्झससभा ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। त्मसयी ऩैठायी गयेका सवायी साधन ऩैठायी गयेको 
ङ्झभङ्झतरे दश वषि नऩङ्टगी साविजङ्झनक मातामात सिारन गने उद्देश्मरे 
दताि बएका सहकायी सॊस्था वा कम्ऩनी फाहेक अरुराई ङ्झफिी 
ङ्जवतयण, नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि ऩाइने 
छैन। दश वषि नऩङ्टगी नाभसायी, ङ्झफिी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक 
हस्तान्तयण गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै भहसङ्टर राग्नेछ। 

(द) ऩूविङ्झनङ्झभित बवन (ङ्जप्रपेङ्झब्रकेटेड ङ्झफङ्ञल्डङ)  ङ्झनभािण गनि आवश्मक ऩने 
भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनि  दताि बएका उद्योगरे त्मस्ता बवन ङ्झनभािण 
गनि आवश्मक ऩने भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनिका राङ्झग ऩैठायी गने 
शीषिक ७२.१० वा ७२.१२ अन्तगितका तीस प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्ने  सफै उऩशीषिकभा ऩने ङ्ञस्रट स्टीर क्वाइरभा फीस 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 
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(ध) ङ्झग्रज य रङ्टङ्झब्रकेङ्जटङ्ग आमर उत्ऩादन गने उद्देश्मरे दताि बएका 
उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक २७१० .१९.६० भा ऩने फेस 
आमरभा ऩन्र प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(न) ङ्जऩ.एस.ङ्जट.एन. (ल्माण्ड राइन) टेङ्झरपोन सिारभा प्रमोग हङ्टने 
उऩशीषिक ९४०३ .२०.९० भा ऩने िस कनेक्सन क्माङ्झफनेट 
फक्सभा ऩन्र प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ऩ) ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयसाइकर वा स्कङ्ट टय उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो 
उत्ऩादन प्रमोजनका ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने ङ्जवद्यङ्टतीम भोटयसाइकर वा 
स्कङ्ट टयभा प्रमोग हङ्टने शीषिक ८७.१४ अन्तगितका ऩाटिऩ ङ्टजाि तथा 
सहामक साभग्री य ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्चयक्सा उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो 
उत्ऩादन प्रमोजनका ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने ङ्जवद्यङ्टतीम ङ्चयक्साभा प्रमोग 
हङ्टने शीषिक ८७.०८ अन्तगित ऩने ऩाटिऩ ङ्टजाि तथा सहामक साभग्री 
ऩैठायी गदाि राग्न ेबन्साय भहसङ्टरभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(प) उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 
२७१३.२०.०० को ऩेट्रोङ्झरमभ फल्क ङ्झफटङ्टङ्झभनभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(फ) उद्योगरे सूमिभ ङ्टिी तेर उत्ऩादन गनि उऩशीषिक १२०६ .००.०० 
भा ऩने सूमिभ ङ्टिीको गेडा ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ब) बटभासको गेडाफाट प्रशोङ्झधत तेर तथा ङ्जऩना उत्ऩादन गने उद्योगरे 
उऩशीषिक १२०१.९०.०० भा ऩने बटभासको गेडा ऩैठायी गदाि 
राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(भ) दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
२३०४.००.०० भा ऩने बटभासको ङ्जऩनाभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा दश प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  
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(म) िाने तेर उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
१२०५.१०.०० भा ऩने तोयी, यामो य क्मानोरा (येप्सीड) को 
गेडा य उऩशीषिक १२०७ .५०.०० भा ऩने सस्मङ्टौःको गेडाभा राग्ने 
बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

(य) एसेम्फर गयी सवायी साधन उत्ऩादन गने उद्योगरे अनएसेम्फल्ड 
अवस्थाका शीषिक ८७.०२  य  ८७.०३ भा ऩने सवायी साधन 
ऩैठायी गदाि राग्न ेबन्साय भहसङ्टरभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(र) एडेङ्झसब उत्ऩादन गने उद्योगरे उऩशीषिक २९०५.१३.०० भा 
नभिर फङ्टटाइर अल्कोहर, उऩशीषिक २९१५.३१.०० भा ऩने 
इथामर एसे टेट,  उऩशीषिक २९१५.३२.०० भा ऩने ङ्झबनामर 
एसेटेट भोनोभय य   उऩशीषिक ३९०५.३०.०० भा ऩने 
ऩोङ्झरङ्झबनाइर अल्कोहर ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ।   

(व) औषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे औषङ्झध उत्ऩादन तथा गङ्टणस्तय 
कामभ गनि आवश्मक ऩने उऩशीषिक ८४१५ .८३.१० भा ऩने 
एमय ह्याण्डङ्झरङ्ग मङ्टङ्झनट ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ।  

(श) ङ्झसङ्जऩङ्ग कम्ऩनीरे शीषिक 86.09 भा ऩने ङ्झसङ्जऩङ्ग कन्टेनय ऩैठायी 
गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ष) उऩशीषिक ९६१९.००.१० भा ऩने स्माङ्झनटयी टावेर (प्माड) य 
उऩशीषिक ९६१९.००.40 भा ऩने टेम्ऩोनहरु य भेन्सटङ्टफर कऩ 
ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा नब्फे प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ । 

१५. नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयसभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने्-  

(१) बन्साय भहसङ्टर  ऩूणि छङ्टट हङ्टने्- 
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(क)  कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग, ऩङ्चयमोजना, व्मङ्ञि य अन्म ङ्झनकाम 
(सयकायी तथा गैयसयकायी सङ्घ सॊस्था) रे भहसङ्टर 
सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका सङ्टरु उत्ऩादन वषिरे ऩन्र  वषि 
नाघेका ऩङ्टयाना सवायी साधन नेऩार सयकाय, अथि 
भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई ऩङ्टन् प्रमोग हङ्टन नसक्ने गयी 
स््माऩ गयी यङ्ञजषे्डशन यद्द गनि चाहेभा त्मस्तो सवायी 
साधन, 

(ि) नेऩार सयकाय, यऺा भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारी 
सेनाका नाभभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) सैङ्झनक प्रमोगका ियिजाना, हातहङ्झतमाय, गोरी 
गठ्ठा, फारूद य ङ्झतनका स्ऩेमय ऩाट्सि, ङ्जवशेष 
प्रकायको तेर य टल्रीहरू, एक्सेसङ्चयज, 
ङ्जवष्पोटक ऩदाथि, सैङ्झनक साभग्री उत्ऩादन गनि 
आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि तथा सङ्टयऺाको 
ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गने भेङ्ञशनयी औजाय य ऩाटिऩ ङ्टजाि, 

(आ) सैङ्झनक जवान तथा घोडा िच्चडको स्वास््म 
उऩचायको राङ्झग आवश्मक ऩने औजाय, 
उऩकयण, औषङ्झध य तत्सम्फन्धी भारवस्तङ्ट, 

(इ) नेऩारी सेनारे उऩमोग गने सिायका उऩकयण य 
सोको सिारनको राङ्झग आवश्मक भारवस्तङ्ट, 

(ई) इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग सबे य ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टन े
हेबी अथिभङ्टङ्झबङ्ग प्राण्ट, औजाय य सो सम्फन्धी 
ऩाट्सि, अङ्ञप्टकर इङ्ञक्वऩभेण्ट तथा नेऩार 
सयकाय, यऺा भन्त्रारमद्वाया तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
ङ्झडपेन्स स्टोयका भारवस्तङ्ट, 



 

611 
 

(उ) क्माङ्ञम्ऩङ्ग इङ्ञक्वऩभेण्ट्स तथा स्ऩेशर पोसि य 
प्माया ुऩयराई आवश्मक ऩने भारवस्तङ्ट, 

(ऊ) सैङ्झनक अस्ऩतारको राङ्झग आवश्मक ऩने पङ्झनिचय 
तथा भारवस्तङ्ट, औषङ्झध, भेङ्झडकर औजाय य 
उऩकयण, 

(ए)  नेऩारी सेनाको नाभभा ऩैठायी हङ्टने हवाईजहाज, 
हेङ्झरकोप्टय य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि, प्मायासङ्टट (व्माग 
सभेत) टङ्टल्स, तथा ग्राउण्ड इङ्ञक्वऩभेण्ट, 

(ऐ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 

(ओ)  सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 
िङ्जटने सैङ्झनक डफ्पाको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी 
गने तथा रगतभा यािी रगेका आभौड ऩसिनर 
क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(ग) नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सशस्त्र प्रहयी 
प्रधान कामािरमको नाभभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका 
भारवस्तङ््ट - 
(अ) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनि आवश्मक ऩने भेङ्ञशनयी 

औजाय, 

(आ) हातहङ्झतमाय, 
(इ) बीड ङ्झनमन्त्रणका भारवस्तङ्ट 
(ई) अस्ऩतार सिारनका राङ्झग आवश्मक ऩने 

उऩकयण तथा औजाय, 
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(उ) सशस्त्र प्रहयीरे प्रमोग गने सिाय सम्फन्धी 
भारवस्तङ्ट (नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ), 

(ऊ) अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग आवश्मक उऩकयण 
तथा अन्म भारवस्तङ्ट, 

(ए) ङ्जवष्पोटक सम्फन्धी सशस्त्र प्रहयीराई आवश्मक 
ऩने भारवस्तङ्ट, 

(ऐ) वैऻाङ्झनक प्रमोगशाराको राङ्झग चाङ्जहने भारवस्तङ्ट, 
(ओ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 
(औ) सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 

िङ्जटने सशस्त्र प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी 
गने तथा रगतभा यािी रगेका आभौड ऩसिनर 
क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(घ) नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार 
प्रहयीको नाभभा ऩैठायी हङ्टने देहामका भारवस्तङ््ट - 
(अ) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ याख्न आवश्मक भेङ्ञशनयी 

तथा औजाय, 
(आ) हातहङ्झतमाय, 
(इ) बीड ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग आवश्मक भारवस्तङ्ट, 
(ई) अस्ऩतार सिारनको राङ्झग आवश्मक ऩने 

उऩकयण तथा औजाय, 
(उ) प्रहयीरे प्रमोग गने सिाय सम्फन्धी भारवस्तङ्ट 

(नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ), 
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(ऊ) ट्राङ्जपक सम्फन्धी भारवस्तङ्ट, 
(ए) ङ्जपङ्गय ङ्जप्रन्ट्स य सो सम्फन्धी आवश्मक 

भारवस्तङ्ट, 
(ऐ) अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग चाङ्जहन े उऩकयण 

तथा अन्म भारवस्तङ्ट, 
(ओ) ङ्जवष्पोटक सम्फन्धी प्रहयीराई आवश्मक ऩने 

भारवस्तङ्ट, 
(औ) वैऻाङ्झनक प्रमोगशाराको राङ्झग चाङ्जहने भारवस्तङ्ट, 
(अॊ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 
(अ्)  सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 

िङ्जटने नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी गने 
तथा रगतभा यािी रगेका आभौड ऩसिनर 
क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(ङ) वाङ्ञणज्म, आऩूङ्झति तथा उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण ङ्जवबागको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩवितायोहण दररे ट्राङ्ञिटको रूऩभा नेऩारको 
फाटो गयी ङ्झनकासी वा ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट। 

(च)   नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) याङ्जष्डम ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान वी य अस्ऩतार, 
ङ्झत्र.ङ्जव. ङ्ञशऺण अस्ऩतार,  वी.ऩी. कोइयारा 
भेभोङ्चयमर क्मान्सय अस्ऩतार, वी.ऩी. कोइयारा 
स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान, शहीद गॊगारार याङ्जष्डम 
रृदम केन्द्र य भनभोहन काङ्झडिमोथोयाङ्झसक 
बास्कङ्ट रय तथा ट्रान्सप्रान्ट सेण्टयको नाभभा 
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ऩैठायी हङ्टने ङ्झनभािण तथा अस्ऩतार सिारनको 
राङ्झग आवश्मक ङ्झनभािण साभग्री, ङ्ञचङ्जकत्सा 
सम्फन्धी उऩकयण य औजाय, 

(आ) क्मान्सयका ङ्झफयाभीराई ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गने 
प्रमोजनको राङ्झग सयकायी वा साभङ्टदाङ्जमक 
अस्ऩताररे ऩैठायी गने क्मान्सय ङ्झनयोधक 
ङ्ञग्रबेक एचजीसी य मस्तै औषङ्झध, 

(इ) भन्त्रारमको नाभभा वा भन्त्रारमरे तोकेको 
स्वास्थ सॊस्था वा ङ्झनकामराई सहमोग स्व रूऩ 
हस्तान्तयण गने ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्घ सॊस्था ङ्झनकाम वा 
व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने कोङ्जवड-19 सङ्क्रिमभणको 
योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचायका राङ्झग आवश्मक 
बाग 30 भा ऩने औषङ्झध , शीषिक 39.26 , 

62.07, 62.08, 62.10 य 62.11 भा ऩने 
भेङ्झडकर तथा सङ्ञजिकर काभभा प्रमोग हङ्टने वस्तङ्ट 
(ऩी.ऩी.ई), उऩशीषिक 3821.00.00 भा ऩने 
बामयर ट्रान्सऩोटि ङ्झभङ्झडमा , उऩशीषिक  
३८२२.१९.०० भा ऩने ङ्जऩ.ङ्झस.आय , टेष्ट ङ्जकट , 
आय.ङ्झड.टी. टेष्ट ङ्जकट , ङ्जऩ.ङ्झस.आय.  ङ्चयएजेन्ट 
एक्सट्राक्सन ङ्जकट्स, उऩशीषिक ४०१५.१२.०० 
भा ऩने औषधोऩचाय, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा, दन्तोऩचाय 
वा ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्साभा प्रमोग हङ्टने ङ्जकङ्झसभका ग्रोभ्स, 
उऩशीषिक 6307.90.20 भा ऩने पेस भास्क , 
बन्साय उऩशीषिक 8419.20.10 भा ऩने 
अटोक्रेब भेङ्ञशन, उऩशीषिक 9025.11.00 य 
9025.19.10 भा ऩने थभोङ्झभटय य ङ्झडङ्ञजटर 
इन्फ्रायेड थभोङ्झभटय (थभिर गन) , उऩशीषिक 
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9019.20.30 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय , उऩशीषिक 
9018.90.30 भा ऩने ऩोटेवर ङ्जऩ.ङ्झस.आ य. 
भेङ्ञशन य उऩशीषिक 9004.90.00 भा ऩने 
प्रोटेङ्ञक्टब गगल्स।  बन्साय उऩशीषिक 
2804.40.१0 भा ऩने भेङ्झडकर ग्रडे 
अङ्ञक्सजन (ङ्झरङ्ञक्वड एण्ड ग्माङ्ञस्मस अङ्ञक्सजन) , 

उऩशीषिक ९०१८.१९.१० भा ऩने ऩल्स 
अङ्ञक्सभीटय, उऩशीषिक 9019.20.९0 भा ऩने 
हेल्भेटस ्पय नन-्इनबेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटसि , 
उऩशीषिक 7311.00.10 य ७६१३.००.१०  
भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय , ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन 
कन्टेनय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन ट्याङ्क , अङ्ञक्सजन 
क्माङ्झनस्टय, आई .एस.ओ. कन्टेनस्ि पय ङ्झसङ्जऩङ्ग 
अङ्ञक्सजन य िोजेङ्झनक योड ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय 
अङ्ञक्सजन, उऩशीषिक 8421.39.10 भा ऩने 
भ्माक्मङ्टभ प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्झब.ङ्जऩ.एस.ए.) , 
प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्जऩ.एस.ए.) अङ्ञक्सजन 
प्रान्ट्स,् य िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन एमय सेऩेयेसन 
मङ्टङ्झनट्स (ए.एस.मङ्ट.) , उऩशीषिक 8481.80.२0 
भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय बल्ब , उऩशीषिक 

9018.31.00 भा ऩने ङ्झसङ्चयन्ज ऩम्ऩ , 
इन्फ्मङ्टजन ऩम्ऩ , उऩशीषिक 9018.39.00 भा 
ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानङ्टरा , य उऩशीषिक 
9018.19.२0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट . भङ्झनटय , 
उऩशीषिक 9019.20.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
कन्सन्टे्रटय; उऩशीषिक 9019.20.20 भा ऩने 
बेन्ट्यङ्टयी भास्क , ङ्चयजभ्वािमय भास्क , बेङ्ञन्टरेटय 
भास्क य नन ्इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटय भास्क ;  
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उऩशीषिक 9019.20.90 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय 
सङ्जकि ट, अङ्ञक्सजन कनेक्टसि एण्ड ट्यङ्टङ्झफङ्ग, 
ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामस्ि एण्ड बाइयर ङ्जपल्टस्ि पय 
बेङ्ञन्टरेटसि, ओयो-नेसर भास्क एण्ड नेसर 
भास्क पय नन ्इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटस्ि , उऩशीषिक 
8422.30.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्जपङ्झरङ्ग 
ङ्झसस्टभ;  उऩशीषिक 8405.10.00 भा ऩने 
अङ्ञक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय , ट्यङ्टङ्झफङ्ग , उऩशीषिक  

9026.80.१0 भा ऩने अङ्ञक्सजन फ्रोङ्झभटय य 
अङ्ञक्सजन येगङ्टरेटसि , य उऩशीषिक 
9402.90.१0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट. फेड। 

(छ) उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा जङ्टट उद्योगरे आफ्नो 
उद्योगको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 8409.99.90 ,  
शीषिक ८४.४८ , उऩशीषिक 8452.90.00 , शीषिक 
84.55, शीषिक ८४.८२ य उऩशीषिक 8483.90.00 
भा ऩने स्ऩेमय ऩाटिस। 

(ज) चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने ङ्जवदेशभा 
यहेका ऩङ्टयाना ऐङ्झतहाङ्झसक नेऩारी चरङ्ञचत्र तथा वतृ्तङ्ञचत्रका 
ङ्झडङ्ञजटर प्रङ्झत, टेऩ, क्मासेट वा ङ्चयरहरु। 

(झ)  नेऩार सयकाय , कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा स्थानीम तहरे ऩैठायी गने शीषिक ८७.०४ 
भा ऩने वा एक थान कृङ्जष एम्फङ्टरेन्स वा ढङ्टवानी साधन । 
त्मस्तो कृङ्जष एम्फङ्टरेन्स वा ढङ्टवानी साधन  ऩैठायी गयेका 
ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी गनि 
ऩाइन ेछैन। 
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(ञ)  उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिरे 
प्रमोग गने साभग्री उत्ऩादन गने उद्योगराई आवश्मक ऩने 
सम्ऩूणि  कच्चा ऩदाथि । 

(२) बन्साय भहसङ्टर एक प्रङ्झतशत भात्र राग्ने -् 

(क) स्वीकृङ्झत प्राप्त ङ्झनजी वा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार तथा स्थानीम 
तहरे नेऩार सयकाय,  स्वास््म  तथा जनसङ्क्रख्मा 
भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सो भन्त्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
अनङ्टसायको देहाम फभोङ्ञजभको शति अनङ्टसाय ऩैठायी गने 
देहाम फभोङ्ञजभको ऩङ्चयभाणसम्भको एम्फङ्टरेन्स तथा मस 
अनङ्टसूचीको दपा १२ को िण्ड (क) को अधीनभा यही 
ऩैठायी गने देहाम फभोङ्ञजभको ऩङ्चयभाणसम्भको शव 
फाहन्- 

(अ) एक समबन्दा कभ शय्मा बएको ङ्झनजी वा 
साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारको राङ्झग एउटा एम्फङ्टरेन्स 
य एउटा शव फाहन तथा एक सम वा सोबन्दा 
फढी शय्मा बएको अस्ऩतारको राङ्झग दङ्ट ई 
वटासम्भ एम्फङ्टरेन्स य एउटा शवफाहन; 
गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग दङ्टई वटा, नगयऩा ङ्झरकाको 
राङ्झग तीन वटा य उऩभहानगयऩा ङ्झरका तथा 
भहानगयऩाङ्झरकाको राङ्झग चाय वटा एम्फङ्टरेन्स। 
मस उऩिण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीम तहरे ऩैठायी गने 
एम्फङ्टरेन्सको भूल्म अङ्झधकतभ सोह्र राि 
रुऩैमाॉसम्भको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

 मस उऩिण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि नेऩार 
सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमरे 
उि सॊस्था वा ङ्झनकाम रे त्मसबन्दा अङ्ञघ मस्तो 
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सङ्टङ्जवधा उऩबोग नगयेको व्महोया उि 
ङ्झसपाङ्चयसऩत्रभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

  मसयी सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको एम्फङ्टरेन्स 
य शव फाहन दश वषि ऩङ्टयानो बई वा दङ्टघिटना वा 
अन्म कङ्ट नै कायणरे प्रमोग गनि नसक्ने बएभा 
सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवस्था कामािरमफाट 
त्मसराई ऩत्र ङ्ट (स््माऩ) गयी दताि िायेज गयाई 
सोको प्रभाण बन्साय कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ 
सोको सट्टा अको एम्फङ्टरेन्स य शव फाहन ऩैठायी 
गदाि मस्तो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

(आ) िण्ड (ि) वा मस िण्डको उऩिण्ड (अ) 
फभोङ्ञजभ एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन ऩैठायी गदाि 
ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको शति सभेत ऩारना गनङ्टि ऩनेछ्- 

(१) एम्फङ्टरेन्स वा शव फाहन ऩैठायी गदाि 
ऩैठायीकै अवस्थाभा त्मस्तो एम्फङ्टरेन्स 
वा शव फाहनको अगाङ्झड ऩछाङ्झड 
टाढैफाट देङ्ञिने गयी ठूरा-ठूरा अऺयभा 
एम्फङ्टरेन्स वा शव फाहन बनी रेङ्ञिएको 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(२) एम्फङ्टरेन्सभा साइयन, इभजेन्सी फत्ती, 
स्टे्रचयका साथै अन्म आवश्मक 
औजायहरू ङ्जपट गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(३) एम्फङ्टरेन्स वा शव फाहनभा चारकको 
ऩछाङ्झडऩङ्जट्ट कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झसट याङ्ञिएको हङ्टनङ्ट      
हङ्टॉदैन। 
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(४) एम्फङ्टरेन्स ङ्झफयाभीको सेवा फाहेक 
अन्मत्र प्रमोग गनि य शव फाहन शवको 
ओसायऩसाय गनि फाहेक अन्म 
प्रमोजनभा प्रमोग गनि ऩाइने छैन। 

(५) एम्फङ्टरेन्स वा शव फाहन नेऩार 
सयकायको सवायी प्रदूषण भाऩदण्डङ्झबत्र 
यहेय सिारन गनङ्टि ऩनेछ। 

(६) ऩैठायी बएको एम्फङ्टरेन्स वा 
शवफाहनको सवायी दताि गदाि एम्फङ्टरेन्स 
वा शव फाहन बनी सवायी दताि 
प्रभाणऩत्रभा स्ऩष्ट उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ। 

(७) एम्फङ्टरेन्सभा टाढैफाट देङ्ञिने गयी ठूरा 
ठूरा अऺयभा "नेऩार सयकायफाट 
याजस्व छङ्टट सङ्टङ्जवधा प्राप्त" बङ्ङे 
रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(८) एम्फङ्टरेन्सरे ङ्झफयाभी ओसायऩसाय 
रगामतका सेवा प्रदान गये फाऩत ङ्झरन े
बाडा दय नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा 
जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमरे ङ्झनधाियण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(इ) उऩिण्ड (आ) भा उङ्ञल्रङ्ञित शति उल्रङ्घन 
गयेको ऩाइएभा त्मस्तो एम्फङ्टरेन्स वा शव फाहन 
जपत गयी ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गङ्चयनेछ। 

(ि) सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ङ्झनजी ऺेत्रका अस्ऩतार फाहेक 
कानून फभोङ्ञजभ दताि बएका अन्म सङ्घ, सॊस्था, कम्ऩनी वा 
उद्योगरे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा 



 

620 
 

भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सो भन्त्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
अनङ्टसायको िण्ड (क) को उऩिण्ड (आ) फभोङ्ञजभको 
शतिका अधीनभा यही ऩैठायी गने एम्फङ्टरेन्स य शव फाहन 
एक एक थान। 
 त्मसयी सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको एम्फङ्टरेन्स य 

शवफाहन दश वषि ऩङ्टयानो बई वा दङ्टघिटना वा अन्म कङ्ट नै 
कायणरे प्रमोग गनि नसक्न े बएभा सम्फङ्ञन्धत मातामात 
व्मवस्था कामािरमफाट त्मसराई ऩत्र ङ्ट (स््माऩ) गयी दताि 
िायेज गयाई सोको प्रभाण ऩेश गयेभा सोको सट्टा अको 
एम्फङ्टरेन्स य शवफाहन  ऩैठायी गदाि सभेत मो सङ्टङ्जवधा 
ङ्छदइनेछ। 

   मस िण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि नेऩार 
सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमरे उि 
सॊस्थारे त्मसबन्दा अङ्ञघ मस्तो सङ्टङ्जवधा उऩबोग नगयेको वा 
गयेको बए सो सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेको एम्फङ्टरेन्स य शव 
फाहन ऩत्र ङ्ट (स््माऩ) गयी दताि िायेज गयेको व्महोया उि 
ङ्झसपाङ्चयसऩत्रभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(ग) सयकायी अस्ऩताररे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा 
जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने सो 
भन्त्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टसायका एम्फङ्टरेन्स य 
शवफाहन। 

(घ) औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देशको आन्तङ्चयक तथा फाह्य 
कायणरे याम्रोसॉग चल्न नसकी ठूरो नोक्सानी व्महोनङ्टि 
ऩयेका उद्योगको प्रवििन  तथा सङ्टधायको राङ्झग नेऩार 
सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी कङ्ट नै 
उद्योगराई रूग्ण उद्योग घोषणा गयी त्मस्ता उद्योगराई 
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सोही सूचनाभा तोङ्जकएको ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयसभा त्मस्ता 
रूग्ण उद्योगको ऩङ्टनस्थािऩनाको राङ्झग ऩैठायी गने बाग ८४ 
अन्तगित ऩने औद्योङ्झगक भेङ्ञशनयी य ऩाटिऩ ङ्टजाि।  

(ङ) ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा देहाम फभोङ्ञजभका 
भारवस्तङ््ट - 

(अ)    दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योग य ङ्जपड सङ्ञप्रभेन्ट 
उत्ऩादन गने उद्योगरे  ऩैठायी गने बाग २८ य 
२९ भा ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि 
तथा शीषिक ३९.२३,  ४८.१९, ६३.०५ य 
उऩशीषिक ८३०९.९०.९० भा ऩने प्माङ्जकङ्ग  
भेटेङ्चयमर, 

  त्मसयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि एक आङ्झथिक 
वषिभा िऩत हङ्टन सक्ने ऩङ्चयभाण एकैऩटक 
ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ। मस्तो सङ्टङ्जवधा अनङ्टसाय 
ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि 
एवॊ उद्योगको टे्रडभाकि  अङ्जङ्कत प्माङ्जकङ्ग 
भेटेङ्चयमरको ङ्झसपाङ्चयस गदाि ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागरे 
िऩत अनङ्टऩात य ङ्झफिी एवॊ ङ्जवदेश ङ्झनकासी 
बएको ऩङ्चयभाणको आधायभा गनङ्टि ऩनेछ।  

 (आ) नश्ल सङ्टधायको राङ्झग ङ्जवदेशफाट ऩैठायी गङ्चयन े
उऩशीषिक ०५११ .१०.०० भा ऩने उङ्ङत 
जातका चौऩामाको वीमि (ङ्झसभेन) य ऩशङ्टको भ्र ङ्टण। 

(च)  कृङ्जष मन्त्र तथा उऩकयणहरु ङ्झनभािण गने गयी दताि बएका 
उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने  कृङ्जष 
मन्त्र तथा उऩकयणहरु ङ्झनभािण गनि आवश्मक ऩने 
भारवस्तङ्ट, 
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मस िण्ड फभोङ्ञजभ भार वस्तङ्टको ङ्झसपाङ्चयस गदाि 
उद्योगको वाङ्जषिक ङ्झनभािण ऺभताका आधायभा य ही गनङ्टि  
ऩनेछ । 

(छ) वैकङ्ञल्ऩक उजाि प्रवििन केन्द्रको ङ्झसपाङ्चयसभा देहाम 
फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) वैकङ्ञल्ऩक उजािको स्रोत, जस्तै हावाफाट ङ्जवद्यङ्टत 

उत्ऩादन गने उऩशीषिक ८५०२.३१.०० भा ऩने 

हावा ङ्झभर य उऩशीषिक ८५०३.००.१० भा ऩने 

हावा ङ्झभरका एसेसङ्चयज य ऩाटिऩ ङ्टजाि,  

(आ) दयफन्दीभा भापी जङ्झनए फाहेकका सौमि शङ्ञिफाट 
ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गनि प्रमोग हङ्टने ङ्झनम्न उऩकयण्- 

(१) उऩशीषिक ८५०४ .४०.९० भा ऩने 
सोराय चाजि कन्ट्रोरय, 

(२) उऩशीषिक ७८०१.९१.०० भा ऩने 
एङ्ञण्टभोङ्झनमर ङ्झरड एल्वाम इन्गट, 
उऩशीषिक ७८०१.१०.०० य  
७८०१.९९.०० भा ऩने ङ्झरड; 
उऩशीषिक ८५०७ .९०.०० भा ऩने 
ब्माट्री फक्स, सेऩयेटय य ट्यङ्टफरय 
ब्माग, 

(३) उऩशीषिक ८४१३ .७०.९९ भा ऩने 
ब्माट्रीफाट चल्ने ऩानी ताङ्ङे ऩम्ऩ 
(डी.सी. ऩम्ऩ), 
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(४) असी प्रङ्झतशतबन्दा फढी ऺभता बएको 
उऩशीषिक ८५०४ .४०.९० भा ऩने 
सोराय इन्बटिय, 

(५) सौमि टङ्टकीभा प्रमोग हङ्टने १२ बन्दा कभ 
बोल्ट य १० बन्दा कभ एम्ऩीमय 
ऺभताका उऩशीषिक ८५०७ .६०.०० 
भा ऩने ङ्झरङ्झथमभ आमन ब्माट्री। 

(इ) गोफय ग्माॉस रगामत फामो ग्माॉसका राङ्झग 
आवश्मक ऩने उऩशीषिक ८४८१ .१०.०० भा 
ऩने भेन ग्माॉस बल्ब तथा फामो ग्माॉसभा प्रमोग 
हङ्टने अन्म बल्ब य  उऩशीषिक ७३०७ .२३.०० 
भा ऩने ङ्झतनका ङ्जपङ्जटङ्ग, उऩशीषिक  
७३०७.९९.०० भा ऩने एल्वो, उऩशीषिक 
३९१७.३९.०० भा ऩने ग्माॉस ऩाइऩ, उऩशीषिक  
९०२८.१०.०० भा ऩने ग्माॉस गेज, उऩशीषिक 
५९०८.००.०० भा ऩने गोफय ग्माॉस फत्ती, 
उऩशीषिक  ८३०७ .९०.०० भा ऩने ग्माॉस टेऩ 
(ब्रास), उऩशीषिक ७३२१ .११.०० भा ऩने 
गोफय ग्माॉस च ङ्टल्हो य उऩशीषिक 
७३२१.९०.०० भा ऩने ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि, 
उऩशीषिक  ७३०७ .९२.०० भा ऩने ङ्चयडक्सन 
एल्वो य उऩशीषिक  ४००९ .३१.०० भा ऩने 
यवय होज ऩाइऩ, 

(ई)  गोफयफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गनिका राङ्झग ब्माट्री 
फनाउन ेउद्योगरे ऩैठायी गने सो ब्माट्री फनाउन 
चाङ्जहने आवश्मक कच्चा ऩदाथि बनी उद्योग 
ङ्जवबाग वा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबागफाट 
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ङ्झसपाङ्चयस बई आएका उद्योगको वाङ्जषिक ऺभता 
य स्वीकृत स्कीभभा तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणसम्भका 
कच्चा ऩदाथि, 

(उ) फामो उजािभा आधाङ्चयत उऩशीषिक 
७३२१.१९.०० भा ऩने फामो स्टोब (याइस 
हस्क स्टोब), उऩशीषिक   ७३२१.९०.०० भा 
ऩने वेकेराइट हेन्डर  य   उऩशीषिक  
८४१४.५९.०० भा ऩने हाईस्ऩीड डी.सी. ऩङ्खा,  

(ऊ)  जैङ्जवक इन्धन (ठोस , तयर तथा ग्माॉ स) 
उत्ऩादनको प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टने  
उऩशीषिक  ८४१९.३९.०० भा ऩने रामय, 

उऩशीषिक  ८४१७.८०.०० भा ऩने 
काफोनाइजेशन पनेश , उऩशीषिक 
८४७९.८९.७० भा ऩने ङ्झब्रकेट भेङ्ञशन   
रगामतका जैङ्जवक इन्धन उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयी, 
उऩशीषिक ८४७९.८२.०० भा ऩने  ङ्झभक्सय 
भेङ्ञशन, उऩशीषिक ८४१६.२०.०० भा ऩने  उड 
ऩेरेट फनिय , उऩशीषिक ८४१९.११.०० भा ऩने   
फामोभास ग्माङ्झसपामय  तथा  ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि य 
बाग २८, २९ य ३८ भा ऩने यसामन। 

(ए) सौमि ऊजािफाट भात्र सिारन हङ्टने  तथा सौमि ताऩ 
उजाि उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने ङ्झनम्न  उऩशीषिकभा 
ऩने भारवस्तङ््ट -  

 ७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००, 

८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००, 
८४१२.८०.००, ८४१९.३१.००, 
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8516.60.1१, 8516.60.1२, 
8516.60.1९,   8516.60.20, 
8516.60.30 य  8516.60.90 

(ज) नेऩार सयकाय ,  स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा भङ्टनापा ङ्जवतयण 
नगने  अस्ऩताररे ऩैठायी गने भगृौरा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने 
उऩशीषिक  ९०१८.९०.9० भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस 

भेङ्ञशन, डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय,  डामराइजय य मसको ट्यूङ्जवङ्ग; 
उऩशीषिक ९४०२.९०.२० भा ऩने डाइराङ्झसस फेड तथा 
उऩशीषिक ९४०२.९०.९० भा ऩने कङ्ट सॉ; भङ्टटङ्टको योग 

ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 9018.11.00 

भा ऩने इकोकाङ्झडिमोग्राप, उऩशीषिक 9018.19.90 भा ऩने 

ङ्झबङ्झडमो स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्ञशन य ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय; 
क्मान्सय योगको ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 
९०२२.१२.०० भा ऩने ऩोङ्ञजट्रोन इङ्झभशन टोभोग्रापी (ऩेट) 
स्क्मान भेङ्ञशन, कम्प्मूटेड टोभोग्रापी (ङ्झस.टी.) स्क्मान भेङ्ञशन, 
भेभोग्रापी; उऩशीषिक  ९०२२.२१.०० भा ऩने बे्रसीथेयाऩी 
य ङ्झरङ्झनमय एङ्ञक्सरयेटय; योग ङ्झनदानभा प्रमोग हङ्टन ेउऩशीषिक  
९०१८.१९.९० भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, नेक्स्ट जेनेयेशन 

ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन भाइिोएयी  प्रेटपि भ, उऩशीषिक 
९०१८.९०.30 भा ऩने  भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर टाइभ 

ङ्जऩ.ङ्झस.आय. य उऩशीषिक ९०१८.१३.०० भा ऩने 
म्माग्नेङ्जटक ङ्चयजोनेन्स इभेङ्ञजङ्ग (एभ.आय.आई.) भेङ्ञशन। 

(झ) नेऩार सयकाय, कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन उद्योग, कृङ्जष पभि तथा 
कम्ऩनी एवॊ कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे ऩैठायी गने कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन, सङ्टयङ्ञऺत गनि ङ्झनभािण गङ्चयने शीत बण्डायको राङ्झग 
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आवश्मक ऩने उऩशीषिक ८४१४.३०.०० भा ऩने 
कम्प्रसेय, उऩशीषिक ८४१५.८३.१० भा एमय ह्याण्डङ्झरङ्ग 
मङ्टङ्झनट, उऩशीषिक ८४१८.६९. 1० भा ऩने ङ्ञचरय, 
उऩशीषिक ८४१९.५०.०० भा ऩने ताऩ ङ्जवङ्झनभम 
एकाईहरु, उऩशीषिक ८४८१.८०.९० भा ऩने बल्ब,  एवॊ 
उऩशीषिक 3921.90.91 भा ऩने थभोकोर,  शीषिक 
३९.२० य ३९. २१ भा ऩने कङ्ट िङ्टया ऩारनको राङ्झग 
आवश्मक ऩने ङ्जवशेष प्रकायको प्राङ्जष्टक ङ्झसट य उऩशीषिक 
४८१९.१०.१० य ३९२३.१०.२० भा ऩने अण्डा याख्न े
िेट य च्माउको फीउ उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 
९४०३.२०.9० भा ऩने फीउ याख्न ेएस.एस. वार टेफङ्टर, 

(ञ) प्राण्ट क्वाये ङ्ञन्टन तथा ङ्जवषा ङ्छद व्मवस्थाऩन केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने फारीनारीको राङ्झग भात्र प्रमोग 
हङ्टने उऩशीषिक ३८०८ .९१.९० भा ऩने कीटनाशक, 
उऩशीषिक ३८०८ .९२.०० भा ऩने ढङ्टसीनाशक, 
उऩशीषिक ३८०८ .९३.१० भा ऩने झायऩातनाशक, 
उऩशीषिक ३८०८ .९९.११ भा ऩने भङ्टसानाशक ङ्जवषाङ्छद य 
ऩशङ्टऩन्छीको जैङ्जवक सङ्टयऺाका राङ्झग आवश्मक उऩशीषिक  
३८०८.९४.९० भा ऩने  ङ्झनसङ्क्रिाभक 
(ङ्झडसई्न्पेक्टेन्ट), ऩानी सपा गने  (वाटय सेङ्झनटाइजय),  
ऩानी अम्रीकयण गने (वाटय एङ्झसडीपामय)  तथा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योगरे उि केन्द्रको 
ऩङ्चयभाण य अवङ्झध िोङ्झरएको ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा ऩैठायी 
गने कच्चा ऩदाथि, 

(ट) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 
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(अ) सयकायी, सयकायी अनङ्टदान प्राप्त तथा साभङ्टदाङ्जमक 

अस्ऩताररे ऩैठायी गने बाग ८४ य ९० का 
औषङ्झधम तथा शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धी मन्त्र, 
उऩकयण य औजाय, भङ्टटङ्टङ्झबत्र प्रत्मायोऩण गङ्चयने 
उऩशीषिक ९०२१.९०.३० भा ऩने बल्ब य 

स्टेण्टहरू, उऩशीषिक ९०२१.५०.०० भा ऩने 

ऩेस भेकय य ऩेसभेकयका ऩाटिऩ ङ्टजाि , भङ्टटङ्ट तथा 
भानव शयीय प्रत्मायोऩणभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 
९०२१.९०.९० भा ऩने आङ्जटिएर सेप्टर 
ङ्झडपेक्ट (एसडी), ऩाटेन्ट डक्टटस आटेरूसस 
(ङ्जऩडीए), बेन्ट्रीकङ्ट रय सेप्टर ङ्झडपेक्ट (ङ्झबसडी), 
एरएरए ङ्झडबाइसेस बास्कङ्ट रय प्रग 

  तय मसयी ऩैठायी गयेका भारवस्तङ्ट 
वायेण्टी वा ग्मायेण्टीको अवङ्झधभा ऩैठायी गयेको 
ङ्झभङ्झतरे एक वषिङ्झबत्र भभित गनि रैजाॉदा वा भभित गयी 
ल्माउॉदा वा सोको सट्टा सोही प्रकायको अको 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि त्मसभा बन्साय भहसङ्टर ऩूणि 
छङ्टट  हङ्टनेछ।   

(आ) सयकायी, सयकायी अनङ्टदान प्राप्त, साभङ्टदाङ्जमक तथा 
गैयसयकायी अस्ऩताररे ऩैठायी गने आॉिा 
उऩचायको प्रमोगभा आउने इण्ट्राओकङ्ट रय रेन्स 
उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने उऩशीषिक 
३९२६.९०.३९, ३९२६.९०.९९ 
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० य  
९००१.९०.०० भा ऩने कच्चा ऩदाथि य ङ्झतनका 
सहामक साभग्री; मन्त्र उऩकयण य ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजाि।  
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(ठ)  दङ्टई सम भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका जराशम तथा 
अधिजराशममङ्टि जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको राङ्झग रगानी 
फोडिफाट स्वीकृत हङ्टनेको हकभा सो फोडिको य अन्मको 
हकभा ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा स म्फङ्ञन्धत 
आमोजना वा सोको ठेकेदायरे ऩैठायी गने ङ्झनभािण 
उऩकयण, प्राण्ट, भेङ्ञशनयी औजाय एवॊ सोको स म्फङ्ञन्धत 
ऩाटिऩ ङ्टजाि, ङ्जवष्पोटक ऩदाथि, ऩेनस्टक ऩाइऩ तथा स्टीर 
प्रेटहरु । 

मस िण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि जरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजनाको ङ्जवस्ततृ इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झडजाइन प्रङ्झतवेदनभा 
उङ्ञल्रङ्ञित ऩङ्चयभाण अनङ्टसाय ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ । 

(ड)  सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको  ङ्झसपाङ्चयसभा पोहयभैरा सङ्करन 

गयी ऩङ्टन् उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी  गने, उऩशीषिक 
७३०९.००.०० भा ऩने गावेज कन्टेनय,  

(ढ) ङ्जवदेशी ङ्झनमोग तथा दात ृसॊस्थारे कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा 
भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयी कङ्ट नै आमोजनाको स्वीकृत 
वाङ्जषिक कामििभ अनङ्टरूऩ आमोजनाराई नै हस्तान्तयण 
गयी सयकायी नम्फय प्रेटभा ऩङ्चयवतिन गने वा कङ्ट नै 
आमोजनाको नाभभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा 
(रगत वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा ऩैठायी बएको फाहेक) ऩैठायी 
बएका य आमोजना सभाङ्झप्तऩङ्झछ नेऩार सयकाय, अथि 
भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सयकायी नम्फय प्रेटभा 
ऩङ्चयवतिन गने गयी सयकायी ङ्झनकामराई हस्तान्तयण गने 
वा स्वीकृङ्झत प्राप्त कम्तीभा ऩन्र शय्माबन्दा फढी ऺभताका 
गैयनापाभङ्टिी साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारराई हस्तान्तयण गने 
सवायी साधन, 
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 तय उत्ऩादन ङ्झभङ्झतरे दश वषि नाघेका सवायी 
साधनराई मो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने छैन। 

(ण) औषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा औषङ्झध उद्योगरे 
ऩैठायी गने बाग २८, २९ य ३८ भा ऩने कच्चा ऩदाथि, 
सहामक कच्चा ऩदाथि य यासामङ्झनक ऩदाथि; शीषिक 
११.०८ का सफै उऩशीषिकभा ऩने भाड (स्वेतसाय), 
उऩशीषिक  १३०२ .१९.०० भा ऩने जडीफङ्टटीका साय, 
शीषिक १५.२१ भा ऩने भौयीको वनस्ऩङ्झत तथा अन्म भैन,  
उऩशीषिक  १७०१ .१४.९० भा ऩने उिङ्टको अन्म ङ्ञचनी, 
उऩशीषिक १७०२ .११.०० भा ऩने ल्माक्टोज, उऩशीषिक 
१७०२.३०.१०  य १७०२.३०.२० भा ऩने ग्रङ्टकोज,  
उऩशीषिक १७०२.३०.३० भा ऩने   डेक्स्ट्रोज य 
उऩशीषिक  १७०२ .९०.९० भा ऩने फ्रङ्ट क्टोज वा अन्म 
ङ्ञचनी, उऩशीषिक १९०५.९०.४० भा ऩने औषङ्झध बनि हङ्टने 
िारी क्माप्सङ्टर (एम्टी क्मासे),  उऩशीषिक 
२२०७.१०.१० य २२०७.२०.९० भा ऩने इथानोर, 
उऩशीषिक २२०७ .१०.२० य २२०७.२०.१० भा ऩने 
येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट, उऩशीषिक २५१९.९०.०० भा ऩने 
म्माग्नेङ्झसमभ अक्साइड , शीषिक २७.१२ भा ऩने ह्वाइट 
सफ्ट प्मायाङ्जपन य ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी, शीषिक ३२ .०३ य 
३२.०४ का सफै उऩशीषिकभा ऩने यङ्ग, शीषिक ३२.०५ 
भा ऩने  कोङ्जटङ्ग भेटेङ्चयमल्स , उऩशीषिक  ३३०१ .९०.०० 
भा ऩने एसेङ्ञन्समर आमर, उऩशीषिक ३३०२.९०.०० 
भा ऩने सङ्टगन्धमङ्टि तत्त्व, शीषिक ३४.०२  भा ऩने ङ्जटवइन 
८० सोङ्झडमभ रौयेर सल्पेट, उऩशीषिक ३४०४.२०.०० 
य ३४०४.९०.०० भा ऩने भैन, उऩशीषिक 
३५०१.९०.०० भा ऩने  सोङ्झडमभ केङ्झसनेट , उऩशीषिक 
३५०७.९०.०० भा ऩने इन्जाइभ, उऩशीषिक 
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३९०५.९९.०० भा ऩने ऩोङ्झरङ्झबनामर ङ्जऩयारोडोन 
(ङ्झबनामर एङ्झसटेड) एङ्झसटेड, उऩशीषिक ३९०६.९०.०० 
भा ऩने कायफोभसि, उऩशीषिक ३९१०.००.०० भा ऩने 
प्राथङ्झभक रूऩका ङ्झसङ्झरकनहरु,  शीषिक ३९.१२ भा ऩने 
भाइिोङ्जिङ्ञस्टराइन सेरङ्टरोज,  शीषिक ३९.१४ भा ऩने 
को-ऩोङ्झरभय टेष्ट भेङ्जकङ्ग, उऩशीषिक ४०१४.९०.०० भा 
ऩने यफय स्टोऩय , उऩशीषिक ४८२१ .१०.०० भा ऩने 
रेफर, उऩशीषिक ७०१० .१०.०० भा ऩने एम्ऩङ्टर, 
उऩशीषिक  ७६१२.१०.०० भा ऩने आल्भोङ्झनमभका 
रचकदाय ट्यङ्टव, तथा उऩशीषिक ८३०९.९०.1० भा ऩने 
ऩी.ऩी. क्माऩ; शीषिक ३९.२०, ३९.२१ य ४८.१९ का 
सफै उऩशीषिक एवॊ उऩशीषिक ३९२३ .१०.१०, 
३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, 
७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, 
७६०७.२०.०० य ९६०२.००.०० भा ऩने प्माङ्जकङ 
भेटेङ्चयमर तथा उऩशीषिक ३९२६ .९०.९९ भा ऩने १५ 
एभ.एर. सम्भ ऺभताका भेजङ्चयङ्ग कऩहरू,      

मस्तो ङ्झसपाङ्चयस गदाि औषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागरे 
कच्चा ऩदाथिको िऩत अनङ्टऩात, स्वदेशभा हङ्टने उऩबोग य 
ङ्जवदेशभा बएको ङ्झनकासीको आधायभा एक आङ्झथिक वषिको 
राङ्झग चाङ्जहने ऩङ्चयभाण एकैऩटक ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ। 

 (त) रगानी फोडिफाट स्वीकृत हङ्टने जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको 
हकभा सो फोडिको य अन्म जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको हकभा 
ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञन्धत जरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजना वा सोको ठेकेदायरे ऩैठायी गने जरङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन, प्रसायण, ङ्जवतयण, सिारन वा सम्बायका राङ्झग 
आवश्मक ऩने ङ्झनभािण उऩकयण, भेङ्ञशनयी औजाय य सोको 
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सम्फङ्ञन्धत ऩाटिऩ ङ्टजाि य वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवििन केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सौमि तथा वामङ्ट उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत  उत्ऩादन, 
प्रसायण, ङ्जवतयण, सिारन वा सम्बायको राङ्झग आवश्मक 
ऩने ङ्झनभािण उऩकयण, भेङ्ञशनयी औजाय य सोको सम्फङ्ञन्धत 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरू, 

(थ) फीउ फीजन गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण केन्द्रको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी 
हङ्टने उऩशीषिक १००१.११.०० य 1001.91.00 भा 
ऩने गहङ्टॉको फीउ, उऩशीषिक १००५.१०.०० भा ऩने 
भकैको फीउ, उऩशीषिक १००६.१०.१० भा ऩने धानको 
फीउ, उऩशीषिक १२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, 
१२०९.९१.३०, १२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  य 
१२०९.९१.९० भा ऩने तयकायीको फीउ तथा उऩ शीषिक 
१२०९.२१.००, १२०९.२२.००, १२०९.२३.००, 
१२०९.२४.००, १२०९.२५.०० य १२०९.२९.०० 
भा ऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ उङ्ङत जातका घाॉसका फीउ, 

(द) नेऩार सयकाय, वन तथा वातावयण भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने सपा टेम्ऩोभा प्रमोग गङ्चयन े
उऩशीषिक ८५०७. २0.00 भा ऩने  ङ्झडऩ  साइकर ङ्झरड 
एङ्झसड ब्माट्री य काठभा डौँ उऩत्मकाभा स िाङ्झरत सपा 
टेम्ऩोभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक ८५०७. 60.00 भा ऩने 
ङ्झरङ्झथमन आमन ब्माट्री, 

(ध) ऩत्र-ऩङ्झत्रका प्रकाशन गनि स्वीकृङ्झत प्राप्त सिाय गहृरे 
नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशीषिक ४८०१ .००.०० भा 
ऩने अिफायी कागज, 

(न) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा कृङ्जष, फागवानी तथा ऩङ्टष्ऩ पाभिरे ऩैठायी गने 
उऩशीषिक ९४०६.१०.१० य ९४०६.९०.१० भा ऩने 
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ङ्झग्रन हाउस य ङ्झसॉचाइभा प्रमोग हङ्टने शीषिक ३९.१७ य 
७३.०६ भा ऩने ऩाइऩ, शीषिक  39.17 य ७३.०७  भा 
ऩने ऩाइऩ जडान, उऩशीषिक ८४१३.७०.१९, 
८४१३.७०.९१,  ८४१३.७०.९२ य ८४१३.७०.९९  
तथा ८४१३.८१.०० भा ऩने ऩानी ताङ्ङे ऩम्ऩ,  

(ऩ)  सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयसभा परपूर, ऩङ्टष्ऩ 
तथा तयकायी िेती गने कृङ्जष तथा नसियी पभिहरुरे ऩैठायी 
गने शीषिक ३९.२० य ३९.२१ भा ऩने मूबी प्राङ्जष्टक 

ङ्जपल्भ,  उऩशीषिक ३९२६.९०.९९ य ६३०७.९०.९० 
भा ऩने ईन्सेक्ट नेट, उऩशीषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने 
हेर नेट (अङ्झसना छेक्ने जारी)  य टनेर प्राङ्ञस्टक , 

उऩशीषिक 1404.90.90 भा ऩने कोकोङ्जऩट , उऩशीषिक 
६००५.३५.०० भा ऩने थभिर ङ्ञस्िन सेट, ग्रीन हाउसभा 
प्रमोग हङ्टने शीषिक ६०.०५ भा ऩने एग्रोनेट य उऩशीषिक 
९४०६.१०.१० य ९४०६.९०.१० भा ऩने ङ्झग्रन हाउस, 

(प)  आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
आमङ्टवेङ्छदक औषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे आमङ्टवेङ्छदक 
औषङ्झध उत्ऩादन गनि ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि, 

(फ)  काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबत्र सिाङ्झरत उद्योग काठभा डौं 
उऩत्मका फाङ्जहय स्थानान्तयण गयी ऩङ्टन :सिारन गनि चाहने 
उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने बाग 
84 भा ऩने औद्योङ्झगक भेङ्ञशनयी, उऩकयण तथा ऩाटिऩ ङ्टजाि। 

(ब)  सॊव त ्२०८२ सारसम्भ सिारनभा आउने गयी 
ङ्झनभािणाधीन होटेर तथा ङ्चयसोटिभध्मे नेऩार सयकाय , 
सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा एक अ फि रुऩैमाॉदेङ्ञि दङ्टई अ फि रुऩैमाॉ सम्भ 
रगानी गयेका होटेर तथा ङ्चयसोटिरे ऩैठायी गने दङ्टई वटा 
सवायी साधन, दङ्टई अ फि रुऩैमाॉ देङ्ञि ऩाॉच अ फि रुऩैमाॉ सम्भ 
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रगानी गयेका होटेर तथा ङ्चयसोटिरे ऩैठायी गने ऩाॉच वटा 
सवायी साधन य ऩाॉच अ फि रुऩैमाॉबन्दा फढी रगानी गयेका 
होटेर तथा ङ्चयसोटिरे ऩैठायी गने दश वटा सवायी साधन। 

 

तय मसयी ऩैठायी हङ्टने सवायी साधन ऩैठायी बएको दश 

वषिसम्भ ङ्झनजी सवायीको रूऩभा दताि गनि वा नाभसायी गनि 
नऩाइन े य मसयी ऩैठायी बएका  सवायी साधन भा फाङ्जहयऩङ्जट्ट 
त्मस्ता होटर तथा ङ्चयसोटिको  नाभ रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

मस्ता सवायी साधन दश वषि नऩङ्टगी नाभसायी गयेभा ङ्झनमभानङ्टसाय 

ऩूयै बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ य दश वषिऩङ्झछ नाभसायी बएभा 
बन्साय भहसङ्टर राग्ने छैन। एक ऩटक मस्तो सङ्टङ्जवधा उऩबोग 

गङ्चयसकेको दश वषि व्मतीत गङ्चयसकेऩङ्झछ भात्र ऩङ्टन् मस्तो 
सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ।  

(भ)  सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩशङ्टऩारन गने 
कृषकहरुरे आमात गने उऩशीषिक ४०१६.९१.०० भा 
ऩने ऩशङ्ट चौऩामाका रागी  ओछ्याउने म्माट । 

 (३) बन्साय भहसङ्टर आॊङ्ञशक छङ्टट हङ्टने्- 

(क) भसी फनाउन े उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गने उऩशीषिक २८२१.१०.०० भा ऩने  आइयन 
अक्साइड, उऩशीषिक २९०५.३२.०० भा ऩने प्रोङ्जऩङ्झरन 
ग्राइकोर, शीषिक ३२.०४ य ३२.०६ भा ऩने वणिक 
(ङ्जऩगभेण्ट), उऩशीषिक ३८१४.००.०० भा ऩने 
सोरबेन्ट,  शीषिक ३८.२४ भा ऩने यसामन, बाग ३९ 
भा ऩने ऩोङ्झरभयभा राग्न ेबन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ि) नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा स्वदेशी भङ्टद्रण (प्रसे) उद्योगरे आफ्नो 
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उद्योगको प्रमोगको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 
३२१५.१९.०० भा ऩने भसीभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ग) ऩमिटन ङ्जवबाग को ङ्झसपाङ्चयसभा टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सीरे आफ्नो 
प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक ६३०६.२२.०० 
य ६३०६.२९.०० भा ऩने ऩार, उऩशीषिक  
५६०७.५०.०० भा ऩने क्राइङ्ञम्फङ्ग योऩ, क्राइङ्ञम्फङ्गभा 
भात्र प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, ङ्जवशेष प्रकायका क्माङ्ञम्ऩङ्ग 
िोकयी तथा उऩशीषिक ८२१५ .२०.०० य 
८२१५.९९.०० भा ऩने कटरयी य उऩशीषिक 
४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,  ४२०२.९९.१० य 
४२०२.९९.९०   भा ऩने रूकस्माक, क्माम्ऩन य ङ्जऩटन, 
ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशतभात्र बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ।  

 मस्ता एजेन्सीरे नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने सिाय उऩकयणभा 
सभेत राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट 
हङ्टनेछ। मसयी ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभध्मे क्माङ्ञम्ऩङ्ग िोकयी 
य कटरयीभा टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सीको नाभ य ङ्ञचन्ह अङ्जङ्कत 
बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

 (घ) ऩमिटन ङ्जवबाग को ङ्झसपाङ्चयसभा  जरमात्राको व्मवसाम गने 
याङ्ञफ्टङ्ग सेवा सिारन गने व्मवसामीरे आफ्नो व्मवसाम 
सिारनको राङ्झग उऩशीषिक ६५०६ .१०.०० भा ऩने 
हेरभेट एक सम थान य उऩशीषिक ३९२३ .१०.९० भा 
ऩने वाटय प्र ङ्टप क्माभया कण्टेनय दश थान ऩङ्जहरो ऩटक 
ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर ऩाॉच प्रङ्झतशत राग्नेछ। 
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(ङ) नेऩारभा छामाङ्कन गङ्चयएको शीषिक ३७.०६ भा ऩने  
ङ्जपल्भ डेबरऩ गनि वा प्रशोधन गनि वा प्रदशिन गनि 
अस्थामी ङ्झनकासी गनङ्टि ऩयेभा चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिको 
ङ्झसपाङ्चयसभा बन्साय भहसङ्टर नङ्झरई रगतभा यािी ङ्झनकासी 
गनि ङ्छदइनेछ। मस्तो ङ्झसनेभा ऩङ्टन् ऩैठायी गदाि प्रङ्झत ङ्झसनेभा 
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। ङ्जवदेशभा 
प्रदशिनका राङ्झग रङ्झगएको ङ्झसनेभा ङ्जपताि ल्माउॉदा बने 
बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन। 

             तय ङ्जवदेशी चरङ्ञचत्र नेऩारभा प्रदशिनको राङ्झग 
ऩैठायी गदाि प्रङ्झत चरङ्ञचत्र बीस हजाय रूऩैमाॉ बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। नेऩारभा चरङ्ञचत्र छामाङ्कन गनिको 
राङ्झग ङ्जवदेशी नागङ्चयकरे आपूसॉग ल्माउने तथा नेऩारी 
नागङ्चयकरे ङ्जवदेशभा चरङ्ञचत्र छामाङ्कन गनिको राङ्झग 
आपूसॉग रैजाने चरङ्ञचत्र सम्फन्धी मन्त्र उऩकयण य 
सोसॉग सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्ट चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने वा ङ्जपताि ल्माउने शतिभा 
बन्साय भहसङ्टर नङ्झरई रगतभा यािी ऩैठायी वा ङ्झनकासी 
गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(च) स्थामी स्वीकृत प्राप्त ट्राबर एजेन्सी, टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सी, 
याङ्ञफ्टङ्ग एजेन्सी य ताये तथा ङ्चयसोटि होटररे नेऩार 
सयकाय, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशीषिक 
८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० य 
८७०२.९०.१० भा ऩने रक्जयी कोच; उऩशीषिक 
८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० य 
८७०२.९०.३० भा ऩने भाइिोफस; य उऩशीषिक 
८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२०  य 



 

636 
 

८७०२.९०.२० भा ऩने ङ्झभङ्झनफसभध्मे जम्भा दङ्टई थानभा 
राग्न ेबन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

  तय मसयी ऩैठायी हङ्टने सवायी साधन ऩैठायी बएको 
दश वषिसम्भ ङ्झनजी सवायीको रूऩभा दताि गनि वा नाभसायी 
गनि नऩाइन ेय सवायी साधनभा फाङ्जहयऩङ्जट्ट त्मस्ता एजेन्सी 
वा होटरको नाभ रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। मस्ता सवायी 
साधन  दश  वषि नऩङ्टगी नाभसायी गयेभा ङ्झनमभानङ्टसाय ऩूयै 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ य दश वषिऩङ्झछ नाभसायी बएभा 
बन्साय भहसङ्टर राग्न े छैन। एक ऩटक मस्तो सङ्टङ्जवधा 
उऩबोग गङ्चयसकेको दश वषि व्मङ्झतत गङ्चयसकेऩङ्झछ भात्र 
ऩङ्टन् मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(छ) ताये होटर वा ङ्चयसोटिरे स्वीकृत मोजना अनङ्टसाय होटेरको 
ङ्झनभािणका राङ्झग ऩमिटन ङ्जवबागको  ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्जहरो 
ऩटक ऩैठायी गदाि ङ्झनम्न उऩशीषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा 
ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ्- 

उऩशीषिक ९४03.10.00, 9403.20.90, 
9403.40.00, 9403.50.00, 9403.60.00, 
9403.70.90, 9403.82.00, 9403.83.00, 
9403.89.00, 9404.10.00 भा ऩने पङ्झनिचय एवॊ 
ङ्जपक्चसि; उऩशीषिक 940६.९0.९0 भा ऩने ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
बवन, शीषिक 32.08, 32.09 य 32.10 अन्तगितका 
सफै उऩशीषिकहरुभा ऩने यङ्गहरु; उऩशीषिक 
5702.32.00, 5702.39.00, 5702.42.00,  
5702.49.90, 5702.50.00, 5702.92.00, 
5702.99.00, ५७०३.२१.००, ५७०३.२९.००, 
५७०३.३१.००, ५७०३.३९.००,  5703.90.10 य 
5703.90.90 भा ऩने काऩेट; उऩशीषिक 
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७००७.१९.०० भा ऩने ङ्झससा य ङ्झससाका साभान, 
उऩशीषिक 8536.10.00, 8536.20.00, 
8536.30.00, 8536.49.00, 8536.61.00, 
8539.10.00, 8539.21.00, 8539.22.00, 
8539.29.00, 8539.31.00, 8539.32.00, 
8539.39.00, 8539.41.00, 8539.49.00, 
8539.90.00 भा ऩने इरेङ्ञक्ट्रक इन्स्टरेशन; 
उऩशीषिक 8451.10.00 भा ऩने राइङ्ञक्रङ्झनङ्ग भेङ्ञशन, 
उऩशीषिक 6302.31.10, 6302.31.90,  
6302.32.10, 6302.32.90,  6302.39.10, 
6302.39.90, 6302.91.00, 6302.93.00, 
6302.99.00 भा ऩने हाउसङ्जकङ्जऩङ्गका भारवस्तङ्ट; 
उऩशीषिक 8414.30.00, 8414.40.00 भा ऩने 
कम्प्रशेय; उऩशीषिक 8414.10.00 भा ऩने भ्माकङ्ट भ 
ऩम्ऩ, उऩशीषिक 8301.40.00 भा ऩने डोय रक्स; 
उऩशीषिक 8504.33.00 भा ऩने ट्रान्सपभिय; 
उऩशीषिक 8502.12.00, 8502.13.00, 
8502.20.00 भा ऩने जेनेयेटसि; उऩशीषिक 
8214.90.00, 8215.10.00, 8215.20.00, 
8215.91.00, 8215.99.00 भा ऩने िकयी एवॊ 
कटरयी; उऩशीषिक 7013.10.00, 7013.22.00, 
7013.28.00, 7013.33.00, 7013.37.00, 
7013.41.00, 7013.42.00, 7013.49.00, 
7013.91.00, 7013.99.00 भा ऩने ग्रासवेमय; 
उऩशीषिक 7323.93.00 भा ऩने टेफङ्टरवेमय; उऩशीषिक 
6910.10.00 य 8481.80.90 भा ऩने सेङ्झनटयी 
ङ्जपङ्जटङ्ग। 
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भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टभध्मे िकयी, ग्रासवेमय, 
कट्रयी, टेफङ्टरवेमय, सेनेटयी ङ्जपङ्जटङ्ग य ङ्झररेन्सभा 
होटरको नाभ य ङ्ञचन्ह अङ्जङ्कत बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(ज) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक वा भङ्टनापा ङ्जवतयण 
नगने  अस्ऩताररे ऩैठायी गने उऩशीषिक 
८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० य 
८७०२.९०.३० भा ऩने भाइिोफस तथा उऩशीषिक 
८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० य 
८७०२.९०.२० भा ऩने ङ्झभङ्झनफसभा देहाम फभोङ्ञजभ 
बन्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइनेछ्-  

(अ) न्मूनतभ ऩन्र शय्मादेङ्ञि ऩचास शय्मासम्भ 
बएको अस्ऩतारको राङ्झग भाइिोफस वा 
ङ्झभङ्झनफसभध्मे एउटा य ऩचास शय्माबन्दा फढी 
बएको अस्ऩतारको राङ्झग भाइिोफस वा 
ङ्झभङ्झनफसभध्मे जम्भा दङ्ट ई वटा सवायी साधनभा 
राग्न े बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट 
ङ्छदइनेछ। 

(आ) उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको 
भाइिोफस वा ङ्झभङ्झनफस ऩङ्टयानो बई प्रमोग गनि 
नसङ्जकने बएभा त्मसराई स््माऩ गयी सोको  
प्रभाण बन्साय कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ सोही 
प्रकायको अको सवायी साधन ऩैठायी गदाि सभेत 
मो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

(झ) चरङ्ञचत्र धङ्टराइ गने, ध्वङ्झन बने वा ङ्झनभािण गने उद्देश्मरे 
दताि बएका उद्योग वा कम्ऩनीरे चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिको 
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ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने देहामको उऩिण्ड (अ) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट य चरङ्ञचत्र प्रदशिन गने उद्देश्मरे दताि 
बएका उद्योग वा कम्ऩनीरे उऩिण्ड (आ) भा उङ्ञल्रङ्ञित 
भारवस्तङ्ट ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि दङ्टई दशभरव ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी बन्साय भहसङ्टर छङ्टट 
हङ्टनेछ। त्मसयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिरे 
सम्फङ्ञन्धत उद्योग वा कम्ऩनीको ऺभता य प्रमोगको 
आधायभा ऩङ्चयभाण ङ्जकटान गयेय ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ। 

(अ)  उऩशीषिक ९०१० .१०.०० भा ऩने नेगेङ्जटब 
प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन य पाइनर नेगेङ्जटब 
अल्ट्राङ्ञक्रङ्झनङ भेङ्ञशन; उऩशीषिक 
९०१०.५०.०० भा ऩने कम्प्मूटयाइज्ड 
ङ्जप्रभ्मूएवर, ङ्झबङ्झडमो एङ्झसष्ट सङ्जहत करय 
एनाराइङ्ञजङ्ग (कयेक्सन) भेङ्ञशन सेट, पाइनर 
ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग तथा पाइनर प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन, प्रोसेसय 
एवॊ ङ्जप्रन्टय, एनाराइजय, स्टेनवेक, साउण्ड ङ्चयडय, 
ङ्झसिोभीटय, डवय, ङ्झभक्सचय, अङ्झडमो ङ्झभङ्ञक्सङ्ग 
कन्सोर, स्ऩाराइजय, ङ्चयवाइण्डय, करय कयेक्सन 
सभेतको टेङ्झरङ्झसन े भेङ्ञशन, साउण्ड अङ्ञप्टकर 
ट्रान्सपङ्चयङ्ग भेङ्ञशन सेट, ङ्चयफ्रेक्टय, फेफी, सङ्टऩय 
भल्टी-१०, भल्टी-२० सोराय, एच.एभ.आई, 
येङ्ञक्टपाइिस, प्रोजेक्ट कन्सोर, ङ्झडङ्ञजटर ङ्जपल्भ 
सविय, सवउपसि, ङ्जपल्भ प्राटसि, ङ्जपल्भ 
अटोभेशन इङ्ञक्वऩभेण्ट्स, टेङ्झरङ्झसन े सम्फन्धी 
उऩकयण; उऩशीषिक ८५२८.४९.०० भा ऩने 
भङ्झनटय, उऩशीषिक  ९००७ .२०.०० भा ऩने 
प्रोजेक्टय य उऩशीषिक ९००२ .११.०० भा ऩने 
प्रोजेक्टय रेन्स, साउण्ड अङ्ञप्टकर क्माभयाको  
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रेन्स य रेन्स;   उऩशीषिक ८४४१.१०.०० भा 
ऩने नेगेङ्जटब कङ्जटङ भेङ्ञशन सेट य उऩशीषिक  
८५२१.१०.०० य ८५२१.९०.०० भा ऩने 
एच.डी. टेऩ येकडिय, वेटा-एस.ऩी. ङ्झबङ्झडमो येकडिय 
य ऩी२ येकडिय; उऩशीषिक  ८५२८.५९.०० भा 
ऩने एच.डी. भोङ्झनटय; उऩशीषिक 
८५१८.४०.०० य ८५१८.५०.०० भा ऩने 
एङ्ञम्प्रपामय; उऩशीषिक  ८५१८ .२१.०० य 
८५१८.२२.०० भा ऩने स्ऩीकय; य उऩशीषिक  
८५२८.६९.०० भा ऩने ङ्जप्रन्ट ङ्जप्रभ्मङ्ट प्रोजेक्टय, 
उऩशीषिक  ९००६ .५१.०० य 
९००६.५३.०० भा ऩने क्माभयाहरू, उऩशीषिक  
९००२.२०.०० भा ऩने ङ्जपल्टय; उऩशीषिक  
९००७.९१.०० भा ऩने क्माभया स्टेण्ड, 
उऩशीषिक  ८५०४.४०.९० भा ऩने ब्माट्री  
चाजिय, उऩशीषिक  ८७१६ .८०.०० भा ऩने 
ट्ररी, उऩशीषिक ८४२६ .११.०० भा ऩने िेन 
ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि दङ्टई दशभरव ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी बन्साय 
भहसङ्टर छङ्टट हङ्टनेछ।  

(आ)  उऩशीषिक 9401.80.90 भा ऩने रक्जयी 
ङ्झसट्स, उऩशीषिक 8415.10.00 भा ऩने ४ 
टनबन्दा फढी ऺभताको एमय कण्डीस्नय , 
उऩशीषिक 8539.29.00 भा ऩने प्रोजेक्टय 
ल्माम्ऩस य जेनन फल्फस् , उऩशीषिक 

9007.20.00 भा ऩने प्रोजेक्टसि , उऩशीषिक 
9010.60.00 भा ऩने प्रोजेक्सन ङ्ञस्िन्स् , 
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उऩशीषिक 8518.40.00 य 8518.50.00 
भा ऩने एङ्ञम्प्रपामय। 

(ञ) नेऩार सयकाय, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩवितायोहण दररे नेऩारका 
ङ्जहभार आयोहण गनिको ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने नेऩारभा िऩत 
हङ्टने भङ्छदया तथा च ङ्टयोट फाहेकका भारवस्तङ्टहरूभा दश 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी बन्साय भहसङ्टर राग्ने बएभा दश 
प्रङ्झतशत भात्र बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

 मस्ता दररे ऩैठायी गने नेऩारभा िऩत नहङ्टने भारवस्तङ्टको 
हकभा दयफन्दी फभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर धयौटीभा ङ्झरई 
भारवस्तङ्ट ङ्जपताि गयेऩङ्झछ धयौटी यकभ ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(ट) नेऩार सयकाय, सिाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ग्राभीण ऺेत्रभा सेवा ऩङ्टमािऩउने दूयसिाय सेवा 
प्रदामक वा दूयसिाय सेवा स्थाऩना गयी सिारन गने 
सयकायी वा ङ्झनजी ऺेत्रका ङ्झनकामरे एक्सचेनि स्थाऩना 
तथा नेटवकि  ङ्जवस्तायका  राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 
८५४४.२०.०० भा ऩने केफङ्टर तथा उऩशीषिक 
८५०७.२०.०० भा ऩने ब्माट्रीभा सात प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ।   

(ठ) उऩशीषिक ९०१८ .३१.०० भा ऩने ङ्झसङ्चयि उत्ऩादन गने 
उद्योग य प्राङ्जष्टक दाना प्रमोग गयी सोझै स्राइन ऩानी 
उत्ऩादन गने उद्योगरे आवश्मक ऩने ऩङ्चयभाणसम्भको 
प्राङ्जष्टक दानाभा उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गदाि 
दङ्टई दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर  
राग्नेछ। उद्योग ङ्जवबागरे मसयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि उद्योगरे 
उत्ऩादन तथा ङ्झफिी गयेको ङ्झसङ्चयि वा स्राइन फोतरको 
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ऩङ्चयभाण, त्मस्तो वस्तङ्ट उत्ऩादन गदाि राग्ने प्राङ्जष्टक 
दानाको ऩङ्चयभाण य िऩत अनङ्टऩात सभेतका आधायभा एक 
आङ्झथिक वषिको राङ्झग आवश्मक ऩने प्राङ्जष्टक दानाको 
ऩङ्चयभाण एकैऩटक ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ। 

(ड) भङ्टटङ्टको शल्मङ्जिमा गदाि प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक 
९०१८.९०.9० भा ऩने कष्टभ ट्यूङ्जवङ्ग प्माक 
(सी.ङ्जट.ऩी.) उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको 
राङ्झग आवश्मक ऩने ऩङ्चयभाणसम्भको उऩशीषिक 
३९१७.३९.०० भा ऩने भेङ्झडकर ऩी.ङ्झब.सी. ट्यङ्टफ य 
सोको सहामक साभग्री उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गदाि दश प्रङ्झतशत  बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ढ) एक सम वटाबन्दा फढी दङ्टधारङ्ट गाई वा बईआसी ऩाल्ने ऩशङ्ट 
पाभि य कृङ्जष सहकायीरे आफ्नो प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त नेऩार 
सयकाय, कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने शीषिक ८७ .०४ अन्तगित ऩने 
जङ्टनसङ्टकै एउटा ढङ्टवानीको साधनभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचास  प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। त्मस्तो ढङ्टवानीका 
साधन ऩैठायी गयेका ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण 
वा नाभसायी गनि ऩाइन ेछैन। 

(ण) ङ्ञचमा उद्योगरे ङ्ञचमा ढङ्टवानी गने प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त 
उऩशीषिक ८७०४ .२१.२० भा ऩने ङ्जऩकअऩ वा 
उऩशीषिक ८७०४.३२.९० भा ऩने ङ्झभङ्झन ट्रक नेऩार 
सयकाय, कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गयेभा सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण वा 
नाभसायी गनि नऩाउने गयी एक ऩटकका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको सङ्क्रख्माभा बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ्-  
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(अ)    दश ङ्जवगाहादेङ्ञि तीस ङ्जवगाहासम्भ ऺेत्रपरभा 
ङ्ञचमा िेती गयी ङ्ञचमा उत्ऩादन गने उद्योगराई 
एउटा, 

(आ)   तीस ङ्जवगाहाबन्दा फढी ऺेत्रपरभा ङ्ञचमा िेती 
गयी ङ्ञचमा उत्ऩादन गने उद्योगराई दङ्टई वटा। 

 (त) नेऩार सयकाय, कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन उद्योग, कृङ्जष पभि तथा 
कम्ऩनी एवॊ कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे ऩैठायी गने कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन सङ्टयङ्ञऺत गनि ङ्झनभािण गङ्चयने शीत बण्डायको राङ्झग 
आवश्मक ऩने उऩशीषिक ३९२५ .९०.२० भा ऩने  ऩप 
स्माण्डङ्जवच वार एण्ड रुप प्मानरहरुभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(थ) नेऩार सयकाय, ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺण सॊस्थारे ङ्जवद्याथॉ ल्माउने 
रैजाने प्रमोजनका राङ्झग तीस ङ्झसटबन्दा फढी ऺभताको 
उऩशीषिक ८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, 
८७०२.३०.१०, ८७०२.४०.१०, ८७०२.९०.१० भा 
ऩने फसभा ऩाॉच सम ङ्जवद्याथॉसम्भ अध्ममनयत बएका 
ङ्ञशऺण सॊस्थाराई एउटा य सोबन्दा फढी ङ्जवद्याथॉ 
अध्ममनयत बएका ङ्ञशऺण सॊस्थाराई थऩ एउटा फस 
ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट 
ङ्छदइनेछ।  

 मसयी ऩैठायी गयेको फस ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे दश 
वषिसम्भ अरु कसैराई ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी वा कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि  ऩाइने छैन । दश वषि 
नऩङ्टगी ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक 
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हस्तान्तयण गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै भहसङ्टर 
राग्नेछ।  

(द) नेऩार सयकाय , स्वास््म  तथा जनसङ्क्रख्मा भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त ङ्झनजी स्वास््म  

सॊस्थारे ऩैठायी गने भगृौरा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक  
९०१८.९०.9० भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस भेङ्ञशन, 

डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय , डामराइजय य मसको ट्यूङ्जवङ्ग; 
उऩशीषिक ९४०२.९०.२० भा ऩने डाइराङ्झसस फेड तथा 
उऩशीषिक ९४०२.९०.९० भा ऩने कङ्ट सॉ, भङ्टटङ्टको योग 

ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक ९०१८.१२.०० 

भा ऩने इकोकाङ्झडिमोग्राप; उऩशीषिक ९०१८.९०.9० भा ऩने 

ङ्झबङ्झडमो स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्ञशन य ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय , 

क्मान्सय योगको ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक  
९०२२.१२.०० भा ऩने ऩोङ्ञजट्रोन इङ्झभशन टोभोग्रापी (ऩेट) 
स्क्मान भेङ्ञशन, कम्प्मूटेड टोभोग्रापी (ङ्झस.टी.) स्क्मान भेङ्ञशन, 

भेभोग्रापी; उऩशीषिक ९०२२.२१.०० भा ऩने बे्रसीथेयाऩी य 

ङ्झरङ्झनमय एङ्ञक्सरयेटय; योग ङ्झनदानभा प्रमोग हङ्टन े उऩशीषिक 
९०१८.१९.९० भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, नेक्स्ट जेनेयेशन 

ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन भाइिोएयी प्रेटपभि भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर 

टाइभ ङ्जऩ.सी.आय. य उऩशीषिक  ९०१८.१३.०० भा ऩने 

म्माग्नेङ्जटक ङ्चयजोनेन्स इभेङ्ञजङ्ग (एभ.आय.आई.) भेङ्ञशनभा 
राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ध)  ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको  ङ्झसपाङ्चयसभा बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार रे 
ऩैठायी गने उऩशीषिक ८५४३.७०.9० भा ऩने भेटर 
ङ्झडटेक्टय, उऩशीषिक ९०१८.१२.०० भा ऩने  
अल्ट्रासाउण्ड, उऩशीषिक  ९०१८.९०.9० भा ऩने ग्मास 
एनेस्थेङ्झसमा सेट ,  उऩशीषिक  ९०२२.१४.०० भा ऩने 
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एक्स-ये भेङ्ञशनभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ। 

(न)  नेऩार सयकाय , कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा भोफाइर बेटेङ्चयनयी सेवा प्रदान गने सॊस्थारे 
भोफाइर बेटेङ्चयनयी सेवा सिारनका राङ्झग आवश्मक ऩने 
बेटेङ्चयनेयी एम्फङ्टरेन्स य प्रमोगशारा तथा डामोगनोङ्जष्टक 
सङ्टङ्जवधा जङ्झडत उऩशीषिक 8705.90.90 भा ऩने भोटय 
गाडी  ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ऩ) उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा भास्क फनाउने उद्योगरे 
सङ्ञजिकर भास्क फनाउनका राङ्झग कच्चा ऩदाथिको रूऩभा 
ऩैठायी गने उऩशीषिक ५६०३ .११.०० य  
५६०३.९१.०० भा ऩने नफङ्टङ्झनएका कऩडा, उऩशीषिक 
५६०४.१०.०० भा ऩने इराङ्जष्टक डोयी  य शीषिक 
७२.२६ भा ऩने ङ्ञिमा नराग्ने इस्ऩातको स्ट्रीऩ  ऩैठायी 
गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(प)  तयाईभा ऩाॉच हेक्टयबन्दा फढी य ऩहाड तथा ङ्जहभारभा 
तीन हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रपरभा साभूङ्जहक कृङ्जष िेती गने 
कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे आफ्नो उत्ऩादन ढङ्टवानी गने 
प्रमोजनका राङ्झग नेऩार सयकाय , कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी 
ङ्जवकास भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशीषिक 
८७०४.21.10 वा ८७०४.२२.१० भा ऩने डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ, उऩशीषिक 8704.21.50 , वा  
8704.22.७० वा ८७०४.२३.१० वा 
८७०४.३१.५० वा ८७०४.३२.५० वा 
८७०४.४१.50 वा ८७०४.४२.७० वा 
८७०४.५१.५० वा   ८७०४.५२.७० वा 
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8704.६०.10 भा ऩने प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको ढङ्टवानी साधन फाहेक जङ्टनसङ्टकै 
प्रकायका एउटा ढङ्टवानीको साधनभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। त्मस्तो  ढङ्टवानीका साधन ऩैठायी 
गयेका ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी गनि 
ऩाइन ेछैन। 

(फ)  नेऩार सयकाय , कृङ्जष  तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्त्रारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा कृङ्जष सहकायीरे सङ्करन गने कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन ढङ्टवानी गनि ऩैठायी गने शीषिक ८७.०४ ऩने 
डफर क्माऩ ङ्जऩकअऩ फाहेकको एक थान ढङ्टवानीको 
साधनभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  
त्मस्तो ढङ्टवानी साधन ऩैठायी गयेका ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ 
ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी गनि ऩाइने छैन। 

(ब)  उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्झफस्कङ्ट ट तथा चाउचाउ 
उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक १५.११ भा ऩने ऩाभ आमर, 
ऩाभोङ्झरन रगामतका कच्चा ऩदाथिभा ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ । 

(भ) उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा स्व्प्रमोजनका राङ्झग 
उद्योगरे ऩैठायी गने शीषिक ०९.०४ अन्तगितको भङ्चयचको 
गेडाको ऩैठायीभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ ।  

१६. कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क राग्ने् देहामका भारवस्तङ्टहरू बायत य जनवादी गणतन्त्र 

चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फतफाट स्थर भागि हङ्टॉदै  नेऩारभा  ऩैठायी हङ्टॉदा बन्साय 

भहसङ्टर ऩूणि  रूऩरे छङ्टट हङ्टनेछ य देहाम फभोङ्ञजभको दयभा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क 

राग्नेछ्- 
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(१)  देहामका उऩशीषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे कृङ्जष 
सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नेछ -् 

 

बाग ०१     

0101.21.00 0101.29.00 0101.30.00 0101.90.00 0102.21.00 

0102.29.00 0102.31.00 0102.39.00 0102.90.00 0103.10.00 

0103.91.00 0103.92.00 0104.10.00 0105.11.00 0105.12.00 

0105.13.00 0105.14.00 0105.15.00 0106.11.00 0106.12.00 

0106.13.00 0106.14.00 0106.19.00 0106.20.00 0106.31.00 

0106.32.00 0106.33.00 0106.39.00 0106.41.00 0106.49.00 

0106.90.00     

बाग ०३     

0302.13.00 0302.14.00 0302.19.00 0302.21.00 0302.22.00 

0302.23.00 0302.24.00 0302.29.00 0302.31.00 0302.32.00 

0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00 

0302.81.00 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00 0303.19.00 

0303.23.00 0303.24.00 0303.25.00 0303.29.00 0303.32.00 

0303.41.00 0303.42.00 0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00 

0303.46.00 0303.49.00 0303.51.00 0303.53.00 0303.54.00 

0303.55.00 0303.56.00 0303.57.00 0303.59.00 0303.63.00 

0303.64.00 0303.65.00 0303.66.00 0303.67.00 0303.68.00 

0303.69.00 0303.81.00 0303.82.00 0303.83.00 0303.84.00 

0303.89.00     

बाग ०५     

0506.10.00 0506.90.00    

बाग ०६     

0601.10.00 0601.20.00 0602.10.00 0602.20.00 0602.30.00 

0602.40.00 0602.90.00 0604.20.00 0604.90.00  
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बाग ०७     

0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0710.40.00 

0711.20.00 0712.33.00    

बाग ०८     

0801.12.00 0801.19.00 0804.20.10 0806.10.00 0809.10.00 

0809.21.00 0809.29.00 0810.20.00 0810.40.00 0810.50.00 

0810.60.00     

बाग १०     

1001.11.00 1001.19.00 1001.91.00 1001.99.00 1002.10.00 

1002.90.00 1003.10.00 1003.90.00 1004.10.00 1004.90.00 

1005.10.00 1005.90.00 1006.10.10 1006.10.90 1007.10.00 

1007.90.00 1008.10.00 1008.21.00 1008.29.00 1008.30.00 

1008.40.00 1008.50.00 1008.60.00 1008.90.00  

बाग १२     

1207.21.00 1207.29.00 1208.10.00 1208.90.00 1209.10.00 

1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.24.00 1209.25.00 

1209.29.00 1209.30.00 1209.91.10 1209.91.20 1209.91.30 

1209.91.40 1२09.91.50 1209.91.90 1209.99.00 1210.10.00 

1210.20.00 1211.20.00 1211.30.00 1211.40.00 1211.50.00 

1211.६0.00 1211.90.10 1211.90.90 1213.00.00 1214.10.00 

1214.90.00     

बाग १४     

1401.10.00 1401.20.00 1401.90.00 1404.20.00 1404.90.40 

1404.90.90     

बाग १५     

1521.90.00     

 द्रष्टव्म् 
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 भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित उऩशीषिक १००१.११.०० य 1001.91.00 
भा ऩने गहङ्टॉको फीउ, उऩशीषिक १००५.१०.०० भा ऩने भकैको 
फीउ, उऩशीषिक १००६.१०.१० भा ऩने धानको फीउ तथा 
उऩशीषिक १२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, 
१२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  य १२०९.९१.९० भा ऩने 
तयकायीको फीउभा फीउ फीजन गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टॉदा एक प्रङ्झतशत कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नेछ। 

 (२)  देहामका उऩशीषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा नौ प्रङ्झतशतका दयरे कृङ्जष 
सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नेछ -् 

बाग ०१     

0104.20.00 0105.94.00 0105.99.00   

बाग ०३     

0301.11.00 0301.19.00 0301.91.00 0301.92.00 0301.93.00 

0301.94.00 0301.95.00 0301.99.00 0302.11.00 0302.41.00 

0302.42.00 0302.43.00 0302.44.00 0302.45.00 0302.46.00 

0302.47.00 0302.49.00 0302.51.00 0302.52.00 0302.53.00 

0302.54.00 0302.55.00 0302.56.00 0302.59.00 0302.71.00 

0302.72.00 0302.73.00 0302.74.00 0302.79.00 0302.82.00 

0302.83.00 0302.84.00 0302.85.00 0302.89.00 0302.91.00 

0302.92.00 0302.99.00 0303.14.00 0303.26.00 0303.31.00 

0303.33.00 0303.34.00 0303.39.00 0303.91.00 0303.92.00 

0303.99.00 0304.31.00 0304.32.00 0304.33.00 0304.39.00 

0304.41.00 0304.42.00 0304.43.00 0304.44.00 0304.45.00 

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 
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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  

बाग ०४     

0401.10.00 0401.20.00 0401.40.00 0401.50.00 0407.11.00 

0407.19.00 0407.21.00 0407.29.00 0407.90.00 0409.00.10 

बाग ०६     

0603.11.00 0603.12.00 0603.13.00 0603.14.00 0603.15.00 

0603.19.00 0603.90.00    

बाग ०७     

0701.10.00 0701.90.00 0702.00.00 0703.10.00 0703.20.00 

0703.90.00 0704.10.00 0704.20.00 0704.90.00 0706.10.00 

0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.00 0708.90.00 

0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.00 

0709.60.00 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00 0709.93.00 

0709.99.00 0710.10.00 0710.21.00 0710.22.00 0710.29.00 

0710.30.00 0710.80.00 0710.90.00 0711.40.00 0711.51.00 

0711.59.00 0711.90.00 0712.20.00 0712.31.00 0712.32.00 

0712.39.00 0712.90.90 0713.39.१0 0713.39.९0 0713.40.10 

0713.40.90 0713.50.१0 0713.50.९0 0713.90.10 0713.90.90 

बाग ०8     

0803.10.00 0803.90.00 0804.30.00 0804.40.00 0804.50.00 

0805.10.00 0805.21.00 0805.22.00 0805.29.00 0805.40.00 

0805.50.00 0805.90.00 0807.11.00 0807.19.00 0807.20.00 

0808.10.00 0808.30.00 0808.40.00 0809.30.00 0809.40.00 

0810.10.00 0810.30.00 0810.70.00 0810.90.10 0810.90.20 

0810.90.90     

बाग ०९     
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0910.11.10 0910.30.10    

बाग १0     

1006.20.00 1006.३0.10 1006.३0.90 1006.४0.00  

बाग ११     

1101.00.00 1102.20.00 1102.90.00 1103.11.10 1103.11.90 

1103.13.00 1103.19.00 1103.20.00 1104.12.00 1104.19.00 

1104.22.00 1104.23.00 1104.29.00 1104.30.00  

बाग १२     

1201.10.00 1201.90.00 1202.30.00 1202.41.00 1202.42.00 

1206.00.00 1207.40.00 1207.99.00 1212.91.00 1212.92.00 

1212.93.00 1212.94.00 1212.99.00   

बाग १७     

1701.13.10 1701.14.10    

बाग २३     

2304.00.00 2305.00.00 2306.10.00 2306.20.00 2306.30.00 

2306.41.00 2306.49.00 2306.50.00 2306.60.00 2306.90.00 

१७. बन्साय भहसङ्टर तथा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क ऩूणि छङ्टट हङ्टने् देहामका भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर तथा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क ऩूणि रूऩभा छङ्टट हङ्टनेछ्-   
(क) उऩशीषिक ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, ०१०५.१३.००, 

०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, ०१०५.९४.००, 
०१०५.९९.०० य ०१०६.३३.०० भा ऩने प्रजनन ् का राङ्झग 
ऩैठायी हङ्टने (प्मायेन्ट स्टक) चल्राहरू। 

(ि) उऩशीषिक ०६०१.१०.००, ०६०१.२०.००, ०६०२.१०.००, 
०६०२.२०.००, ०६०२.३०.००, ०६०२.४०.०० य 
०६०२.९०.०० भा ऩने परपूर तथा पूरका गाना तथा 
जयाहरू, परपूर तथा पूरका ङ्झफरूवा य करभी ङ्झफरूवाहरू य 
उऩशीषिक १२०९.३०.०० भा ऩने पूरको फीउ ङ्झफजन।  
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(ग) कङ्ट िङ्टयाको दाना उत्ऩादन गने उद्योग वा ह्याचयी पभिहरूरे ऩैठायी 
गने कङ्ट िङ्टयाको दानाभा प्रमोग हङ्टने उऩशीषिक ०५०६ .१०.०० य 
०५०६.९०.०० भा ऩने हाडको धङ्टरो य अवशेष। 

(घ)  नेऩारभा जैङ्जवक भर उत्ऩादन गने गयी दताि बएका उद्योगरे 
जैङ्जवक भरको उत्ऩादनका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशीषिक 
२३०६.९०.०० भा ऩने ङ्झनभिरी य अण्डीिरी। 

(ङ) जैङ्जवक इन्धन उत्ऩादनको राङ्झग ऩैठायी गङ्चयन े उऩशीषिक 
१४०४.९०.९० भा ऩने सङ्ञजवन (जट्रोपा) को दाना तथा फीउ 
(ङ्झसड्स)्। 

(च) ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा नश्ल सङ्टधायको राङ्झग ऩैठायी गङ्चयन े
बाग १ भा ऩने जीङ्जवत चौऩामा ऩशङ्ट। 

(छ) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास  भन्त्रारमको   
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गङ्चयने उङ्ङत जातका परपूरका ङ्झफरुवा। 

१८. भारवस्तङ्टको ऩैठायी सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् (१)  व्मावसाङ्जमक प्रमोजनका 
राङ्झग भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि एक ऩटकभा एउटा कन्साई नभेन्टफाट तोकेका 
वस्तङ्ट वगॉकयण बागभा ऩने उस्तै प्रकृङ्झतका भारवस्तङ्ट भात्र ऩैठायी गनि ऩाइने 
गयी नेऩार सयकाय, अथि भन्त्रारम रे तोक्न सक्नेछ।  मसयी तोकेको बन्दा 
पयक ङ्जकङ्झसभका भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ऩाइएभा पयक ऩाएजङ्झत 
भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर य सोको शतप्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी  बन्साय 
अङ्झधकृतरे जाॉचऩास गनि सक्नछे।   
 (२) व्मावसाङ्जमक प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी हङ्टने िाद्य साभग्री  वा 
सोको प्माङ्जकङ्गभा भारवस्तङ्टको ब्राण्ड, रेवर, रेवरभा कच्चा ऩदाथिको ङ्झभिण 
य उऩबोग्म ङ्झभङ्झत  तथा िाद्य साभग्री फाहेकका अन्म तमायी भारवस्तङ्टको 
हकभा सो भारवस्तङ्ट वा सोको प्माङ्जकङ्गभा भारवस्तङ्टको ब्राण्ड  य रेवर सभेत 
िङ्टराएको हङ्टन ङ्ट  ऩनेछ। मस्तो ङ्जववयण निङ्टरेको भारवस्तङ्ट य नक्कयरी 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेको वा गनि िोजेको ऩाइएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट बन्साय 
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अङ्झधकृतरे जपत गनेछ।  मसयी जपत गङ्चयएको भारवस्तङ्ट सडाउन राग्ने 
िचि सभेत ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गनेछ। 
 (३) नेऩारङ्झबत्र  प्रतीतऩत्रद्वाया ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको हकभा 
प्रतीतऩत्र िोल्दाकै अवस्थाभा य अन्म फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी भापि त ब ङ्टिानी हङ्टने गयी 
ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टहरूको हकभा प्रोपभाि इन्भ्वाइस तथा ङ्झतनका 
फीजकभा भारवस्तङ्टको ङ्जकटानी (स्ऩेङ्झसङ्जपक) ङ्जववयण, वस्तङ्ट वगॉकयण शीषिक, 
प्रत्मेक वस्तङ्टको प्रङ्झत एकाइ भूल्म य ऩङ्चयभाण, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक तथा 
मथासम्बव भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय भोडेर नम्फय य कम्ऩनी सभेत 
िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। भारवस्तङ्ट धनी वा बन्साय एजेण्टरे ऩैठायी गने भारवस्तङ्टको 
घोषणा गदाि फीजकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टराई प्रऻाऩनऩत्रभा अरग अरग 
घोषणा (ङ्झसङ्गर इन्ट्री) गनङ्टि ऩनेछ। भारवस्तङ्टराई अरग अरग घोषणा 
(ङ्झसङ्गर इण्ट्री) गयेको नऩाइएभा वा प्रतीतऩत्र, प्रोपभाि इन्भ्वाइस तथा 
ङ्झतनका फीजकभा भारवस्तङ्टको ङ्जकटानी (स्ऩेङ्झसङ्जपक) ङ्जववयण, वस्तङ्ट वगॉकयण 
शीषिक, प्रत्मेक वस्तङ्टको प्रङ्झत ए काइ भूल्म, ऩङ्चयभाण, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक, 
भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसायको भोडेर नॊ. य कम्ऩनी जस्ता ङ्जववयण उल्रेि 
गयेको नऩाइएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सो फभोङ्ञजभ घोषणा गनि रगाई त्मस्ता 
भारवस्तङ्टभा बन्सायरे ङ्झनधाियण गयेको भूल्मको दङ्टई प्रङ्झतशत य भहसङ्टर नराग्न े
भारवस्तङ्ट बएभा भूल्मको एक प्रङ्झतशत थऩ यकभ असङ्टर गयी जाॉचऩास गनि 
सक्नेछ। 
   (४)  तमायी भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेऩङ्झछ प्माङ्जकङ्गभा अङ्झनवामि रूऩभा 
आमातकताि य फजाय ङ्जवतयकको ऩूया ङ्जववयण बएको रेवर रगाएय भात्र 
फजायभा ङ्झफिीको राङ्झग ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। तोके फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड ऩूया 
नगयी फजायभा ऩठाएको ऩाइएभा अनङ्टगभन गने अङ्झधकायीरे मस्तो भारवस्तङ्ट 
जपत गनि सक्नेछ। 

 १९. सॊवेदनशीर सूचीका भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर छङ्टट नहङ्टने् साफ्टा सम्झैाता अन्तगित 
नेऩार सयकायको सॊवेदनशीर सूचीभा ऩयेका देहामका उऩशीषिकका 
भारवस्तङ्टभा अनङ्टसूचीको दपा ६ फभोङ्ञजभ छङ्टट प्रदान गङ्चयने छैन:  
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 तय  मस अनङ्टसूचीका अन्म दपाहरूफाट राग्ने बन्साय भहसङ्टर ऩूणि 
वा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदइएकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(१) साकि  भङ्टरङ्टकभध्मे गैयकभङ्जवकङ्झसत भङ्टरङ्टकको राङ्झग रागू हङ्टन ेसॊवेदनशीर 
भारवस्तङ्टको उऩशीषिकको सूची्- 
 

बाग-४     

0402.10 0402.21 0402.29 0402.91 0402.99 

0405.10 0405.20 0405.90   

बाग-७     

0712.90 0713.10 0713.20 0713.31 0713.32 

बाग-८     

0801.32 0८02.70 0802.80 0802.9२ 0802.99 

0805.10     

बाग-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   

बाग-११     

1107.10 1107.20    

बाग-१५     

1507.90 1511.90 1512.19 1514.11 1514.19 

1514.91 1514.99 1515.29 1516.20 १५१६.30 

1517.10     

बाग-१७     

1701.13 1701.14 1701.91 1701.99 1703.10 

1703.90 1704.10 1704.90   
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बाग-१८     

1806.10 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90 

बाग-१९     

1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1905.10 

1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

बाग-२०     

2007.99 2008.19 2008.93 2008.99 2009.11 

2009.12 2009.1९ 2009.21 2009.29 2009.31 

2009.39 2009.41 2009.49 2009.50 2009.61 

2009.69 2009.७1 2009.79 2009.81 2009.89 

2009.90     

बाग-२१     

2103.10 2103.20 2103.90 2104.10 2104.20 

2106.10 2106.90    

बाग-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   

बाग-२४     

2401.10 2401.20 2401.30 2402.10 2402.20 

2402.90 2403.11 2403.19 2403.91 2403.99 
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२४०४.११ २४०४.१२ २४०४.१९ २४०४.९१ २४०४.९२ 

२४०४.९९     

बाग-२५     

2515.12 2515.20 2516.12 2516.20 2516.90 

2517.41 2517.49 2523.10 2523.21 2523.29 

2523.30 2523.90    

बाग-२७     

2710.12 2710.19 2710.20   

बाग-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   

बाग-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  
बाग-३४     

3401.11 3401.19 3401.20 3401.30 3402.20 
3402.३१ 3402.३९ 3402.४१ 3402.४२ 3402.४९ 
3402.५० 3402.90 3405.10 3405.20 3405.30 
3405.40 3405.90    

बाग-३६     

3605.00     

बाग-३८     

3814.00 3819.00    
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बाग-३९     

3916.10 3916.20 3916.90 3917.10 3917.21 

3917.22 3917.23 3917.29 3917.31 3917.32 

3917.33 3917.39 3917.40 3918.10 3918.90 

3919.10 3919.90 3920.10 3920.20 3920.30 

3920.43 3920.49 3920.51 3920.59 3920.61 

3920.62 3920.63 3920.69 3920.71 3920.73 

3920.79 3920.91 3920.92 3920.93 3920.94 

3920.9९ 3921.11 3921.12 3921.13 3921.14 

3921.19 3921.90 3922.10 3922.20 3922.90 

3923.10 3923.21 3923.29 3923.30 3923.50 

3923.90 3924.10 3924.90 3925.10 3925.20 

3925.30 3925.90 3926.10 3926.20 3926.30 

3926.40 3926.90    

बाग-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  

बाग-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   

बाग-४८     
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4802.10 4802.20 4802.40 4802.54 4802.55 

4802.56 4802.57 4802.58 4802.61 4802.62 

4802.69 4810.13 4810.14 4810.19 4810.22 

1810.29 4810.31 4810.32 4810.39 4810.92 

4810.99 4811.10 4811.41 4811.49 4811.51 

4811.59 4811.60 4811.90 4816.20 4816.90 

4817.10 4817.20 4817.30 4818.10 4818.20 

4818.30 4818.50 4818.90 4819.10 4819.20 

4819.30 4819.40 4819.50 4819.60 4820.10 

4820.20 4820.30 4820.40 4820.50 4820.90 

4821.10 4821.90    

बाग-४९     

4909.00 4910.00 4911.10 4911.91 4911.99 

बाग-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 

बाग-५३     

5310.10 5310.90    

बाग-५४     

5407.10 5407.20 5407.30 5407.41 5407.42 
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5407.43 5407.44 5407.51 5407.52 5407.53 

5407.54 5407.61 5407.69 5407.71 5407.72 

5407.73 5407.74 5407.81 5407.82 5407.83 

5407.84 5407.91 5407.92 5407.93 5407.94 

5408.10 5408.21 5408.22 5408.23 5408.24 

5408.31 5408.32 5408.33 5408.34  

बाग-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   

बाग-५६     

5601.21 5601.22 5601.29 5601.30  

बाग-५७     

5701.10 5701.90 5702.10 5702.20 5702.31 
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5702.32 5702.39 5702.41 5702.42 5702.49 

5702.50 5702.91 5702.92 5702.99 5703.10 

5703.2१ 5703.२९ 5703.३१ 5703.३९ 5703.९० 

5704.10 5704.20 5704.90 5705.00  

बाग-५९     

5903.10 5903.20 5903.90 5904.10 5904.90 

5906.10 5906.91 5906.99   

बाग-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  

बाग-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 
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6104.32 6104.33 6104.39 6104.41 6104.42 

6104.43 6104.44 6104.49 6104.51 6104.52 

6104.53 6104.59 6104.61 6104.62 6104.63 

6104.69 6105.10 6105.20 6105.90 6106.10 

6106.20 6106.90 6107.11 6107.12 6107.19 

6107.21 6107.22 6107.29 6107.91 6107.99 

6108.11 6108.19 6108.21 6108.22 6108.29 

6108.31 6108.32 6108.39 6108.91 6108.92 

6108.99 6109.10 6109.90 6110.11 6110.12 

6110.19 6110.20 6110.30 6110.90 6111.20 

6111.30 6111.90 6112.11 6112.12 6112.19 

6112.20 6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 

6113.00 6114.20 6114.30 6114.90 6115.10 

6115.21 6115.22 6115.29 6115.30 6115.94 

6115.95 6115.96 6115.99 6116.10 6116.91 

6116.92 6116.93 6116.99 6117.10 6117.80 

बाग-६२     

6201.२० 6201.३० 6201.४० 6201.९० 6202.२० 

6202.४० 6202.३० 6202.९०   

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 

बाग-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   
बाग-६४     

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    
बाग-६५     
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6506.10     
बाग-६८     

6802.10 6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 
6802.92 6802.93 6802.99   
बाग-६९     

6904.10 6904.90 6907.21 6907.22 6907.23 
6907.30 6907.40 6910.10 6910.90 6911.10 
6911.90     
बाग-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 

बाग-७२     

7210.20 7210.30 7210.41 7210.49 7210.50 

7210.61 7210.69 7210.70 7210.90 7212.20 

7212.30 7212.40 7212.50 7212.60 7213.10 

7213.20 7213.91 7213.99 7214.10 7214.20 

7214.30 7214.91 7217.99 7215.10 7215.50 

7215.90     

बाग-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 
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7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

7313.00     

बाग-८०     

8007.00     

बाग-८३     

8302.10 8302.20 ८302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60 8309.10  

बाग-८४     

8415.10 8415.20 8415.81 8415.82 8415.83 

8415.90 8418.10 8418.21 8418.29 8418.30 

8418.40 8418.50 8418.61 8418.69 8450.11 

8450.12 8450.19 8450.20 8450.90 8451.10 

8451.२१ 8451.90    

बाग-८५     

8504.10 8504.21 8504.31 8504.32 8504.33 

8504.40 8504.50 8506.10 8506.30 8506.40 

8506.50 8506.60 8506.80 8506.90 8507.10 

8507.20 8507.30 8507.50 8507.60 8507.80 

8507.90 8510.10 8510.20 8510.30 8510.90 

८५२४.११ ८५२४.१२ ८५२४.१९ ८५२४.९१ ८५२४.९२ 

८५२४.९९ 8528.49 8528.५9 8528.६9 8528.72 

8528.71 8528.73 8536.10 8536.२0 8536.41 

8536.३0 8536.49 8536.61 8536.70 8539.21 

8539.10 8539.22 8539.29 8539.31 8539.39 

8539.32 8539.41 8539.49 ८५३९.५१ 8539.5२ 

8539.90 8540.11 8544.11 8544.19 8544.20 

8544.30 8544.60 8549.11 8549.12 8549.13 

8549.14 8549.19 8549.29 8549.31 8549.39 
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8549.91 8549.99    

बाग-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 

८७०४.४१ ८७०४.४२ ८७०४.४३ ८७०४.५१ ८७०४.५२ 

८७०४.६० 8704.90 8706.00 8708.10 8708.21 

८७०८.२२ 8708.29 8708.30 8708.40 8708.50 

8708.70 8708.80 8708.91 8708.92 8708.93 

8708.94 8708.95 8708.99 8711.10 8711.20 

8711.30 8711.40 8711.50 8711.60 8711.90 

8714.10     

बाग-९६     

9603.21 9608.10 9619.00    

बाग-९७     

9702.१० ९७०२.९० ९७०३.१० ९७०३.९० ९७०५.१० 

९७०५.२१ ९७०५.२२ ९७०५.२९ ९७०५.३१ ९७०५.३९ 

(२)  साकि  भङ्टरङ्टकभध्मे  कभ ङ्जवकङ्झसत भङ्टरङ्टकको ङ्झनङ्झभत्त रागू हङ्टने सॊवेदनशीर 
भारवस्तङ्टको उऩशीषिकको सूची्- 

देहामका उऩशीषिक फाहेकका उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञित अन्म उऩशीषिक्- 
 

बाग-७२     
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7213.10 7213.20 7213.91 7213.99  

बाग-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 

बाग-८३     

8302.10 8302.20 8302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60   

बाग-८४      

8451.90     

२०. देहामका उऩशीषिकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट दपा ७ फभोङ्ञजभ  ऩैठायी गयेभा 
सोही दपा फभोङ्ञजभ दय अनङ्टसाय बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ्- 

बाग -१     

0104.20 0105.94 0105.99   

बाग -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   
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बाग -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 

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 0305.20 

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 
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0305.64 0305.69 0305.71 0305.72 0305.७9 
बाग -४     

0401.10 0401.20 0401.40 0401.50 0403.२0 

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  

बाग -६     

0603.11 0603.12 0603.13 0603.14 0603.15 

0603.19 0603.90    

बाग -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 0709.5२ 

0709.5३ 0709.5४ 0709.5५ 0709.5६ 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 

0712.3४ 0712.3९ 0713.33 0713.34 0713.35 

0713.39 0713.40 0713.50 0713.60 0713.90 

बाग -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 
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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  

बाग -९     

0910.11 0910.12 0910.30   

बाग -१०     

1001.91 1001.99 1005.10 1005.90 1006.10 

1006.20 1006.30 1006.40   

बाग -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   

बाग -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     

बाग -१५     

1507.10 1512.11 1512.21 1512.29 1515.21 

1515.50 1515.90    

बाग -२०     

2001.10 2001.90 2002.10 2002.90 2003.10 
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2003.90 2004.10 2004.90 2005.10 2005.20 

2005.40 2005.51 2005.59 2005.80 2005.91 

2005.99 2006.00 2007.10 2007.91 2008.11 

2008.20 2008.30 2008.40 2008.70 2008.91 

2008.97     

बाग -२१     

2103.30     

बाग -२७     

2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 

2711.21 2711.29    

बाग -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 

बाग -३९     

3923.40     

बाग -६३     

6310.10 6310.90    

२१.  ङ्झनजी ऺेत्रफाट सिाङ्झरत कङ्ट ङ्चयमयफाट हङ्टन े ङ्झनकासी ऩैठायी सम्फन्धी व्मवस्था  ्
ङ्झनजी ऺेत्रफाट सिाङ्झरत कङ्ट ङ्चयमय भापि त हङ्टने ङ्झनकासी ऩैठायीका सम्फन्धभा 
देहामका व्मवस्था रागू हङ्टनेछ्- 

(१) देहामका भारवस्तङ्ट कङ्ट ङ्चयमयफाट ऩैठायी गनि ऩाइने छैन्- 

(क) एक ऩोकाभा सत्तयी ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तौर बएको, 

(ि) जनावय तथा ङ्झतनका अङ्ग, 
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(ग) वनस्ऩङ्झत य ङ्झतनका अङ्ग, 

(घ) जङ्टनसङ्टकै स्वरूऩका सङ्टन, चाॉदी तथा गयगहना, 

(ङ) फहङ्टभूल्म तथा अधिफहङ्टभूल्म ऩत्थय, 

(च)  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩैठायीको राङ्झग प्रङ्झतफन्ध 
रगाइएका अन्म भारवस्तङ्ट। 

(२) देहामका भारवस्तङ्ट कङ्ट ङ्चयमयफाट ङ्झनकासी गनि ऩाइने छैन्- 

(क) ङ्झनकासी भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट, 

(ि) फण्डेड वेमयहाउस तथा ऩासफङ्टक सङ्टङ्जवधा उऩबोग गयेका 
उद्योगहरूरे ङ्झनकासी गने भारवस्तङ्ट, 

(ग) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनकासीको राङ्झग प्रङ्झतफन्ध 
रगाइएका अन्म भारवस्तङ्ट। 

(३) कङ्ट ङ्चयमय कम्ऩनीरे आफ्नो कङ्ट ङ्चयमय भापि त हङ्टने ऩैठायी वा ङ्झनकासीको 
कन्सोङ्झरडेटेड भेङ्झनपेस्ट अङ्झग्रभ रूऩभा बन्साय कामािरमभा प्रस्तङ्टत 
गनङ्टि ऩनेछ। बन्साय कामािरमरे भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गदाि 
प्रऻाऩनऩत्रका साथ त्मस्तो भेङ्झनपेष्टको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनवामि रूऩभा 
सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) नभूना (स्माम्ऩर) वा ङ्झन्शङ्टल्क उऩहायको रूऩभा एक 
कन्साइन्भेन्टभा ऩाॉचसम अभेङ्चयकी  डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
ब ङ्टिानी प्रङ्जिमा ङ्झफना ऩैठायी गनि सङ्जकनेछ। व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका 
हकभा अङ्झधकतभ एक हजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
स्वीकृत फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अन्तगित ब ङ्टिानी हङ्टने गयी ऩैठायी गनि 
सङ्जकनेछ य त्मसयी हङ्टने ऩैठायीका हकभा साभान्म बन्साय प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गनङ्टि ऩनेछ। 
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(५) नभूना (स्माम्ऩर) वा ङ्झन्शङ्टल्क उऩहायको रूऩभा एक 
कन्साइन्भेन्टभा एक हजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
ब ङ्टिानी प्रङ्जिमा ङ्झफना ङ्झनकासी गनि सङ्जकनेछ। व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका 
हकभा अङ्झधकतभ दश हजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
स्वीकृत फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अन्तगित ब ङ्टिानी  हङ्टने गयी ङ्झनकासी गनि 
सङ्जकनेछ य मसयी हङ्टने ङ्झनकासीका हकभा साभान्म बन्साय प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गनङ्टि ऩनेछ। 

(६) ङ्झनकासी वा ऩैठायी गदाि प्रषेकरे प्रत्मेक ऩोकाभा यहेको भारवस्तङ्टको 
तौर सभेतको ङ्जववयण य भूल्म िङ्टरेको पायाभ वा कन्सोङ्झरडेटेड 
भेङ्झनपेष्ट प्रत्मेक ऩोकासॉगै ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(७) ङ्झनकासी ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गदाि प्रऻाऩनऩत्रका साथ 
उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको पायाभ वा भेङ्झनपेष्टको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(८) नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टन े भारवस्तङ्ट 
तथा डाक्टयको प्रङे्ञस्िप्सनका आधायभा ऩैठायी हङ्टने औषङ्झधको हकभा 
उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभको भूल्मको फन्देज रागू हङ्टने छैन। 

(९) उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनकासी वा ऩैठायी हङ्टने नभूना वा 
उऩहायका हकभा अन्म आवश्मक कागजातका अङ्झतङ्चयि उऩदपा 
(६) फभोङ्ञजभको पायाभ वा भेङ्झनपेस्ट सॊरग्न गयी सम्फङ्ञन्धत 
कङ्ट ङ्चयमय कम्ऩनीकै नाभभा प्रऻाऩनऩत्र बयी जाॉचऩास गनि सङ्जकनेछ।   

(१०) मस दपा फभोङ्ञजभको  व्मवस्था जङ्टनसङ्टकै भङ्टरङ्टकफाट हङ्टन े ऩैठायी वा 
जङ्टनसङ्टकै भङ्टरङ्टकभा हङ्टने ङ्झनकासीका हकभा रागू हङ्टनेछ।  

(११) उऩदपा (४) य (५) भा तोङ्जकएको भूल्मको सीभा नेऩार सयकाय, 
उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्त्रारमरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी हेयपेय गयेभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(१२) मस दपाको कामािन्वमनभा कङ्ट नै फा धा अड्काउ ऩयेभा बन्साय 
ङ्जवबागको भहाङ्झनदेशकरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन वा मस 
दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रङ्जिमाराई आवश्मकता अनङ्टसाय सयरीकयण गनि 
सक्नेछ।  

२२. ङ्जवङ्जवध  ् 

(१) देहामभा उल्रेि बए फाहेक ऩङ्टयाना तथा प्रमोग बएका भारवस्तङ्टहरू 
ऩैठायी गनि ऩाइन ेछैन्- 

(क)  कङ्ट नै उद्योगरे आफ्नो उद्योगको सिारनको राङ्झग ऩैठायी 
गने बाग ८४ भा ऩने उत्ऩादन ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषि ननाघेका 
भेङ्ञशनयी एवॊ मन्त्र उऩकयणहरू। 

  तय भङ्टद्रण उद्योगरे आफ्नो उद्योगको प्रमोजनको 
राङ्झग उत्ऩादनको ङ्झभङ्झतरे दश वषि ननाघेको भङ्टद्रण 
मन्त्रावरी (ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग भेङ्ञशन) ऩैठायी गनि सक्नेछन।् 

(ि) उद्योगरे आफ्नो प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने धात ङ्टका ऩत्र ङ्ट 
(भेटर स््माऩ), उऩशीषिक 4012.20.00 भा ऩने 
प्रमोग गङ्चयएका (मङ्टज्ड/ स््माऩ) टामय , शीषिक 47.07 
भा ऩने यद्दी कागज (वेस्ट एण्ड स््माऩ) य योङ्ञजन तथा 
टऩेन्टाइन उद्योगरे आफ्नो प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी गने 
उऩशीषिक 8007.00.10 भा ऩने प्रमोग गये का िारी 
ङ्जटनका ङ्झडब्फाहरु।  

(ग)  हवाई सेवा कम्ऩनीहरूरे हवाई सेवा सिारनको राङ्झग 
नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्टयाना वा 
प्रमोग बएका हवाईजहाज, हेङ्झरकोप्टय य ङ्झतनका इङ्ञिन एवॊ 
पेडयर एङ्झबएशन एङ्ञड्भन्सटे्रशन (एप.ए.ए.), मूयोङ्जऩमन 
एङ्झबएशन सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) वा सम्फङ्ञन्धत 
देशका नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण (सी.ए.ए.) फाट स्वीकृत 
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प्राप्त भेङ्ञन्टनेन्स ङ्चयङ्जऩमय ओबयहर (एभ.आय.ओ.) कम्ऩनीरे 
भेङ्ञन्टनेन्स भभित सम्बाय वा ओबयहर गयी एमयओङ्छदिनेस 
स्टाण्डडि प्रभाणीकयण गयेका वा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयणफाट स्वीकृत प्राप्त कम्ऩनीरे भभित सम्बाय वा 
ओबयहर गयेका हवाईजहाज य हेङ्झरकोप्टयका अन्म 
ऩाटिऩ ङ्टजाि। 

(घ)  मात्र ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजी प्रमोगका भारवस्तङ्ट 
सम्फन्धी सूचना अन्तगित ऩैठायी गनि ऩाइने ङ्झनजी प्रमोगका 
भारवस्तङ्ट। 

(ङ)  नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरई याहत तथा उिाय कामिका 
राङ्झग अन्तयािङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थाफाट सहमोग स्वरूऩ ऩैठायी 
हङ्टने भारवस्तङ्ट। 

(च)  नेऩारभा सिाङ्झरत आमोजनाको राङ्झग आमोजना तथा 
ठेकेदायरे ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा ऩैठायी गने ऩङ्टयाना ङ्झभर 

भेङ्ञशनयी तथा मन्त्र उऩकयण य ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा नेऩार 

आमर ङ्झनगभरे बायतीम आमर ङ्झनगभफाट ऩैठायी गने ऩङ्टयाना 
ङ्चयफ्मूरय ट्या ङ्कय; वैदेङ्ञशक सहामताभा सिाङ्झरत टनि ङ्जक 
आमोजनाको राङ्झग ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा आमोजना वा 
ठेकेदायरे ऩैठायी गने ऩङ्टयाना सवायी तथा ढङ्टवानीका 
साधन। 

(छ) मस उऩदपाभा उल्रेि गङ्चयएदेङ्ञि फाहेकका ऩङ्टयाना वा 
प्रमोग बएका भारवस्तङ्ट य उत्ऩादन ङ्झभङ्झत निङ्टरेका ङ्झभर 
भेङ्ञशनयी एवॊ मन्त्र उऩकयण ऩैठायी गयेको ऩाइएभा जपत 
गङ्चयनेछ। 
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(२) चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फतफाट भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि देहामभा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट वस्तङ्ट ङ्जवङ्झनभम वा फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अनङ्टसाय य 
अन्म सफै भारवस्तङ्ट फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अनङ्टसाय गनङ्टि ऩनेछ्- 
(क)    कच्चा ऊन, 
(ि)    जीङ्जवत बेडा च्माङ्क्रग्रा, 
(ग)    नून, 
(घ)    चौंयी गाई य चौंयी गाईको ऩङ्टच्छय, 
(ङ)    गरईआचा, 
(च)   जडीफङ्टटी। 

 तय ङ्झनकासी गदाि य सोह्र हजाय रुऩैमाॉसम्भको  भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गदाि फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अङ्झनवामि हङ्टने छैन। 

(३) ब्रङ्टअयी कम्ऩनीरे िाउनककि  ऩैठायी गदाि आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरमको ङ्झसपाङ्चयसभा भात्र ऩैठायी गनङ्टि ऩनेछ। 

(४) तेस्रो भङ्टरङ्टक तथा चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फतभा ङ्झनकासी हङ्टने 
भारवस्तङ्ट कङ्ट नै ङ्झनकासीकतािरे काठभाडौँङ्ञस्थत ङ्झत्रब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर 
बन्साय कामािरम य चोबाय सङ्टक्िा फन्दयगाह बन्साय कामािरम भा 
जाॉचऩास गयाई फन्द कन्टेनयभा बन्सायको सीरछाऩ रगाई दङ्ञऺण 
सीभाङ्ञस्थत बन्साय कामािरम तथा उत्तयी सीभाभा अवङ्ञस्थत 
तातोऩानी तथा यसङ्टवा बन्साय कामािरमफाट ङ्झनकासी गनि चाहेभा 
बन्साय ङ्जवबागरे प्रङ्जिमा तोकी उि सङ्टङ्जवधा प्रदान गनेछ। 

(५) कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकाम, उद्योग, व्मङ्ञि, सॊस्था वा ङ्जवदेशी नागङ्चयकरे कङ्ट नै 

िास कामि प्रमोजनको राङ्झग )व्माऩाङ्चयक प्रमोजन फाहेक) ऩङ्झछ ङ्जपताि 
रैजाने शतिभा ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम वा दूतावासको 
ङ्झसपाङ्चयसभा फढीभा तीन भङ्जहनासम्भको राङ्झग रगतभा यािी ऩैठायी गनि 
ङ्छदन सङ्जकनेछ। त्मसयी  ङ्झसपाङ्चयस नबएको अवस्थाभा बन्साय 
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कामािरमरे औङ्ञचत्म हेयी ऩङ्झछ ङ्जपताि गने शतिभा फढीभा एक वषिको 
अवङ्झध तोकी राग्न ेकय, भहसङ्टर तथा शङ्टल्कहरू फाऩत नगद धयौटी वा 
फैङ्क ग्मायेण्टी  ङ्झरई जाॉचऩास गनि स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। तोकेको 
अवङ्झधभा भारवस्तङ्ट ङ्जपताि गयेभा सो भारवस्तङ्ट ऩैठायी हङ्टॉदाका फित 
नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा यािेको भहसङ्टर यकभको एक 
प्रङ्झतशत यकभ असङ्टर गयी नगद धयौटी ङ्जपताि वा फैङ्क ग्मायेण्टी 
पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। तोङ्जकएको  अवङ्झधभा भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नगयेभा त्मस्तो 
भारवस्तङ्ट जपत गयी फैङ्क ग्मायेण्टी वा नगद धयौटीफाट  भहसङ्टर 
फयाफयको यकभ याजस्वभा आम्दानी फाॉङ्झधनेछ। 

तय, 

(क)  ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टने एक्साबेटय, डोजय, रोडय, योरय, 

रेबरय, िेन (ङ्जपक्स्ड िेन फाहेक) य िेनरयी  जस्ता 
भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजान ेगयी अस्थामी ऩैठायी गदाि बन्साय 

भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा एकभङ्टष्ट 

सभदयभा प्रङ्झत ङ्छदन एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉका  दयरे 

बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फढीभा एक वषिसम्भको राङ्झग अस्थामी 
ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 

(ि) कृङ्जष कामिभा प्रमोग हङ्टने वेरय वा स्ट्र करेक्टय सङ्जहतको 
कम्वाइन्ड हाबेष्टय ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने गयी अस्थामी ऩैठायी 
गदाि बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
कयको सट्टा एकभङ्टष्ट सभदयभा प्रङ्झतङ्छदन एक हजाय सात 
सम रुऩैमाॉका दयरे बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फढीभा तीन 
भङ्जहनासम्भको राङ्झग अस्थामी ऩैठायी गनि  ङ्छदइनेछ। 

  िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित उऩकयण 
भहसङ्टर नफङ्टझाई फसेको अवस्थाभा ऩिाउ ऩयी कायफाहीका 
राङ्झग बन्साय कामािरमभा ऩेश बएभा चोयी ऩैठायी बएको 
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भानी बन्साय ऐन फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। भहसङ्टर 
ङ्झतयेको सभम व्मतीत बएऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने िभभा 
भनाङ्झसफ कायण बएभा त्मस्तो उऩकयणको भूल्मभा नफढ्ने 
गयी फढी फसेको अवङ्झधको प्रङ्झत ङ्छदनको ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉका 
दयरे भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि रैजान ङ्छदन सक्नेछ।   

(ग) ङ्जवऩद्को अवस्थाभा उिाय तथा याहत कामिभा प्रमोग हङ्टने 
तथा उिाय तथा याहतका राङ्झग आउने ङ्जवदेशी व्मङ्ञिका 
राङ्झग आवश्मक ऩने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ 
ङ्जपताि रैजाने गयी रगतभा यािी अस्थामी ऩैठायी गनि ङ्छदन 
सङ्जकनेछ्- 
(अ)   सूचना तथा सिाय सम्फन्धी उऩकयण, 

(आ)  ऩानी शङ्टिीकयण तथा ऩानी बण्डायण सम्फन्धी 
उऩकयण तथा वस्तङ्ट, 

(इ) डाक्टय, इङ्ञन्जङ्झनमय, सिायकभॉ, रङ्ञजङ्जष्टङ्झसमन, 
साभङ्टदाङ्जमक काभदाय आङ्छदको काभको राङ्झग 
आवश्मक ऩने सफै ङ्जकङ्झसभका मन्त्र, उऩकयण, 
भेङ्ञशन, तथा ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण, 

(ई)  याहतको राङ्झग प्रत्मऺ रूऩभा प्रमोग नहङ्टन े तय 
ङ्जवऩिायट बएको असयराई हटाउन य सोको 
साभना गनि प्रमोग हङ्टन े उऩकयणहरू जस्तै् सफै 
प्रकायका प्रदूषण हटाउने, ङ्झफङ्झग्रएका, बङ्ञत्कएका 
घय, बवन तथा सॊयचना सपा गने वा हटाउने, 
औद्योङ्झगक सॊयचना ङ्झनयीऺण गने आङ्छद कामिभा 
प्रमोग हङ्टने भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण, 

(उ)  कामािरम उऩकयण जस्ता प्रशासङ्झनक सहमोगी 
भारवस्तङ्ट, जस्तै् कम्प्मूटय, पोटोकऩी तथा 
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ङ्जप्रन्टय, िचि बएय जाने प्रकृङ्झतका भारवस्तङ्ट, 
कभिचायी सङ्टयऺा सम्फन्धी उऩकयण, प्रशासङ्झनक 
म्मानङ्टअर तथा कागजात, 

(ऊ)  ङ्जवऩद्को सभमभा उिाय कामिभा िङ्जटने 
कभिचायीका राङ्झग स्थानान्तयण गनि सङ्जकने 
फासस्थान तथा मसका सहामक साभग्री, जस्तै् 
िाना ऩकाउने तथा िाने उऩकयण तथा 
साभग्रीहरू, स्नानागाय सम्फन्धी साभग्री, सङ्टयऺा 
सम्फन्धी साभग्री,  

(ए)   सवायी साधन, ङ्झतनका स्ऩेमय ऩाटिस तथा भभितका 
राङ्झग आवश्मक उऩकयण, 

(ऐ)  उिाय कामिका राङ्झग आवश्मक जनावय, जस्तै् 
ताङ्झरभ प्राप्त कङ्ट कङ्ट य, 

(ओ)  ङ्जवऩद्को सभमभा उिायभा सॊरग्न व्मङ्ञि फस्न 
तथा ङ्झनजको कामिसम्ऩादनको राङ्झग आवश्मक 
ऩने भारवस्तङ्ट, 

(औ)  नेऩार सयकायरे याहत प्रमोजनको राङ्झग तोके 
फभोङ्ञजभका अन्म भारवस्तङ्ट। 

(६) चीनको स्वशाङ्झसत ऺेत्र ङ्झतब्फतफाट िेङ्झडट सङ्टङ्जवधा अन्तगित भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गदाि यािेको धयौटी यकभ ङ्जपताि ऩाउनको राङ्झग उि 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारीफाट 
ब ङ्टिानी ऩठाएको प्रभाण ऩेश गयी धयौटी ङ्जपताि ङ्झरइसक्नङ्ट ऩनेछ। 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र उऩयोि फभोङ्ञजभ 
ङ्जपताि नबएको धयौटी यकभ सदयस्माहा गङ्चयनेछ य त्मसभा 
ऩैठायीकतािको दाफी राग्ने छैन। 
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(७) नेऩारको अन्म याष्डहरूसॉग बएका ङ्छद्वऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम सम्झौता 
वा सङ्ञन्धको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नेऩारभा ऩैठायी बएका भारवस्तङ्ट 
देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनकासी गनि ङ्छदइनेछ्- 

(क)   भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र ऩङ्टन् अको 
भङ्टरङ्टकभा ङ्झनकासी गने गयी ऩैठायी गनि चाहेभा 
ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा उि भारवस्तङ्टभा ऩैठायी गदाि 
राग्न ेभहसङ्टर तथा सोको थऩ दश प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ 
नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टी यािी  ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 
मस्ता वस्तङ्टहरू ङ्झनकासी गदाि ऩैठायी गदािको अवस्थाभा 
ब ङ्टिानी गयेको ङ्जवदेशी भङ्टद्राभा नघट्ने गयी आजिन गयेको 
प्रभाण य ङ्झनकासी बएको प्रभाण ऩेश गयेको एक भङ्जहनाङ्झबत्र 
धयौटी यहेको यकभ वा फैङ्क ग्मायेण्टी फाट राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरको दश प्रङ्झतशत यकभ असङ्टर गयी फाॉकी धयौटी 
यकभ ङ्जपताि वा फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। मसयी छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनकासी गनि नसकेभा भहसङ्टर फाऩतको यकभ 
नगद धयौटीभा यहेको यकभ वा फैङ्क ग्मायेण्टीफाट असङ्टर 
गङ्चयनेछ। 

(ि)   कङ्ट नै व्मङ्ञिरे नेऩारभा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट फैङ्जङ्कङ्ग 
प्रङ्जिमा भापि त ब ङ्टिानी हङ्टने गयी ङ्झनकासी गनि चाहेभा 
ऩैठायी भूल्मभा कम्तीभा दश प्रङ्झतशत भूल्म अङ्झबवङृ्जि गयी 
ङ्झनकासी फाऩतको ङ्जवदेशी भङ्टद्रा अङ्झग्रभ रूऩभा प्राप्त 
बइसकेको वा सो फाऩत िोङ्झरएको प्रतीतऩत्रको आधायभा 
ङ्जवदेशी भङ्टद्रा प्राप्त हङ्टने प्रभाण ऩेश गयेभा ङ्झनकासी गनि  
ङ्छदइनेछ। 

  तय ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई वषि नाघेका  य 
नेऩारभा ङ्झफिी हङ्टन नसकेका ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण 
(इरेङ्ञक्ट्रक वा इरेक्ट्रोङ्झनक)  ऩैठायीकताि स्वमॊरे ङ्झनकासी 
गनि चाहेभा ङ्झनकासीकताि य त्मस्तो ऩैठायीकतािका फीचभा 



 

680 
 

बएको िङ्चयद ङ्झफिी सम्झौता ऩेश गयेभा ङ्झनकासी गनि 
ङ्छदइनेछ य मस िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित भूल्म अङ्झबवङृ्जिको शति 
रागू हङ्टने छैन। 

(८) नेऩारभा ऩैठायी बई वा नेऩारभा नै उत्ऩादन बई प्रमोग बइसकेका 
वा बाग ८४, ८५ य ९० भा ऩने ऩङ्टयाना  भारवस्तङ्ट तथा 
नेऩारङ्झबत्रफाट सङ्कङ्झरत जङ्टनसङ्टकै ऩदाथिका यद्दी तथा ऩत्र ङ्ट ङ्झनकासी 
फाऩतको ङ्जवदेशी भङ्टद्रा अङ्झग्रभ रूऩभा प्राप्त बइसकेको वा सो फाऩत 
िोङ्झरएको प्रतीतऩत्रको आधायभा दङ्टई ऩऺीम सङ्ञन्ध ङ्जवऩयीत नहङ्टन े
गयी ङ्झनकासी गनि ङ्छदइनेछ। 

(९) भहसङ्टर, भूल्माङ्कन, त्माङ्क वा मस्तै अन्म प्रमोजनको राङ्झग बन्साय 
ङ्जवबागको भहाङ्झनदेशकरे  वस्तङ्ट वगॉकयणको उऩशीषिकभा  आवश्मक 
अङ्क थऩ गयी कामािन्वमनभा ल्माउन सक्नेछ। 

(१०) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने गयी फनाइएका स्कङ्ट टय, 
नेऩार सयकाय, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम 
वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको  ङ्झसपाङ्चयसभा अऩाङ्गता 
बएको व्मङ्ञिको नाभभा ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर राग्ने छैन। 
ऩैठायीको अवस्थाभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने 
नबएका य ऩैठायी गङ्चयसकेऩङ्झछ अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि 
ङ्झभल्ने फनाई दताि गने बएभा उि भन्त्रारम वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामािरमको  ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर 
धयौटी ङ्झरइनेछ। अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको नाभभा उऩमङ्टिि 
फभोङ्ञजभ दताि बएको प्रभाण बन्साय कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ धयौटी 
यहेको बन्साय भहसङ्टर ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। मसयी ऩैठायी गयेको स्कङ्ट टय 
नेऩार अऩाङ्ग सङ्घको ङ्झसपाङ्चयसभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिराई नै 
ङ्झफिी वा नाभसायी गदाि बन्साय भहसङ्टर राग्ने छैन। 

(११) फण्डेड वेमयहाउस य नगद धयौटी (ऩासफङ्टक) को सङ्टङ्जवधा नङ्झरएका 
उद्योगरे आपूरे ङ्झनकासी गने भारवस्तङ्ट उत्ऩादनको राङ्झग आवश्मक 
ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि (नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने 
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प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गयी सोफाट उत्ऩाङ्छदत तमायी 
भारवस्तङ्ट तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र तोङ्जकएको प्रङ्जिमा अनङ्टसाय ङ्झनकासी 
गयेभा त्मस्ता कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि (नेऩारभा 
उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा 
रागेको कय, भहसङ्टर नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी सोही 
सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञि तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सभदयभा बन्साय ङ्झफन्दङ्टफाट ङ्जपताि 
ङ्छदइनेछ। 

(१२) बन्साय भहसङ्टर दयफन्दीको ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषिक य उऩशीषिकभा ऩने 
भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाइको भाऩन बन्साय ङ्जवबागरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(13) चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारी चरङ्ञचत्रको 
छामाङ्कनको राङ्झग आवश्मक मन्त्र तथा उऩकयण ऩङ्झछ ङ्जपताि गने 
शतिभा फढीभा एक वषिको अवङ्झध तोकी राग्ने भहसङ्टर फाऩतको 
यकभ फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरई ऩैठायी गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। मसयी ऩैठायी 
गङ्चयएका मन्त्र तथा उऩकयण ङ्जपताि गयेऩङ्झछ यािेको फैङ्क ग्मायेण्टी 
पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ । तोकेको अवङ्झधभा ङ्जपताि नगयेभा राग्ने भहसङ्टर 
फैङ्क ग्मायेण्टी फाट असङ्टर गयी त्मस्ता मन्त्र तथा उऩकयण जपत 
गङ्चयनेछ। 

(१४) ऩैठायीकतािरे नेऩारभा ङ्झफिी गङ्चयने अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी भूल्म 
ऩैठायीकै अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा अङ्झनवामि घोषणा 
गनङ्टि ऩने गयी नेऩार सयकायरे भारवस्तङ्ट तोक्न सक्नेछ। 

(१५)  ऩङ्टयाना ट्रकराई ङ्जवदेश रगी कन्टेनय ट्रक वा कन्टेनय याख्न े टे्ररय 
ट्रक फनाई ङ्जपताि ल्माएभा सोभा रागेको िचि यकभभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर ऩूणिरूऩभा छङ्टट ङ्छदइनेछ।  

(१६)  शीषिक ८७.०४ अन्तगित ऩने कङ्ट नै ढङ्टवानी साधनको इङ्ञिनसॉग 
जोङ्झडएको शीषिक  ८७.०६ अन्तगित ऩने चेङ्झससभा ऩैठायी बन्साय 
भहसङ्टर दय फढी बएको य सोही चेङ्झससभा फनेको तमायी साधनभा 
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ऩैठायी बन्साय भहसङ्टर दय कभ बएको अवस्थाभा कङ्ट नै ऩैठायीकतािरे 
त्मस्तो तमायी साधन ऩैठायी नगयी सोको इङ्ञिनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस 
ऩैठायी गयी सो चेङ्झसस नेऩारङ्झबतै्र वा ङ्जवदेशभा रगी तमायी साधन 
फनाउन चाहेभा देहाम फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ्- 
(क) इङ्ञिनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस ऩैठायी गयी नेऩारङ्झबतै्र तमायी 

साधन फनाउन चाहेभा सो चेङ्झसस ऩैठायी गदाि ऩैठायीकतािको 
अनङ्टयोधभा चेङ्झससभा राग्न े ऩूयै भहसङ्टर धयौटीभा यािी छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र तमायी साधन फनाई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा दताि 
गयी सोको प्रभाण तथा तमायी साधन सम्फङ्ञन्धत बन्साय 
कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ त्मस्तो तमायी साधन ऩैठायी गदाि 
राग्न े भहसङ्टर दय फभोङ्ञजभको भहसङ्टर यकभ धयौटीफाट 
कट्टा गयी फाॉकी धयौटी यकभ ऩैठायीकतािराई ङ्जपताि 
ङ्छदइनेछ। 

(ि) इङ्ञिनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस ऩैठायी गयी ऩङ्टन् उि चेङ्झसस 
ङ्जवदेशभा रगी तमायी साधन फनाई ल्माउन चाहेभा 
ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा सो चेङ्झसस ऩैठायी गदाि राग्ने ऩूयै 
भहसङ्टर धयौटीभा याङ्ञिनेछ य ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा कङ्ट नै प्रकायको भहसङ्टर 
नङ्झरई सो चेङ्झसस ङ्जवदेश ङ्झनकासी गनि अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ। 
मसयी ङ्झनकासी बएको चेङ्झससभा ङ्झनकासी बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जहनाङ्झबत्र तमायी साधन फनाई ऩैठायी गयेभा त्मस्तो तमायी 
साधन फनाउन रागेको िचि य ऩङ्जहरे ऩैठायी बएको चेङ्झसस 
सभेतको भूल्मभा त्मस्तो तमायी साधन ऩैठायी हङ्टॉदा दयफन्दी 
फभोङ्ञजभ राग्न ेदय फभोङ्ञजभको भहसङ्टर चेङ्झसस ऩैठायी गदाि 
यािेको धयौटीफाट असङ्टर गयी फाॉकी धयौटी यकभ ङ्जपताि 
ङ्छदइनेछ य धयौटीफाट अऩङ्टग बएभा ऩैठायीकतािफाट असङ्टर 
गङ्चयनेछ।  



 

683 
 

(ग) नेऩारङ्ञस्थत आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेता वा  एजेन्सीको नाभभा 
धयौटी यािी ऩैठायी बएको चेङ्झसस अन्म व्मङ्ञिरे िङ्चयद 
गयी िण्ड (क) य (ि) फभोङ्ञजभ तमायी साधन फनाउन 
चाहेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई सभेत िण्ड (क) य (ि) 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(घ) उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टङ्जवधाको कामािन्वमनका िभभा कङ्ट नै 
प्रङ्जिमागत कङ्छठनाईहरू ङ्झसजिना बएभा वा उङ्ञल्रङ्ञित सभम 
सीभा अऩमािप्त बएभा बन्साय ङ्जवबागका भहाङ्झनदेशकरे छ 
भङ्जहनासम्भ म्माद थऩ गनि य आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदई 
सयरीकयण गनि सक्नेछ।  

(ङ)  उङ्ञल्रङ्ञित ढङ्टवानी साधनको प्रकृङ्झत पयक गयी वा अन्म 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झफिी गने बएभा वा आपईअ रे अन्म 
प्रमोगभा ल्माउन चाहेभा कानून फभोङ्ञजभ राग्ने ऩूयै भहसङ्टर 
ङ्झतयी ङ्झफिी गनि वा अन्म प्रमोजनभा ल्माउन ऩाइनेछ। सो 
फभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा ऩूया नगयी ढङ्टवानी साधनको प्रकृङ्झत पयक 
ऩायेको वा घोङ्जषत फाहेक अन्म प्रमोगभा ल्माएको ऩाइएभा 
त्मस्तो साधन जपत गङ्चयनेछ। 

(१७) फन्द कन्टेनयभा रगाउन े सीर बन्साय ङ्जवबागरे तोकेको भूल्म 
ब ङ्टिानी गयी सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमफाट प्राप्त गनि सङ्जकनेछ। 

(१८) कङ्ट नै बन्साय कामािरमफाट भारवस्तङ्ट ऩैठायी गने गयी प्रतीतऩत्र 
िोरेको तय कायणफस सो बन्साय कामािरमको सट्टा अन्म बन्साय 
कामािरमफाट ऩैठायी गनङ्टि ऩने अवस्था ऩयेभा प्रतीतऩत्र िोरेको फैङ्करे 
ऩैठायी हङ्टने बन्साय कामािरम सॊशोधन गयेको प्रभाण ऩैठायी हङ्टन े
बन्साय कामािरमभा ऩेश बएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे 
भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नेछ। मसयी ऩैठायी हङ्टने बन्साय ङ्झफन्दङ्ट 
ऩङ्चयवतिनका राङ्झग अन्म ङ्झनकामको अनङ्टभङ्झत वा ङ्झसपाङ्चयस आवश्मक 
ऩने छैन। 
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(१९)  नेऩार  सयकायफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त स्वास््म  सॊस्थारे ङ्झफयाभीको 
शयीयफाट ङ्झरइएको कङ्ट नै नभूना ऩयीऺणको राङ्झग ङ्जवदेशभा ऩठाउॉदा 
वा ल्माउॉदा भहसङ्टर नङ्झरई रैजान वा ल्माउन ङ्छदइनेछ। 

(२०) नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा स्वदेशी वामङ्टसेवा 
कम्ऩनीका स्वाङ्झभत्वभा यहेका हवाईजहाज तथा हेङ्झरकोप्टय ङ्जवदेशभा 
ङ्झरजभा ङ्छदने गयी रगतभा यािी अस्थामी ङ्झनकासी गनि ङ्छदन 
सङ्जकनेछ।  

(२१) फण्डेड वेमय हाउसको इजाजत प्राप्त उद्योगरे फैङ्क ग्मायेण्टी 
सङ्टङ्जवधाभा य फण्डेड वेमय हाउसको इजाजत प्राप्त नगयेका उद्योगरे 
ऩासफङ्टक सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका कच्चा ऩदाथिफाट तमायी वस्तङ्ट 
फनाई तोकेको म्मादङ्झबत्र ङ्झनकासी गनि कोङ्झबड -19 भहाभायीको 
कायण नसकी फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वा हङ्टन नसकेको बए 
सॊवत ्207९ सार भॊङ्झसय भसान्तङ्झबत्र तमायी वस्तङ्ट फनाई ङ्झनकासी 
गयेको कागजात सङ्जहत फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। 

(२२) मस अनङ्टसूचीभा उल्रेि बएका भारवस्तङ्ट तथा ती भारवस्तङ्टको वस्तङ्ट 
वगॉकयण शीषिक वा उऩशीषिकभा पयक ऩयी कामािन्वमनभा ङ्छद्वङ्जवधा 
बएभा वा भारवस्तङ्टको ङ्जववयण य सोको शीषिक वा उऩशीषिकभा 
कङ्ट नै त्रङ्टङ्जट पेरा ऩयेभा बन्साय ङ्जवबागको भहाङ्झनदेशकरे व्माख्मा गयी 
तोक्न वा त्मस्तो त्रङ्टङ्जट सच्माउन सक्नेछ। 

 

अनङ्टसूची-२ 
(दपा २ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

१. नेऩारफाट ङ्जवदेशभा ङ्झनकासी हङ्टने भारवस्तङ्टभा देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनकासी बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। मस दपाभा उल्रेि बएका फाहेक अन्म भारवस्तङ्टभा 
ङ्झनकासी बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन। 
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शीषिक उऩशीषिक भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 

ङ्झनकासी बन्साय 
भहसङ्टर दय 

अन्मथा उल्रेि 
बएकोभा फाहेक 
भोर प्रङ्झतशतभा 

07.13  कोसा छोडाएको सङ्टक्िास 
कोसे तयकायी, फोिा 
छोडाएको वा नछोडाएको 
वा दरेको वा नदरेको  

  -भङ्टसङ्टयो्  

 0713.40.90 ---भङ्टसङ्टयोको दार 
(ङ्ञस्प्रट येड रेङ्ञन्टल्स) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

१०.०१  गहङ्टॉ य भेसङ्झरन।  

  -दङ्टरुभ गहङ्टॉ:  

 1001.11.00 --फीउ प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1001.19.00 --अन्म   प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

  -अन्म्  

 1001.91.00 --फीउ  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.  
रु.१।- 

 1001.99.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

10.05  भकै।   
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 1005.10.00 -फीउ (गेडा)  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1005.90.00 -अन्म          प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

१०.०६  धान।  

  -धान्  

 १००६.१०.१० ---फीउ प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 १००६.१०.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.20.00 -कङ्ट टेको (तय याम्रो 
नपरेको)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.30.00 -ऩाङ्झरस वा चम्कने 
गयेको वा नगयेको कङ्ट टेय 
तमाय गयेको चाभर 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.40.00 -कङ्झनका  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 
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12.11  भङ्टख्मत् सङ्टगङ्ञन्धत वस्तङ्ट 
फनाउन,े औषङ्झध फनाउन े
वा कीटनाषक औषङ्झध 
फनाउन े वा मस्तै 
प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग 
हङ्टन े िारको, ताजा, 
ङ्ञचस्माइएको, ङ्जहभीकृत वा 
सङ्टकेको काङ्जटएको वा 
नकाङ्जटएको, ङ्जऩॉधेको वा 
नङ्जऩॉधेको वा धङ्टरो 
ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको 
ङ्झफरुवा य ङ्झफरुवाका 
अङ्गहरू (ङ्झफमाॉ य पर 
सभेत)।  

  -अन्म्  

 1211.90.10 ---माचािग ङ्टम्वा  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.   
रु.५०००।- 

 1211.90.90 ---अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

14.04  अन्मत्र नऩयेको वनस्ऩङ्झत 
उत्ऩादन।   

 1404.90.10 ---अधितमायी िमय 
कत्था (कत्था यस) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.७।- 

 1404.90.20 ---िमय कत्था  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५।- 
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 1404.90.50 ---रुद्राऺका दानाहरू प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.60 ---अगेरीको फोिा प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.70 ---ङ्चयठ्ठा (सोऩनट) प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.90 ---अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५।- 

21.06  अन्मत्र नऩयेको िाद्य 
ऩदाथि।  

  -अन्म्  

 2106.90.20 ---ऩान भसरा (सङ्टतॉ 
यङ्जहत)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४०।- 

 2106.90.६0 ---सङ्टतॉ यङ्जहत सङ्टगङ्ञन्धत 
सङ्टऩायी 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२५।- 

23.04 2304.00.00 बटभासको तेर ङ्झनकाल्दा 
प्राप्त हङ्टन े ङ्जऩना य अन्म 
ठोस अवशेष, ङ्जऩॉधेको वा 
नङ्जऩॉधेको वा ऩेरेटको 
रूऩभा बएको वा  
नबएको। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 
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23.05 2305.00.00 फदाभको तेर ऩेल्दा 
ङ्झनस्केको, ङ्जऩॉधेको वा 
नङ्जऩॉधेको, ऩेरेटको रूऩभा 
बएको वा नबएको ङ्जऩना 
य अन्म ठोस अवशेष। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.  
रु.५०।- 

23.06  वनस्ऩङ्झतको फोसो वा तेर 
ङ्झनकाल्दा प्राप्त हङ्टन ेशीषिक 
२३.०४ वा २३.०५ भा 
ऩयेको फाहेक ङ्जऩॉधेको वा 
नङ्जऩॉधेको, ऩेरेटको रूऩभा 
बएको वा नबएको ङ्जऩना 
य अन्म ठोस अवशेष।  

 2306.20.00 -आरसको ङ्झफमाॉको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

  -तोयी वा यामो (येऩअय 
कोल्जा) दाना्  

 2306.41.00 --न्मून इरुङ्झसक अम्र 
तोयी वा यामो (येऩ अय 
कोल्जा) दानाहरू 
(ङ्झसड्स) को 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

 2306.90.00 -अन्म   प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 
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24.03  अन्म उत्ऩादनभा प्रमोग 
बएको सङ्टतॉ  य 
प्रङ्झतस्थाऩक सङ्टतॉ; सभरुऩी 
(होभोङ्ञजनाइज्ड) वा 
ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
(ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टतॉ; 
सङ्टतॉको यस य साय।  

  -अन्म:  

  --अन्म:  

 २४०३.९९.१० ---जदाि, िैनी, नस 
(स्नप), गङ्टट्िा य मस्तै 
सङ्टतॉ ङ्झभङ्ञित तमायी 
वस्तङ्टहरु 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

  ---अन्म्  

 २४०३.९९.९१ ----हङ्टक्का फ्रेवय प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

25.05  बाग २६ को 
भेटरङ्जवमङ्चयङ्ग (धात ङ्टमङ्टि) 
फारङ्टवा फाहेक यङ्गीन वा 
यङ्गहीन सवै प्रकायको 
प्राकृङ्झतक फारङ्टवा।  

 2505.10.00 -ङ्झसङ्झरका फारङ्टवा य 
क्वाजि  

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 
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 2505.90.00 -अन्म फारङ्टवा  प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

25.14 2514.00.00 अङ्झर अङ्झर टङ्टिाएको वा 
नटङ्टिाएको वा 
कयौंङ्झतद्वाया काटेको वा 
नकाटेको वा अरु 
ङ्जकङ्झसभरे काटेको 
चायऩाटे (वगािकाय सभेत) 
ङ्जढक्का वा ऩाता, स्रेट  

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

25.16  कयौंतीद्वाया वा अन्म 
ङ्जकङ्झसभरे अङ्झर अङ्झर 
ताङ्झछएको, काङ्जटएको वा 
टङ्टिाइएको चायऩाटे 
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का 
वा ऩाताको रूऩभा यहेको 
ग्रनेाइट (कडा ऩत्थय), 
ऩपािइयी, येशा नबएको 
आग्नेम चट्टान, वेसाल्ट, 
फरौटे ढङ्टङ्गा य स्भायक 
एवॊ बवन फनाउन े अन्म 
ढङ्टङ्गा।  

  -फरौट ढङ्टॊगा्  
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 2516.20.10 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका  ङ्झगट्टी य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ 
इिसम्भका  

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2516.20.20 ---टङ्ट्माइएका वा  
नटङ्ट्माइएका  २.५ 
इिबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

 2516.20.30 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका  ढङ्टङ्गाहरू 
य फारङ्टवाको ङ्झभिण, छयाि 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 
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25.17  साधायणतमा कङ्क्रिीट 
जोड्दा, सडकभा ढङ्टङ्गाका 
टङ्टिा ओछ्याउॉदा वा 
येल्वे य अन्म मस्तै 
ठाउॉभा दृढ फनाउन 
फोझको रूऩभा रगाउन 
प्रमोग गङ्चयन े ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत ङ्झगट्टी य 
टङ्टिाइएका वा ङ्जऩॊङ्झधएका 
ढङ्टङ्गाहरू; फाटङ्टङ्झरएका 
ऩत्थय  (ङ्झसङ्गर), 
अङ्ञग्नप्रस्तय य मो 
शीषिकको ऩङ्जहरो बागभा 
उल्रेि बएका वस्तङ्टहरू 
बएको वा नबएको 
स्ल्माग (धात ङ्ट अवशेष), 
रस य मस्तै औद्योङ्झगक 
अवशेष; अरकत्रामङ्टि 
भेकाडभ (योडा); ताङ्जऩत 
वा अताङ्जऩत शीषिक 
२५.१५ वा २५.१६ का 
ऩत्थयका दाना, टङ्टिाटङ्टिी 
य धङ्टरो।  
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  -साधायणतमा कङ्क्रिीट 
जोड्दा, सडकभा ढङ्टङ्गा 
ओछ्याउॉदा वा येल्वे य 
मस्तै ठाउॉभा दृढ फनाउन 
फोझ रगाउन े काभभा 
प्रमोग गङ्चयन े ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत ङ्झगट्टी य 
टङ्टिाइएका वा ङ्जऩॊङ्झधएका 
ढङ्टङ्गाहरू, फाटङ्टङ्झरएका 
प्रस्तय, अङ्ञग्नप्रस्तय 
(ङ्ञफ्रण्ट):  

 2517.10.10 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका ङ्झगट्टी  य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स),२.५ 
इिसम्भका 

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2517.10.20 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका २ .५ 
इिबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

 2517.10.30 ---45 टङ्ट्माइएका  वा 
नटङ्ट्माइएका ढङ्टङ्गाहरू य 
फारङ्टवाको ङ्झभिण, छयाि 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 



 

695 
 

  -उऩशीषिक २५१७.१० 
भा उङ्ञल्रङ्ञित वस्तङ्ट 
सभावेश बए वा नबएका 
रस य स्ल्माग (धात ङ्टका 
अवशेष) का वा मस्तै 
औद्योङ्झगक अवशेषका 
भेकाडभ (योडा) :  

 2517.20.10 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका ङ्झगट्टी  य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ 
इिसम्भका   

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2517.20.20 ---टङ्ट्माइएका वा 
नटङ्ट्माइएका २ .५ 
इिबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

  -शीषिक २५.१५ वा 
२५.१६ को ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत दाना (ग्रनेङ्टअर), 
टङ्टिाटािी (ङ्ञचङ्जऩङ्ग) य 
धङ्टरो (ऩाउडय):  

  --अन्म्  

  ---ढङ्टङ्गाको धङ्टरो्  

 2517.49.1१ ----िसय उद्योगफाट 
उत्ऩाङ्छदत 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.६००।- 

  ---अन्म्   
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 2517.49.९१ ----िसय उद्योगफाट 
उत्ऩाङ्छदत 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.६००।- 

25.19  प्राकृङ्झतक म्माग्नेङ्झसमभ 
काफोनेट (म्माग्नेसाइट); 
गाङ्झरएका म्माग्नेङ्झसमा; 
ऩूणि रूऩरे फदङ्झरएको 
(डेडिवनि वा ङ्झसन्टडि) 
म्माग्नेङ्झसमा, फाल्नङ्टबन्दा 
ऩङ्जहरे थोयै भात्राभा अन्म 
अक्साइडहरू ङ्झभराइएको 
वा नङ्झभराइएको; अन्म 
म्माग्नेङ्झसमभ अक्साइड, 
शङ्टि वा  अशङ्टि।  

 2519.10.00 -प्राकृङ्झतक म्माग्नेङ्झसमभ 
काफोनेट  (म्माग्नेसाइट) 

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2519.90.00 -अन्म प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 
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25.26  कयौंतीद्वाया वा अन्म 
प्रकायरे अङ्झर अङ्झर 
टङ्टिाइएको वा 
नटङ्टिाइएको, ताङ्झछएको 
वा नताङ्झछएको चायऩाटे  
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का 
वा ऩाता सभेत य 
प्राकृङ्झतक ङ्ञस्टमटाइट 
(साफङ्टन ढङ्टङ्गा); टाल्क 
(ियी)।   

 2526.10.00 -नङ्जऩॉधेको धङ्टरो 
नफनाएको  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।५० 

३९.१५  प्राङ्जष्टकको अवशेष , 
ऩेङ्चयङ्क्रस (कतयन) य  
यद्दी।  

 ३९१५.१०.०० -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.२०.०० -स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.३०.०० -ङ्झबनामर क्रोयाइडको 
ऩोङ्झरभयको 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.९०.०० -अन्म प्राङ्जष्टकको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 
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44.01  फाल्न े  दाउया,  भङ्टढा,  
ङ्ञचयेको  भोटो टङ्टिा  
(ङ्झफरेट), हाॉगाङ्झफगाॉ वा 
दाउयाको फाॉधेको ङ्झफटो, 
वा मस्तै रूऩभा; काठका 
चोइटाचोइटी वा भङ्झसना 
टङ्टिाटािी  (ऩाङ्जटिकर); 
काठ ङ्ञचयेको धङ्टरो, 
काठको अवशेष, यद्दी 
वस्तङ्ट, भङ्टढो, ङ्झब्रकेट  
(ङ्झथचेय फनाइएको चक्का), 
ऩेरेट भट्याङ्क्रग्रा) वा 
मस्तै रूऩभा एकङ्झत्रत 
गङ्चयएको वा  
नगङ्चयएको।  

  -फाल्न े दाउया, भङ्टढा, 
ङ्ञचयेको भोटो टङ्टिा 
(ङ्झफरेट), हाॉगाङ्झफगाॉ, 
दाउयाको ङ्झफटो वा मस्तै 
रूऩभा्  

 4401.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4401.19.00 --गैयकोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  (काठको चोइटा चोइटी 
वा भङ्झसना टङ्टिाटािी   
ऩाङ्जटिकर) :  
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 4401.21.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4401.22.00 --गैयकोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  -काठको धङ्टरो, काठको 
अवशेष य यद्दी वस्तङ्ट, 
भङ्टढा, चक्का (ङ्झब्रकेट), 
गङ्टङ्जटका  (ऩेरेट) हरु वा 
मस्तै रूऩभा एकङ्झत्रत 
गङ्चयएको्         

 4401.31.00 --काठका गङ्टङ्जटका 
(उडऩेरेट) हरु २००% 

 ४४०१.३२.०० --काठका ङ्झब्रकेटहरू २००% 

 4401.39.00 --अन्म  २००% 

44.03  फोिा वा काठको फाङ्जहयी 
नयभ बाग ताछेको वा 
नताछेको वा भोटाभोटी 
ढङ्गरे चायऩाटे ऩायेको 
अऩङ्चयभाङ्ञजित  काठ।  

  -यङ्गरेऩ (ऩेन्ट) वणिक 
यङ्ग (स्टेन), ङ्जिओसोट 
वा अन्म सॊयङ्ञऺत  
(ङ्जप्रजबेङ्जटब) हरूद्वाया 
उऩचाय गङ्चयएको्  

 4403.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 
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 4403.12.00 --गैह्रकोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  -अन्म, कोणधायी 
(कोङ्झनपेयस):  

 4403.21.00 --सल्रा (ऩाइनस 
प्रजाङ्झतहरू) को,  
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस-
सेक्सनर डाइभेनसन) 
१५ सेङ्ञन्टभीटय वा फढी 
बएको २००% 

 4403.22.00 --सल्रा (ऩाइनस 
जातहरू) को, अन्म २००% 

 4403.23.00 --देवदारू (एङ्झफएस 
प्रजाङ्झतहरू) य सयर 
(ङ्जऩङ्झसमा प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस-
सेक्सनर डाइभेनसन) 
१५ सेङ्ञन्टभीटय वा फढी 
बएको २००% 

 4403.24.00 --देवदारु (एङ्झफएस 
जातहरू) य स्प्र ङ्टस   
(ङ्जऩङ्झसमा जातहरू) को, 
अन्म २००% 
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 4403.25.00 --अन्म, सफैबन्दा सानो 
ङ्झतमिक-छेदन आमाभ 
(िस-सेक्सनर 
डाइभेनसन) १५ 
सेङ्ञन्टभीटय वा फढी 
बएको २००% 

 4403.26.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म, उष्णप्रदेशीम 
(ट्रङ्जऩकर) काठको्  

 4403.41.00 --गाढा यातो भेयान्ती, 
हरङ्टका यातो भेयान्ती य 
भेयान्ती फकाउ २००% 

 4403.4२.00 --टीक २००% 

 4403.49.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म:  

 4403.91.00 --ओकको   २००% 

 4403.93.00 -- फीच ( पागस 
प्रजाङ्झतहरु)  को, 
सफैबन्दा सानो ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ ( िस 
सेक्सनर  डाइभेन्सन) 
१५ से.ङ्झभ. वा  फढी 
बएको २००% 
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 4403.94.00 --फीच (पागस जातहरू) 
को, अन्म २००% 

 4403.95.00 --बोजऩत्र ( फेटङ्टरा 
प्रजाङ्झतहरू) को, 
सफैबन्दा सानो  
ङ्झतमिक-छेदन आमाभ 
(िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ 
से.ङ्झभ. वा  फढी 
बएको २००% 

 4403.96.00 --बोजऩत्र (फचि) (फेटङ्टरा 
जातहरू) को, अन्म २००% 

 4403.97.00 --रहये ङ्जऩऩर (ऩप्रय) य 
आस्ऩेन (ऩोऩङ्टरस 
जातहरू) को २००% 

 4403.98.00 --भसरा (मङ्टकङ्झरप्टस 
जातहरू) को २००% 

  --अन्म्   

 4403.99.10 ---५ इि वा सोबन्दा 
कभ भोटाइभा रम्फाइभा 
ङ्ञचयेको २००% 

 4403.99.90 ---अन्म  २००% 
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44.04  हङ्टऩको काठ; काठको 
ङ्ञचयेको िाॉफा  (ऩोर); 
ङ्झतिायेको तय रम्फाइभा  
नङ्ञचयेको काठको घोचा 
(ऩाइर), ङ्जकरो (ङ्जऩकेट) 
य एकाऩट्टी ङ्झतिाङ्चयएको 
घोचो  (स्टेक); साधायण 
रूऩरे काॉटछाॉट गयेको 
तय नदोब्राएको, 
नफङ्क्रग्माएको, अरुथोक 
नफनाएको टेक्न े रठ्ठी, 
छाताको डण्डी, औजायको 
डण्डी वा त्मस्तै साभान 
फनाउन उऩमङ्टि हङ्टन े
िारको काठको छडी,  
चोइटाचोइटी काठ 
(ङ्ञचऩउड) य मस्तै।  

 4404.10.00 -देवदाय जाङ्झतको 
(कोङ्झनपेयस) २००% 

 4404.20.00 -देवदाय जाङ्झतको फाहेक 
(नन-्कोङ्झनपेयस)  २००% 

44.05 4405.00.00 काठको ऊन; काठको 
ङ्जऩठो। २००% 

44.06  येर वा ट्राभको काठका 
ऩटयीहरू (ङ्ञस्रऩय) 
(िस-टाइज)।  
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  -असॊङ्झसि (नट 
इङ्ञम्प्रग्नेटेड)  

 4406.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4406.12.00 --गैयकोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  -अन्म्   

 4406.91.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4406.92.00 --गैयकोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

44.07  रम्फाइभा ङ्ञचयेको वा 
काटेको (ङ्ञचप्ड), ताछेको 
(स्राइस्ड) वा फोिा 
हटाएको  (ङ्जऩल्ड) यण्डा 
रगाएको वा नरगाएको, 
अऩघषिक रगाई 
ङ्ञचल्माएको वा 
नङ्ञचल्माएको वा छेउभा 
जोड  (इन्ड ज्वाइन्टेड) 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ६ 
एभ.एभ. बन्दा फढी 
भोटाइको काठ।  

  -कोणधायी (कोङ्झनपेयस):  

 4407.11.00 --सल्रा (ऩाइनस 
जातहरू) को २००% 



 

705 
 

 4407.12.00 --देवदारु (एङ्झफएस 
जातहरू) य स्प्र ङ्टस ङ्जऩङ्झसमा 
जातहरू) को  २००% 

 4407.1३.00 --एस-ऩी-एप (सयर 
(ङ्जऩङ्झसमा प्रजाङ्झतहरू), 
सल्रो (ऩाइनस 
प्रजाङ्झतहरू) य देवदारू 
(एफीएस प्रजाङ्झतहरू)) को २००% 

 4407.1४.00 --हेभ-पय (ऩङ्ञश्चभी 
हेभरक (सङ्टगा हेटेयो 
ङ्जपल्रा) य देवदारू 
(एफीएस प्रजाङ्झतहरू)) को २००% 

 4407.19.00 --अन्म  २००% 

  -उष्णप्रदेशीम (ट्रङ्जऩकर) 
काठको्  

 4407.21.00 --भहोगनी स्वीटेङ्झनमा 
(एसऩीऩी) २००% 

 4407.22.00 --ङ्झबयोरा, इम्फङ्टइमा य 
वाल्सा २००% 

 4407.2३.00 --ङ्जटक २००% 

 4407.25.00 --गाढा यातो भेयान्ती, 
हरङ्टका यातो भेयान्ती य 
भेयान्ती फकाउ २००% 
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 4407.26.00 --सेतो रौआन, सेतो 
भेयान्ती, सेतो सेयामा, 
ऩहईऄरो भेयान्ती य एरान २००% 

 4407.29.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म्   

 4407.91.00 --ओकको   २००% 

 4407.92.00 --फीचको  २००% 

 4407.96.00 --बोजऩत्र (फचि) (फेटङ्टरा 
जातहरू) को २००% 

 4407.97.00 --रहये ङ्जऩऩर (ऩप्रय) य 
आस्ऩेन  (ऩोऩङ्टरस 
जातहरू) को २००% 

 4407.99.00 --अन्म  २००% 
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44.08  ऩषृ्ठावयण वा फाङ्जहयी ऩत्र 
चढाउन े  (बेङ्झनमङ्चयङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका चादय  
(ङ्ञशट्स) हरू (ऩटङ्झरत 
काष्ठ  (ल्माङ्झभनेटेड् उड) 
ताछेय (स्राइङ्झसङ) प्राप्त 
हङ्टन े वस्तङ्ट सभेत), 
प्राईउड  (स्तय काष्ठ) 
वा मस्तै ऩटङ्झरत काष्ठ 
ङ्झनङ्झभत्तका चादयहरू  
(ङ्ञशट्स) तथा यण्डा 
(प्रेन) रगाएको वा 
नरगाएको अऩघषिक 
रगाएको वा नरगाएको, 
दङ्टई टङ्टप्ऩा जोङ्झडएका   
(स्राइस्ड) वा नजोङ्झडएको 
वा छेउको जोड (इण्ड 
ज्वाइण्टेड्) गङ्चयएको वा 
नगङ्चयएको, ६ ङ्झभ. ङ्झभ. 
भा नफढ्न े भोटाइ 
(ङ्झथकनेस) बएका अन्म 
काठ।  

 4408.10.00 -कोणधायी  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

  -उष्णप्रदेशीम (ट्रङ्जऩकर) 
काठको्  
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 4408.31.00 --गाढा यातो भेयान्ती, 
हरङ्टका यातो भेयान्ती य 
भेयान्ती फकाउ 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

 4408.39.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

 4408.90.00 -अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

४७.07  प्रङ्झतरब्ध (ङ्चयकबडि) (यद्दी 
य टङ्टिाटािी) कागत वा 
कागतको गाता (ऩेऩय 
फोडि)।    

  ४७०७.10.०० 

 

-अङ्जवयङ्ञित (अनङ्ञब्रज्ड) 
दृढ कागत (िाफ्ट 
ऩेऩय) वा कागतगाता 
(ऩेऩय फोडि) वा 
िोल्सीदाय कागत 
(कोरुगेटेड ऩेऩय) वा 
कागतगाता  (ऩेऩय फोडि) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ४७०७.20.०० 

 

-सम्ऩूणित् यङ्गीन   
नगयेको, भङ्टख्मतमा  
ङ्जवयङ्ञित  यासामङ्झनक 
गङ्टबो (ऩल्ऩ) फाट 
फनाइएको अन्म कागत 
य कागतगाता (ऩेऩय 
फोडि)    

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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  ४७०७.30.०० -भङ्टख्मत् माङ्ञन्त्रक गङ्टबो 
(भेकाङ्झनकर ऩल्ऩ) फाट 
फनाइएको कागत वा 
कागतगाता (ऩेऩयफोडि) 
(जस्तै सभाचायऩत्र, 
ऩङ्झत्रका (जनिल्स) य 
त्मस्तै भङ्टद्रण साभग्रीहरु)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ४७०७.90.०० -अन्म, नकेराइएको  वा  
नछङ्टट्याइएको  यद्दी य 
टङ्टिाटािीहरु (अवशेष) 
(वेष्ट एण्ड स््माऩ) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७२.04  यद्दी पराभ य ऩत्र ङ्ट; ऩङ्टन 
ऩगाङ्झरन े पराभ वा 
इस्ऩातको ईट आकायको 
(इन्गोट) ऩत्र ङ्ट। 

 

  ७२०४.10.०० -यद्दी ढारेको (कास्ट) 
पराभको यद्दी य ऩत्र 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

   -ङ्झभङ्ञित इस्ऩात 
(एल्वामङ्ञस्टर) का  यद्दी 
य ऩत्र ङ््ट   

 

  ७२०४.21.०० --ङ्ञिमा नराग्ने 
इस्ऩातको 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.29.०० --अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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  ७२०४.30.०० -ङ्जटनमङ्टि पराभ वा 
इस्ऩातका यद्दी वा ऩत्र ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

   -अन्म यद्दी य ऩत्र ङ््ट    

  ७२०४.41.०० 

 

 

--गट्ठा (वण्डर) भा बए 
वा नबएका, 
(कायिानाको काभ ऩङ्झछ 
ङ्झनस्केका) टिङ्झनिङ्ग, शेङ्झबङ्ग, 
ङ्ञचप्स, ङ्झभङ्झरङ्ग वेष्ट, स-
डस्ट, ङ्जपङ्झरङ्गस, ङ्जट्रङ्झभङ्गस 
य स्टैङ्ञम्ऩङ्ग जस्ता 
छ्याङ्कन, टङ्टिाटािी य 
धङ्टरो रूऩका ऩत्र ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.49.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.50.०० इॉट आकायको (इनगट) 
ऩङ्टन ऩगाङ्झरने ऩत्र ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७४ ०४ ७४०४.00.०० ताभा अवशेष य ऩत्र ङ्ट।  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७६ ०२ ७६०२.००.०० अरङ्टङ्झभङ्झनमभ अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७९ ०२ ७९०२.००.०० जस्ता अवशेष य  
ऩत्र ङ्टहरु।  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

८० ०२ ८००२.००.०० ङ्जटनको अवशेष य  
ऩत्र ङ्टहरु। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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८५.४८ ८५४८.००.०० मस  बागभा  अन्मत्र  
उल्रेि   वा सभावेश   
नबएका, मन्त्रावरी   
(भेङ्ञशनयी) वा  उऩकयण 
(एऩयेटस) का  वैद्यङ्टङ्झतक 
अङ्गहरु (ऩाट्सि) । 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

८५.४९  वैद्यङ्टङ्झतक (इरेङ्ञक्ट्रकर) य 
इरेक्ट्रोङ्झनक अवशेष 
(वेस्ट) तथा ऩत्र ङ्ट 
(स््माऩ)  

  -प्राथङ्झभक सेरहरू, 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू य 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरूका 
अवशेष य ऩत्र ङ्ट; प्रमङ्टि 
प्राथङ्झभक सेरहरू, प्रमङ्टि 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू य 
प्रमङ्टि ङ्जवद्यङ्टत  
सिामकहरूका अवशेष य 
ऩत्र ङ्ट:   

 ८५४९.११.०० --ङ्झरड-एङ्झसड 
सिामकहरू 
(एक्मङ्टभ ङ्टरेटसि) का 
अवशेष य ऩत्र ङ्ट; प्रमङ्टि 
ङ्झरड-एङ्झसड ङ्जवद्यङ्टत 
सिामकहरू 
(एक्मङ्टभ ङ्टरेटसि) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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 ८५४९.१२.०० --अन्म,  ङ्झससा (ङ्झरड), 
क्माडङ्झभमभ वा ऩायो 
(भक्मूियी) बएका 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.१३.०० --यासामङ्झनक प्रकाय 
अनङ्टसाय छाॉङ्जटएका 
(सटेड)  य ङ्झससा, 
क्माडङ्झभमभ वा ऩायो 
(भक्मूियी) नबएका । 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.१४.०० --नछाॉङ्जटएका (अनसटेड)    
य ङ्झससा, क्माडङ्झभमभ वा 
ऩायो (भक्मूियी)  

नबएका । 
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.१९.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  -भङ्टख्मतमा फहङ्टभूल्म 
धात ङ्टको ऩङ्टन:प्राङ्झप्त 
(ङ्चयकबयी) को कामिभा 
प्रमोग हङ्टने:  
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 ८५४९.२१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू, 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, 
क्माथोड ये ट्यङ्टफको काॉच  
वा अन्म सङ्जिम काॉच, 
वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा 
ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू 

(ऩीसीफीहरू) बएका 
वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.२९.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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 ८५४९.३१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू, 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, 
क्माथोड ये ट्यङ्टफको काॉच  
वा अन्म सङ्जिम काॉच, 
वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा 
ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू 

(ऩीसीफीहरू) बएका 
वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.३९.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  -अन्म:  
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 ८५४९.९१.०० --प्राथङ्झभक सेरहरू, 
प्राथङ्झभक ब्माट्रीहरू, 
ङ्जवद्यङ्टत सिामकहरू, 
भक्मूियी-स्वीचहरू, 
क्माथोड ये ट्यङ्टफको काॉच  
वा अन्म सङ्जिम काॉच, 
वा क्माडङ्झभमभ, ऩायो, 
ङ्झससा वा 
ऩोङ्झरक्रोङ्चयङ्झनकृत 
फाइपेनरहरू 
(ऩीसीफीहरू) बएका 
वैद्यङ्टङ्झतक वा इरेक्ट्रोङ्झनक 
अवमवहरू (कम्ऩोनेन्ट्स)   

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ८५४९.९९.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

२. ङ्झनकासी हङ्टने भारवस्तङ्टको वगॉकयणका राङ्झग बन्साय कामािरमहरूरे अनङ्टसूची-
१ को ऩङ्चयच्छेद १ देङ्ञि २१ सम्भ ऩने बाग १ देङ्ञि ९७ सम्भभा 
उङ्ञल्रङ्ञित उऩशीषिकको प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ। 

३. ङ्ञजल्रा वन कामािरमको इजाजत ङ्झरई उद्योगरे धूऩ वा हवनभा प्रमोग हङ्टने 
गयी सल्राफाट फनाएको स-साना टङ्टिाहरू (ङ्ञचप्स)  (उऩशीषिक 
४४०१.३१.०० य ४४०१.३९.००) ङ्झनकासी गदाि दश प्रङ्झतशत भात्र 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

४. सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि िङ्जटने नेऩारी सेना, सशस्त्र 
प्रहयी य नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग यऺा भन्त्रारम वा गहृ भन्त्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा रैजाने आभौड ऩसिनर क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय 
रगामत सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट रगतभा यािी ङ्झनकासी गनि ङ्छदइनेछ।   
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अनङ्टसूची -३ 

(दपा १० सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 

 

(१) देहामका सवायी तथा ढङ्टवानीका साधन ऩैठायी हङ्टॉदाका फित बन्साय 
ङ्जवन्दङ्टभा य स्वदेशभा उत्ऩादन  हङ्टने सवायी तथा ढङ्टवानीका साधनभा  दतािका 
फित देहाम फभोङ्ञजभको सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछ :- 

सवायी तथा ढङ्टवानीका साधनको ङ्जकङ्झसभ दस्तङ्टय 

(क) शीषिक ८७.०२ भा ऩने फस, 
ङ्झभनीफस, भाइिोफस, शीषिक 
८७.०४ भा ऩने  ट्रक , ङ्जट्रऩय,   
डम्ऩय, रयी, ट्रकरयी,  ङ्झभनीट्रक, 
ङ्झभनीङ्जट्रऩय, फन्द कन्टेनय सङ्जहतको 
ट्रक, ग्माॉस वोक्ने फङ्टरेट, ट्याङ्कय, 
ट्रक चेङ्झससभा जडान बएको गावेज 
कम्प्माक्टय, ङ्झसभेण्ट फल्कय। 

भूल्मको सात प्रङ्झतशत 

(ि) २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भका शीषिक 
८७.०२  य ८७.०३ भा ऩने 
काय, जीऩ, भ्मानहरु, शीषिक 
८७.०४ भा ऩने ङ्झसङ्गर य डफर 
क्माव ङ्जऩकअऩ गाडी तथा डेङ्झरबयी 
भ्मान  

भूल्मको आठ प्रङ्झतशत 

(ग) २००० ङ्झस.ङ्झस. बन्दा भाङ्झथका  
शीषिक ८७.०२  य ८७.०३ भा 
ऩने काय, जीऩ,  भ्मानहरु, शीषिक 
८७.०४ भा ऩने ङ्झसङ्गर य डफर 
क्माव ङ्जऩकअऩ गाडी तथा डेङ्झरबयी 
भ्मान 

भूल्मको दश प्रङ्झतशत 

(घ) धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम  भोटय भात्र भूल्मको ऩाॉच प्रङ्झतशत 
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बएका काय, जीऩ,  भ्मान, 
(तीनऩाङ्क्रग्र े  वाहेक) 

(ङ) धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम  भोटय भात्र 
बएका फस, ङ्झभङ्झनफस, भाइिोफस य 
शीषिक ८७.०४ भा ऩने धक्का ङ्छदने 
ङ्जवद्यङ्टतीम भोटय भात्र बएका ढङ्टवानीका 
साधन, (तीनऩाङ्क्रग्र ेफाहेक) 

भूल्मको दङ्टई दशभरव ऩाॉच 
प्रङ्झतशत 

(च) भोटयसाइकर य स्कङ्ट टय:  

(अ) १२५ ङ्झस.ङ्झस. सम्भको प्रङ्झत गोटा रु. १५,०००।– 

(आ) १२५ ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय २५० 
ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको प्रङ्झत गोटा रु. १८,०००।– 

(इ) २५० ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय ४०० 
ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको प्रङ्झत गोटा रु. ५०,०००।– 

(ई) ४०० ङ्झस.ङ्झस. नाघेको  प्रङ्झत गोटा रु.१,००,०००।– 

(ऊ) धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम  भोटय भात्र 
बएका भोटयसाइकर य स्कङ्ट टय प्रङ्झत गोटा रु. १०,०००।– 

(छ) धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतीम  भोटय भात्र 
बएका तीनऩाङ्क्रग्र ेसवायी य ढङ्टवानी साधन 

प्रङ्झत गोटा रु. १०,०००।– 

(ज) शीषिक ८७.०३ य ८७.०४ भा 
ऩने अन्म तीनऩाङ्क्रग्र े सवायी तथा 
ढङ्टवानीका साधनहरु  

प्रङ्झत गोटा रु.१५,०००।– 

 

(झ) भाङ्झथ उल्रेि गङ्चयए फभोङ्ञजभ 
फाहेकका शीषिक ८७.०२, ८७.०३ य 
८७.०४ भा ऩने अन्म सवायी य 
ढङ्टवानीका साधन 

भूल्मको दश प्रङ्झतशत 

(ञ) शीषिक ८७.०६ भा ऩने चेङ्झसस भूल्मको नौ प्रङ्झतशत 

(ट) जङ्टनसङ्टकै प्रङ्जिमाफाट सङ्टरु दताि हङ्टन  
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आउने सवायी तथा ढङ्टवानीका  साधनभा 
मस दपाभा उल्रेि बए अनङ्टसाय  नै 
सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछ। 

 

(२) भाङ्झथ दपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेि बए ताऩङ्झन तर उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जवषमभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(क) कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग तथा कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने 
भोटय गाडी,  अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने गयी 
फनाइएका १५५ सी.सी. सम्भका स्कूटय, दभकर, एम्फङ्टरेन्स, शव 
फाहन य शीषिक ८७.०५ भा ऩने ङ्जवशेष उदे्दश्म बएका साधनभा 
सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्न ेछैन। 

(ि) चारीस वा सोबन्दा फढी ङ्झसट ऺभताका कम्तीभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सिारन गने गयी दताि बएका सहकायी सॊस्था 
तथा कम्ऩनीरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उि 
ऺभताका तमायी फस तथा ङ्झतनका चेङ्झससभा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
राग्न ेछैन। 

(ग) सॊमङ्टि याष्ड सङ्घको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि िङ्जटने नेऩारी सेना, 
सशस्त्र प्रहयी य नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग नेऩार सयकाय, यऺा 
भन्त्रारम वा गहृ भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारभा दताि नहङ्टने गयी 
अस्थामी ऩैठायी हङ्टने  सवायी  तथा ढङ्टवानीका साधनभा सडक ङ्झनभािण 
दस्तङ्टय राग्न ेछैन। 

(घ) ङ्जवभानस्थरङ्झबत्र मात्र ङ्ट टङ्झभिनरदेङ्ञि वामङ्टमानसम्भ मात्र ङ्ट ल्माउने य 
रैजाने गयी भात्र चल्ने शतिभा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने फसभा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्ने छैन। 

(ङ) नेऩार सयकायफाट बन्साय सङ्टङ्जवधा (कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा) वा ऩूणि  वा 
आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ऩाई वा नेऩार सयकायको ङ्झनणिमफाट एक 

प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई वा रगत वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा अस्थामी 
ऩैठायी बएका सवायी तथा ढङ्टवानीका साधन ङ्झफिी गयेभा वा उऩहाय 
ङ्छदएभा वा आपईअ रे  उऩमोग गयी स्थामी ऩैठायीभा रुऩान्तयण गनि 
चाहेभा एक ऩटक सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय ङ्झतङ्चयसकेको बए ऩङ्टन् सडक 
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ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्ने  छैन। सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय नङ्झतयेको बए 
स्थामी ऩैठायीभा रुऩान्तयण गदािका फित सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
राग्नेछ। 

(३) सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय ङ्झतयेको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गयेय भात्र सम्फङ्ञन्धत 
मातामात व्मवस्था कामािरमरे सवायी तथा ढङ्टवानी साधन दताि गनङ्टि 
ऩनेछ। बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास हङ्टॉदा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
असङ्टर गनि छङ्टट बएको देङ्ञिएभा छङ्टट बएको दस्तङ्टय असङ्टर गयेको 
प्रभाण बन्साय कामािरमफाट प्राप्त बएऩङ्झछ भात्र दताि गनङ्टि ऩनेछ। 

 

स्ऩष्टीकयण : मस अनङ्टसूचीको प्रमोजनको राङ्झग,- 
(१) “भूल्म” बङ्ङारे आन्तङ्चयक उत्ऩादन वा िङ्चयदको हकभा सवायी तथा 

ढङ्टवानी साधनको ङ्झफिी फीजकभा उङ्ञल्रङ्ञित भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय 
सङ्जहतको फीजक भूल्म, ऩैठायीको हकभा बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क, 
भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय तथा बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा राग्न ेसफै प्रकायका दस्तङ्टय 
य शङ्टल्क सभावेश बएको भूल्म सम्झनङ्ट ऩछि। 

(२) “जङ्टनसङ्टकै प्रङ्जिमाफाट” बङ्ङारे ङ्झरराभ, जपत, हस्तान्तयण, िङ्चयद वा 
ङ्झफिीफाट दताि हङ्टन आउन ेसवायी साधन सम्झनङ्ट ऩछि। 
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अनङ्टसूची–४ 

   (दपा १२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क 

1. आङ्झथिक वषि २०७९/८० भा नेऩारभा चरङ्ञचत्रको प्रदशिनभा चरङ्ञचत्र  घयरे 
प्रदशिन गने ङ्जवदेशी चरङ्ञचत्रको सफै िेणीको प्रवेश शङ्टल्कभा ऩन्र प्रङ्झतशत 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ। 

२. चरङ्ञचत्र घयरे क्माङ्झफन सिारन गनि ऩाउनेछ। ङ्जवदेशी चरङ्ञचत्र प्रदशिन गये 
फाऩत त्मस्तो क्माङ्झफनको सफै िेणीको ङ्जटकट ङ्झफिीफाट असङ्टर गने चरङ्ञचत्र 
ङ्जवकास शङ्टल्कको दय प्रवेश शङ्टल्कको फीस प्रङ्झतशत हङ्टनेछ। 

३.  चरङ्ञचत्र  घयरे आ पूरे प्रदशिन गयेको चरङ्ञचत्रको दैङ्झनक ङ्जटकट ङ्झफिीको 
ङ्जववयण अङ्झबरेि ङ्झफिी िाताभा दैङ्झनक  रूऩभा अद्यावङ्झधक गनङ्टि ऩनेछ। 
चरङ्ञचत्र घयरे चरङ्ञचत्र प्रदशिन सम्फन्धी ङ्जववयण साप्ताङ्जहक  रूऩभा काठभाडौं 
उऩत्मकाको हकभा चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडि य सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरमभा तथा अन्म ऺेत्रको हकभा आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम बएको 
ङ्ञजल्राभा सो कामािरमभा य आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम नबएको ङ्ञजल्राभा 
कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

४. चरङ्ञचत्र घयरे ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारी (ई-ङ्जटकेङ्जटङ्ग ङ्झसष्टभ) फाट ङ्जटकट जायी गयी 
केन्द्रीम च रङ्ञचत्र व्मवस्थाऩन प्रणारी  (सेन्ट्रर ङ्झसनेभा म्मानेजभेन्ट ) को 
सबियसॉग ङ्झरङ्क गनङ्टि ऩनेछ। 

५. प्रकयण ४ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमभा ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारी जडान तथा के न्द्रीम 
सबियसॉग ङ्झर ङ्क नगयी ङ्जटकट जायी गयेको ऩा इएभा त्मसयी जायी गङ्चयएको 
ङ्जटकटफाट प्राप्त यकभको ऩङ्जहरो ऩटक का राङ्झग शतप्रङ्झतशत एक ऩटकबन्दा 
फढीको राङ्झग दङ्टई सम प्रङ्झतशत जङ्चयफाना रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

6. प्रकयण १ य २ फभोङ्ञजभको शङ्टल्क चरङ्ञचत्र  घयरे असङ्टर गयी प्रत्मेक 
भङ्जहनाको शङ्टल्क अको भङ्जहनाको ऩच्चीस गतेङ्झबत्र प्रकयण ५ को अधीनभा 
यही ङ्जववयण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता सेवा 
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कामािरम वा सो कामािरमहरू नबएको ङ्ञजल्राभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक 
कामािरमभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ। तोकेको सभमभा शङ्टल्क नफङ्टझाउनेराई 
प्रत्मेक भङ्जहनाको फङ्टझाउनङ्ट ऩने शङ्टल्कको ऩच्चीस प्रङ्झतशत जङ्चयफाना राग्नेछ। 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको भाङ्झसक ङ्जववयण उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबत्र चरङ्ञचत्र 
ङ्जवकास फोडिभा सभेत फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
ङ्जववयण फक्स अङ्जपस प्रणारीफाट सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

7. चरङ्ञचत्र घयरे चरङ्ञचत्र प्रदशिन गयी चरङ्ञचत्र प्रदशिन नगयेको बनी वा 
ङ्जवदेशी चरङ्ञचत्र प्रदशिन गयी नेऩारी चरङ्ञचत्र प्रदशिन गयेको हो बनी वा 
वास्तङ्जवक ङ्जटकट ङ्झफिीबन्दा कभ ङ्जटकट ङ्झफिी दैङ्झनक ङ्झफिी िाताभा जनाई 
झङ्टट्टा ङ्जववयण ङ्छदएभा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना रगाई त्मसयी छङ्झरएको 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क सङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ:- 

(क) ऩङ्जहरो ऩटक बए छङ्झरएको चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको शत 
प्रङ्झतशत। 

(ि) दोस्रो ऩटक वा सोबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै ऩटक बए ऩङ्झन छङ्झरएको 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको दङ्टई सम प्रङ्झतशत।  

8. प्रकयण ४ य ५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको म्माद व्मङ्झतत बएको दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र 
जङ्चयफाना सङ्जहत शङ्टल्क नफङ्टझाउने चरङ्ञचत्र घय फन्द गयी रागेको शङ्टल्क तथा 
जङ्चयफाना सभेत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतरे असङ्टर गनेछ। सभमभा ङ्जववयण ऩेश 
नगयेभा प्रङ्झत भङ्जहना एक हजाय रुऩैमाॉ जङ्चयफाना राग्नेछ। 

9.  ङ्जवऩद्, उऩकयणीम भभित सम्बाय वा अन्म कङ्ट नै कायणरे सात ङ्छदन वा 
सोबन्दा फढी ङ्छदन चरङ्ञचत्र  घय फन्द बएको व्महोया प्रकयण ११ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित कामािरमरे प्रभाङ्ञणत गयेको अवस्थाभा फन्द बएको ङ्छदनको 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क राग्ने छैन। 

10.  ङ्जवद्याथॉ  वगिको सहङ्टङ्झरमतको राङ्झग शङ्झनफाय ङ्झफहान ८ फजेको य साविजङ्झनक 
ङ्झफदा ऩयेका ङ्छदनको ङ्झफहान ८ फजेको चरङ्ञचत्र प्रदशिनभा चरङ्ञचत्र ङ्जवकास 
शङ्टल्कभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ।  
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11.  मस अनङ्टसूची फभोङ्ञजभ गयेको ङ्झनणिम उऩय ऩईअतीस ङ्छदनङ्झबत्र याजस्व 
न्मामाङ्झधकयणभा ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ।  

12. चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क सम्फन्धी प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा 
कयदाता सेवा कामािरम बएको ङ्ञजल्राभा सो कामािरमरे य आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरम वा कयदाता सेवा कामािरम नबएको ङ्ञजल्राभा कोष तथा रेिा 
ङ्झनमन्त्रक कामािरमरे गनेछ।  

१3. चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको अनङ्टगभन चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिरे सभेत गनेछ। 
चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको स्थरगत ङ्झनयीऺणका राङ्झग फोडिफाट िङ्जटई 
आएका कभिचायीराई चरङ्ञचत्र सम्फन्धी अङ्झबरेि , ङ्झफिी िाता तथा दशिक 
सङ्क्रख्मा सम्फन्धी अङ्झबरेि चरङ्ञचत्र  घयरे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  
सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता सेवा कामािरम वा कोष 
तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमरे आवश्मकता  अनङ्टसाय अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनयीऺण गनेछन।्  

१4. चरङ्ञचत्र घयका सिारकरे चरङ्ञचत्र प्रदशिन गनङ्टिबन्दा एक ङ्छदन अगावै 
आपूरे प्रमोग गने ङ्जटकटको ङ्झसरङ्झसरेवाय नम्फय , चरङ्ञचत्रको नाभ य प्रदशिन 
गङ्चयने ङ्झभङ्झत चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडि य आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता 
सेवा कामािरम वा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्त्रक कामािरमभा जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ य सोको अङ्झबरेि चरङ्ञचत्र घयरे याख्नङ्ट ऩनेछ। 

१5.  मस अनङ्टसूची फभोङ्ञजभ असङ्टर बएको चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको नब्फे प्रङ्झतशत 
यकभ चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिराई य फाॉकी दश प्रङ्झतशत यकभ आन्तङ्चयक 
याजस्व ङ्जवबागरे तोकेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको 
प्रशासन गने कामािरमको प्रशासङ्झनक तथा बौङ्झतक सङ्टधाय कामिभा िचि गनि 
सङ्जकनेछ। चरङ्ञचत्र ङ्जवकास फोडिरे आ पूरे प्राप्त गयेको चरङ्ञचत्र ङ्जवकास 
शङ्टल्क यकभको ऩच्चीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी यकभ प्रशासङ्झनक कामिभा िचि गनि 
ऩाउने छैन। 

१6. चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्क सम्फन्धी अन्म प्रङ्जिमागत कङ्ट या चरङ्ञचत्र ङ्जवकास 
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फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१7. चरङ्ञचत्र ङ्जवकास शङ्टल्कको रेिाऩयीऺण भहारेिाऩयीऺकफाट हङ्टनेछ।   

 
 

 
 

 


