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नेपयल सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथ बनेको विधेयक 
प्रस्तयिनय: नेपयल सरकयरको आसर्थक िर्थ २०७9/०80 को अर्थ सम्बन्धी 
प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथ रयजस्ि सङ्कलन गने, कर घटयउने, बढयउने, 
छुट ददने तर्य रयजस्ि प्रशयसन सम्बन्धी प्रिसलत कयनूनलयई संशोधन गनथ 
ियञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनयएको छ। 
१. संचिप्त नयम र प्रयरम्भ: (१) यस ऐनको नयम "आसर्थक ऐन, 

२०७9" रहेको छ।  
(२) यो ऐनको दफय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 33, 34 र 36 तरुून्त प्रयरम्भ हनुे%न ् र अन्य दफयहरू 
संित ्2079 सयल सयउन 1 गतेदेचि प्रयरम्भ हनुेछन।् 

२. भन्सयर महसलु: (१) पैठयरी हनुे मयलिस्तमुय अनसूुिी-१ बमोचजम 
भन्सयर महसलु लगयइन ेर असलु गररनेछ।  

  (२) सनकयसी हनु े मयलिस्तमुय अनसूुिी-२ बमोचजम 
भन्सयर महसलु लगयइन ेर असलु गररनेछ।  

३. भन्सयर सेिय दस्तरु: सनकयसी िय पैठयरी हनु े मयलिस्तकुो प्रसत 
प्रज्ञयपनपत्रमय सनकयसी बयपत एक सय रुपैययाँ र पैठयरी बयपत पयाँि 
सय रुपैययाँ भन्सयर सेिय दस्तरु लगयइने र असलु गररनेछ।  

  तर सनकयसी महसलु लयग्ने मयलिस्त,ु कूटनीसतक तर्य 
महसलु सवुिधयमय सनकयसी िय पैठयरी हनुे मयलिस्त ु तर्य महसलु 
सतरी अस्र्ययी पैठयरी हनुे मयलिस्त,ु हियईमयगथबयट ययत्रलेु आफूसाँगै 
लैजयन े मयलिस्त ु र पयाँि हजयर रुपैययाँसम्म मूल्यको सनकयसी िय 
पैठयरी हनुे मयलिस्तमुय भन्सयर सेिय दस्तरु लयग्ने छैन। 

४. कृवर् सधुयर शलु्क: अनसूुिी-१ को दफय १६ मय उल्लेि भएकय 
मयलिस्त ु पैठयरी हुाँदय पैठयरी मूल्यमय सोही दफयमय उचल्लचित 
दरले कृवर् सधुयर शलु्क लगयइने र असलु गररनेछ। 
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  तर त्यस्तय मयलिस्तकुो पैठयरी हुाँदय भन्सयर महसलु लयग्ने 
रहेछ भने त्यस्तो पैठयरीमय कृवर् सधुयर शलु्क लयग्ने छैन। 

५= अन्ताःशलु्क: नेपयलसभत्रको कयरियनयबयट उत्पयदन िय तययर भएकय 
मयलिस्त ुिय पदयर्थ, पैठयरी भएकय मयलिस्त ुिय पदयर्थ िय सेियमय 
अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८ बमोचजम अन्ताःशलु्क लगयइने र असलु 
गररनेछ। 

६. मूल्य असभिवृि कर: मूल्य असभिृवि कर ऐन, २०५२ बमोचजम 
मूल्य असभिृवि कर लगयइने र असलु गररनेछ। 

७. स्ियस््य जोचिम कर: (१) विदेशबयट पैठयरी हनुे र स्िदेशमय 
उत्पयददत सबाँडीमय प्रसत चिल्ली तीस पैसय‚ िरुोट र ससगयरमय प्रसत 
चिल्ली सयठी पैसय र तययरी ियने सतुी, िैनी, गटु्िय, पयन मसलयमय 
प्रसत वकलोग्रयम सयठी रुपैययाँकय दरले समदरमय स्ियस््य जोचिम 
कर लगयई असलु गररनेछ। 

  (२) उपदफय (१) बमोचजमको कर पैठयरीकय बित 
भन्सयर सबन्दमुय र स्िदेशी उत्पयदनकय हकमय प्रसतष्ठयनबयट 
सनष्कयसनकय बित असलु गररनेछ। 

(३) स्ियस््य जोचिम करको सनयमन र प्रशयसन 
आन्तररक रयजस्ि विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ।  

८.  चशिय सेिय शलु्क: (१) विदेशमय अध्ययन गनथ जयने विद्ययर्ीलयई 
चशिण शलु्क बयपत विदेशी मदु्रयको सटही सवुिधय ददाँदय त्यस्तो 
सटही रकममय दईु प्रसतशत चशिय सेिय शलु्क लगयइने र असलु 
गररनेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजम विदेशी मदु्रयको सटही सवुिधय 
उपलब्ध गरयउने बैङ्क िय वित्तीय संस्र्यले चशिय सेिय शलु्क बयपत 
सङ्कलन गरेको रकम अको मवहनयको पच्िीस गतेसभत्र रयजस्ि 
ियतयमय जम्मय गरी सोको वििरण सवहतको जयनकयरी सम्बचन्धत 
रयजस्ि कयययथलयमय पठयउन ुपनेछ। 
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(३) उपदफय (२) बमोचजमको म्ययदसभत्र कुनै बैङ्क िय 
वित्तीय संस्र्यले चशिय सेिय शलु्कको रकम दयचिल नगरेमय ियवर्थक 
पन्र प्रसतशतकय दरले ब्ययज बझुयउन ुपनेछ। 

(४) उपदफय (१) बमोचजम सटही सवुिधय सलई चशिय 
सेिय शलु्क बझुयएकय तर विदेशमय अध्ययन गनथ जयन नपयएकय 
विद्ययर्ीले विदेशी मदु्रय वफतयथ गरी चशिय सेिय शलु्क वफतयथ मयग 
गरेमय आन्तररक रयजस्ि विभयगले तोकेको प्रवियय बमोचजम 
सम्बचन्धत बैङ्क मयफथ त वफतयथ ददइनेछ।  

(5) चशिय सेिय शलु्कको प्रशयसन आन्तररक रयजस्ि 
विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ।  

९. पूियथधयर विकयस कर: नेपयलमय पैठयरी हनुे पेट्रोल र सडजेलमय प्रसत 
सलटर दश रुपैययाँको दरले पूियथधयर विकयस कर भन्सयर सबन्दमुय 
लगयई असलु गररनेछ। 

१०. सडक सनमयथण दस्तरु: (१) नेपयलसभत्र पैठयरी िय उत्पयदन हनुे 
सियरी सयधनमय अनसूुिी-३ बमोचजम सडक सनमयथण दस्तरु लगयई 
असलु गररनेछ। 

  (२) उपदफय (१) बमोचजमको दस्तरु यो ऐन प्रयरम्भ 
भएपसछ पैठयरी हनुे सियरी सयधनमय भन्सयर सबन्दमुय भन्सयर 
कयययथलयले र यो ऐन प्रयरम्भ हनुभुन्दय पवहले पैठयरी भई दतयथ हनु 
बयाँकी रहेकय तर्य स्िदेशमय उत्पयदन भई उपभोगमय आउने सियरी 
सयधनको हकमय त्यस्तय सियरी सयधन दतयथ गने कयययथलयले दतयथ 
गदयथको बित असलु गनेछ। 

  (३) उपदफय (२) बमोचजमको सडक सनमयथण दस्तरु 
सङ घीय सचञ् ित कोर्मय दयचिल गनुथ पनेछ।  

  (४) उपदफय (२) बमोचजम सङ्कलन भएको दस्तरुको 
वििरण मयससक रूपमय नेपयल सरकयर‚ अर्थ मन्त्रयलयमय पठयउन ु
पनेछ। 
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११. सडक ममथत तर्य सधुयर दस्तरु: सडक ममथत तर्य सधुयर गनथ 
विदेशबयट नेपयलमय पैठयरी हनुे पेट्रोलमय प्रसत सलटर ियर रुपैययाँ र 
सडजेलमय प्रसत सलटर दईु रुपैययाँ सडक ममथत तर्य सधुयर दस्तरु 
भन्सयर सबन्दमुय लगयई असलु गररनेछ। 

१२. िलचित्र विकयस शलु्क: नेपयलमय िलचित्र घरले प्रदशथन गने 
विदेशी िलचित्रको प्रिेश शलु्कमय अनसूुिी-४ बमोचजम िलचित्र 
विकयस शलु्क लगयई असलु गररनेछ।  

१३. प्रदूर्ण सनयन्त्रण शलु्क: (१) नेपयलसभत्र सबिी वितरण हनु ेपेट्रोल 
तर्य सडजेलमय प्रसत सलटर एक रुपैययाँ पियस पैसयकय दरले प्रदूर्ण 
सनयन्त्रण शलु्क लगयई असलु गररनेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजमको शलु्क पैठयरीकतयथले असलु 
गरी प्रत्येक मवहनयको शलु्क अको मवहनयको पच्िीस गतेसभत्र 
रयजस्ि ियतयमय दयचिल गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफय (२) बमोचजमको अिसधसभत्र शलु्क दयचिल 
नगरेमय सम्बचन्धत पैठयरीकतयथबयट ियवर्थक पन्र प्रसतशत ब्ययजसवहत 
असलु गररनेछ।  

(४) प्रदूर्ण सनयन्त्रण शलु्कको प्रशयसन आन्तररक 
रयजस्ि विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ। 

१४. टेसलफोन स्ियसमत्ि शलु्क: (१) टेसलफोन जडयन गने ग्रयहकबयट 
टेसलफोन स्ियसमत्ि शलु्क बयपत पयाँिसय रुपैययाँ असलु गररनेछ। 
टेसलफोनको स्ियसमत्ि पररितथन भएको अिस्र्यमय टेसलफोनको 
स्ियसमत्ि प्रयप्त गने व्यचिबयट समते त्यस्तो शलु्क असलु गररनेछ। 

तर मोबयइल टेसलफोनको हकमय प्रत्येक ससमकयडथ र 
ररियजथ शलु्कको दईु प्रसतशतकय दरले टेसलफोन स्ियसमत्ि शलु्क 
लयग्नेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोचजमको शलु्क दूरसञ्चयर सेिय 
उपलब्ध गरयउन े सनकययले असलु गरी प्रत्येक मवहनयको शलु्क 
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अको मवहनयको पच्िीस गतेसभत्र रयजस्ि ियतयमय दयचिल गनुथ 
पनेछ।  

(३) उपदफय (२) बमोचजमको अिसधसभत्र शलु्क दयचिल 
नगरेमय सम्बचन्धत सनकययबयट ियवर्थक पन्र प्रसतशत ब्ययजसवहत 
असलु गररनेछ।  

(४) टेसलफोन स्ियसमत्ि शलु्कको प्रशयसन आन्तररक 
रयजस्ि विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ। 

१५. दूरसञ्चयर सेिय दस्तरु: (१) टेसलफोन, मोबयइल, इन्टरनेट जस्तय 
दूरसञ्चयर सेिय उपलब्ध गरयउने सनकययले ग्रयहकबयट सलने 
महसलुको दश प्रसतशत रकम दूरसञ्चयर सेिय दस्तरु बयपत असलु 
गनुथ पनेछ।  

  (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
दूरसञ्चयर सेिय उपलब्ध गरयउने अनमुसत प्रयप्त सनकययबीि एकले 
अकोको नेटिकथ  प्रयोग गरे बयपत सतनुथपने शलु्क (इन्टर कनेक्सन 
ियजथ) र वफक्स ब्रोडब्ययण्ड सेिय शलु्कको पियस प्रसतशतसम्मको 
ममथत सम्भयर शलु्कमय त्यस्तो दस्तरु लयग्न ेछैन। 

  (३) उपदफय (१) बमोचजमको दस्तरु दूरसञ्चयर सेिय 
उपलब्ध गरयउन े अनमुसत प्रयप्त व्यचि िय सनकययले असलु गरी 
प्रत्येक मवहनयको शलु्क अको मवहनयको पच्िीस गतेसभत्र मूल्य 
असभिृवि कर सवहत रयजस्ि ियतयमय दयचिल गनुथ पनेछ।  

(4) उपदफय (३) बमोचजमको अिसधसभत्र दस्तरु दयचिल 
नगरेमय सम्बचन्धत व्यचि िय सनकययबयट त्यस्तो बयाँकी रकममय 
मयससक पयाँि प्रसतशतकय दरले र्प दस्तरु असलु गररनेछ। 

(5) दूरसञ्चयर सेिय दस्तरुको प्रशयसन आन्तररक रयजस्ि 
विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ।  

१६. क्ययससनो रोयल्टी: (१) नेपयलमय रहेकय क्ययससनो सञ्चयलन गनथ 
इजयजतपत्र प्रयप्त व्यचि िय संस्र्यले क्ययससनो सञ्चयलन गरे बयपत 
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ियवर्थक पयाँि करोड रुपैययाँ र आधसुनक मेचशन िय उपकरणको 
मयध्यमबयट मयत्र िेलयइने िेलको लयसग ियवर्थक एक करोड पियस 
लयि रुपैययाँ रोयल्टी सतनुथ पनेछ। 

(२) उपदफय (१) को प्रयोजनको लयसग एउटय 
इजयजतपत्रबयट एक स्र्यनमय मयत्र त्यस्तो िेल सञ्चयलन गनथ 
पयइनेछ।  

(३) उपदफय (१) बमोचजमको रोयल्टी रकम सम्बचन्धत 
क्ययससनो सञ्चयलन गनथ इजयजतपत्र प्रयप्त व्यचि िय संस्र्यले पसु 
मसयन्तसभत्र ियलीस प्रसतशत, िैत्र मसयन्तसभत्र सत्तरी प्रसतशत र 
बयाँकी रकम असयर मसयन्तसभत्र नेपयल सरकयर‚ संस्कृसत, पयथटन 
तर्य नयगररक उड्डयन मन्त्रयलयमय दयचिल गनुथ पनेछ।  

(४) उपदफय (३) बमोचजमको अिसधसभत्र रोयल्टी रकम 
दयचिल नगने व्यचि िय संस्र्यबयट सो प्रत्येक अिसध नयघेको तीन 
मवहनयसम्मको लयसग उि रोयल्टी रकमको पन्र प्रसतशतकय दरले 
र्प शलु्क र सो अिसधपसछ त्यस्तो बयाँकी रोयल्टी रकममय तीस 
प्रसतशतकय दरले ियवर्थक र्प शलु्क लगयई त्यस्तो रकम असलु 
गररनेछ।  

(५) क्ययससनो रोयल्टीको सनयमन र प्रशयसन सम्बन्धी 
सम्पूणथ कययथ नेपयल सरकयर‚ संस्कृसत, पयथटन तर्य नयगररक उड्डयन 
मन्त्रयलयबयट हनुेछ। 

१७. सयमयचजक सरुिय कोर् सम्बन्धी व्यिस्र्य: (१) आयकर ऐन, 
२०५८ को अनसूुिी–१ को दफय १ बमोचजम एकल प्रयकृसतक 
व्यचिको ियवर्थक पयाँि लयि रुपैययाँसम्म रोजगयरीको करयोग्य आय 
भएमय सो आयमय एक प्रसतशतकय दरले र दम्पचत्तको हकमय 
ियवर्थक छ लयि रुपैययाँसम्म रोजगयरीको करयोग्य आय भएमय एक 
प्रसतशतकय दरले कर लयग्नेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजमको कर रकम भिुयनीकय 
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बित स्रोतमय कट्टी गरी असलु गररनेछ। 

(३) उपदफय (२) बमोचजम असलु गररएको रकम छुटै्ट 
रयजस्ि ियतयमय जम्मय गररनेछ। 

(४) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
सनिृत्तभरण बयपतको आय‚ सनिृत्तभरण कोर् र योगदयनमय आधयररत 
सयमयचजक सरुिय कोर्मय योगदयन गने प्रयकृसतक व्यचिको आयमय 
यस दफय बमोचजमको कर लयग्ने छैन। 

१८. दर घटयउन, बढयउन िय छुट ददन सक्न:े (१) प्रिसलत कयनूनमय 
जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन नेपयल सरकयरले आिश्यकतय 
अनसुयर यो ऐन र प्रिसलत अन्य कयनून बमोचजम लगयइएकय 
दस्तरु, शलु्क, महसलु िय करको दर घटयउन, बढयउन िय त्यस्तो 
दस्तरु, शलु्क, महसलु िय कर आंचशक िय पूणथ रूपमय छुट ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
नेपयल सरकयर‚ अर्थ मन्त्रयलयले मनुयफयरवहत सयिथजसनक तर्य 
सयमदुयवयक संस्र्य, नेपयल सरकयर‚ प्रदेश सरकयर‚ स्र्यनीय तहकय 
सनकयय िय नेपयल सरकयरको स्ियसमत्ि भएकय सङ्गदठत संस्र्यलयई 
यस ऐन बमोचजम लयग्न े दस्तरु, शलु्क, महसलु िय करको दर 
घटयउन िय त्यस्तो दस्तरु, शलु्क, महसलु िय कर आंचशक िय पूणथ 
रूपमय छुट ददन सक्नेछ। 

(3) उपदफय (1) मय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
नेपयल सरकयर, अर्थ मन्त्रयलयले िैदेचशक ऋण िय अनदुयन 
सहयोगमय सञ्चयलन गररने आयोजनयकय लयसग िय नेपयल सरकयर िय 
लगयनी बोडथसाँग भएको आयोजनय विकयस सम्झौतय बमोचजम 
पररयोजनय विकयसकय लयसग आयोजनय िय आयोजनयले सनयिु 
गरेकय ठेकेदयरको नयममय पैठयरी हनुे मयलिस्तकुो पैठयरीमय 
उचल्लचित शतथको अधीनमय रही यस ऐन बमोचजम लयग्ने दस्तरु, 
शलु्क, महसलु िय करको दर घटयउन िय त्यस्तो दस्तरु, शलु्क, 
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महसलु िय कर आंचशक िय पूणथ रूपमय छुट ददन सक्नेछ। 
(4) उपदफय (१), (२) र (3) बमोचजम ददइएको छुट 

सवुिधयको कसैले दरुूपयोग गरेमय िय कुन ैियस प्रयोजनको लयसग 
छुट सवुिधयमय प्रयप्त गरेको मयलिस्त ु अन्य कययथमय प्रयोग गरेमय 
त्यसरी छुट ददइएको दस्तरु, शलु्क, महसलु िय कर रकम असलु 
गरी सो रकम बरयबर जररबयनय गरी असलु गररनेछ। 

(5) यस दफय बमोचजम करको दर घटयइएको, बढयइएको 
िय कुन ैदस्तरु, शलु्क, महसलु िय कर आंचशक िय पूणथ रूपमय छुट 
ददइएको वििरण प्रत्येक िर्थ नेपयल सरकयर‚ अर्थ मन्त्रयलयले 
सङ घीय संसदमय पेश गनुथ पनेछ। 

  (६) यस दफय बमोचजम दर घटयइएको, बढयइएको िय 
छुट ददइएको सूिनय नेपयल रयजपत्रमय प्रकयशन गनुथ पनेछ।  

१९. प्रवियय सरलीकरण िय बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्ने: (१) 
मूल्य असभिृवि कर ऐन, २०५२, अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८, 
आयकर ऐन, २०५८, भन्सयर ऐन, २०६४ िय यस ऐनको 
कयययथन्ियनको िममय सयिथजसनक शयचन्त र व्यिस्र्यमय गम्भीर 
िलल पगेुको िय सयिथजसनक आियगमनमय अिरोध भएको िय 
विपद्को कयरणले उचल्लचित ऐनले प्रदयन गरेको कुनै सवुिधय 
उपभोग गनथ नपयउन ेअिस्र्य ससजथनय भएमय, कुनै जवटलतय देचिएमय 
िय उचल्लचित ऐन िय यस ऐनको कयययथन्ियनमय कुनै बयधय 
अड्कयउ पनथ गएमय नेपयल सरकयर‚ अर्थ मन्त्रयलयले आिश्यकतय 
अनसुयर अिसध र्प गनथ, प्रवियय सरलीकरण गनथ िय कयययथन्ियनमय 
देचिएको बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्नछे। 

  (२) उपदफय (१) बमोचजम बयधय अड्कयउ फुकुिय 
गरेको सूिनय नेपयल रयजपत्रमय प्रकयशन गनुथ पनेछ। 

20. विद्यतुीय सेिय कर (सडचजटल ससभथस ट् ययक् स): (1) गैरबयससन्दय 
व्यचिले नेपयलकय उपभोियलयई उपलब्ध गरयएको विद्यतुीय सेियको 
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कयरोबयर मूल्यमय दइुथ प्रसतशतकय दरले विद्यतुीय सेिय कर (सडचजटल 
ससभथस ट् ययक् स) लगयई असलु गररनेछ। 

तर विद्यतुीय सेियको ियवर्थक बीस लयि रूपैययाँसम्मको 
कयरोबयरमय यस दफय बमोचजमको कर लयग्ने छैन। 

(2) नेपयलमय विद्यतुीय सेिय उपलब्ध गरयउने व्यचिले 
आय िर्थ अनसुयर आफ्नो कयरोबयरको वििरण तर्य कर दयचिल गनुथ 
पनेछ। 

(3) उपदफय (2) बमोचजम तोवकएको समयसभत्र वििरण 
दयचिल नगरेमय ियवर्थक कयरोबयर रकमको शून्य दशमलि एक 
प्रसतशत प्रसत िर्थकय दरले हनुे रकम शलु्क लयग्नेछ र कर सतनुथ पने 
तोवकएको समसतसम्म कुनै व्यचिले कर दयचिल नगरेमय ियवर्थक पन्र 
प्रसतशतकय दरले व्ययज लयग्नेछ। त्यसरी दयचिल गनुथ पने कर कम 
दयचिल गरेमय िय लकुयए सछपयएमय त्यसरी कम गरेको कर रकमको 
पियस प्रसतशत जररियनय समेत लयग्नेछ। 

(4) यस दफय बमोचजम कर दयचिलय भएको आयमय 
आयकर ऐन, २०५८ बमोचजमको कर लयग्ने छैन।  

(5) विद्यतुीय सेिय करको प्रशयसन आन्तररक रयजस्ि 
विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ। 

२1. कोसभड-१९ को सङ्क िमणबयट प्रभयवित कयरोबयरमय कर छुट 
सहसुलयत सम्बन्धी विशेर् व्यिस्र्याः (१) तीस लयि रुपैययाँसम्मको 
कयरोबयर िय तीन लयि रुपैययाँसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ 
को दफय ४ को उपदफय (४) बमोचजम कर लयग्ने करदयतयलयई 
आय िर्थ २०७8/७9 मय लयग्न े करमय पिहत्तर प्रसतशत छुट 
हनुेछ। 

      (२) आयकर ऐन, २०५८ को  दफय ४ को उपदफय 
(४क) बमोचजम कयरोबयरको आधयरमय कर बझुयउने तीस लयि 
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रुपैययाँदेचि एक करोड रुपैययाँसम्मको कयरोबयर भएकय करदयतयलयई 
आय िर्थ २०७8/७9 मय लयग्ने करमय पियस प्रसतशत छुट 
हनुेछ। 

(४) होटल‚ ट्रयभल‚ टे्रवकङ्ग‚ िलचित्र व्ययिसयय (सनमयथण, 
वितरण तर्य प्रदशथन), पयटी प्ययलेस‚ सञ्चयर गृह (समसडयय हयउस), 
िय ययतयययत सेियको एक करोड रुपैययाँभन्दय बढी कयरोबयर गने 
बयससन्दय व्यचिलयई आय िर्थ २०७8/७9 मय आफ्नो 
व्ययिसयवयक उद्देश्य अनरुूपको आयमय आयकर ऐन, २०५८ 
बमोचजम लयग्ने करमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। 

२2. सूिनय प्रविसधमय आधयररत कयरोबयरलयई प्रोत्सयहन सम्बन्धी विशेर् 
व्यिस्र्याः कुनै बयससन्दय ब्यचिले आय िर्थ 2079/80 मय 
सबजनेश प्रोसेस आउटसोससथङ्ग, सफ्टिेयर प्रोग्रयसमङ्ग, क्लयउड 
कम्प्यवुटङ्ग लगययतकय सूिनय प्रविसधमय आधयररत सेिय प्रदयन गने 
कयरोबयर गरी सो बयपत विदेशी मदु्रय आजथन गरेमय त्यस्तो 
व्यचिलयई आय िर्थ २०७9/80 मय विदेशी मदु्रयमय प्रयप्त गरेको 
आयको हदसम्म आयकर ऐन, २०५८ बमोचजमको करयोग्य 
आयमय एक प्रसतशत मयत्र कर लयग्नेछ।  

23. ढुियनी सयधनको भयडय बयपतको ििथ कट्टी सम्बन्धी विशेर् 
व्यिस्र्याः ढुियनी सेिय प्रदययक व्यिसययीले आफ्नो व्यिसयय 
सञ्चयलनको लयसग आसर्थक िर्थ २०७7/७8 मय स्र्ययी लेिय 
नम्बर नभएकय प्रयकृसतक व्यचिबयट ढुियनीकय सयधन भयडयमय सलई 
त्यस्तो भयडय बयपतको रकम भिुयनी गदयथ आयकर ऐन, २०५८ 
को दफय ८८ को उपदफय (१) को प्रसतबन्धयत्मक ियक्ययंशको 
िण्ड (८) बमोचजम असग्रम कर कट्टी गरी भिुयनी गरेकोमय सो 
ऐनको दफय २१ को उपदफय (१) को िण्ड (घ२) बमोचजमको 
बीजक नभए पसन त्यसरी भिुयनी गररएको भयडय बयपतको रकम 
सो आय िर्थको करयोग्य आय गणनय गदयथ ििथ कट्टी गनथ 
पयउनेछ।   
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24. प्रयइभेट फमथ तर्य कम्पनी निीकरण शलु्क समनयहय सम्बन्धी विशेर् 
व्यिस्र्याः प्रयइभेट फमथ रचजषे्ट्रशन ऐन, २०१४ तर्य कम्पनी ऐन, 
२०६३ बमोचजम दतयथ भएकय आसर्थक िर्थ २०७6/७7 सम्मको 
ियवर्थक वििरण नबझुयएकय तर्य निीकरण नगरेकय फमथ तर्य 
कम्पनीले संित ्२०७9 सयल पसु मसयन्तसभत्र वििरण र जररबयनय 
तर्य शलु्कको पयाँि प्रसतशत रकम बझुयएमय बयाँकी जररबयनय तर्य 
शलु्क समनयहय हनुेछ। 

25. करको दययरयमय आउनेलयई कर, शलु्क तर्य व्ययज समनयहय हनुेाः 
(१) कुनै व्यचिले विगतमय कर लयग्ने आय आजथन गरेको 
तर त्यसरी आचजथत आयमय कर नबझुयएको भए त्यस्तय 
व्यचिले स्र्ययी लेिय नम्बर सलई आसर्थक िर्थ 2075/76, 
2076/77 र 2077/78 को आय वििरण र सोमय 
लयग्ने कर संित ्2079 सयल पसु मसयन्तसम्म बझुयएमय सो 
बयपत लयग्ने शलु्क तर्य ब्ययज समनयहय हनुेछ। 

(2) उपदफय (1) बमोचजम आय वििरण र कर 
बझुयएमय सोभन्दय अचघकय आसर्थक िर्थहरूको आय वििरण र 
सोमय लयग्न ेकर, शलु्क तर्य ब्ययज समनयहय हनुेछ। 

(3) उपदफय (1) मय तोवकएको अिसधसभत्र आय 
वििरण र सोमय लयग्न े कर दयचिल नगरेमय सो अिसध 
व्यसतत भएपसछ त्यस्तो कर, शलु्क तर्य ब्ययज समनयहय नगरी 
पूरै असलु गररनछे। 

26.  संयिु उपिम (ज्ियइन्ट भेन्िर) करदयतयलयई बक्यौतय मूल्य 
असभिवृि कर छुट सम्बन्धी सबशेर् व्यिस्र्याः (1) मूल्य असभिृवि 
कर ऐन, २०५२ बमोचजम दतयथ भएकय संयिु उपिम (ज्ियइन्ट 
भेन्िर) ले संित ् २०७8 सयल िैत मसयन्तसम्मको आफूले 
बझुयउन ु पने मूल्य असभिृवि कर वििरण र कर नबझुयएको भए 
बझुयउन बयाँकी कर वििरण, सो वििरण बमोचजमको कर र 
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व्ययजको पियस प्रसतशत रकम संित ् २०७९ सयल पसु 
मसयन्तसम्ममय बझुयएमय मूल्य असभिृवि कर ऐन, 2052 बमोचजम 
लयग्ने जररियनय, र्प दस्तरु र बयाँकी व्ययज समनयहय हनुेछ।  

(2) उपदफय (1) बमोचजमकय करदयतयले संित ्२०७8 
सयल िैत मसयन्तसम्मको आफूले बझुयउन ुपने मूल्य असभिृवि कर 
वििरण बझुयई कर दयचिलय गनथ मयत्र बयाँकी रहेको भएमय बक्यौतय 
कर र व्ययजको पियस प्रसतशत रकम संित ् २०७९ सयल पसु 
मसयन्तसम्म बझुयएमय मूल्य असभिृवि कर ऐन, 2052 बमोचजम 
लयग्ने र्प दस्तरु र बयाँकी व्ययज समनयहय हनुेछ।  

27. अन्ताःशलु्क इजयजतपत्रियलयलयई बक्यौतय अन्ताःशलु्क छुट सम्बन्धी 
विशेर् व्यिस्र्याः (1) अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८ बमोचजम 
अन्ताःशलु्क वििरण पेश गनुथपने स्ियं सनष्कयशन प्रणयलीमय 
आधयररत इजयजतपत्रियलयले संित ् २०७8 सयल िैत 
मसयन्तसम्मको आफूले बझुयउनपुने अन्ताःशलु्क वििरण र 
अन्ताःशलु्क नबझुयएको भए उि बझुयउन ु पने बयाँकी अन्ताःशलु्क 
वििरण, सो वििरण बमोचजमको अन्ताःशलु्क रकम र विलम्ब 
शलु्क बयपतको पियस प्रसतशत रकम संित ् २०७९ सयल पसु 
मसयन्तसम्म बझुयएमय अन्ताःशलु्क ऐन, 2058 बमोचजम लयग्ने 
जररियनय र बयाँकी विलम्ब शलु्क समनयहय हनुेछ।  

(2) उपदफय (1) बमोचजमकय इजयजतपत्रियलयले संित ्
२०७8 सयल िैत मसयन्तसम्मको आफूले बझुयउनपुने अन्ताःशलु्क  
वििरण बझुयई अन्ताःशलु्क दयचिलय गनथ मयत्र बयाँकी रहेको भएमय 
बक्यौतय अन्ताःशलु्क र सबलम्ब शलु्क बयपतको पियस प्रसतशत 
रकम संित ्२०७९ सयल पसु मसयन्तसम्म बझुयएमय अन्ताःशलु्क 
ऐन, 2058 बमोचजम लयग्ने जररियनय र बयाँकी सबलम्ब शलु्क 
समनयहय हनुेछ। 

28. मौज्दयत लगत कट्टय सम्बन्धी विशेर् व्यिस्र्याः आन्तररक रयजस्ि 
कयययथलयले स्र्लगत सनरीिण प्रसतिेदन सवहत लगत कट्टयको लयसग 
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ससफयररस गररसकेको तर लगत कट्टयको सनणथय हनु नसकेकय 
अन्ताःशलु्क इजयजतपत्र प्रयप्त उद्योगहरुले पन्र िर्थ भन्दय परुयनय 
मौज्दयत लगत कट्टयको लयसग संित ् 2079 सयल पसुसभत्रमय 
सम्बचन्धत आन्तररक रयजस्ि कयययथलय िय करदयतय सेिय 
कयययथलयमय सनिेदन ददएमय त्यस्तो मौज्दयतको लगत कट्टय हनुछे।  

29. पूियथनमुयसनत तर्य कयरोबयरमय आधयररत आय वििरण पेश गने 
करदयतयको लयसग विशेर् व्यिस्र्य: (१) आयकर ऐन, २०५८ को 
दफय ४ को उपदफय (४) तर्य (४क) बमोचजम आय वििरण र 
कर दयचिलय गरेकय करदयतयले आसर्थक िर्थ २०७7/७8 सम्मको 
आफ्नो कयरोबयर घोर्णय गदयथ ियस्तविक कयरोबयर अङ्क फरक 
परेको भएमय त्यस्तय करदयतयले संित ् २०७9 सयल िैत 
मसयन्तसभत्र प्रत्येक आसर्थक िर्थको ियस्तविक कयरोबयर घोर्णय गरी 
फरक परेको सबिी रकमको एक दशमलब पयाँि प्रसतशत कर 
दयचिल गरेमय करदयतयले घोर्णय गरेको हदसम्मको कर अचन्तम 
हनुेछ।  

  (२) आयकर ऐन, २०५८ को दफय ४ को उपदफय (४) 
तर्य (४क) बमोचजम आय वििरण र कर दयचिल गरेकय 
करदयतयको आसर्थक बर्थ २०७7/७8 सम्मको ियस्तविक कयरोबयर 
अङ्क फरक परेको आधयरमय संित ्२०७9 सयल जेठ 14 सम्म 
आयकरतफथ  संशोसधत कर सनधयथरण र मूल्य असभिृवि करतफथ  कर 
सनधयथरण भई िक्यौतय रहेकय करदयतयले कर सनधयथरण गदयथ कययम 
भएको र्प सबिी रकमको एक दशमलब पयाँि प्रसतशत कर संित ्
२०७9 सयल िैत मसयन्तसम्म दयचिलय गरेमय िय यस्तो कर 
सनधयथरण उपर चित्त नबझुयई कयनून बमोचजम प्रशयसकीय 
पनुरयिलोकन िय अन्य न्ययवयक सनकययमय पनुरयिेदन गरेको 
करदयतयले मदु्दय वफतयथ सलई कर सनधयथरण गदयथ कययम भएको र्प 
सबिी रकमको एक दशमलब पयाँि प्रसतशत कर दयचिल गरेमय 
बयाँकी कर, र्प दस्तरु, जररियनय र शलु्क समनयहय हनुेछ।  
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30. िोप उद्योग स्र्यपनयको लयसग आिश्यक पने मेससन तर्य 
उपकरणमय कर छुट सहसुलयत सम्िन्धी विशेर् व्यिस्र्याः िोप 
उद्योग स्र्यपनयको लयसग स्िीकृत चस्कम बमोचजम आिश्यक पने 
मेससन उपकरणको पैठयरीमय आसर्थक िर्थ 2079/80 मय लयग्ने 
भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क तर्य मूल्य असभिृदि कर छुट हनुेछ। 

31. तरल अचक्सजन उद्योग स्र्यपनयको लयसग आिश्यक पने मेससन 
तर्य उपकरणमय कर छुट सहसुलयत सम्बन्धी विशेर् व्यिस्र्याः 
तरल अचक्सजन उद्योग स्र्यपनयको लयसग आिश्यक पने भन्सयर 
उपशीर्थक 8421.39.10 मय पने मेससन उपकरणको पैठयरीमय 
आसर्थक िर्थ 2079/80 मय लयग्ने भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क 
तर्य मूल्य असभिृदि कर छुट हनुेछ। 

32. घर जग्गय रचजषे्ट्रशन शलु्कको अन्तररम प्रशयसनाः अन्तर–सरकयरी 
वित्त व्यिस्र्यपन ऐन, २०७४ बमोचजमको घर जग्गय रचजषे्ट्रशन 
शलु्क उठयउन प्रदेश तर्य गयउाँपयसलकय िय नगरपयसलकयमय सयधन, 

स्रोत, प्रविसध, जनशचि तर्य कयययथलय व्यिस्र्यपन नभएसम्म नेपयल 
सरकयरको सम्बचन्धत कयययथलयले प्रदेशले सनधयथरण गरे बमोचजमको 
दर अनसुयरको शलु्क उठयई सोही ऐनले व्यिस्र्य गरे बमोचजमको 
सम्बचन्धत प्रदेश तर्य स्र्यनीय सचञ्चत कोर्मय दयचिल गनेछ। 

33.  मूल्य असभिवृि कर ऐन, २०५२ मय संशोधनाः मूल्य असभिृवि कर 
ऐन, २०५२ को,– 
(1) दफय 2 को- 

(क) िण्ड (ड) को सट्टय देहययको िण्ड (ड) रयचिएको 
छाः-  

"(ड) "दतयथ भएको व्यचि" भन् नयले दफय 10, 
10क, 10ि र 10ि1. बमोचजम कयरोबयर गनथ 
दतयथ भएको व्यचि सम्झन ुपछथ।" 

(ि) िण्ड (ढ) को सट्टय देहययको िण्ड (ढ) रयचिएको 
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छाः-  
"(ढ) "दतयथ नम्बर" भन् नयले दफय 10, 10क, 

10ि र 10ि1. बमोचजम प्रदयन गररएको दतयथ 
नम्बर सम्झन ुपछथ।" 

(ग) िण्ड (ट1) पसछ देहययकय िण्ड (ट2) र्वपएको 
छाः- 
" (ट2) "विद्यतुीय सेिय" भन् नयले उपभोियलयई सेिय 
प्रदयन गनथकय लयसग सूिनय प्रविसध अत्ययिश्यक पने र 
न्यूनतम मयनिीय हस्तिेपमय स्िियसलत रूपमय 
इन्टरनेट मयफथ त प्रदयन हनुे देहयय बमोचजमकय 
सेियलयई सम्झन ुपछथाः-  

(क) विज्ञयपन सेिय, 
(ि) िलचित्र, टेसलसभजन, संगीत, ओभर द 

टप (ओ.वट.वट.) र सदस्यतयमय 
आधयररत यस्तै अन्य सेिय, 

(ग) त्ययङ्क संग्रह सम्बन्धी सेिय,  

(घ) क्लयउड सेिय, 
(ङ) गेसमङ्ग सेिय,  

(ि) मोबयइल एचप्लकेशन सम्बन्धी सेिय, 
(छ) इन्टरनेट बजयर स्र्यन सम्बन्धी 

(अनलयइन मयकेट प् लेस) सेिय र यस 
मयफथ त उपलब्ध गरयइने सेिय,  

(ज) सफ्टिेयरको आपूसतथ र अद्ययिधीकरण, 

(झ) त्ययङ्क, तस्िीर लगययतकय डयउनलोड 
सेिय, 
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(ञ) परयमशथ, सीप विकयस तर्य तयसलम 
सेिय,  

(ट) िण्ड (क) देचि (ञ) को असतररि  
अन्य यस्तै प्रकृसतकय सेिय।" 

(घ) िण्ड (ड) पसछ देहययकय िण्ड (ड1) र्वपएको छाः- 
"(ड1) "गैरबयससन्दय व्यचि" भन् नयले नेपयलमय 
कयरोबयरको स्र्ययी ठेगयनय नभएको, व्यिसयवयक 
प्रसतसनसध िय कयनूनी रुपमय मयन्य प्रसतसनसध नभएको 
नेपयल बयवहरको व्यचि सम्झन ुपछथ।"  

(2) दफय 10ि. पसछ देहययको दफय 10ि1. र्वपएको छाः-   

"10ि1. विद्यतुीय सेिय प्रदयन गने गैरबयससन्दय 
व्यचिको दतयथ सम्बन्धी व्यिस्र्याः (1) यस ऐनमय अन्यत्र 
जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन नेपयलमय विगत बयह्र 
मवहनयमय बीस लयि रुपैययाँभन्दय बढी कर लयग्ने विद्यतुीय 
सेियको कयरोबयर गने गैरबयससन्दय व्यचिले मूल्य असभिृवि 
करमय दतयथ हनु ुपनेछ। 

(2) विद्यतुीय सेियको कयरोबयर गने गैरबयससन्दय 
व्यचिको दतयथ प्रवियय विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम 
हनुेछ। 

(3) उपदफय (1) बमोचजम दतयथ भएकय विद्यतुीय 
सेियको कयरोबयर गने गैरबयससन्दय व्यचिको कयरोबयर बन्द 
भएमय िय कयरोबयर गनथ छयडेमय विभयगले सनधयथरण गरेको 
प्रवियय बमोचजम दतयथ ियरेज गरयउन ुपनेछ।" 

(3) दफय 18 को उपदफय (1ि) मय रहेको "उपदफय (1) र 
(1क) बमोचजम" भन्ने शब्दहरुको सट्टय "दफय 10ि1., 
उपदफय (1) र उपदफय (1क) बमोचजम" भन्ने शब्दहरु 
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रयचिएकय छन।्  
(4) दफय 19 को उपदफय (7क) पसछ देहययको उपदफय (7ि) 

र्वपएको छाः-   
"(7ि) यस दफयमय जनुसकैु कुरय लेचिएको 

भएतयपसन 10ि1. बमोचजम दतयथ भएको व्यचिको कर 
भिुयनी प्रवियय विभयगले सनधयथरण गरे बमोचजम हनुेछ।" 

(5) दफय 29 को उपदफय (1) को िण्ड (क) को सट्टय 
देहययको िण्ड (क) रयचिएको छाः-    

"(क) दफय 5ि. बमोचजम दतयथ गनथ कर असधकृतले 
ददएको आदेश िय दफय 10 को उपदफय (1) िय (2) 
उल्लङ्घन गरेमय िय दफय 10क. को उपदफय (1), दफय 
10ि. को उपदफय (1) र दफय 10ि1. को उपदफय 
(1) बमोचजम दतयथ नभएमय प्रत्येक पटक बीस हजयर रूपैययाँ, 
" 

(6) दफय 33 को- 
(क) उपदफय (२) मय रहेकय "आन्तररक रयजस्ि" भन्ने 

शब्दहरू चझवकएको छ।  

(ि) उपदफय (2) पसछ देहययको उपदफय (3) र्वपएको 
छाः- 

"(3) उपदफय (1) बमोचजम सम्बचन्धत 
कयययथलयको नयममय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक 
कयययथलयमय रहेको धरौटी ियतयमय दयचिल गरेको बैङ्क 
भौिर िय त्यस्तो रकम बरयबरको बैङ्क जमयनतपत्र 
पनुरयिेदनपत्र सयर् पेश गनुथ पनेछ।" 

(7) अनसूुिी-१ मय संशोधनाः अनसूुिी-१ को सट्टय देहययको 
अनसूुिी-1 रयचिएको छाः- 

अनसूुिी-१ 



 

18 
 

(दफय ५ को उपदफय (३) साँग सम्बचन्धत) 

कर छुट हनुे िस्त ुतर्य सेियहरू 

समूह 1 : आधयरभतू कृवर् उत्पयदनहरू 

06.01   सनष्कृय, उम्रन लयगेको िय फूलेको गयनो, गयाँठो,  
गयाँठेजरय, धनकन्द (कौमथ),  ियउन (रुिको जरय र 
स्तम्भ जोसडने सबन्द ु स्र्ल), रयइजोम (मूलजरो),  
चिकोरी विरुिय र शीर्थक १२.१२ को जरयहरूबयहेक 
अन्य जरयहरु  

  0601.10.00 -सनष्कृय गयाँनो,  गयाँठो,  गयाँठे जरय, धनकन्द (कौमथ),  
ियउन र मूलजरय 

  0601.20.00 -उम्रन लयगेको िय फूलेको गयाँनो,  गयाँठो, गयाँठे जरय,  
धनकन्द (कौमथ), ियउन, मूलजरय, चिकोरी विरुिय र 
जरयहरु 

06.02   अन्य जीवित विरुिय (जरयसवहत), कलमीहरू,  च्ययऊ 
र स्पयउन (च्ययउ सनचस्कने सेतो त्ययन्द्रो) 

  0602.10.00 -जरय नभएको कलमीहरू  

  0602.20.00 -ियन हनुे फल िय कयष्ठफल (नट) कय कलमी 
गरेकय िय नगरेकय रुि,  बटुय र झयङ 

  0602.30.00 -रोडोडेन्रन्स (गरुयाँस) र अजयसलयय,  कलमी गरेकय िय 
नगरेकय 

  0602.40.00 -कलमी गरेको िय नगरेको गलुयफ 

  0602.90.00 -अन्य 

06.03   सजयिट प्रयोजनको लयसग िय फूलको गचु्छय 
बनयउनको लयसग उपयिु वटपकेो फूलको कोवपलय िय 
वटपेको फूल,  तयजय,  सकेुको,  रंगयएको,  धोएको,  
संसेचित (इचम्प्रग्नेटेड्) िय अन्य प्रकयरले तययर    
गरेको । 
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    -तयजय: 

  0603.11.00 --गलुयफहरू 

  0603.12.00 --कयनेसनहरू 

  0603.13.00 --अवकथ डहरू 

  0603.14.00 --विसयनरे्ममहरू 

  0603.15.00 --कुमदुदनी (सलली) हरू (सलसलयम जयतहरू) 

  0603.19.00 --अन्य 

 0603.90.00 -अन्य 

06.04   गचु्छय िय गलुदस्तय बनयउने िय सजयिटको लयसग 
उपयिु हनु े वकससमकय तयजय, सकेुको, रंगयएको,  
धोएको,  संसेचित िय अन्य वकससमले तययर गरेको 
रुिको पयलिुय, हयाँगयसबाँगय र अन्य भयगहरू (फूल र 
कोवपलय बयहेक) बयलिृि, झयडी र अन्य बोट 
विरुियहरू झ्ययउ,  सनुयिरी र घयाँसहरू । 

  0604.20.00 -तयजय 

  0604.90.00 -अन्य 

07.01   तयजय िय चिसो पयरेको आल ु। 

  0701.10.00 -सबउ 

  0701.90.00 -अन्य  

07.02 0702.00.00 तयजय िय चिसो पयरेको गोलभेडय 

07.03   तयजय िय चिसो पयरेको प्ययज, शयलौट, लसून,  छ्ययपी 
िय यस्तै जयसतकय अन्य िनस्पसतहरू । 

  0703.10.00 -प्ययज र शयलौट 

  0703.90.00 -छ्ययपी र यस्तै लसनु प्ययज जयसतकय सयगपयत  
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07.04   तयजय िय चिसो पयरेको िन्दयकोबी (क्ययबेज),  कयउली, 
गयाँठकोबी (कोलरयबी), केल (एक वकससमको कोबी) 
र ियन हनुे कयउली जयसतकय अन्य सयगपयत । 

  ०७०४.१०.०० -कयउली र ब्रोकोली 

  0704.20.00 -ब्रसेुल्स स्प्रयउट (एक वकससमको िश्मे बन्दयकोबी) 

  0704.90.00 -अन्य 

07.05   तयजय र चिसो लेट्यूस (चजरीको सयग) र चिकोरी । 

    -लेट्यूस (चजरीको सयग,  सलयद) : 

  0705.11.00 --क्ययबेज लेट्यूस (हेड लेट्यूस) 

  0705.19.00 --अन्य 

    -चिकोरी (कयस्नी): 

  0705.21.00 --विटलफ चिकोरी 

  0705.29.00 --अन्य 

07.06   तयजय िय चिसो पयरेको गयजर,  सलगम,  सलयदको 
लयसग िकुन्दरको जरय, सयचल्सफयई, सेलेररययक                        
(सलगम जस्तो जरय भएको सयग), मूलय र यस्तै ियन 
हनुे जरयहरू । 

  0706.10.00 -गयजर र सलगम 

  0706.90.00 -अन्य 

07.07 0707.00.00 तयजय िय चिसो पयरेको कयाँियहरू । 

07.08   तयजय िय चिसो पयरेको कोसे तरकयरीहरू (छोडयएको 
िय नछोडयएको)  । 

  0708.10.00 -केरयउ 

  0708.20.00 -बोडी (ससमी समेत) 
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  0708.९0.०0 -अन्य कोसे तरकयरी 

07.09   तयजय िय चिसो पयरेको अन्य तरकयरीहरू । 

  0709.20.00 -कुररलो 

  0709.30.00 -भयन्टय 

  0709.40.00 -सेलरी,  सेलेररययल बयहेक 

    -च्ययउ (मसरुम र ट्रफल्स): 

  0709.51.00 --ऐगयररकस जयसतको च्ययउ (मसरुम) हरू 

 ०७०९.५२.०० --बोलेटस जयतकय च्ययउहरू 

 ०७०९.५३.०० --क्ययन्र्यररलस जयतकय च्ययउहरू 

 ०७०९.५४.०० --सीतयके (लेचन्टनस इडोड्स) 

 ०७०९.५५.०० --मयत्सतुयके (वट्रकोलोमय मयत्सतुयके, वट्रकोलोमय 
म्ययचग्नभेलयरे, वट्रकोलोमय एनयटोसलकम वट्रकोलोमय 
ड्युलससओलेन्स, वट्रकोलोमय क्ययसलगेटम) 

 ०७०९.५६.०० --ट्रफल्स (ट्युबर प्रजयसत) 

  0709.59.00 --अन्य 

  0709.60.00 -िोसयथनी जयतको फलफूलहरू 

  0709.70.00 -पयलुाँगो, न्यूचजल्ययण्ड पयलुाँगो समेत 

    -अन्य: 

  0709.91.00 --ग्लोि आवटथिोकहरू 

  0709.92.00 --जैतनुहरू 

  0709.93.00 --फसी,  कुसभन्डो र लौकयहरू (क्यूकरसबटय जयतहरू) 

  0709.99.00 --अन्य 
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07.10   वहमीकृत सयगपयत (बफयएर िय उमयलेर पकयएको िय 
नपकयएको) । 

  0710.10.00 -आल ु

    -कोसे तरकयरी,  छोडयएको िय नछोडयएकोाः 

  0710.21.00 --केरयउहरू 

  0710.22.00 --बोडीहरू (ससमी समेत) 

  0710.29.00 --अन्य 

  0710.30.00 -पयलुाँगो न्यूचजलैण्ड पयलुाँगो समेत 

  0710.40.00 -गसुलयो िय स्ियददलो मकै 

  0710.80.00 -अन्य सयगपयत 

  0710.90.00 -समचित सयगपयत 

07.11   अस्र्ययी रूपले सरुचित गररएकय तर त्यही चस्र्सतमय 
तरुुन्त उपभोग गनथकय लयसग उपयिु नहनुे ियलकय 
िनस्पसतहरू 

  0711.20.00 -जैतनु (ओसलभ्स) 

  0711.40.00 -कयिोहरु 

    -च्ययउ (मसरुम्स) र भइुाँमसुन हनुे च्ययउ (ट्रफल्स): 

  0711.51.00 --ऐगयररकस जयसतको च्ययउ (मसरुम्स) हरू 

  0711.59.00 --अन्य 

  0711.90.00 -अन्य तरकयरी; समचित तरकयरी 

07.12   सखुिय तरकयरी,  ससंगै,  कयटेको, तयछेको,  
टुिययएको,  फुटयएको िय धलुो बनयएको तर 
त्यसभन्दय बढी तययर नगरेको । 

  0712.20.00 -प्ययज 
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07.13   कोसय छोडयएको सखुिय कोसे तरकयरी, बोिय छोडयएको 
िय नछोडयएको िय दलेको िय नदलेको । 

  0713.10.00 -केरयउ 

  0713.20.00 -िनय 

    -बोडी (ससमी समेत): 

  0713.31.00 --बोडी 

  0713.32.00 --सयनो रयतो बोडी 

  0713.33.00 --बोडी (वकड्नी सबन्स), सेतो वप सबन्ससमेत 

  0713.34.00 --बयम्बरय सबन्स (एक प्रकयरको बोडी) (सभग्नय 
सबटेरयसनयय िय भोआचन्जयय सबटेरयसनयय) 

  0713.35.00 --तनेबोडी (कयउवपज)् (सभग्नय अङगइुकुलयटय)  

  0713.39.00 --अन्य 

  -मसुरुोाः 

  0713.40.10 --नफुटयएको,  बोिय सवहतको 

 0713.40.90 --अन्य 

  0713.50.00 -बकुलय र सससम (ब्रोड विन्स र हसथ बीन्स) 

  0713.60.00 

 

-वपजन वपज (क्ययजयनस ् क्ययजन)् (एक प्रकयरको 
केरयउ) 

 0713.90.१0 ---दलेको 

  0713.90.९0 ---अन्य 
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07.14   मयड (श्वतेसयर िय स्टयिथ) िय इन्यूसलनको मयत्रय उच्ि 
भएकय, तयजय, चिस्ययइएको, वहमीकृत िय सकुयइएको, 
टुिय पयररएको िय नपयररएको (स्लयइस्ड) िय 
पेलेट्सको रुपमय भएको िय नभएको मयसनओक, 
आरयरुट, सयसलम समिी (सयलेप), उत्तरी अमेररकयमय 
हनुे एक वकससमको सूयथमूिी फूल (जेरुसलेम 
आवटथिोक), सिरिण्ड र यस्तै जरय (रुटस) र गयनय 
(ट्यूबसथ) हरू; सयिदुयनयको गदुी (सयगो पीर्) ।  

  0714.10.00 -गसुलयो जयतको क्ययसयभय कन्द (मसनओक) 

  0714.20.00 -सिरिण्ड 

  0714.30.00 -तरुलहरू (सडओस्कोररयय जयतहरू) 

  0714.40.00 -वपंडयल ु(कोलोकयससयय जयतहरू) 

  0714.50.00 -यौससयय (जयन्र्ोसोमय जयतहरू) 

  0714.90.00 -अन्य  

08.01   नररिल, व्रयचजलनट, कयज,ु  तयजय िय सकेुको, िबटय 
फुटयएको िय नफुटयएको, बोिय तयछेको िय नतयछेको  

    -नररिल:  

  0801.19.00 --तयजय 

08.03   प्लयन्टन जयतकय (तरकयरीको रूपमय प्रयोग गररने) 
केरयहरू लगययत तयजय िय सकुयइएकय केरयहरू  

  0803.10.00 -प्लयन्टन जयतकय (तरकयरीको रूपमय प्रयोग गररन)े 
केरयहरु  

  0803.90.00 -अन्य 

08.04   िजूर (छोहोडय), अाँजीर, भुाँइकटहर, एभोकेडय        
(नयस्पयती जस्तो फल), अम्बय, आंप, म्ययङ्गोष्टीन,  तयजय 
िय सकेुको  
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  0804.30.00 -भईुंकटहर 

  0804.40.00 -एभोकेडो 

  0804.50.00 -अम्बय, आाँप म्ययङ्गोस्टीन (कुसमु फल) 

08.05   ससटरस (सनु्तलय जयतकय) फल, तयजय िय सकेुको) 

  0805.10.00 -सनु्तलय 

   -मन्दयररनहरू (टयन्जररन र सतसमुयहरु समेत); 
क्लेमेचन्टनहरू र यस्तै ससटरस जयसतकय हयइसब्रडहरू:  

 0805.21.00 --मन्दयररनहरू (टयन्जररन र सतसमुयहरू समेत) 

 0805.22.00 --क्लेमेचन्टनहरू 

 0805.29.00 --अन्य 

  0805.40.00 - भोगटे र पमेलोहरू 

  0805.50.00 -कयगती (लेमोन्स) (ससटरस लेमोन, ससटरस सलमोनम) 
र चजसमर (लयइम्स) (ससटरस औरयचण्टफोसलयय, ससटरस 
लयवटफोसलयय) हरू 

  0805.90.00 -अन्य 

08.06   तयजय अर्िय सखुिय अंगरु  

  0806.10.00 -तयजय 

08.07   तरबजुय (िरबजुय) र मेिय तयजय  

    -तरबजुय (मेलन्स) (ियटरमेलन्स समेत) : 

  0807.11.00 --ियटरमेलन्स 

  0807.19.00 --अन्य 

  0807.20.00 -मेिय 

08.08   स्ययउ,  नयसपयती,  चक्िन्स (नयसपयती जस्तो असमलो 
फल िय िीफल),  तयजय  
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  0808.10.00 -स्ययउ 

  0808.30.00 -नयसपयतीहरू  

  0808.40.00 -चक्िन्स (िीफल)हरू 

08.09   िपुयथनी (एवप्रकोट), िेरी (पैयुंफल), आरु (नेक्टयररन 
आरुसमेत), आलबुिरय (प्लम) र ितु्रो (स्लो), तयजय 

  08.09.10.00 -िपुयथनी (एवप्रकोट) 

    -िेरीहरूाः 

  08.09.21.00 --असमलो िेरी (प्रनुस ्सेरयसस)् हरू 

  08.09.29.00 --अन्य 

  08.09.30.00 -आरु,  नेक्टयररन आरुसमेत 

  0809.40.00 -आलबुिडय (प्लम) र ितु्रो (स्लो) 

08.10   अन्य फल,  तयजय  

  0810.10.00 -स्ट्रिरी (भइुाँ एैसेल,ु  कयफल) 

  0810.20.00 -रैस्पबेरी (ऐसेंल)ु, ब्ल्ययकबेरी (ध्ययम्पे ऐसेंल)ु,  
मलबेरी (वकम्ब)ु र लोगयनबरेी (रैस्पबेरी र 
ब्ल्ययकबेरीको समचित फल) 

  0810.30.00 -कयलो,  सेतो िय रयतो वकससमस िय दयि िय मनुक्कय  
(कअथन्ट) र गसु्बेरीहरु 

  0810.40.00 -िेनबेरी,  सबलबेरी र अन्य भ्ययचक्ससनयम जयसतकय 
फलहरु 

  0810.50.00 -वकवि फु्रट  

  0810.60.00 -दरुयम्र (डुररयन्स) हरू 

  0810.70.00 -हलिुयबेतहरू 

 0810.90.१0 ---अनयर 
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 0810.90.२0 ---सलिी 

 0810.90.९0 ---अन्य 

 
09.01 

  कफी भटेुको िय नभटेुको िय क्ययफीन (कफीको 
िेरोद) छुट्ययएको िय नछुट्ययएको; कफीको ढुटो र 
बोिय; कुनै पसन अनपुयतमय कफीको मयत्रय रहेको 
कफीको बदलयमय प्रयोग गररने अको कुन ैिीज  

    -नभटेुको कफी : 

  0901.11.00 --कफीको गेडय 

09.02   चियय, सगुचन्धत िय स्ियददष्ट गररएको िय नगररएको 

  0902.20.00 -चिययको पयत 

09.08   जयइफल,  जयइपत्री र अलैंिी  

    -अलैंिी तर्य सकुुमेलहरूाः 

    --नधलु्ययइएकोाः 

  0908.31.10 ---अलैंिी 

09.10   अदिुय, केशर, हलेदो (बेसयर), तेजपयत, पदुदनय,   
तरकयरीको (करी) र अन्य मसलयहरू  

    -अदिुयाः 

    --नटुियइएको िय नवपाँधेकोाः 

  0910.11.10 ---तयजय 

  0910.11.90 ---अन्य  

    -बेसयराः 

  0910.30.10 ---तयजय 

  0910.30.20 ---धलुो िय वपठो 

  0910.30.90 ---अन्य 
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10.01   गहुाँ र मेससलन  

    -दरुुम गहुाँ: 

  1001.11.00 --बीउ 

  1001.19.00 --अन्य 

    -अन्य : 

  1001.91.00 --बीउ 

  1001.99.00 --अन्य 

10.02   रयई  

  1002.10.00 -बीउ 

  1002.90.00 -अन्य 

10.03   जौं (बयली)  

  1003.10.00 -बीउ 

  1003.90.00 -अन्य 

10.05   मकैं   

  1005.10.00 -बीउ (गेडय) 

  1005.90.00 -अन्य 

10.06   धयन  

   1006.10.१0 ---बीउ 

  1006.10.९0 ---अन्य 

  1006.20.00 -कुटेको (तर रयम्रो नफलेको) 

   1006.30.१0 ---बयसमती ियमल 

  1006.30.९0 ---अन्य 
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  1006.40.00 -कसनकय 

10.08   फयपर, कोदो,  क्ययनरीकय दयनयहरू; अरु ियद्ययन्नहरू 

  1008.10.00 -फयपर 

    -कोदोाः 

  1008.21.00 --बीउ 

  1008.29.00 --अन्य 

11.02  गहुाँ र मेससलन बयहेक अन्य ियद्ययन्नको वपठो  

  1102.20.00 -मकैको वपठो 

  1102.90.00 -अन्य 

11.04   शीर्थक १०.०६ को ियमल बयहेक अन्य प्रकयरले 
तययर गररएको (जस्तै भसू हटयइएको, िेप्ट्ययएको, 
च्ययाँखलय पयरेको, फलेको, टुिय पयरेको िय िस्रो 
(वपाँधेको); ससङ्गो, िेप्ट्ययएको, पयतलो िेप्टो टुिय 
पयरेको िय वपाँधेको अन्नको बीजहरू  

    -िेप्ट्ययएको िय च्ययंखलय पयरेको अन्नाः 

  1104.12.00 --जनुेलोको 

  1104.19.00 --अन्य ियद्ययन्नको 

    -अन्य वकससमले तययर पयरेको अन्न (जस्तै भसू 
हटयएको, फलेको,  टुिय पयरेको िय वपाँधेको) : 

  1104.22.00 --जनुेलोको 

  1104.23.00 --मकैको 

  1104.29.00 --अन्य ियद्ययन्नको 

  1104.30.00 -अन्नको िीजयण,ु  ससङ्गै,  िेप्ट्ययएको,  च्ययंखलय पयरेको 
िय वपाँधेको 
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12.01   दलेको िय नदलेको भट्मयस 

  1201.10.00 -बीउ 

  1201.90.00 -अन्य 

12.02   छोडयएको िय नछोडयएको, नभटेुको िय अन्य 
वकससमबयट नपकयइएको, ििटय छोडयएको िय 
नछोडयएको, फुटयएको िय नफुटयएको बदयम          
(ममुफली)  

  1202.30.00 -बीउ 

    -अन्याः 

  1202.41.00 --नछोडयएको 

  1202.42.00 --छोडयएको,  फुटयएको िय नफुटयएको 

12.09   रोप्न हनुे फलफूल, बीउ र विजयण ु(स्पोसथ)  

  1209.10.00 -िकुन्दर (सगुरविट) कय दयनयहरू  

    -पश ुआहयरको विरुिय (फोरेज प्लयण्ट) कय दयनयहरूाः 

  1209.21.00 --लसुसररन (पश ु आहयरको घयाँस) (अल्फयल्फय) कय 
दयनयहरू  

  1209.22.00 --क्लोभर (तीन पयते घयाँस) (वट्रफोसलयम जयतहरू) 
कय दयनयहरू 

  1209.23.00 --छेस्के घयाँस (फेस्क्यू) कय दयनयहरू 

  1209.24.00 --केन्टकी नीलो घयाँस (पोआ प्रयटेचन्सस एल.) कय 
दयनयहरू 

  1209.25.00 --रयई घयाँस (लोसलयम मचल्टफ्लोरम ल्ययम.,  लोसलयम 
पेरेन एल.) कय दयनयहरू 

  1209.29.00 --अन्य 
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  1209.30.00 -फूलको सनचम्त मखुयताः िेती गररएको जसडबटुीकय 
अन्य बीउहरू  

    -अन्याः 

  --तरकयरीकय बीउाः 

  1209.91.१0 ---कयउलीको 

  1209.91.२0 ---बन्दयगोबीको 

  1209.91.३0 ---प्ययजको 

  1209.91.४0 ---मूलयको 

  1209.91.५0 ---टमयटरको 

   1209.91.९0 ---अन्य 

  1209.99.00 --अन्य 

12.11   मखुयताः सगुचन्धत िस्त ुबनयउने,  और्धी बनयउने िय 
कीटनयर्क और्धी बनयउन ेिय यस्तै प्रयोजनकय लयसग 
प्रयोग हनुे ियलको, तयजय, चिस्ययइएको, वहमीकृत िय 
सकेुको, कयवटएको िय नकयवटएको, वपाँधेको िय 
नवपाँधेको िय धूलो पयररएको िय नपयररएको विरुिय र 
विरुियकय अङ्गहरू (सबययाँ र फलसमेत)  

  1211.20.00 -जीनसेनको जरय 

  1211.30.00 -कोकयको पयत (कोकय सलफ) 

  1211.40.00 -अवफमको परयल (पपी स्ट्रौं) 

 1211.50.00 -इफेद्रय 

 १२११.६०.०० -अवफ्रकी िेरी (प्रनुस अवफ्रकयनय) को बोिय 

  1211.90.१0 ---ययियथगमु्बय 

   1211.90.९0 ---अन्य 
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12.12   तयजय,  चिस्ययइएको (चिल्ड),  वहमीकृत,  (फ्रोजेन) िय 
सकुयइएको,  वपाँधेको िय नवपाँधेको लोकष्ट सबन्स,  सस– 

विड्स र अन्य अल्जी (समनु्द्री झयर), िकुन्दर         
(सगुरसबट) र उि;ु अन्यत्र उल्लेि िय समयबेश 
नभएकय मखुयतयय मयनि आहयरमय प्रयोग हनुे ियलको 
फलको वियय ं(स्टोन्स) र कोययहरू (केनेल) र अन्य 
ियनस्पसतक उत्पयदनहरु (चिकोरीयम इन्टयइबस 
स्यवटिम उपजयसत (भेरयइटी) को नभटेुको चिकोरीकय 
जरयहरू समेत)।  

    -अन्य :  

  1212.93.00 --उि ु 

19.04   ियद्ययन्नलयई फुलयएर (स्िैसलङ्ग) िय भटेुर तययर गरेको 
ियद्य सयमग्री,  ियद्ययन्नको उत्पयदनहरू (जस्तै कनथ 
फ्लेक); अन्यत्र उल्लेि नगररएको िय समयिेश 
नभएको, पकयइएको िय अन्य वकससमबयट तययर 
गररएको गेडय (ग्रने) को रुपमय िय शल्क िय पयप्रय   
(फ्लेकको रुपमय भएको ियद्ययन्नहरू (सेररयल्स) (मकै 
बयहेक) िय अन्य वकससमबयट तययर गररएको अन्न 
(मैदय,  छयाँटय िय दलेको अन्न ग्रोट्स) र पीठो बयहेक) । 

   1904.90.10 ---धयनको भजुय  

  1904.90.20 --- चिउरय 
 21.06 2106.90.94 ----सोययबडी मस्यौरय  

23.01   मयसनसले ियन नहनुे मयसकुो िय अफलको,  मयछयको 
िय कुष्टयससयन्सको मोलस्कको िय अन्य ढयडमय हयड 
नहनुे जलिरको वपठो, मैदय र पलेेट्स; ग्रीभ्स (िोसो 
पगयलेर बयाँकी रहेको रे्ग्रो    

  2301.10.00 -मयस ु िय अफलको वपठो, मैदय र पेलेट्स; ग्रीभ्स     
(बोसो पगयलेर बयाँकी रहेको रे्ग्रो, मयछयको बोसो) 
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 2301.20.00 -मयछयको िय िुष्टयससयन्स, मोलस्क िय ढयडमय हयड 
नहनुे जलिरको वपठो, मैदय र पेलेट्स ्

23.02   ियद्ययन्न िय दलहनको बोटबयट सनफनेर िय वपाँधेर िय 
अरु प्रविययद्वयरय उपलव्ध हनुे पेलेटको रूपमय रहेको 
िय नरहेको ढुटो आउन ेिोकर र अन्य अिशेर् । 

  2302.10.00 -मकैको 

  2302.30.00 -गहुाँको 

  2302.40.00 -अन्य ियद्ययन्नको 

  2302.50.00 -कोसे सयगपयतहरूको 

23.04 2304.00.00 भटमयसको तेल सनकयल्दय प्रयप्त हनु ेवपनय र अन्य ठोस 
अिशेर्, वपाँधेको िय नवपाँधेको िय पेलेटको रुपमय 
भएको िय नभएको । 

23.05 2305.00.00 बदयमको तेल पेल्दय सनस्केको, वपाँधेको िय नवपाँधेको,  
पेलेटको रूपमय भएको िय नभएको वपनय र अन्य ठोस 
अिशेर् । 

23.06   िनस्पसत िय सूक्ष्मजैविक (मयइिोसबयल) को बोसो िय 
तेल सनकयल्दय प्रयप्त हनुे शीर्थक २३.०४ िय २३.०५ 
मय परेको बयहेक वपाँधेको िय नवपाँधेको, पेलेटको रुपमय 
भएको िय नभएको वपनय र अन्य ठोस अिशेर्। 

    -तोरी िय रययो (रेप और कोल्जय) दयनयाः 

  2306.41.00 --न्यून इरुससक अम्ल तोरी िय रययो (रेप और 
कोल्जय) दयनयहरु (ससड्स) 

  2306.90.00 -अन्य 

23.09   जीिजन्तकुो आहयरको रूपमय प्रयोग हनु े तययरी    
िस्त ु 

  2309.90.00 -अन्य  
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52.01 5201.00.00 नफड्केको िय नकोरेको कपयस  

52.03 5203.00.00 फड्केको िय कोरेको  कपयस 

53.01   कच्िय िय प्रशोसधत नकयतेको फ्ल्ययक्स (सन िय 
त्यस्तै झयर); फ्ल्ययक्स िय सनको चशरोगचु्छ (टो) 
डोरी र अिशेर् (धयगोको अिशेर् र गयनेटेड स्टक 
समेत) । 

  5301.10.00 -फ्ल्ययक्स, (सन) कच्िय िय रेशय छुट्ययउन पयनीमय 
डुबयएको (रेटेड्) 

    -फ्ल्ययक्स िटेुको, डयाँठबयट रेशय छुट्ययइएको,  कोरेको 
(ब्रोकेन, स्कच्ड, ह्ययकल्ड) िय अरू वकससमले प्रशोधन 
गरेको,  तर नकयतेको : 

  5301.21.00 --िटेुको िय डयाँठबयट रेशय छुट्ययइएको (ब्रोकेन, 
स्कच्ड) 

  5301.29.00 --अन्य 

  5301.30.00 -फ्ल्ययक्सको चशरोगचु्छ (टो) र अिशेर् 

53.03   कच्िय िय प्रशोसधत,  तर नकयतेको,  सनपयट (जूट) र 
अन्य लचिलो रेशय भएको बोिय (बयस्ट) को 
कपडयकय रेशय (सन, गयाँजय, भयाँङ्ग, घोट्टय र रेमी बयहेक); 
यी रेशयहरूको चशरोगचु्छ (टो) र अिशेर् (धयगोको 
अिशेर् र गयनेटेड स्टक समेत) । 

  5303.10.00 -कयाँिो िय पयनीमय डुबयएर (रेटेड्) कुहयएको सनपयट 
र अन्य लचिलो रेशय भएको बोिय (बयष्ट) को 
कपडयको रेशय 
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द्रष्टव्य:- 
1. वकसयनले सबिी गने अप्रशोसधत सतुी । 
२. मयसर् उचल्लचित भन्सयर शीर्थक ०६.०१ देचि शीर्थक ०८.१० सम्मकय 

मयलिस्तहुरू होटल,  रेषु्टरेण्ट, बयर,  गेष्टहयउस,  क्ययफ्टेररयय िय यस्तै अन्य 
संस्र्यले गने आपूसतथमय मूल्य असभबवृि कर छुट हनुेछैन । 

 

 

समूह २ : आधयरभतू आिश्यकतयकय िस्तहुरू 

25.01   ननु (भयन्सयमय प्रयोग हनुे (टेिल) ननु र विकृत             
(सडनेिडथ) ननु समेत) र झोल पदयर्थ भएको िय 
नभएको िय जम्ने पदयर्थ (एण्टीकेवकङ्ग) िय वफ्र फ्लोइङ्ग 
एजेण्ट भएको शिु सोसडएम क्लोरयइड; सयमदुद्रक पयनी । 

  2501.00.90 ---ननु 

27.10   कच्िय (िुड) बयहेक पेट्रोसलयम तेल र सबटुसमन 
िसनजबयट प्रयप्त तेल; तौलमय ७० प्रसतशत िय सो भन्दय 
बढी पेट्रोसलयम तेल िय  सबटुसमन िसनजबयट प्रयप्त तेल 
भएकय,  वयनै तेल नै मखुय घटक (बेससक 
कचन्स्टच्यूएण्ट्स) भएकय, अन्यत्र समयिेश िय सनददथष्ट 
नगररएकय तययरी िस्तहुरू (वप्रपरेसन्स); रद्दी तेलहरू 
(िेष्ट आयल्स)  

    -पेट्रोसलयम तेलहरू र विटुसमन िसनजहरूबयट प्रयप्त 
तेलहरू (कच्िय तेल बयहेक) तर्य अन्यत्र सनददथष्ट िय 
समयिेश नभएकय, तौलको वहसयबले ७० प्रसतशत िय सो 
भन्दय बढी पटे्रोसलयम तेलहरू िय विटुसमन िसनजबयट 
प्रयप्त तेलहरू भएको,  वयन ैतेलहरू मखुय घटक बेससक 
कचन्स्ट्च्यूएण्ट) भएकय तययरी िस्तहुरू वप्रपरेसन्स),  
जैविक सडजेल भएकय बयहेक र रद्दी तेल  िेष्ट आयल) 
हरू बयहेक 

  --अन्याः 
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  2710.19.10 ---मट्टीतेल (सपुेररअर वकरोससन आयल) 

27.16 2716.00.00   विद्यतु उत्पयदन, वितरण र प्रसयरण  

44.01
  

 बयल्ने दयउरय,  मढुय,  चिरेको मोटो टुिय (विलेट),  हयाँगय 
विंगय िय दयउरयको बयधेको सबटो,  िय यस्तै रुपमय; 
कयठकय िोइटयिोइटी िय मससनय टुियटयिी 
(पयवटथकल); कयठ चिरेको धूलो, कयठको अिशेर्,  रद्दी 
िस्त,ु  मढुो,  वव्रकेट (सर्िेर बनयइएको िक्कय), पेलेट 
(मट्ययङ्कग्रय) िय यस्तै रुपमय एकसत्रत गररएको िय 
नगररएको । 

  

 

 

4401.11.00 

4401.19.00 

-बयल्ने दयउरय, मढुय, चिरेको मोटो टुिय (विलेट),  
हयाँगयविगय, दयउरयको बयधेको सबटो िय यस्तै रूपमयाः 
 

--कोणधयरी (कोसनफेरस) 
--गैरकोणधयरी (नन-कोसनफेरस) 

44.02   एकसत्रत गररएको िय नगररएको कयठको गोल,  ििटय 
(शेल) को िय सबययाँ (नट) को गोल समेत। 

  4402.10.00 -बयाँसको 

 ४४०२.२०.०० -ििटय (शेल) िय सबययाँ (नट) कय  

 4402.90.00 -अन्य 

द्रष्टव्य:- 
१. धयरय तर्य टेङ्करबयट िलुय रूपमय आपूसतथ हनुे वपउन ेपयनी । 

समूह ३ : जीिजन्त ुतर्य सोको उपज 

01.02   जीवित िौपययय (बोभयइन) । 

    -गोजयतीय िौपयययाः 

  0102.21.00 --नश्ल सधुयरकय लयसग विशिु नश्लकय 

  0102.29.00 --अन्य 
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    -भैंसीाः 

  0102.31.00 --नश्ल सधुयरकय लयसग विशिु नश्लकय 

  0102.39.00 --अन्य 

  0102.90.00 --अन्य 

01.03   जीवित सुाँगरु  

  0103.10.00 -नश्ल सधुयरकय लयसग विशिु नश्लकय 

    -अन्य : 

  0103.91.00 --५० केजी भन्दय कम िजनको 

  0103.92.00 --५० केजी िय सो भन्दय बढी िजन भएको 

01.04   जीवित भेडय र बयख्रय  

  0104.10.00 -भेडय 

  0104.20.00 -बयख्रय 

01.05   जीवित कुिरुय अर्यथत, ग्ययलसु डोमेवष्टकस ्जयतकय 
कुिरुय, हयाँस,  टकी र सगनी फयउल  

    -१8५ ग्रयम भन्दय बढी िजन नभएकय: 

  0105.11.00 --ग्ययलसु डोमेवष्टकस जयतकय िरयहरू (फयउल)   

  0105.12.00 --टकीहरू (पयतयल मयूर) 

  0105.13.00 --हयाँस (डक) हरू 

  0105.14.00 --हयाँस (सगज) हरू 

  0105.15.00 --सगसनजयतकय िरयहरू 

    -अन्य: 

  0105.94.00 --ग्ययलसु डोमेवष्टकस जयतकय िरयहरू  

  0105.99.00 --अन्य 
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01.06   अन्य जीवित जीिजन्त ु 

    -स्तनपययी : 

  0106.14.00 --िरययोहरू 

  0106.19.00 --अन्य 

   -िरयहरु: 

 0106.33.00 --सतुरुमगुथ (अवष्ट्रि) हरु (रोमयउस नोभयहोल्लयचन्डयय) 

   -कीरयहरू: 

 0106.41.00 --मयहरुीहरू 

  -कीरयहरूाः 

  0106.90.00 -अन्य 

02.01   िौपययय (िोभयइन जयसतको) तयजय िय चिसो पयरेको 
(फे्रस िय चिल्ड)  मयस ु 

  0201.10.00 -ससंगो र आधय शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 

  0201.20.00 -हयडसवहतको अन्य टुियहरू 

  0201.30.00 -हयड नभएको 

02.02   िौपययय (बोभयइन जयसतको) वहमीकृत (फ्रोजेन) मयस ु 

  0202.10.00 -ससंगो र आधय शरीर (करकयस र हयफ  करकयस) 

  0202.20.00 -हयडसवहतको अन्य टुियहरू 

  0202.30.00 -हयड नभएको 

02.03   सुाँगरुको मयस ुतयजय,  चिसो पयरेको िय वहमीकृत (फे्रस, 
चिल्ड िय फ्रोजेन) । 

    -तयजय िय चिसो पयरेको : 

  0203.11.00 --ससंगो र आधय शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 
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  0203.12.00 --हयड सवहतको अगयसड र पछयसडकय सयाँप्रयहरू र 
सयाँप्रयबयट कयवटएकय अन्य टुियहरू 

  0203.19.00 --अन्य 

    -वहमीकृत (फ्रोजेन): 

  0203.21.00 --ससंगो र आधय शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 

  0203.22.00 --हयडसवहतको अगयसड र पछयसडकय सयाँप्रयहरू र 
सयाँप्रयबयट कयवटएकय अन्य टुियहरू 

  0203.29.00 --अन्य 

02.04   भेडय िय िसी बोकयको तयजय, चिसो पयरेको िय वहमीकृत 
मयस ु। 

  0204.10.00 -भेडय (पयठो) को तयजय िय चिसो पयरेको ससंगो र आधय 
शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 

    -भेडयको तयजय िय चिसो अन्य मयस:ु 

  0204.21.00 --ससंगो र आधय शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 

  0204.22.00 --हयडसवहतको अन्य टुिय 

  0204.23.00 --हयड नभएको 

  0204.30.00 -भेडय (पयठो) को वहमीकृत (फ्रोजेन) ससंगो र आधय 
शरीरहरू (करकयस र हयफ करकयस) 

    -वहमीकृत (फ्रोजेन) गररएकय भेडयकय अन्य मयस:ु 

  0204.41.00 --ससंगो र आधय शरीरहरू (करकयस र हयफकरकयस) 

  0204.42.00 --हयडसवहतको अन्य टुियहरू 

  0204.43.00 --हयड नभएको 

  0204.50.00 -िसी बोकयको मयस ु
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02.06   िौपययय जीिजन्त ु (बोभयइन), सुाँगरु, भेडय, िसी बयख्रय, 
घोडय, गधय, िच्िर िय वहसनजहरूको तयजय,  चिसो पयरेको 
िय वहमीकृत (फ्रोजेन) ियन हनु ेकमसल मयस ु(इसडबल 
अफल) । 

  0206.10.00 -िौपययय (बोभयइन) जीिजन्तकुो तयजय र चिसो 

    -िौपययय जीिजन्त ु(बोभयइन) को वहमीकृत         
(फ्रोजेन): 

  0206.21.00 --जीब्रो 

  0206.22.00 --कलेजो 

  0206.29.00 --अन्य 

  0206.30.00 -सुाँगरुको तयजय र चिसो पयरेको 

    -सुाँगरुको वहमीकृत (फ्रोजेन) : 

  0206.41.00 --कलेजो 

  0206.49.00 --अन्य 

  0206.80.00 -अन्य तयजय िय चिसो पयरेको 

  0206.90.00 -अन्य वहमीकृत (फ्रोजेन) 

02.07   शीर्थक ०१.०५ को कुिरुयको तयजय, चिसो पयरेको िय 
वहमीकृत मयस ुर ियन हनुे अफल । 

    -ग्ययलसु डोमेवष्टकस जयतकय िरयहरू (फयउल) कोाः 

  0207.11.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), तयजय िय चिसो पयररएकय 
(फे्रस िय चिल्ड) 

  0207.12.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), वहमीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.13.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय (फे्रस िय चिल्ड) टुिय र 
अिशेर् (कट्स एण्ड ओफयल) 
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  0207.14.00 --वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिय र अिशेर् (ओफयल) 

    -टकीहरूको : 

  0207.24.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), तयजय िय चिस्ययइएको (फे्रस 
िय चिल्ड) 

  0207.25.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), वहमीकृत (फ्रोजेन) 

  0207.26.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय टुिय र अिशेर् (कट्स एण्ड 
ओफयल) 

  0207.27.00 --वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिय र अिशेर् (कट्स एण्ड 
ओफयल) 

    -हयाँस (डक) हरूकोाः 

  0207.41.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), तयजय िय चिस्ययइएको (फे्रस 
िय चिल्ड) 

  0207.42.00 --टुिय नपयररएको  ससंगो), वहमीकृत (फ्रोजन) 

  0207.43.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय बोसोयिु कलेजो (फ्ययटी 
सलभर) हरु 

  0207.44.00 --अन्य, तयजय िय चिस्ययइएको (फे्रस िय चिल्ड) 

  0207.45.00 --अन्य,  वहमीकृत (फ्रोजन) 

    -हयाँस (गीज) हरूकोाः 

  0207.51.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), तयजय िय चिस्ययइएको (फे्रस 
िय चिल्ड) 

  0207.52.00 --टुिय नपयररएको (ससंगो), वहमीकृत (फ्रोजन) 

  0207.53.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय बोसोयिु कलेजो (फ्ययटी 
सलभर) हरू 

  0207.54.00 --अन्य, तयजय िय चिस्ययइएको (फे्रस िय चिल्ड) 
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  0207.55.00 --अन्य, वहमीकृत (फ्रोजन) 

  0207.60.00 -सगनी जयतकय िरयहरूको 

03.01   जीवित मयछय । 

    -आलङकयररक मयछय : 

  0301.11.00 --तयजय पयनीको 

  0301.19.00 --अन्य 

    -अन्य जीवित मयछय : 

  0301.91.00 --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस मयइवकस, अङ्कोररङ्कस 
क्लयकी, अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय,  अङ्कोररङ्कस सगलयए, 
अङ्कोररङ्कस अपयिे र अङ्कोररङ्कस ियइसोकयष्टर)  

  0301.92.00 --बयम 

  0301.93.00 --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरु, क्ययरयससअस जयतहरु,  
सेनोफयररङ्गोडोन इसडलस, हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरु, 
ससवहथनस जयतहरु, मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, क्ययट्लय 
क्ययट्लय, लयबेओ जयतहरु, ओस्टेचिलस हयसेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय जयतहरु) 

  0301.94.00 --एटलयचन्टक र प्ययससवफक ब्लवुफन टुनयहरु  (र्नुसु 
र्यइनस,  र्नुसु ओररयन्टयसलस) 

  0301.95.00 --दचिणी ब्लवुफन टुनयस (र्नुस म्ययकोई) 

  0301.99.00 --अन्य 

03.02   शीर्थक ०३.०४ को मयछयको वफलेट र अरु प्रकयरको 
मयस ुबयहेकको तयजय िय चिसो पयरेको मयछय । 

    -मयछय (सयल्मोनयइड), उपशीर्थक ०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन हनुे कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेक : 
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  0302.11.00 --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस मयइवकस, अङ्कोररङ्कस 
क्लयकी, अङ्कोयररङ्कस अक्ियबोसनटय,  अङ्कोररङ्कस सगलयए,  
अङ्कोररङ्कस अपयिे र अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर)  

  0302.13.00 --प्ययससवफक सयलमोन (अङ्कोररङ्कस नेकयथ,  अङ्कोररङ्कस 
गोबुथशय,  अङ्कोररङ्कस केटय,  अङ्कोररङ्कस चवित्शय,  अङ्कोररङ्कस 
वकसिु,  अङ्कोररङ्कस मसोउ र अङ्कोररङ्कस रडुरस)  

  0302.14.00 --एटलयचण्टक सयल्मोन (सयल्मो सयलयर) र डयन्यूब 
सयलमोन (हिुो हिुो) 

  0302.19.00 --अन्य 

    -िेप्टो मयछय (प्लेरोनके्टयइडयइ, बोर्ीडयइ,  
सयइनोग्लोस्सीडयइ, सोलेडयइ, स्कोप्र्यल्मीडयइ र 
ससर्यरीडयइ), उपशीर्थक ०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन हनु े कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0302.21.00 --हयसलबटु 

  0302.22.00 --प्लेइस 

  0302.23.00 --सोले 

  0302.24.00 --टबोट्हरु (सेट्टय मेचक्समय) 

  0302.29.00 --अन्य 

    -टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय) चस्कपज्ययक तनुय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०२.९१ .०० देचि ०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0302.31.00 --अल्बयकोर िय लयमो पिेटय भएको टुनय 

  0302.32.00 --पहेलो पिेटय भएको टुनय 

  0302.39.00 --अन्य 
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    -हेररङ्गहरु (क्लवुपयय हरेङ्गस, क्लवुपयय पल्लयसी),  
एड्कोसभज (इन्ग्रयउसलस जयतहरू), सयसडथनहरू       
(सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप जयतहरू), सयसडथनेलय    
(सयसडथनेलय जयतहरू), सब्रससलन िय स्प्रयटहरू (स्प्रयटस 
स्प्रयटस), म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर जयपोसनकस),  इचन्डयन 
म्ययकेरेलहरू, (रस्टे्रसलगर जयतहरु), ससरवफसहरू 
(स्कोमबेरोमोरस जयतहरू), ज्ययक तर्य हर्थम्ययकेरेल 
(ट्रयिरुस जयतहरू) ज्ययकहरू,  िेभेलहरु (क्ययरयन्क्स 
जयतहरू), कोसबयय (रयसससेन्ट्रोन क्ययनयडम),  ससल्भर 
पम्फे्रस्ट (पम्पस जयतहरू), प्ययससवफक सयउरी 
(कोलोलयसबस सयइरय), स्कयड्स (सडक्ययप्टेरस जयतहरू), 
क्ययपेसलन (मयलोटस ् विलोसस)्, सोडथवफस (ससवफययस 
ग्लयसडअस), कयियकयिय (यरु्यइनस एवफसनस),  
बोसनतोहरू (सयडयथ जयतहरू) मयसलथनहरू सेइलवफसहरूाः 
स्पेरवफस (इस्टोपोररडयइ),  उपशीर्थक ०३०२.९१.०० 
देचि ०३०२.९९.०० सम्मकय ियन हनुे कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0302.41.00 --हेररङ्कहरू (क्लवुपयय हेरेन्गस,  क्लवुपयय पल्लयसी) 

  0302.42.00 --एङ्कोभीहरु (इङग्रयसलस जयतहरू) 

  0302.43.00 --सयसडथनहरू (सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप जयतहरू) 
सयसडथनेलय (सयसडथनेलय जयतहरू),  सब्रससलन िय स्प्रयटस 
(स्प्रयटस स्प्रयटस) 

  0302.44.00 --म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर अस्टे्रलयससकस,  
स्कम्बर जयपोसनकस) 

  0302.45.00 --ज्ययक र हर्थ म्ययकरेल (ट्रयिरुुस जयतहरू) 

  0302.46.00 --कोसबआ (रयवकसेन्ट्रोन  कयनयडम) 

  0302.47.00 --सोडथवफस (चजवफययस ग्लयसडअस) 
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  0302.49.00 --अन्य 

  -बे्रग्मयससरोटयइडयइ, यचुक्लच्र्यइडयइ, गयसडडयइ, 
म्ययिोउरयइडयइ, मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, मोररडयइ 
र मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियहरुकय मयछय,  उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि ०३०२.९९.०० सम्मकय आन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0302.51.00 --कड (ग्ययडुस मरहआु, ग्ययडुस ओग्ययक, ग्ययडुस 
म्ययिोससफयलस) 

  0302.52.00 --ह्ययड्डक (मेलयनोग्रयमस एग्लेवफनस) 

  0302.53.00 --कोलवफस (पोलयवकअस सभरेन्स) 

  0302.54.00 --हेक (मलुथससअस जयतहरु, यूरोवफससस जयतहरु) 

  0302.55.00 --अलयस्कय पलक(रे्रयग्रय कयल्कोग्रयमय) 

  0302.56.00 --ब्ल ुह्वयइवटङहरू (मयइिोमेससस्टस पोटयस,ु  
मयइिोमेससस्टस अस्ट्रयसलस) 

  0302.59.00 --अन्य 

    -सतलयवपययहरू (ओरओिोसमस जयतहरू), क्ययटवफस  
(प्ययङ्गयससअस जयतहरू,  ससलरुस जयतहरू, क्लयररअस 
जयतहरू, इक्टयलरुस जयतहरु), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससयम जयतहरू, सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, ससवहथनस जयतहरू, 
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), क्ययट्लय क्ययट्लय,  
लयबेओ जयतहरू,  ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी,  लेप्टोबयबथस 
होिेनी, मेगयलोब्रयमय जयतहरू), इलहरू   (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ (ल्ययटेस सनलोवटकस) र 
स्नेकहेड्हरू (ियन्नय जयतहरू), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि ०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः 
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  0302.71.00 --सतलयवपययहरू (ओरेओिोसमस जयतहरू) 

  0302.72.00 --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस जयतहरू,  
क्लयररअस जयतहरू,  इक्टयलरुस जयतहरू)  

  0302.73.00 --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरू,  क्ययरयससयम जयतहरू,  
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनस जयतहरू, मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, क्ययट्लय 
क्ययट्लय, लयबेओ जयतहरू, ओस्टेओचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी,  मेगयलेब्रयमय जयतहरू) 

  0302.74.00 --बयम (इल) हरू (एङ्गुइलय जयतहरू) 

  0302.79.00 --अन्य 

    -अन्य मयछय, उपशीर्थक ०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन हनुे कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेक : 

  0302.81.00 --डगवफस र अन्य सयकथ हरू 

  0302.82.00 --रेइ र स्केटहरू (रेचजडयए) 

  0302.83.00 --टूर्वफस (सडसोचस्टकस जयतहरू) 

  0302.84.00 --ससबयस (सडसेन्ट्रयरकस जयतहरू) 

  0302.85.00 --सससब्रम(स्पेररडयइ) 

  0302.89.00 --अन्य 

03.03   शीर्थक ०३.०४ को मयछयको वफलेट र अरु प्रकयरको 
मयस ुबयहेकको वहमीकृत गररएको मयछय। 

    -सयल्मोनयइडयइ, उपशीर्थक ०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन हनु े कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेक : 

  0303.11.00 --शक आई सयलमोन (रेड सयलमोन) (ओङ्कोररङ्कस 
नेकयथ) 



 

47 
 

  0303.12.00 --अन्य प्ययससवफक सयल्मोन (अङ्कोररङ्कस गोबुथसय,  
अङ्कोररङ्कस केटय, अङ्कोररङ्कस शयवित्िय, अङ्कोररङ्कस वकसिु,  
अङ्कोररङ्कस मयसोउ तर्य अङ्कोररङ्कस रोडुरस) 

  0303.13.00 --एटलयचन्टक सयल्मोन (सयल्मो सयलयर) र ड्ययन्यिु 
सयल्मोन (हिुो हिुो) 

  0303.14.00 --ट्रयउट सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस मयइवकस,  अङ्कोररङ्कस 
क्लयकी, अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय,  अङ्कोररङ्कस सगलयई, 
अङ्कोररङ्कस अपयिे र अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर) 

  0303.19.00 --अन्य  

    -सतलयवपययहरू (ओरेओिोसमस जयतहरू), क्ययटवफस    
(प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, क्लयररअस 
जयतहरू, इक्टयलरुस जयतहरू), कयपथ  (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससअस जयतहरू, सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, ससवहथनस जयतहरू, 
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस,  क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबओे 
जयतहरू,  ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, लेप्टोबयबथस होबेनी, 
मेगयलोब्रयमय जयतहरू),  इलहरू (एङ्गुइलय जयतहरू), 
नयइल पिथ (ल्ययटेस सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू    
(ियन्नय जयतहरू), उपशीर्थक ०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन हनु े कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेक: 

  0303.23.00 --सतलयवपययहरू (ओरेओिोसमस जयतहरू) 

  0303.24.00 --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस जयतहरू) 

  0303.25.00 --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरू, क्ययरयससअस जयतहरू, 
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनस जयतहरू, मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, क्ययट्लय 
क्ययट्लय, लयबेओ जयतहरू ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय जयतहरू) 
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  0303.26.00 --बयम (इल) हरू (एङ्गुइलय जयतहरू) 

  0303.29.00 --अन्य 

    -िेप्टो मयछय (प्लेरोनेक्टयइडयइ, बोर्ीडयइ,  
सयइनोग्लोस्सीडयइ, सोलेडयइ, स्कोप्र्यल्मीडयइ र 
ससर्यरीडयइ), उपशीर्थक ०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन हनु े कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेक:  

  0303.31.00 --हसलबटु 

  0303.32.00 --प्लेइस 

  0303.33.00 --सोले 

  0303.34.00 --टबोट्हरू (सेट्टय मेचक्समय) 

  0303.39.00 --अन्य 

    -टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय), चस्कपज्ययक तनुय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयिओुनस पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०२.९१ .०० देचि ०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0303.41.00 --अल्बयकोर िय लयमो पिेटय भएको टुनय 

  0303.42.00 --पहेलो पिेटय भएको टुनय 

  0303.43.00 --चस्कपज्ययक टुनय(स्ट्रयइप-बेल्लयइडबोसनतो)(कयिओुनस 
पेलयसमस) 

  0303.44.00 --विगआई टुनय (तनुसु ओबेसस) 

  0303.45.00 --एटलयचन्टक र प्ययससवफक ब्लवुफन टुनयहरू  (र्नुसु 
र्यइनस,  र्नुसु ओररयन्टयसलस) 

  0303.46.00 --दचिणी ब्लवुफन तनुय (तनुसु म्ययइकोआई) 

  0303.49.00 --अन्य 
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    -हेररङ्गहरू (क्लवुपयय हरेङ्गस, क्लवुपयय पल्लयसी), 
एङ्कोसभज (इन्ग्रयउसलस जयतहरू), सयसडथनहरू       
(सयसडथनय वपल्कयडथस,्  सयसडथनोप जयतहरू), सयसडथनलेय   
(सयसडथनेलय जयतहरू), सब्रससलन िय स्प्रयटहरू (स्प्रयटस 
स्प्रयटस), म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस,  स्कम्बर 
अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर जयपोसनकस), इचन्डयन 
म्ययकेरेलहरू, (रस्टे्रसलगर जयतहरू),  ससरवफसहरू 
(स्कोमबेरोमोरस जयतहरू), ज्ययक तर्य हर्थम्ययकेरेल 
(ट्रयिरुस जयतहरू) ज्ययकहरु,  िेभेलहरू (क्ययरयन्क्स 
जयतहरू), कोसबयय (रयसससेन्ट्रोन क्ययनयडम),  ससल्भर 
पम्फे्रस्ट (पम्पस जयतहरु), प्ययससवफक सयउरी 
(कोलोलयसबस सयइरय), स्कयड्स (सडक्ययप्टेरस जयतहरू),  
क्ययपेसलन (मयलोटस ् विलोसस)्, सोडथवफस (ससवफययस 
ग्लयसडअस), कयियकयिय (यरु्यइनस एवफसनस),  
बोसनतोहरू (सयडयथ जयतहरु) मयसलथनहरु सेइलवफसहरूाः 
स्पेरवफस (इस्टोपोररडयइ),  उपशीर्थक ०३०३.९१.०० 
देचि ०३०३.९९.०० सम्मकय ियन हनुे कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0303.51.00 --हेररङहरू (क्लवुपयय हेरेङ्गस, क्लवुपयय पलयसी) 

  0303.53.00 --सयसडथनहरू (सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप जयतहरू), 
सयसडथनेलय (सयसडथनेलय जयतहरू), वव्रससलङ िय स्प्रयट्स 
(स्प्रयटस स्प्रयटस) 

  0303.54.00 --म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर अस्टे्रलयससकस,  
स्कम्बर जयपोसनकस)  

  0303.55.00 --ज्ययक र हर्थ म्ययकरेल (ट्रयिरुुस जयतहरू) 

  0303.56.00 --कोसबआ (रयवकसेन्ट्रोन कयनयडम) 

  0303.57.00 --सोडथवफस (चजवफययस ग्लयसडअस) 

 0303.59.00 --अन्य 



 

50 
 

    बे्रग्मयससरोटयइडयइ, यचुक्लच्र्यइडयइ, गयसडडयइ,  
म्ययिोउरयइडयइ, मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, मोररडयइ 
र मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरुकय मयछय उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि ०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0303.63.00 --कड (ग्ययडुस मरहआु, ग्ययडुस ओग्ययक,  ग्ययडुस 
म्ययिोससफयलस) 

  0303.64.00 --ह्ययड्डक (मेलयनोग्रयमस एग्लेवफनस) 

  0303.65.00 --कोलवफस (पोलयवकअस सभरेन्स) 

  0303.66.00 --हेक (मलुथससअस जयतहरू, यूरोवफससस जयतहरू) 

  0303.67.00 --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय कयल्कोग्रयमय) 

  0303.68.00 --ब्ल ु ह्वयइवटङहरू (मयइिोमेससस्टस पोटयस,ु  
मयइिोमेससस्टस अस्ट्रयसलस) 

  0303.69.00 --अन्य 

    -अन्य मयछय उपशीर्थक ०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन हनु े कमसल 
मत्स्यमयंश बयहेकाः 

  0303.81.00 --डगवफस र अन्य सयकथ हरू 

  0303.82.00 --रेइहरू र स्केटहरू (रयचजडयइ) 

  0303.83.00 --टूर्वफस (सडसोचस्टकस जयतहरू) 

  0303.84.00 --ससबयस (सडसेन्ट्रयरकस जयतहरू) 

  0303.89.00 --अन्य 
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03.07   िबटयसभत्र  भएको िय नभएको, जीवित, तयजय, चिसो 
पयररएको, वहमीकृत, सकुयएको, नसुनलो पयररएको िय नून 
पयनी हयलेको मोलस्कहरु; िबटयसभत्र भएको िय 
नभएको, धूसमत गने िममय िय गनुथअचघ पकयएको िय 
नपकयएको धूसमत मोलस्कहरू । 

   -कटल वफस र चस्क्िड्ाः 

  0307.42.00 --जीवित, तयजय िय चिस्ययइएको  

  0307.49.00 --अन्य 

04.01   दूध र तर, गयढय नपयररएको, चिनी िय अन्य गसुलयो 
पदयर्थ नहयसलएको । 

  0401.10.00 -तौलमय नौनीको मयत्रय १ प्रसतशत भन्दय बढी नभएको 

  0401.20.00 -तौलमय नौनीको मयत्रय १ प्रसतशत भन्दय बढी तर ६ 
प्रसतशतभन्दय कम भएको 

  0401.40.00 -तौलमय नौनीको मयत्रय ६ प्रसतशत भन्दय बढी भएको 
तर १० प्रसतशतभन्दय बढी नभएको 

  0401.50.00 -तौलमय नौनीको मयत्रय १० प्रसतशतभन्दय बढी भएको 

04.06   िीज र दही (कडथ) । 

  0406.10.00 -तयजय िीज हे्व िीजसमेत र दही (कडथ) 

04.07   तयजय, सरुचित िय पकयएको, िरयिरुुङ्गीको नफुटयएकय 
फुलहरु । 

    -िल्लय कोरल्नको लयसग सनर्ेचित फुलहरूाः 

  0407.11.00 --ग्ययलसु डोमेचस्टकस प्रजयसतकय िरयहरूको  

  0407.19.00 --अन्य 

    - अन्य तयजय फुलहरू : 

  0407.21.00 --ग्ययलसु डोमेचस्टकस प्रजयसतकय िरयहरूको  
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  0407.29.00 --अन्य 

  0407.90.00 -अन्य 

05.11   अन्यत्र नपरेको जीिजन्तजुन्य उत्पयदनहरु;  भयग १ िय 
३ मय पने मयस ुियन नहनु ेमरेकय जनयिरहरु । 

    -अन्य : 

  0511.91.00 -- मयछयको टुियटयिी िय धलुो र ससवपको टुिय 

  --अन्य : 

 0511.99.90 ---हवड्डको धलुो 
 

द्रष्टव्य:- मयसर् उचल्लचित भन्सयर शीर्थक ०१.०२ देचि शीर्थक ०४.०७ सम्मकय 
मयलिस्तहुरू होटल, रेषु्टरेण्ट, बयर,  गेष्टहयउस,  क्ययफ्टेररयय िय यस्तै अन्य 
संस्र्यले गने आपूसतथमय मूल्य असभिृवि कर छुट हनुे छैन। 

समूह 4 : कृवर् सयमग्रीहरु 

31.01 3101.00.00 रयसययसनक उपियर गररएको िय नगररएको समचित िय 
असमचित जीिजन्त ु िय िनस्पसतजन्य मलियदहरू; 
जीिजन्तजुन्य िय िनस्पसतजन्य पदयर्थलयई  समिण 
गरी िय रयसययसनक उपियरद्वयरय उत्पयदन गररएकय 
मलियदहरू । 

31.02   नयइट्रोजनयिु िसनज िय रयसययसनक मलियदहरू। 

   3102.10.१0 ---सडजल एक्सहस्ट फ्लडु 

  3102.10.९१ ----टेचक्नकल ग्रडे 

   3102.10.९९ ----अन्य 

  -एमोसनयम सल्फेट; एमोसनयम सल्फेट र एमोसनयम 
नयइटे्रटको समिण र डबल सयल्ट (चब्लिण) : 

  3102.21.00 --एमोसनयम सल्फेट 
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  3102.29.00 --अन्य 

  3102.30.00 -जलीय घोलमय भएको िय नभएको एमोसनयम नयइटे्रट 

  3102.40.00 -एमोसनयम नयइटे्रटकय सयर् क्ययचल्सयम कयबोनटे िय 
अन्य अप्रयंगयररक अउिथरक तत्िहरुकय समिणहरू 

  3102.50.00 -सोसडयम नयइटे्रट 

  3102.60.00 -क्ययचल्सयम नयइटे्रट र एमोसनयम नयइटे्रटको 
समिणहरु र चब्लिणहरू 

  3102.80.00 -यरुरयय र एमोसनयम नयइटे्रटको जलीय िय एमोसनयम 
घोलमय भएकय समिणहरू 

  3102.90.00 -अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरुमय नपरेकय समिणहरू 
समेत 

31.03   फोस्फेटयिु िसनज िय रयसययसनक मलहरू । 

   -सपुर फोस्फेटहरूाः 

 3103.11.00 --तौलमय ३५% िय सोभन्दय बढी डयइफोस्फोरस 
पेन्टयअक्सयइड (पी२ओ५) भएकय 

  3103.19.00 --अन्य 

 3103.90.00 -अन्य 

31.04  पोटयसयिु (पोटयससक) िसनज िय रयसययसनक मलहरू 

  3104.20.00 -पोटयससयम क्लोरयइड् 

  3104.30.00 -पोटयससयम सल्फेट 

 3104.90.00 -अन्य 
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31.05  नयइट्रोजन, फोस्फरस र पोटयससयम मध्ये दईु िय तीन 
उिथरक तत्िहरू भएकय िसनज िय रयसययसनक 
मलियदहरू; अन्य मलहरूाः यस भयगमय पने गोटी,  
(टेिलेट) िय त्यस्तै आकयरकय िय कुल तौल १० 
के.जी. मय नबढ्ने गरी (प्ययकेज) पसुलन्दयको रूपमय 
रयचिएकय सयमयनहरू । 

  3105.10.00 -यस भयगमय पने गोटी (टेिलेट) िय त्यस्तै आकयरकय 
िय कुल तौल १० के.जी. मय नबढ्ने गरी पसुलन्दयको 
रूपमय रयचिएकय सयमयनहरू 

  3105.20.00 -नयइट्रोजन, फोस्फरस र पोटयससयम जस्तय तीन 
उिथरक तत्ि भएकय िसनज िय रयसययसनक मल      
(फवटथलयइजर) हरू 

  3105.30.00 -डयइएमोसनयम हयइरोजनअर्ो फोस्फेट            
(डयइएमोसनयम फोस्फेट) 

  3105.40.00 -एमोसनयम डयइहयइरोजन - अर्ोफोस्फेट            
(मोनोएमोसनयम  फोस्फेट) र त्यसको  डयइएमोसनयम 
हयइरोजन अर्ोफोस्फेट (डयइएमोसनयम फोस्फेट) कय 
सयर् भएकय समिणहरू 

   -दईु उिथरक तत्ि,  नयइट्रोजन र फोस्फोरस भएकय 
अन्य िसनज िय रयसययसनक मलहरू  (फवटथलयइजर) : 

  3105.51.00 --नयइटे्रट र फोस्फेट् भएकय 

  3105.59.00 --अन्य 

  3105.60.00 -दईु उिथरक तत्ि, फोस्फोरस र पोटयससयम भएकय 
िसनज िय रयसययसनक मलियदहरू (फवटथलयइजरहरू) 

 3105.90.00 -अन्य 
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38.08   कीटनयशक, कृतकयन्तक, ढुसीनयशक, झयरपयतनयशक, 
अंकुरणरोधी (ऐचन्टस्प्रयउवटङ्ग),  उत्पयदनहरु र िनस्पसत 
िृवि सनययमक (प्लयन्ट ग्रोर् रेगलेुटर),  विसंियमक र 
त्यस्तै उत्पयदनहरु,  िदु्रय सबिीकय लयसग आकयर िय 
पसुलन्दय (प्ययवकङ्ग) मय रयचिएको िय तययरी सयमयन 
(वप्रपेरेशन) िय िस्त ु(आवटथकल) को रुपमय रयचिएको 
(जस्तै,  गन्धक उपियर गरेकय धयगो (ब्ययण्ड), सलेदो 
(विक्स) तर्य मैनबत्ती र चझङ्गय फसयउने कयगज 
(फ्लयइपेपसथ) हरू) । 

    -अन्य : 

  --कीटनयशक पदयर्थहरू (इन्सेक्टीसयइड्स) : 

 3808.91.90 ---बयलीनयलीमय प्रयोग हनुे कीटनयशक और्धीहरू 

 3808.92.00 --ढुसीनयशक पदयर्थहरू (फङ्गीसयइड्स) 

 3808.93.१0 ---झयरपयतनयशक (हसबथसयइड्स) 

 3808.99.1१ ---मसुयनयशक उत्पयदन 

39.23  मयलसयमयनको ओसयरपसयर (कन्भेयेन्स) िय पररिेष्टन 
(प्ययक) गने प्लयवष्टककय सयमयनहरू; प्लयवष्टककय पौलो 
िय िजुो (स्टोपसथ) ढकनी (सलड्स), सबकयथहरू (क्ययप्स) 
र अन्य बन्द गने (क्लोजसथ) सयमग्रीहरू । 

   -बयकस (कन्तरु िय सन्दूस) हरू,  केस (बट्टय िय पेटी) 
हरु, टोकरी िय डयलो (िेटस) र यस्तै सयमग्रीहरू : 

  3923.10.20 ---अण्डय रयख्न ेिेट 
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48.19  कयगतको,  कयगतगयतयको, कोर्ीय गद्दय (सेल्यूलोज 
ियसडङ) को िय कोर्ीय रेशयकय जयलीहरू (सेल्यूलोज 
फयइबर िेब्स) को डब्बय (कयटोन),  बयकस (बक्स), 
कन्तरु (केश),  रै्लो (ब्ययग) र अन्य पररिेष्टन 
(प्ययवकङ्ग) कय आधयनपयत्रहरू (कन्टेनसथ); 
कयययथलयहरू, पसलहरू िय यस्तै ठयउाँमय प्रयोग हनु े
ियलकय, कयगत िय कयगतगयतयकय सडब्बय संचिकय 
(बक्सफयइल), पत्रर्यली (लेटर टे्र),  र यस्तै वकससमकय 
िस्तहुरू । 

  4819.10.10 ---अण्डय रयख्न ेिेट 

56.08   डोरी (ट्ियइन), लियकी (कडेज) िय रस्सय (रोप) कय 
गयाँठो पयरी बनयइएकय (नौटेड्) जयलीाः कपडय पदयर्थको 
मयछयको तययरी जयल र अन्य तययरी जयलहरु । 

   -मयनि सनसमथत कपडय बसुनने (टेक्सटयइल) पदयर्थकय 
सयमयनहरूको : 

 5608.11.00 --मयछयको तययरी जयलहरू 

82.01  तलकय हयते औजयरहरूाः कोदयलो, सयभेल, गैती, वपक, हो 
(िन्न ेसयमयन),  फोकथ  र रेक्स (बढयने); बन्िरो,  िपुयथ 
जस्तो औजयर (बील हकु) र यस्तै चिने (हू्यइङ्ग) 
औजयरहरू; जनुसकैु वकससमकय कलमी कयट्न े कैं िी 
(सेक्ययटर्रसथ एण्ड प्रनुसथ); स्कयइ्स (दरैौंती),  ससकल 
(हंससययाँ), िपुी (हेनयइफ), झयडी छयाँट्न े कैं िी (हेज 
ससयसथ),  वकलो िय पच्िड (वटम्िरिेज) र कृवर्,  
ियगियनी िय िनजङ्गलको कयममय प्रयोग हनुे अन्य 
औजयरहरू । 

  -कोदयलो र सयभेल 

  8201.10.10 ---कोदयलो 

  8201.10.90 ---अन्य 
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  8201.30.00 -गैंती,  वपक,  हो (िन्न ेसयमयन) र रेक (बढयने) 

  8201.40.00 -बन्िरयहरू, िपुयथहरू र यस्तै चिने औजयरहरू 

  8201.50.00 -एक हयतले िलयउने कैिी (सेक्ययटसथ) र यस्तै एक 
हयतले िलयउन े कैं िीहरू (प्रनुसथ एण्ड चशयसथ)      
(पोल्ट्री चशयसथ समेत) 

 8201.60.00 –झयडी छयाँट्न ेकैं िी (हेज चशयसथ), दईु हयतले छयाँट्न े
कैं िी (प्रसुनङ्ग चशयसथ) र यस्तै दईु हयतले िलयउन े
कैं िी 

  -कृवर्, ियगियनी र िनजंगलमय प्रयोग हनु े अन्य हयते 
औजयरहरुाः 

 8201.90.10 ---कृवर्, ियगियनी र िनजंगलमय प्रयोग हनुे अन्य हयते 
औजयरहरु 

 8201.90.90 ---अन्य 

87.01  ट्रययक्टरहरू (शीर्थक ८७.०९ कय ट्रययक्टरहरू 
बयहेक)। 

   -एकल (ससङ्गल) एक्सल भएकय ट्रययक्टरहरू  

  8701.10.10 ---पयिर वटलर, समनी वटलर  

  8701.10.90 ---अन्य 

  -सेमी टे्रलरको लयसग सडकमय गडु्ने ट्रययक्टर: 

  --कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथ सडजेल) मयत्र   भएकयाः 

 ८७०१.२१.1० --- 18 वकलोियटसम्मको 
  --कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 

(सडजेल िय अधथ सडजेल) र धक्कय ददने विद्यतुीय 
मोटर दिैु भएकयाः 
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 ८७०१.२२.1० --- 18 वकलोियटसम्मको 
  --स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 

र धक्कय ददन ेविद्यतुीय मोटर दिैु भएकयाः 
 ८७०१.२३.1० --- 18 वकलोियटसम्मको 
  --धक्कय ददन ेविद्यतुीय मोटरमयत्र भएकयाः  
 ८७०१.२४.1० --- 18 वकलोियटसम्मको 
  --अन्याः 
 ८७०१.२९.1० --- 18 वकलोियटसम्मको 
 8701.30.00 -ट्रययक-लेइङ ट्रययक्टर 

  -अन्य, सनम्न इचिन िमतयकय : 

 8701.91.00 --१८ वकलोियट ननयघकेो 

 8701.92.00 --१८ वकलोियट नयघेको तर ३७ वकलोियट ननयघकेो 

 8701.93.00 --३७ वकलोियट नयघेको तर ७५ वकलोियट ननयघकेो 

 8701.94.00 --७5 वकलोियट नयघकेो तर 130 वकलोियट 
ननयघेको 

 8701.95.00 --130 वकलोियट नयघेको 

द्रष्टव्याः  
(१) उपशीर्थक ७३१४.49.00 मय पने मयछय पयल्न े तययरी केजहरू,  उपशीर्थक 

८४७९.८९.९९ मय पने मयछयको दयनय ििुयउने अटोमेवटक वफडर। 

(2) मौरी पयलन उद्योगले पैठयरी गने मौरी पयलनको लयसग आिश्यक पने मटेल 
व्ययरल (7310.10.00 र 7310.29.00), रयनी छेक्ने पयतय, आधयर ियकय 
रोलर र ह्वील प्लेट (7326.90.00), मौरी ब्रसु (9603.90.00),  सगयर 
पम्प (8413.81.00) । 

(३) कृवर्,  ियगबयनी,  तर्य पषु्प फमथहरूले पैठयरी गने  उपशीर्थक ९4०६.१०.१0 र 
९4०६.९०.१0 मय पने ग्रीन हयउस । 
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(4)  उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ मय पने बीउ उमयनथ तर्य रोप्न प्रयोग हनुे टे्र। 

(5)  भन्सयर दरबन्दीको भयग २३, २८ र २९ मय पने वफडसचप्लमेण्टको कच्िय 
पदयर्थ, भन्सयर दरबन्दीको उपशीर्थक २३०९.९०.०० मय पने पशपंुिीको दयनय 
र वफडसचप्लमेण्ट,  उपशीर्थक २५२१.००.०० को िनुढुङ्गयको धलुो । 

(6)  सयमयन्य भयाँडयितथन बयहेककय शीर्थक ३९.२४ र ७३.२३ अन्तगथत पने 
कुिरुयको दयनय ििुयउन े विशेर् प्रकयरको भयाँडय र कुिरुयको पयनी वपउने विशेर् 
वकससमकय भयाँडय । 

समूह ५ : और्सध उपियर तर्य यस्तै स्ियस््य सेियहरू 

28.04  2804.40.10 ---मेसडकल ग्रडे 

  2804.40.90 ---अन्य 

30.01   अङ्गसंरोपी चिवकत्सयमय (औग्ययथसन-रे्रयप्यूवटकमय) प्रयोग 
हनुे सकु्िय, धूलो पयरेको िय नपयरेको ग्रन्र्ीहरू 
(ग्लयण्ड्स) र अन्य अङ्गहरू; ग्रन्र्ी िय अन्य अङ्ग िय 
सतनकय स्रयिहरूकय अङ्गसंरोपी  चिवकत्सयमय प्रयोग हनु े
सयरहरू (एक्स्ट्रयक्ट्स)्; यकृसतन (हेपयररन) र यसकय 
लिणहरू; अन्यत्र नपरेकय िय सनददथष्ट नगररएकय,  रोगको 
उपियर िय रोकर्यमकय लयसग तययर गररएकय मयनि िय 
जीिजन्त ुसम्बन्धी अन्य तत्िहरू (सब्स्टयन्स)् । 

  3001.20.00 -ग्रन्र्ी िय अन्य अङ्ग िय सतनकय स्रयिहरूको सयर                
(एक्स्ट्रयक्ट) 

  3001.90.00 -अन्य 
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30.02   मयनि रि; रोगको उपियर, रोकर्यमकय लयसग तययर 
गररएको िय रोगलयई सनदयन गने प्रयोजनकय लयसग 
बनयएको जीिजन्तकुो रगत, एचन्टसेरय र अन्य रगतकय 
वहस्सयहरू र रोधिमतय सम्बन्धी उत्पयदनहरू,  पररितथन 
गररएको िय नगररएको िय जीि प्रद्यौसगकीय प्रविययहरू 
(बययो टेक्नोलोचजकल प्रोसेसेज) को मयध्यमबयट 
उपलब्ध भएको िय नभएको;  भ्ययचक्सनहरू,  विर्हरू 
(टौचक्सन्स), सूक्ष्म जीियणकुय कल्िरहरू (मियथ िय इस्ट 
बयहेक) र यस्तै उत्पयदनहरू; पररितथन गररएकय िय 
नगररएकय कोवर्कय संििथनहरू (सेल कल्िसथ) 

   -एन्टीसेरय, जीि प्रद्यौसगकीय प्रविययहरूको मयध्यमबयट 
उपलब्ध भए िय नभएकय िय पररितथन गररएकय िय 
नगररएकय अन्य रि िण्डहरू र रोधिमतय सम्बन्धी 
उत्पयदनहरूाः 

 3002.12.00 --एन्टीसेरय र अन्य रि िण्डहरू 

 3002.13.00 --रोध िमतय सम्बन्धी (इम्यनुोलोचजकल) उत्पयदनहरू,  
असमिसत, िदु्रय सबिीको लयसग संिेष्टन (प्ययवकङ्ग) को 
रुपमय िय पररसमत (मेजडथ) मयत्रयहरु (डोजेज) को 
रुपमय नरयचिएकय 

 3002.14.00 --रोध िमतय सम्बन्धी (इम्यनुोलोचजकल) उत्पयदनहरू,  
समिीत,  िदु्रय सबिीको लयसग संिेष्टन  (प्ययवकङ्ग) को 
रुपमय िय पररसमत (मेजडथ) मयत्रयहरु (डोजेज) को 
रुपमय नरयचिएकय 

 3002.15.00 --रोध िमतय सम्बन्धी (इम्यनुोलोचजकल) उत्पयदनहरू, 
िदु्रय सबिीको लयसग संिेष्टन (प्ययवकङ्ग) को रुपमय िय 
पररसमत (मेजडथ) मयत्रयहरु (डोजेज) को रुपमय 
नरयचिएकय 
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  -िोप (भ्ययचक्सन) हरू, विर् (टचक्सन)हरू, सूक्ष्मजीिकय 
संििथक (कल्िर) हरू (मियथहरू बयहेक) र यस्तै 
वकससमकय उत्पयदनहरू: 

 ३००२.४१.०० --मयनि और्धीकय लयसग िोपहरू 

 ३००२.४२.०० --पश ुऔर्धीकय लयसग िोपहरू 

 ३००२.४९.०० --अन्य 

  -पररितथन गररएकय िय नगररएकय कोवर्कय संििथन 
(सेल कल्िर) हरू: 

 ३००२.५१.०० --कोवर्कय उपियर (रे्रपी) कय उत्पयदनहरू 

 ३००२.५९.०० --अन्य 

    -अन्याः 

  3002.90.10 ---परीिण वकट्स (ड्ययगनोचस्टक वकट्स) 

  3002.90.90 ---अन्य 

30.03   िदु्रय सबिीको लयसग पोकय (प्ययवकङ्ग) नपयरेको िय कुन ै
आकयर नददइएको िय मयत्रय नतोकेको,  उपियरयत्मक िय 
प्रसतकयरयत्मक प्रयोजनको लयसग दईु िय दईु भन्दय बढी 
िस्त ु (घटकहरू) समचित गरी बनेकय और्सधहरू 
(शीर्थक ३०.०२,  ३०.०५ िय ३०.०६ कय िस्तहुरू 

बयहेक) ।  

  3003.10.00 -पेचन्ससलन अम्ल बनयिट (पचेन्सल्ययसनक एससड 
स्ट्रक्िर), िय स्टे्रप्टोमयइससनहरु िय सतनकय ब्यतु्पसतहरू 
सवहतकय पेचन्ससलन िय सतनकय ब्यतु्पचत्तहरू भएकय 

  3003.20.00 -अन्य प्रसतजीिी (एचण्टिययोवटक्स) भएकय 

    -अन्य, हयमोनहरू िय शीर्थक २९.३७ कय अन्य 
उत्पयदनहरू भएकय : 

  3003.31.00 --इन्ससुलन भएकय 
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  3003.39.00 --अन्य 

   -अन्य, अल्कयलयइड्स िय सतनकय ब्यतु्पसतहरू भएकयाः  

 3003.41.00 --इफेरयइन िय यसकय लिणहरू भएकय 

 3003.42.00 --सेउडोफेरयइन (आइएनएन) िय यसकय लिणहरू 
भएकय 

 3003.43.00 --नोरफेरयइन िय यसकय लिणहरू भएकय 

 3003.49.00 --अन्य  

  3003.60.00 -अन्य, यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य २ मय उल्लेि 
गररएकय मलेररययरोधी सविय मखुय घटकहरू भएकय 

  -अन्याः 

  3003.90.10 ---होसमयोप्ययसर्क, विशिु आयिेुददक, यूनयनी और्धीहरू 

 3003.90.90 ---अन्य 

30.04   िदु्रय सबिीको लयसग संिेष्टन (प्ययवकङ्ग) को रूपमय िय 
पररसमत (मेजडथ) मयत्रयहरू (डोजेज) को रुपमय 
रयचिएकय छयलयपयर (ट्रयन्सडमथल) भेर्जयिधयरण     
(एडसमसनस्टे्रशन) पिसतको रुपमय भएकय समेत) 
उपियरयत्मक (रे्रयप्यूवटक) िय प्रसतकयरयत्मक        
(प्रोवफल्ययचक्टक) प्रयोगकय समचित िय असमचित 
उत्पयदनहरू भएकय और्धहरू (मेसडकयमेण्ट्स)       
(शीर्थक ३०.०२, ३०.०५ िय ३०.०६ कय िस्तहुरू 
बयहेक) ।  

  3004.10.00 -पेचन्ससलन अम्लको बनयिट (पेचन्सल्ययसनक एससड 
सवहतकय) पेचन्ससलन िय सतनकय ब्यतु्पसतहरू भएकय, िय 
स्टे्रप्टोमयइससन िय सतनकय ब्यतु्पसतहरू सवहतकय 

  3004.20.00 -अन्य प्रसतजीिी (एचण्टिययोवटक) भएकय 
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    -अन्य, हयमोनहरू िय शीर्थक २९.३७ कय अन्य 
उत्पयदनहरू भएकयाः 

  3004.31.00 --इन्सूसलन भएकय 

  3004.32.00 --कोवटथकोस्टेरययड हयरमोनहरू, सतनकय व्यतु्पचत्तहरू िय 
संरिनयत्मक अनरंु्गीहरू (स्ट्रक्िरल एनयलग्स) भएकय 

  3004.39.00 --अन्य  

   -अन्य, अल्कयलयइड िय सतनकय ब्यतु्पसतहरू भएकय : 

 3004.41.00 --इफेडयइन िय यसकय लिणहरु भएकय 

 3004.42.00 --सेउडोइफेरयइन (आइएनएन) िय यसकय लिणहरू 
भएकय 

 3004.43.00 --नोरफेरयइन िय यसकय लिणहरू भएकय 

 3004.49.00 --अन्य 

 3004.50.00 -अन्य,  सभटयसमनहरू िय शीर्थक २९.३६ कय अन्य 
उत्पयदनहरू भएकय  

 3004.60.00 अन्य, यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य २ मय उल्लेि 
गररएकय मलेररययरोधी सविय मखुय घटकहरू भएकय 

    -अन्य : 

  3004.90.10 ---होसमयोप्ययसर्क, आयिेुददक (शिु), यूनयनी और्सधहरू  

  3004.90.41 ----बत्तीसय, द्रयियसि, सत्रफलय, कब्जहर र केशरी 
जीिन 

 3004.90.90 ---अन्य 
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30.05   नरम कपयसको अस्तर (ियसडङ),  जयली (गज),  पट्टी 
(बैण्डेज)  र त्यस्तै सयमयनहरु (उदयहरणको लयसग पट्टी 
(रेससङ), टयंससने प्लयष्टरहरु, लेपहरु (पचुल्टस), और्सध 
तत्िले संससि (इचम्प्रग्नेट) गररएको िय बयवहरपवट्ट लेप 
लगयएको (कोटेड) िय और्धच , चिरफयर,  
दन्त्यचिवकत्सय िय पशचुिवकत्सयको उद्देश्यको लयसग 
िदु्रय सबिीको पसुलन्दय िय  आकयरमय  रयचिएको । 

  005.10.१0 ---टयाँससन ेजयली (एसडहसभ गज) 

  005.10.२0 ---टयाँससन ेप्लयष्टर 

 3005.10.३0 ---टयाँससन ेटेप 

 3005.10.९0 ---अन्य 

  005.90.१0 ---और्सधयिु कपयस (मेसडकेटेड कटन उल) 

 3005.90.२0 ---पट्टी (बैन्डेज) 

 3005.90.३0 ---सचजथकल टेप  

   005.90.९0 ---अन्य 

30.06   यस भयगको द्रष्टब्य 4 मय उल्लेि भएकय और्धी 
सनमयथण (फयमयथस्यूवटकल) कय िस्तहुरू । 

  3006.60.00 -हयरमोनहरू, शीर्थक २९.३७ कय अन्य उत्पयदनहरू 
िय शिुकीट घयतक (स्पमीसयइड्स) हरुमय आधयररत 
रयसययसनक गभथ सनरोधक (कण्ट्रयसेचप्टभ) विरिनहरू  
(वप्रपरेसन्स) 
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37.01   कयगज,  पेपरबोडथ िय कपडय (बसुनएको) पदयर्थहरु 
बयहेक जनुसकैु पदयर्थ (म्ययटेररयल) को समतल     
(िेप्टो िय फ्लय्यट),  प्रकयशग्रयही (सेचन्सटयइज्ड) र 
निोसलएको (अनदु्भयससत िय अनएक्सपोज्ड) छयययचित्रण 
(फोटोग्रयवफक) को प्लेट (पवट्टकय िय चित्रपषृ्ठ) र 
वफल्महरू; िेप्टो, प्रकयशग्रयही, निोलेको,  प्ययकमय 
भएको िय नभएको अविलम्ब छयवपन े वफल्म 
(इन्स्ट्ययन्ट वप्रन्ट वफल्म) । 

  3701.10.00 -एक्स-रे को लयसग 

38.22  -पषृ्ठयङ्कनमय भएकय नैदयसनक (डययगनयचस्टक) िय 
प्रयोगशयलयकय प्रसतकयरक (ररएजेण्ट) हरू, पषृ्ठयङ्कनमय 
भएकय िय नभएकय, परीिण कीटहरूको रूपमय 
रयचिएकय िय नरयचिएकय तययरी नैदयसनक िय 
प्रयोगशयलयकय प्रसतकयरकहरू: 

 ३८२२.११.०० -- मलेररययको लयसग 

 ३८२२.१२.०० --चजकय र एइसडज जयतकय लयमिटेु्टबयट सने अन्य 
रोगहरूकय लयसग 

 ३८२२.१३.०० --रि समूह छुट्टययउनकय लयसग   

 ३८२२.१९.०० --अन्य 

38.24   ढलयइघर (फयउण्री) को लयसग ढलयइको सयाँिोहरू    
(मयउल्ड्स) िय आन्तररक सयाँिोहरू (कोसथ) सनसमत्तकय 
विरचित (वप्रपेयडथ) योजक द्रब्य (बयइण्डसथ) अन्यत्र 
उल्लेि िय समयिेश नभएकय, रयसययसनक िय समिगी 
उद्योगहरूकय रयसययसनक उत्पयदनहरू तर्य विरिनहरू 
(वप्रपरेसन्स) (प्रयकृसतक उत्पयदनकय समिण समयिेश 
भएकय त्यस्तय िस्तहुरू समेत)  

   -अन्याः 
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  824.99.20 

 

---मगृौलयकय सबरयमीको उपियरमय प्रयोग हनुे ठोस िय 
तरल डयइलयइससस बयर् कन्सेन्टे्रट  

40.14   कडय रबर बयहेक, भल्कनयइज्ड रबरको, कडय रबरको 
वफवटङ भएको िय नभएको स्ियस््य        
(हयइजेसनक) िय फयमोस्यूवटकल (और्धी) सम्बन्धी 
सयमयनहरू (वटट्स (दूधदयनीको मनु्टो) समेत)  

  4014.10.00 -ससर्् कन्ट्रयसेचप्टभ्स (आच्छद गभथसनरोधक)  

66.02  वहंड्ने िय टेक्ने लठ्ठी,  बस्न े लठ्ठी,  ियबकु िय कोरयथ 
(चव्हप्स), घोढिढीको कोरयथ (रयइसडङ्ग कोर) र यस्तै 
सयमयनहरू । 

 6602.00.10 -दृवष्टविवहनहरूले प्रयोग गने सेतो छडी  

87.11   मोटरसयइकलहरू (मोपेड सवहत) र सयइड कयर रवहत 
िय सवहत सयइकलमय सहययक मोटर जडयन गरेको 
सयइडकयरहरू । 

  -सससलण्डर िमतय ५० सी.सी. नयघेको तर २५० 
सी.सी. ननयघेको इण्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचिन 
भएकय: 

   711.20.91 ---50 सस.सस. नयघेको तर १५५ सस.सस. ननयघेको 
अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने गरी बनयइएको 
स्कुटर 

  711.20.99  ---155 सस.सस. नयघेको तर 250 सस.सस. ननयघेको 
अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने गरी बनयइएको 
स्कुटर 

87.13   प्ररेक यन्त्रयिु (मोटरयइज्ड) िय अन्य वकससमले 
यन्त्रद्वयरय (मकेयसनकली) प्रणोददत (प्रोपेल्ड) भए िय 
नभएको, अशि व्यचिहरुकय सनसमत्तकय पररिहनहरू । 

  8713.10.00 -ययचन्त्रक धक्कय ददन ेब्यिस्र्य नभएको 



 

67 
 

  -अन्य: 

 8713.90.10 ---इलेचक्ट्रक दह्वल िेयर  

 8713.90.90 ---अन्य 

87.14   शीर्थक ८७.११ देचि ८७.१३ सम्मको गयडीहरूको 
पयटथपूजयथहरु र सहययक  सयमग्रीहरू । 

 8714.20.00 -अशि व्यचिहरू (सडसएबल्ड पसथन) सनसमत्तकय 
गयडीहरु (क्ययररजेज) 

90.21   हयडजोनी (विकृतयंग) उपियरसम्बन्धी उपकरणहरु, 
िैशयिी समेत, शल्यचिवकत्सयसम्बन्धी पेटी र गद्दयदयर 
पेटीहरु (ट्रस); कयम्रो र अन्य हयड भयाँचिएकोमय प्रयोग 
हनुे उपकरणहरु; शरीरकय कृसत्रम भयगहरु, शरीरकय 
असिमतय िय दोर्को िसतपूसतथकय लयसग प्रयोग हनुे, 
कयन सनेु्न र यस्तै अन्य लगयउने, बोक्न ेिय शरीरसभत्र 
रोप्ने उपकरणहरु  

  9021.50.00 -मटुुको मयंसवपण्डलयई जगयउनको लयसग रयचिन े एक 
प्रकयरको यन्त्र (पेसमेकर), पयटथपूजयथहरू र सहययक 
सयमग्रीहरू बयहेक 

  021.90.१0 ---बैशयिीहरु 

  021.90.२0 ---सनेु्न सयमयनहरु (हेयररङ्ग एड्स) को पयटथपजूयथहरु 

  021.90.३0 ---मटुुसभत्र प्रत्ययरोपण गररने भल्भ र स्टेन्टहरु 

  021.90.९0 ---अन्य 

94.03  अन्य फसनथिर र सतनकय पयटथपूजयथहरू । 

  ४०१.८0.१0 ---अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने कमोड चियर 

  403.20.१0 ---अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने धयतकुो ियकर 

  403.70.१0 ---अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने प्लयवष्टकको 
ियकर   
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द्रष्टव्य:- 

(1) स्ियस््य सेिय । 
 (2) रि सञ्चयर सेियको लयसग आिश्यक पने नेपयल रेडिस सोसयइटीले पैठयरी 

गने रगत रयख्न े प्लयवष्टककय रै्लय (९०१८.९०.२०), ट्रयन्सफ्यजुन सेट 
(९०१८ .९०.९०), तर्य रि परीिण ररएजेण्ट सनमयथणको लयसग आिश्यक 
पने विसभन्न औजयर उपकरणहरु तर्य रसययनहरू। 

(3) मगृौलय रोगको उपियरकय लयसग आिश्यक उपकरणहरु । 

(४) दृवष्टविहीनहरूले प्रयोग गने स्लेटस्टयइलस (8471.90.00),   बे्रल 
नोटटेकर (8471.30.90), बे्रलो (बे्रल वप्रन्टर) (8443.32.00, 
8443.39.00 र    8443.31.00), रङ्गसूिक, पयनीसूिक र 
प्रकयशसूिक यन्त्रहरू (8531.80.00),  आियज ददने र्मोसमटर 
(9025.19.90),  बे्रल टयइपरयइटर (8472.90.९0), बे्रल घडी 
(9102.99.00),  एियकस (9017.20.00), मेग्नीफयइङ्ग ग्लयस 
(9013.80.00), बे्रल कम्पयस (9014.10.00),  बे्रल इम्िोसर 
(8443.39.00), बे्रल स्टेनससल मेचशन (8472.10.00)। 

 (5) और्धी व्यिस्र्य विभयगको ससफयररसमय और्धी उद्योगले पैठयरी गने भयग 
२८, २९ र ३८ मय पने कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ र 
रयसययसनक पदयर्थ; शीर्थक ११.०८ कय सबै उपशीर्थकमय पने मयड 
(स्िेतसयर), उपशीर्थक  १३०२.१९.०० मय पने जसडबटुीकय सयर, शीर्थक 
१५.२१ मय पने मौरीको िनस्पसत तर्य अन्य मैन, उपशीर्थक 
१७०१.१४.९० मय पने उिकुो अन्य चिनी, उपशीर्थक १७०२.११.०० 
मय पने ल्ययक्टोज, उपशीर्थक १७०२.३०.१०  र १७०२.३०.२० मय 
पने ग्लकुोज,  उपशीर्थक १७०२.३०.३० मय पने  डेक्स्ट्रोज र 
उपशीर्थक  १७०२.९०.९० मय पने फु्रक्टोज िय अन्य चिनी, उपशीर्थक 
१९०५.९०.४० मय पने और्धी भनथ हनुे ियली क्ययप्सलु (एम्टी क्ययसे), 
उपशीर्थक २२०७.१०.१० र २२०७.२०.९० मय पने इर्यनोल, 

उपशीर्थक २२०७.१०.२० र २२०७.२०.१० मय पने रेचक्टफयइड 
चस्प्रट, उपशीर्थक २५१९.९०.०० मय पने म्ययग्नेससयम अक्सयइड, शीर्थक 
२७.१२ मय पने ह्वयइट सफ्ट प्ययरयवफन र पेट्रोसलयम जेली, शीर्थक 
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३२.०३ र ३२.०४ कय सबै उपशीर्थकमय पने रङ्ग, शीर्थक ३२.०५ मय 
पने कोवटङ्ग मेटेररयल्स, उपशीर्थक ३३०१.९०.०० मय पने एसेचन्सयल 
आयल, उपशीर्थक ३३०२.९०.०० मय पने सगुन्धयिु तत्ि, उपशीर्थक 
३४०२.४९.०० मय पने वटिइन ८० सोसडयम लौरेल सल्फेट, उपशीर्थक 
३४०४.२०.०० र ३४०४.९०.०० मय पने मैन, उपशीर्थक 
३५०१.९०.०० मय पने सोसडयम केससनेट, उपशीर्थक ३५०७.९०.०० 
मय पने इन्जयइम, उपशीर्थक ३९०५.९९.०० मय पने पोसलसभनययल 
वपरयलोडोन (सभनययल एससटेड) एससटेड, उपशीर्थक ३९०६.९०.०० मय 
पने कयरबोमसथ, उपशीर्थक ३९१०.००.०० मय पने प्रयर्समक रुपकय 
सससलकनहरु, शीर्थक ३९.१२ मय पने मयइिोविचस्टलयइन सेललुोज, 

शीर्थक ३९.१४ मय पने को-पोसलमर टेष्ट मेवकङ्ग, उपशीर्थक 
४०१४.९०.०० मय पने रबर स्टोपर, उपशीर्थक ४८२१.१०.०० मय 
पने लेबल, उपशीर्थक ७०१०.१०.०० मय पने एम्पलु, उपशीर्थक  
७६१२.१०.०० मय पने आल्मोसनयमकय लिकदयर ट्युि तर्य उपशीर्थक 
८३०९.९०.1० मय पने पी.पी.क्ययप; शीर्थक ३९.२०, ३९.२१ र 
४८.१९ कय सबै उपशीर्थक एिं उपशीर्थक ३९२३.१०.१०, 

३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, ७०१०.९०.००, 

७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, ७६०७.२०.०० र ९६०२.००.०० 
मय पने प्ययवकङ मेटेररयल तर्य उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ मय पने १५ 
एम.एल. सम्म िमतयकय मेजररङ्ग कपहरू तर्य इन्ट्रय ओकुलर लेन्स 
(आइ.ओ.एल.) उत्पयदनमय प्रयोग गने कच्िय पदयर्थ‚ सहययक कच्िय 
पदयर्थ र रयसययसनक पदयर्थ। 

(6) और्धी उद्योग आफैँ ले पैठयरी गने और्धी उत्पयदनको लयसग आिश्यक पने 
प्ययवकङग मटेेररयल्स तर्य लेिलु। 

(7) ओैर्धी व्यिस्र्य विभयगको ससफयररसमय और्धी उद्योग तर्य अस्पतयलको 
अनसुन्धयन तर्य विकयसमय प्रयोग हनुे शीर्थक ९०.१८ र ९०.२७ मय पने 
उपकरणहरू र आाँिय उपियरकय लयसग आिश्यक इन्ट्रय ओकुलर लेन्स 
उत्पयदन गनथ आिश्यक पने यन्त्र उपकरण, कच्िय पदयर्थ र सहययक 
सयमग्री। 

(8) और्धी व्यिस्र्य विभयगको ससफयररशमय और्धीको रुपमय प्रयोग हनु े              

स्लयइन पयनी उत्पयदन गने उद्योगले आययत गने स्लयइन पयनीको प्ययवकङ्ग 
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सयमयग्री उत्पयदन गनथ प्रयोग हनुे प्लयवष्टक दयनय । 

(9) सरकयरी,  सरकयरी अनदुयन प्रयप्त र सयमदुयवयक अस्पतयलले पठैयरी गने 
और्धीय एिं शल्यचिवकत्सय सम्बन्धी यन्त्र उपकरण तर्य औजयरहरू र 
स्ियस््य सयमयग्री । 

(10) नेपयल सरकयरबयट स्िीकृसत प्रयप्त स्ियस््य संस्र्यले पैठयरी गने मगृौलय 
उपियरमय प्रयोग हनु े उपशीर्थक ९०१८.९०.90 मय पने हेमो 
डययलयइससस मेचशन, डयइलयससस ररप्रोसेसर, डययलयइजर र यसको ट्यवूिङ्ग;  
 उपशीर्थक 9402.90.20 मय पने डयइलयससस बेड तर्य उपशीर्थक 
९४०२.९०.90 मय पने कुसी; मटुुको रोग सनदयन तर्य उपियरमय प्रयोग 
हनु े उपशीर्थक ९०१८.१२.०० मय पने इकोकयसडथयोग्रयफ;  उपशीर्थक  
९०१८.९०.90 मय पने सभसडयो स्कोप, क्ययर्ल्ययि, हटथ लङ्ग मेचशन र 
सडफ्रीसब्रलेटर; क्ययन्सर रोगको सनदयन तर्य उपियरमय प्रयोग हनु ेउपशीर्थक 
९०२२.१२.०० मय पने पोचजट्रोन इसमसन टोमोग्रयफी (पेट) स्क्ययन 
मेचशन, कम्प्यूटेड टोमोग्रयफी (सी.टी.) स्क्ययन मेचशन, मेमोग्रयफी; उपशीर्थक 
९०२२.२१.०० मय पने बे्रसीरे्रयपी र सलसनयर एचक्सलरेटर; रोग सनदयनमय 
प्रयोग हनुे  उपशीर्थक  ९०१८.१९.90 मय पने फ्लो सयइटोसमटर, नेक्स्ट 
जेनेरेशन ससक्िेन्सर, प्रोवटन मयइिोएरी प्लेटफमथ र मचल्टप्लेक्स ररयल 
टयइम वप.सी.आर.,  उपशीर्थक ९०27.80.10 मय पने हेमयटोलोजी 
एनयलयइजर, ब्लड केमेष्ट्री एनयलयइजर, चक्लसनकल केमेष्ट्री एनयलयइजर र 
इम्यनुोकेमेष्ट्री एनयलयइजर; उपशीर्थक ९०१८.१३.०० मय पने म्ययग्नेटीक 
ररजोनेन्स इमेचजङ्ग (एम.आर.आई) मेचशन । 

 (11)  स्ियस््य मन्त्रयलयको नयममय िय मन्त्रयलयले तोकेको स्ियस््य संस्र्य िय 
सनकययलयई सहयोग स्िरुप हस्तयन्तरण गने शतथमय विसभन्न संघ संस्र्य 
सनकयय िय व्यचिले पैठयरी गने कोविड-१९ संिमणको रोकर्यम, 

सनयन्त्रण र उपियरकय लयसग आिश्यक भयग ३० मय पने और्सध, शीर्थक 
३९.२६, ६२.०७, ६२.०८, ६२.१० र ६२.११ मय पने मेसडकल तर्य 
सचजथकल कयममय प्रयोग हनु ेिस्त ु(पी.पी.ई.) उपशीर्थक ३८२१.००.०० 
मय पने भयइरल ट्रयन्सपोटथ समसडयय, शीर्थक ३८.२२ मय पने वप.सस.आर. 
टेष्ट वकट, आर.सड.टी. टेष्ट कीट, वप.सस.आर. ररएजेन्ट र एक्सट्रयक्सन 
वकट्स, उपशीर्थक ४०१५.१२.०० मय पने सचजथकल ग्लोभ्स, उपशीर्थक 
६३०७.९०.२० मय पने फेस मयस्क, भन्सयर उपशीर्थक ८४१९.२०.१० 
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मय पने अटोक्लेभ मेचशन, उपशीर्थक ९०२५.११.०० र ९०२५.१९.१० 
मय पने सडचजटल इन्फ्रयरेड र्मोसमटर (र्मथल गन),  उपशीर्थक 
९०१९.२०.3० मय पने मेसडकल भेचन्टलेटर, उपशीर्थक ९०१८.९०.3० 
मय पने पोटेिल वप.सस.आर. मेचशन मेचशन, र उपशीर्थक ९००४.९०.०० 
मय पने प्रोटेचक्टभ गगल्स,  उपशीर्थक 2804.40.१0 मय पने मेसडकल 
ग्रडे अचक्सजन (सलचक्िड एण्ड ग्ययचस्यस अचक्सजन), उपशीर्थक 
9019.20.९0 मय पने हेल्मटेस ् फर नन-्इनभेससभ भेचन्टलेटसथ, 
उपशीर्थक 7311.00.10 मय पने अचक्सजन सससलन्डर, सलचक्िड 
अचक्सजन कन्टेनर, सलचक्िड अचक्सजन ट्ययङ्क, अचक्सजन क्ययसनस्टर, आई 
एस. ओ. कन्टेनस्थ फर ससवपङ्ग अचक्सजन र िोजेसनक रोड ट्रयन्सपोटथ 
ट्ययङ्क फर अचक्सजन, उपशीर्थक 8421.39.10 मय पने भ्ययक्यमु प्रसेर 
चस्िङ्ग एडजोप्सथन (सभ.वप.एस.ए.), प्रसेर चस्िङ्ग एडजोप्सथन (वप.एस.ए.) 
अचक्सजन प्लयन्ट्स,् र िोजेसनक अचक्सजन एयर सेपेरेसन यसुनट्स 
(ए.एस.य.ु), उपशीर्थक 8481.80.२0 मय पने अचक्सजन सससलन्डर 
भल्भ, उपशीर्थक 9018.31.00 मय पने ससररन्ज पम्प, इन्फ्यजुन पम्प, 
उपशीर्थक 9018.39.00 मय पने हयइ फ्लो नेसल क्ययनलुय र 
उपशीर्थक 9018.19.२0 मय पने आइ.सस.य ु मसनटर, उपशीर्थक 
9019.20.10 मय पने अचक्सजन कन्सन्टे्रटर; उपशीर्थक 
9019.20.20 मय पने भेन्ट्युरी मयस्क, ररजभ्ियथयर मयस्क, भेचन्टलेटर 
मयस्क र नन ् इन्भेससभ भेचन्टलेटर मयस्क;  उपशीर्थक 9019.20.90 
मय पने भेचन्टलेटर सवकथ ट, अचक्सजन कनेक्टसथ एण्ड ट्यसुबङ्ग, 
ह्यसुमसडफययस्थ एण्ड भयइरल वफल्टस्थ फर भेचन्टलेटसथ, ओरो-नेसल मयस्क 
एण्ड नेसल मयस्क फर नन ् इन्भेससभ भेचन्टलेटस्थ; उपशीर्थक 
8422.30.00 मय पने अचक्सजन वफसलङ्ग ससस्टम; उपशीर्थक 
8405.10.00 मय पने अचक्सजन जेनेरेटर कम्प्रसेर, ट्युसबङ्ग, उपशीर्थक 
9026.80.१0 मय पने अचक्सजन फ्लोसमटर र अचक्सजन रेगलेुटसथ, र 
उपशीर्थक 9402.90.१0 मय पने आइ.सस.य.ुबेड, उपशीर्थक 
९०२७.८०.१० मय पने ब्लड ग्ययाँस एनयलयइजर। 

 (12) आयिेुद तर्य िैकचल्पक चिवकत्सय विभयगको ससफयररसमय आयिेुददक और्धी 
उत्पयदन गने उद्योगले आयिेुददक और्सध उत्पयदन गनथ पैठयरी गने कच्िय 
पदयर्थ। 
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समूह 6 : चशिय 

(क) विद्ययलय तर्य विश्वविद्ययलयमय हनुे अनसुन्धयन सम्बन्धी कययथहरू । 

(ि) नेपयल सरकयरको पूणथ स्ियसमत्ि भएकय संस्र्यहरूबयट प्रदयन गने व्ययिसयवयक िय 
पेशयगत तयसलम िय पनुतयथजगी तयसलमहरू । 

(ग) विद्ययलय तर्य विश्वविद्ययलयहरूले प्रदयन गने चशिण सेिय । 

(घ) चशिण संस्र्यले सोही संस्र्यको प्रयोजनको लयसग स्ियंले सञ्चयलन गरेकय िमनेय 
गहृ (क्ययचन्टन)‚ छयत्रयियस (होस्टेल) र ययतयययत सेियको कयरोबयर । 

 

समूह ७ : वकतयब अिबयर र मदुद्रत सयमग्रीहरु 

48.01 4801.00.00 रोलमय िय पयतयमय भएको अिबयरी कयगत (न्यूज 
वप्रन्ट) । 

49.01   एकोहोरो पयतय भएको िय नभएको मदुद्रत वकतयबहरू, 
वििरण पसत्रकयहरू (बोस्यूसथ,  पियथ िय पसत्रकय 
(सलफ्लेट्स) र त्यस्तै मदुद्रत िस्तहुरू । 

  4901.10.00 -पट्ययएको िय नपट्ययएको, एकोहोरो पयतय भएको  

    -अन्य : 

  4901.91.00 --शब्दकोर्हरू र विश्वकोर्हरू र सतनकय िमबि 
भयग िय िण्डहरू (इन्स्टलमेन्टहरू) 

  4901.99.00 --अन्य 

49.02   चित्र भएको िय नभएको िय विज्ञयपनकय सयमग्री 
भएको िय नभएको समयियरपत्र, पत्रपसत्रकय र 
आिसधक पत्र पसत्रकयहरु । 

  4902.10.00 -कम्तीमय एक हप्तयमय ियरपटक प्रकयचशत 

  4902.90.00 -अन्य 

49.04 4904.00.00 गयतय हयलेको िय नहयलेको, सनदशथ चित्र भएको िय 
नभएको, हस्तसलचित िय छयपेको संगीत वकतयब ।  
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49.10  जनुसकैु प्रकयरको मदुद्रत पयत्रो (क्ययलेण्डर) । 

 4910.00.10 ---परम्परयगत पयत्रो 

 4910.00.90 ---अन्य 

द्रष्टव्य:- 

    (१) अिियर र पत्रपसत्रकयको मदु्रण तर्य प्रकयशन । 

   
  (२) ई-बकु तर्य ई-पसत्रकय शलु्क।  

 

समूह ८ : कलयत्मक र कयलीगढी सेिय 

(क) चित्रकलय, मूसतथकलय, ियस्तकुलय तर्य यस्तै प्रकयरकय अन्य हस्तकलयहरू र 
तत्सम्बन्धी सेिय । 

(ि)  पसु्तकयलय, संग्रहयलय, कलय संग्रहयलय र चिसडययघर प्रिेश शलु्क । 

समूह ९ : ययत्रबुयहक ययतयययत तर्य ढुियनी सेियहरू 

हियई ययत्रय, ययचन्त्रक पलुबयट हनु े सेिय, सयिथजसनक ययत्रिुयहक ययतयययत (केिलुकयर 
बयहेक)  ढुियनी सयधनको भयडय, ढुियनी सेिय (आपूसतथसाँग सम्बचन्धत ढुियनी बयहेक) 
तर्य कयगो सेिय। 

समूह १० : व्ययिसयवयक िय पेशयगत सेिय 

कलयकयर, िेलयडी, लेिक, नमूनयकयर, अनिुयदक,  दोभयर्ेले संस्र्यगत िय व्यचिगत 
रुपमय प्रदयन गने पेशयगत सेिय, विदेशमय जनशचि आपूसतथ गने सेिय । 

समूह ११ : अन्य िस्त ुतर्य सेिय 
(अ)  मयलिस्तहुरू: 

  कच्िय (िुड) बयहेक पटे्रोसलयम तेल र सबटुसमन 
िसनजबयट प्रयप्त तेल; तौलमय ७० प्रसतशत िय सो 
भन्दय बढी पेट्रोसलयम तेल िय सबटुसमन िसनजबयट 
प्रयप्त तेल भएकय,  वयन ै तेल न ै मखुय घटक (बेससक 
कचन्स्टिएुण्ट्स) भएकय,  अन्यत्र समयिेश िय सनददथष्ट 
नगररएकय तययरी िस्तहुरू (वप्रपरेसन्स); रद्दी तेलहरू 
(िेष्ट आयल्स)  
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  -पेट्रोसलयम तेलहरू र विटुसमन िसनजहरूबयट प्रयप्त 
तेलहरु (कच्िय तेल बयहेक) तर्य अन्यत्र सनददथष्ट िय 
समयिेश नभएकय, तौलको वहसयबले ७० प्रसतशत िय 
सो भन्दय बढी पेट्रोसलयम तेलहरू िय विटुसमन 
िसनजबयट प्रयप्त तेलहरू भएको,  वयनै तेलहरु मखुय 
घटक (बेससक कचन्स्टिएुण्ट्स) भएकय तययरी िस्तहुरू 
(वप्रपरेसन्स),  जैविक सडजेल भएकय बयहेक र रद्दी तेल 
(िेष्ट आयल) हरू बयहेक : 

  --अन्य : 

27.10 2710.19.70 ---जटु ब्ययचिङ आयल तर्य टेक्सटयइल आयल  

44.15   कयठकय, पररिेष्ठन (प्ययवकङ्ग) कय िोलहरू,  बयकसहरू, 
िेटहरू, रमहरू र यस्तै पररिेष्ठन सयमग्रीहरू; कयठकय 
केिलु-रमहरू; कयठकय प्ययलेटहरू, िक्स-प्ययलेटहरू र 
अन्य लोड बोडथहरु (सयमयन िढयउने तखतयहरू); 
कयठकय प्ययलेट  कलरहरू । 

  4415.10.00 -मौरीको घयर र वट-िेष्ट 

49.07   अवङ्कत मूल्य (फेस भ्ययल)ु को मयन्यतय भएको 
(ररकोग्नयइज्ड) िय कुन ै मलुकुसभत्र प्रिलनमय रहेकय 
िय नययाँ प्रकयशन (इस्यू) कय अप्रयिु (अनयूज्ड) 
हलुयक वटकट  (पोस्टेज स्ट्ययम्प) िय रयजस्ि वटकट 
(ररभेन्यू स्ट्ययम्प) िय यस्तै वकससमकय वटकटहरू 
(स्ट्ययम्प्स); वटकटको छयप भएकय कयगज (सलफय); 
बैङ्क नोटहरू; िेकफमथहरू; स्टक शेयर िय िण्ड 
प्रमयणपत्रहरू र यस्तै वकससमकय स्ित्ियसधकयरकय 
कयगजपत्रहरू । 

 4907.00.10 ---बैङ्क नोटहरु 
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  4907.00.२0 ---अवङ्कत मूल्य (फेस भ्ययल)ु को मयन्यतय भएको 
(ररकोग्नयइज्ड) िय कुन ै मलुकुसभत्र प्रिलनमय रहेकय 
िय नययाँ प्रकयशन (इस्यू) कय अप्रयिु (अनयूज्ड) 
हलुयक वटकट (पोस्टेज स्टययम्प) 

  4907.00.३0 ---हियइपत्रहरु 

  4907.00.४0 ---रयहदयनीहरु 

  4907.00.५0 ---अन्ताःशलु्क वटकट 

  4907.00.६0 ---िेक फमथ/िेकबकु 

  4907.00.७0 ---स्टक शेयर िय िण्ड प्रमयणपत्रहरु 

 4907.00.90 ---अन्य  

51.01   नफड्केको िय नकोरेको ऊन । 

    -चिप्लो, कते्रको-धोएको (फ्लीस-ियस्ड) ऊन, समेत:   

  5101.11.00 --सोनथ (िकेुको,  कते्रको) ऊन 

  5101.19.00 --अन्य 

    -चिप्लो हटयएको कयिोनीकृत नगरेको:  

  5101.21.00 --सोनथ (िकेुको,  कते्रको) ऊन 

  5101.29.00 --अन्य  

  5101.30.00 -कयिोनयइज्ड (कयिोनीकृत) 

52.05   िदु्रय सबिीको लयसग नरयचिएको ८५ प्रसतशत िय सो 
भन्दय बढी कपयसको तौल भएको कपयसको  धयगो 
(ससउने धयगो बयहेक) ।  

    -नकोरेको रेशयको एक्लो धयगो:  

  5205.11.00 --७१4.२९ डेससटेक्स िय बढी नयपको (१४ मेवट्रक 
संखयय भन्दय ननयघेको) ।  
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  5205.12.00 --७१4.२९ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर 
२३२.५६ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको नयपको 
(१४ मेवट्रक संखयय भन्दय मयसर्को तर ४३ मेवट्रक 
संखयय ननयघकेो)  

  5205.13.00 --२३२.५६ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर 
१९२.३१ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको नयपको 
(४३ मेवट्रक संखयय नयघकेो तर ५२ मेवट्रक संखयय 
ननयघेको)  

  5205.14.00 --१९२.३१ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर १२५ 
डेससटेक्स भन्दय कम नभएको (५२ मेवट्रक संखयय 
नयघेको तर ८० मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.15.00 --१२५ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको (८० मेवट्रक 
संखयय नयघकेो)  

    -कोरेको रेशयहरूको एक्लो धयगोाः 

  5205.21.00 --७१4.२९ डेससटेक्स िय बढी नयपको (१४ मेवट्रक 
संखयय ननयघकेो) 

  5205.22.00  --७१4.२९ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर 
२३२.५६ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको (१४ मेवट्रक 
संखयय नयघकेो तर ४३ मेवट्रक संखयय ननयघकेो  

  5205.23.00 --२३२.५६ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर 
१९२.३१ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको (४३ मेवट्रक 
संखयय नयघकेो तर ५२ मेवट्रक संखयय ननयघकेो) 

  5205.24.00 --१९२.३१ डेससटेक्सभन्दय कम नयपको तर १२५ 
डेससटेक्स भन्दय कम नभएको (५२ मेवट्रक संखयय 
नयघेको तर ८० मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.26.00 --१२५ डेससटेक्सभन्दय कम तर १०६.३8 डेससटेक्स 
भन्दय कम नभएको (८० मेवट्रक संखयय भन्दय बढी 
तर ९४ मेवट्रक संखयय ननयघेको) नयपको 
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  5205.27.00 --१०६.३8 डेससटेक्सभन्दय कम तर 8३.३३ 
डेससटेक्स भन्दय कम नभएको (९४ मेवट्रक संखयय 
भन्दय बढी तर १२० मेवट्रक संखयय ननयघकेो) नयपको 

  5205.28.00 --8३.३३ डेससटेक्सभन्दय कम (१२० मेवट्रक संखयय 
भन्दय बढी) नयपको 

  -नकोरेको रेशय बहलु (मचल्टपल) दोब्रयएकय (फोल्डेड) 
िय केबल्ड धयगो : 

  5205.31.00 --प्रसत एकल धयगो ७१4.२९ डेससटेक्स िय बढी  
नयपको (प्रसत एकल धयगोमय १4 मेवट्रक संखयय 
ननयघेको) 

  5205.32.00 --प्रसत एकल धयगो ७१4.२९ डेससटेक्स भन्दय कमको 
तर २३२.५६ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको  नयपको 
(प्रसत एकल धयगोमय १४ मेवट्रक संखयय नयघेको तर 
४३ मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.33.00 --प्रसत एकल धयगो २३२.५६. डेससटेक्स भन्दय 
कमको तर १९२.३१ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको 
नयपको (प्रसत एकल धयगोमय ४३ मवेट्रक संखयय नयघकेो 
तर ५२ मेवट्रक संखयय ननयघेको)। 

  5205.34.00 --प्रसत एकल धयगो १९२.३१ डेससटेक्स भन्दय कमको 
तर १२५ डेससटेक्सभन्दय  कम नभएको नयपको (प्रसत 

एकल धयगोमय ५२ मेवट्रक संखयय नयघेको तर ८० 
मेवट्रक संखयय ननयघकेो) 

  5205.35.00 --प्रसतएकल धयगो १२५ डेससटेक्स भन्दय कम नयपको 
(प्रसत एकल धयगोमय ८० मेवट्रक संखयय नयघकेो) 

    -कोरेको रेशयको बहलु (मचल्टपल) (दोब्रयएको) िय 
केिल्ड धयगो : 
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  5205.41.00 --प्रसत एकल  धयगोमय ७१4.२९ डेससटेक्स िय बढी 
नयपको (प्रसत एकल धयगोमय १४ मेवट्रक संखयय 
ननयघेको) 

  5205.42.00 --प्रसतएकल धयगोमय ७१4.२९ डेससटेक्सभन्दय कमको 
तर २३२.५६ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको नयपको 
(प्रसतएकल धयगोमय १४ मेवट्रक संखयय नयघेको तर 
४३ मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.43.00 --प्रसतएकल धयगोमय २३२.५६ डेससटेक्स भन्दय 
कमको तर १९२.३१ डेससटेक्सभन्दय कम नभएको 
नयपकय (प्रसतएकल धयगोमय ४३ मवेट्रक संखयय नयघेको 
तर ५२ मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.44.00 --प्रसतएकल धयगोमय १९२.३१ डेससटेक्स भन्दय 
कमको तर १२५ डेससटेक्स भन्दय कम नभएको  
नयपको (प्रसतएकल धयगोमय ५२ मवेट्रक संखयय नयघेको 
तर ८० मेवट्रक संखयय ननयघेको) 

  5205.46.00 --प्रसत एकल धयगो नयपमय १२५ डेससटेक्स भन्दय 
कम तर १०६.३8 डेससटेक्स भन्दय घटी नभएको 
(८० मेवट्रक संखययभन्दय बढी तर ९४ मेवट्रक संखयय 
ननयघेको प्रसत एकल धयगो) 

  5205.47.00 --प्रसत एकल धयगो नयपमय १०६.३8 डेसीटेक्स भन्दय 
कम तर 8३.३३ डेससटेक्स भन्दय घटी नभएको (९४ 
मेवट्रक संखययभन्दय बढी तर १२० मेवट्रक संखयय 
ननयघेको प्रसत एकल धयगो) 

  5205.48.00 --प्रसत एकल धयगो नयपमय 8३.३३ डेससटेक्स भन्दय 
कम (१२० मेवट्रक संखययभन्दय बढी प्रसत एकल 
धयगो) 

52.07   िदु्रय सबिीको लयसग रयचिएको कपयसको धयगो (ससउने 
धयगो बयहेक) । 
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  5207.10.00 -तौलमय 8५ प्रसतशत िय बढी कपयस भएको   

  5207.90.00 -अन्य      

53.06   फ्ल्ययकस धयगो (सनको धयगो) । 

  5206.10.00 -एकल (ससङ्गल)  

  5206.20.00 -बहलु (दोब्रयएको) िय केबलु्ड  

53.07   सनपयटको धयगो िय संकेत ५३.०३ कय  अन्य  
लचिलो रेशयदयर बोिय (बयष्ट) कय कपडय बनयउन े   
(ियनीय) धयगो ।  

  5307.10.00 -एकल (ससङ्गल)  

  5307.20.00 -बहलु (दोब्रयएको) िय केबलु्ड  

53.10   सनपयट (जूट) कय बसुनएकय कपडयहरू िय शीर्थक 
५३.०३ कय अन्य लचिलो रेशय भएकय बोिय (बयष्ट) 
कय रेशयहरुबयट बनकेय कपडयहरू । 

  5310.10.00 -अविरंचजत (अनचब्लच्ड) 

 5310.90.00 -अन्य 

62.11   ट्रययक सटुहरू, स्कीसटुहरू र पौसडंदय लगयउन े
लगुयहरू, अन्य पोशयकहरू (लगुयफयटयहरू) । 

    -लोग्ने मयन्छेको िय केटयहरूको अन्य लगुयफयटयहरू 
(गयमेण्टस): 

  6211.32.२0 --- लङु्गी र धोती 

   -स्ियस्नीमयन्छेको िय केटीहरूको अन्य लगुयफयटयहरू 
(गयमेण्टस): 

 6211.42.२0 ---  सयडी,  लङु्गी र धोती 
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71.01   कयरीगरी गररएको िय नगररएको,  छुट्ययएको िय 
नछुट्ययएको तर नउनेको, अडेसय नलगयएको        
(मयउण्टेड) िय नजडेको (सेट) रूपमय नभएको 
प्रयकृसतक िय सम्बविथत मोती; प्रयकृसतक िय सम्बविथत 
पररिहनको सवुिधयकय लयसग अस्र्ययी रूपमय उनेको 
मोती । 

  7101.10.00 -प्रयकृसतक मोतीहरू 

    -सम्िसधथत मोतीहरू : 

  7101.21.00 --कयरीगरी नगररएको (अनिक्डथ) 

  7101.22.00 --कयरीगरी गररएको (िक्डथ) 

71.02   कयरीगरी गररएको िय नगररएको,  तर अडेसय लयग्न े
गरी नबनयएको िय नजडेको रुपमय रहेको हीरय      
(डययमण्ड) । 

  7102.10.00 -नछयसनएको  

    -औद्योसगक : 

  7102.21.00 --कयरीगरी नगररएको िय सयमयन्य चिरेको,  फुटयएको 
िय आकयर ददएको (ब्रटेुड) 

  7102.29.00 --अन्य 

    -उद्योग बयहेक : 

  7102.31.00 --कयरीगरी नगररएको िय सयमयन्य चिरेको,  फुटयएको 
िय आकयर ददएको (ब्रटेुड) 

  7102.39.00 --अन्य 
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71.03   कयरीगरी गररएको िय नगररएको िय छुट्ययएको िय 
नछुट्ययएको तर नउनकेो, अडेसय नलगयएको िय 
नजडेको (सेट) रूपमय रहेको बहमूुल्य पत्र्रहरू      
(वहरयहरू बयहेक); पररिहनको सवुिधयकय लयसग 
अस्र्ययी रूपमय उनेको, नछुट्ययएको बहमूुल्य 
पत्र्रहरू (वहरयहरू बयहेक) र अधथ बहमूुल्य   
पत्र्रहरू । 

  7103.10.00 -कयरीगरी नगररएको िय सयमयन्य चिरेको िय िस्रो 
आकयरको  

    -अरु केही बनयएको : 

  7103.91.00 --लयलमचण (रुविज),  नीलमचण (स्ययवकयथ) र पन्नय    
(एमरल्ड) 

  7103.99.00 --अन्य 

71.05   प्रयकृसतक िय संश्लवेर्त बहमूुल्य िय अधथ बहमूुल्य 
पत्र्रको धूलो । 

  7105.10.00 -वहरयको 

  7105.90.00 -अन्य 

    (२) बहमूुल्य धयतहुरू र बहमूुल्य धयतलेु ढयवकएको 
धयत ु(मेटल्स क्ल्ययड) 

71.06   अप्रभयवित िय अधथसनसमथत रुपमय िय धूलोको रूपमय 
ियाँदी (सनु िय प्लयवटनममय ियाँदीको जलप लगयइएको) 
। 

  7106.10.00 -धूलो 

    -अन्य : 

  7106.91.00 --अप्रभयवित 

  7106.92.00 --अधथसनसमथत 
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71.08   अप्रभयवित िय अधथसनसमथत रूपकय िय धलुो रूपकय सनु 
(प्लयवटनममय सनुको जलप लगयएको समेत)। 

    -मदु्रय बयहेकको : 

  7108.11.00 --धलुो  

  7108.12.00 --अन्य प्रभयवित रूपकय  

  7108.13.00 --अन्य अधथसनसमथत रूपकय  

  7108.20.00 -मदु्रयसम्बन्धी 

71.09 7109.00.00 अधथसनसमथत भन्दय बढी कयम नगरेको सनुले ढयवकएकय 
आधयरभतू धयतहुरू िय ियाँदी । 

    गरगहनय,  सनु िय ियाँदीकय सयमयन बनयउने बयंडयले 
तययर गरेकय सयमयनहरू र अन्य सयमयनहरू  

71.13   बहमूुल्य धयतकुो िय बहमूुल्य धयतलेु ढयवकएको 
आधयरभतू धयतकुो गरगहनयकय सयमयनहरू र सतनकय 
पयटथपजुयथहरू । 

    -बहमूुल्य धयतकुो,  बहमूुल्य धयतमुय जलप लगयएको िय 
नलयएको िय ढयवकएको िय नढयवकएको : 

  7113.11.00 --ियाँदीको, अन्य बहमूुल्य धयतकुो जलप लगयएको िय 
नलगयएको, बहमूुल्य धयतलेु ढयकेको िय नढयकेको 

   --अन्य बहमूुल्य धयतकुो, अन्य बहमुल्य धयतकुो जलप 
लगयएको िय नलगयएको िय बहमूुल्य धयतलेु ढयकेको 
िय नढयकेको  

 7113.19.10 ---सनुको 

 7113.19.90 ---अन्य बहमूुल्य धयतकुो 

  7113.20.00 -बहमूुल्य धयतलेु ढयवकएको अन्य आधयरभतू धयतकुो 

71.18   मदु्रय । 
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  7118.90.00 -अन्य 

84.01   न्यूचक्लयर ररययक्टर; इन्धन तत्ि (कयवट्रिजेज), 
न्यूचक्लयर ररययक्टरको लयसग अविवकरचणत (नन-
इरयसडएटेड); अण ु छुट्ययउन े (आइसोटोवपक सेपरेसन) 
मेससन र उपकरणहरू । 

  8401.10.00 -न्यूचक्लयर ररययक्टर (नयसभकीय असभवियक)  

  8401.20.00 -अण ु छुट्ययउने (आइसोटोवपक सेपरेसन) कय मेससन 
र औजयरहरू  र सतनकय पयटथपूजयथहरू  

  8401.30.00 -इन्धन तत्ि (कयवट्रिजजे), ननइ्रयसडएटेड            
(अविवकरचणत) 

84.02   भयप (चस्टम) र अन्य ियफ उत्पयदन गने  (भेपर 
जेनेरेवटङ्ग) बोइलरहरू (सनम्न ियपको भयप उत्पयदन 
गनथ पसन सिम केन्द्रीय तयपन (सेण्ट्रल वहवटङ्ग) तयतो 
पयनीको ियचष्पय (बोइलर) ियहेक); असत तयवपत 
पयनीकय ियचष्पत्र (बोइलर) हरू  

    -भयप (चस्टम) र अन्य ियफ (भेपर) उत्पयदन गने 
बोइलर: 

  8402.11.00 --प्रसतघण्टयमय 4५ टन भन्दय बढी उत्पयदन गने 
जलनसलकय ियचष्पत्र (ियटर ट्यूब बोइलर) 

  8402.12.00 --प्रसतघण्टयमय 4५ टनसम्म उत्पयदन गने  
जलनसलकय ियचष्पत्र (ियटर ट्यूब बोइलर) 

  8402.19.00 --अन्य ियफ उत्पयदन गने बोइलर,  हयइवव्रड बोइलर 
समेत 

  8402.20.00 -असत तयवपत जल ियचष्पत्र (ियटर बोइलर) 

84.03   शीर्थक ८४.०२ बयहेकको सेन्ट्रल वहवटङ्ग बोइलर    
(केन्द्रीय तयपन ियचष्पत्र) । 

  8403.10.00 -बोइलर (ियचष्पत्र) 
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84.04   शीर्थक ८४.०२ िय ८४.०३ को व्िययलरसाँग प्रयोग 
गररने सहययक संयन्त्र (जस्तै, वकफययती            
(इकोनोमयइजर), असततयपक, (सपुरवहटसथ) 
ध्ियाँसोनयशक (सूट ररमभुसथ) ग्ययाँस हटयउने, (ग्ययाँस 
ररमभुसथ); भयप (चस्टम) िय अन्य ियफ शचि 
इकयईहरू (भेपर पयिर यूसनट्स) कय सनसमत्तकय 
द्रिचणत्र (कण्डेन्ससथ) । 

  8404.10.00 -शीर्थक  ८४.०२ िय ८४.०३ को बोइलरकय सयर्  
प्रयोग हनुे सहययक संयन्त्र (प्लयण्ट) 

  8404.20.00 -भयप (चस्टम) िय अन्य ियफ (भेपर) कय इकयई     
(पयिर यूसनट) कय लयसग कन्डेन्सरहरू (द्रिचणत्र) 

84.05   शोसधत्र (प्यूररफययर) सवहत िय रवहत उत्पयददत ग्ययाँस 
(प्रोड्यूसर ग्ययाँस) िय भयप-अंगयर ग्ययाँस (ियटर ग्ययाँस) 
कय उत्पयदकहरू (जेनेरेटसथ); शोसधत्रसवहत िय रवहत 
एससटयइसलन ग्ययाँस उत्पयदक र त्यस्तै जलीय 
प्रविययकय (ियटर प्रोसेस) ग्ययाँस उत्पयदकहरू (ग्ययाँस 
जेनेरेटसथ) । 

  8405.10.00 -शोसधत्र (प्यूररफययर) सवहत िय रवहत उत्पयददत ग्ययाँस 
(प्रोड्यूसर ग्ययाँस) िय भयप-अंगयर ग्ययाँस (ियटर ग्ययाँस) 
कय उत्पयदकहरू (जेनेरेटसथ); शोसधत्रसवहत िय रवहत 
एससटयइसलन ग्ययाँस उत्पयदक र त्यस्तै जलीय 
प्रविययकय (ियटर प्रोसेस) ग्ययाँस उत्पयदकहरू (ग्ययाँस 
जेनेरेटसथ) 

84.06   भयप टियथइन्स र अन्य ियफ टियथइन । 

  8406.10.00 -जलपोत प्रणोदन (मेरीन प्रोपल्सन) कय लयसग 
जलििहरू (टियथइन्स) 

    -अन्य : जलििहरू (टबयथइन्स) : 

  8406.81.00 --४० मेगयियटभन्दय बढी उत्पयदन (आउटपटु) को  
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  8406.82.00 --४० मेगयियटमय नबढ्ने उत्पयदन (आउटपटु) को 

84.07   स्पयकथ -इचग्नसन रेससप्रोकेवटङ िय रोटरी इन्टरनल 
कम्बशन वपष्टोन इचन्जन । 

  8407.10.00 -हियइजहयजकय इचन्जन 

84.09   शीर्थक ८४.०७ िय ८४.०८ कय इचिनहरूमय पूणथतयय 
िय मखुयतयय प्रयोगको लयसग उपयिु पयटथपजुयथहरू । 

  8409.10.00 -हियइजहयजको इचिनको लयसग 

84.10   हयइरोसलक (जलियही) टियथइन,  पयनी पयंग्रय (ियटर 
दह्वल) र सतनकय रेगलेुटरहरु (सनययमकहरू) । 

    -जलियही (ियटर) टियथइन र पयनी पयंग्रयहरु (ियटर 
दह्वल): 

  8410.11.00 --१,००० वक. िय. सम्म शचिकय 

  8410.12.00 --१,००० वक.िय. भन्दय बढी तर, १०,००० वक. 
िय. सम्म शचिको 

  8410.13.00 --१०,००० वक.िय. भन्दय बढी शचिको 

84.13   मयपक यन्त्र जडेको िय नजडेको तरल पदयर्थको पम्प, 
तरल पदयर्थ मयसर् तयन्ने सयधन (एसलभेटसथ) । 

  -अन्य सेचन्ट्रफ्यगुल (अपकेन्द्री) पम्प: 

    ---िसनज इन्धन (ग्ययसोसलन) बयट सञ्चयलन हनुेाः 

 8413.70.11 ----२ देचि ८ हर्थ पयिर िमतयकय 

  8413.70.99 ----ब्ययट्रीबयट िल्न ेपयनी तयन्ने पम्प (सड.सी. पम्प)  
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84.16   तरल इन्धनको लयसग,  संवपष्ट (पल्भरयइज्ड) ठोस 
इन्धनकय लयसग िय ग्ययाँसको लयसग भट्टीको दयहक     
(फनेस बनथर); आगोमय इन्धन झोक्न े यन्त्र           
(मेकयसनकल स्टोकर), सतनकय ययचन्त्रक जयली        
(मेकयसनकल ग्रटे्स) समेत, ययचन्त्रक ियर विसजथक 
(मेकयसनकल ययस सडसियजथर) र यस्तै उपकरणहरू। 

  8416.10.00 -तरल इन्धनको लयसग भट्टीकय दयहक (फनेस बनथर) 

  8416.20.00 -अन्य भट्टीकय दयहकहरू (फनेस बनथसथ), संयोजन 
दयहक (कचम्बनेशन बनथर) समेत 

  8416.30.00 -आगोमय इन्धन झोंक्ने यन्त्र, सतनकय ययचन्त्रक  जयसल 
(मेकयसनकल ग्रटे्स) समेत, ययचन्त्रक ियर विसजथक 
(मेकयसनकल ययस सडसियजथर) र यस्तै उपकरणहरू 

84.17 

 

  औद्योसगक िय प्रयोगशयलयमय आगो बयल्ने भट्टी र िलु्हो, 
इचन्सनेरेटर (िरयनी पयने: भष्मक) समेत,  अविद्यतुीय । 

  8417.10.00 -धयत ुिय पयइरयइट िय धयउ (ओसथ) पोल्ने,  पगयल्न ेिय 
अरु तयप उपियरको लयसग प्रयोग हनुे भट्टी िय िलु्हो 

  8417.20.00 -बेकरी ओभेन्स (िलु्हो),  सबस्कुट बनयउने िलु्हो 
समेत 

  8417.80.00 -अन्य 
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84.19   ततयउने (वहवटङ्ग), पकयउने (कुवकङ्ग), पोल्ने (रोचस्टङ्ग), 
आसिन गने (सडचस्टसलङ्ग), पररशोधन गने 
(रेचक्टफयइङ्ग), रोगयणरुवहत गने (स्टेररलयइचजङ्ग),  
पयश्चरीकरण गने (पयश्चरयइचजङ्ग), बफयउन े           
(चस्टसमङ्ग),  सकुयउन े (रयइङ्ग),  भयपमय पररणत गने 
इभ्ययपोरेवटङ्ग), बयफबनयउन े (भेपोरयइचजङ्ग), द्रवित गने 
(कण्डेचन्सङ्ग) िय चिस्ययउने (कुसलङ्ग) जस्तय तयपमयन 
पररितथन (िेि अफ टेम्परेिर) संग संिि प्रविययद्वयरय 
पदयर्थहरूको उपियर सनसमत्तकय,  विद्यतु्तयवपत भए िय 
नभएकय भट्टीहरू (फनेसस)्,  िलु्हयहरु (ओभेन्स) तर्य 
शीर्थक ५१ कय अन्य उपकरणहरू बयहेक),  यन्त्रयिली 
(मेचशनरी), संयन्त्र (प्लयन्ट) िय प्रयोगशयलयकय 
उपकरणहरू, घरययसी प्रयोजनमय प्रयोग हनुे ियलकय 
यन्त्रयिली िय संयन्त्र बयहेक; तयत्िचणक िय सञ्चयन 
जल तयवपत्रहरू (इन्स्टयन्टेसनयस िय स्टोरेज ियटर 
वहटसथ), अिैद्यसुतक (नन-इलेचक्ट्रक) । 

   8419.20.10 ---अटोक्लेभ्स 

  8419.20.90 ---अन्य और्धीय (मेसडकल), शल्यचिवकत्सय सम्बन्धी 
(सचजथकल) िय प्रयोगशयलय सम्बन्धी (लेबोरेटरी) 
विसंियमकहरु (स्टेररलयइजसथ) 

    -सकुयउने यन्त्रहरू(रययसथ): 

 ८४१९.३३.०० --वहमशषु्कीकरण उपकरणहरू (लययोवफलयइजेसन 
एपर्र ययटस), वहमशषु्कीकरण एकयइ (वफ्रज रयइङ 
यसुनट) र  पिकय वकससमकय सकुयउन े उपकरणहरू  
(स्प्र ेरययसथ)   

 ८४१९.३४.०० --अन्य, कृवर् उत्पयदनको लयसग  

 ८४१९.३५.०० --अन्य, कयठ, कयगजको पल्प, कयगज र 
कयगजगयतयको लयसग 

  8419.39.00 --अन्य 
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  8419.40.00 -आसिन िय पररशोधन संयन्त्रहरू (सडचस्टसलङ्ग िय 
रेचक्टफयइङ्ग प्लयण्ट) 

  8419.50.00 -तयप विसनमय इकयईहरू (वहट एक्सिेन्ज यूसनट्स) 

  8419.60.00 -ियय ुिय ग्ययाँस तरल पयने यन्त्रयिली (मेचशनरी फोर 
सलचक्िफयइङ्ग एयर िय ग्ययाँस) 

    -अन्य यन्त्रयिली,  संयन्त्र र उपकरण: 

  8419.81.00 --उष्णपेय (हट सरङ्क) बनयउन िय भोजन पकयउन िय 
ततयउनको लयसग 

   8419.89.10 ---कुसलङ्ग टयिर 

  8419.89.90 ---अन्य 

84.20   धयतहुरू िय कयाँिको लयसग बयहेककय कयलेण्डरण     
(क्ययलेण्डररङ्ग) िय िेलन (रोसलङ्ग) यन्त्रहरू, र सतनको 
सनसमत्तकय िेलनहरू (सससलण्डसथ) । 

  8420.10.00 -क्ययलेण्डरण (क्ययलेण्डररङ्ग) िय अन्य बलेन यन्त्रहरू 
(रोसलङ्ग मेचशन) 

84.21   अपकेचन्द्रत्र (सेचन्ट्रफ्यूजेज), अपकेन्द्रणशोर्क         
(सेचण्ट्रफ्यूगल रययसथ) समेत; तरल र ग्ययाँस सनसमत्तकय 
सनस्पन्दन (वफल्टररङ्ग) िय पररशोधन (प्यूररफयइङ्ग) 
यन्त्रयिली (मेचशनरी) र उपकरणहरू (एपरेटस) । 

    -अपकेचन्द्रत्र (सेचन्ट्रफ्यूजजे), अपकेन्द्रण शोर्क        
(सेचण्ट्रफ्यूगल रययसथ) समेत: 

  8421.11.00 --विम सेपयरेटसथ (तर परृ्वकत्र: तर छुट्ययउने) 

 8421.12.00 --लगुय सकुयउन े(क्लोद्स-रययसथ) 

  8421.19.00 --अन्य 



 

89 
 

    -तरल पदयर्थको लयसग सनस्पन्दन (वफल्टररङ्ग) िय 
पररशोधन (प्यूररफयइङ्ग) कय यन्त्रयिली र उपकरणहरू 
(मेचशनरी एण्ड एपरेटस): 

  8421.21.00 --पयनी छयन्न िय पररशोधन गनथको लयसग 

  8421.22.00 --पयनी बयहेककय अन्य पेय (सबभरेज) छयन्न िय 
पररशोधन गनथको लयसग 

    -ग्ययाँसको लयसग सनस्पन्दन िय पररशोधन यन्त्रयिली             
(मेचशनरी) िय उपकरणहरू (एपरेटस): 

   8421.39.10 ---मेसडकल ग्रडे अचक्सजनकय लयसग प्रशेर स्िीङ्ग 
एडसोप्स्न अचक्सजन प्लयन्ट र िोजेसनक अचक्सजन 
एयर सेपरेसन प्लयन्ट 

  8421.39.९० ---अन्य 

84.22   र्यल, र्यली, तश्तरी सफय गने यन्त्रहरू (सडस ियचशङ्ग 
मेचशन); बोटल िय अन्य आधयनपयत्र       
(कण्टेनरहरू) सफय गने (चक्लसनङ्ग) िय सकुयउन े     
(रयइङ्ग) यन्त्रयिली मेचशनरी); बोटलहरु, बट्टयहरू     
(क्ययन्स) सडव्बयहरू (बौक्सेस), झोलयहरू (ब्ययग्स) िय 
अन्य आधयनपयत्रहरू (कण्टेनसथ) भनथ (वफसलङ्ग),  बन्द 
गनथ (क्लोचजङ्ग), मिु िन्द गनथ िय ससलिन्दी गनथ 
(सससलङ्ग) िय नयमपत्र (लेिल) लगयउन (लेबेसलङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली; बोटलहरु, जयरहरू, नसलकय 
(ट्यूब) हरू र यस्तै आधयनपयत्र (कण्टेनर) हरू 
संपटुन (क्ययप्ससुलङ्ग) गनथ सनसमत्त कय यन्त्रयिली; अन्य 
पररिेष्ठन (प्ययवकङ्ग) िय आिृत (र्र ययवपङ्ग) गने 
यन्त्रयिली (तयप-आकंुिन आिृन्त्तन यन्त्र (वहट सस्रङ्क 
र्र ययवपङ्ग मेचशनरी समेत); पेय पदयर्थ (विभरेज) लयई 
बययसुमिण (एयरेवटङ्ग) गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली ।   

    -र्यल, र्यली तश्तरी सफय गने यन्त्रहरू (सडश ियचशङ्ग 
मेचशन) : 
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  8422.19.00 --अन्य 

  8422.20.00 -बोतलहरू िय अन्य आधयनपयत्रहरू (कण्टेनर) सफय 
गने र सकुयउन ेसनसमत्तको यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

  8422.30.00 -बोतलहरू, बट्टयहरू (क्ययन्स), सडब्बयहरु (बौक्सेज),  
झोलयहरू (ब्ययग्स) िय अन्य आधयनपयत्रहरू        
(कण्टेनसथ) भनथ (वफसलङ्ग), बन्द गनथ (क्लोचजङ्ग),  
मिुिन्द िय ससलिन्द गनथ (सससलङ्ग) िय नयमपत्रण    
(लेबेसलङ्ग) गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली; बोतलहरू, 
जयरहरू, नसलकयहरू (ट्यूब्स) र त्यस्तै आधयनपयत्र  
(कण्टेनर) हरूलयई संपटुन (क्ययप्ससुलङ्ग) गनथ 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली; पेय पदयर्थ (विभरेजेज) लयई ियय ु
समिण (एयरेवटङ्ग) गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8422.40.00 -अन्य पररिेष्ठन (प्ययवकङ्ग) िय आिृत्तन (र्र ययवपङ्ग) 
यन्त्रयिली-तयप-आकंुिन आिृत्तन यन्त्रयिली (वहट-सस्रङ्क 
र्र ययवपङ्ग मेचशनरी) समेत  

84.23   तौलने यन्त्रयिली (िेइङ्ग मेचशनरी) (५ सेचण्टग्रयम      
(सीजी) िय त्यो भन्दय रयम्रो सगु्रयवहतय (सेचन्सवटसभटी) 
भएकय तरयजहुरू (ब्ययलेन्सेज) बयहेक), भयर िय ढक 
(िेट) द्वयरय सञ्चयसलत गणनय (कयउचण्टङ्ग) िय सत्ययपन 
(िेवकङ्ग) गने यन्त्रहरू; भयरमयपक यन्त्र (िेइङ्ग मेचशन) 
कय सबै वकससमकय ढकहरू (िेट्स) । 

    -अन्य तौलन ेयन्त्रयिली (िेइङ्ग मेचशनरी) : 

  8423.89.00 --अन्य 

84.26   पयनी जहयजकय उत्रं्बहरु (सयमयन उठयउन े यन्त्र: 
डेररक्स); िेनहरू, केबलु िेन समेत; िेन जडयन 
भएकय गसतशील (मोबयइल) उियल्न े ढयाँियहरू       
(सलचफ्टङ्ग फे्रम्स), स्ट्रययडल क्ययररयसथ र िकथ स ्ट्रक्स 
(कयमको लयसग प्रयोग हनुे ट्रकहरू) । 
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    -ओभरहेड ट्रयभेसलङ्ग िेनहरू, ट्रयन्सपोटथर (पररियहक) 
िेनहरू, गैन्ट्री िेनहरू, सब्रजिेनहरू, गसतशील 
(मोबयइल) उियल्न े ढयाँियहरू (सलचफ्टङ्ग फे्रम्स) र 
स्टै्रडल क्ययररयसथ : 

 8426.11.00 --स्र्ययी अिलम्ि (वफक्स्ड सपोटथ) मय भएको 
ऊध्िथस्र् (ओभरहेड) भ्रमणशील (ट्रयभेसलङ्ग) िेनहरु 

 8426.12.00 --टययर मयसर् भएको गसतशील (मोबयइल) सलचफ्टङ्ग 
फे्रमहरु र स्टै्रडल क्ययररयरहरु 

 8426.19.00 --अन्य 

 8426.20.00 -टयिर िेनहरु 

 8426.30.00 -पोटथल िय पेडेस्टल जीि िेनहरु 

   -स्ियं प्रणोददत (सेल्फ प्रोपेल्ड),  अन्य यन्त्रयिली : 

 8426.41.00 --टययरमयसर् भएको 

 8426.49.00 --अन्य 

   -अन्य यन्त्रयिली : 

 8426.91.00 --रोड भेवहकलमय जडयन (मयउण्ट) गनथ असभकचल्पत 
(सडजयइन) गररएको 

 8426.99.00 --अन्य 

84.28   अन्य उियल्न े (सलचफ्टङ्ग), ब्यिस्र्य गने (ह्ययण्डसलङ्ग), 
भयरी िढयउने (लोसडङ्ग) िय भयरी ओह्रयल्ने (अनलोसडङ्ग) 
यन्त्रयिली (उदयहरणत: सलफ्टहरू, एस्केलेटरहरू, 
कन्भेयरहरु,  टेसलफेररकहरू) । 

    -मयलसयमयनहरू (गडु्स) िय पदयर्थहरु (म्ययटेररयल्स) 
कय लयसग अविरत कययथ गने (कचन्टन्यूअस (एक्सन) 
एसलभेटरहरू र कन्भेयरहरू: 
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  8428.31.00 --भसूमगत प्रयोग (अण्डरग्रयउण्ड यूज) को लयसग विशेर् 
रुपले असभकल्पनय गररएको (सडजयइण्ड) 

  8428.32.00 --अन्य,  बयचल्टन वकससमकय (बकेट टयइप) 

  8428.33.00 --अन्य,  पट्टय वकससमकय (बेल्ट टयइप) 

  8428.39.00 --अन्य 

 8428.40.00 -िल सोपयन (एक्सेलेटसथ) हरू र गसतशील (मसुभङ्ग) 
संिरण मयगथ (ियकिेज) हरू 

  8428.60.00 -टेसलफेररक्स, िेयरसलफ्टस, चस्क-रययगलयइन्स रज्ज ु
रेगमयगथ (फुसनकुलसथ) को लयसग कर्थण यन्त्र रिनय 
(ट्रययक्सन मकेयसनज्म) 

  8428.90.00 -अन्य यन्त्रयिली  

84.29   स्ियं प्रणोददत (सेल्फ-प्रोपेल्ड) बलु्डोजरहरू, 
एङ्गलडोजरहरू, ग्रडेरहरू, लेभेलरहरू, स्िेपरहरू,  
ययचन्त्रक शयिेलहरू, एक्सक्यय–भेटरहरू, शयिेल 
लोडसथहरू, ट्ययचम्पङ्ग मेचशन र सडक पेल्ने (रोड 
रोलसथ) हरू । 

    -बलु्डोजरहरू र एङ्गलडोजरहरूाः 

  8429.11.00 --बयटो बनयउन े(ट्रययकलेइङ्ग) 

  8429.19.00 --अन्य 

  8429.20.00 -ग्रडेरहरू र लेभलरहरू (सम्ययउने) 

  8429.30.00 -स्िेपरहरू 

  8429.40.00 -ट्ययचम्पङ्ग यन्त्रहरू र सडक पेल्ने रोलरहरू 

    -ययचन्त्रक शयिेलहरू, एक्सक्ययभेटर र शयिेल 
लोडरहरूाः  

  8429.51.00 --फ्रौण्ट-ईण्ड शयिेल लोडरहरू 
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  8429.52.00 --३६०° धूणथमयन असधरिनय (ररभोचल्भङ्ग सपुरस्ट्रक्िर) 
सवहतकय यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

  8429.59.00 --अन्य 

84.30   जसमन (अर्थ), धयतहुरु (समनरल्स) िय धयउहरू     
(ओसथ) को लयसग स्र्यनयन्तरण गने िय हटयउन े     
(मसुभङ्ग), िगीकरण गने िय तल सन्तसुलत गने      
(ग्रसेडङ्ग), सभ्ययउने (लेभेसलङ्ग), तयछ्ने (स्िेवपङ्ग), 
उत्िनन गने (एक्सकेभेवटङ्ग), भने (ट्ययचम्पङ्ग), ससंुहत 
गने (कम्प्ययचक्टङ्ग), सनष्कर्थण गने (एक्सट्रययचक्टङ्ग) िय 
प्ियल पयने (बोररङ्ग) यन्त्रयिली (मेचशनरी) । 

  8430.10.00 -ियमो गयड्न े (पयइल रयइभर) र ियमो उिेल्न े     
(पयइल एक्सट्रययक्टर) 

  8430.20.00 -वहउाँ जोत्न े(स्नो-प्लोज) र वहउाँ-भयती (स्नो-ब्लोअसथ) 

    -कोइलय (कोल) िय िट्टयन (रौक) कयट्ने (कट्टसथ) र 
सरुुङ्ग िन्न े(टनेसलङ्ग) मेचशनरी : 

  8430.31.00 --स्ियं प्रणोददत (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

  8430.39.00 --अन्य 

    -अन्य सछद्रण गने (बोररङ्ग) िय िन्न े (ससवङ्कङ्ग) 
यन्त्रयिली (मेचशनरी): 

  8430.41.00 --स्ियं प्रणोददत (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

  8430.49.00 --अन्य 

  8430.50.00 -अन्य यन्त्रयिली,  स्ियं प्रणोददत (सेल्फ प्रोपेल्ड) 

    -अन्य यन्त्रयिली, स्ियं प्रणोददत (सेल्फ प्रोपेल्ड) 
नभएको : 

  8430.61.00 --पनेु िय बन्द गने (ट्ययचम्पङ्ग) िय ससंुहत गने              
(कम्प्ययचक्टङ्ग) यन्त्रयिली  
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  8430.69.00 --अन्य 

84.32   भसूम तययर गने (स्िययल वप्रपरेशन) िय िेती गने    
(कचल्टभेशन) सनसमत्तकय कृवर् (एसग्रकल्िर), उद्ययन 
कृवर् (हवटथकल्िर) िय ियसनकी (िनजङ्गल) (फोरेष्ट्री) 
सम्बन्धी यन्त्रयिली (मेचशनरी); शयिल भसूम (दूबो 
सवहतको भसूम: लौन) िय िेलकूद मैदयन (स्पोट्सथ 
ग्रयउण्ड) पेल्ने बेलनहरु (रोलसथ)। 

  8432.10.00 -हलोहरू (प्लोज) 

    -ह्ययरोहरू,  स्क्ययररफययसथ, कचल्टभेटरहरू, विडसथ     
(झयर सनकयल्ने) र हो हरू : 

  8432.21.00 --सडस्क ह्ययरो 

  8432.29.00 --अन्य 

-बीउ छने (ससडसथ), सबरुिय रोप्ने (प्लयण्टसथ) र 
प्रत्ययरोपक (ट्रयन्सप्लयण्टसथ) यन्त्रहरू: 

 8432.31.00 --जसमन िनजोत नगरी (नो-टील) सोझै बीउ छने, 
विरुिय रोप्ने र विरुिय प्रत्ययरोपण गने यन्त्रहरू 

 8432.39.00 --अन्य 

  -विष्टयजन्य-मल छने (म्ययन्योर स्प्रडेसथ) र मलियद 
वितरकहरु (फवटथलयइजर सडष्ट्रीब्यटुर) : 

 8432.41.00 -- विष्टयजन्य-मल छने (म्ययन्योर स्प्रडेसथ) 

 8432.42.00 --मलियद वितरकहरू (फवटथलयइजर सडष्ट्रीब्यटुर) 

  8432.80.00 -अन्य यन्त्रयिली (मेचशनरी) 
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84.33   बयली कयट्न े (हयभेचस्टङ्ग) िय दयनय छुट्ययउन े  (दयईं 
गने: थ्रेससङ्ग) यन्त्रयिलीहरु (मेचशनरी),  परयल (स्ट्र) िय 
घयाँस परयल (फोडर) सबटय पयने यन्त्र (बेलसथ); घयाँस 
(ग्रयस) िय सकेुको घयाँस (हे) कयट्ने (मोअसथ); शीर्थक 
८४.३७ कय यन्त्रयिली (मेचशनरी) बयहेककय फुलहरू 
(एग्स), फलहरू (फु्रट्स) िय अन्य कृवर् उत्पयदनलयई 
सफय गने (चक्लसनङ्ग), छुट्ययउने (सोवटथङ्ग) िय 
िगीकरण गने (ग्रसेडङ्ग) कयमकय यन्त्रहरू (मेचशन) । 

    -शयिल भसूम (लौन), नगरोद्ययन (पयकथ ) िय िेलकूदको 
मैदयन (स्पोट्सथ ग्रयउण्ड) सनसमत्तकय लयिक यन्त्र (घयाँस 
कयट्ने: मोअसथ) : 

  8433.11.00 --िैसतज समतल घमुेर कयट्ने सयधन भएको,  शचि 
ियसलत (कवटङ्ग सडभयइस रोटेवटङ्ग इन होरयइजेण्टल 
प्लेन,  पयिडथ) 

  8433.19.00 --अन्य 

  8433.20.00 -अन्य घयाँस कयट्ने (मोअसथ), ट्रययक्टरमय जडयन गने 
कटर बयसथ समेत 

  8433.30.00 -अन्य घयाँस तययर गने (हेमेवकङ्ग) यन्त्रयिली        
(मेचशनरी) 

  8433.40.00 -परयल िय ियरय (स्ट्र िय फोडर) सबटय बनयउने यन्त्र 
(बेलसथ),  (वपकअप बेलसथ) 

    -अन्य बयली कयट्ने (हयभेचस्टङ्ग) यन्त्रयिली; दयइाँ गने 
िय गेडय झयने (थ्रेससङ्ग) यन्त्रयिली  (मेचशनरी): 

  8433.51.00 --हयभेस्टर-थ्रेसरको संयोजन (कम्ियइन) 

  8433.52.00 --अन्य थ्रेससङ्ग मेचशनरी 

  8433.53.00 --जरय िय गयनो (रुट िय ट्यूबर) को बयली संग्रह गने 
(हयभेचस्टङ्ग) यन्त्रहरू 
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  8433.59.00 --अन्य  

  8433.60.00 -फुल िय अण्डयहरु (एग्स),  फल (फु्रट) िय अन्य 
कृवर्जन्य उत्पयदन सफय गने (चक्लसनङ्ग), छुट्ययउन े    
(सौवटथङ्ग) िय िगीकरण गन (ग्रसेडङ्ग) यन्त्रहरु 

84.34   दूध दहुनु े यन्त्रहरू (समचल्कङ्ग मेचशन) र दगु्धशयलय 
सम्बन्धी यन्त्रयिली (डेरी मेचशनरी) । 

  8434.10.00 -दूध दहुनुे यन्त्रहरू (समचल्कङ्ग मेचशन) 

  8434.20.00 -दगु्धशयलय सम्बन्धी यन्त्रयिली (डेरी मेचशनरी) 

84.35   दयिको आसि (ियइन), स्ययउको आसि (सयइडर),  
फलको रस (फु्रट जूस) हरू िय यस्तै पेय पदयर्थहरू 
(विभरेजेज) को उत्पयदन (म्ययनफु्ययक्िर) मय प्रयोग 
हनुे संपीडक दयब यन्त्रहरू (प्रसेेस), दसलत्र िय 
पेल्नेयन्त्र (िससथ) र यस्तै यन्त्रयिली । 

  8435.10.00 -यन्त्रयिली 

84.36   अन्य कृवर् सम्बन्धी (एसग्रकल्िरल), उद्ययन कृवर्      
(हवटथकल्िर) सम्बन्धी, ियसनकी िय िनजङ्गल सम्बन्धी 
(फोरेष्ट्री), पंिीपयलन (पोल्ट्री-वकवपङ्ग) िय मौरी पयलन 
(बी-वकवपङ्ग) सम्बन्धी यन्त्रयिली, ययचन्त्रक 
(मेकयसनकल) िय तयप (र्मथल) उपकरण 
(इचक्िपमेण्ट) जडयन भएको अंकुरण संयन्त्र 
(जसमथनेशन प्लयण्ट) समेत; पंिीहरुको िल्लय कयढ्ने र 
बच्िय हकुयथउन े यन्त्रहरु (पोल्ट्री इन्क्यिेुटसथ र  

बू्रडसथ) । 

  8436.10.00 -जनयिरहरूको घयाँस ियरय (एसनमल वफसडङ्ग स्टफ्स) 
तययर गने यन्त्रयिली 

    -पंिीपयलन यन्त्रयिली; पंिीहरुको िल्लय कयढ्ने बच्िय 
हकुयथउन ेयन्त्रहरू (पौल्ट्री इन्क्यूबेटसथ र बू्रडसं): 
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  8436.21.00 --पोल्ट्री इन्क्यूबेटसथ र बू्रडसथ  

  8436.29.00 --अन्य  

  8436.80.00 -अन्य यन्त्रयिली 

    -अङ्गहरू (पयटथस)्: 

  8436.91.00 --पंिीपयलन (पोल्ट्री वकवपङ्ग) यन्त्रयिली िय 
पंिीहरूको िल्लय कयढ्ने र बच्िय हकुयथउने (पोल्ट्री 
इन्क्यूबेटसथ र बू्रडसथ) को 

84.37   बीज (ससड), दयनय (ग्रने) िय सकेुको दयल सम्बन्धी   
(लेगसुमनस) िनस्पसतहरू सफय गनथ, छुट्ययउन िय 
छयाँट्न (सौवटथङ्ग) िय िगीकरण गनथ (ग्रसेडङ्ग) सनसमत्तकय 
यन्त्रहरु;  कृवर् िेत्र वकससमकय (फयमथ-टयइप मेचशनरी) 
यन्त्रयिली बयहेक, पेर्ण उद्योग (समसलङ्ग इण्डस्ट्री) मय 
प्रयोग हनु े िय अन्न (सेररयल्स) िय सकेुको दलहन 
िनस्पसत (रयइड लेगसुमनस; भेचजटेबल) को कयम 
सनसमत्तको यन्त्रयिली । 

  8437.10.00 -बीज (ससड) दयनय (ग्रने) िय सकेुको दलहन िनस्पसत 
(रयइड लेगसुमनस भेचजटेबल्स) सफय गने, छुट्ययउन ेिय 
िगीकरण (ग्रसेडङ्ग) गने यन्त्रहरू 

  8437.80.00 -अन्य यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

84.38   प्रयणीजन्य (एसनमल) िय अियष्पशील िनस्पसत 
(वफक्स्ड भेचजटेबल) िय सूक्ष्मजैविक (मयइिोसबयल) 
बोसो िय तेलको सनष्कर्थण (एक्सट्रययक्सन) िय तययर 
(वप्रपरेशन) गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली बयहेक, ियद्य िय 
पेय पदयर्थको औद्योसगक तययरी िय उत्पयदनको लयसग 
ियवहने  यस भयगमय अन्यत्र उल्लेि नभएकय िय 
समयिेश नभएकय  यन्त्रयिली (मेचशनरी)। 
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  8438.10.00 -िेकरी मेचशनरी (पयउरोटी जस्तय ियद्य पररकयर 
सम्बन्धी यन्त्र) र म्ययकरोनी,  स्पयगेटी िय यस्तै 
उत्पयदनहरू सनमयथण गनथ (म्ययनफु्ययक्िर) कय लयसग 
ियवहने यन्त्रयिली 

  8438.20.00 -समठयइ (कन्फेक्सनरी), कोको िय िकलेट उत्पयदन  
(म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8438.30.00 -चिनी सनमयथण (म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8438.40.00 -मददरय उत्पयदनकय यन्त्रयिली (ब्रअुरी मेचशनरी) 

  8438.50.00 -मयस ु (समट) िय मयसकुो लयसग पयसलएकय घरेल ु
पंिीको मयस ु(पोल्ट्री) तययर गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8438.60.00 -फलहरु (फु्रट्स), कयष्ठफलहरू (नट्स) िय 
िनस्पसतहरू (भेचजटेबल्स) तययरी पयनथ सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली 

    -अन्य यन्त्रयिली (मेचशनरी) : 

  8438.80.10 ---वट-सवटथङ्ग मेचशन, सस.वट.सस. मेचशन, चियय फरमेचन्टङ्ग 
मेचशन, वट-रययर मेचशन, एल.वट.पी. मेचशन 

  8438.80.90 ---अन्य यन्त्रयिली 

84.39   रेशयदयर कोशमय पदयर्थहरू (फयइब्रस सेल्यूलोचजक 
म्ययटेररयल)को लेदो (पल्प) बनयउन सनसमत्तको िय 
कयगत िय कयगतगयतय (पेपरबोडथ) बनयउन िय 
पररष्करण (वफसनचशङ्ग) सनसमत्तकय यन्त्रयिली  । 

  8439.10.00 -रेशयदयर कोर्मय पदयर्थहरू (फयइबस सेल्यलुोचजक 
म्ययटेररयल) को पल्प िनयउन सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8439.20.00 -कयगज िय कयगजगयतय (पेपरबोडथ) बनयउन सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली 

  8439.30.00 -कयगज िय कयगजगयतय पररष्कयर (वफसनचशङ्ग) गनथ 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली 



 

99 
 

84.40   पसु्तकको गयतय बयाँध्ने (बकु-बयइचण्डङ्ग) यन्त्रयिली     
(मेचशनरी), पसु्तक ससउने यन्त्रहरू (बकु-ससउइङ्ग 
मेचशन) समेत । 

  8440.10.00 -यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

84.41   कयगजको पल्प (पेपर पल्प), कयगत िय कयगतगयतय 
तययर गनथ (मेवकङ्ग अप) सनसमत्तकय अन्य यन्त्रयिली,  
सबै वकससमकय कयट्न े यन्त्रहरु (कवटङ्ग मेचशन)  

समेत । 

  8441.10.00 -कयट्न ेयन्त्रहरु (कवटङ्ग मेचशन) 

  8441.20.00 -रै्लय (ब्ययग्स), बोरय (स्ययक्स) िय ियम (एनभेलोप) 
बनयउने यन्त्रहरू 

  8441.30.00 -ढयलेर बनयउने (मोचल्डङ्ग) बयहेककय,  सडब्बय,  बट्टय,  
बक्सय,  कन्तरु,  नली,  पीपय (कयटोन, बक्स,  केस,  
ट्यूब, रम) िय यस्तै आधयनपयत्रहरू (कण्टेनसथ) 
बनयउन सनसमत्तकय यन्त्रहरू (मेचशन) 

  8441.40.00 -कयगतको पल्प (पेपर पल्प), कयगत िय कयगतगयतय 
(पेपर िय पेपरबोडथ) मय ढलयन गरी सयमयन  बनयउन 
(मोचल्डङ्ग आवटथकल्स) सनसमत्तकय यन्त्रहरु 

  8441.80.00 -अन्य यन्त्रयिली 
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84.42   पयतयहरू (प्लेट्स),  बेलनहरू (सससलन्डसथ) िय अन्य 
मदु्रण अियिहरू तययर गनथ िय बनयउनकय लयसग 
ियवहने यन्त्रयिली,  औजयर र उपकरणहरू (शीर्थक 
८४.५६ देचि ८४.६५ सम्मकय यन्त्र र औजयरहरू 
बयहेक); पयतयहरू (प्लेट्स), बेलनहरू (सससलन्डसथ) र 
अन्य मदु्रण अियिहरू; मदु्रण प्रयोजनकय लयसग तययर 
पयररएकय पयतयहरू (प्लेट्स), बेलनहरू (सससलन्डसथ) र 
सलर्ोग्रयवफक स्टोनहरू (उदयहरणको लयसग समतल 
पयररएको (प्लेण्ड), कचणकयवङ्कत (ग्रणे्ड) िय 
िम्कयइएको (पोसलश्ड) । 

  8442.30.00 -यन्त्रयिली, औजयर (एपरेटस) र उपकरण           
(इचक्िपमेण्ट) 

84.43   प्लेटहरू, सससलण्डरहरू र शीर्थक ८४.४२ कय 
छपयइकय अन्य उपयदयनहरूद्वयरय मदु्रण कययथको लयसग 
प्रयोग हनुे छयप्ने (मदु्रण) यन्त्रयिली; अन्य मदु्रण 
यन्त्रहरू, प्रसतसलवप उतयने यन्त्रहरू, र फ्ययक्स गने 
यन्त्रहरू, संयोचजत भएकय िय नभएकय; सतनकय अङ्गहरू 
र सहययक िस्तहुरू (पयटथस ्एण्ड  एसेसररज) ।   

    -प्लेटहरू, सससलण्डरहरू र शीर्थक ८४.४२ कय 
छपयईकय अन्य उपयदयनहरूद्वयरय मदु्रण कययथको लयसग 
प्रयोग हनुे छयप्ने (मदु्रण) यन्त्रयिली: 

  8443.11.00 --अफसेट मदु्रण यन्त्रयिली,  ररल फेड  

  8443.12.00 --अफसेट मदु्रण यन्त्रयिली, शीट फेड (कयगतको 
तयउमय छयप्ने),  कयययथलय प्रकयरको (अवफस टयइप)    
(नदोबयररएको अिस्र्यमय एकयपवट्ट २२ से.सम.भन्दय 
बढी नभएको र अकोपवट्ट ३६ से.सम. भन्दय बढी 
नभएको तयउ (सीट) हरू प्रयोग हनुे) 

  8443.13.00 --अन्य अफसेट मदु्रण यन्त्रयिली 
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  8443.14.00 --लेटर प्रसे वप्रचन्टङ्ग मेचशनरी, ररल फेड,  
फ्लेक्सोग्रयवफक वप्रचण्टङ्ग बयहेक 

  8443.15.00 --लेटर प्रसे वप्रचन्टङ्ग मेचशनरी,  ररल फेड बयहेक,  
फ्लेक्सोग्रयवफक वप्रचण्टङ्गबयहेक 

  8443.16.00 --फ्लेक्सोग्रयवफक वप्रचण्टङ्ग मेचशनरी 

  8443.17.00 --उत्कीणथन मदु्रण यन्त्रयिली (ग्रयिअुर वप्रचण्टङ्ग 
मेचशनरी) 

  8443.19.00 --अन्य 

84.44 8444.00.00 मयनि सनसमथत (म्ययन-मेड) ियनीय पदयर्थ          
(टेक्सटयइल म्ययटेररयल) लयई सन:ििण िय उत्सयरण 
गने (एक्स्ुसडङ्ग), आहरण िय सनकर्थण (रइङ्ग) गने, 
िस्रो बनयिटको लयसग प्रकृयय गने (टेक्सिररङ्ग) िय 
कयट्न े(कवटङ्ग) कयम सनसमत्तकय यन्त्रहरू । 

84.45   ियनीय रेशयहरू (टेक्सटयइल फयइबसथ) तययर पयने   
(वप्रपेयररङ्ग) यन्त्रहरू, कयत्ने (चस्पसनङ्ग), दोहोरो पयने    
(डबसलङ्ग) िय बटयने (ट्िीचस्टङ्ग) यन्त्रहरू र ियनीय 
धयगो (टेक्सटयइल ययनथ) उत्पयदन गनथ सनसमत्तकय अन्य 
यन्त्रयिली; टेक्सटयइल ररसलङ्ग िय ियइचण्डङ्ग (िेफ्ट 
ियइचण्डङ्ग समेत) यन्त्रहरू र शीर्थक ८४.४६ िय 
८४.४७ कय यन्त्रहरूमय प्रयोग गनथ ियनीय धयगो 
(टेक्सटयइल ययनथ) तययर पयने कयम सनसमत्तकय  

यन्त्रहरु । 

    -ियनीय रेशय (टेक्सटयइल फयइिसथ) तययर गने 
यन्त्रहरू : 

  8445.11.00 --कयसडङ्ग मेचशन 

  8445.12.00 --कौचम्िङ्ग मेचशन (कोने यन्त्र) 

  8445.13.00 --रइङ्ग िय रोसभङ्ग मेचशन 
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  8445.19.00 --अन्य 

  8445.20.00 -ियनीय िस्त ुकयत्न े(टेक्सटयइल चस्पसनङ्ग) यन्त्रहरू 

  8445.30.00 -ियनीय िस्त ु दोहोरो पयने (डबसलङ्ग) िय बटयने      
(ट्िीचस्टङ्ग) यन्त्रहरू 

  8445.40.00 -टेक्सटयइल ियइचण्डङ्ग (िेफ्ट-ियइचण्डङ्ग समेत) िय 
ररसलङ्ग  मेचशनहरू 

  8445.90.00 -अन्य 

84.46   बनेु्न यन्त्रहरु (विसभङ्ग मेचशन) (करघय: लूम्स) । 

  8446.10.00 -३० से.मी. भन्दय कम िौडयइ भएको कपडय       
(फ्ययसब्रक्स) बनु्नको लयसग 

    -३० से.मी. भन्दय बढी िौडयइ भएको कपडय बनु्नको 
लयसग,  र्रुी-वकससमको (शटल टयइप): 

  8446.21.00 --शचिियसलत करघय (पयिर लूम) 

  8446.29.00 --अन्य 

  8446.30.00 -३० से.मी. भन्दय बढी िौडयइ भएको कपडय बनु्नको 
लयसग, र्रुीहीन वकससमको (शटललेस टयइप) 

84.47   सनवटङ मेचशन,  चस्टि बौचण्डङ्ग मेचशन र धयत ु िय 
रेशमको तयर समचित धयगो (सगम्प्ड ययनथ), टूल       
(सूक्ष्म रेशमी जयली), वफतय (लेस), कयरिोपी       
(इम्ब्रयइडरी), शोभोपकरण (वट्रसमङ्गस), रेशमी पट्ट    
(बे्रड) िय जयली (नेट) बनयउन सनसमत्तकय यन्त्रहरु र 
गचु्छयदयर बनयउन (टचफ्टङ्ग) सनसमत्तकय यन्त्रहरु। 

    -सकुथ लर सनवटङ मेचशन : 

  8447.11.00 --बेलन (सससलण्डर) को ब्ययस (डययसमटर) १६५ 
मीमी भन्दय बढी नभएको 
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  8447.12.00 --बेलन (सससलण्डर) को ब्ययस (डययसमटर) १६५ 
मीमी भन्दय बढी भएको 

  8447.20.00 -फ्ल्ययट सनवटङ्ग मेचशनस चस्टि बौचण्डङ्ग मेचशन 

  8447.90.00 -अन्य 

84.49 8449.00.00 टुिय (र्यन) (इन द वपस) िय आकृसतमय (इन शेप्स) 
भएकय जमोठ (फेल्ट) िय ननउभेन्सको सनमयथण 
(म्ययनफु्ययक्िर) िय पररष्करण (वफसनचशङ्ग) सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली (मेचशनरी), फेल्ट ह्ययट्स बनयउनको लयसग 
ियवहने यन्त्रयिली समेत; ह्ययटहरू बनयउनको लयसग 
ब्लौकहरू । 

  8449.00.10 ---फेस मयस्क बनयउने मेचशन 

  8449.00.20 ---अन्य मेचशन 

  8449.00.90 ---पयटथपजुयथ 
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84.51   ियनीय (टेक्सटयइल) धयगोहरू (ययनथस)्, कपडयहरू    
(फ्ययसब्रक्स) िय कपडय पदयर्थकय तययरी सयमयनहरू    
(मेड अप टेक्सटयइल आवटथकल्स), धनु (ियचशङ्ग),  
सफय गनथ (चक्लसनङ्ग), सनिोनथ (ररङ्गसगङ्ग), सकुयउन 
(रयइङ्ग),  इस्तरी गनथ (आइरसनङ्ग), प्रसेसङ्ग (फ्यूचजङ्ग 
प्रसेहरू समेत) गनथ, अविरंचजत गनथ (चब्लचिङ्ग),  रचन्जत 
गनथ (डयइङ्ग), पररष्करण गनथ (रेससङ्ग) वफसनचशङ्ग), 
लेपन गनथ (कोवटङ्ग) िय संससि गनथ (इचम्प्रग्नेवटङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली मेचशनरी, (शीर्थक ८४.५० कय 
यन्त्रहरू बयहेक) र सलनोसलयम जस्तय कृसत्रम 
आच्छयदन (फ्लोर कभररङ्गस) हरूको सनमयथण 
(म्ययनफु्ययक्िर) मय प्रयिु तलिस्त्र (बेस फ्ययसब्रक) 
िय अन्य आधयर (सपोटथ) मय लेदो (पेस्ट) को लेप 
गनथ सनसमत्तकय यन्त्रहरू; तयन्ति (टेक्सटयइल), 
कपडयहरू (फ्ययसब्रक) ररलमय बनेे (ररसलङ्ग), ररलबयट 
फुकयउने (अनररसलङ्ग), पट्ययउन े (फोचल्डङ्ग), कयट्न े  
(कवटङ्ग) िय सछद्रदयर बटु्टय पयने (वपङवकङ्ग) सनसमत्तकय 
यन्त्रहरू । 

    -सकुयउने (शोर्क) यन्त्रहरू : 

  8451.29.00 --अन्य 

  8451.30.00 -इस्तरी गने यन्त्र र प्रसेहरू (फ्यूचजङ्ग प्रसेहरू समेत) 

  8451.40.00 -धनुे (ियचशङ्ग),  विरंचजत गने (चब्लचिङ्ग) िय रंचजत गने 
(डयइङ्ग) यन्त्रहरू 

  8451.50.00 -कपडयलयई ररलमय बनेे (ररसलङ्ग), ररलबयट फुकयउन े
(अनररसलङ्ग), पट्टययउन े(फोचल्डङ्ग),  कयट्न े(कवटङ्ग) िय 
सछद्रदयर बटु्टय पयने (वपङवकङ्ग) सनसमत्तकय यन्त्रहरू 

  8451.80.00 -अन्य यन्त्रयिली 
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84.52   ससउने कल (सीउइङ्ग मशीन),  शीर्थक ८४.४० को 
पसु्तक ससउने (बकु सीउइङ्ग) कल (मशीन) बयहेक 
ससउने कलको लयसग विशेर् रूपले असभकचल्पत 
(सडजयइण्ड) फसनथिर, आधयरहरू (बेसेस) र ढकनी 
(कभसथ) हरू; ससउने कलको ससयो (सीउइङ्ग मेचशन 
सनडल्स) हरू । 

    -अन्य ससउन ेकलहरू: 

  8452.21.00 --स्िियसलत इकयईहरू (अटोमेवटक यूसनट्स) 

  8452.29.00 --अन्य 

84.53   कयाँिो छयलय (हयइड्स,  चस्कन्स) िय पयको छयलय     
(लेदर) तययर गने (वप्रपेयररङ्ग), प्रशोधन गने        
(ट्ययसनङ्ग) िय सोको कयम गने (िवकथ ङ्ग) िय कयाँिो 
छयलय (हयइड्स,  चस्कन्स) िय पयको छयलय (लेदर) कय 
पयउपोश िय अन्य िस्तहुरु बनयउने िय ममथत गने 
यन्त्रयिली  (मेचशनरी),  ससउने कल बयहेक । 

  8453.10.00 -कयाँिो छयलय (हयइड्स, चस्कन्स) िय पयको िय पररष्कृत 
छयलय (लेदर) तययर गनथ (वप्रपेयररङ्ग),  प्रशोधन गनथ 
(ट्ययसनङ्ग) िय सोको कयम गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली 
(मेचशनरी) 

  8453.20.00 -पयउपोश बनयउन िय ममथत गनथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8453.80.00 -अन्य यन्त्रयिली 

84.54   धयतकुमथ (मटेयलजी) मय िय धयतकुो ढलयई कयरियनय 
(फयउण्री) हरूमय प्रयोग हनु ेियलकय,  संपररितथकहरू 
(कन्भटथसथ), डयडूहरू (ल्ययडल्स), धयतकुय ससल्ली िय 
ईटहरू (इनगौट) बनयउन े सयंियहरू (मौल्ड्स) र 
ढलयइ गने (कयचस्टङ्ग) यन्त्रहरू (मचेशन) । 

  8454.10.00 -संपररितथकहरू (कन्भटथसथ) 
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  8454.20.00 -धयतकुय ससल्ली िय ईट बनयउन े सयाँियहरु (इनगौट 
मोल्ड्स) 

  8454.30.00 -धयतकुय ढलयई गने यन्त्रहरू (कयवष्टङ्ग मेचशन) 

84.55   धयत ुबेलन गने (मेटलरोसलङ्ग) कयरियनयहरु (समल्स) र 
सतनकय लयसग ियवहने िेलनहरू (रोल्स) । 

  8455.10.00 -नल कयरियनय (ट्यूब समल्स) हरू 

    -अन्य िेलन गने कयरियनयहरू (रोसलङ्ग समल्स): 

  8455.21.00 --तयप (हौट) िय तयप र शीतको संयोजन           
(कचम्बनेशन हौट एण्ड कोल्ड) 

  8455.22.00 --शीत (कोल्ड) 

  8455.30.00 -बेलन कयरियनय (रोसलङ्ग समल) को बेलनहरू (रोल्स) 

84.56   पदयर्थको अपसयरण (ररमभुल) द्वयरय,  लेजर िय अन्य 
प्रकयश िय फोटोन वकरण (सबम) द्वयरय,  अल्ट्रयसोसनक, 
एलेक्ट्रोसडस्ियजथ, विद्यतु-्रसययन (एलेक्ट्रो-केसमकल), 
एलेक्ट्रोन वकरण (सबम),  आयोसनक-सबम िय प्लयज्मय 
आकथ  प्रकृययहरूद्वयरय कुनै पसन पदयर्थको कयम गने 
यन्त्रऔजयरहरू (मशीन टुल्स);  ियटर-जेट कवटङ 
मेचशन । 

   -लेजर िय अन्य प्रकयश िय फोटोन वकरण 
प्रकृययहरुद्वयरय सञ्चयसलत 

 8456.11.00 --लेजरद्वयरय सञ्चयसलत 

 8456.12.00 --अन्य प्रकयश िय फोटोन वकरण प्रकृययहरूद्वयरय 
सञ्चयसलत 

  8456.20.00 -अल्ट्रयसोसनक प्रकृययद्वयरय सञ्चयसलत 

  8456.30.00 -इलेक्ट्रो-सडस्ियजथ प्रकृययद्वयरय सञ्चयसलत 

 8456.40.00 -प्लयज्मय आकथ  प्रकृययहरूद्वयरय सञ्चयसलत 
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 8456.50.00 -ियटर-जेट कवटङ्ग मेचशनहरू 

  8456.90.00 -अन्य 

84.57   धयतमुय कयम गने मचशसनङ्ग सेण्टरहरु, यूसनट 
कन्स्ट्रक्सन मेचशनहरु (ससङ्गल स्टेशन) र मचल्टस्टेशन 
ट्रयन्सफर मेचशनहरू । 

  8457.10.00 -मचशसनङ्ग सेण्टरहरू 

  8457.20.00 -यूसनट कन्स्ट्रक्सन यन्त्रहरू (ससंगल स्टेशन) 

  8457.30.00 -मल्टीस्टेसन ट्रयन्सफर यन्त्रहरू 

84.58   धयत ु(मेटल) मय भएकय फोहरमैलय र दयगहरू हटयउन 
(ररमसुभङ्ग मेटल) सनसमत्तकय लेर्हरु (टसनथङ्ग सेण्टसथ 
समेत) ।   

    -समतल (होरयइजेण्टल) लेर्हरू: 

  8458.11.00 --सयंचखयक रुपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8458.19.00 --अन्य 

    -अन्य लेर्हरू: 

  8458.91.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8458.99.00 --अन्य 

84.59   शीर्थक ८४.५८ को लेर्हरू (िरयद) (टसनथङ्ग सेण्टर 
लगययत) बयहेक,  धयतकुो दयगहरू सफय गरी 
उचजल्ययएर छेड्ने (सरसलङ्ग), प्ियल पयने बोररङ्ग),  
िम्कयउने (समसलवङ्ग), पेंि िय घयट बनयउन े(थ्रेसडङ्ग िय 
ट्ययवपङ्ग) कययथ सनसमत्तकय ययचन्त्रक औजयरहरू (मेचशन-
टुल्स) (िे-टयइप यूसनट हेड मेचशन समेत)। 

  8459.10.00 -िे-टयइप यूसनट हेडयन्त्र (मेचशन) 

    -अन्य छेदक यन्त्रहरू (सरसलङ्ग मेचशन): 
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  8459.21.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.29.00 --अन्य 

    -अन्य छेड्न ेिम्कयउन े(बोररङ्ग–समसलङ्ग) यन्त्रहरु : 

  8459.31.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.39.00 --अन्य 

   -अन्य प्ियल पयने (बोररङ्ग) यन्त्रहरू (मेचशन) : 

 8459.41.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

 8459.49.00 --अन्य 

    -सन-टयइप,  समसलङ्ग मेचशनहरू : 

  8459.51.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.59.00 --अन्य 

    -अन्य समसलङ्ग मेचशनहरू: 

  8459.61.00 --सयंचखयक रूपले सनयचन्त्रत (न्यूमेररकली कण्ट्रोल्ड) 

  8459.69.00 --अन्य 

  8459.70.00 -भयले पोर्ी पेंि कयट्ने िय घयट बनयउने अन्य 
यन्त्रहरु (थ्रेसडङ्ग िय ट्ययवपङ्ग मेचशन) 

84.65   कयठ (उड), ककथ , हयड (बोन), कडय रबर, कडय 
प्लयचस्टक िय यस्तै कडय पदयर्थको कयम गनथ 
सनसमत्तकय ययचन्त्रक औजयरहरू मचेशन-टुल्स) (वकलय 
ठोक्ने (नेसलङ्ग), मससनो तयरको ससलयइ (स्टेपसलङ्ग), 
सरेसले टयाँस्ने (ग्लूइङ्ग) िय अन्य वकससमबयट संयोजन 
गने (अदरियइज एसेम्बसलङ्ग) कयमकय यन्त्रहरू  

समेत । 

    -अन्य : 
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  8465.92.00 --रण्डय गने िय समतल गने (प्लेसनङ्ग),  समसलङ्ग िय 
मोचल्डङ्ग (कवटङ्ग गरेर) मेचशनहरू 

84.70 8470.90.00 -क्ययस मेचशन  

84.74   ठोस (िणूथ (पयउडर) िय लेदो (पेष्ट) समेत रुपमय   
भएकय, मयटो (अर्थ), पत्र्र (स्टोन), धयउहरु (ओसथ) 
िय अन्य धयचत्िक तत्िहरू (समनरल सव्स्टयन्सेज) 
लयई छुट्ययउने (सौवटथङ्ग), छयन्न े(चस्िसनङ्ग),  अलग गने 
(सेपरेवटङ्ग), धनुे (ियचशङ्ग), पेल्न े (िचशङ्ग), वपंध्न े
(ग्रयइचण्डङ्ग), समसयउने (समचक्सङ्ग) िय मछु न े (सनसडङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली; िणूथ िय लेदो (पयउडर िय पसे्ट) 
रुपमय (भएको) ठोस िसनज इन्धनहरू (सोसलङ्ग 
समनरल फ्यूएल्स), चिसनययाँ मयटयको लेदो (सेरयसमक 
पेष्ट), कडय नभइसकेको ससमेण्ट (अनहयडेण्ड ससमेण्ट), 
प्लयष्टर पदयर्थहरू (प्लयष्टररङ्ग म्ययटेररयल्स) िय अन्य 
िसनज उत्पयदनहरुलयई एकसत्रत गनथ (एग्लोमरेवटङ्ग),  
आकयर ददन (शेवपङ्ग) िय ढलयन गनथ (मौचल्डङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रयिलीहरु; बयलिुय (स्ययण्ड) को ढलयन 
गने सयाँिोहरू (फयउण्री मोल्ड्स) बनयउने यन्त्रहरू । 

  8474.10.00 -सोवटथङ्ग,  चस्िसनङ्ग,  सेपरेवटङ्ग िय ियचशङ्ग मेचशनहरू 

  8474.20.00 -िचशङ्ग िय ग्रयइचण्डङ्ग मेचशनहरू 

    -समचक्सङ्ग िय सनसडङ्ग मेचशनहरू: 

 8474.31.00 --कंिीट िय मोटयर समक्सरहरू 

  8474.32.00 --विटुसमनसयर् िसनज तत्िहरू समिण गने यन्त्रहरू 

  8474.39.00 --अन्य 

  8474.80.00 -अन्य यन्त्रयिली (मेचशनरी) 
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84.75   िैद्यसुतक (इलेचक्ट्रक) िय इलेक्ट्रोसनक दीवपकय        
(ल्ययम्प), नसलकय (ट्यूब) िय भयल्भ िय दीसप्तकंद     
(फ्ल्ययस बल्ब: चिम) हरूलयई कयाँिको िोल (ग्लयस 
इनभेलप) सभत्र जडयन (एसेचम्ब्लङ्ग) सनसमत्तकय 
यन्त्रहरू; कयाँि िय कयाँिकय सयमयन सनमयथण 
(म्ययनफु्ययक्िर) िय तयपकययथ (हौट िवकथ ङ्ग) सनसमत्तकय 
यन्त्रहरू । 

  8475.10.00 -इलेचक्ट्रक िय इलेक्ट्रोसनक ल्ययम्पहरू,  ट्यूबहरु िय 
भल्भहरू िय फ्ल्ययशबल्बहरुलयई कयाँिको िोल     
(ग्लयस इनभेलप्स) हरूसभत्र जडयन (एसेम्बसलङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रहरू 

    -कयाँि िय कयाँिकय सयमयन (ग्लयस िय ग्लयसिेयर) 
सनमयथण (म्ययनफु्ययक्िर) िय तयप कययथ (हौट िवकथ ङ्ग) 
सनसमत्तकय यन्त्रहरू: 

  8475.21.00 --ििुस-तन्त ुिय कयाँिकय तन्त ु(ओचप्टकल फयइिसथ) 
र त्यसको पूिथरुप (वप्रफौमथ) बनयउन सनसमत्तकय 
यन्त्रहरू 

  8475.29.00 --अन्य 

  8475.90.00 -अन्य 

84.77   यस भयगकय अन्यत्र उल्लेि नभएकय िय समयिेश 
नभएकय,  रबर िय प्लयवष्टकको कयम गनथ (िवकथ ङ्ग) 
सनसमत्तकय िय यी पदयर्थहरूकय उत्पयदनहरू         
(प्रोडक्ट्स) को सनमयथण (म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली (मेचशनरी) । 

  8477.10.00 -इन्जेक्सन-मौचल्डङ्ग मेचशनहरू 

  8477.20.00 -एक्सटुडसथ 

  8477.30.00 -ब्लो-मोचल्डङ्ग मेचशनहरू 
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  8477.40.00 -भ्ययकुअम मोचल्डङ्ग मेचशनहरु र अन्य र्मोफोसमथङ्ग 
मेचशनहरू 

    -ढलयन गनथ (मौचल्डङ्ग) सनसमत्तकय िय अन्य ढंगबयट 
बनयउने(अदरियइज फोसमथङ्ग) अन्य यन्त्रयिली: 

  8477.51.00 --हयियदयरी (न्यूम्ययवटक) टययरहरु ढलयन गनथ        
(मोचल्डङ्ग) िय पनु: तलय (पैतलय) हयल्न (ररवट्रसडङ्ग) िय 
सभत्री ट्यूबहरू ढलयन गनथ िय अन्य ढंगबयट बनयउन 
(अदरियइज फोसमथङ्ग) को लयसग 

  8477.59.00 --अन्य 

  8477.80.00 -अन्य यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

84.78   सतुी िय तमयि ुतययर गनथ िय बनयउन (वप्रपयररङ्ग िय 
मेवकङ्गअप) सनसमत्तको यन्त्रयिली (मेचशनरी) यस 
भयगमय अन्यत्र उल्लेि नभएकय िय समयिेश  

नभएकय । 

  8478.10.00 -यन्त्रयिली (मेचशनरी) 

84.79   यस भयगको अन्यत्र उल्लेि नभएकय िय समयिेश 
नभएकय,  व्यचिगत कययथ (इचन्डसभजअुल फङ्कसन्स) 
भएकय यन्त्रहरू र ययचन्त्रक सयसधत्रहरु  (मेकयसनकल 
अप्लययन्सेस) । 

  8479.10.00 -सयिथजसनक सनमयथण (पचब्लक िक्सथ),  भिन सनमयथण   
(सबचल्डङ्ग) िय यस्तै कययथ सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8479.20.00 -जीिजन्तजुन्य  िय अियष्पशील ियनस्पसतक िय  
सूक्ष्मजैविक बोसो िय तेल तययर गने िय सनष्कर्थण 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली 
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  8479.30.00 -कयठ (उड) िय अन्य कयष्ठीय (सलचग्नयस) 
पदयर्थहरुकय पयवटथकल बोडथ िय फयइबर सबचल्डङ्ग बोडथ 
सनमयथण (म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्तकय प्रसे (दयिक यन्त्र) 
हरू र कयठ िय ककथ को उपियर सनसमत्तकय यन्त्रयिली 

  8479.40.00 -डोरी रस्सय बनयउन े(रोप िय केिल-मेवकङ्ग) यन्त्रहरू 
तयर बनयउने यन्त्र 

    -अन्य यन्त्रहरू र ययचन्त्रक उपकरणहरू : 

  8479.81.00 --धयतकुो उपियर (वट्रवटङ्ग) को लयसग, तयरको कुण्डली 
बेने िैद्यसुतक यन्त्र (इलेचक्ट्रक िययर क्ियइल 
(ियइण्डसथ) समेत 

  8479.82.00 --समचक्सङ्ग, सनसडङ्ग, िचशङ्ग, ग्रयइचण्डङ्ग, चस्िसनङ्ग,  
ससचफ्टङ्ग,  होमोजेनयइचजङ्ग,  इमचल्सफयइङ्ग िय स्टररङ्ग 
मेचशनहरू 

 ८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड)  समचस्र्सतक (आइसोस्टेवटक) 
प्रसेहरू 

    --अन्य : 

 8479.89.10 ---सयबनु उद्योगको मेचशनरी 

 8479.89.20 ---ससमेन्स सससलङ वफसलङ मेचशन 

 8479.89.30 ---फोहरमैलय प्रशोधन गरी पनुाः उत्पयदन गने मेससनरी 

  8479.89.40 ---गयिेज कम्प्ययक्टर मेचशन 

 8479.89.50 ---और्धी उत्पयदन गने मेससनरी 

  8479.89.७0 ---जैविक ईन्धन उत्पयदन गने मेससनरी   

   8479.89.८0 ---जटु िय कपडयबयट झोलय उत्पयदन गने मेससनरी  
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84.80 

  धयत ु ढलयइशयलय (फयउण्री) को लयसग ढलयईकय 
बक्सयहरु (मोचल्डङ्ग बौक्सेस); मोल्ड बेसहरु; ढलयई 
नमूनयहरु (मौचल्डङ्ग प्ययटन्सथ); धयत,ु  मटेल कयरबयइड्, 
कयाँि, िसनज पदयर्थहरु, रबर िय प्लयवष्टक ढयल्न े
सयाँिोहरु (मोल्ड्स) (धयतकुो सससलकय (इनगौट) ढयल्न े
सयाँिो बयहेक) । 

  8480.10.00 -मेटल फयउण्रीको लयसग मोचल्डङ्ग बक्सहरू 

  8480.20.00 -मोल्डबेसहरू 

  8480.30.00 -मोचल्डङ्ग प्ययटन्सथ 

    -धयत ु िय धयतकुो कयियथइडकय सनसमत्तकय सयाँिो       
(मोल्ड) हरू: 

  8480.41.00 --अन्त:िेप (इन्जेक्सन) िय संपीडन (कम्प्रशेन) 
वकससम (टयइप) को 

  8480.49.00 --अन्य 

  8480.50.00 -कयाँि सनसमत्तको ढयल्ने सयाँिो (मोल्ड्स) 

  8480.60.00 -िसनज पदयर्थहरु सनसमत्तको ढलयईको सयाँिो (मोल्ड्स) 

    -रबर िय प्लयवष्टक सनसमत्तको ढलयईको सयाँिो        
(मोल्ड्स) : 

  8480.71.00 --इन्जेक्सन िय कम्प्रसेन टयइप्स 

 8480.79.00 --अन्य 

85.02  इलेचक्ट्रक जनेेरेवटङ्ग सेटहरु र रोटरी कन्भटथरहरु 

  -अन्य जनेेरेवटङ्ग सेटहरुाः 

 850२.३१.00 --हयियबयट विद्यतु उत्पयदन गने हयिय समलकय 
एसेसररज र पयटथपजुयथ 
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85.03  शीर्थक 85.01 िय 85.02 को मेचशनमय मखुयतयय 
िय सम्पूणथ रुपले प्रयोग गनथयोग्य पयटथपजुयथहरु। 

 8503.00.10 ---हयियबयट विद्यतु उत्पयदन गने हयिय समलकय 
एसेसररज र पयटथपजुयथ 

85.04  विद्यतुकय ट्रयन्सफमथरहरु, स्ट्ययवटक कन्भटथसथ (जस्तै- 
रेक्टीफययर) र इण्डक्टर । 

 8504.40.९0 ---सोलयर ियजथ कन्ट्रोलर, 80 प्रसतशतभन्दय बढी 
िमतय भएको सोलयर इन्भटथर । 

८५.१४ ८५१४.३९.१० ---शबदयह मेचशन 

85.41 

 

 

 

 

 

 

 

अधथसंियहक सयधनहरु (उदयहरणको लयसग  डययोडहरू, 

ट्रयचन्जष्टरहरू, अधथसंियहकमय आधयररत पयरिसमत्रहरू 
(ट्रयन्सड्यूससथ); प्रकयशग्रयही अधथसंियहक सयधनहरू, 

प्ययनेलहरूको रूपमय बनयइएकय िय नबनयइएकय िय 
मोड्यूलहरूको रूपमय संयोजन गररएकय िय नगररएकय 
फोटोभोचल्टक सेल समेत; अन्य लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोडहरू (एलइडी) संग संयोजन गररएकय िय 
नगररएकय लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरू (एलइडी); 
मयउण्टेड वपजो-इलेचक्ट्रक विष्टलहरू। 

 ८५४१.४९.१० ---सोलयर प्ययनल र मोड्युल 

87.02   रयइभर समेत १० िय सो भन्दय बढी ययत्रहुरू बोक्न े
मोटर गयडीहरू । 

    -कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचिन 
(सडजेल िय अधथसडजेल) मयत्र भएको : 

  8702.10.49 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  -कम्प्रसेन–इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचिन 
(सडजेल िय अधथसडजेल) र धक्कय ददने विद्यतुीय मोटर 
दबैु भएको : 
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  8702.20.49 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन  

  -स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन र 
धक्कय ददने विद्यतुीय मोटर दबैु भएको: 

  8702.30.49 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  -धक्कय ददन ेविद्यतुीय मोटर मयत्र भएको : 

  8702.40.49 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  -अन्य : 

   8702.90.49 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन 

87.03   मूलत: मयसनसको ययतयययतको लयसग बनेकय मोटर 
कयरहरु र अन्य मोटर गयडीहरू (शीर्थक ८७.०२ 
बयहेककय),  स्टेसन ियगेन र रेससङ कयर समेत । 

    -अन्य गयडीहरु, स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचिन मयत्र भएको : 

    --सससलण्डर िमतय १,००० सी.सी. ननयघेको: 

   8703.21.99 ----एम्बलेुन्स र शि ियहन 

   8703.22.90 ---सससलण्डर िमतय १,००० सी.सी. नयघेको तर 
१,५०० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

   8703.23.19 ----सससलण्डर िमतय १,५०० सी.सी. नयघेको तर 
2,००० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  8703.23.29 ----सससलण्डर िमतय 2,0०० सी.सी. नयघेको तर 
2,5०० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  8703.23.39 ----सससलण्डर िमतय 2,5०० सी.सी. नयघेको तर 
3,0०० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

   8703.24.90 ---सससलण्डर िमतय ३,००० सी.सी. नयघेको  
एम्बलेुन्स र शि ियहन 
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    -कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथसडजेल) भएकय अन्य  गयडीहरू : 

   8703.31.90 ---सससलण्डर िमतय १,५०० सी.सी. ननयघेको 
एम्बलेुन्स र शि ियहन 

   8703.32.19 ----सससलण्डर िमतय १,५०० सी.सी. नयघेको तर 
२,0०० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  8703.32.29 ----सससलण्डर िमतय 2,0०० सी.सी. नयघेको तर 
२,५०० सी.सी. ननयघेको एम्बलेुन्स र शि ियहन 

   8703.33.90 ---सससलण्डर िमतय २,५०० सी.सी. नयघेको 
एम्बलेुन्स र शि ियहन 

  -अन्य गयडीहरु, धक्कय ददने विद्यतुीय मोटर मयत्र 
भएको: 

87.05   मूलत: व्यचि िय िस्तहुरूको ययतयययतकय लयसग 
बनयइएकय बयहेककय ियस उद्देश्यकय मोटर गयडीहरू 
(जस्तै अिरोध गने लहरी (बे्रक डयउन लरी), िेन 
लहरीहरू, दमकलहरू (फययर फयइवटङ्ग भेइकल), 
कंविट समिण लहरी, सडक बढयने कयमकय लहरीहरू,  
स्प्रइेङ लहरीहरू,  घमु्ती, िकथ  सप,  घमु्ती 
रेसडयोलोचजकल इकयईहरू । 

  8705.30.00 -दमकलहरू (फययर फयइवटङ भेइकल) 

87.06   शीर्थक ८७.०१ देचि ८७.०५ सम्मको मोटर 
गयडीकय लयसग इचिनसाँग जोसडएकय िेससस । 

 8706.00.50 ---विद्यतुीय मोटरबयट िल्न ेटेम्पोको िेससस  
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88.02   शीर्थक ८८.०६ को मयनिरवहत हियईजहयज बयहेकको 
अन्य हियईजहयज (एयरियफ्ट) (उदयहरणको लयसग,  
हेसलकोप्टरहरु, हियइजहयज (एरोप्लेन) हरू); 
अन्तररिययन (स्पेसियफ्ट) (उपग्रह)(स्ययटेलबयइट) 
समेत र ग्रहयनपुर् (सिोविथटल) र अन्तररिययन           
(स्पेसक्र्ययफ्ट) प्रिेपण ियहनहरू (लयउञ्च    
भेवहकल्स) ।   

    -हेसलकोप्टरहरू : 

  8802.11.00 --सयमयन नहयल्दयको (हेसलकोप्टरको मयत्र) तौल 
२,००० के.जी. ननयघेको 

  8802.12.00 --सयमयन नहयल्दयको  (हेसलकोप्टरको मयत्र) तौल 
२,००० के.जी. नयघेको 

  8802.20.00 -हियइजहयज र अन्य ियययुयन, सयमयन नहयल्दयको  
तौल २,००० के.जी. ननयघेकय 

  8802.30.00 -हियइजहयज र अन्य ियययुयन, सयमयन नहयल्दयको  
तौल २,००० के.जी. नयघकेो तर १५,००० के.जी. 
ननयघेको 

  8802.40.00 -हियइजहयज र अन्य ियययुयन, सयमयन नहयल्दयको 
तौल १५,००० के.जी. नयघेको 

88.05   हियइजहयज उडयउने सगयर; डेक-एरेष्टर िय यस्तै 
सगयर; उडयन अभ्ययस सम्बन्धी सयमयन (ग्रयउण्ड 
फ्लयइङ्ग टे्रनर); मयसर् उचल्लचित सयमयनहरूकय 
पयटथपूजयथहरु । 

 8805.10.00 -हियइजहयज उडयउने सगयर र सतनकय पयटथपजूयथहरू; 
डेक एरेष्टर िय त्यस्तै सगयर र सतनकय पयटथपूजयथहरू 
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(आ) अन्य िस्त ुतर्य सेियहरू 

१.  शीत भण्डयरले उपलब्ध गरयउने कृवर् पैदयियर भण्डयरण सेिय 
2. उपशीर्थक 8479.89.60 मय पने सयइलो र सयइलोमय गररने कृवर् पैदयियर भण्डयरण 

बयपतको सेिय।  

3. हलुयक सेिय (नेपयल सरकयरबयट सञ्चयसलत मयत्र) 

(क) चिठीपत्र,  पैसय तर्य पसुलन्दय पररिहन िय हस्तयन्तरण सम्बन्धी सेिय । 

(ि) चिठीपत्र, पैसय तर्य पसुलन्दय पररिहन हस्तयन्तरण सम्बन्धी सेियको लयसग 
आिश्यक पने अन्य सेियहरू । 

4. नेपयल सरकयर,  प्रदेश िय स्र्यनीय तहद्वयरय प्रदयन गने सेियहरू । 

5. वित्तीय सेिय,  जीिन बीमय सेिय, दघुथटनय िीमय‚ स्ियस््य िीमय‚ पनुबीमय सेिय, कृवर् बयली 
बीमय, फलफुल बीमय, मौरी बीमय, पश ु बीमय, पंिी बीमय, मत्स्य बीमय,  लघ ु बीमय, 
समयशोधन गहृ (चक्लयररङ्ग हयउस) सेिय, मदु्रय हस्तयन्तरण (मसन ट्रयन्सफर),   मदु्रय 
सटही (मसन एक्सिेि)‚ स्िीफ्ट सेिय‚ हययर पिेज कयरोबयर‚ सनिेप तर्य कजयथ सरुिण 
सेिय, पूाँजी बजयर व्यिसयय, सधतोपत्र व्यिसयय,  मिेन्ट बैंवकङ्ग व्यिसयय,  कमोसडटी 
फ्यूिर मयकेट र सधतोपत्र तर्य कमोसडटी दलयल व्यिसयय। 

6. नेपयलमय विद्यतुीय ररक्सय उत्पयदन गने उदे्दश्यले दतयथ भएकय उद्योगले आफ्नो उत्पयदन 
प्रयोजनकय लयसग पैठयरी गने विद्यतुीय ररक्सयमय प्रयोग हनुे शीर्थक ८७.08 अन्तगथतकय 
पयटथपूजयथ र सहययक सयमग्री । 

7. िैकचल्पक ऊजयथ प्रिथिन केन्द्रको ससफयररसमय पैठयरी हनु े सौयथ शचिबयट विद्यतु 
उत्पयदन गनथ र सौयथ उजयथबयट मयत्र सञ्चयलन हनु े तर्य सौयथ तयप उजयथ उत्पयदनमय 
प्रयोग हनुे सनम्न उपशीर्थकमय पने िस्तहुरुाः    
(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  र 
8516.60.19 

 (ि)  सौयथ टुकीमय प्रयोग हनुे १२ भन्दय कम भोल्ट र १० भन्दय कम एचम्पएर 
िमतयकय उपशीर्थक ८507.60.०० मय पने सलसर्यम आयन ब्ययट्री। 

8. उद्योग विभयगको ससफयररसमय जटु उद्योगले आफ्नो उद्योगको सञ्चयलनको लयसग पैठयरी 
गने स्पेयर पयट्सथ। 
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9. ऊनी गलैंिय तर्य गलैंियको ऊनी धयगो कतयई,  रङ्गयई,  धलुयई र बनुयई। 

10. स्िेदशमै हयतले बसुनन े स्िीटरमय प्रयोग हनु े ऊनी धयगो (कृसत्रम र एिेसलक 
बयहेक)। 

11.  नेपयल सरकयर अर्थ मन्त्रयलयबयट स्िीकृसत प्रयप्त भएको कुनै दैिी प्रकोप िय 
परोपकयरको लयसग अनदुयनमय प्रयप्त हनुे िस्तहुरू। 

12. ययत्रलेु ल्ययउन र लैजयन पयउने सनजी प्रयोगकय मयलिस्त ुसम्बन्धी सूिनय अन्तगथत 
पैठयरी गररएको भन्सयर महसलु नलयग्ने व्यचिगत प्रयोजनकय िस्तहुरू। 

13.  जलविद्यतु उत्पयदन, प्रसयरण र वितरण आयोजनयको लयसग आिश्यक पने सनमयथण 
उपकरण, मेचशनरी औजयर र सोसाँग सम्बचन्धत पयटथपूजयथ तर्य त्यस्तय उपकरण सनमयथण 
गनथ आिश्यक पने कच्िय पदयर्थ (स्टील ससट) लगयनी बोडथको स्िीकृसतमय सञ्चयलन 
हनुेको हकमय सो बोडथको‚ िैकचल्पक उजयथ प्रििथन केन्द्रको स्िीकृसतमय सञ्चयलन 
हनुेको हकमय सो केन्द्रको र अन्य आयोजनयको हकमय विद्यतु विकयस विभयगको 
ससफयररसमय सम्बचन्धत आयोजनयले सोझै िय सो आयोजनयको ठेकेदयरले पैठयरी गरी 
आयोजनयलयई आपूसतथ गदयथ मूल्य असभिृवि कर छुट ददइनेछ। 

 14. संित ्2082 सयल िैत्र मवहनयसम्म वित्तीय व्यिस्र्यपन (फयइनयचन्सयल क्लोजर) 
सम्पन्न भएकय दईुसय मेगयियट भन्दय बढी िमतयकय जलयशय तर्य अधथजलयशययिु 
जलविद्यतु आयोजनयको लयसग लगयनी बोडथबयट स्िीकृत हनुकेो हकमय सो बोडथको र 
अन्यको हकमय विद्यतु विकयस विभयगको ससफयररसमय सम्बचन्धत आयोजनय िय सोको 
ठेकेदयरले पैठयरी गने सनमयथण उपकरण, प्लयण्ट, मेचशनरी औजयर एिं सोको 
सम्बचन्धत पयटथपजूयथ, विष्फोटक पदयर्थ, पेनस्टक पयइप तर्य स्टील प्लेटहरूमय मूल्य 
असभिृवि कर छुट ददइनेछ। 

तर यस बुाँदय बमोचजम ससफयररस गदयथ जलविद्यतु आयोजनयको विस्ततृ 
इचन्जसनयररङ्ग सडजयइन प्रसतिेदनमय उचल्लचित पररमयण अनसुयर ससफयररस गनुथपनेछ। 
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15.कुटनैसतक सनयोग तर्य दयत ृसंस्र्यले कूटनैसतक सवुिधय िय महसलु सवुिधयमय पैठयरी 
गरेकय सरुु उत्पयदन िर्थले दश िर्थ ननयघकेय सियरी सयधन कुनै आयोजनयको 
स्िीकृत ियवर्थक कययथिम अनरुुप आयोजनयलयई न ैहस्तयन्तरण गरी सरकयरी नम्बर 
प्लेटमय पररितथन गदयथ िय कुन ै आयोजनयको नयममय पूणथ िय आंचशक महसलु 
सवुिधयमय (लगत िय बैङ्क ग्ययरेण्टीमय पैठयरी भएको बयहेक) पैठयरी भएकय सरुु 
उत्पयदन िर्थले दश िर्थ ननयघेकय सियरी सयधन आयोजनय समयसप्तपसछ नेपयल सरकयर, 
अर्थ मन्त्रयलयको स्िीकृसत सलई सरकयरी नम्बर प्लेटमय पररितथन गरी सरकयरी 
सनकययमय हस्तयन्तरण गदयथ मूल्य असभिृवि कर लयग्न ेछैन। 

१6.कूटनैसतक सनयोग,  पररयोजनय‚ व्यचि र अन्य सनकययहरूले (सरकयरी एिं गैरसरकयरी 
संघ संस्र्य) महसलु सवुिधयमय पैठयरी गरेकय सरुु उत्पयदन िर्थले १५ िर्थ नयघेकय 
परुयनय सियरी सयधन अर्थ मन्त्रयलयको स्िीकृसत सलई पनु: प्रयोग हनु नसक्न े गरी 
स्िययप गरी रचजषे्ट्रशन रद्द गनथ ियहेमय त्यस्तो सियरी सयधनमय मूल्य असभिृवि कर 
लयग्ने छैन।  

१7.सनजी प्रयोगको लयसग नेपयली नयगररकले मूल्य असभिृवि कर छुटमय पैठयरी गररएकय 
सियरी सयधनकय धनीको मतृ्य ुभई सियरी सयधनलयई सनजको पसत िय पत्नीको नयममय 
नयमसयरी गदयथ विभयगको स्िीकृसतको आधयरमय त्यस्तय सियरी सयधनहरूमय लयग्न े
मूल्य असभिृवि कर छुट हनुेछ। 

१8.नेपयल सरकयर, चशिय, विज्ञयन तर्य प्रविसध मन्त्रयलयको ससफयररशमय सयमदुयवयक 
चशिण संस्र्यले विद्ययर्ीहरु ओसयरपसयर गने प्रयोजनको लयसग ३० ससट िय सोभन्दय 
बढी िमतयको एक र्यन िस आययत गदयथ लयग्ने मूल्य असभिृवि कर छुट हनुेछ । 
यसरी सवुिधयमय आययत गररएको सियरी सयधन दश िर्थसम्म सबिी सबतरण,  
हस्तयन्तरण र नयमसयरी गनथ पयइन े छैन। दश िर्थ नपगुी नयमसयरी, वििी िय कुन ै
वकससमले हक हस्तयन्तरण गरेमय प्रिसलत कयनूनबमोचजम पूरै मूल्य असभिृवि कर 
लयग्नेछ। 
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१9.बण्डेड िेयर हयउस िय नगद धरौटी (पयसबकु) को सवुिधय नसलएकय उद्योगहरूले 
आफूले सनकयसी गने मयलिस्त ु उत्पयदनको लयसग आिश्यक पने कच्िय पदयर्थ, 
सहययक कच्िय पदयर्थ एिं नेपयलमय उत्पयदन नहनुे प्ययवकङ मेटेररयल पैठयरी गरी 
सोबयट उत्पयददत तययरी मयलिस्त ु तोवकएको अिसधसभत्र तोवकएको प्रविययअनसुयर 
सनकयसी गरेमय त्यस्तय कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ एिं प्ययवकङ मेवटररयल 
पैठयरी गदयथ भन्सयर सबन्दमुय लयगेको कर नेपयल रयजपत्रमय सूिनय प्रकयशन गरी सोही 
सूिनयमय तोवकए बमोचजमकय मयलिस्तमुय तोवकए बमोचजमको समसतदेचि तोवकए 
बमोचजमको समदरमय भन्सयर सबन्दबुयटै मूल्य असभिृवि कर वफतयथ ददइनेछ। 



 

122 
 

20. नेपयली सेनय, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपयल प्रहरीको प्रधयन कयययथलयको नयममय पैठयरी 
हनु े सनम्न सलचित सयमयनहरूमय सम्बचन्धत मन्त्रयलयको ससफयररसमय छुट प्रदयन 
गररनेछ :- 
(क) सैसनक, सशस्त्र प्रहरी र नपेयल प्रहरीको प्रयोगकय िरिजयनय, हयतहसतययर,   

गोसलगठ्ठय,  बयरुद र सतनकय स्पेयरपयटथस,  विशेर् प्रकयरको तेल र टल्लीहरू,   
एक्सेसररज,  सबस्फोटक पदयर्थ,  सैसनक सयमग्री उत्पयदन गनथ आिश्यक पने 
कच्िय पदयर्थ तर्य सरुियको सनसमत्त प्रयोग गने मेचशनरी औजयर र पयटथपजुयथहरू 
तर्य संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त स्र्यपनयर्थ िवटने सैसनक, सशस्त्र प्रहरी 
र नेपयल प्रहरीको डफ्फयको प्रयोगकय लयसग लगतमय रयिी लगेकय आमथड 
पसथनल क्ययररयर,  सियरी सयधन,  हयत हसतययर लगययत सबै प्रकयरकय 
मयलिस्त।ु 

(ि) शयचन्तसरुिय कययम गनथ आिश्यक पने मेचशनरी औजयरहरू, भीड सनयन्त्रणकय 
सयमयनहरू, अपरयध अनसुन्धयनको लयसग आिश्यक उपकरण तर्य अन्य 
सयमयनहरू तर्य सञ्चयर मन्त्रयलयको ससफयररसमय  सैसनक जियन, सशस्त्र प्रहरी र 
नेपयल प्रहरीले प्रयोग गने सञ्चयर सम्बन्धी सयमयनहरू। 

(ग) सैसनक जियन, सशस्त्र प्रहरी, नेपयल प्रहरी तर्य घोडय िच्िरहरुको स्ियस््य 
उपियरको लयसग आिश्यक पने औजयर, उपकरण, और्धी र तत्सम्बन्धी 
सयमयनहरू। 

(घ) सैसनक जियन, सशस्त्र प्रहरी, नेपयल प्रहरीको अभ्ययस तर्य तयसलममय प्रयोग हनु े
सयमयनहरू। 

(ङ) नेपयली सेनयले प्रयोग गने इचिसनयररङ्ग सभे र सनमयथण कययथमय प्रयोग हनुे हेसभ 
अर्थमसुभंग प्लयन्ट, औजयर र सो सम्बन्धी पयटथस, अचप्टकल इक्िीपमेन्ट तर्य 
रिय मन्त्रयलयद्वयरय तोवकए बमोचजमको सडफेन्स स्टोरकय सयमयनहरू। 

(ि) नेपयली सेनयले प्रयोग गने क्ययचम्पङ्ग इक्िीपमेण्ट तर्य स्पेशल फोसथ र 
प्ययरयटुपरलयई आिश्यक पने विसभन्न सयमयनहरू। 

(छ) नेपयली सेनयको नयममय पैठयरी हनु े हियईजहयज, हेसलकप्टर र तीनकय पयटथपजुयथ, 
प्ययरयसटु (ब्ययग समेत) टुल्स, लवुव्रकेन्ट्स तर्य ग्रयउण्ड इक्िीपमेन्टहरू।  

(ज) अस्पतयल सञ्चयलनको लयसग आिश्यक पने उपकरण तर्य औजयरहरू । 

(झ) बैज्ञयसनक प्रयोगशयलयलयई आिश्यक पने सयमयनहरू। 

(ञ) दैिी प्रकोप उियर कययथमय प्रयोग हनुे सयमयनहरू। 
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21.ब्ययट्रीको पनु: प्रशोधन गने उद्योगले सो प्रयोजनको लयसग िररद गने मेचशन । 

22. सनययथत प्रयोजनको लयसग उत्पचत्तको प्रमयणपत्र जयरी गने सेिय। 

 23. टे्रवकङ्ग तर्य टुर प्ययकेज सम्बन्धी सेिय। 
 

 

 

समूह १२ : भिन र जग्गय 

(क) घर र जग्गयको िररद सबिी तर्य बहयल (होटल, गेष्टहयउस र एपयटथमेण्टले 
उपलव्ध गरयउने होटल, गेष्ट हयउस सरहको व्यिसयवयक रुपमय सञ्चयसलत 
सनकययले उपलब्ध गरयउने सेिय बयहेक) 

समूह १३ : बयजी, क्ययससनो र चिट्ठय 

(क)  बयजी िय जिुय िेलयउनकय सनसमत्त प्रदयन गररन े सवुिधय सम्बन्धी 
विययकलयप,   चिट्ठय। 

द्रष्टव्याः 
(१) मयसर् समूह १ देचि ११ सम्मकय मयलिस्तकुो हकमय ियर अंकको शीर्थक 

अन्तगथत आठ अंकको उपशीर्थकमय नयम िय वििरण उल्लेि भएकय मयलिस्तकुय 
हकमय उपशीर्थक तर्य मयलिस्तकुो नयम िय वििरण दिैु समलेको भए मयत्र कर 
छुट हनु े र “अन्य” उपशीर्थक अन्तगथत पने वकटयनी नयम िय वििरण उल्लेि 
नभएकय मयलिस्तलुयई छुट ददन ियधय पने छैन। कर छुट गररएकय िस्त ुतर्य 
सेियको व्ययखयय तर्य िस्तकुो हयमोनयइज्ड कोड आिश्यकतय अनसुयर भन्सयर 
विभयगसाँग परयमशथ सलई विभयगले र्पघट तर्य पररमयजथन गनथ सक्नेछ। 

(२) कर लयग्ने िस्तमुय कुनै छुट िय कर वफतयथ ददन मनयससि देिेमय नेपयल सरकयरले 
नेपयल रयजपत्रमय सूिनय प्रकयशन गरी छुट ददन सक्नेछ। 
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(8) अनसूुिी-2 मय संशोधनाः मूल ऐनको अनसूुिी-2 को सट्टय 
देहययको अनसूुिी-2 रयचिएको छाः- 

अनसूुिी–२ 

-दफय ७ को उपदफय (२) साँग सम्बचन्धत) 

शून्य दरमय कर लयग्ने िस्त ुतर्य सेिय 
  

१.  सनययथत हनुे िस्त ु : िस्तकुो आपूसतथ देहयय बमोचजम भएको 
छ भन्न ेकुरय प्रमयचणत भएमय :- 

(क)  सनययथत गरेको,  िय 

(ि)  नेपयलबयवहर गन्तव्य स्र्यन भएको अन्तरयथवष्ट्रय उडयनमय 
स्टोरको रूपमय   रयचिएको,  िय 

(ग)  नेपयलबयवहर गन्तव्य स्र्यन भएको अन्तरयथवष्ट्रय उडयनमय 
िदु्रय सबिी िय आपूसतथ िय उपभोग गनथकय लयसग 
रयचिएको ।  

२. नेपयलबयवहरको व्यचिलयई आपूसतथ हनुे सेिय : 

(क) नेपयलसभत्र बसोबयस भएको व्यचिले नेपयलमय कुनै 
व्यिसयवयक कयरोबयर, व्यिसयवयक प्रसतसनसधत्ि िय 
कयनूनी रूपमय मयन्य प्रसतसनसध नभएको नेपयलबयवहरकय 
व्यचिलयई आपूसतथ गरेको सेिय,  

(ि) नेपयलसभत्र बसोबयस भई दतयथ भएको व्यचिले 
नेपयलबयवहर बसोबयस भएको व्यचिलयई गरेको िस्त ु
िय सेियको आपूसतथ। 

३. नेपयल सरकयर, पररयष्ट्र मन्त्रयलयको ससफयररसमय कूटनीसतक 
सवुिधय प्रयप्त व्यचि िय सनयोगले तर्य महसलु सवुिधय प्रयप्त 
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कूटनीसतक सनयोगमय कययथरत व्यचिले पैठयरी गने िस्त ुतर्य 
सेिय। 

४.  सयविकको कुन ैसचन्ध िय सम्झौतयमय पैठयरी गदयथ सबिीकर 
छुट प्रदयन गररएको भए सम्बचन्धत आयोजनयको ससफयररसमय 
ती सचन्ध िय सम्झौतय बहयल रहेसम्म दतयथ भएकय 
करदयतयसाँग स्र्यनीय िररद गरेमय त्यस्तो आपूसतथमय शून्य 
दरको सवुिधय प्रदयन गररनेछ।  

५. प्रिसलत कयनून बमोचजम स्र्यपनय भएको विशेर् आसर्थक 
िेत्रमय सञ्चयलन भएको उद्योगलयई सबिी गररने कच्िय पदयर्थ 
तर्य उत्पयददत सयमयन। 

6. जलविद्यतु आयोजनयकय लयसग आिश्यक पने मेचशनरी 
औजयरहरु र सतनकय पयटथपूजयथ, यन्त्र उपकरणहरू, पेनस्टक 
पयइथप िय सो बनयउन प्रयोग हनुे फलयमे पयतय स्र्यनीय 
उद्योगबयट उत्पयदन हनुे भइथ सोही उद्योगबयट सम्बचन्धत 
आयोजनयमय सोझै िय सो आयोजनयकय ठेकेदयरमयफथ त 
आयोजनयलयई आपूसतथ गने भएमय लगयनी बोडथको स्िीकृसतमय 
सञ् ियलन हनुेको हकमय सो बोडथको, िैकचल्पक उजयथ प्रबिथन 
केन्द्रको स्िीकृसतमय सञ् ियलन हनुेको हकमय सो केन्द्रको र 
अन्य आयोजनयको हकमय विद्यतु विकयस विभयगको 
ससफयररसमय विभयगले तोकेको प्रकृयय बमोचजम सो 
उद्योगलयइथ सो कयरोबयरमय शून्य दरको सवुिधय प्रदयन 
गररनेछ। 

७. घरेल ु तर्य सयनय उद्यमीहरूले स्िदेशमय उत्पयदन गरेकय 
मूसतथकलय, चित्रकलय,  ियस्तकुलय र त्यस्तै प्रकयरकय अन्य 
हस्तकलयहरूकय सयमयन नेपयलकय स्िीकृत सनययथत गृह 
(एक्सपोटथ टे्रसडङ्ग हयउस) मयर ्फत विदेश सनकयसी गरेमय 
त्यस्तय सयमयन उत्पयदन गदयथ प्रयोग भएकय कच्िय पदयर्थमय 
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सतरेको मूल्य असभिृवि कर विभयगले तोकेको प्रवियय पूरय 
गरेपसछ वफतयथ ददइनेछ। 

८. अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गने स्कुटर पैठयरी िय 
स्र्यनीय िररद गदयथ सतरेको मूल्य असभिृवि कर त्यस्तो 
स्कुटर ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयमय सनजको नयममय दतयथ 
भएको अिस्र्यमय मवहलय, बयलबयसलकय तर्य जेष्ठ नयगररक 
मन्त्रयलय िय सम्बचन्धत चजल्लयको प्रमिु चजल्लय 
असधकयरीको ससफयररसमय पैठयरी गदयथ सतरेको मूल्य असभिृवि 
कर सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयबयट र स्र्यनीय िररद गदयथ 
सतरेको मूल्य असभिृवि कर आन्तररक रयजस्ि विभयगबयट 
वफतयथ गररनेछ। त्यसरी वफतयथ गररएको मूल्य असभिृवि कर 
अपयङ्गतय भएकय व्यचि बयहेक अन्य व्यचिलयई सबिी गरेमय 
असलु गररनेछ। 

9. नेपयल सरकयर, अर्थ मन्त्रयलयबयट कर छुटको सहमसत सलई 
सम्पन्न भएको दद्वपिीय िय बहपुिीय सम्झौतय बमोचजम 
नेपयलमय आयोजनय सञ्चयलन गने ससलससलयमय आिश्यक पने 
स्िीकृत मयष्टर सलष्ट बमोचजमकय मेचशनरी‚ उपकरण र 
सनमयथण सयमग्री स्िदेशी उद्योगबयट उत्पयदन हनु े भई सोही 
उद्योगबयट सम्बचन्धत आयोजनयमय सोझै िय सो आयोजनयको 
ठेकेदयरमयफथ त आपूसतथ गने भएमय त्यस्तो आपूसतथमय विभयगले 
तोकेको प्रवियय बमोचजम त्यस्तो उद्योगलयई सो कयरोबयरमय 
शून्य दरको सवुिधय प्रदयन गररनेछ। 

१०. िन तर्य ियतयिरण मन्त्रयलयको ससफयररसमय स्िदेशी 
उद्योगबयट उत्पयदन हनुे विद्यतुीय सियरीमय प्रयोग हनुे 
उपशीर्थक ८५०७ .20 .00 मय पने सडप सयइकल सलड 
एससड ब्ययट्री ।  
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34. अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८ मय संशोधनाः अन्ताःशलु्क ऐन, २०५८ 
को,– 
(1) दफय १0घ. को उपदफय (1) को-  

(क)  िण्ड (झ) को सट्टय देहययको िण्ड (झ) रयचिएको 
छाः- 

"(झ) इजयजतपत्र नसलई कुनै व्यचिले 
अन्ताःशलु्क लयग्ने िस्त ुिय सेियको कयरोबयर गरेमय,"  

 

(ि)  िण्ड (झ) पसछ देहययको िण्ड (ञ) र्वपएको छाः-  
"(ञ) अन्ताःशलु्क वटकटको मौज्दयत 

वकतयब अनसुयर हनुपुने मौज्दयत भन्दय बढी िय घटी 
मौज्दयत फेलय परेमय।" 

(2) दफय 16 को‚- 
(क) उपदफय (1) िण्ड (ि) मय रहेकय "पैठयरी" भन्ने 

शब्द पसछ "िय सेिय प्रदयन" भन्ने शब्दहरू र्वपएकय 
छन।्  

 

(ि) उपदफय (2) िण्ड (ि) मय रहेकय "नक्कली 
अन्ताःशलु्क वटकटको प्रयोग गरी" भन्ने शब्दहरू पसछ 
"िय अन्ताःशलु्क वटकटको प्रयोग नगरी" भन्ने शब्दहरू 
र्वपएकय छन।्  

 

(ग) उपदफय (4) को  
(1)  िण्ड (ठ) मय रहेकय "उपदफय (3) को" भन्ने 

शब्दहरू चझवकएकय छन।्  
(2) िण्ड (ध1) पसछ देहययको िण्ड (ध2) 

र्वपएको छाः-  
"(ध2) अन्ताःशलु्क वटकटको घटी मौज्दयत 
फेलय परेमय लयग्ने अन्ताःशलु्क रकमको 
शतप्रसतशत रकम र बढी मौज्दयत फेलय परेमय 
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बढी भए जसत वटकट मौज्दयत आम्दयनी बयाँध्न 
लगयई एक लयि रुपैययाँ," 

 

(3) दफय 19 को उपदफय (6ि) पसछ देहययको उपदफय 
(6ग) र्वपएको छाः-   

"(6ग) उपदफय (6क) बमोचजम सम्बचन्धत 
कयययथलयको नयममय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयमय 
रहेको धरौटी ियतयमय दयचिल गरेको बैङ्क भौिर िय त्यस्तो 
रकम बरयबरको बैङ्क जमयनतपत्र पनुरयिेदनपत्र सयर् पेश 
गनुथ पनेछ।" 

 

(4) अनसूुिीमय संशोधनाः अनसूुिीको सट्टय देहययको अनसूुिी 
रयचिएको छाः- 

अनसूुिी 
(दफय ३ साँग सम्बचन्धत) 
अन्त:शलु्क दरबन्दी  

 

शीर्थक उपशीर्थक िस्त ुिय सेियको वििरण 

अन्ताुःशलु्क दर 
अन्यर्य उल्लेि 
भएकोमय बयहेक 
मोल प्रसतशतमय 

    

02.01  िौपययय (िोभयइन जयसतको) तयजय 
िय चिसो पयरेको (फे्रस िय चिल्ड) 
मयस।ु 

 

 0201.10.00 -ससङ्गो र आधय शरीरहरु (करकयस 
र हयफ करकयस) ५ 

 0201.20.00 -हयड सवहतको अन्य टुियहरु ५ 

 0201.30.00 -हयड नभएको ५ 
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02.02  िौपययय (बोभयइन जयसतको) 
वहमीकृत (फ्रोजने) मयस।ु  

 0202.10.00 -ससङ्गो र आधय शरीर (करकयस र 
हयफ करकयस) ५ 

 0202.20.00 -हयड सवहतको अन्य टुियहरु ५ 

 0202.30.00 -हयड नभएको ५ 

02.03  सुाँगरुको मयस ु तयजय, चिसो पयरेको 
िय वहमीकृत (फे्रस, चिल्ड िय 
फ्रोजेन)।  

  -तयजय िय चिसो पयरेको :  

 0203.11.00 --ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफ करकयस) ५ 

 0203.12.00 --हयडसवहतको अगयसड र 
पछयसडकय सयाँप्रयहरु र सयाँप्रयबयट 
कयवटएकय अन्य टुियहरु ५ 

 0203.19.00 --अन्य ५ 

  -वहमीकृत (फ्रोजेन) :  

 0203.21.00 --ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफ करकयस) ५ 

 0203.22.00 --हयडसवहतको अगयसड र 
पछयसडकय सयाँप्रयहरु र सयाँप्रयबयट 
कयवटएकय अन्य टुियहरु ५ 

 0203.29.00 --अन्य ५ 

02.04  भेडय िय िसी बोकयको तयजय,  
चिसो पयरेको िय वहमीकृत मयस।ु  

 0204.10.00 -भेडय (पयठो) को तयजय िय चिसो 
पयरेको ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफ करकयस) ५ 
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  -भेडयको तयजय िय चिसो अन्य 
मयस:ु  

 0204.21.00 --ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफ करकयस) ५ 

 0204.22.00 --हयडसवहतको अन्य टुिय ५ 

 0204.23.00 --हयड नभएको ५ 

 0204.30.00 -भेडय (पयठो) को वहमीकृत 
(फ्रोजेन) ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफ करकयस) ५ 

  -वहमीकृत (फ्रोजेन) गररएकय 
भेडयकय अन्य मयस:ु  

 0204.41.00 --ससङ्गो र आधय शरीरहरु 
(करकयस र हयफकरकयस) ५ 

 0204.42.00 --हयडसवहतको अन्य टुियहरु ५ 

 0204.43.00 --हयड नभएको ५ 

 0204.50.00 -िसी बोकयको मयस ु ५ 

0205 0205.00.00 घोडय, गधय,  िच्िर र वहसनजहरुको 
तयजय, चिसो, िय वहमीकृत (फ्रोजेन) 
मयस।ु ५ 

02.06  िौपययय जीिजन्त,ु (बोभयइन), सुाँगरु,  
भेडय, िसी बयख्रय, घोडय, गधय, 
िच्िर िय वहसनजहरुको तयजय, 
चिसो पयरेको िय वहमीकृत 
(फ्रोजेन) ियन हनुे कमसल मयस,ु 
(इसडबलु अफल)।  

 0206.10.00 -िौपययय (बोभयइन) जीिजन्तकुो 
तयजय र चिसो ५ 

  -िौपययय जीिजन्त ु (बोभयइन) को 
वहमीकृत (फ्रोजने):  
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 0206.21.00 --जीब्रो ५ 

 0206.22.00 --कलेजो ५ 

 0206.29.00 --अन्य ५ 

 0206.30.00 -सुाँगरुको तयजय र चिसो पयरेको ५ 

  -सुाँगरुको वहमीकृत (फ्रोजेन):  

 0206.41.00 --कलेजो ५ 

 0206.49.00 --अन्य ५ 

 0206.80.00 -अन्य तयजय िय चिसो पयरेको ५ 

 0206.90.00 -अन्य वहमीकृत (फ्रोजेन) ५ 

02.07  संकेत ०१.०५ को कुिरुयको 
तयजय, चिसो पयरेको िय वहमीकृत 
मयस ुर ियन हनुे अफल। 

 

  -ग्ययलसु डोमेवष्टकस जयतकय 
िरयहरु  (फयउल) कोाः 

 

 0207.11.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो), तयजय 
िय चिसो पयररएकय (फे्रस िय 
चिल्ड) ५ 

 0207.12.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो),  
वहमीकृत (फ्रोजने) ५ 

 0207.13.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय (फे्रस िय 
चिल्ड) टुिय र अिशेर् (कट्स 
एण्ड ओफयल) ५ 

 0207.14.00 --वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिय र 
अिशेर्  (ओफयल) ५ 

  -टकीहरुको :  

 0207.24.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो), तयजय 
िय चिस्ययइएको (फे्रस िय चिल्ड) ५ 
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 0207.25.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो),  
वहमीकृत  (फ्रोजेन) ५ 

 0207.26.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय टुिय र 
अिशेर् (कट्स एण्ड ओफयल) ५ 

 0207.27.00 --वहमीकृत (फ्रोजेन) टुिय र 
अिशेर् (कट्स एण्ड ओफयल) ५ 

  -हयाँस (डक) हरुको:  

 0207.41.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो), तयजय 
िय चिस्ययइएको (फे्रस िय चिल्ड) ५ 

 0207.42.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो), 
वहमीकृत   (फ्रोजन) ५ 

 0207.43.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय बोसोयिु 
कलेजो (फ्ययटी सलभर) हरु ५ 

 0207.44.00 --अन्य, तयजय िय चिस्ययइएको 
(फे्रस िय चिल्ड) ५ 

 0207.45.00 --अन्य,  वहमीकृत (फ्रोजन) ५ 

  -हयाँस (गीज) हरुकोाः  

 0207.51.00 --टुिय नपयररएको (ससङ्गो), तयजय 
िय चिस्ययइएको (फे्रस िय चिल्ड) ५ 

 0207.52.00 --टुिय नपयररएको ससङ्गो), वहमीकृत   
फ्रोजन) ५ 

 0207.53.00 --तयजय िय चिस्ययइएकय बोसोयिु 
कलेजो (फ्ययटी सलभर) हरु ५ 

 0207.54.00 --अन्य, तयजय िय चिस्ययइएको 
(फे्रस िय चिल्ड) ५ 

 0207.55.00 --अन्य,  वहमीकृत (फ्रोजन) ५ 

 0207.60.00 -सगनी जयतकय िरयहरुको ५ 
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02.08  तयजय, चिसो पयरेको िय वहमीकृत 
अन्य मयस ु र ियन हनुे अफल         
मयस।ु  

 0208.10.00 -िरययोको ५ 

 0208.30.00 -प्रधयन स्तनी (नर बयनर) हरु                 
(प्रयइमेट) को ५ 

 0208.40.00 -सतसमङ्गल (हे्वल) हरू, सौंस िय 
गुाँज  डचल्फन) हरू र चशंशकु 
(परपस) हरू (सतसमगण िेणीकय 
स्तनपययीहरू) को; समदु्रीगयई 
(मैनेटी) र हचस्तमकर (डुगङ्ग) 
हरू, जलीय स्तनधयरी (ससरेसनयय) 
िेणीकय स्तनपययीहरूको;  ससलहरु, 
सी लययनहरु र ियलरसहरु 
(पयइसनपेसडयय उपिेणीकय 
स्तनपययीहरु) को ५ 

 0208.50.00 -सरीसपृहरु (सपथ र कछुिय समेत) 
को ५ 

 0208.60.00 -ऊाँ ट र अन्य ऊाँ टजयतीय जन्तहुरु  
(क्ययमेसलडयई) को ५ 

 0208.90.00 -अन्य ५ 

02.09  नियररएको िय अन्य प्रकयरले 
सनस्सयरण नगररएको, तयजय,  
चिस्ययइएको, वहमीकृत, लिचणत,  
नून पयनीमय डुबयएको, सकुयएको िय 
धूसमत मयस ुनभएको सुाँगरुको बोसो 
(वपग फ्ययट) र कुिरुयको बोसो                
(पौल्ट्री फ्ययट)।  

 0209.10.00 -सुाँगरु (वपग) हरुको ५ 

 0209.90.00 -अन्य ५ 
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02.10  मयस ु र ियन हनु े अफल मयस ु
(नून हयलेको, नून पयनीमय 
डुबयएको,  सकुयएको िय धूसमत 
(स्मोक्ड) र ियन हनु े (इसडबलु) 
धूलो मयस ु              
(फ्लोअसथ एण्ड समल्स) समेत।  

  -सुाँगरुको मयस ु:  

 0210.11.00 --हयड सवहतकय अगयसड र 
पछयसडकय सयाँप्रयहरु र सयाँप्रयबयट 
कयवटएकय अन्य टुियहरु ५ 

 0210.12.00 --भुाँडी र भ ुाँडीकय टुियहरु ५ 

 0210.19.00 --अन्य ५ 

 0210.20.00 -िौपययय (बोभयइन) को मयस ु ५ 

  -अन्य, मयस ु िय मयंसयिशेर् 
(अफल) कय ियन हनु े धलुो र 
पीठोसमेत :  

 0210.91.00 --प्रधयन स्तनी (नर बयनर) 
(प्रयइमेट) को ५ 

 0210.92.00 --सतसमङ्गल (हे्वल) हरु,  सोंस िय 
गुाँज (डचल्फन) हरु, तर्य चशंशकु 
(परपस) हरु (सतसमगण  
ससटयससयय) िेणीकय स्तनपययीहरू) 
को; समदु्रीगयई (मैनेटी) तर्य 
हचस्तमकर (डुगंग) हरू, जलीय 
स्तनधयरी (ससरेसनयय) िेणीकय 
स्तनपययीहरूको;  ससलहरु, सी 
लययनहरु र ियलरसहरु  
(पयइसनपेसडयय उपिेणीकय 
स्तनपययीहरु) को ५ 
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 0210.93.00 --सरीसपृ (सपथ र कछुियसमेत) 
को ५ 

 0210.99.00 --अन्य ५ 

०३.०१  जीवित मयछय ।  

  -आलङ्कयररक मयछयाः  

 ०३०१.११.०० --तयजय पयनीको १० 

 ०३०१.१९.०० --अन्य १० 

  -अन्य जीवित मयछयाः  

 ०३०१.९१.०० --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय, अङ्कोररङ्कस 
सगलयए, अङ्कोररङ्कस अपयिे र 
अङ्कोररङ्कस ियइसोकयष्टर)  १० 

 ०३०१.९२.०० --बयम १० 

 ०३०१.९३.०० --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरू, 

क्ययरयससअस जयतहरू, 

सेनोफयररङ्गोडोन इसडलस, 

हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 

ससवहथनस जयतहरू, 

मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, 

क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयसेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू) १० 

 ०३०१.९४.०० --एटलयचन्टक र प्ययससवफक 
ब्लवुफन  टुनयहरु (र्नुसु र्यइनस, 

र्नुसु ओररयन्टयसलस) १० 

 ०३०१.९५.०० --दचिणी ब्लवुफन टुनयस (र्नुस 
म्ययकोई) १० 
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 ०३०१.९९.०० --अन्य १० 

०३.०२  शीर्थक ०३.०४ को मयछयको 
वफलेट र अरु प्रकयरको मयस ु
बयहेकको तयजय िय चिसो पयरेको 
मयछय ।  

  -मयछय (सयल्मोनयइडयइ), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.११.०० --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी, 
अङ्कोयररङ्कस अक्ियबोसनटय, 
अङ्कोररङ्कस सगलयए, अङ्कोररङ्कस अपयिे 
र अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर)  १० 

 ०३०२.१३.०० --प्ययससवफक सयलमोन (ङ्कोररङ्कस 
नेकयथ, अङ्कोररङ्कस गोबुथशय, अङ्कोररङ्कस 
केटय, अङ्कोररङ्कस चवित्शय, अङ्कोररङ्कस 
वकसिु, अङ्कोररङ्कस मसोउ र 
अङ्कोररङ्कस रडुरस)  १० 

 ०३०२.१४.०० --एटलयचण्टक सयल्मोन (सयल्मो 
सयलयर) र डयन्यूब सयलमोन (हूिो 
हिुो)  १० 

 ०३०२.१९.०० --अन्य १० 

  -िेप्टो मयछय (प्लेरोनेक्टयइडयइ, 

बोर्ीडयइ, सयइनोग्लोस्सीडयइ, 

सोलेडयइ, स्कोप्र्यल्मीडयइ र 
ससर्यरीडयइ), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  
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 ०३०२.२१.०० --हयसलबटु १० 

 ०३०२.२२.०० --प्लेइस १० 

 ०३०२.२३.०० --सोले १० 

 ०३०२.२४.०० --टबोट्हरु (सेट्टय मेचक्समय) १० 

 ०३०२.२९.०० --अन्य १० 

  -टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय) 
चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०२.९१ .०० देचि 
०३०२.९९ .०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.३१.०० --अल्बयकोर िय लयमो पिेटय 
भएको टुनय १० 

 ०३०२.३२.०० --पहेलो पिेटय भएको टुनय १० 

 ०३०२.३३.०० --चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस)              १० 

 ०३०२.३४.०० --सबगआई तनुय (तनुसु ओबेसस) १० 

 ०३०२.३५.०० --एटलयचन्टक र प्ययससवफक 
ब्लवुफन टुनयहरु (र्नुसु र्यइनस, 

र्नुसु ओररयन्टयसलस) १० 

 ०३०२.३६.०० --दचिणी ब्लवुफन तनुय (तनुसु 
म्ययकोआई) १० 

 ०३०२.३९.०० --अन्य १० 
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  -हेररङ्गहरू (क्लवुपयय हरेङ्गस, 

क्लवुपयय पल्लयसी), एङ्कोसभज 
(इन्ग्रयउसलस जयतहरू), सयसडथनहरू 
(सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप 
जयतहरू), सयसडथनेलय (सयसडथनेलय 
जयतहरू), सब्रससलन िय स्प्रयटहरू 
(स्प्रयटस स्प्रयटस), म्ययकरेल 
(स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर 
जयपोसनकस), इचन्डयन 
म्ययकेरेलहरू, (रस्टे्रसलगर जयतहरू), 
ससरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस 
जयतहरू), ज्ययक तर्य हर्थ 
म्ययकेरेल (ट्रयिरुस जयतहरू) 
ज्ययकहरू, िेभेलहरू (क्ययरयन्क्स 
जयतहरू), कोसबयय (रयसससेन्ट्रोन 
क्ययनयडम), ससल्भर पम्फे्रस्ट 
(पम्पस जयतहरू), प्ययससवफक 
सयउरी (कोलोलयसबस सयइरय), 
स्कयड्स (सडक्ययप्टेरस जयतहरू), 
क्ययपेसलन (मयलोटस ् विलोसस)्, 
सोडथवफस (ससवफययस ग्लयसडअस), 
कयियकयिय (यरु्यइनस एवफसनस), 
बोसनतोहरू (सयडयथ जयतहरू), 
मयसलथनहरू, सेइलवफसहरू, स्पेरवफस 
(इस्टोफोररडयइ), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.४१.०० --हेररङ्कहरु (क्लवुपयय हेरेन्गस, 

क्लवुपयय पल्लयसी) १० 
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 ०३०२.४२.०० --एङ्कोसभहरु (इङग्रयसलस जयतहरु) १० 

 ०३०२.४३.०० --सयसडथनहरु (सयसडथनय वपल्कयडथस,् 

सयसडथनोप जयतहरु) सयसडथनेलय 
(सयसडथनेलय जयतहरु), सब्रससलन िय 
स्प्रयटस (स्प्रयटस स्प्रयटस) १० 

 ०३०२.४४.०० --म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, 

स्कम्बर अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर 
जयपोसनकस) १० 

 ०३०२.४५.०० --ज्ययक र हर्थ म्ययकरेल (ट्रयिरुुस 
जयतहरु) १० 

 ०३०२.४६.०० --कोसबआ (रयवकसेन्ट्रोन  
कयनयडम) १० 

 ०३०२.४७.०० --सोडथवफस (चजवफययस ग्लयसडअस) १० 

 ०३०२.४९.०० --अन्य १० 

  -बे्रग्मयससरोटयइडयइ, यचुक्लच्र्यइडयइ, 

गयसडडयइ, म्ययिोउरयइडयइ, 

मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, 

मोररडयइ र मरुयइनोलेवपसडडयइ 
पररियरहरूकय मयछय, उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.५१.०० --कड (ग्ययडुस मरहआु, ग्ययडुस 
ओग्ययक, ग्ययडुस म्ययिोससफयलस) १० 

 ०३०२.५२.०० --ह्ययड्डक (मेलयनोग्रयमस 
एग्लेवफनस) १० 

 ०३०२.५३.०० --कोलवफस (पोलयवकअस सभरेन्स) १० 

 ०३०२.५४.०० --हेक (मलुथससअस जयतहरु, 

यूरोवफससस जयतहरु) १० 
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 ०३०२.५५.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) १० 

 ०३०२.५६.०० --ब्ल ु ह्वयइवटङहरु 
(मयइिोमेससस्टस पोटयस,ु 

मयइिोमेससस्टस अस्ट्रयसलस) १० 

 ०३०२.५९.०० --अन्य १० 

  -सतलयवपययहरू (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 

क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससयस जयतहरू, 

सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 

हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 

ससवहथनस जयतहरू, 

मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय  
जयतहरू), नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.७१.०० --सतलयवपययहरु (ओरेओिोसमस 
जयतहरु), १० 
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 ०३०२.७२.०० --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरु, ससलरुस जयतहरु, 

क्लयररअस जयतहरु, इक्टयलरुस 
जयतहरु)  १० 

 ०३०२.७३.०० --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरू, 

क्ययरयससयस जयतहरू, 

सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 

हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 

ससवहथनस जयतहरू, 

मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेओचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलेब्रयमय 
जयतहरू) १० 

 ०३०२.७४.०० --बयम (इल) हरु (एङ्गुइलय 
जयतहरु) १० 

 ०३०२.७९.०० --अन्य १० 

  -अन्य मयछय, उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०२.८१.०० --डगवफस र अन्य सयकथ हरु १० 

 ०३०२.८२.०० --रेइ र स्केटहरु (रेचजडयए) १० 

 ०३०२.८३.०० --टूर्वफस (सडसोचस्टकस जयतहरु) १० 

 ०३०२.८४.०० --ससबयस (सडसेन्ट्रयरकस जयतहरु) १० 

 ०३०२.८५.०० --सससब्रम (स्पेररडयइ) १० 

 ०३०२.८९.०० --अन्य १० 
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  -कलेजो, फुल, प्रजनन ग्रन्र्ी, 
पिेटय, टयउको, पचु्छर, पेट र अन्य 
ियनहनु ेकमसल मत्स्यमयंशाः १० 

 ०३०२.९१.०० --कलेजो, फुल र प्रजनन ग्रन्र्ी  १० 

 ०३०२.९२.०० --सयकथ को पिेटय १० 

 ०३०२.९९.०० --अन्य १० 

०३.०३  शीर्थक ०३.०४ को मयछयको 
वफलेट र अरु प्रकयरको मयस ु
बयहेकको वहमीकृत गररएको मयछय 
।  

  -सयल्मोनयइडयइ, उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.११.०० --शक आई सयलमोन (रेड 
सयलमोन) (ओङ्कोररङ्कस नेकयथ) १० 

 ०३०३.१२.०० --अन्य प्ययससवफक सयल्मोन 
(अङ्कोररङ्कस गोबुथसय, अङ्कोररङ्कस 
केटय, अङ्कोररङ्कस शयवित्िय, 
अङ्कोररङ्कस वकसिु, अङ्कोररङ्कस 
मयसोउ तर्य अङ्कोररङ्कस रोडुरस) १० 

 ०३०३.१३.०० --एटलयचन्टक सयल्मोन (सयल्मो 
सयलयर) र ड्ययन्यिु सयल्मोन (हिुो 
हिुो) १० 

 ०३०३.१४.०० --ट्रयउट  सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय, अङ्कोररङ्कस 
सगलयई, अङ्कोररङ्कस अपयिे र 
अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर) १० 

 ०३०३.१९.०० --अन्य  १० 
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  -सतलयवपययहरू (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 

क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससअस जयतहरू, 

सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 

हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 

ससवहथनस जयतहरू, 

मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, 

क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू), उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.२३.०० --सतलयवपययहरु (ओरेओिोसमस 
जयतहरु) १० 

 ०३०३.२४.०० --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरु, ससलरुस जयतहरु, 

क्लयररअस जयतहरु, इक्टयलरुस 
जयतहरु) १० 



 

144 
 

 ०३०३.२५.०० --कयपथ (सयइवप्रनस जयतहरू, 

क्ययरयससअस जयतहरू, 

सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 

हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 

ससवहथनस जयतहरू, 

मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस, 

क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू)   १० 

 ०३०३.२६.०० --बयम (इल) हरु (एङ्गुइलय 
जयतहरु) १० 

 ०३०३.२९.०० --अन्य १० 

  -िेप्टो मयछय (प्लेरोनेक्टयइडयइ, 

बोर्ीडयइ, सयइनोग्लोस्सीडयइ, 

सोलेडयइ, स्कोप्र्यल्मीडयइ र 
ससर्यरीडयइ), उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.३१.०० --हसलबटु १० 

 ०३०३.३२.०० --प्लेइस १० 

 ०३०३.३३.०० --सोले १० 

 ०३०३.३४.०० --टबोटहरु (सेट्टय मयचक्समय) १० 

 ०३०३.३९.०० --अन्य १० 
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  -टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय), 
चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयिओुनस 
पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०३.९१ .०० देचि 
०३०३.९९ .०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.४१.०० --अल्बयकोर िय लयमो पिेटय 
भएको टुनय १० 

 ०३०३.४२.०० --पहेलो पिेटय भएको टुनय १० 

 ०३०३.४३.०० --चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयिओुनस 
पेलयसमस) १० 

 ०३०३.४४.०० --विगआई तनुय (तनुसु ओबेसस) १० 

 ०३०३.४५.०० --एटलयचन्टक र प्ययससवफक 
ब्लवुफन टुनयहरु  

(र्नुसु र्यइनस, र्नुसु 
ओररयन्टयसलस) १० 

 ०३०३.४६.०० --दचिणी ब्लवुफन तनुय (तनुसु 
म्ययइकोआई) १० 

 ०३०३.४९.०० --अन्य १० 
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  -हेररङ्गहरू (क्लवुपयय हरेङ्गस, 

क्लवुपयय पल्लयसी), एङ्कोसभज 
(इन्ग्रयउसलस जयतहरू), सयसडथनहरू 
(सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप 
जयतहरू), सयसडथनेलय (सयसडथनेलय 
जयतहरू), सब्रससलन िय स्प्रयटहरू 
(स्प्रयटस स्प्रयटस), म्ययकरेल 
(स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर 
जयपोसनकस), इचन्डयन 
म्ययकेरेलहरू, (रस्टे्रसलगर जयतहरू), 
ससरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस 
जयतहरू), ज्ययक तर्य हर्थ 
म्ययकेरेल (ट्रयिरुस जयतहरू) 
ज्ययकहरू, िेभेलहरू (क्ययरयन्क्स 
जयतहरू), कोसबयय (रयसससेन्ट्रोन 
क्ययनयडम), ससल्भर पम्फे्रस्ट 
(पम्पस जयतहरू), प्ययससवफक 
सयउरी (कोलोलयसबस सयइरय), 
स्कयड्स  (सडक्ययप्टेरस जयतहरू), 
क्ययपेसलन (मयलोटस ् विलोसस)्, 
सोडथवफस (ससवफययस ग्लयसडअस), 
कयियकयिय (यरु्यइनस एवफसनस), 
बोसनतोहरू (सयडयथ जयतहरू), 
मयसलथनहरू, सेइलवफसहरू, स्पेरवफस 
(इस्टोफोररडयइ), उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.५१.०० --हेररङहरु (क्लवुपयय हेरेङ्गस, 

क्लवुपयय पलयसी) १० 
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 ०३०३.५३.०० --सयसडथनहरु (सयसडथनय वपल्कयडथस,् 

सयसडथनोप जयतहरु), सयसडथनेलय 
(सयसडथनेलय जयतहरु), वव्रससलङ िय 
स्प्रयट्स (स्प्रयटस स्प्रयटस) १० 

 ०३०३.५४.०० --म्ययकरेल (स्कम्बर स्कम्ब्रस, 

स्कम्बर अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर 
जयपोसनकस), १० 

 ०३०३.५५.०० --ज्ययक र हर्थ म्ययकरेल (ट्रयिरुुस 
जयतहरु), १० 

 ०३०३.५६.०० --कोसबआ (रयवकसेन्ट्रोन  
कयनयडम) १० 

 ०३०३.५७.०० --सोडथवफस (चजवफययस ग्लयसडअस) १० 

 ०३०३.५९.०० --अन्य १० 

  -बे्रग्मयससरोटयइडयइ, यचुक्लच्र्यइडयइ, 

गयसडडयइ, म्ययिोउरयइडयइ, 

मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, 

मोररडयइ र मरुयइनोलेवपसडडयइ 
पररियरहरूकय मयछय, उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः  

 ०३०३.६३.०० --कड (ग्ययडुस मरहआु, ग्ययडुस 
ओग्ययक, ग्ययडुस म्ययिोससफयलस) १० 

 ०३०३.६४.०० --ह्ययड्डक (मेलयनोग्रयमस 
एग्लेवफनस) १० 

 ०३०३.६५.०० --कोलवफस (पोलयवकअस सभरेन्स) १० 

 ०३०३.६६.०० --हेक (मलुथससअस जयतहरु, 

यूरोवफससस जयतहरु) १० 
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 ०३०३.६७.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) १० 

 ०३०३.६८.०० --ब्ल ु ह्वयइवटङहरु 
(मयइिोमेससस्टस पोटयस,ु 

मयइिोमेससस्टस अस्ट्रयसलस) १० 

 ०३०३.६९.०० --अन्य १० 

  -अन्य मयछय, ०३०३.९१.०० 
देचि ०३०३.९९.०० सम्मकय 
ियन हनुे कमसल मत्स्यमयंश 
बयहेकाः  

 ०३०३.८१.०० --डगवफस र अन्य सयकथ हरु १० 

 ०३०३.८२.०० --रेइहरु र स्केटहरु (रयचजडयइ) १० 

 ०३०३.८३.०० --टूर्वफस (सडसोचस्टकस जयतहरु) १० 

 ०३०३.८४.०० --ससबयस (सडसेन्ट्रयरकस जयतहरु) १० 

 ०३०३.८९.०० --अन्य १० 

  -कलेजो, फुल, प्रजनन ग्रन्र्ी, 
पिेटय, टयउको, पचु्छर, पेट र अन्य 
ियनहनु ेकमसल मत्स्यमयंशाः  

 ०३०३.९१.०० --कलेजो, फुल र प्रजनन ग्रन्र्ी  १० 

 ०३०३.९२.०० --सयकथ कय पिेटय १० 

 ०३०३.९९.०० --अन्य १० 

03.04  तयजय, चिसो पयरेको र वहमीकृत 
मयछयको वफलेट र अरु मयछय,  
मससनो पयरी टुियएको र 
नटुियएकोसमेत।  
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  -सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू),  क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू,  क्ययरयससअस जयतहरू, 
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू,  
ससवहथनस जयतहरू, 
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय,  लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी,  मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू   (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) कय तयजय र चिस्ययइएकय 
वफलेटहरू : 

 

 0304.31.00 --सतलयवपययहरु (ओरेओिोसमस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.32.00 --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरु,  ससलरुस जयतहरु, 
क्लयररअस जयतहरु,  इक्टयलरुस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.33.00 --नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) कय १० 

 0304.39.00 --अन्य १० 

  -अन्य मयछयकय तयजय िय चिसो 
पयरेको वफलेटहरु : 
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 0304.41.00 --प्ययससवफक सयल्मोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकयथ,  अङ्कोररङ्कस गोबुथसय, अङ्कोररङ्कस 
केटय, अङ्कोररङ्कस शयवित्िय, 
अङ्कोररङ्कस वकसिु, अङ्कोररङ्कस 
मयसोउ तर्य अङ्कोररङ्कस रोडुरस), 
एटलयचन्टक सयल्मोन (सयल्मो 
सयलयर) र ड्ययन्यबु सयल्मोन (हूिो 
हिुो) कय १० 

 0304.42.00 --ट्रयउट सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी,  
अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय, अङ्कोररङ्कस 
सगलयइ, अङ्कोररङ्कस अपयिे र 
अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर) कय १० 

 0304.43.00 --च्ययप्टो मयछय (फ्लयट वफस) 
(ल्यूरोनेचक्टडयइ,  बोसर्डयइ, सयइनो 
ग्लोसीडयइ, सोलेइडयइ, 
स्कोपर्यचल्मडयइ तर्य ससर्यरीडयइ) 
कय १० 

 0304.44.00 --बे्रग्मयससरोटयइडयइ,  
यचुक्लच्र्यइडयइ,  गयसडडयइ, 
म्ययिोउरयइडयइ,  मेलयनोनयइडयइ,  
मलुथचस्सडयइ, मोररडयइ र 
मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरुकय 
मयछयकय १० 

 0304.45.00 --सोडथवफस (चजवफययज 
ग्ल्ययसडअस) कय १० 

 0304.46.00 --टुर्वफस  (सडसोचस्टकस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.47.00 ---डगवफस र अन्य सयकथ हरु १० 

 0304.48.00 --रेइहरु र स्केटहरु (रयचजडयइ) १० 
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 0304.49.00 --अन्य १० 

  -अन्य,  तयजय िय चिसो पयरेको : 
 

 0304.51.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससअस जयतहरू, 
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू,  
ससवहथनस जयतहरू,  
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू,  ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी,  
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू),  नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू)  १० 

 0304.52.00 --सयल्मोनीडयइकय १० 

 0304.53.00 --बे्रग्मयससरोटयइडयइ, चक्लच्र्यइडयइ, 
गयसडडयइ, म्ययिोउरयइडयइ,  
मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, 
मोररडयइ र मरुयइनोलेवपसडडयइ 
पररियरहरुकय मयछयकय १० 

 0304.54.00 --सोडथवफस (चजवफययज 
ग्ल्ययसडअस) कय १० 

 0304.55.00 --टुर्वफस  (सडसोचस्टकस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.56.00 --डगवफस र अन्य सयकथ हरु १० 
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 0304.57.00 --रेइहरु र स्केटहरु (रयचजडयइ) १० 

 0304.59.00 --अन्य १० 

  -सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू, क्ययरयससअस जयतहरू, 
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनस जयतहरू,  
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय,  लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) कय वहमीकृत वफलेटहरू: 

 

 0304.61.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.62.00 --क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरु,  ससलरुस जयतहरु, 
क्लयररअस जयतहरु, इक्टयलरुस 
जयतहरु) कय १० 

 0304.63.00 --नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) कय १० 

 0304.69.00 --अन्य १० 
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  -बे्रग्मयससरोटयइडयइ, 
यचुक्लच्र्यइडयइ,  गयसडडयइ, 
म्ययिोउरयइडयइ,  मेलयनोनयइडयइ, 
मलुथचस्सडयइ,  मोररडयइ र 
मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरुकय 
मयछयकय वहमीकृत वफलेटहरु : 

 

 0304.71.00 --कड (ग्ययडुस मरहआु, ग्ययडुस 
ओग्ययक,  ग्ययडुस 
म्ययिोससफयलस) कय १० 

 0304.72.00 --ह्ययड्डक(मेलयनोग्रयमस 
एग्लेवफनस) कय १० 

 0304.73.00 --कोलवफस (पोलयवकअस सभरेन्स) 
कय १० 

 0304.74.00 --हेक (मलुथससअस जयतहरु,  
यूरोवफससस जयतहरु) कय १० 

 0304.75.00 --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) कय १० 

 0304.79.00 --अन्य १० 

  -अन्य मयछयकय वहमीकृत 
वफलेटहरु: 

 

 0304.81.00 --प्ययससवफक सयल्मोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकयथ,  अङ्कोररङ्कस गोबुथसय,  
अङ्कोररङ्कस केटय,अङ्कोररङ्कस 
शयवित्िय, अङ्कोररङ्कस वकसिु, 
अङ्कोररङ्कस मयसोउ तर्य अङ्कोररङ्कस 
रोडुरस), एटलयचन्टक सयल्मोन 
(सयल्मो सयलयर) र ड्ययन्यबु 
सयल्मोन (हूिो हिुो) कय १० 
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 0304.82.00 --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी, 
अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय, अङ्कोररङ्कस 
सगलयइ, अङ्कोररङ्कस अपयिे र 
अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर) कय १० 

 0304.83.00 --च्ययप्टो मयछय (फ्लयट वफस) 
(ल्यूरोनेचक्टडयइ, बोसर्डयइ, सयइनो 
ग्लोसीडयइ, सोलेइडयइ, स्कोप- 
र्यचल्मडयइ तर्य ससर्यरीडयइ) कय १० 

 0304.84.00 --सोडथवफस (चजवफययज 
ग्ल्ययसडअस) कय १० 

 0304.85.00 --टुर्वफस सडसोचस्टकस 
जयतहरु)कय १० 

 0304.86.00 --हेररङ (क्लवुपयय हेरेङ्गस, क्लवुपयय 
पलयसी) कय १० 

 0304.87.00 --टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय), 
चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस) कय १० 

 0304.88.00 --डगवफस, अन्य सयकथ हरु,  रेइहरु 
र स्केटहरु (रयचजडयइ) १० 

 0304.89.00 --अन्य १० 

  -अन्य वहसमकृत:  

 0304.91.00 --सोडथवफस (चजवफययज 
ग्ल्ययसडअस) १० 

 0304.92.00 --टुर्वफस (सडसोचस्टकस एसपीपी) १० 
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 0304.93.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू,  
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू,  क्ययरयससअस जयतहरू,  
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू,  
ससवहथनस जयतहरू,  
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय,  लयबेओ 
जयतहरू,  ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू),  नयइल पिथ (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) १० 

 0304.94.00 --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) १० 

 0304.95.00 --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) बयहेक 
बे्रग्मयससरोटयइडयइ, यचुक्लच्र्यइडयइ, 

गयसडडयइ, म्ययिोउरयइडयइ, 

मेलयनोनयइडयइ, मलुथचस्सडयइ, 

मोररडयइ र मरुयइनोलेवपसडडयइ 
पररियरहरुकय मयछयकय १० 

 0304.96.00 --डगवफस र अन्य सयकथ हरु १० 

 0304.97.00 --रेइहरु र स्केटहरु (रयचजडयइ) १० 

 0304.99.00 --अन्य १० 
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03.05  सकुयएको, नसुनलो पयरेको िय नून 
पयनीमय हयलेको मयछय; धूसमत 
पयरेको, धूसमत गनुथ अचघ िय धूसमत 
गदयथ पयकेको िय नपयकेको। 

 

 0305.20.00 -सकुयएको, धूसमत पयरेको, नसुनलो 
पयरेको िय नून पयनीमय हयलेको 
मयछयको कलेजो, फुल र 
प्रजननग्रन्र्ी १० 

  -सकुयएको,  नसुनलो पयरेको िय नून 
पयनीमय हयलेको तर धूसमत नगरेकय 
मयछयको वफलेटहरु: 

 

 0305.31.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू),  क्ययटवफस 
(प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस 
जयतहरू,  क्लयररअस जयतहरू, 
इक्टयलरुस जयतहरू), कयपथ 
(सयइवप्रनस जयतहरू,  क्ययरयससअस 
जयतहरू, सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस,  
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनस जयतहरू, 
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय,  लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी,  मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ  (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) १० 
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 0305.32.00 --बे्रग्मयससरोटयइडयइ, 
यचुक्लच्र्यइडयइ, गयसडडयइ, 
म्ययिोउरयइडयइ,  मेलयनोनयइडयइ, 
मलुथचस्सडयइ,  मोररडयइ र 
मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरुकय 
मयछयकय १० 

 0305.39.00 --अन्य १० 

  -मयछयको ियनयोग्य कमसल मयस ु
बयहेक, धूसमत मयछय, वफलेटहरु 
समेत: 

 

 0305.41.00 --प्ययससवफक सयलमोन (अङ्कोररङ्कस 
नेकयथ, अङ्कोररङ्कस गोबुथशय, 
अङ्कोयररङ्कस केटय, अङ्कोररङ्कस 
चवित्शय, अङ्कोररङ्कस वकसिु, 
अङ्कोररङ्कस मसोउ र अङ्कोररङ्कस 
रोडुरस), एटलयचण्टक सयलमोन  
(सयल्मो सयलयर) र डयन्यूब 
सयलमोन (हूिो हिुो)। १० 

 0305.42.00 --हेररङ्कस ्(वहलसय) १० 

 0305.43.00 --ट्रयउट (सयल्मो ट्रटय, अङ्कोररङ्कस 
मयइवकस, अङ्कोररङ्कस क्लयकी,  
अङ्कोररङ्कस अक्ियबोसनटय,  अङ्कोररङ्कस 
सगलयइ, अङ्कोररङ्कस अपयिे र 
अङ्कोररङ्कस ियइसोगेष्टर) को १० 
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 0305.44.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू),  क्ययटवफस 
(प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस 
जयतहरू,  क्लयररअस जयतहरू,  
इक्टयलरुस जयतहरू), कयपथ 
(सयइवप्रनस जयतहरू,  क्ययरयससअस 
जयतहरू, सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस, 
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनसजयतहरू,  मयइलोफयररङ्गोडोन 
वपससअस), क्ययट्लय क्ययट्लय,  
लयबेओ जयतहरू, ओस्टेचिलस 
हयस्सेल्टी, लेप्टोबयबथस होिेनी, 
मेगयलोब्रयमय जयतहरू), इलहरू 
(एङ्गुइलय जयतहरू),  नयइल पिथ 
(ल्ययटेस सनलोवटकस) र 
स्नेकहेड्हरू (ियन्नय जयतहरू) १० 

 0305.49.00 --अन्य १० 

  -मयछयको ियनयोग्य कमसल मयस ु
बयहेक, सकुयएको मयछय, नून 
हयलेको िय नहयलेको तर धूसमत 
नगरेको: 

 

 0305.51.00 --कड् १० 
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 0305.52.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू),  क्ययटवफस  
(प्ययङ्गयससअस जयतहरू, ससलरुस 
जयतहरू,  क्लयररअस जयतहरू, 
इक्टयलरुस जयतहरू), कयपथ 
(सयइवप्रनस जयतहरू, क्ययरयससअस 
जयतहरू,  सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस,  
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू, 
ससवहथनस जयतहरू,  
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय,  लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी,  मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू   (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ  (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नकेहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) १० 

 0305.53.00 --बे्रग्मयससरोटयइडयइ, 
यचुक्लच्र्यइडयइ,  गयसडडयइ,  
म्ययिोउरयइडयइ, मेलयनोनयइडयइ, 
मलुथचस्सडयइ, मोररडयइ र 
मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरूकय 
मयछय, कड (ग्ययडस मोरुिय, 
ग्ययडस ओगयक, ग्ययडस 
म्ययिोसेफयलस) बयहेक: १० 
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 0305.54.00 --हेररङ्गहरू (क्लवुपयय हरेङ्गस,  
क्लवुपयय पल्लयसी), एङ्कोसभज 
(इन्ग्रयउसलस जयतहरू), सयसडथनहरू       
(सयसडथनय वपल्कयडथस,् सयसडथनोप 
जयतहरू), सयसडथनेलय (सयसडथनेलय 
जयतहरू), सब्रससलन िय स्प्रयटहरू        
(स्प्रयटस स्प्रयटस), म्ययकरेल 
(स्कम्बर स्कम्ब्रस, स्कम्बर 
अस्टे्रलयससकस, स्कम्बर 
जयपोसनकस), इचन्डयन 
म्ययकेरेलहरू, (रस्टे्रसलगर जयतहरू), 
ससरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस 
जयतहरू), ज्ययक तर्य हर्थ 
म्ययकेरेल (ट्रयिरुस जयतहरू),  
ज्ययकहरू,  िेभेलहरू (क्ययरयन्क्स 
जयतहरू), कोसबयय (रयसससेन्ट्रोन 
क्ययनयडम), ससल्भर पम्फे्रस्ट 
(पम्पस जयतहरू), प्ययससवफक 
सयउरी (कोलोलयसबस सयइरय), 
स्कयड्स (सडक्ययप्टेरस जयतहरू), 
क्ययपेसलन (मयलोटस ् विलोसस)्, 
सोडथवफस (ससवफययस ग्लयसडअस), 
कयियकयिय (यरु्यइनस एवफसनस), 
बोसनतोहरू (सयडयथ जयतहरू), 
मयसलथनहरू, सेइलवफसहरू,  
स्पेरवफस (इस्टोपेररडयइ) १० 

 0305.59.00 --अन्य १० 

  -मयछयको ियनयोग्य कमसल मयस ु
बयहेक, नून हयलेको तर 
नसकुयइएको िय धूसमत नगरेको र 
नूनपयनीमय रयिेको मयछय : 
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 0305.61.00 --हेररङ्कस ्(वहलसय) १० 

 0305.62.00 --कड् १० 

 0305.63.00 --एन्कोसभज १० 

 0305.64.00 --सतलयवपयय (ओरेओिोसमस 
जयतहरू), क्ययटवफस (प्ययङ्गयससअस 
जयतहरू, ससलरुस जयतहरू, 
क्लयररअस जयतहरू, इक्टयलरुस 
जयतहरू), कयपथ (सयइवप्रनस 
जयतहरू,  क्ययरयससअस जयतहरू,  
सेनोफयररङ्गोडोन इडेलस,  
हयइपोफ्र्यचल्मचच्र्स जयतहरू,  
ससवहथनस जयतहरू,  
मयइलोफयररङ्गोडोन वपससअस), 
क्ययट्लय क्ययट्लय, लयबेओ 
जयतहरू, ओस्टेचिलस हयस्सेल्टी, 
लेप्टोबयबथस होिेनी, मेगयलोब्रयमय 
जयतहरू), इलहरू (एङ्गुइलय 
जयतहरू), नयइल पिथ  (ल्ययटेस 
सनलोवटकस) र स्नकेहेड्हरू (ियन्नय 
जयतहरू) १० 

 0305.69.00 --अन्य १० 

  -मयछयको पिेटय, टयउकयहरु, 
पचु्छरहरु, भ ुाँडीहरु र मयछयको 
अन्य ियनयोग्य कमसल मयस:ु 

 

 0305.71.00 --सयकथ कय पिेटयहरु १० 

 0305.72.00 --मयछयको टयउकय, पचु्छर र 
भ ुाँडीहरु १० 

 0305.79.00 --अन्य १० 
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03.06  िबटय सभत्र भएको िय नभएको 
जीवित, तयजय, चिसो पयरेको, 
वहमीकृत, सकेुको, नूसनलो गरेको िय 
नून पयनीमय हयलेको िुष्टयससयन; 

िबटय सभत्र भएको िय नभएको, 
धूसमत गने प्रविययमय िय धूसमत 
गनुथअचघ पकयएको िय नपकयएको 
धूसमत िुष्टयससयन; िबटयसभत्र 
भएको पयनीमय उमयलेर िय बफयएर 
पकयएको, चिसो, वहमीकृत, सखुिय र 
नूसनलो पयररएको िय नपयररएको, 
नून पयनीमय हयलेको िय नहयलेको 
िुष्टयससयनहरु। 

 

  -वहमीकृत (फ्रोजेन): 
 

 0306.11.00 --रक लब्स्टयर र अन्य सयमचुन्द्रक 
मयछय (िौवफस) १० 

 0306.12.00 --लब्स्टयर १० 

 0306.14.00 --िययब्स (गाँगटो) १० 

 0306.15.00 --निे लब्स्टरहरु (नेफ्रोप्स 
निेचजकस) १० 

 0306.16.00 --चिसो पयनीकय सस्रम्पहरु र 
प्रयउनहरु (पयण्डयलस जयतहरु,  
ियङ्गन ियङ्गन) १० 

 0306.17.00 --अन्य सस्रम्पहरु र प्रयउनहरु १० 

 0306.19.00 --अन्य १० 

  -जीवित, तयजय िय चिस्ययइएकय : 
 

 0306.31.00 --रक लोब्स्टर र अन्य सयमनु्द्री 
िवफस (पयसलनरुस जयतहरू, 
पयनसुलरस जयतहरू, जसस ्जयतहरू) १० 
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 0306.32.00 --लोब्स्टरहरू (होमयरस जयतहरू) १० 

 0306.33.00 -- गाँगटयहरू १० 

 0306.34.00 --निे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स 
निेचजकस) १० 

 0306.35.00 --िीसो पयनीकय सस्रम्पहरू र 
प्रयउनहरू (पन्डयलस जयतहरू, 
ियन्गोन ियन्गोन) १० 

 0306.36.00 --अन्य सस्रम्पहरू र प्रयउनहरू १० 

 0306.39.00 --अन्य १० 

  -अन्य: 
 

 0306.91.00 --रक लोब्स्टर र अन्य सयमनु्द्री 
िवफस (पयसलनरुस जयतहरू,  
पयनसुलरस जयतहरू,  जसस ्
जयतहरू) १० 

 0306.92.00 --लोब्स्टरहरू (होमयरस जयतहरू) १० 

 0306.93.00 --गाँगटयहरू १० 

 0306.94.00 --निे लोब्स्टर (नेफ्रोप्स 
निेचजकस) १० 

 0306.95.00 --सस्रम्पहरू र प्रयउनहरू १० 

 0306.99.00 --अन्य १० 

03.07  िबटयसभत्र भएको िय नभएको, 
जीवित, तयजय, चिसो पयररएको, 
वहमीकृत, सकुयएको, नसुनलो 
पयररएको िय नून पयनी हयलेको 
मोलस्कहरु; िबटयसभत्र भएको िय 
नभएको, धूसमत गने िममय िय 
गनुथअचघ पकयएको िय नपकयएको 
धूसमत मोलस्कहरू । 

 

  -सीपी (ओइस्टर) हरु : 
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 0307.11.00 --जीवित,  तयजय िय चिसो पयररएको १० 

 0307.12.00 --वहमीकृत १० 

 0307.19.00 --अन्य १० 

  -स्क्ययलोपहरू तर्य पेचक्टसनडयइ 
पररियरकय अन्य मोलस्कहरू: 

 

 0307.21.00 --जीवित,  तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0307.22.00 --वहमीकृत १० 

 0307.29.00 --अन्य १० 

  -शम्बकु (मसेुल्स) :  

 0307.31.00 --जीवित,  तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0307.32.00 --वहमीकृत १० 

 0307.39.00 --अन्य १० 

  -कटल वफस र चस्क्िडाः 
 

 0307.42.00 --जीवित, तयजय र चिस्ययइएको १० 

 0307.43.00 --वहमीकृत १० 

 0307.49.00 --अन्य १० 

  -अक्टोपस (अष्टभजुी जल जन्त)ु : 
 

 0307.51.00 --जीवित,  तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0307.52.00 --वहमीकृत १० 

 0307.59.00 --अन्य १० 

 0307.60.00 -सयमदुद्रक चिप्लेकीरय बयहेककय 
अन्य चिप्लेकीरयहरु १० 
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  -क्लयमहरु, कयकलहरु र आकथ  
सेलहरु (आससथडयइ, आकथ वटससडयइ, 
कयसडथडयइ,  डोनयससडयइ,  वहटेलीडयइ,  
म्ययचक्ट्रडयइ, मेसोडेसम्ययवटडयइ,  
मयइडयइ,  सेसमसलडयइ,  
सोल्कवटथडयइ,  सोलेसनडयइ, 
वट्रडयचक्नडयइ, र िेनेररडयइ 
पररियरहरु) : 

 

 0307.71.00 --जीवित, तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0307.72.00 --वहमीकृत १० 

 0307.79.00 --अन्य १० 

  -एब्ययलोन (हयसलओवटस जयतहरू) 
र स्ट्रोम्बोइड कोन्ि (स्ट्रोम्बस 
जयतहरू) : 

 

 0307.81.00 --जीवित, तयजय िय चिस्ययइएको 
एब्ययलोन (हयसलओवटस जयतहरू) १० 

 0307.82.00 --जीवित, तयजय िय चिस्ययइएको 
स्ट्रोम्बोइड कोन्ि (स्ट्रोम्बस 
जयतहरू) १० 

 0307.83.00 --वहमीकृत एब्ययलोन (हयसलओवटस 
जयतहरू) १० 

 0307.84.00 --वहमीकृत स्ट्रोम्बोइड कोन्ि 
(स्ट्रोम्बस जयतहरू) १० 

 0307.87.00 --अन्य एब्ययलोन (हयसलओवटस 
जयतहरू) १० 

 0307.88.00 --अन्य स्ट्रोम्बोइड कोन्ि 
(स्ट्रोम्बस जयतहरू) १० 

  
 

-अन्य: 
 

 0307.91.00 --जीवित, तयजय िय चिसो पयरेको १० 
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 0307.92.00 --वहमीकृत १० 

 0307.99.00 --अन्य १० 

03.08  िुष्टयससयन र मोलस्कहरु 
बयहेककय, जीवित, तयजय, चिस्ययएकय, 
वहमीकृत, सकुयइएकय, नूसनलो 
पयररएकय िय नूसनलो पयनीमय 
रयचिएकय ढयडमय हयड नहनु े
जलिरहरु; धूसमत गने िममय िय 
धूसमत गनुथअचघ पकयइएकय िय 
नपकयइएकय िुष्टयससयन र 
मोलस्कहरु बयहेककय ढयडमय हयड 
नहनुे धूसमत जलिरहरु। 

 

  -समदु्री-क्यकुम्बरहरु (चस्टकोपस 
जयपोसनकस,  होलोर्रुरओइसडयय) : 

 

 0308.11.00 --जीवित,  तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0308.12.00 --वहमीकृत १० 

 0308.19.00 --अन्य १० 

  -समदु्री अचिथनहरू 
(स्ट्रोङसगलोसेन्ट्रोटस जयतहरू, 
प्ययरयसेन्ट्रोटस सलसभडस, लोजेचिनस 
अल्बस,  इचिनस एस्कुलेन्टस) : 

 

 0308.21.00 --जीवित, तयजय िय चिसो पयरेको १० 

 0308.22.00 --वहमीकृत १० 

 0308.29.00 --अन्य १० 

 0308.30.00 -जेलीवफस (रोवपलेमय जयतहरु) १० 

 0308.90.00 -अन्य १० 
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०३.०९  मयछय, िुष्टयससयनहरू, मोलस्कहरू 
तर्य अन्य ढयडमय हयड नहनुे 
जलिरकय मयनिीय उपभोगकय 
लयसग उपयिु वपठो, मैदय र 
गवुटकय (पेलेट) हरू  

 ०३०९.१०.०० -मयछयकय १० 

 ०३०९.९०.०० -अन्य १० 

०४.०२  गयढय पयररएको िय चिनी िय अन्य 
गसुलयो पदयर्थ हयसलएको दूध र  
तर ।  

  
-तौलमय नौनीको मयत्रय १.५ 
प्रसतशत भन्दय कम भएको धलुो, 
दयनय िय अन्य ठोस रुपमयाः  

 ०४०२.१०.१० ---चिल्लो हटयइएको दूध (स्कीम्ड 
समल्क) ५ 

 ०४०२.१०.९० ---अन्य ५ 
  -तौलमय नौनीको मयत्रय १.५ 

प्रसतशत भन्दय बढी भएको धलुो, 
दयनय िय अन्य ठोस रुपमयाः  

 ०४०२.२१.०० --चिनी िय अन्य गसुलयो पदयर्थ 
नहयसलएको ५ 

  
--अन्याः  

 ०४०२.२९.९० ---अन्य ५ 
  

-अन्य:   
 ०४०२.९१.०० --चिनी िय अन्य गसुलयो पदयर्थ 

नहयसलएको ५ 
 ०४०२.९९.०० --अन्य ५ 
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०८.०१  नररिल, ब्रयचजल नट, कयज,ु तयजय 
िय सकेुको, िबटय फुटयएको िय 
नफुटयएको, बोिय तयछेको िय 
नतयछेको ।   

  -नररिलाः  

 ०८०१.११.०० --सकेुको १५ 

 ०८०१.१२.०० --सभसत्र ििटय (इन्डोकयपथ) सवहत १५ 

 ०८०१.१९.०० --अन्य १५ 

  -ब्रयचजल नट्साः  

 ०८०१.२१.०० --बोिय सवहत १५ 

 ०८०१.२२.०० --बोिय छोडयएको १५ 

  -कयजाुः  

 ०८०१.३१.०० --बोिय सवहत १५ 

 ०८०१.३२.०० --बोिय छोडयएको  १५ 

08.02  अन्य कयष्ठफलहरु, तयजय िय 
सकुयएको, ििटय फुटयएको िय 
नफुटयएको, बोिय तयछेको िय 
नतयछेको। 

 

  --बदयम (अलमण्ड): 
 

 ०८०२.११.०० --ििटय सवहत १५ 

 ०८०२.१२.०० --ििटय फुटयएको १५ 

  -ह्ययजेलनट िय वफलिटथ : 
 

 0802.21.00 --ििटय सवहत १५ 

 0802.22.00 --ििटय फुटयएको १५ 

  -ओिर (ियलनट) :  

 0802.31.00 --ििटय सवहत १५ 

 0802.32.00 --ििटय फुटयएको १५ 
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  -कटुस (िेस्टनट) हरु 
(कयस्टयसनयय जयतहरु): 

 

 0802.41.00 --ििटय सवहत १५ 

 0802.42.00 --ििटय फुटयएको १५ 

  -वपस्तय (वपष्टयससयो) हरु:  

 0802.51.00 --ििटय सवहत १५ 

 0802.52.00 --ििटय फुटयएको १५ 

  -म्ययकयडयसमयय नटहरु : 
 

 0802.61.00 --ििटय सवहत १५ 

 0802.62.00 --ििटय फुटयएको १५ 

 0802.70.00 -कोलयनट (कोलय जयतहरु) १५ 

 0802.80.00 -सपुयरी (अररकय नट) हरु  
प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१००।- 

  -अन्य: 
 

 ०८०२.९१.०० --ससम्टय (पयइन नट्स), ििटय 
सवहत १५ 

 ०८०२.९२.०० --ससम्टय (पयइन नट्स), ििटय 
फुटयएको १५ 

 ०८०२.९९.०० --अन्य १५ 

०८.०३  प्लयन्टन जयतकय (तरकयरीको 
रुपमय प्रयोग गररने) केरयहरु 
लगययत तयजय िय सकुयइएकय 
केरयहरु ।  

 ०८०३.१०.०० -प्लयन्टन जयतकय (तरकयरीको 
रुपमय प्रयोग गररने) केरयहरु  ५ 

 ०८०३.९०.०० -अन्य ५ 
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०८.०४  िजूर (छोहोडय), अाँजीर, भुाँइकटहर, 

एभोकेडय (नयस्पयती जस्तो फल), 
अम्बय, आाँप, म्ययङ्गोष्टीन, तयजय िय 
सकेुको ।  

  -िजूर (छोहोडय):   

 ०८०४.१०.१० ---तयजय  १५ 

 ०८०४.१०.२० ---सकेुको १५ 

  -अाँजीराः  

 ०८०४.२०.१० ---तयजय ५ 

 ०८०४.२०.९० ---अन्य १० 

 ०८०४.३०.०० -भईुँकटहर ५ 

 ०८०४.४०.०० -एभोकेडो ५ 

 ०८०४.५०.०० -अम्बय, आाँप म्ययङ्गोस्टीन (कुसमु 
फल) ५ 

08.06  तयजय अर्िय सखुिय अंगरु। 
 

 0806.20.00 -सकुयएको १० 

08.09  िपुयथनी (एवप्रकोट), िेरी (पैयुंफल),  
आरु (नेक्टयररन आरुसमेत),  
आलबुिरय (प्लम) र ितु्रो (स्लो),               
तयजय।  

 0809.10.00 -िपुयथनी (एवप्रकोट) १० 

08.12  अस्र्ययी रुपमय सरुचित गररएको 
तर त्यही चस्र्सतमय तरुुन्त 
उपभोगको लयसग उपयिु नहनु े
ियलकय फलफूल र 
कयष्ठफलहरू।  

 0812.10.00 -पैयूाँ (िेररज) १० 

 0812.90.00 -अन्य १० 
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08.13  शीर्थक ०८.०१ देचि ०८.०६ 
सम्मको बयहेक सकुयएको 
फलफूल; यस भयगकय कयष्ठफल 
िय सखुिय फलफूलहरुको 
समिणहरु।  

 0813.10.00 -िपुयथनी (एप्रीकोट्स) १० 

 0813.20.00 -सकुयएको आरु बिडय (प्रनु्स) १० 

 0813.40.00 -अन्य फलफुल १० 

 0813.50.00 -यो भयगको कयष्ठफलहरु िय 
सखुिय फलफूलहरुको समिण १० 

०९.०४  सकेुको िय वपंधेको िसुयथनी र 
मररि ।  

  -मररिाः  

  --नधलु्ययएकोाः  

 ०९०४.११.१० ---वपपलय १५ 

 ०९०४.११.२० ---सेतो मररि १५ 

 ०९०४.११.३० ---कयलो मररि १५ 

 ०९०४.११.४० ---वटमरु (ससििुयन वपपर) १५ 

 ०९०४.११.९० ---अन्य १५ 

  --धलु्ययएकोाः  

 ०९०४.१२.१० ---मररि १५ 

 ०९०४.१२.९० ---अन्य १५ 

09.06  दयलचिनी र दयलचिनीको रुिको 
फूलहरु। 

 

  -नधलु्ययइएको र टुिय नपयररएको:  

 0906.11.00 --दयलचिनी १० 

 0906.19.00 --अन्य १० 
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 0906.20.00 -धलु्ययइएको र टुिय पयरेको १० 

०९.१०  अदिुय, केशर, हलेदो (बेसयर), 
तेजपयत, पदुदनय, तरकयरीको (करी) 
र अन्य मसलयहरु ।  

  -अदिुयाः  

  --नटुियइएको िय नवपाँधेकोाः  

 ०९१०.११.१० ---तयजय ५ 

 ०९१०.११.९० ---अन्य  ५ 

 ०९१०.१२.०० --टुिय पयरेको  िय वपाँधेको ५ 

 ०९१०.२०.०० -केशर ५ 

  -बेसयराः  

 ०९१०.३०.१० ---तयजय ५ 

 ०९१०.३०.२० ---धलुो िय वपठो ५ 

 ०९१०.३०.९० ---अन्य ५ 

११.०६  शीर्थक ०७.१३ को सकेुको कोसे 
िनस्पसत (दलहन) को, शीर्थक 
०७.१४ को सयबदुयनय  (सयगो) 
को िय जरयको िय गयनय  
(ट्यूबसथ) को िय भयग ८ कय 
उत्पयदनहरुको मैदय, पीठो र धलुो 
(पयउडर) ।  

 ११०६.१०.०० -शीर्थक ०७.१३ को सकेुको 
कोसे िनस्पसत (दलहन) को २० 

 ११०६.२०.०० -शीर्थक ०७.१४ को सयिदुयनय िय 
जरय िय गयनयहरुको  २० 

 ११०६.३०.०० -भयग ८ कय उत्पयदनहरुको  २० 
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१२.०७  छोडयएको िय नछोडयएको अन्य 
तेलहन र तेल आउन ेफलफूलकय 
गेडयहरु ।  

  -अन्याः  

 १२०७.९१.०० --अवफमको दयनय १५ 

 १२०७.९९.०० --अन्य १५ 

१४.०१  मखुयतयय बनु्न िय बयट्न (िोयय िय 
पोययको रुपमय) प्रयोग गररने 
िनस्पसत पदयर्थ (जस्तै बयाँस, रयटयन 
(लहरे तयड), नकथ ट, सनंगयलो, रश, 
ओससयर (िैंस िय विलो जयसतको 
बेत विशेर्) िय तयड र सकुयएको 
िय अन्य प्रविययियरय सेतो पयरेको 
िय रंगयएको अन्नको परयल िय  
छुियली ।  

 १४०१.१०.०० -बयाँस १० 

 १४०१.२०.०० -रयटयन (लहरे तयड) १० 

 १४०१.९०.०० -अन्य १० 

१४.०४  अन्यत्र नपरेको िनस्पसत  
उत्पयदन ।  

 १४०४.२०.०० -कपयसको मससनो भिुय (सलन्टसथ) ५ 

  -अन्याः  

 १४०४.९०.१० ---अधथ तययरी ियरकत्र्य (कत्र्य 
रस) 

प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 १४०४.९०.२० ---ियर कत्र्य प्रसत वकलो 
रु.1५५।- 

 १४०४.९०.३० ---विाँडी बेने पयतहरु ५ 

 १४०४.९०.४० ---पयनको पयतहरु १० 

 १४०४.९०.५० ---रुद्रयिकय दयनयहरु १० 
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 १४०४.९०.६० ---अगेसलको बोिय १० 

 १४०४.९०.७० ---ररट्ठय (सोपनट) १० 

 १४०४.९०.८० ---असम्रसो १० 

 १४०४.९०.९० ---अन्य १० 

16.01 1601.00.00 ससेज र मयस,ु अफल मयस,ु रगत 
िय वकरयहरूकय यस्तै प्रकयरकय 
उत्पयदनहरू; यी उत्पयदनहरूमय 
आधयररत तययरी ियद्य पदयर्थहरू। १५ 

16.02  अन्य तययर गररएको िय सरुचित 
गररएको मयस,ु अफल मयस,ु रगत 
र वकरयहरू।  

 1602.10.00 -समरुपी पररकयर १५ 

 1602.20.00 -कुनै जनयिरको कलेजोको १५ 

  -शीर्थक ०१.०५ को िरय 
िरुुङ्गीको:  

 1602.31.00 --टकीको १५ 

 1602.32.00 --ग्ययलसु डोमेवष्टक जयतकय 
िरयहरु (फयउल्स) को १५ 

 1602.39.00 --अन्य १५ 

  -सगुरुकोाः  

 1602.41.00 --वफलय र वफलको टुिय १५ 

 1602.42.00 --अगयडीको वफलय र त्यसको 
टुिय १५ 

 1602.49.00 --अन्य,  समिण समेतको १५ 

 1602.50.00 -िौपययय (बोभयइन) चजिजन्तकुो १५ 

 1602.90.00 -अन्य, कुन ै जनयिरको रगतको 
पररकयर समेत १५ 
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16.03 1603.00.00 मयस,ु मयछय, िुष्टयससयन, मोलस्क 
िय अन्य जलीय इनभवटथबे्रटको सयर 
र   रस। १५ 

16.04  तययरी र सरुचित मयछय; क्ययसभर 
(मयछयको फुल) र मयछयको फुल 
(क्ययसभर) को प्रसतस्र्यपक 
(सब्स्टीच्यूट) 

 

  -ससङ्गै िय टुिय मयछय तर केस्रय 
नपयरेको:  

 1604.11.00  --सयल्मोन १५ 

 1604.12.00 --हेरङ्गस ् १५ 

 1604.13.00 --स्प्रयट मयछयको सयसडथन्स,  
सयसडथनेलय  र सब्रससलङ १५ 

 1604.14.00 --टुनयहरू, चस्कपज्ययक टुनय र 
बसनतो (सयडयथ प्रजयसत)" १५ 

 1604.15.00 --म्ययकयरल १५ 

 1604.16.00 --एन्कोसभज १५ 

 1604.17.00 --बयम (ईल) हरु १५ 

 1604.18.00 --सयकथ को पिेटयहरु १५ 

 1604.19.00 --अन्य १५ 

 1604.20.00 -अन्य तययरी िय सरुचित मयछय १५ 

  -क्ययसभयर र क्ययसभयरकय 
प्रसतस्र्यपकहरु:  

 1604.31.00 --क्ययसभयर १५ 

 1604.32.00 --क्ययसभयरकय प्रसतस्र्यपकहरु १५ 

16.05  तययरी िय सरुचित िुष्टयससयन्स, 
मोलस्क र अन्य ढयडको हयड 
नभएको (इनभवटथबे्रट) जलिरहरु।  
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 1605.10.00 -गाँगटो १५ 

  -चझाँगे मयछय (स्रीम्प र प्रयउन) 
हरु:  

 1605.२१.00 --हयिय नसछने भयाँडोमय नरयचिएको १५ 

 1605.29.00 --अन्य १५ 

 1605.30.00 -लोव्स्टर १५ 

 1605.40.00 -अन्य कुष्टयससयन्स १५ 

  -बयवहरी िबटय हनुे जीि  
(मोलस्क) हरु:  

 1605.51.00 --ससपी (ओइस्टर) हरु १५ 

 1605.52.00 --घुाँगी (स्कयलोप) हरु रयनी घुाँगी 
(क्िीन स्कयलोप) हरु समेत १५ 

 1605.53.00 --मसलहरु १५ 

 1605.54.00 --कटल मयछय र चस्क्िड् १५ 

 1605.55.00 --अक्टोपस १५ 

 1605.56.00 --क्लयम, कोकल र आकथ  सेलहरु १५ 

 1605.57.00 --एबयलोन १५ 

 1605.58.00 --शङ्खेवकरय (स्नेल) हरु,  समनु्द्री 
शङ्खेवकरय (सी स्नेल) हरु ियहेक १५ 

 1605.59.00 --अन्य १५ 

  -अन्य ढयडमय हयड नहनु े
जलिरहरु:  

 1605.61.00 --समदु्री क्यकुम्िरहरु १५ 

 1605.62.00 --समदु्री अचिथनहरु १५ 

 1605.63.00 --जेसल मयछय १५ 

 1605.69.00 --अन्य १५ 
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१७.०१  ठोस रुपमय उि ु िय िकुन्दर र 
रयसययसनक तिरबयट शिु गररएको 
सिुोज (उिकुो चिनी) 

 

  -रङ्गयउने र सिुयस स्ियद आउने 
पदयर्थ नसमसयएको कच्िय चिनी: 

 

  --यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य २ 
मय उल्लेि गररएको उिकुो चिनी:  

 1701.13.10 ---सखिर (गुाँड र भेलीसमेत),  
गुाँडगट्टय  

प्रसत क्िीन्टल. 
रु.१३८।– 

  --उिकुो अन्य चिनी:  

 1701.14.10 ---सखिर (गुाँड र भेलीसमेत),  
गुाँडगट्टय  

प्रसत क्िीन्टल. 
रु.१३८।– 

१७.०३  चिनी िनयउदय सनस्कने चशरय िय 
उिकुो रस (टेमय छुिय िदुो 
समेत)  

 1703.10.00 -उिकुो िुाँदो (मोलयसेस) प्रसत क्िीन्टल. 
रु.९६।– 

 1703.90.00 -अन्य प्रसत क्िीन्टल. 
रु.९६।– 

१७.०४  कोकय नभएको चिनीको समठयई                  
(सेतो िक्लेट  सवहत)।  

 1704.10.00 -चिनीले छोपेको िय नछोपेको िय 
मीठो लेप लगयएको िय नलगयएको 
िइंुगम  १५ 

 1704.90.00 -अन्य  १५ 

१८.०५ 1८05.00.00 कोकोको धूलो,  चिनी िय गसुलयो 
पदयर्थ नहयलेको। ५ 

18.06  िक्लेट र अरु कोको समससएकय 
ियद्य पदयर्थहरु।  
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 1806.10.00 -कोकोको धूलो, चिनी िय गसुलयो 
पदयर्थ हयलेको १५ 

 1806.20.00 -२ केजी भन्दय बढी तौलको 
वढकय (ब्लौक िय स्ल्ययि) िय 
डण्डी  (बयर) को रुपमय रहेकय 
अन्य पररकयर, तरल, मयंडय, धूलो, 
दयनयदयर िय अन्य र्पु्रो (बल्क) 
को रुपमय भयंडोमय हयसलएको िय 
तरुुन्त िेष्ठन गररएको (इसमसडयट 
प्ययवकङ्ग) मय २ केजी भन्दय बढी 
भएको  १५ 

  -अन्य, वढकय, ियकय र डण्डीको 
रुपमय:  

 1806.31.00 --भररएको १५ 

 1806.32.00 --नभररएको १५ 

  -अन्याः  

 १८०६.९०.१० ---पूणथताः सनाःस्नेवहत (सडफ्ययटेड) 
आधयर (बेससस) मय गणनय गररंदय, 
तौलमय कोकोको मयत्रय ६ प्रसतशत 
भन्दय बढी भएको िय ६ प्रसतशत 
नभएपसन पूणथरुपमय िकलेटले 
बयवहरपवट्ट लेवपत (कोटेड) गररएको 
शीर्थक १९.०४ कय उत्पयदनहरु १५ 

 १८०६.९०.९० ---अन्य १५ 
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१९.०२  स्पेगेटी, म्ययकयरोनी, नूडल्स, 

लसयन्यय, नोकी, रयसभओली, 
क्ययनेलोनी कुकुहरु जस्तय 
पकयइएकय िय नपकयइएकय, (मयस ु
िय अन्य पदयर्थ) भररएकय िय 
नभररएकय िय अन्य वकससमबयट 
तययर पयररएकय पयष्तयकय 
पररकयरहरु; तययर गररएको िय 
नगररएको कुकुहरु।  

  -नपकयएको पस्तय (मछेुको वपठो), 
नभरेको (नट स्टफ्ड) िय अन्य 
प्रकयरको तययरीाः  

 1902.11.00 --फुल हयलेको प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 1902.19.00 --अन्य प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 1902.20.00 -पकयएको िय नपकयएको िय अन्य 
प्रकयरले तययर गरेको भरेको 
पयस्टय (मछेुको वपठो) 

प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 1902.30.00 -अन्य पयस्टय (मछेुको वपठो) प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 1902.40.00 -कुकु (उत्तरी अवफ्रकी ियद्य 
पदयर्थ) 

प्रसत वकलो 
रु.१७।- 
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१९.०५  कोको परेको िय नपरेको पयउरोटी, 
पेष्ट्री, केक, सबस्कुट र अरु रोटी 
सम्बन्धी सयमयन;  कम्यसुनयम, 

िेफसथ (पकयएको रोटी सबकोको 
कयम गने), और्धी भनथ हनु ेियली 
क्ययप्सूल, (एम्टी क्ययसे) सससलङ 
िेफयसथ (टयल्ने रोटी), रयइस पेपर 
(तोफु, ममिय बनयउन े वपठोको 
रोटी जस्तो पदयर्थ) र अन्य यस्तै 
उत्पयदन।  

 १९०५.१०.०० -झरुुम झरुुम जयन े रोटी (िीप्स 
बे्रड) १५ 

 १९०५.२०.०० -अदिुय हयलेको एक वकससमको 
रोटी (चजन्जर बे्रड) १५ 

  -गसुलयो सबस्कुट; िेफल (पीठो 
मछेुर बनयइएकय एक वकससमको 
िरो रोटी) र िेफसथ (पयतलो 
रोटी):  

 १९०५.३१.०० --गसुलयो सबस्कुटहरु १५ 

 १९०५.३२.०० --पीठो मछेुर बनयइएको एक 
वकससमको िरो (विस्प) रोटी 
(िेफल) र पयतलो रोटी (िेफसथ) १५ 

 १९०५.४०.०० -पयउरोटीको धलुोबयट बनकेो रोटी 
िय सबस्कुट (रस्क), टोस्ट गरेको 
रोटी र त्यस्तै उत्पयदन १५ 

  -अन्याः  

 १९०५.९०.१० ---वपज्जय १५ 

 १९०५.९०.२० ---कुरकुरे, कुरमरेु, लेज, चिजिल  
प्रसत वकलो 
रु.१७।- 
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 १९०५.९०.३० ---पयपड ५ 

 १९०५.९०.५० ---अन्यत्र उल्लेि नभएकय 
विस्कुटहरु १५ 

 १९०५.९०.६० ---केक, कुवकज र पेष्ट्री १५ 

 १९०५.९०.७० ---पयउरोटी १५ 

  ---कुरमरेु, िटपटे प्रकृसतकय अन्य 
विस्प सेभरी ियद्य उत्पयदनहरुाः  

 १९०५.९०.८१ ----फ्रयई नगररएकय प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.८९ ----अन्य  प्रसत वकलो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.९० ---अन्य १५ 

२०.०१  सभनेगयर (ससरकय) िय एससवटक 
एसीडद्वयरय तययर गररएको िय 
सरुचित गररएको िनस्पसत, 
फलफूल, कयष्ठ फल र अन्य ियन 
हनुे बोट विरुियकय  अङ्गहरु।   

 २००१.१०.०० -कयाँिो (क्यूकम्बर र घेरवकन)्
  १५ 

 २००१.९०.०० -अन्य १५ 

२०.०२ 

 

 ससरकय (सभनेगयर) िय एससवटक 
एसीडबयहेक अन्य तररकयबयट 
तययर िय सरुचित गररएको 
गोलभेडय।  

 २००२.१०.०० -ससङ्गो िय टुिय गोलभेडय १५ 

 २००२.९०.०० -अन्य  १५ 
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२०.०३  ससरकय (सभनेगयर) िय एससवटक 
एसीड बयहेक अन्य तररकयबयट 
तययर िय सरुचित गररएको च्ययउ 
र जमीनमूसन फल्ने च्ययउ।    

 २००३.१०.०० -छत्रक (ऐगयररकस) जयसतकय 
च्ययउहरु १५ 

 २००३.९०.०० -अन्य १५ 

२०.०४  सभनेगयर िय एससवटक एससडबयट 
भन्दय सभन्दै वकससमबयट सरुचित 
गररएको िय तययर गररएको, 
शीर्थक २०.०६ कय उत्पयदनहरु 
बयहेक, वहमीकृत  (फ्रोजेन) अन्य 
िनस्पसतहरु।   

  -आलहुरुाः  

 २००४.१०.१० ---फे्रन्ि फ्रयई १५ 

 २००४.१०.९० ---अन्य १५ 

 २००४.९०.०० -अन्य िनस्पसत र िनस्पसतकय 
समिणहरु १५ 

२०.०५  सभनेगयर िय एससवटक एससडबयट 
भन्दय सभन्दै वकससमबयट सरुचित 
गररएको िय तययर गररएको, 
शीर्थक २०.०६ कय उत्पयदनहरु 
बयहेक, वहमीकृत नगररएकय (नट 
फ्रोजेन) अन्य िनस्पसतहरु।   

 २००५.१०.०० -समरुपी िनस्पसत  १५ 

  -आलहुरुाः   

 २००५.२०.१० ---आल ुचिप्स 
प्रसत के.चज. 
रु.१७ 

 २००५.२०.९० ---अन्य  १५ 
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 २००५.४०.०० -केरयउ  १५ 

  -बोडी, ससमीाः   

 २००५.५१.०० --छोडयएको बोडी, ससमी  १५ 

 २००५.५९.०० --अन्य १५ 

 २००५.६०.०० -कुररलो  १५ 

 २००५.७०.०० -जैतनु  १५ 

 २००५.८०.०० -गसुलयो मकै १५ 

  -अन्य िनस्पसत र िनस्पसतकय 
समिणाः  

 २००५.९१.०० --बयाँसको तयमय  १५ 

 २००५.९९.०० --अन्य १५ 

२०.०६ २००६.००.०० चिनीबयट सरुचित (वप्रजभ्डथ, पयनी 
चझवकएको (रेण्ड), चिनीको पयप्रय 
जमयइएको (ग्लेस) िय चिनीले 
आच्छयददत गररएको 
(विस्टयलयइज्ड)  िनस्पसतहरु 
(भेचजटेिल्स), फल, कयष्ठफल  
(नट्स), फलको बोिय र बोट 
विरुियकय अन्य अङ्गहरु।  १५ 

२०.०७  चिनी िय अन्य गसुलयो पदयर्थ हयली 
िय नहयली, पयक प्रयप्त (अब्टेण्ड 
बयइ कुवकङ्ग) गररएकय जयम, 
फलफूलको जेली, मयमयथलेडस,् 
फलफूल िय कयष्ट फल (नट) को 
सरुुिय (प्यूरी) िय  फलफूल िय 
कयष्ट फलको मयडय  (पेष्ट)।   

 २००७.१०.०० -समरुपी पररकयरहरु  १५ 

  -अन्याः  

 २००७.९१.०० --असमलो फलफूल  १५ 
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 २००७.९९.०० --अन्य  १५ 

20.08  चस्प्रट िय चिनी िय गसुलयो पदयर्थ 
हयली सरुचित गररएको िय अन्य 
प्रकयरले तययर गररएको अन्यत्र 
नपरेको फलफूल, कयष्ठफल र 
अन्य बोट विरुियको ियन हनु े
अङ्गहरु।  

  -एकै ठयउाँमय समसयएको िय 
नसमसयएको कयष्टफल,  बदयम र 
अरु बीज :  

 2008.11.00 --बदयम (मम्फली) १५ 

  --अन्य; समिण समेताः  

 २००८.१९.१० ---भटेुको िय भटेूर नून रयचिएको 
िनय १५ 

 २००८.१९.२० ---भटेुको िय भटेुर नून रयचिएको 
कयज ु १५ 

 २००८.१९.३० ---भटेुको िय भटेुर नून रयचिएको 
वपस्तय १५ 

 २००८.१९.४० ---भटेुको िय भटेुर नून रयचिएको 
बदयम १५ 

 २००८.१९.९० ---अन्य १५ 

 2008.20.00 -भईुँकटहर १५ 

 2008.30.00 -असमलो फलफूलहरु १५ 

 2008.40.00 -नयस्पयती १५ 

 2008.50.00 -िपुयथनी १५ 

 2008.60.00 -पैयूाँ १५ 
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 2008.70.00 -आरु, नेक्टयररन जयसतको आरु 
समेत १५ 

 2008.80.00 -स्ट्रबेरी (भ ुाँई ऐसेल,ु  कयफल) १५ 

  -उपशीर्थक २००८.१९ बयहेकको 
समिण सवहतको अन्य :  

 2008.91.00 --तयडीको रुिको मयसर्ल्लो टुप्पो 
(पयम हयटथस) १५ 

 2008.93.00 --क्र्ययनबेरीहरू (भ्ययचक्ससनयम 
म्ययिोकयपथन, भ्ययचक्ससनयम 
अचक्सककस); सलङ्गनबेरीहरू 
(भ्ययचक्ससनयम भयइवटस-
आइडयएअ) । १५ 

 2008.97.00 -- समिणहरु १५ 

  --अन्य:  

 2008.99.90 ---अन्य  १५ 

20.09  चिनी िय अन्य गसुलयो पयने पदयर्थ 
हयलेको िय नहयलेको, स्प्रीट 
नहयलेको र नकुहयएको फलफूल 
िय सकु्ियफलको रस (अंगरुको 
कयाँिो रस र नररिलको पयनी 
समेत) र ियनस्पसतक रसहरू ।  

  -सनु्तलयको रस (ओरेन्ज जसु):  

 2009.11.00 --वहमीकृत (फ्रोजेन) प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.12.00 --वहमीकृत नगररएको, िृिमूल्य 
२० ननयघेको 

प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.19.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -भोगटेको रस; पमेलोको रस:  

 2009.21.00 --िृि मूल्य २० ननयघेको  प्रसत सलटर 
रु.११।- 
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 2009.29.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -अन्य कुन ै जचम्िर जयसत 
(ससटरस) को एकल फलको रस:  

 2009.31.00 --िृि मूल्य २० ननयघेको प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.39.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -भईुकटहरको रस (पयइनेपल 
जूस):  

 2009.41.00 --िृि मूल्य २० भन्दय बढी 
नभएको 

प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.49.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.50.00 -गोलभेडयको रस (टमयटो जूस) प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -अंगरुको रस (ग्रपे जूस) (अंगरुको 
कयाँिो रस) (ग्रपे मष्ट) समेत:  

 2009.61.00 --िृि मूल्य ३० ननयघेको प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.69.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -स्ययउको रस (एप्पल जसु) :  

 2009.71.00 --िृि मूल्य २० ननयघेको प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.79.00 --अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

  -अन्य कुन ै एउटै फलफूल,  
सकु्ियफल िय िनस्पसतको रस:  

 2009.81.00 --क्र्ययनबेरी (भ्ययचक्ससनयम 
म्ययिोकयपथन, भ्ययचक्ससनयम 
अचक्सककस) को रस; सलङ्गनबेरी 
(भ्ययचक्ससनयम भयइवटस-
आइडयएअ) को रस 

प्रसत सलटर 
रु.११।- 
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  --अन्याः  

 २००९.८९.१० ---आाँपको रस प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 २००९.८९.९० ---अन्य प्रसत सलटर 
रु.११।- 

 2009.90.00 -रसको समिण प्रसत सलटर 
रु.११।- 

२१.०१  कफी, चियय िय मेटकय सयर, रस िय 
सयन्द्र (कन्सेन्टे्रट) र सतनै रस िय 
सयन्द्रको आधयर सलई िय कफी 
चियय र मेटको आधयर सलई 
बनयइएको तययरी पदयर्थहरु 
भवुटएको चिकोरी र अरु भवुटएकय 
कफी प्रसतस्र्यपक (सचव्स्टच्यूट) र 
सतनबयट प्रयप्त सयर, रस र  
सयन्द्रहरु।  

  -कफीको सत्ि, सयर र सयन्द्र 
(एक्स्ट्रयक्ट्स, एसेन्स र कन्सेन्टे्रट), 
र यी सत्ि, सयर िय सयन्द्रलयई िय 
कफीलयई  अंश (बेससस) िनयइ 
तययर गररएकय पररकयरहरुाः  

 २१०१.११.०० --सत्ि, सयर र सयन्द्रहरु  १० 

 २१०१.१२.०० --सत्ि, सयर िय सयन्द्रलयई अंश 
(बेससस) बनयई िय कफीलयई अंश 
िनयइ तययर गररएकय पररकयरहरु  १० 

 २१०१.२०.०० -चियय िय मेटकय सयर, रस िय 
सयन्द्र (कन्सेन्टे्रट) र सतनकय सयर, 

रस िय सयन्द्रको आधयर सलई िय 
चियय र मेटलयई आधयर सलई 
बनयइएको तययरी पदयर्थहरु १० 
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 २१०१.३०.०० -भवुटएको चिकोरी र भवुटएकय 
कफी प्रसतस्र्यपक (सचव्स्टच्यूट) र 
सतनीहरुकय सयर तत्ि र सयन्द्र 
(कन्सेन्टे्रट) हरु  १० 

२१.०३  सस र ससको लयसग ियवहने 
पररकयर; समचित मसलय र समचित 
ममथसलय; सस्यूूँको वपठो, मैदय र 
तययरी सस्यूूँ (मष्टयडथ) ।  

 २१०३.३०.०० -सस्यूूँको वपठो र मैदय र तययरी 
सस्यूूँ १० 

२१.०५ २१०५.००.०० कोको समससएको िय नसमससएको 
आइसविम र अन्य ियन योग्य 
आइस। २० 

21.06  अन्यत्र नपरेको ियद्य पदयर्थ।  

  -अन्य:  

 2106.90.10 --दयलमोठ,  नमवकन, भचुजयय र 
िमेनय ५ 

 2106.90.20 सतुीरवहत पयन मसलय  प्रसत वकलो 
रु.८२१।- 

 2106.90.६0 सतुी रवहत सगुचन्धत सपुयरी प्रसत वकलो 
रु.३५०।- 

22.02  चिनी हयलेको िय  अन्य गसुलयो 
बनयउने पदयर्थ हयलेको िय स्ियददष्ठ 
बनयइएको पयनी, िसनज पयनी र 
ियय ु प्रियवहत पयनी (एररटेड) 
समेत, र शीर्थक २० .०९ को 
फलफूल िय सकु्ियफल िय  
िनस्पसतको रस समयिेश नभएको  
अन्य अल्कोहल रवहत पेय 
पदयर्थहरू।  

  -अन्य:  
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 2202.91.00 --अल्कोहल रवहत वियर प्रसत सलटर 
रु.३०।- 

  --अन्य:  

 2202.99.10 ---ईनजी सरंक्स प्रसत सलटर 
रु.५०।- 

 2202.99.90 ---अन्य प्रसत सलटर 
रु.२५।- 

22.03 2203.00.00 जौबयट िनेको सबयर। प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

22.04  तयजय अंगरुको ियइन र अल्कोहल 
हयली सरुचित गररएको 
(फोवटथफयइड) ियइन समेत शीर्थक 
२०.०९ को ियहेक कयाँिो 
अंगरुको रस (ग्रपे मस्ट)  

  -स्पयवकथ ङ ियइन:  

 2204.10.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.10.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.10.३0 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 
अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

  -अन्य ियइन; कयाँिो अंगरुको रस,  
अल्कोहल हयलेर कुहनु रोकेको िय 
ढीलो गरेको:  

  --२ सलटर िय कम जयने भयंडोमय 
रहेको:  

 2204.21.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.21.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 
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 2204.21.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 
अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

  -- २ सलटर भन्दय बढी तर १० 
सलटर ननयघ्न ेभयाँडोमय रहेकोाः  

 2204.22.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.22.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.22.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 
अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

  --अन्य:  

 2204.29.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.29.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 
2204.29.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 

अल्कोहल भएको 
प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

  -अन्य कयाँिो अंगरुको रस (ग्रपे 
मस्ट):  

 

 
2204.30.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.30.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2204.30.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 
अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 
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22.05  भरमयउर् र ियस्नय आउने सयर िय 
सगुचन्धत िोट विरुिय समचित तयजय 
अंगरुको अन्य  ियइन।  

  -२ सलटर िय कम जयने भयडयमय 
रहेको:  

 2205.10.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 
भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2205.10.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 
2205.10.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 

अल्कोहल भएको 
प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

  -अन्य:  

 

 
2205.90.10 ---१२ प्रसतशतसम्म अल्कोहल 

भएको 
प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2205.90.२0 ---१२ प्रसतशत भन्दय बढी १७ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.४४४।- 

 2205.90.30 ---१७ प्रसतशत भन्दय बढी 
अल्कोहल भएको 

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 
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22.06  अन्य कुहयएको (फमेण्टेड) पेय 
पदयर्थहरु (उदयहरणत: स्ययउबयट 
बनेको सयइडर,  नयसपयतीबयट 
बनेकय पेरी, कुहयएको मह र पयनी 
समलयएको समड, सयके); अन्यत्र 
नपरेकय िय समयिेश नभएकय 
कुहयएको पेय पदयर्थहरु (फमेण्टेड् 
विभरेजेज) को समिण चस्प्रटर 
कुहयइएकय पेय पदयर्थहरु 
(फमेण्टेड् विभरेजेज) तर्य 
अमयरक पेय पदयर्थ 
(ननअल्कोहोसलक विभरेजेज) 
हरुको   समिण। 

  

 2206.00.10 ---छ्ययङ्ग (कन्ट्री सबयर) प्रसत सलटर 
रु.४3।- 

 2206.00.20  ---सेम्पेन,  सेरी,  समड,  पेरी, 
सयइडर  

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

 2206.00.३0 ---सयके 
प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

 2206.00.४0 ---१७ प्रसतशतभन्दय बढी 
अल्कोहल भएको जसडिटुी समचित 
मददरय,  कक्टेल (अल्कोहसलक र 
अल्कोहसलक/ननअ्ल्कोहसलक 
समिण) तर्य अन्य फमेण्टेड 
मददरयहरू  

प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 

 2206.00.90 ---अन्य प्रसत सलटर 
रु.५१६।- 
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22.07  ८० प्रसतशत घनत्ि अल्कोहल 
शचि िय सो भन्दय मयसर् 
अल्कोहल शचि भएको अचन्डनेिडथ 
इर्ययल अल्कोहल र जनुसकैु 
अल्कोहल शचि भएको सडनेिडथ 
इर्यइल अल्कोहल र अन्य चस्प्रट  

  -८० प्रसतशत घनत्ि अल्कोहल 
शचि िय सो भन्दय मयसर् 
अल्कोहल शचि भएको अचन्डनेिडथ 
इर्ययल अल्कोहलाः  

 2207.10.10 ---अनसडनेिडथ इर्ययल अल्कोहल  
प्रसत सलटर 
रु.८०।- 

 2207.१०.२० ---आयतनमय ८० प्रसतशत िय सो 
भन्दय बढी अल्कोहल भएकय 
मददरयको कच्िय पदयर्थको रुपमय 
प्रयोग हनुे रेचक्टफयइड चस्प्रट  

प्रसत सलटर 
रु.८०।- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रय न्यटु्रल 
अल्कोहल) 

प्रसत सलटर 
रु.८६।- 

 2207.10.४0 ---एनहयइरस इर्यनोल (९९ 
प्रसतशतभन्दय बढी अल्कोहल 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.१२।- 

 2207.10.९0 ---अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.८६।- 

  -जसतसकैु अल्कोहल शचि भएको 
सडनेिडथ इर्ययल अल्कोहल र 
अन्य चस्प्रटाः   

 2207.२०.१० ---सडनेिडथ चस्प्रट (८० देचि ९९ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.३०।- 

 2207.२०.९० ---अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.८६।- 
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22.08  ८० प्रसतशत भन्दय कम घनत्ि 
अल्कोहल शचि भएको अविकृत             
(अनसडनेिडथ) एसर्ल अल्कोहल; 
अरि (चस्पररट्स), मददरय 
(सलकसथ) र अन्य मयदक 
(चस्पररिअुस) पेयहरु (बेभरेजेज)।   

  -अंगरुको ियइन िय अंगरु मयकथ बयट 
सनकयसलएको चस्प्रट (व्रयण्डी):      

 2208.20.10 ---ियइन िय ब्रयण्डीको कच्िय 
पदयर्थको रुपमय प्रयोग हनु े सिै 
प्रकयरकय मयदक द्रबहरु (चस्प्रट 
समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्याः  

 2208.20.९१  ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.20.९२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.20.९३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.20.९९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -ह्वीस्कीहरुाः  
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 2208.30.10 ---ह्वीस्कीको कच्िय पदयर्थको 
रुपमय प्रयोग हनुे मयदक द्रबहरु            
(चस्प्रट समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  

 2208.30.९१ ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.30.९२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.30.९३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.30.९९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -उिकुो उत्पयदनहरुलयई  कुहयएर 
िलुयई गरी सनकयसलएको रम र 
अन्य चस्प्रट:  

 2208.40.10 ---रम र अन्य चस्प्रटहरुको कच्िय 
पदयर्थको रुपमय प्रयोग हनु ेउिकुो 
उत्पयदनहरुलयई कुहयएर िलुयई 
गरी सनकयसलएको चस्प्रट समेतकय 
मयदक द्रबहरु 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  
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 2208.40.९१  ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.40.९२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.40.९३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.40.९९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -जीन र जेनेभय:  

 2208.50.10 ---चजन र जनेेभयको कच्िय 
पदयर्थको रुपमय प्रयोग मयदक 
द्रबहरु (चस्प्रट समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  

 2208.50.९१  ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.50.९२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 
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 2208.50.९३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.50.९९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -भोड्कयाः  

 2208.60.10 ---भोड्कयको कच्िय पदयर्थको 
रुपमय प्रयोग मयदक द्रबहरु (चस्प्रट 
समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  

 2208.60.९१  ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.60.९२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.60.९३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.60.९९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -मददरय (सलकसथ) तर्य उद्दीपक 
(कसडथयल्स):   
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 2208.70.10 ---मददरय (सलकसथ) तर्य उद्दीपक 
(कसडथयल्स) को कच्िय पदयर्थको 
रुपमय प्रयोग हनुे मयदक द्रबहरु 
(चस्प्रट समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  

 2208.70.9१ ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 2208.70.92 ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.70.93 ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) तययरी मददरय 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.70.9९ ----अन्य 
प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

  -अन्य:  

 2208.90.10 ---अन्य मददरयको कच्िय पदयर्थको 
रुपमय प्रयोग हनुे मयदक द्रबहरु 
(चस्प्रट समेत) 

प्रसत सलटर 
रु.२२८।- 

  ---अन्य:  

 2208.90.9१ ----१५ य.ुवप. शचिको (४८.५ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको)  

प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 
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 2208.90.9२ ----२५ य.ुवप. शचिको (४२.८ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.१३०६।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७४१।- 

 2208.90.9३ ----३० य.ुवप. शचिको (३९.९४ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.१२१५।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१७३५।- 

 2208.90.9४ ----४० य.ुवप. शचिको (३४.२३ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.६१०।– 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१०१७।– 

 2208.90.9५ ----५० य.ुवप. शचिको (२८.५३ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.४७२।– 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.९४४।– 

 2208.90.9६ ----७० य.ुवप. शचिको (१७.१२ 
प्रसतशत अल्कोहलको मयत्रय 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.४२।– 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.१३८।– 

 2208.90.9९ ----अन्य प्रसत सलटर 
रु.१७५०।- 

प्रसत एल.वप. 
सलटर 

रु.२०५९।- 

 द्रष्टव्य तर आययसतत मददरयको हकमय 
मयसर् उचल्लचित दरबन्दीमय 
तोवकएको अल्कोहलको मयत्रयमय 
एक प्रसतशत सम्म फरक भएमय 
सोही दरबन्दी लयग्नेछ र एक 
प्रसतशत भन्दय बढी फरक भएमय 
नचजकको उच्िदरको दरिन्दी 
अनसुयर अन्त:शलु्क लगयई असलु 
उपर गररनेछ।  
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२३.०९  जीिजन्तकुो आहयरको रुपमय 
प्रयोग हनुे तययरी िस्त।ु  

 २३०९.१०.०० -िदु्रय सबिीको लयसग रयचिएको 
कुकुर िय विरयलयको ियनय १० 

24.01  असनसमथत (अन्म्ययनफु्ययक्िडथ) सतुी; 
सतुीको अिशेर्   

 2401.10.00 -डयाँठबयट नछुट्ययइएको िय 
नसनकयसलएको सतुी (नट 
स्टेम्ड/स्ट्रीप्ड) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१३०।- 

 2401.20.00 -आंचशक िय पूणथरुपमय डयाँठबयट 
छुट्ययइएको िय सनकयसलएको सतुी 
(स्टेम्ड/ स्ट्रीप्ड) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१३०।- 

 2401.30.00 -सतुीको अिशेर् 
प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१३०।- 

24.02  सतुी िय सतुीको प्रसतस्र्यपक  
(सचव्स्टच्यूट) बयट िनेको ससगयर,  
िरुोट (िेरुट्स), सयनो ससगयर   
(ससगयररलस) र िरुोट (ससगरेट)।  

 2402.10.00 -सतुीको ससगयर, िरुोट (िेरुट) र 
सयनो ससगयर (ससगयरीलस) 

प्रसत चिल्ली 
रु.३०।- 

  -सतुीको िरुोट  (ससगरेट):  

 2402.20.10 ---वफल्टर नभएको प्रसत एम 
रु.७१०।– 

  ---वफल्टर भएको:  

 2402.20.21 ----७० सम.सम. सम्म लम्बयइको प्रसत एम 
रु.1६३५।- 

 2402.20.22 ----७० भन्दय बढी ७५ सम.सम. 
सम्म लम्बयइको 

प्रसत एम 
रु.२२२५।- 

 2402.20.23 ----७५ भन्दय बढी ८५ सम.सम. 
सम्म लम्बयइको  

प्रसत एम 
रु.२८८०।- 
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 2402.20.24 ----८५ सम.सम. भन्दय बढी 
लम्बयइको  

प्रसत एम 
रु.३९६५।- 

  -अन्य:  

 2402.90.10 ---तययरी सबडी प्रसत एम 
रु.9४।- 

 2402.90.20 ---सिै प्रकयरकय ससगयर प्रसत चिल्ली 
रु.३०।- 

 2402.90.९० ---अन्य प्रसत चिल्ली 
रु.३०।- 

24.03  अन्य सनसमथत (म्ययनफु्ययक्िडथ) सतुी 
र प्रसतस्र्यपक सतुी; समरुपी              
(होमोचजनयइज्ड) िय पनुसनथसमथत 
(ररकचन्स्टिएूटेड) सतुी; सतुीको 
रस र सयर।  

  -कुनै पसन अनपुयतमय सतुीको 
प्रसतस्र्यपक (सचव्स्टच्यूट) भएको 
िय नभएको धूमपयन गने सतुी :  

 २४०३.११.०० --यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य १ 
मय उचल्लचित ियटर पयइप 
टोब्ययको (तमयि)ु  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.२०००।- 

  --अन्य:  

 2403.19.10 ---पयइप टोबयको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.२०००।- 

 2403.19.20 --िरुोट तर्य सबडीको लयसग 
प्रशोसधत सतुी 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.३४३।- 

 2403.19.90 ---अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.३४३।- 

  -अन्य:  

 2403.91.00 --समरुपी (होमोचजनयइज्ड) िय 
पनुसनसमथत (ररकचन्स्टिएूटेड) सतुी 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

  --अन्य:  
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 2403.99.10 ---जदयथ, िैनी, नस (स्नफ) र 
गटु्िय र सनकोटीनयिु पयन 
मसलयहरु तर्य यस्तै सतुी समचित 
तययरी िस्तहुरु 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.८२१।- 

 2403.99.20 ---िनूय समलयई ियन े िदु्रय 
सबिीको लयसग प्ययवकङ्ग गररएको 
सतुी 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

 2403.99.30 ---िदु्रय सबिीको लयसग 
नरयचिएको कयवटएको सतुी (कट् 
टोबयको); धलुो सतुी (डस्ट 
टोबयको) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

  --अन्य: 
 

  ---अन्याः   

 २४०३.९९.९१ ----हकु्कय फ्लेिर प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१४००।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

२४.०४  दहन नगरी सयसले तयन्न ेउद्दशे्यले 
बनयइएकय सतुी, पनुसनथसमथत सतुी, 
सनकोवटन, सतुी िय सनकोवटनकय 
प्रसतस्र्यपकहरू भएकय 
उत्पयदनहरू; मयसनसको शरीरमय 
सनकोवटन प्रिेश गरयउने उद्दशे्यले 
बनयइएकय अन्य सनकोवटन भएकय 
उत्पयदनहरू  

  -दहन नगरी सयसले तयने्न उदे्दश्यले 
बनयइएकय उत्पयदनहरू:    

 २४०४.११.०० --सतुी भएको िय पनुसनथसमथत सतुी       प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

 २४०४.१२.०० --अन्य, सनकोवटन भएको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 
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 २४०४.१९.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४६०।- 

  -अन्य:  

 २४०४.९१.०० --मिुबयट (ओरल) प्रयोगको 
लयसग 80 

 २४०४.९२.०० --छयलयको मयध्यमबयट 
(ट्रयन्सडमथल) प्रयोगको लयसग  80 

 २४०४.९९.०० --अन्य 80 

25.15  असल असल टुियएको िय 
करौतीद्वयरय कयटेको िय अरु 
वकससमले कयटेको विचशष्ट गरुुत्ि 
२.५ िय बढी भएको िरपयटे 
(बगयथकयर समेत) वढक्कय िय पयतय 
मयिथल (ससंगममंर),  ट्रयभरवटन,  
इकोचजन र अन्य िनूद्वयरय स्मयरक 
िय भिन बनयउने ढंुगय र 
एलयियष्टर (स्फवटक ढंुगय)।  

  -मयिथल संगममथर र ट्रयभरवटन:  

 2515.12.00 --करौंतीद्वयरय असल असल कयवटएको 
िय अरु वकससमले कयटेको ियरपयटे 
(िगयथकयर समेत) वढक्कय िय पयतय ५ 

 2515.20.00 –इकोचजन िय अन्य िनू समचित 
स्मयरक िय भिन बनयउन े ढंुगय र 
एलयियष्टर (स्फवटक ढंुगय)  ५ 



 

204 
 

25.16  करौंतीद्वयरय िय अन्य वकससमले 
असल असल तयसछएको, कयवटएको 
िय टुियइएको ियरपयटे (बगयथकयर 
समेत) वढक्कय िय पयतयको रुपमय 
रहेको ग्रनेयइट (कडय पत्र्र),  
पफयथइरी, रेशय नभएको आग्नेय 
िट्टयन, िेसयल्ट, बलौटेढंुगय र 
स्मयरक एिं भिन बनयउने अन्य  
ढंुगय।  

  -कडय पत्र्र (ग्रनेयइट) :  

 2516.12.00 --करौंतीद्वयरय असल असल कयवटएको 
िय अन्य प्रकयरले कयटेको ियरपयटे  
(िगयथकयर समेत) वढक्कय िय पयतय 1५ 

  -बलौट ढंुगयाः  

 2516.20.10 ---टुक्र्ययइएकय िय नटुक्र्ययइएकय  
सगट्टी र बयटुसलएकय ढुङ्गयहरू 
(पेिल्स), २.५ इञ्चसम्मकय  1५ 

 2516.20.20 ---टुक्र्ययइएकय िय नटुक्र्ययइएकय  
२.५ इञ्चभन्दय बढीकय ढुङ्गयहरू 1५ 

 2516.20.30 ---टुक्र्ययइएकय िय नटुक्र्ययइएकय  
ढुङ्गयहरू र बयलिुयको समिण, छरयथ 1५ 

 2516.90.00 -अन्य स्मयरक िय भिन बनयउन े
ढंुगय 1५ 
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२५.२३  पोटथलेण्ड ससमेण्ट (िनु ढंुगय र 
दमुट मयटोलयई भट्टीमय पोल्दय 
बसनने ससमेण्ट), एलसुमनस ससमेण्ट 
(एलसुमसनयम अक्सयइड यिु 
ससमेण्ट), स्लयग ससमेण्ट, सपुर 
सल्फेट ससमेण्ट र अन्य यस्तै 
हयइरोसलक ससमेण्टहरु (पयनीमय 
कडय हनु े ससमेण्ट), रङ्गीन िय 
रङ्गहीन अर्िय चक्लन्कर  
(धयतमुल) को रुपमय।  

  -पोटथल्ययण्ड ससमेण्ट :  

 2523.21.00 --कृसत्रम रुपले रङ्गयएको िय 
नरङ्गयएको सेतो ससमेण्ट 

प्र.मे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.29.00 --अन्य (पोटथल्ययण्ड ससमेण्ट िैरो) प्र.मे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.30.00 -आलसुमनस ससमेण्ट प्र.मे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.90.00 -अन्य हयइरोसलक ससमेण्ट प्र.मे.टन 
रु.२२०।- 

32.08  अजलीय मयध्यममय प्रचिप्त                 
(सडस्पस्डथ) िय घसुलत (सडजोल्भ्ड)  
संश्लवेर्त पोसलमरहरु (बहभुयि) िय 
रयसययसनक ढंगबयट पररिसतथत                 
(मोसडफयइड) संश्लवेर्त 
पोसलमरहरुमय आधयररत रङ्गलेप 
(पेन्टस) र रोगन  (ियसनथस)हरु 
(इनयमेल र प्रलयियरस समेत); यस 
भयगको द्रष्टव्यमय पररभयर्य गरे 
अनसुयरकय घोलहरु (सोल्यूशन)।  

 3208.10.00 -पोसलष्टरमय आधयररत ७ 
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 3208.20.00 -एिेसलक िय सभनयइन 
पोसलमरहरुमय आधयररत ७ 

 3208.90.00 -अन्य ७ 

32.09  जलीय मयध्यममय सडष्पस्डथ (प्रचिप्त) 
िय सडजल्भ (घसुलत) गररएको 
कृसत्रम पोसलमरहरु (बहभुयग) िय 
रयसययसनक तिरले पररितथन 
गररएको प्रयकृसतक पोसलमरहरुमय 
आधयररत रङ्गलेप (पने्ट) र रोगन   
ियसनथस) इनयमेल र प्रलयियरस 
(ल्ययकसथ) समेत)।  

  -एिेसलक िय सभनयइल पोसलमरमय 
आधयररताः  

 ३२०९.१०.१० ---एिेसलक इमलु्सन ७ 

 ३२०९.१०.९० ---अन्य ७ 

 3209.90.00 -अन्य ७ 

32.10  अन्य रङ्ग लेप (पने्ट) र रोगन                 
(बयसनथस) (इनयमेल, प्रलयियरस 
ल्ययकर र सडस्टेम्पर समेत) छयलय 
तययरी गने (लेदर वफसनससंग) 
कयममय प्रयोग हनु ेियलकय तययरी 
ियटर वपगमेन्ट (जलीय बणथक)  

 ३२१०.००.१० ---सडकमय चिन्ह लगयउन े
र्मोप्लयवष्टक रङ्गलेप (र्मोप्लयवष्टक 
रोड मयवकथ ङ्ग मटेेररयल) ७ 

 ३२१०.००.९० ---अन्य ७ 
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३२.१४  सससयकयर (ग्लेचजयर) को पटु्टी, 
ग्रयफ्टीङ्ग पटु्टी, रेचजन ससमेन्ट, 
कौक (संसधबन्धक) यौसगकहरु र 
अन्य मयवष्टक (िोटो) हरु; 
चित्रकयरको भरौट  (वफसलङ्ग) हरु, 
गहृमिु (फ्ययसयड), सभत्री सभत्तो, 
भईु र तल्लो छत (सससलङ्ग) र 
यस्तै ठयउंको लयसग सतहको 
वकरण परयितथन सनरोधक 
उत्पयदनहरु।  

 ३२१४.१०.०० -कयिनकतयथ (ससशयको कयम गने 
ग्लेचजयर) को पोटीन (पटु्टी), 
रोपण िय कलम बयाँध्न े  
(ग्रयफ्टीङ्ग) पोटीन (पटु्टी), रेचजन 
ससमेण्टहरु, सचन्धबन्धक (कौवकङ्ग) 
यौसगकहरु  (कम्पयउण्डस) र 
अन्य मयचस्टक्स (िोटयहरु); 
चित्रकयर (पेण्टर) को भरौट 
(वफसलङ्गस)  ५ 

 ३२१४.९०.०० -अन्य  ५ 
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३३.०२  उद्योगमय कच्िय पदयर्थको रुपमय 
प्रयोग गररने ियलकय, सगुन्धयिु 
तत्िहरु (ओडोररफेरश 
सब्सटयन्सेज) कय समिणहरु 
(समक्सिसथ) र एक िय बढी 
त्यस्तय तत्िहरुको आधयर (बेससस) 
भएकय समिणहरु (मद्यसयरीय 
(अल्कोहोसलक) घोल (सोल्यूसन) 
हरु समेत); पेय पदयर्थहरु 
(बेभरेजेज) को उत्पयदन  
(म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्त प्रयोग हनुे 
ियलकय, सगुन्धयिु तत्िहरु 
(ओडोररफेरस सब्सटयन्सेस) मय 
आधयररत अन्य तययरी िस्तहुरु 
(वप्रपरेसन्स)।  

  -ियद्य िय पेय उद्योगमय प्रयोग हनु े
ियलकोाः  

 ३३०२.१०.१० ---मद्यसयरीय (अल्कोहोसलक) घोल 
(सोल्यूसन) हरुमय प्रयोग हनुे 
सगुन्धयिु तत्िहरु (ओडोररफेरश 
सब्सटयन्सेज) ५ 

33.03 3303.00.00 सगुचन्धत िय शरीर सफयई 
सम्बन्धी पयनी। १५ 
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33.04  सौन्दयथ िय रुप-सज्जय (मके-अप) 
कय सयमयनहरु (और्धी बयहेकको), 
छयलयको सरुियको लयसग प्रयोग 
गररने िस्तहुरु; घयम छल्ने िय 
घयमद्वयरय (छयलय) रङ्गयउन े
(सनट्ययन) सयमयनहरु समेत;  हयत 
र नङ प्रशयधनहरु (मेसनक्योर) िय 
गोडयको उपियर सम्बन्धी                     

(पेसडक्योर) सयमयनहरु।  

 3304.10.00 -ओठ सज्जय (सलप मेकअप) कय 
सयमयनहरु १५ 

 3304.20.00 -आाँिय सजयउने (आइ मेकअप) 
कय सयमयनहरु १५ 

  -हयत गोडयकय नङ उपियर 
सम्बन्धी प्रशयधनहरुाः  

 ३३०४.३०.१० ---नङपोसलस १५ 

 ३३०४.३०.९० ---अन्य १५ 

 3304.91.00 --संपीसडत (कम्प्रसे्ड) गरेको िय 
नगरेको पयउडर  १५ 

  --अन्याः  

 ३३०४.९९.१० ---अनहुयरमय लगयउने विम १५ 

 ३३०४.९९.३० ---शरीरमय लगयउन ेलोसन १५ 

 ३३०४.९९.५० ---छयलयको सरुियको लयसग प्रयोग 
गररने िदु्रय सबिी प्ययकमय रहेको 
पेट्रोसलयम जेली १५ 

 ३३०४.९९.९० ---अन्य १५ 

33.05  कपयलमय प्रयोग गररने सयमयनहरु।  
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 3305.10.00 -स्ययम्पूहरु १5 

 3305.20.00 -स्र्ययी रुपमय कपयल ससधय गने 
िय घमुयउरो बनयउन ेसयधनहरु १5 

 3305.30.00 -कपयल रङ्गयउन ेप्रलयियरस १5 

  -अन्याः  

 ३३०५.९०.१० ---कपयलमय लगयउने तेल १5 

 ३३०५.९०.२० ---कपयलमय लगयउने रङ्ग १5 

 ३३०५.९०.३० ---कपयलमय लगयउने विम १5 

 ३३०५.९०.४० ---कपयलमय लगयउने कचण्डसनर १5 

 ३३०५.९०.९० ---अन्य १5 

33.06  मिु सम्बन्धी (ओरल) िय दयाँत 
सम्बन्धी (डेण्टल) स्ियस््य                
(हयइचजन) सनसमत्तकय तययरी 
िस्तहुरु (वप्रपरेसन्स),  दन्त 
चस्र्रक लेदो र िणूथ (डेञ्चर 
वफक्सेवटभ पेष्टस र पयउडसथ) 
समेत; अलग अलग 
(इनसडसभजअुल) िदु्रय सबिीको 
प्ययकेजमय भएको दयाँत हरुको िेप 
(बीिको भयग) सफय गनथ प्रयोग 
गररने तन्त ु(ययनथ) (डेण्टल ल्फौस 
िय दयाँत िय दयाँतको िेप सफय गनथ 
बनयइएको मलुययम ियलको 
धयगो)।  

 3306.10.00 -दन्त मिनहरु (डेचण्टफ्रीसेस) १५ 

 3306.20.00 -दयाँतहरुको िेप सफय गनथ प्रयोग 
गररने तन्त ु(डेण्टल फ्लस) १५ 

 3306.90.00 -अन्य  १५ 
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33.07  दयह्री बनयउने (वप्रशेभ, शेसभङ्ग र 
आफ्टरशेभ) सयमयनहरु, गन्ध 
हटयउने, नहुयउन े सयमयनहरु, रौं 
िइुल्ययउने सयमयनहरु र अन्यत्र 
नपरेकय, अन्य सगुचन्धत िृंगयररक 
िय सर सफयइकय सयमयनहरु;  
विसंियमक तत्िहरु भएको िय 
नभएको, सगुचन्धत भएको िय 
नभएको कोठय गन्धहयरक             

(सडओडोरयइजर) सयमयनहरु।  

 3307.10.00 -दयह्री बनयउन े (वप्रशेभ, शेसभङ्ग र 
आफ्टरशेभ) सयमयनहरु १5 

 3307.20.00 -ब्यचिगत गन्ध हटयउन ेर पसीनय 
रोक्ने सयमयनहरु १५ 

 3307.30.00 -सगुचन्धत नहुयउन े लिण र 
स्नयनकय सयमयनहरु १५ 

  -कोठय सगुचन्धत पयने िय कोठयको 
दगुथन्ध हटयउने सयमग्रीहरु धयसमथक 
कयममय प्रयोग हनुे सगुचन्धत 
सयमयनहरु समेताः  

 ३३०७.४१.०० --"अगरबत्ती" र अन्य बयलेपसछ 
सगुचन्धत हनुे सयमयनहरु १५ 

 ३३०७.४९.०० --अन्य १५ 

 3307.90.00 -अन्य १५ 
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34.01  सयबनु; सयबनु भएकय िय नभएकय 
छड िय डण्डी (ियर) वटवकयय 
(केक), सयाँिोमय ढयलेर (मोल्डेड) 
बनेकय रुप िय आकृसतकय, बयह्य 
भयगमय असर पयने (सफेस 
एचक्टभ) प्रयंगयररक उत्पयदन िय 
विरिनहरु (वप्रपरेसन्स) सयबनु भए 
िय नभएकय तरल (सलचक्िड) िय 
लेदो (िीम) रुपमय भएको र िदु्रय 
सबिीको लयसग प्रस्ततु गररएकय 
(पटु अप फर ररटेल सेल) नहुयउन 
(ियससङ द स्कीन) सनसमत्तकय बयह्य 
भयगमय असर पयने (सफेस 
एचक्टभ) प्रयंगयररक उत्पयदन िय 
विरिन (वप्रपरेसन्स) हरु; सयबनु 
(सोप) िय अपमयजथक (सडटजेण्ट) 
द्रब्य संससि    (इचम्प्रग्नेटेड),  
विलेवपत (कोटेड) िय आिृत्त 
(कभडथ) भएकय कयगत,  गद्दय 
(ियसडङ्ग), जमोठ (फेल्ट) र 
ियनेतरिस्त ु(ननिभेुन्स)।               

 3401.11.00 --ट्ियइलेट (शयरीररक सफयई) को 
प्रयोगको लयसग (और्सधमूलक 
उत्पयदन समेत  5 

 3401.19.00 --अन्य  5 

  -अन्य रुपकय सयिनुाः  

 ३४०१.२०.१० ---सोसडयम फ्ययट्टी एसीड सयल्ट 
(सोप नडुल्स) 5 

 ३४०१.२०.९० ---अन्य 5 
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 3401.30.00 -छयलय सफय गने (नहुयउने) कययथ 
सनसमत्तकय बयह्य भयगमय असर पयने,  
तरल (सलचक्िड) िय लेदो (िीम) 
रुपमय भएकय िदु्रय सबिीको लयसग 
प्रस्ततु भएकय प्रयंगयररक उत्पयदन 
(प्रोडक्ट्स) तर्य विरिनहरु  
(वप्रपरेसन्स) 5 

34.02  प्रयंगयररक बयह्य भयगमय असर पयने 
कयरकहरु (एजेन्ट)(सयबनु 
बयहेक); बयह्य भयगमय असर पयने 
तययरी िस्तहुरु, धनुे (ियससङ्ग) 
उत्पयदनहरु  (धनुे सहययक 
सयमयन समेत) र शीर्थक ३४.०१ 
मय उल्लेि भएकय बयहेक सयबनु 
भएको िय नभएको सफय गने 
(चक्लसनङ्ग) सयमयनहरु।  

  -िदु्रय सबिीको लयसग रयचिएकय िय 
नरयचिएकय एनआयोसनक प्रयङ्गयररक 
बयह्य भयगमय असर पयने (सफेस 
एचक्टभ) कयरक (एजने्ट)हरू:  

 ३४०२.३१.०० --सलसनयर अलकयइलबने्जीन 
सलफोसनक अम्लहरू र सतनकय 
लिणहरू 5 

 ३४०२.३९.०० --अन्य 5 

  -िदु्रय सबिीको लयसग रयचिएकय िय 
नरयचिएकय अन्य प्रयङ्गयररक बयह्य 
भयगमय असर पयने (सफेस 
एचक्टभ) कयरक (एजने्ट)हरू:  

 ३४०२.४१.०० --क्ययटआयोसनक 5 
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 ३४०२.४२.०० --नन-आयोसनक 5 

 ३४०२.४९.०० --अन्य 5 

  -िदु्रय सबिीकय लयसग रयचिएकय 
तययरी िस्तहुरू:  

 ३४०२.५०.१० ---सडटरजने्ट पयउडर 5 

 ३४०२.५०.९० ---अन्य 5 

 3402.90.00 -अन्य 5 

38.14 3814.00.00 प्रयंगयररक संयिु द्रिक (सोल्भेन्ट) 
र पयतलो पयने (सर्नर) पदयर्थ, 
अन्यत्र नपरेको; प्रलेप (पेन्ट) र 
रोगन (ियसनथस) हटयउने िय मेट्न े
तययरी  सयमयनहरु। 

प्रसत सल. 
रु.२२।– 

३९.१७  प्लयवष्टककय, नलीहरु, पयइपहरु र 
होजहरु (लयमो लिकदयर 
नलीहरु) र सतनकय जडयनहरु 
जस्तै जोनीहरु, इल्िोज (कुहनुो), 
प्लयन्जहरु (ियवहर सनस्कने भयग)।  

 ३९१७.१०.०० -वफाँ ज नउड्न े प्रोवटन िय कोर्ीय 
िस्तहुरुकय कृसत्रम आन्द्रयभ ुाँडी 
(ससेज केससङस) ५ 

  -नलीहरु, पयइपहरु र होजेज 
(लयमो लिकदयर नलीहरु), दह्रोाः  

 ३९१७.२१.०० -इर्यइसलनको पोसलमरको ५ 

 ३९१७.२२.०० --प्रोवपसलनको पोसलमरको ५ 

 ३९१७.२३.०० --सभनययल क्लोरयइडको 
पोसलमरको ५ 
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 ३९१७.२९.०० --अन्य प्लयवष्टकको ५ 

  -अन्य नलीहरु, पयइपहरु र 
होजहरु (लयमो लिकदयर 
नलीहरु):  

 ३९१७.३१.०० --न्यूनतम धड्कयको ियप (बस्टथ 
प्रसेर) २७.६ एमपीए भएको 
लिकदयर नलीहरु, पयइपहरु र 
होजहरु (लयमो लिकदयर 
नलीहरु) ५ 

 ३९१७.३२.०० --अन्य, सिल (ररइन्फोस्डथ) 
नगरयइएकय िय अरु वकससमबयट 
अन्य पदयर्थहरुकय सयर् 
नसमसयइएकय, वफवटङ (उपकरण 
पयटथपजुयथ जस्तय सयमयनहरु) 
बयहेककय ५ 

 ३९१७.३३.०० --अन्य, सिल नगरयइएकय िय 
अन्य पदयर्थहरु नसमसयइएकय, 
वफवटङ (उपकरण, पयटथपजुयथ जस्तय 
सयमयनहरु) सवहतकय ५ 

 ३९१७.३९.०० --अन्य ५ 

 ३९१७.४०.०० -वफवटङहरु (उपकरण, पयटथपजुयथ 
जस्तय सयमयनहरु) ५ 

३९.१८  टयइलहरुको रुपमय िय रोलमय 
आफै टयंससने िय नटयंससन े
प्लयवष्टकको भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभररङ); यस भयगको द्रष्टब्य ९ 
मय  उचल्लचित प्लयवष्टककय सभत्तो 
र सससलङकय  ढयक्न े िस्तहुरु 
(कभररङस) ।  
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  -सभनययल क्लोरयइडकय 
पोसलमरकोाः  

 ३९१८.१०.१० ---टययलको रुपमय िय रोलमय 
रहेकय भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभररङ) ५ 

 ३९१८.१०.९० ---अन्य ५ 

  -अन्य प्लयवष्टककोाः  

 ३९१८.९०.१० ---टययलको रुपमय िय रोलमय 
रहेकय भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभररङ) ५ 

 ३९१८.९०.९० ---अन्य ५ 

३९.२०  अकोशीय (नन्सेललु्यर) र असिल                
(नवट्रइन्फोस्ड), अस्तर नहयसलएको 
िय पटसलत (लेसमनटे) नगररएको, 
आधयर (सपोटथ) नहयसलएको िय 
यस्तै अरु सयमयनसाँग नजोसडएकय 
प्लयवष्टककय अन्य प्लेटहरु, 

ससटहरु, वफल्म, फ्ियईल र 
चस्ट्रपहरु।  

  -इर्यइसलनको पोसलमरकोाः  

 ३९२०.१०.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.१०.९० ---अन्य 5 

  -प्रोवपसलनको पोसलमरकोाः  

 ३९२०.२०.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.२०.९० ---अन्य 5 

  -स्टयइररनको पोसलमरकोाः  
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 ३९२०.३०.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.३०.९० ---अन्य 5 

  -सभनययल क्लोरयइडकय 
पोसलमरहरुकोाः  

  --तौलको वहसयिले ६ 
प्रसतशतभन्दय घटी सघुट्यकयरी 
(प्लयवष्टसयइजसथ) नरहेकोाः  

 ३९२०.४३.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.४३.९० ---अन्य 5 

  --अन्याः  

 ३९२०.४९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.४९.९० ---अन्य 5 

  -एिेसलक पोसलमरकोाः  

  --पोसल (समर्यइल समर्यविलेट) 
कोाः  

 ३९२०.५१.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.५१.९० ---अन्य 5 

  --अन्याः  

 ३९२०.५९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.५९.९० ---अन्य 5 

  -पोसलकयिोनेटहरु, अचल्कडरेचजन्स, 

पोसलएसलल इष्टरहरु िय अन्य 
पोसलष्टरहरुाः  

  --पोसलकयिोनटेहरुकोाः  
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 ३९२०.६१.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.६१.९० ---अन्य 5 

  --पोसल (इर्यइसलन टेररफ्र्यलेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.६२.९० ---अन्य 5 

  --असंतपृ्त पोसलष्टरहरुकोाः  

 ३९२०.६३.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.६३.९० ---अन्य 5 

  --अन्य पोसलष्टरहरुकोाः  

 ३९२०.६९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.६९.९० ---अन्य 5 

  -सेललुोज िय यसकय रयसययसनक 
ब्यूत्पचत्तहरुकोाः  

  --पनुउथत्पयददन सेललुोजकोाः  

 ३९२०.७१.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.७१.९० ---अन्य 5 

  --सेललुोज एससटेटकोाः  

 ३९२०.७३.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.७३.९० ---अन्य 5 

  --अन्य सेललुोज ब्यूत्पचत्तहरुकोाः  

 ३९२०.७९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.७९.९० ---अन्य 5 
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  -अन्य प्लयवष्टकहरुकोाः  

  --पोसल (सभनययल िटुयईरन) कोाः  

 ३९२०.९१.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.९१.९० ---अन्य 5 

  --पोसलययमयइडकोाः  

 ३९२०.९२.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.९२.९० ---अन्य 5 

  --एसमनो-रेचजन्सकोाः  

 ३९२०.९३.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.९३.९० ---अन्य 5 

  --फेनोसलक रेचजन्सकोाः  

 ३९२०.९४.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.९४.९० ---अन्य 5 

  --अन्य प्लयवष्टककोाः  

 ३९२०.९९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२०.९९.९० ---अन्य 5 

३९.२१  प्लयवष्टककय अन्य प्लेटहरु, 

ससटहरु, वफल्म, फ्ियइलहरु र 
स्ट्रीपहरु।  

  -कोशमय (सेललुर):  

  --स्टयइररनको पोसलमरकोाः  

 ३९२१.११.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२१.११.९० ---अन्य 5 
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  --सभनययल क्लोरयइड पोसलमरकोाः  

 ३९२१.१२.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२१.१२.९० ---अन्य 5 

  --पोसलयूरेरे्नकोाः  

 ३९२१.१३.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२१.१३.९० ---अन्य 5 

  --पनुउथत्पयददत (ररजेनरेटेड) कोर् 
(सेललुोज) कोाः  

 ३९२१.१४.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२१.१४.९० ---अन्य 5 

  --अन्य प्लयवष्टकहरुकोाः  

 ३९२१.१९.१० ---मदु्रण गररएको 5 

 ३९२१.१९.९० ---अन्य 5 

  -अन्याः  

  --अन्याः  

  ---मदु्रण गररएकोाः  

 ३९२१.९०.११ ----सनमयइकय र फरमयइकय 
जस्तय डेकोरेवटभ लेसमनेट ससट्स  5 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्य 5 

  ---अन्याः  

 ३९२१.९०.९१ ----र्मयथकोल 5 

 ३९२१.९०.९२ ----सनमयइकय र फरमयइकय 
जस्तय डेकोरेवटभ लेसमनेट ससट्स 5 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्य 5 
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39.22  प्लयवष्टककय स्नयनगयर (िय्स)हरु,  
िहधुयर स्नयनयगयर (सयिर िय्स)् 
हरु, पयनी आउन े र सनस्कन े
व्यिस्र्य सवहतको डुाँड (ससङ्क) हरु,  
प्रियलनयधयर (ियश-बेससन), सबडेट 
हरु, ल्ययभोटरी प्ययनहरु,  आसनहरु 
(ससट्स) र ढकनीहरु (कभसथ), 
प्रियलन जलयधयर(फ्लससङ्ग 
ससस्टन्सथ)  हरु र यस्तै 
सरसफयइकय समयनहरु   
(स्ययनीटरी िेयर)  

 3922.10.00 -स्नयनयगयर (िय्स) हरु, िहधुयर 
स्नयनयगयर (शयिर िय्स) हरु डुाँड 
(ससङ्कस) हरु तर्य प्रियलनयधयर 
(ियस िेससन्स हरु) 5 

 3922.20.00 -ल्ययभोटरी ससटहर (आसनहरु) र 
ढकनीहरु (कभरहरु) 5 

 3922.90.00 -अन्य 5 

39.23  मयलसयमयनको ओसयरपसयर                     
(कन्भेयेन्स) िय पररिेष्टन (प्ययक) 
गने प्लयवष्टककय सयमयनहरु; 
प्लयवष्टककय पौलो िय िजुो 
(स्टोपसथ) ढकनी (सलड्स),  
सबकयथहरु(क्ययप्स) र अन्य बन्द 
गने (क्लोजसथ) सयमग्रीहरु।  

  -बयकस (कन्तरु िय सन्दूस) हरु, 
केस (िट्टय िय पेटी) हरु,  टोकरी 
िय डयलो (िेटस) र यस्तै 
सयमग्रीहरु:   
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 3923.10.10 ---प्लयवष्टककय पररिेष्टन (प्ययक) 
गने ट्यूिहरु  5 

 ३९२३.१०.२० ---अण्डय रयख्न ेिेट 5 

 3923.10.90 ---अन्य 5 

  -बोरय िय रै्लो (स्ययक्स) र 
झोलयहरु (ब्ययगहरु) कोन्स 
(डोको,  सोली जस्तय सयमयनहरु) 
समेत) :  

 3923.21.00 --इर्यइसलनकय पोसलमरहरुकय 5 

 3923.29.00 --अन्य प्लयवष्टकहरुको 5 

  -कयियथइज (िोयय इत्ययदद बनुी 
मोहे्रको ठूलो बोतल), बोतलहरु 
फ्लयस्कहरु र त्यस्तै सयमयनहरु:  

 3923.30.10 ---पेट बोतल (बोतल वप्रफमथ) 5 

 3923.30.90 ---अन्य 5 

 3923.50.00 -पौलो िय िजुोहरु (स्टोपसथ),  
ढकनीहरु (सलड्स), सबकयथहरु 
(क्ययप्स) र अन्य बन्द गने 
सयमग्रीहरु (क्लोजसथ) 5 

  -अन्याः  

 ३९२३.९०.१० ---कम्पोचजट एल.वप.जी. ग्ययाँस 
सससलण्डर 5 

 ३९२३.९०.९० ---अन्य 5 
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39.24  प्लयवष्टककय भोजनपयत्रहरु (टेबलु- 
िेयर),  भयन्सयकय पयक 
उपकरणहरु       (वकिेन 
िेयर), अन्य घरयययसी सयमयनहरु 
र सरसफयई सम्िन्धी               
(हयइजेसनक) िय शौि र िृङ्गयर               
(ट्ियइलेट) कय समयनहरु  

  -टेिलुकय भोजनपयत्रहरु 

(टेिलुिेयर), भयन्सयकय पयक 
उपकरणहरु  (वकिेनिेयर):  

 3924.10.10 ---बच्ियलयई दूध ििुयउने बोतल 5 

 3924.10.20 ---मेलयमयइनकय भयाँडय 5 

 3924.10.90 ---अन्य 5 

 3924.90.९0 ---अन्य 5 

39.25  अन्यत्र नपरेको कमीकय 
प्लयवष्टककय ज्ययिलहरु (विल्डसथ 
िेयर)  

 3925.10.00 -३०० सल. भन्दय िढी िमतयकय 
ररजभ्ियथयसथ ट्ययङ्कस, तरल पदयर्थ 
रयख्न े बडयबडय भयडय (भ्ययट्स) र 
त्यस्तै कन्टेनरहरु 5 

 3925.20.00 -ढोकयहरु, झ्ययलहरु र सतनकय 
फे्रम (िौकोसहरु) र ढोकयकय 
संघयरहरु 5 

 3925.30.00 -सटर (कपयट) हरु, झ्ययलकय 
चझलसमल पदयथहरु (भेनेससयन 
ब्ल्ययण्डससमेत) र त्यस्तै 
सयमयनहरु र सतनकय अियि 
(पयटथस) हरु 5 
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  -अन्याः  

 ३९२५.९०.१० ---रुवफङ्ग ससट र रुवफङ्ग टययल ५ 

 ३९२५.९०.२० ---पफ स्ययण्डिीि ियल एण्ड रुफ 
प्ययनल 5 

 ३९२५.९०.३० ---अलसुमसनयम कम्पोचजट प्ययनल 5 

 ३९२५.९०.९० ---अन्य 5 

39.26  प्लयवष्टककय अन्य सयमग्रीहरु र 
शीर्थक ३९.०१ देचि ३९.१ 
सम्मकय अन्य पदयर्थहरुकय  
सयमयनहरु।  

 3926.10.00 -कयययथलय िय विद्ययलयकय 
आपूसतथहरु (सप्लयइज) 5 

  -पररधयन सयमग्रीहरु (लगुयफयटो र 
सहययक पररधयन सयमग्रीहरु 
(क्लोददङ एक्सेसरीज) (पन्जय 
(ग्लोभ्स), समटेन्स (बढुी औलंय 
एकयसतर अरु ियरिटय औलय 
एकैठयउं अकोसतर ढयक्ने गरी 
तययर गरेको पियहरु) र औलयहरु 
िलैु रहन े ियलकय पियहरु 
(समट्स) समेताः  

  ---ग्लोभ्साः  

 ३९२६.२०.१९ ----अन्य 5 

  ---गयउनाः  

 ३९२६.२०.२९ ----अन्य 5 

  ---एप्रोनाः  

 ३९२६.२०.३९ ----अन्य 5 
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  ---फेस ससल्ड:  

 ३९२६.२०.४९ ----अन्य 5 

 ३९२६.२०.९० ---अन्य 5 

 3926.30.00 -फसनथिरकय कयउिहरुकय 
वफवटङ्गहरु, उपकरण,  पयटथपजुयथ 
जस्तय सयमयनहरु िय यस्तै 
सयमयनहरु 5 

 3926.40.00 -लघ ुप्रसतमयहरु (स्ट्ययट्यटू्स) 5 

  -अन्याः  

  ---अन्याः  

 3926.90.9१ ----सत्रपयल र पयलहरु 5 

 3926.90.9२ ----लेिल र ट्ययगहरु 5 

 3926.90.९४ ----कपडय झणु्ड्ययउन ेह्ययङ्गरहरु 5 

 3926.90.9५ ----प्लयवष्टकको कृसत्रम घयाँसको 
टफथ  5 

 3926.90.९९ ----अन्य 5 

४४.०१  बयल्ने दयउरय, मढुय, चिरेको मोटो 
टुिय            (विलेट), हयंगय 
विंगय िय दयउरयको बयधेको विटो, 
िय यस्तै रुपमय; कयठकय 
िोइटयिोइटी िय मससनय 
टुियटयिी (पयवटथकल); कयठ 
चिरेको धलुो, कयठको अिशेर्, रद्दी 
िस्त,ु मढुो, वव्रकेट (सर्िेर 
बनयइएको िक्कय), पेलेट 
(मट्ययङ्कग्रय) िय यस्तै रुपमय 
एकसत्रत गररएको िय नगररएको ।  
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  -बयल्ने दयउरय, मढुय, चिरेको मोटो 
टुिय (विलेट), हयंगय विंगय िय 
दयउरयको बयधेको विटो, िय यस्तै 
रुपमयाः  

 ४४०१.११.०० --कोणधयरी (कोसनफेरस) 5 

 ४४०१.१९०० --गैह्र कोणधयरी (नन-कोसनफेरस) 5 

  -कयठको िोइटय िोइटी िय मससनय 
टुियटयिी  (पयचर्रटथकल):  

 ४४०१.२१.०० --देिदयर जयसतकय (कोसनफरस) 5 

 ४४०१.२२.०० --देिदयर जयसत बयहेककय 
(नन्कोसनफेरस) 5 

  -कयठको  धलुो, अिशेर् र 
पत्रलुयई   मढुय,  सब्रकेट, गवुटकय 
(पेलेट) हरू िय यस्तै रूपमय 
एकसत्रत गररएको  :   

 ४४०१.३१.०० --कयठकय गवुटकय (उड पेलेट) 
हरु 5 

 ४४०१.३२.०० --कयठकय सब्रकेटहरू 5 

 ४४०१.३९.०० --अन्य 5 

  -एकसत्रत नगररएको कयठको धलुो, 
अिशेर् र पत्र:ु  

 ४४०१.४१.०० --कयठको धलुो 5 

 ४४०१.४९.०० --अन्य 5 

४४.०२  एकसत्रत गररएको िय नगररएको 
कयठको गोल, ििटय (शेल) को 
िय विययाँ (नट) को गोल समेत ।  

 ४४०२.१०.०० -बयाँसको 5 
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 ४४०२.२०.०० -ििटय (शेल) िय सबययाँ (नट) कय 5 

 ४४०२.९०.०० -अन्य 5 

४४.०३  बोिय िय कयठको ियवहरी नरम 
भयग तयछेको िय नतयछेको िय 
मोटय मोटी ढंगले ियरपयटे पयरेको 
अपररमयचजथत कयठ।  

  -रङ्गलेप (पने्ट) िणथक रङ्ग (स्टेन), 
विओसोट िय अन्य संरचित 
(वप्रजभेवटभ) हरूद्वयरय उपियर 
गररएकोाः  

 ४४०३.११.०० --कोणधयरी (कोसनफेरस) 5 

 ४४०३.१२.०० --गैर कोणधयरी (नन-कोसनफेरस) 5 

  -अन्य, कोणधयरी (कोसनफेरस):  

 ४४०३.२१.०० --सल्लय (पयइनस प्रजयसतहरू)को,  
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर िय 
बढी भएको 5 

 ४४०३.२२.०० --सल्लय (पयइनस जयतहरू) को, 
अन्य 5 

 ४४०३.२३.०० --देिदयरू (एसबएस प्रजयसतहरू) र 
सरल (वपससयय प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर िय 
बढी भएको 5 

 ४४०३.२४.०० -देिदयरु (एसबएस जयतहरू) र 
स्प्रसु (वपससयय जयतहरू) को, अन्य 5 



 

228 
 

 ४४०३.२५.०० --अन्य, सबैभन्दय सयनो सतयथक-
छेदन आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर िय 
बढी भएको 5 

 ४४०३.२६.०० --अन्य 5 

  -अन्य, उष्णप्रदेशीय (ट्रवपकल) 
कयठकोाः  

 ४४०३.४१.०० --गयढय रयतो मेरयन्ती, हलकुय रयतो 
मेरयन्ती र मेरयन्ती बयको 5 

 ४४०३.४२.०० --वटक 5 

 ४४०३.४९.०० --अन्य 5 

  -अन्याः  

 ४४०३.९१.०० --ओकको  5 

 ४४०३.९३.०० --बीि (फयगस प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस सेक्सनल 
डयइमेन्सन) १५ से.सम .िय  बढी 
भएको 5 

 ४४०३.९४.०० --बीि (फयगस जयतहरू) को, अन्य 5 

 ४४०३.९५.०० --भोजपत्र (बेटुलय प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो  सतयथक-छेदन 
आययम (िस सेक्सनल 
डयइमेन्सन) १५ से.सम .िय  बढी 
भएको 5 

 ४४०३.९६.०० --भोजपत्र (बिथ) (बेटुलय जयतहरू) 
को, अन्य 5 

 ४४०३.९७.०० --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन 
(पोपलुस जयतहरू) को 5 
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 ४४०३.९८.०० --मसलय (यकुसलप्टस जयतहरू) 
को 5 

  --अन्याः  

 ४४०३.९९.१० ---५ इञ्च िय सो भन्दय कम 
मोटयईमय लम्ियईमय  चिरेको 5 

 ४४०३.९९.९० ---अन्य 5 

४४.०४  हपुको कयठ; कयठको चिरेको ियंिय 
(पोल); सतियरेको तर लम्ियइमय 
नचिरेको कयठको घोिय (पयइल), 
वकलो (वपकेट) र एकयपवट्ट 
सतियररएको घोिो (स्टेक); 
सयधयरण रुपले कयाँटछयाँट गरेको 
तर नदोब्रयएको, निंग्ययएको, 
अरुर्ोक नबनयएको टेक्न े लट्ठी, 
छयतयको डण्डी, औजयरको डण्डी िय 
त्यस्तै सयमयन बनयउन उपयिु हनु े
ियलको कयठको छडी,  
िोइटयिोइटी कयठ (चिपउड) र 
यस्तै ।  

 ४४०४.१०.०० -देिदयर जयसतको (कोसनफरस) 5 

 ४४०४.२०.०० -देिदयर जयसतको बयहेक 
(नन्कोसनफरस) 5 

४४.०५ ४४०५.००.००  कयठको ऊन; कयठको वपठो । 5 

४४.०६  रेल िय ट्रयमको कयठकय पटरीहरु 
(चस्लपर) (िस-टयइज) ।  

  -असंससि (नट इचम्प्रग्नेटेड):  

 ४४०६.११.०० --कोणधयरी (कोसनफेरस) 5 

 ४४०६.१२.०० --गैर कोणधयरी (नन-कोसनफेरस) 5 

  -अन्याः  
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 ४४०६.९१.०० --कोणधयरी (कोसनफेरस) 5 

 ४४०६.९२.०० --गैर कोणधयरी (नन-कोसनफेरस) 5 

४४.०७  लम्ियइमय चिरेको िय कयटेको 
(चिप्ड), तयछेको  (स्लयइस्ड) िय 
बोिय हटयएको (वपल्ड) रण्डय 
लगयएको िय नलगयएको, अपघर्थक 
लगयई चिल्ययएको िय नचिल्ययएको 
िय छेउमय जोड (इन्ड ज्ियइन्टेड) 
गररएको िय नगररएको ६ एम एम 
भन्दय बढी मोटयईको कयठ ।  

  -कोणधयरी (कोसनफेरस):  

 ४४०७.११.०० --सल्लय -पयइन्स जयतहरू) को 5 

 ४४०७.१२.०० --देिदयरु (एसबएस जयतहरू) र 
स्पुर्स (वपससयय जयतहरू) को  5 

 ४४०७.१३.०० --एस-पी-एफ (सरल (वपससयय 
प्रजयसतहरू), सल्लो (पयइनस 
प्रजयसतहरू) र देिदयरू (एबीएस 
प्रजयसतहरू)) को 5 

 ४४०७.१४.०० --हेम-फर (पचश्चमी हेमलक (सगुय 
हेटेरो वफल्लय) र देिदयरू 
((एबीएस प्रजयसतहरू)) को" 5 

 ४४०७.१९.०० --अन्य 5 

  -उष्णप्रदेशीय (ट्रवपकल) कयठकोाः  

 ४४०७.२१.०० --महोगनी (स्िीटेसनयय एस पी पी) 5 

 ४४०७.२२.०० --सभरोलय, इमबइुयय र बयल्सय 5 

 ४४०७.२३.०० --वटक 5 

 ४४०७.२५.०० --गयढय रयतो मेरयन्ती, हलकुय रयतो 
मेरयन्ती र मेरयन्ती बयको 5 
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 ४४०७.२६.०० --सेतो लोआाँ, सेतो मेरयन्ती, सेतो 
सरययय, पहेंलो मेरयन्ती र अलयन 5 

 ४४०७.२७.०० --सयपेली 5 

 ४४०७.२८.०० --इरोको 5 

 ४४०७.२९.०० --अन्य 5 

  -अन्याः  

 ४४०७.९१.०० --ओकको  5 

 ४४०७.९२.०० --बीिको 5 

 ४४०७.९३.०० --मेपलको (एसर एस पी पी) 5 

 ४४०७.९४.०० --पैंयू (िेरी) को (प्रनुसु एस पी 
पी) 5 

 ४४०७.९५.०० --एश िृि (ओसलभ जयतको रुि) 
को (फे्रजेसनयस एस पी पी) 5 

 ४४०७.९६.०० --भोजपत्र (बिथ) (बेटुलय जयतहरू) 
को 5 

 ४४०७.९७.०० --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन 
(पोपलुस जयतहरू) को 5 

 ४४०७.९९.०० --अन्य 5 
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४४.०९  जनुसकैु वकनयरय िय मोहडयतफथ  
एकनयससाँग आकयर ददइएको 
(चजब्रो बनयइएको (टङ्ग), िोल्सय 
(ियाँि) बनयइएको (ग्रभु्ड), 
िडुवकलो आकयरको ियंद 
बनयइएको (ररिेटेड), कुनय िय  
वकनयरय मोडेको (च्ययम्फडथ) भी 
आकयरमय जोसडएको, गटुकय पयरेको 
(सबडेड), नक्कयसी गरेको (मोल्डेड), 
डोलोपयरेको (रयउण्डेड) िय यस्तै 
रन्डय, ियक्सी लगयइएको िय 
नलगयइएको, अन्त्य छेउ इन्डस) 
समलयइएको िय नसमलयइएको 
ज्ियइण्ट गररएको िय नगररएको 
कयठ (भूंइमय विछ्ययउन े
नजोसडएको स्ट्रीप र फयइजेज) 
समेत ।  

 ४४०९.१०.०० -देिदयर जयसतको 5 

  -देिदयर जयसत बयहेककोाः  

 ४४०९.२१.०० --बयाँसको 5 

 ४४०९.२२.०० --उष्णप्रदेशीय (ट्रवपकल) कयठको  5 

 ४४०९.२९.०० --अन्य 5 
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४४.१०  कयठको िय अन्य कयवष्टय 
(सलचग्नयस) पदयर्थहरुको, 
लस्ययइलो पदयर्थ (रेचजन्स) िय 
अन्य प्रयङ्गयररक िन्धक तत्िहरु 
(ओगयथसनक बयइचण्डङ सब्स्टयन्सेस) 
ले संकुसलत (एग्लोमरेटेड्) 
गररएको िय नगररएको कचणकय 
फलक (कयठकय मससनय कण, 

धलुो, टुियटयिीलयई जमयएर 
बनयइएको फलकाः (पयवटथकल 
बोडथ), अनकूुसलत तन्त ु फलक  
(ओररयन्टेड स्ट्ययण्ड बोडथ) 
(ओएसवि) तर्य यस्तै वकसमसकय 
फलक (बोडथ) (उदयहरणको लयसग 
तन्त ुफलक (िेफर बोडथ) ।  

  -कयठकोाः  

 ४४१०.११.०० --टुियटयिीलयई जमयएर 
बनयइएको फल्ययक  (पयवटथकल 
बोडथ) 5 

 ४४१०.१२.०० --अनकूुसलत तन्त ु फल्ययक 
(ओररयन्टेड स्ट्ययण्ड बोडथ) 5 

 ४४१०.१९.०० --अन्य 5 

 ४४१०.९०.०० -अन्य 5 

४४.११  सलसो िय अन्य प्रयङ्गयररक तत्िले 
(टयंसेर) जोडेको िय नजोडेको 
कयठ िय अन्य कयष्ठीय पदयर्थ 
(सलचग्नयस म्ययटेररयल) कय 
फयइिर बोडथ (रेशयदयर फल्ययक) 
।  
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  -मध्यम घनत्िकय फयइिर बोडथ 
(रेशयदयर फल्ययक):  

 ४४११.१२.०० --मोटयई ५ सम.सम. ननयघकेो १० 

 ४४११.१३.०० --मोटयई ५ सम.सम. नयघेको तर ९ 
सम.सम. ननयघकेो १० 

 ४४११.१४.०० --मोटयई ९ सम.सम. नयघकेो १० 

  -अन्याः  

 ४४११.९२.०० --घनत्ि ०.८ ग्रयम प्रसतघन 
सेचन्टसमटर नयघकेय  १० 

 ४४११.९३.०० --घनत्ि ०.५ ग्रयम प्रसतघन 
सेचन्टसमटर नयघकेय तर ०.८ ग्रयम 
प्रसतघन सेचन्टसमटर ननयघकेय १० 

 ४४११.९४.०० --घनत्ि ०.५ ग्रयम प्रसतघन 
सेचन्टसमटर ननयघकेय  १० 

४४.१२  प्लयइउड, भेसनयडथ पवट्टकय 
(प्लयनेल) र त्यस्तै पत्र पत्र गरी 
अस्तर हयलेर बनयएको कयठ।  

 ४४१२.१०.०० -बयाँसको १० 
  -अन्य प्लयइउड, पणूथरुपमय कयठकय 

पयतयहरु भएको (बयाँस बयहेक), 
प्रत्येक प्लयई ६ सम.सम. मोटयई 
ननयघेकयाः  

 ४४१२.३१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयई) उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १० 
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 ४४१२.३३.०० --अन्य, एल्डर (एल्नस ् जयतहरू), 
आश (फ्रयचक्सनस ् जयतहरू)), बीि 
(फयगस जयतहरू), भोजपत्र (बिथ) 
(बेटुलय जयतहरू), िेरी (प्रनुस ्
जयतहरू), कटुश  (िेस्टनट) 
(च्ययस्टयसनयय जयतहरू), एल्म 
(अल्मस ् जयतहरू), मसलय 
(यकुसलप्टस जयतहरू), वहकोरी 
(क्ययययथ जयतहरू), हर्थ िेस्टनट 
(एस्कुलस ् जयतहरू), लयइम 
(तीसलयय जयतहरू), म्ययपल (एसर 
जयतहरू) एसपीपी), ओक् (क्यकुथ स ्
जयतहरू), प्लेनट्री 
(प्लयटयनसजयतहरू), लहरे वपपल 
(पप्लर) र आस्पने (पोपलुस ्
जयतहरू), रोसबसनयय  (रोसबसनयय 
जयतहरू), टुसलपउड (सलररओडेन्रन 
जयतहरू) िय ओिर (जगु्लयन्स 
जयतहरू) प्रजयसतकय गैरशंकुधयरी 
कयठको कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयई) भएको १० 

 ४४१२.३४.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र                    
(आउटर प्लयई) उपशीर्थक 
४४१२.३३.०० मय उल्लेि 
नभएकय प्रजयसतकय गैर कोणधयरी 
कयठको भएको १० 

 ४४१२.३९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्र (आउटर 
प्लयई)  कोणधयरी कयठको भएको १० 

  -सभसनयरबयट बनयइएको पटसलत 
कयठको फल्ययक (लेसमनेटेड 
सभसनयडथ लम्बर) (एलभीएल):  
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 ४४१२.४१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्यपत्र 
(आउटर प्लयइ) उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १० 

 ४४१२.४२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्यपत्र 
(आउटर प्लयइ)  गैरकोणधयरी 
कयठको भएको १० 

 ४४१२.४९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज)   कोणधयरी 
कयठको भएको" १० 

  -ब्लकबोडथ, लेसमनबोडथ र 
ब्ययटेनबोडथ:  

 ४४१२.५१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)  उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १० 

 ४४१२.५२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)  गैरकोणधयरी  
कयठको भएको १० 

 ४४१२.५९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज)  कोणधयरी 
कयठको भएको" १० 

 ४४१२.९१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)   उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १० 

 ४४१२.९२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)   गैरकोणधयरी  
कयठको भएको १० 

 ४४१२.९९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज)   कोणधयरी 
कयठको भएको १० 
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४४.१३ ४४१३.००.०० ब्लक, पयतयहरु, पट्टीहरु िय 
प्रोफययल आकयरकय घनीकृत कयठ 
। १० 

४४.१४  चित्रकयरीहरू (पेचन्टङ्गस)् फोटोहरू 
(फोटोग्रयफ्स),  ऐनयहरू (समरसथ) र 
यस्तै प्रकयरकय  िस्तहुरुकय लयसग 
कयठकय फे्रमहरु  

 ४४१४.१०.०० -उष्णप्रदेशीय कयठकय १० 

 ४४१४.९०.०० -अन्य १० 

४४.१८  ससकमीकय घरमय जडयन गने 
कयठकय सयमयनहरु, कयठकय, 
सेललुर (कोचशय) प्ययनेल (फ्लेक) 
हरु, एकत्र (एसेम्िल) गररएको 
भूंई ढयक्ने (फ्लोररङ्ग) पयतयहरु 
जडयन भएको छयनो छयप्न े
फ्लेकहरु (ससङ्गल र शेकहरु) ।  

  -झ्ययलहरू, िलुय झ्ययलहरू  
(फे्रन्ि-विन्डोज) र सतनकय 
फे्रमहरू:  

 ४४१८.११.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय १० 

 ४४१८.१९.०० --अन्य १० 

  -ढोकयहरू, सतनकय िौकोस (फे्रम) 
हरू र साँघयर (थ्रेसहोल्ड) हरू:  

 ४४१८.२१.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय १० 

 ४४१८.२९.०० --अन्य १० 
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 ४४१८.३०.०० -उपशीर्थक ४४१८.८१.०० देचि 
४४१८.८९.०० सम्मकय  
उत्पयदन बयहेककय स्तम्भ (पोस्ट) 
हरू र सनदयल (सबम) हरू १० 

 ४४१८.४०.०० -िंविट सनमयथण कयमको लयसग 
प्रयोग हनुे सटररङ (फमयथ) कयठ १० 

 ४४१८.५०.०० -छयनो छयप्न ेकयठ र शेकहरु १० 

  -एकत्र (एसेम्िल) गररएको भूाँई 
ढयक्ने  (फ्लोररङ्ग) पयतयहरूाः  

 ४४१८.७३.०० --बयाँसको िय कचम्तमय मयसर्ल्लो 
तह बयाँसको भएको १० 

 ४४१८.७४.०० --अन्य, आलङ्कयररक भूाँई (मोज्ययक 
फ्लोर) हरूकय लयसग १० 

 ४४१८.७५.०० --अन्य, िहूपत्री (मल्टीलेयर) १० 

 ४४१८.७९.०० --अन्य १० 

  -असभयचन्त्रत (इचन्जनीयडथ)  
संरिनयगत (स्ट्रकिरल) कयठकय 
उत्पयदनहरू:  

 ४४१८.८१.०० --सरेस (ग्ल)ु ले पटसलत  
(लेसमनेटेड) गररएकय कयठ 
(ग्ललुम) १० 

 ४४१८.८२.०० --सतयथक-पटसलत (िस लेसमनेटेड) 
गररएकय कयठ (सीएलटी िय 
एक्स-लम) १० 

 ४४१८.८३.०० --आई सबमहरू १० 

 ४४१८.८९.०० --अन्य १० 

  -अन्याः  
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 ४४१८.९१.०० --बयाँसको १० 

 ४४१८.९२.०० --कोशमय (सेल्यलुर) कयठकय 
प्ययनलहरू १० 

 ४४१८.९९.०० --अन्य १० 

४४.१९  टेिलु र भयन्सयमय प्रयोग हनु े
कयठकय सयमयनहरू ।  

  -बयाँसकोाः  

 ४४१९.११.०० --बे्रड बोडथ, िवपङ्ग बोडथ र यस्तै 
प्रकयरकय बोडथहरू ५ 

 ४४१९.१२.०० --िपचस्टकहरू ५ 

 ४४१९.१९.०० --अन्य ५ 

 ४४१९.२०.०० -उष्णप्रदेशीय कयठकय ५ 

 ४४१९.९०.०० -अन्य ५ 

४४.२०  कयठको उत्कृसत िय जडयन 
(मयक्र्िेट्री) को कयम र जडयइ 
गरेको (इनलेड) कयठ; जियहरयत 
िय िकु्क, कयाँटय, स्ययाँगी, िम्िय र 
त्यस्तै वकससमकय सयमयनको लयसग 
सयनो कयठकय ियकस र कन्तरुहरु; 

कयठकय सयनय मतुीहरु र अन्य 
अलङ्कयरहरु; भयग ९४ मय नपरेकय 
फसनथिरकय कयठकय सयमग्रीहरु ।  

  -सयनय मूसतथहरू र अन्य 
अलङ्कयरहरू :  

 ४४२०.११.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय ५ 

 ४४२०.१९.०० --अन्य ५ 

 ४४२०.९०.०० -अन्य ५ 

४४.२१  कयठकय अन्य सयमग्रीहरु ।  
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 ४४२१.१०.०० -कपडय झणु्ड्ययउने (ह्ययङ्गर) ५ 

 ४४२१.२०.०० -शि पेवटकयहरू (कवफन्स)् ५ 

  -अन्याः  

  --बयाँसकोाः  

 ४४२१.९१.३० ---दयाँत कोट्ययउने ससन्कय 
(टूर्वपक) ५ 

 ४४२१.९१.९० ---अन्य ५ 

  --अन्याः  

 ४४२१.९९.३० ---दयाँत कोट्ययउन े ससन्कय 
(टूर्वपक) ५ 

 4421.99.90 ---अन्य ५ 

४८.०३ ४८०३.००.०० ट्ियइलेट िय फेससयल वटस्य ु
स्टौक, टयिेल िय नैपवकन स्टौक र 
गयहथस्र् िय सरसफयइको प्रयोजनमय 
प्रयोग हनुे ियलको यस्तै 
वकससमको कयगत, सेललुोज ियसडङ्ग 
र सेललुोज रेशय (फयइिसथ) हरुकय 
जयलीहरु (िेब्स), रोल िय तयउ 
(शीट्स) मय भएको, िमु्च्ययइएको 
(िेप्ड) िय निमु्च्ययइएको, ियउरी 
पयररएको (विङ्कल्ड) िय नपयररएको, 
उचत्र्तयलंकृत गररएको (एम्बोस्ड) 
िय नगररएको, सछदद्रत (परफोरेटेड्) 
िय असछदद्रत, सतह रङ्गयइएको 
(सफेस कलडथ) िय नरङ्गयइएको, 
सतह ससङ्गयररएको (सफेस 
डेकोरेटेड्) िय नससङ्गयररएको,  
छयवपएको िय नछयवपएको।  ५ 
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४८.१८  घरययसी िय सरसफयइको 
प्रयोजनकय सनसमत्त प्रयोग हनु े
ियलको, ३६ से.मी. भन्दय कम 
िोडयईको रोलमय भएको, िय नयप 
(सयइज) िय आकयर (शेप) मय 
कयवटएको; सरसफयइकय कयगत 
(ट्िययलेट पेपर) र यस्तै 
वकससमकय कयगत, कोर्ीय गद्दय 
(सेललुोज ियसडङ्ग) िय कोर्ीय 
रेशयकय जयलीहरु (िेब्स अफ 
सेललुोज फयइबसथ), कयगतको गभुो 
(पेपर पल्प), कयगत, कोर्ीय गद्दय 
(सेललुोज ियसडङ्ग), िय कोर्ीय 
रेशयकय जयलीहरु (िेब्स अफ 
सेललुोज फयइबसथ) कय रुमयलहरु 
(हैण्डकरचिफ्स), पररमयजथन तन्तपुत्र 
(चक्लचन्सङ्ग वटसूज) हरु, 

तौसलययहरु, टेबलुपोशहरु 
(टेबलक्लर्), गम्छय (ससभथएट्स), 
तन्नयहरु (बेडचशट्स) र यस्तै 
घरययसी प्रयोग, सरसफयइ सम्बन्धी 
(स्ययसनटरी) िय अस्पतयल सम्बन्धी 
सयमयनहरु, पोशयक सयमग्री 
(आवटथकल्स अफ एपयरेल) र 
पररधयन सहययक िस्तहुरु 
(क्लोददङ्ग एक्सेसरीज) ।  

 ४८१८.१०.०० -ट्ियइलेट पेपर (सरसफयइकय 
कयगत) ५ 
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 ४८१८.२०.०० -रुमयलहरु (ह्ययण्डकरचिफ्स), 
पररमयजथन िय आनन पररमयजथन 
तन्तपुत्र (चक्लचन्सङ्ग िय फेससयल 
वटस्यूज) र तौसलययहरु (टिेल्स)  ५ 

 ४८१८.३०.०० -टेिलपोश (टेबलक्लर्) र 
गम्छयहरु (ससभथएट्स) ५ 

 ४८१८.५०.०० -पोशयक र पररधयन सहययक 
सम्बन्धी िस्तहुरु ५ 

 ४८१८.९०.०० -अन्य ५ 

६३.०५  िस्तहुरु संपटुन (प्ययवकङ्ग) गनथ 
प्रयोग हनुे ियलको (सयमयन भने) 
बोरय र झोलय।  

  -मयनि सनसमथत तयन्ति पदयर्थहरु                  
(टेक्सटयइल म्ययटेररयल्स) कयाः  

 ६३०५.३३.०० --अन्य, पोसलइर्यइसलन िय 
पोसलप्रोपसलनकय पट्टी िय यस्तै 
िस्त ु ५ 

६४.०४  रबर, प्लयवष्टक, छयलय िय समचित 
छयलयको बयवहरी तलिुय भएकय र 
कपडयकय सयमयनहरुको मयसर्ल्लो 
भयग भएकय पयउपोश।  

  -रबर िय प्लयवष्टकको बयवहरी 
तलिुय भएकय  पयउपोशाः  

  --िेलकुदकय पयउपोशस टेसनस 
जतु्तयहरु, बस्केटबल जतु्तयहरु, चजम 
(ब्ययययम शयलयकय) जतु्तयहरु, 

तयलीमकय जतु्तयहरु र यस्तैाः  

 ६४०४.११.१० ---सतुीको मयसर्ल्लो भयग भएको 
क्ययनभयस जतु्तय २० 
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६४.०५  अन्य पयउपोश।  

  -कपडयकय सयमयनहरुको मयसर्ल्लो 
भयग भएकयाः  

 ६४०५.२०.१० ---सतुी कपडयबयट तययर गररएको 
(सतुीको क्ययनभयस जतु्तय) २० 

६६.०१  छयतयहरु र घयम छेक्ने छयतयहरु 
(सन अम्बे्रलयज), (वहंड्ने िय टेक्न े
लट्ठी भएको छयतय, िगैंिे छयतय र 
त्यस्तै छयतयहरु समेत) ।  

 ६६०१.१०.०० -बगैंिे छयतय िय यस्तै छयतयहरु १५ 

६७.०२  कृसत्रम फूलहरु, पल्लि 
(फोसलएज) र फल र सतनकय 
भयगहरु (पयटथस); कृसत्रम फूलहरु, 
पल्लि र फलबयट बनेकय 
िस्तहुरु।   

 ६७०२.१०.०० -प्लयवष्टकको  १० 

  -अन्य पदयर्थकोाः   

 ६७०२.९०.१० ---जमोठ (फेल्ट) को १० 

 ६७०२.९०.९० ---अन्य १० 
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68.02  शीर्थक ६८.०१ कय िस्तहुरु 
ियहेककय स्मयरक िय सनमयथणको 
लयसग तययर गरेकय ढंुगय (स्लेट 
ियहेक) र सतनकय समयनहरु,  वप्रष्ठ 
सयमग्री (व्ययवकङ्ग) भएको िय 
नभएको प्रयकृसतक ढंुगय                 
(स्लेटसवहत) कय संगममथरकय ठोस 
दयनय (मोज्ययक क्यवु्स) र यस्तै 
समयनय प्रयकृसतक ढुङ्गय 
(स्लेटसवहत) कय कृसतम रुपले 
रङ्गयइएकय दयनयहरु रोडय, सगियथ, 
टुियहरु र धलुो (स्लेट सवहत)  

  -िेप्टो िय समतल सतह भएको 
सयमयन्य रुपले कयवटएको िय 
चिरेको अन्य स्मयरक िय सनमयथणको 
लयसग तययर गररएको ढंुगय र 
सतनकय िस्तहुरु:  

 6802.21.00 --संगममथर, सरन्ध पत्र्र                   
(ट्रयभरटयइन) र पत्र्ररलो पदयर्थ               
(अलयियष्टर) 5 

 6802.23.00 --पत्र्र िय िट्टयन (ग्रनेयइट) १5 

 6802.29.00 --अन्य ढुङ्गयहरु 5 

  -अन्य:  

 6802.91.00 --संगममथर, सरन्र पत्र्र                   
(ट्रयभरटयइन) र पत्र्ररलो पदयर्थ                   
(अलयियष्टर) 5 

 6802.92.00 --अन्य िनुदयर ढंुगय 5 

 6802.93.00 --पत्र्र िय िट्टयन (ग्रनेयइट) 15 

 6802.99.00 --अन्य पत्र्रहरु 5 
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६८.०८  ससमेण्टी, प्लयष्टर िय अन्य जोड्न े
िसनज पदयर्थद्वयरय एकसत्रत भएकय 
िनस्पसत रेशय, परयलकय रेशय, कयठ 
रण्डय लगयउाँदय आउने कयठको 
धलुो र टुिय कयठको अिशेर् 
(कयठको धलुो समेत) बयट बनेकय 
संघयर, फ्ल्ययक, चझंगटी, िौकोस र 
यस्तै प्रकयरकय  सयमयनहरु।  

 ६८०८.००.१० ---कयठको धलुो, ससमेण्ट र विसभन्न 
ियइचण्डङ केसमकल्स समिण गरी 
बनेको विसभन्न मोटयईकय बोडथहरु ५ 

 ६८०८.००.९० ---अन्य ५ 

६८.०९  प्लयष्टरकय सयमयनहरु िय प्लयष्टरको 
समिणमय आधयररत सयमयनहरु ।  

  -नसजयइएकय िय नससंगयररएकय 
फ्ल्ययकहरु, पयतयहरु, संघयरहरु, 

चझंगटीहरु र यस्तै सयमयनहरुाः  

 ६८०९.११.०० --कयगज िय कयगजबोडथको तह 
िढयइएको (फेस्ड) िय मजबूत 
गररएको (ररइनफोस्डथ) ५ 

 ६८०९.१९.०० --अन्य ५ 

 ६८०९.९०.०० -अन्य सयमयनहरु ५ 

६८.१०  मजबूत गररएको िय नगररएको 
ससमेण्ट कंविट िय कृसत्रम ढुङ्गयकय 
सयमयनहरु ।  

  -चझंगटीहरु, फ्ल्ययगस्टोनहरु, 

इटयहरु यस्तै सयमयनहरुाः  

  --सनमयथणकय िौकोस (ब्लक) र 
इटयहरुाः  
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 ६८१०.११.१० ---अटोक्लेभ्ड एरेटेड कंविट 
िौकोस (ए. ए. सी. ब्लक) ५ 

 ६८१०.११.९० ---अन्य ५ 

  --अन्याः  

 ६८१०.१९.१० ---अनफययडथ मोसडफयइड क्ले 
मेटेररयल (एम.सस.एम.) ट्रयभरवटन 
र यस्तै उत्पयदनहरु ५ 

 ६८१०.१९.९० ---अन्य ५ 

  -अन्य सयमयनहरुाः  

 ६८१०.९१.०० --सनमयथण िय सससभल 
इचन्जसनयररङ्गको पूिथ विरचित 
संरिनयकय अियिहरु ५ 

 ६८१०.९९.०० --अन्य ५ 

६८.११  अस्बषे्टस-ससमेण्ट, सेललुोज 
(जयसलदयर) रेशय-ससमेण्ट िय यस्तै 
सयमयनहरु ।  

 ६८११.४०.०० -अश्मतन्त ु(अस्बेष्टस) भएको ५ 

  -अश्मतन्त ु(अस्बेष्टस) नभएकोाः  

 ६८११.८१.०० --ककथ ट पयतयहरु (कोरुगेटेड 
ससट्स) ५ 

 ६८११.८२.०० --अन्य पयतयहरु, संघयरहरु, 

चझङ्गटीहरु र यस्तै सयमयनहरु  ५ 

 ६८११.८९.०० --अन्य सयमयनहरु  ५ 
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68.13  अश्मतन्त ु (एसिेष्टस),  अन्य 
िसनज तत्िहरु िय सेल्यलुोजकय 
आधयरकय,  कपडय िय अन्य 
पदयर्थकय सयर् समययोजन 
(कम्ियइन) भए िय नभएको बे्रक, 
क्लि र यस्तै समयनहरुकय लयसग, 
जडयन नभएकय (नौट मयउन्टेन्ट) 
घर्थण पदयर्थ िय सतनकय सयमयनहरु 
(जस्तै, ियाँदर रौल,  पयटय (चस्ट्रप), 
िण्ड(सेग्मेण्ट),  िक्कय (सडस्क),  
ियससथ,  प्ययडहरु)।  

  -अश्मतन्त ु(एसिेस्टस) भएकय ाः  

 ६८१३.२०.१० ---बे्रक लयइसनङ्ग र प्ययडहरु 5 

 ६८१३.२०.९० ---अन्य 5 

  - अश्मतन्त ु(एसिेस्टस) नभएकय:  

 6813.81.00 --बे्रक लयइसनङ्ग र प्ययडहरु 5 

 6813.89.00 --अन्य 5 

69.07  मयटोकय फ्लेगहरू र पेसभङहरू               
(पत्र्रहरू नचजकै रहेको जडयन),  
अगेनो िय िलुो (हर्थ) िय सभत्तयकय 
टययलहरू; अस्तर (ब्ययवकङ्ग) 
भएको िय नभएको संगममथर गने 
ठोस दयनय पदयर्थ र यस्तै 
सयमयनहरू; वफसनससङ्ग सेरयसमक्स।  

  -फ्लेगहरू र पेसभङहरू (पत्र्रहरू 
नचजकै रहेको जडयन), अगेनो िय 
िलुो (हर्थ) िय सभत्तयकय टययलहरू,  
उपशीर्थक ६९०७.३० र 
६९०७.४० कय बयहेकाः  
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 6907.21.00 --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट ०.५% ननयघकेो 5 

 6907.22.00 --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट ०.५% नयघेको तर 
१०% ननयघेको 5 

 6907.23.00 --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट १०% नयघेको 5 

 6907.30.00 -संगममथर गने ठोस दयनय 
पदयर्थहरू   (मोज्ययक क्यबु्स) र 
यस्तै,  उपशीर्थक ६९०७.४० कय 
बयहेक 5 

 6907.40.00 -वफसनससङ्ग सेरयसमक्स 5 

70.03  अिशोर्क, प्रसतविम्िीय िय 
अप्रसतविम्िीय तह (पत्र िय लेयर) 
भएको िय नभएको, पयतय (ससट्स) 
िय प्रोफयइलको रुपमय भएको,  अरु 
कुनै वकससमको कयम नगररएको, 
ढयलेको कयाँि (कयष्ट ग्लयस) र 
िेचल्लत कयाँि (रोल्ड ग्लयस)।  

  -तयरविवहन पयतय :  

 7003.12.00 --सम्पूणथ रुपमय रङ्गयएको (बडी 
वटण्टेड्), अपयरदशी पयररएको 
(ओपयससफयइड्), रङ्ग िढयइएको 
(फ्ल्ययस्ड) िय अिशोर्क,  
प्रसतविम्िीय िय अप्रसतविम्िीय तह 
(लेयर) भएको  5 

 7003.19.00 --अन्य 5 

 7003.20.00 -तयर भएको पयतय 5 

 7003.30.00 -प्रोफयइल 5 
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70.04  अिशोर्क, प्रसतविम्िीय िय 
अप्रसतविम्िीय तह (लेयर) भएको 
िय नभएको,  तर अन्य कुनै कयम 
नगररएको,  पयतय (ससट्स) को 
रुपमय भएको तन्क्ययएर बनयइएको 
(रन) कयाँि िय हयियफुकेर िय 
ग्ययाँस भरेर बनयइएको (ब्लोन) 
कयाँि।   

 7004.20.00 -सम्पूणथ रुपमय रङ्गयएको (बडी 
वटन्टेड्), अपयरदशी पयररएको                      
(ओपयससफयइड), रङ्ग िढयएको               
(फ्ल्ययस्ड) िय अबशोर्क,  
प्रसतविम्िीय िय अप्रसतविम्िीय तह 
(लेयर) भएको  5 

 7004.90.00 -अन्य 5 

70.05  अिशोर्क, प्रसतविम्िीय िय 
अप्रसतविम्िीय तह (लेयर) भएको 
िय नभएको,  तर अन्य वकससमबयट 
कुनै कयम नभएको,  पयतय (ससट्स) 
मय भएको फ्लोट ग्लयस (कयाँि) र 
सतह घवर्थत (ग्रयउण्ड) िय 
िमकयइएको (पोसलस्ड) कयाँि।  

 

 7005.10.00 -अिशोर्क, प्रसतविम्िीय िय 
अप्रसतविम्िीय तह (लेयर) भएको, 
तयर–विवहन (नन-िययडथ) कयाँि। 5 

  -अन्य तयर विवहन कयाँि :  

 7005.21.00 --सम्पूणथत: रङ्गयएको (िडी 
वटण्टेड) ओपयससफयइड, फ्ल्ययस्ड 
िय मेरेली सरफे्स ग्रयउण्ड 5 

 7005.29.00 --अन्य 5 
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 7005.30.00 -तयर भएको कयाँि 5 

70.06 7006.00.00 शीर्थक ७०.०३, ७०.०४ िय 
७०.०५ कय कयाँिहरु, सनहरेुको 
(बेन्ट),  वकनयरयको कयम गरेको 
(एज िक्डथ), िोपेको (इनग्रभे्ड), 
प्ियल पयरेको (सरल्ड), इनयमेल 
लगयएको िय अन्य प्रकयरले 
बनयएको तर अन्य पदयर्थसाँग जोडी  
आकयर नददएको िय जडयन  
नगरेको। 5 

70.07  कडय बनयएको िय  पटसलत  कयाँि 
भएको  सरुचित कयाँि।  

  -कडय बनयएको (तयवपत) सरुचित 
कयाँि:  

 7007.11.00 --गयडी, जहयज, अन्तरीिययन िय 
सियरीकय सयधनमय समयविष्ट गनथ 
योग्य आकयर र नयपकय 5 

 7007.19.00 --अन्य 5 

  -पटसलत सरुचित कयाँि :  

 7007.21.00 --गयडी, जहयज, अन्तरीिययन िय 
सियरीकय सयधनमय समयविष्ट गनथ 
योग्य आकयर र नयपको 5 

 7007.29.00 --अन्य 5 

70.08 7008.00.00 कयाँिको बहसुभत्तीय अिरोधक 
इकयइ (मचल्टपल ियल्ड 
इन्सलेुवटङ              
यूसनट)। 5 

70.09  फे्रम भएको िय नभएको कयाँिको 
ऐनय, पछयसडको दृश्य देचिन े ऐनय 
समेत। 
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 7009.10.00 -गयडीको पषृ्ठदृश्य देचिन ेऐनय 5 

  -अन्य:  

 7009.91.00 --फे्रम नहयलेको 5 

 7009.92.00 --फे्रम हयलेको 5 

७१.१७  नक्कली गहनय ।  

  -आधयरभतू धयतकुो, बहमूुल्य 
धयतकुो जलप लगयएकय िय 
नलगयएकयाः  

 ७११७.११.०० --ियहलुयको टयाँक र टयाँकहरु 
(कफसलङ्क र स्टड) १० 

 ७११७.१९.०० --अन्य १० 

 ७११७.९०.०० -अन्य १० 

७२.०६  ईट आकयरको (इनगोट) िय अन्य 
प्रयरचम्भक रुपकय फलयम र 
असमचित इस्पयत (ननए्ल्ियय 
स्टील) (शीर्थक ७२.०३ को 
फलयम बयहेक) ।  

 ७२०६.१०.०० -ईट आकयरको (इनगट) प्र.मे.टन 
रु.३500। 

 ७२०६.९०.०० -अन्य प्र.मे.टन 
रु.३500। 

७२.०७  फलयम िय असमचित इस्पयत 
(ननए्ल्ियय स्टील) कय अधथ तययरी 
उत्पयदनहरु ।  

  -िजनमय ०.२५ प्रसतशत भन्दय 
कम कयिथन भएकोाः  

 ७२०७.११.०० --नयपमय मोटयईको दइु गनुय भन्दय 
कम िौडयई  भएको, आयतयकयर 
(िगयथकयर समेत) सतयथक्च्छेदन 
भएको 

प्र.मे.टन 
रु.३500। 
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 ७२०७.१२.०० --अन्य, ियरपयटे (आयतयकयर) 
(िगयथकयर बयहेक) िससेक्सन 
(सतयथक्च्छेदन) भएको 

प्र.मे.टन 
रु.३500। 

 ७२०७.१९.०० --अन्य प्र.मे.टन 
रु.३500। 

 ७२०७.२०.०० -िजनमय ०.२५ प्रसतशत िय सो 
भन्दय बढी कयिथन भएको 

प्र.मे.टन 
रु.३500। 

७२.०९  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयई  भएको, आच्छयददत 
(क्ल्ययड्), जलप (प्लेटेड्) िय 
लेवपत (कोटेड्) नगररएको, 
शीतबेसलत (कोल्डरोल्ड) 
(कोल्डररड्यूस्ड) फलयम िय 
असमचित (नन-एल्ियय) इस्पयतकय 
फ्ल्ययटरोल्ड उत्पयदनहरु।  

  -कुण्डली (क्िययल) मय भएको 
चशत-बेलन                
(कोल्ड-रोल्ड िय कोल्ड ररडयूस्ड) 
बयहेक अन्य कयम नभएकयाः  

 ७२०९.१५.०० --३ सम.सम. िय बढी  मोटयईकय प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.१६.०० --१ सम.सम. भन्दय बढी तर ३ 
सम.सम. भन्दय कम मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.१७.०० --०.५ सम.सम. िय बढी तर १ 
सम.सम. ननयघ्ने मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.१८.०० --०.५ सम.सम. भन्दय कम 
मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

  -कुण्डली (क्िययल) मय नभएकय, 
चशत-बेलन (कोल्ड-रोल्ड िय 
कोल्ड ररडयूस्ड) बयहेक अन्य 
कयम नभएकयाः  
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 ७२०९.२५.०० --३ सम.सम. िय बढी  मोटयईकय प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२६.०० --१ सम.सम. भन्दय  बढी तर ३ 
सम.सम. भन्दय कम मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२७.०० --०.५ सम.सम. िय बढी तर १ 
सम.सम.ननयध्ने मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.२८.०० --०.५ सम.सम. भन्दय कम 
मोटयईकय 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

 ७२०९.९०.०० -अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.४५00। 

७२.१०  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयईको, आच्छयददत, (क्ल्ययड्), 
जलप (प्लेटेड) िय लेवपत (कोटेड्) 
गररएकय फलयम िय असमचित 
इस्पयत (ननए्ल्ियय) कय 
फ्ल्ययटरोल्ड  उत्पयदनहरु ।  

  -अन्य वकससमबयट जस्तय (चजङ्क) 
को जलप िय लेप लगयइएकोाः  

 ७२१०.४१.०० --ककथ टीकृत (गरयगरय पयररएको िय 
कोरुगेटेड्) 

प्र.मे.टन 
रु.४५00। 

७२.११  ६०० सम.सम. भन्दय कम 
िौडयईको, आच्छयददत (क्ल्ययड्), 
जलप (प्लेटेड्) िय लेपन (कोटेड्) 
नभएको फलयमकय िय असमचित 
(नन-्एल्ियय) स्पयतकय फ्ल्ययट 
रोल्ड उत्पयदनहरु ।  

  -तयप-बेलन (हट-रोल्ड) बयहेक 
अन्य कयम  नभएकोाः  
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 ७२११.१३.०० --ियरै तफथ  (औन फोर फेसेज) िय 
क्लोज्ड बक्स पयसमय बेसलएको 
(रोल्ड), १५० सम.सम. भन्दय बढी 
िौडयईको र ४ सम.सम.मय नघटन े
गरी मोटयई भएको, कुण्डली 
(क्िययल) मय नभएको र उच्ियबि 
बटु्टय (प्ययटनथ इन ररलीफ) नभएको 
। 

प्र.मे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.१४.०० --अन्य, ४.७५ सम.सम. िय बढी 
मोटयईको 

प्र.मे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.१९.०० --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.७५00। 

  -चशत बेलन (कोल्ड-रोल्ड) (कोल्ड 
ररड्यूस्ड) बयहेक अन्य कयम 
नभएकोाः  

 ७२११.२३.०० --तौलको वहसयिले कयबथनको मयत्रय 
०.२५% भन्दय कम भएको 

प्र.मे.टन 
रु.७५00। 

 ७२११.२९.०० --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.७५00। 

 ७२११.९०.०० -अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.७५00। 

72.13  फलयम िय असमचित स्पयतकय (नन ्
एल्ियय) कय लयप्सय र डण्डीहरु 
(बयसथ एण्ड रौड्स), तयपिेसलत 
(हटरौल्ड), असमसमत रुपले 
बेवह्रएको कुण्डली (क्िययल) हरु।  

 7213.10.00 -िेलन प्रवियय (रोसलङ्ग प्रोसेस) कै 
समयमय उत्पन्न भंगरुीकरण                       
(इण्डेण्टेसन), धसयथहरु (ररब्स),  
ियाँिहरु (ग्रभु्स) िय अन्य 
विकृसतहरु (सडफोमेसन) हरु 
भएकय 

प्र.मे.टन 
रु.४50०।- 
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 7213.20.00 -अन्य, वफ्र कवटङ्ग स्टील  
(सल्फरको मयत्रय बढी प्रसतशतमय 
भएको इस्पयत विशेर्) को  

प्र.मे.टन 
रु.४50०।- 

  --१ सम.सम. भन्दय कम नयपको 
ब्ययस भएको बतृ्तयकयर सतयथकच्छेद  
(िस सेक्सन) को:  

 7213.91.10 ---८ सम.सम. ननयघेको  
प्र.मे.टन 

रु.४50०।- 

 7213.91.90 ---अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.४50०।- 

 7213.99.00 --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.४50०।- 

72.14  गढेको (फोज्डथ), तयपिेसलत                 
(हटरोल्ड),  तयप कवर्थत (हट रन) 
िय तयप िवहष्कृत (हट एक्स्ुडेड्) 
बयहेक अन्य कयम नगररएको 
फलयम िय असमचित (नन ्एल्ियय) 
इस्पयतकय अन्य लयप्सय (बयसथ) 
डण्डी (रौड) हरु,  िेलनवियय 
पसछ बटयररएकय (चट्िस्टेड्) यस्तय 
िस्तहुरु समेत ।  

 7214.10.00 -गढेको (फोज्डथ) (तयतो पयरी 
वपटेर बनयएको )  

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7214.20.00 -िेलन प्रवियय (रोसलङ्ग प्रोसेस) कै 
समयमय उत्पन्न भएकय भंगरुीकरण 
(इण्डेण्टेसन), धसयथहरु (ररब्स),  
ियाँिहरु (ग्रभु्स) िय अन्य 
सबकृसतहरु (सडफोमेसन्स) भएकय 
िय िेलन वियय (रोसलङ्ग) पसछ 
बटयररएकय (वट्रिस्टेड): 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7214.30.00 -अन्य, वफ्र कवटङ्ग स्टील 
(सल्फरको मयत्रय बढी प्रसतशतमय 
भएको इस्पयत विशेर्) को   

प्र.मे.टन 
रु.250०। 
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  -अन्य :  

 7214.91.00 --ितभु ुथजयकृसत (िगयथकयर बयहेक) 
को सतयथक पररच्छेद (िस-
सेक्सन) को   

प्र.मे.टन 
रु.250०।- 

  --अन्य :  

 7214.99.10 ---पनुिेलन योग्य (रररोलेिल) 
लयप्सय र डण्डी असधकतम लम्बयइ 
१८०० सम.सम. िौडयई ६०० 
सम.सम. र मोटयई ५ सम.सम. र सो 
भन्दय बढी भएको 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7214.99.90 ---अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

72.15  फलयम िय असमचित स्पयत (नन ्
एल्ियय स्टील) कय अन्य लयप्सय   
डण्डीहरु।  

 7215.10.00 -शीत सनसमथत (कोल्ड फोम्डथ) िय 
शीत-पररष्कृत (कोल्ड-वफसनस्ड) 
बयहेक अन्य कयम नभएको, वफ्र 
कवटङ्ग स्टील (सल्फरको मयत्रय 
बढी प्रसतशतमय भएको इस्पयत 
विशेर्) को  

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7215.50.00 -अन्य, शीत सनसमथत (कोल्ड 
फोम्डथ) िय शीत-पररष्कृत कोल्ड 
वफसनस्ड) बयहेक अन्य कयम 
नभएकय 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7215.90.00 -अन्य  प्र.मे.टन 
रु.250०। 

72.16  फलयम िय असमचित (नन-्एल्ियय 
स्टील) स्पयतकय ऐङ्गल (कोण) 
शेप्स (आकयर) र सेक्सनहरु  
(भयगहरु)।  
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 7216.10.00 -तयपबेसलत (हट रोल्ड),  तयपकवर्थत  
(हटरन) िय तयप िवहष्कृत (हट 
एक्सुडेड्) बयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, ८० सम.सम.भन्दय कम 
उियइ भएको यू.आइ. िय एि 
भयगहरु (सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.७50०।- 

  -तयपबेसलत, तयप कवर्थत िय तयप 
िवहष्कृतबयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, ८० सम.सम.भन्दय कम 
उियइ भएको एल िय टी भयगहरु                 
(सेक्सन्स) :  

 7216.21.00 --एल सेक्सनहरु 
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.22.00 --वट सेक्सनहरु 
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

  -तयपबेसलत, तयपकवर्थत िय तयप 
बवहष्कृतबयहेक अन्य कययथ 
नगररएको,  ८० सम.सम. िय 
सोभन्दय बढी उियइ भएको यू. 
आइ. िय एि ्भयगहरु (सेक्सन्स):  

 7216.31.00 --यू सेक्सनहरु 
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.32.00 --आई सेक्सनहरु 
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.33.00 --एि सेक्सनहरु 
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

 7216.40.00 -तयपबेसलत  तयपकवर्थत  िय तयप 
िवहष्कृतबयहेक अन्य कुनै कयम 
नगररएको, ८० सम.सम. िय सोभन्दय 
बढी उियइ भएको, एल िय टी 
भयगहरु (सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.७50०।- 
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 7216.50.00 -तयपबेसलत, तयपकवर्थत िय तयप 
बवहष्कृतबयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, कोणहरु (एंगल) 
आकयर     (शेप्स) र भयगहरु 
(सेक्सन्स) 

प्र.मे.टन 
रु.७50०। 

  -शीत सनसमथत (कोल्ड फोम्डथ) िय 
शीत पररष्कृत (कोल्ड वफसनस्ड) 
बयहेक अन्य कयम नभएकय,  
कोणहरु (एंगल्स), आकयरहरु 
(शेप्स) र िण्डहरु (सेक्सन्स) :  

 7216.61.00 --समतल िेलन (फल्ययट रोल्ड) 
उत्पयदनहरुबयट उपलब्ध 

प्र.मे.टन 
रु.७50०।- 

 7216.69.00 --अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

  -अन्य :  

 7216.91.00 --समतल-बेलन (फ्ल्ययट-रोल्ड) 
उत्पयदनहरुबयट शीत-सनसमथत 
(कोल्ड-फोम्डथ) िय शीत पररष्कृत     
(कोल्ड वफसनस्ड) गररएकय  

प्र.मे.टन 
रु.७50०।- 

 7216.99.00 --अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.७50०।- 

७२.१७  फलयम िय असमचित स्पयतकय 
तयरहरु (िययर)।  

 ७२१७.१०.०० -जलप िय लेप नलगयइएको, 
िमकदयर  (पोसलस्ड) बनयइएको 
िय नबनयइएको 

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७२१७.२०.०० -जस्तय (चजङ्क) को जलप िय लेप 
लगयइएको   

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७२१७.३०.०० -अन्य अपधयत ु (बेस मेटल) को 
जलप  िय लेप लगयइएको   

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७२१७.९०.०० -अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.१००0०। 
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७२.२३ ७२२३.००.०० चियय नलयग्न े ईस्पयतकय तयर 
(िययर)। 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

७२.२५  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयईको अन्य समचित स्पयत 
(एल्ियय स्टील)कय फ्ल्ययट रोल्ड 
उत्पयदनहरु ।  

  -सससलकोन-बैद्यसुतक स्पयतकोाः  

 ७२२५.११.०० --ग्रने ओररएण्टेड 
प्र.मे.टन 

रु.४५0०। 

 ७२२५.१९.०० --अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.४५0०। 

 ७२२५.३०.०० -अन्य, तयपिेसलत बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको, कुण्डली 
(क्िययल) मय भएको 

प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.४०.०० -अन्य, तयपिेसलत बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको  कुण्डली 
(क्िययल) मय नभएको 

प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.५०.०० -अन्य, शीतिेसलत (कोल्ड रोल्ड) 
(कोल्डररड्युस्ड) बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको 

प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

  -अन्याः  

 ७२२५.९१.०० --विद्यतु प्रिेपण प्रविययद्वयरय जस्तय 
(चजङ्क) को जलप िय लेप 
लगयइएको 

प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.९२.०० --अन्य वकससमबयट जस्तय (चजङ्क) 
को जलप िय लेप लगयइएको 

प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२५.९९.०० --अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.४५0०। 

७२.२७  तयपिेसलत (हटरोल्ड), असमसमत 
रुपले बेवह्रएकय कुण्डली (क्िययल) 
मय भएकय अन्य समचित इस्पयतकय 
लयप्सय र डण्डीहरु ।  
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 ७२२७.१०.०० -उच्ि िेग भएकय इस्पयतको प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२७.२०.०० -सससलकन म्ययंगसनज इस्पयतकय प्र.मे.टन 
रु.४५0०। 

 ७२२७.९०.०० -अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.४५0०। 

७२.२९  अन्य समचित स्पयतकय तयर  
(िययर)।  

 ७२२९.२०.०० -सससलको-म्ययंगसनज इस्पयतको प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 ७२२९.९०.०० -अन्य प्र.मे.टन 
रु.250०। 

73.07  फलयम िय इस्पयतको नली िय 
पयइप जडयनहरु (जस्तै-कचप्लङ,  
एल्िोज,  स्लीभ)।  

  -कयष्ट वफवटङ्ग (ढयलेर जडयन 
गरेको):  

 7307.11.00 --अनम्य (नन-्म्ययसलएबल) कयष्ट 
आइरनको 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7307.19.00 --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

  -अन्य,  स्टेनलेस स्टीलको:  

 7307.21.00 --फ्लयन्जेज 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

 7307.22.00 --सथ्रडेड (िडूीदयर) एल्िोज,  
िेण्डस र स्लीभ्स 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7307.23.00 --िट (कुन्दय) िेचल्डङ्ग वफवटङ्ग प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7307.29.00 --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

  -अन्य:  

 7307.91.00 --फ्लेन्जेज 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

 7307.92.00 --सथ्रडेड (िडूीदयर) एल्िोज, िेण्डस 
र स्लीभ्स 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 
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 7307.93.00 --िट (कुन्दय) िेचल्डङ्ग वफवटङ्ग प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7307.99.00 --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

73.08  फलयम िय इस्पयतको संरिनयहरु                   
(स्ट्रक्िसथ) (शीर्थक नं ९४.०६ 
को पूिथ विरचित भिनहरु बयहेक) 
र संरिनयकय अङ्गहरु (जस्तै, पलु,  
पलु-िण्डहरु, लक-गेट, टयिसथ, 
लेवटस मयस्ट, छतहरु, छतकय 
संरिनयहरु,  ढोकयहरु र झ्ययलहरु 
र सतनकय संरिनयहरु र ढोकयकय 
संगयरहरु, सटरहरु, िेददकय  
(ब्ययलसु्टे्रड्), िम्बयहरु र 
स्तम्भहरु); फलयम र इस्पयतकय 
पयतय, डण्डी, ऐगंल,  आकयर,  
सेक्सन, ट्यूि र यस्तै संरिनयकय 
प्रयोगको सनचम्त तययर गररएकय 
सयमयनहरु।  

 7308.10.00 -पलु र पलुकय िण्डहरु 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

 7308.20.00 -टयिर र ल्ययवटस मयष्ट 
प्र.मे.टन 

रु.250०। 

 7308.30.00 -ढोकय,  झ्ययल र सतनकय 
िौकोसहरु र ढोकयकय संघयरहरु 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7308.40.00 -िट बयाँध्ने (स्क्ययफोचल्डङ्ग),  
सटररङ, (फमयथ) प्रोवपङ िय वपट 
प्रोवपङ (टेिय ददने) कय यस्तै 
उपकरणहरु 

प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7308.90.00 -अन्य प्र.मे.टन 
रु.250०। 
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73.09 7309.00.00 जनुसकैु पदयर्थ (संपीसडत िय 
तरलीकृत ग्ययाँस बयहेक) को 
लयसग,  ययचन्त्रक िय तयप सम्बन्धी 
उपकरण जडयन नभएको,  अस्तर 
हयलेको िय नहयलेको,  तयप सनरोध 
गररएको िय नगररएको ३०० 
लीटर भन्दय बढी िमतयको 
फलयम िय इस्पयतबयट बनेकय 
ररजभ्ियथयर (पयनीपोिरी), टंकी,  

वपपय र यस्तै आधयनपयत्र 
(कन्टेनर) हरु। 

प्र.मे.टन 
रु.250०।- 

73.11  फलयम िय इस्पयतको संपीसडत िय 
तरलीकृत (कम्प्रसे्ड िय 
सलक्िीफयइड्) ग्ययाँस हयल्न े
घरययसी, व्ययपयररक (औद्योसगक 
बयहेक) प्रयोजनकय एल. वप. चज.  
सससलण्डरहरु।  

 ७३११.००.२० ---एल.वप. ग्ययाँस सससलण्डर 5 

 ७३११.००.९० ---अन्य 5 

७३.१२  विद्यतुीय अिरोधक नभएको, 
फलयम िय इस्पयतको बयवटएको 
(स्ट्रयण्डेड्), तयर, डोरी, केिलु, 

संग्रसर्त (प्लेटेड्) वफत्तयहरु 
(बैण्डस)् घएुत्रो हयन्ने डोरी 
(चस्लङ्ग) र यस्तै।  

 ७३१२.१०.०० -बयवटएको (स्ट्रयण्डेड्) तयर 
(िययर), डोरी र केिलु 

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१२.९०.०० -अन्य प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 
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७३.१३ ७३१३.००.०० फलयम िय इस्पयतको कयाँटय-तयर 
(बयब्डथ िययर); बटयरेको 
(चट्िस्टेड्) हपु िय एक्लो च्ययप्टो 
तयर, कयडंय भएको िय नभएको र 
िकुुलो गरी बयटेको फलयम िय 
इस्पयतको ियर बयने कयममय 
आउने दोहोरो तयर (डबल िययर) 
। 

प्र.मे.टन 
रु.250०।- 

७३.१४  फलयम िय इस्पयत तयरको कपडय, 
(अन्तहीन वफत्तय समेत) सग्रल, 

जयली र फेचन्सङ्ग (घेरय); फलयम 
िय इस्पयतको एक्सप्ययण्डेड् मेटल 
।  

  -बसुनएको कपडय (बभेुन कल्र्):  

 ७३१४.१२.०० --यन्त्रयिली (मेससनरी) को लयसग 
अन्त्यहीन वफत्तयहरु (एण्डलेस 
बैण्ड्स), स्टेनलेस स्टीलकय 

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.१४.०० --अन्य बसुनएको कपडय, स्टेनलेस 
स्टीलकोाः 

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.१९.०० --अन्य  
प्र.मे.टन 

रु.१००0०। 

 ७३१४.२०.०० -असधकतम सतयथक्च्छेदन (िस-
सेक्सनल) मयप (डययमेन्सन) ३ 
सम.सम. िय बढी भएको तयरको र 
जयलीको नयप (मेश सयइज) १०० 
िगथ से.सम. िय बढी भएको, 
प्रसतच्छेदन (इण्टरसेक्सन) मय 
रसययन गररएको (िेल्डेड्) सग्रल, 

जयली (नेवटङ्ग) र घेरय  (फेचन्सङ्ग) 
प्र.मे.टन 

रु.१००0०। 
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  -अन्य सग्रल, जयली (नेवटङ्ग) र घेरय 
(फेससङ्ग), प्रसतच्छेदनमय रसययन 
गररएकोाः  

 ७३१४.३१.०० --जस्तय (चजङ्क) को जलप िय लेप 
गररएको  

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.३९.०० -- अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.१००0०। 

  -अन्य कपडय, सग्रल, जयली (नेवटङ्ग) 
र घेरय   (फें चन्सङ्ग):  

 ७३१४.४१.०० --जस्तयको जलप िय लेप गररएको प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.४२.०० --प्लयवष्टक लेपन (कोट) गररएको प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

 ७३१४.४९.०० --अन्य 
प्र.मे.टन 

रु.१००0०। 

 ७३१४.५०.०० -िरफी जयली (एक्सपेण्डेड मेटल) प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

73.15  फलयम िय इस्पयतकय ससिी (िेन) 
र सतनकय  अङ्गहरु।  

  -संसधत 
ग्रचन्र्यिु(आवटथकुलेटेडसलङ्क)  
ससिी र सतनकय अङ्गहरु:  

 7315.11.00 --रोलर ससिी प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7315.12.00 --अन्य ससिी प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7315.19.00 --अङ्गहरु प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7315.20.00 -स्कीड िेन (ससिी) प्र.मे.टन 
रु.250०। 

  -अन्य ससिी:  

 7315.81.00 --स्ट् ड सलङ क प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7315.82.00 --अन्य िेल्डेड् सलङ क प्र.मे.टन 
रु.250०। 

 7315.89.00 --अन्य प्र.मे.टन 
रु.250०। 
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 7315.90.00 -अन्य अङ्गहरु प्र.मे.टन 
रु.250०। 

७३.१७ ७३१७.००.०० फलयम िय इस्पयतको कीलय, 
मसीनय कीलय, रेिण वपन (रइङ 
वपन), कोरुगेटेड नेल, स्ट्ययपल 
(शीर्थक ८३.०५ बयहेककय) र 
यस्तै सयमयनहरु, अरु पदयर्थको 
टयउको भएकय िय नभएकय तर 
तयमयको टयउको भएकय सयमयन 
बयहेक । 

प्र.मे.टन 
रु.१००0०। 

७३.२०  फलयम िय इस्पयतको कमयनी र 
कमयनीमय प्रयोग हनुे पत्ती           
(सलभ्स)।  

  -पत्तीदयर कमयनी र सतनकय 
पत्तीहरुाः   

 ७३२०.१०.९० --अन्य  5 

७३.२४  फलयम िय इस्पयतको सरसफयइ 
सम्बन्धी सयमयन र सतनकय 
पयटथपजुयथहरु।   

 ७३२४.१०.०० -स्टेनलेस स्टीलको ससन्क र ियस 
िेससन 5 

  -स्नयनयगयराः   

 ७३२४.२१.०० --इनयमेल गरेको िय नगरेको कयष्ट 
आइरनकय  5 

 ७३२४.२९.०० --अन्य  5 

  -अन्य, पयटथपूजयथहरु समेताः  

 ७३२४.९०.१० ---पयटथपूजयथहरु 5 

 ७३२४.९०.९० ---अन्य 5 
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७६.०४  अलसुमसनयम लयप्सय, डण्डीहरु र 
प्रोफयइल।  

  -समचित अलसुमसनयमकोाः  

 ७६०४.२१.०० --िोिो प्रोफयइल १० 

 ७६०४.२९.०० --अन्य १० 

८३.०१  आधयरभतू धयतबुयट बनेको तयल्िय 
(प्ययडलक) र तयल्ियहरु  (लक्स) 
हरु (सयाँिोले सञ्चयलन हनुे, 
संयोजन (कचम्बनेशन) ले सञ्चयलन 
हनुे िय विद्यतुले सञ्चयलन हनुे); 
तयल्िय सवहतकय अपधयतकुय  
अन्तरयप र अन्तरयप सवहतकय 
फे्रमहरु; मयसर् उल्लेि भएकय कुन ै
पसन िस्तहुरुको लयसग अपधयतकुय 
सयाँिोहरु।   

 ८३०१.२०.०० -मोटर गयडीमय प्रयोग हनुे ियलकय 
तयल्ियहरु (लक्स) 5 
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८३.०२  फसनथिर, ढोकय, भर्र ययङ्गको 
िडुवकलय, झ्ययल, ब्लयइण्ड, कोि, 
कयंठी, कन्तरु, िेष्ट (ियकस) 
कयस्केट र यस्तै सयमयनमय प्रयोग 
गनथ उपयिु अपधयतकुय जडयन 
सयमग्रीहरु (मयउण्टीङ्ग, वफवटङ्ग) र 
यस्तै सयमग्रीहरु; आधयरभतू 
धयतकुो टोप रयख्न े (र्र ययक, टोप 
झणु्ड्ययउने ससंगौरय, ब्रयकेट र यस्तै 
जडयनहरु; आधयरभतू धयतकुो 
मयउचण्टङ्ग भएको गलुयिपयश 
(क्ययस्टोसथ); आधयरभतू धयतकुो 
स्िियसलत ढोकय िन्द गने सयमयन 
(अटोमेवटक डोर             
क्लोजसथ)।  

 ८३०२.३०.०० -मोटर गयडीको लयसग उपयिु 
अन्य जडयन सयमग्रीहरु 
(मयउचण्टङ्गस, वफवटङ्गस) र यस्तै 
सयमग्रीहरु 5 

८४.०९  शीर्थक ८४.०७ िय ८४.०८ कय 
इचन्जनहरुमय पणूथतयय िय मखुयतयय 
प्रयोगको लयसग उपयिु     
पयटथपजुयथहरु।  

  -अन्याः   

  --पूणथतयय िय मखुयतयय स्पयकथ  
इचग्नसन इन्टरनल कम्िशन वपष्टन 
इचन्जनमय प्रयोगकय लयसग उपयिु M  

 8409.९1.१0 ---मोटर गयडीको 5 

  --अन्याः  

 8409.९९.१0 ---मोटर गयडीको 5 
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८४.१३  मयपक यन्त्र जडेको िय नजडेको 
तरल पदयर्थको पम्प, तरल पदयर्थ 
मयसर् तयन्ने सयधन (एसलभेटसथ)  

 ८४१३.३०.०० -इन्टरनल कम्िशन वपष्टोन 
इचन्जनको लयसग इन्धन, 
लवुव्रकेवटङ िय कुसलङ समसडयम 
पम्प  5 

84.21  अपकेचन्द्रत (सेचन्ट्रफ्यजुेज),  
अपकेन्द्रण शोर् (सेचन्ट्रफ्यगुल 
रययसथ) समेत, तरल र ग्ययाँस 
सनचत्तकय सनस्पन्दन (वफल्टररङ्ग) िय 
पररशोधन (प्यरुरफयइङ्ग) यन्त्रयिली 
(मचशनरी) र उपकरणहरु 
(एपरेटस)  

  -तरल पदयर्थको लयसग सनस्पन्दन 
(वफल्टररङ्ग) िय पररशोधन 
(प्यरुरफयइङ्ग) कय यन्त्रयिली 
उपकरणहरु (मेचशनरी एण्ड 
एपरेट्स): 

 

 8421.23.00 --ईन्टरनल कम्बशन इचन्जनको 
लयसग लेत पेट्रोल सनस्यन्दकहरु 
(वफल्टसथ) 5 

  -ग्ययाँसको लयसग सनस्पन्दन िय 
पररशोधन यन्त्रयिली (मचशनरी) िय 
उपकरणहरु (एपरेटस):  

 8421.31.00 --इन्टरनल कम्िस्शन इचन्जनको 
ियय ु अन्तग्रहण सनस्पन्दकहरु 
(इनटेक एयर वफल्टसथ) 5 
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84.72  अन्य कयययथलय यन्त्रहरु (अवफस 
मचशन्स) (उदयहणत: हेक्टोग्रयफ िय 
स्टेचन्सल डुचप्लकेवटङ्ग मचशनहरु,  
एरेससङ्ग मचशनहरु, अटोम्ययवटक 
ब्ययङ्कनोट सडस्पेन्सरहरु,  क्ियइन 
सौवटथङ्ग मचशनहरु (मदु्रय छयंट्न े
यन्त्र),  क्ियइन कयउचण्टङ्ग िय 
र्र ययवपङ्ग मचशनहरु, पेचन्सल शयपेसनङ्ग 
मचशनहरु, परफोरेवटङ्ग िय 
स्ट्ययचप्लङ्ग मचशनहरु)।  

  -अन्याः  

 ८४७२.९०.१० ---अटोमवेटक टेलर मेचशन 15 

 ८४७२.९०.२० ---अटोम्ययवटक ब्ययङ्क नोट 
सडस्पेन्सरहरु 15 

 ८४७२.९०.३० ---परफोरेवटङ्ग मेससनहरु 15 

 ८४७२.९०.४० ---स्ट्ययचप्लङ्ग मेससनहरु 15 

 ८४७२.९०.९० ---अन्य 15 

८४.७७  यस भयगकय अन्यत्र उल्लेि 
नभएकय िय समयिेश नभएकय, 
रबर िय प्लयवष्टकको कयम गनथ  
(िवकथ ङ्ग) सनसमत्तकय िय यी 
पदयर्थहरुकय उत्पयदनहरु 
(प्रोडक्ट्स) को सनमयथण 
(म्ययनफु्ययक्िर) सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली (मचशनरी)।   

 ८४७७.१०.०० -इन्जेक्सन-मौचल्डङ्ग मचशनहरु  5 
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84.79  यस भयगको अन्यत्र उल्लेि 
नभएकय िय समयिेश नभएकय,  
व्यचिगत कययथ (इनसडसभजअुल 
फङसन्स) भएकय यन्त्रहरु र 
ययचन्त्रक सयसधत्रहरु (मेकयसनकल 
अप्लययन्सेस)।  

  -अन्य यन्त्रहरु र ययचन्त्रक 
उपकरणहरुाः  

 ८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड) समचस्र्सतक 
(आइसोस्टेवटक) प्रसेहरू 5 

  --अन्याः  

  ---अन्याः  

 ८४७९.८९.९१ ----एयर ह्यसुमसडफययर र 
सडह्यसुमसडफययर ५ 

 ८४७९.८९.९९ ----अन्य 10 

८४.८०  धयत ु ढलयइशयलय (फयउण्री) को 
लयसग ढलयइकय बक्सयहरु  
(मोचल्डङ्ग बौक्सेस); मोल्ड बेसहरु; 
ढलयइ नमूनयहरु (मौचल्डङ्ग 
प्ययटसथ); धयत,ु मटेल कयरबयइड्, 
कयाँि, िसनज पदयर्थहरु, रबर िय 
प्लयवष्टक ढयल्ने सयाँिोहरु  
(मोल्ड्स) (धयतकुो सससलकय 
(इनगौट) ढयल्ने सयाँिो बयहेक)।
   

  -रबर िय प्लयवष्टक सनसमत्तको 
ढलयइको सयाँिो (मोल्ड्स) : 

 

 ८४८०.७१.०० --इन्जेक्सन िय कम्प्रसेन टयइप्स 5 
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84.81  नल (पयइप) हरु, ियचष्पत्र िय 
ब्िययलरको ियह्ययिरण (ब्िययलर 
शेल),  जलयशय (टैङ्कस), भ्ययटहरु 
िय यस्तै िस्तहुरुको लयसग टुटीहरु                     
(ट्ययप्स,  कौक्स),  भल्भहरु र 
यस्तै उपकरणहरु,  प्रसेर ररड्युससङ्ग 
भल्भ र तयप स्रै्तकीय ढंगले 
सनयचन्त्रत (र्मोस्टयवटकली 
कन्ट्रोल्ड) भल्भहरु समेत  

 8481.10.00 -प्रसेर ररड्युससङ्ग भल्भहरु 5 

 8481.20.00 -ओसलयो हयइरोसलक िय 
न्यमु्ययवटक ट्रयन्ससमसन सनसमत्तकय 
भल्भहरु 5 

 8481.30.00 -िेक (ननररटनथ) भल्भहरु 5 

 8481.40.00 -सेचफ्ट िय ररसलफ भल्भहरु 5 

  -अन्य उपकरणहरु (अप्लययन्सेस): 
 

 8481.80.90 --अन्य 5 

85.07  ियरपयटे (िगयथकयर समेत) भएको 
िय नभएको विद्यतु संचित गने 
यन्त्र (एकुमलेुटर); सतनकय 
छुट्ययउने यन्त्र  (सेपरेटर) 
समेत।  

 8507.10.00 -वपष्टन इचन्जन जगयउन प्रयोग हनु े
प्रकयरको सीसय अम्ल (लीड-
एसीड) 10 

 8507.20.00 -अन्य लीड एसीड एकुमलेुटर 10 

 ८५०७.३०.०० -सनकल क्ययडसमयम   5 

 ८५०७.५०.०० -सनकल-धयत ुहयइरयइड   5 

  -अन्य एकुमलेुटराः  
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 ८५०७.८०.१० ---पयिर बैङ्क (व्ययट्री प्ययक) 10 

 ८५०७.८०.९० ---अन्य 10 

85.08  सनियथत मयजथनीहरु (भ्ययकुम 
चक्लनसथ)  

  -स्िियसलत विद्यतुीय मोटरयिु:  

 8508.11.00 

 

--१५०० ियट भन्दय बढी शचि 
नभएको र धलुो जम्मय गने रै्ली 
(डष्ट ब्ययग) िय अन्य ग्रहण 
िमतय (ररसेप्टेकल क्ययपयससटी) 
२० सलटर ननयघकेो 5 

 8508.19.00 

 

--अन्य  
5 

 8508.60.00 

 

-अन्य सनियथत मयजथनीहरु (भ्ययकुम 
चक्लनसथ) 5 

 8508.70.00 

 

-अङ्गहरु (पयटथस) 
5 

85.11  विद्यतु इचग्नसन िय स्पयकथ  
इचग्नसन िय कम्प्रसेन इचग्नसन 
इन्टरनल कम्िसन इचन्जनको 
लयसग स्टयवटथङ्ग उपकरणहरु (जस्तै-
इचग्नसन म्ययग्नेटोस,् म्ययग्नेटो 
डयइनयमोज (िमु्िकीय डयइनयमो), 
इचग्नसन क्िययल, स्पयवकथ ङ्ग प्लग र 
ग्लो प्लग, स्टयटर मोटर); जेनेरेटर 
(जस्तै–डयइनयमय, अल्टरनेटसथ) र 
यस्तो इचन्जनमय जोड्न े कट 
आउटहरु।  

 8511.10.00 -स्पयवकथ ङ प्लग 5 

 ८५११.३०.०० -सडवष्ट्रव्यूटसथ; इचग्नसन क्िययल 5 
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 ८५११.४०.०० -स्टयटथर मोटर र दोहोरो कयम हनु े
स्टयटथर जनेेरेटर  5 

 ८५११.५०.०० -अन्य जनेेरेटर  5 

 ८५११.८०.०० -अन्य उपकरणहरु  5 

85.12  विद्यतुको प्रकयश ददन े िय सूिनय 
ददने उपकरणहरु (शीर्थक 
८५.३९ कय सयमयन बयहेक), 
सयइकल िय मोटर सयइकलमय 
प्रयोग हनु े विण्ड चस्िन, ियइपर, 
सडफ्रोष्टर र डेसमष्टर।  

 8512.10.00 -सयइकलमय प्रयोग हनु ेप्रकयश िय 
दृवष्टसूिक औजयरहरु 5 

 8512.20.00 -अन्य प्रकयश िय दृवष्टसूिक 
(सभजअुल ससग्नसलङ्ग) औजयरहरु 5 

 8512.30.00 -ध्िसनसूिक (सयउण्ड ससग्नसलङ्ग) 
औजयरहरु 5 

 8512.40.00 -विण्ड चस्िन विपर, सडफ्रोष्टर र 
डेसमष्टर 5 

 8512.90.00 -पयटथपजुयथहरु 5 

८५.१३  आफ्नै िोतबयट शचि सञ्चयलन 
गरी बल्ने बोक्न हनुे विद्यतुको 
िचत्त (जस्तै डयइब्ययवट्रज, 
एक्यमुलेुटर र म्ययग्नटोज), शीर्थक  
८५.१२  को उपकरणहरु  
बयहेक।   

 ८५१३.१०.०० -बचत्तहरु  5 
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85.17  टेसलफोन सेटहरु, सेललुर 
सियलहरु िय अन्य तयरविवहन 
सियलहरुकय लयसग प्रयोग हनु े
स्मयटथफोनहरू र अन्य 
टेसलफोनहरू समेत; ध्िनी,  छवि िय 
अन्य आाँकडय प्रसयरण िय संग्रहण 
सनसमत्तकय उपकरणहरु,  तयरसवहत 
िय तयररवहत सियल (जस्तै: 
स्र्यनीय िय बहृत िेत्र सियल 
(लोकल अर ियइड एररयय 
नेटिकथ ) मय सञ्चयर गनथ प्रयोग हनु े
उपकरणहरु समेत,  शीर्थक 
८४.४३, ८५.२५,  ८५.२७ िय 
८५.२८ कय प्रसयरण िय संग्रहण 
उपकरणहरु बयहेक।  

  -टेसलफोन सेटहरु; सेललुर 
संजयलहरु िय अन्य तयरविवहन 
संजयलहरुकय लयसग प्रयोग हनुे 
स्मयटथफोनहरू र अन्य 
टेसलफोनहरू समेताः  

 ८५१७.१३.०० --स्मयटथ फोनहरू 5 

 ८५१७.१४.०० --सेललुर संजयलहरू िय अन्य 
तयरविवहन संजयलहरूकय लयसग 
प्रयोग हनुे टेसलफोनहरू"  2.5 

  -ध्िनी, छिी िय अन्य आाँकडय 
प्रसयरण िय संग्रहण सनसमत्तकय 
उपकरणहरु,  तयरसवहत िय 
तयररवहत सियल (जस्तै: स्र्यनीय 
िय बहृत ्िेत्र सियल (लोकल अर 
ियइड एररयय नेटिकथ ) मय सञ्चयर 
गनथ प्रयोग हनु ेउपकरणहरु समेत:  
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 8517.61.00 --आधयर स्र्यनहरु (बेस स्टेशन्स) 5 

  --ध्िनी, छिी िय अन्य आाँकडयलयई 
संग्रहण गने पररितथन गने र 
प्रसयरण िय पनुरुत्पयदन गने 
यन्त्रहरु, स्िीचिङ्ग र रयउवटङ्ग 
उपकरणहरु समेताः  

 ८५१७.६२.१० ---स्मयटथ घडी १5 

 ८५१७.६२.२० ---नेटिवकथ ङ्ग स्िीि 5 

 ८५१७.६२.३० ---रयउटर 5 

 ८५१७.६२.९० ---अन्य 5 

 8517.69.00 --अन्य   5 

  -पयटथपूजयथहरू:  

 ८५१७.७१.०० --सिै प्रकयरकय एररयल र एररयल 
ररफ्लेक्टरहरू; सतनीहरुकय 
प्रयोगयोग्य पयटथपजुयथहरू १० 

 ८५१७.७९.०० --अन्य १० 
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85.18  सूक्ष्म ध्िसनियहक (मयइिोफोन) 
हरु र त्यस सनसमत्तकय धयरकहरु 
(स्ट्ययण्डस); संलग्नक 
(इनक्लोजर) मय आरोवपत 
(मयउण्टेड्) भए िय नभएकय ध्िसन 
विस्तयरक यन्त्रहरु (लयउड् 
स्पीकसथ); सकु्ष्मध्िसन ियहक 
(मयइिोफोन) सचम्मसलत 
(कम्ियइण्ड) भएको िय नभएको 
कणथ ििणयन्त्र (हेड फोन) हरु 
तर्य कणथ ििणयन्त्र (इयर फोन) 
हरु, र एक सूक्ष्मध्िसनियहक  
(मयइिोफोन) तर्य एक िय एक 
भन्दय बढी ध्िसन विस्तयरक यन्त्र 
(लयउडस्पीकर) हरु भएकय 
समचु्िय (सेट) हरु; िब्ययिृचत्त 
िैद्यसुतक विस्तयरक (असडयो 
वफ्रक्िेन्सी इलेचक्ट्रक एचम्प्लफययर) 
हरु; िैद्यसुतक ध्िसन प्रििथक यन्त्र 
(इलेचक्ट्रक सयउण्ड एम्प्लीफययर)  
कय समचु्ियहरु (सेट्स) 

 

 8518.10.00 -मयइिोफोन र सतनकय अडेसयहरु १० 

  -बट्टयसभत्र अड्ययइएकय िय 
नअड्ययइएकय लयउड चस्पकरहरु:  

 ८५१८.२१.०० --बट्टयसभत्र अड्ययइएकय ससङ्गल 
लयउड चस्पकर  १० 

 ८५१८.२२.०० --एउटै बट्टयसभत्र अड्ययइएकय 
मचल्टपल लयउड चस्पकर   १० 

 8518.29.00 --अन्य १५ 
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 ८५१८.३०.०० -सूक्ष्म ध्िसन ियहक (मयइिोफोन) 
संयिु भए िय नभएकय शीर्थिणयन्त्र 
(हेडफोन) हरु र कणथििणहरु 
(इयर फोन) हरु, र एउटय सूक्ष्म 
ध्िसनियहक (मयइिोफोन) यन्त्र र 
एक िय सो भन्दय बढी ध्िसन 
विस्तयरक यन्त्र (लयउड् स्पीकर) 
हरु भएकय समचु्ियहरु (सेट्स)
  १० 

 ८५१८.४०.०० -असडयो वफ्रक्िेन्सी  इलेचक्ट्रक 
एचम्प्लफययर  १० 

 ८५१८.५०.०० -विद्यतुको आियज बढयउन े सेटहरु 
(इलेचक्ट्रक सयउण्ड एचम्प्लफययर 
सेट) १० 

85.23  सडस्कहरु, टेपहरु, सगुदठत 
अिस्र्यकय ियष्पीकरण नहनु े
(सोसलड-स्टेट नन-्भोलयटयइल) 
सञ्चय उपकरणहरु, “स्मयटथ 
कयडथहरु” र ध्िनी िय अन्य 
प्रिृचत्तलयई असभलेिन गनथ 
सनसमत्तकय अन्य मयध्यम, असभलेिन 
गररएकय िय नगररएकय सडस्क 
उत्पयदनकय लयसग प्रयोग हनु े
म्ययवट्रसहरु र मयष्टरहरु, तर भयग 
३७ कय उत्पयदनहरु  बयहेक।  

  -िमु्िकीय मयध्यम:  

 8523.29.00 --अन्य: 5 

  -ियिुर्ीय (अचप्टकल) मयध्यम:  

 8523.41.00 --रेकडथ नगररएको 5 

  --अन्य ाः  
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 8523.49.१0 ---सफ्टिेयर भएकय 5 

 8523.49.९0 ---अन्य 5 

  -अधथसंियहक (सेसमकन्डक्टर) 
मयध्यम:  

 8523.51.00 --सगुदठत अिस्र्यकय ियष्पीकरण 
नहनुे(सोसलड-स्टेट नन-्
भोलयटयइल) सञ्चय उपकरणहरु 5 

  --स्मयटथ कयडथहरुाः  

 ८५२३.५२.१० ---ससम कयडथ 5 

 ८५२३.५२.२० ---मेमोरी कयडथ 5 

 ८५२३.५२.९० ---अन्य 5 

 8523.59.00 --अन्य 5 

 8523.80.०0 -अन्य 5 

85.25  संग्रहण उपकरण (ररसेप्सन 
ऐपरेटस) िय ध्िसन असभलेिन 
(सयउण्ड ररकसडथङ्ग) िय पनुरुत्पयदन 
(ररप्रोड्यूससङ्ग) उपकरण (ऐपरेटस) 
समयविष्ट भए िय नभएको, रेसडयो 
प्रसयरण (रेसडयो-ब्रोडकयचस्टङ्ग) िय 
टेसलसभजन सनसमत्तकय प्रसयरण 
उपकरण (ट्रयन्ससमसन एपरेटस); 
टेसलसभजन क्ययमरयहरु; सडचजटल 
क्ययमरयहरु र सभसडयो क्ययमरय–
ररकडथसथ।  

 8525.60.00 -संग्रहण उपकरण (ररसेप्सन 
एपरेटस)् समयविष्ट ट्रयन्ससमसन 
उपकरणहरु  5 
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  -टेसलभीजन क्ययमरयहरू, सडचजटल 
क्ययमरयहरू र सभसडयो क्ययमरय 
रेकडथरहरू:  

  --यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य  
१ मय उल्लेि भएबमोचजमकय 
उच्ि गसतकय िस्तहुरूाः   

 ८५२५.८१.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८१.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८१.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू 5 

  --अन्य,  यस भयगको उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ मय उल्लेि 
भएबमोचजमकय विवकरणबयट  
बियउने (रेसडयसन-हयडेन्ड)  िय 
विकीरण सवहष्ण ु (रेसडएसन-
टोलरेन्ट) िस्तहुरूाः  

 ८५२५.८२.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८२.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८२.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू 5 

  --अन्य, यस भयगको उपशीर्थक 
द्रष्टव्य ३ मय उल्लेि 
भएबमोचजमकय रयसत्र दृवष्ट (नयइट 
भीजन) िस्तहुरूाः   

 ८५२५.८३.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८३.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८३.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू 5 

  --अन्य  
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 ८५२५.८९.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८९.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू 5 

 ८५२५.८९.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू 5 

85.28  रेसडयो प्रसयरण (ब्रोडकयस्ट) 
ग्रयहकहरु  (ररससभसथ) अर्िय 
ध्िसन िय सभसडयो असभलेिन 
(ररकसडथङ्ग) िय पनुरुत्पयदन 
(ररप्रोड्यसूसङ्ग) उपकरणहरु 
(ऐपरेटस) समयविष्ट 
(इनकरपोरेवटङ्ग) भएकय िय 
नभएकय, टेसलसभजन सनसमत्तकय 
संग्रहण      (ररसेप्सन) उपकरण 
(ऐपरेटस); टेसलसभजन संग्रहण 
उपकरणहरु समयविष्ट नभएकय 
मोसनटरहरु (परीवििकहरु) र  
प्रोजेक्टर (प्रिवेपत्र) हरु ।  

  -प्रोजेक्टर (प्रिेवपत्र) हरु:  

 8528.62.00 

 

--शीर्थक ८४.७१ को स्िियसलत 
आाँकडय प्रशोधन यन्त्रमय सोझै 
जोडन सवकने िय सो यन्त्रकय 
सयर्मय प्रयोग गनथकय लयसग 
अिकचल्पत (सडजयइन्ड) 10 

  -रेसडयो ब्रोडकयष्ट ररससभरहरु िय 
ध्िनी िय दृष्य असभलेिन िय 
पनुरुत्पयदन उपकरणहरु समयिेश 
भएकय िय नभएकय टेसलसभजन 
सनसमत्तकय संग्रहण उपकरणहरु:  

  --अन्य रवङ्गनाः  

  ---अनएसेम्िल अिस्र्यकोाः  
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 ८५२८.७२.११ ----४८ इञ्च सम्मकय 10 

 ८५२८.७२.१९ ----अन्य 10 

  ---अन्याः  

 ८५२८.७२.९१ ----४८ इञ्च सम्मकय 10 

 ८५२८.७२.९९ ----अन्य 10 

85.29  शीर्थक 85.24 देचि ८५.२८ 
सम्मकय उपकरणहरुको लयसग 
पूणथतयय िय मखुयतयय प्रयोगयोग्य 
पयटथपूजयथहरु।  

  -अन्य:  

 8529.90.10 --टेसलसभजन ररससभरकय 10 

85.31  शीर्थक ८५.१२ िय ८५.३० 
बयहेककय विद्यतुीय ध्िसन िय दृश्य 
सूिक उपकरणहरु (जस्तै-घण्टी,  
सयइरन, इंसडकेटर प्ययनेल, िोर  
घण्टी (िगथलर एलयमथ) िय 
आगलयगीको घण्टी (फययर 
अलयमथ)   

 8531.20.00 -तरल स्फवटक सयमग्री (एल. सी. 
डी.) िय प्रकयश इसमवटङ डययोड्स 
(एल.इ.डी.) समयविष्ट इचण्डकेटर 
प्ययनेल 10 

 8531.90.00 -पयटथपजुयथहरु 10 

85.32  चस्र्र भ्ययररएिल र समलयउन हनु े
विद्यतुीय सन्धयररत्र (क्ययपयससटर) 
(वप्र-सेट)। 
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 8532.10.00 -५०/६० हजथ सवकथ टको प्रयोगको 
लयसग तययर गररएको चस्र्र 
सन्धयररत्र (क्ययपयससटर) र ०.५ 
के.सभ. (पयिर क्ययपयससटर) भन्दय 
कम िमतय नभएको ररएक्टीभ 
शचि सञ्चयलन गनथ सक्न ेभएको 10 

  -अन्य चस्र्र सन्धयररत्र 
(क्ययपयससटर):  

 8532.21.00 --ट्ययन्टयलम 10 

 8532.22.00 --आल्मसुनयम इलेक्ट्रोलयइवटक 10 

 8532.23.00 --सेरयसमक डयइईलेचक्ट्रक, ससङ्गल 
लेयर 10 

 8532.24.00 --सेरयसमक डयइईलेचक्ट्रक, 
मचल्टलेयर 10 

 8532.25.00 --कयगज िय प्लयवष्टकको 
डयइईलेचक्ट्रक 10 

 8532.29.00 --अन्य 10 

 8532.30.00 -भ्ययररएिल िय एडजषे्टिल 
(समलयउन हनुे) (वप्र–सेट) 
क्ययपयससटर 10 

 8532.90.00 -पयटथपजुयथहरु 10 

85.33  विद्यतु प्रसतरोधक  (रेससष्टर) 
(ररयोस्ट्ययट् र पोटेन्शीयोसमटर 
समेत),  तयप प्रसतरोधक बयहेक। 

 

 8533.10.00 -चस्र्र कयबथन प्रसतरोधक, 
कम्पोचजसन िय वफल्म जस्तय 10 

  -अन्य चस्र्र प्रसतरोधक:  

 8533.21.00 --२० बयट सम्मको शचि 
सञ्चयलन िमतयकय लयसग 10 
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 8533.29.00 --अन्य 10 

  -तयर जोसडएको घटबढ हनु े
(भ्ययररएिल) प्रसतरोधक,  
ररयोस्ट्ययट्स र पोटेन्शीयोसमटर:  

 8533.31.00 --२० बयट सम्मको शचि 
सञ्चयलन िमतयकय लयसग 10 

 8533.39.00 --अन्य 10 

 8533.40.00 -अन्य घटबढ हनुे प्रसतरोधक,  
ररयोष्ट्ययट्स र पोटेन्शीयोसमटर 
समेत 10 

 8533.90.00 -पयटथपजुयथहरु 10 

85.34 8534.00.00 वप्रन्टेड सवकथ ट (छयवपएकय  
पररपर्हरु)। 10 

85.36  १००० भोल्टसम्मको भोल्टेज 
भएको ियल्ने सनभयउने (स्िीचिङ) 
िय विद्यतुीय पररपर्को लयसग िय 
विद्यतु पररपर्मय िय साँग जोड्नको 
लयसग ियवहन ेिैद्यसुतक उपकरणहरु 
(जस्तै,  स्िीि, ररले, फ्यूज, सजथ 
सप्रसेर,  प्लग, सकेट, ल्ययम्प-
होल्डर र अन्य संयोजकहरु 
(कनेक्टसथ) जक्सन बक्सेस); 
ियिुर्ीय तन्तहुरु (अचप्टकल 
फयइिसथ), ियिुर्ीय तन्तकुय मठु्ठय 
िय मोटय तयरहरु सनसमत्तकय 
संयोजकहरु (कनेक्टसथ)   

 8536.50.00 -अन्य स्िीिहरु 15 

  -ल्ययम्प होल्डर, प्लग र सकेटहरु:  

 8536.69.00 --अन्य 15 
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 8536.90.00 -अन्य उपकरणहरु 15 

85.40  तयतो, िीसो क्ययर्ोड िय 
फोटोक्ययर्ोड भल्भस ् र ट्यूबस ्
(जस्तै-भ्ययकुम िय भेपोर िय ग्ययाँस 
वफल्ड भल्भ र ट्यूब, मकथ री आकथ  
रेक्टीफयइङ भल्भ र ट्यूब,  
क्ययर्ोड रे ट्यबू, टेसलसभजन 
क्ययमरय ट्यूब)।   

  -क्ययर्ोड-रे, टेसलसभजन वपक्िर 
ट्यूब,  सभसडयो मसनटर क्ययर्ोड-रे 
ट्यूब समेत: 

 

 8540.11.00 --रङ्गीन 5 

८५.४३  यो भयगको अन्यत्र नपरेको 
ब्यचिगत कयमकय विद्यतुीय 
औजयर र   उपकरणहरु।  

 ८५४३.४०.०० -इलेक्ट्रोसनक िरुोटहरू (ससगरेट्स) 
र यस्तै प्रकयरकय व्यचिगत 
विद्यतुीय ियष्पीकरणकय  
(भेपोरयइचजङ) सयधनहरू ३० 

 8543.70.00 - अन्य यन्त्रहरु र उपकरणहरु ३० 
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85.44  विद्यतुरुि (इन्सलेुटेड), (इनयमेल 
लगयएको िय एनोडयइज समेत),  
तयर(िययर), केबलु (को–एक्सेल 
केबलु समेत) र कनके्टरसाँग 
जोसडएको िय नजोसडएको अन्य 
इन्सलेुटेड कन्डक्टर; अचप्टकल 
फयइबर केबलु, तयर, विद्यतु 
कण्डक्टर िय कनके्टर जोडेको िय 
नजोडेको प्रत्येक ढयवकएकय 
रेशयहरु (चशद्ड फयइबर) बयट 
बनेको तयर।  

  -१००० भोल्टसम्मको लयसग अन्य 
इलेचक्ट्रक कण्डक्टरहरु:  

 8544.42.00 --कनेक्टरसाँग जोसडएकय 15 

 8544.49.00 --अन्य 15 

 8544.70.00 -अचप्टकल फयइिर केिलु 10 

87.02  रयइभर समेत १० िय सोभन्दय 
बढी ययत्रहुरु बोक्न े मोटर 
गयडीहरु।   

  -कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन (सडजेल 
िय अिथ सडजेल) भएको:  

 8702.10.10 --बसहरु (२५ भन्दय बढी ससट 
भएको) 5 

 8702.10.20 --समसनबसहरु (१५ देचि २५ 
सम्म सीट भएको)  35 

 8702.10.30 --मयइिो बसहरु (११ देचि १४ 
सम्म सीट भएको)  55 



 

286 
 

  ---जीप, कयर र भ्ययनहरुाः  

 ८७०२.१०.४१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 60 

 ८७०२.१०.४९ ----अन्य 60 

  -कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन (सडजेल 
िय अिथ सडजेल) र धक्कय ददन े
विद्यसुतय मोटर दिैु भएको:  

 8702.20.10 --बसहरु (२५ भन्दय बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.20.20 --समसनबसहरु (१५ देचि २५ 
सम्म सीट भएको)  35 

 8702.20.30 --मयइिो बसहरु (११ देचि १४ 
सम्म सीट भएको)  40 

  ---जीप, कयर र भ्ययनहरुाः  

 ८७०२.२०.४१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 40 

 ८७०२.२०.४९ ----अन्य 40 

  -स्पयकथ  इचग्नसन इन्टरनल 
कम्िसन वप्रष्टोन इचन्जन र धक्कय 
ददने विद्यसुतय मोटर दिैु भएको:  

 8702.30.10 --बसहरु (२५ भन्दय बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.30.20 --समसनबसहरु (१५ देचि २५ 
सम्म सीट भएको)  35 

 8702.30.30 ---मयइिो बसहरु (११ देचि 
१४ सम्म सीट भएकय)  40 

  ---जीप, कयर र भ्ययनहरुाः  

 ८७०२.३०.४१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 40 
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 ८७०२.३०.४९ ----अन्य 40 

  -अन्य:  

 8702.90.10 ---बसहरु (२५ भन्दय बढी सीट 
भएको) 5 

 8702.90.20 ---समसनबसहरु (१५ देचि २५ 
सम्म सीट भएको)  35 

 8702.90.30 ---मयइिो बसहरु (११ देचि 
१४ सम्म सीट भएको)  55 

  ---जीप, कयर र भ्ययनहरुाः  

 ८७०२.९०.४१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 60 

 
८७०२.९०.४९ ----अन्य 60 

87.03  मूलत: मयसनसको ययतयययतको 
लयसग बनेकय मोटर कयरहरु र 
अन्य मोटर गयडीहरु (शीर्थक 
८७.०२ बयहेककय),  स्टेसन ियगेन 
र रेसीङ कयर समेत।   

  -मूलत: वहउाँमय ययत्रय गनथकय लयसग 
बनेकय गयडीहरु गल्फ कयर र 
यस्तै गयडीहरु:  

 8703.10.10 ---मूलत: वहउाँमय ययत्रय गनथकय 
लयसग बनेकय गयडीहरु  60 

 8703.10.90 ---अन्य   60 

  -अन्य गयडीहरु, स्पयकथ  इग्नीसन 
इन्टरनल कम्िसन वपस्टोन इचिन 
भएकय: 

 

  --सससलण्डर िमतय १००० सी.सी. 
ननयघेको:  
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  ---तीन पयंग्र ेगयडीहरु (अटोररक्सय)   

 ८७०३.२१.११ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 55 

 ८७०३.२१.१९ ----अन्य 55 

 

 
 ---अन्याः 

 

 ८७०३.२१.९१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 60 

 ८७०३.२१.९९ ----अन्य 60 

  --सससलण्डर िमतय १,००० 
सी.सी. नयघेको तर १,५०० 
सी.सी. ननयघेकोाः  

 ८७०३.२२.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय 65 

 ८७०३.२२.९० ---अन्य 65 

 
 --सससलण्डर िमतय १,५०० 

सी.सी. नयघेको तर ३,००० 
सी.सी. ननयघेको   

  ---सससलण्डर िमतय १,५०० 
सी.सी. नयघेको तर २,००० 
सी.सी. ननयघेकयाः  

 ८७०३.२३.११ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 7५ 

 ८७०३.२३.१९ ----अन्य 7५ 

  

---सससलण्डर िमतय २,००० 
सी.सी. नयघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननयघेकयाः  

 ८७०३.२३.२१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 8५ 

 ८७०३.२३.२९ ----अन्य 8५ 
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  ---सससलण्डर िमतय २,५०० 
सी.सी. नयघेको तर ३,००० 
सी.सी. ननयघेकयाः  

 ८७०३.२३.३१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 9५ 

 ८७०३.२३.३९ ----अन्य 9५ 

 

 
 --सससलण्डर िमतय ३,००० 

सी.सी. नयघेकोाः  

 ८७०३.२४.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय 10५ 

 ८७०३.२४.९० ---अन्य 10५ 

  -अन्य गयडीहरु,  कम्प्रशेन इग्नीसन 
इन्टरनल कम्िसन वपस्टोन इचिन 
(सडजेल िय अधथसडजेल) मयत्र 
भएकय:  

  

 

--सससलण्डर िमतय १,५०० 
सी.सी. ननयघेकोाः  

 ८७०३.३१.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय 60 

 ८७०३.३१.९० ---अन्य 60 

  --सससलण्डर िमतय १,५०० 
सी.सी. नयघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननयघेको:  

  ---सससलण्डर िमतय १,५०० 
सी.सी. नयघेको तर २,००० 
सी.सी. ननयघेकोाः  

 ८७०३.३२.११ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय 7५ 

 ८७०३.३२.१९ ----अन्य 7५ 
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  ---सससलण्डर िमतय २,००० 
सी.सी. नयघेको तर २,५०० 
सी.सी. ननयघेकोाः  

 ८७०३.३२.२१ ----अनएसेम्िल अिस्र्यकय ९० 

 ८७०३.३२.२९ ----अन्य ९० 

  --सससलण्डर िमतय २,५०० 
सी.सी. नयघेकोाः  

 ८७०३.३३.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय 10५ 

 ८७०३.३३.९० ---अन्य 10५ 

  -अन्य गयडीहरू, स्पयकथ -इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
र धक्कय ददन े विद्यतुीय मोटर दिैु 
भएको, विद्यतु शचिको बयह्य 
स्रोतमय प्लग जोडेर ियजथ हनु 
सक्ने वकससमकय बयहेकाः  

 ८७०३.४०.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय ४५ 

 ८७०३.४०.९० ---अन्य ४५ 

  -अन्य गयडीहरू, कम्प्रसेन-इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथ सडजेल) र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएको, 
विद्यतु शचिको बयह्य स्रोतमय प्लग 
जोडेर ियजथ हनु सक्ने वकससमकय 
बयहेकाः  

 ८७०३.५०.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय ४५ 

 ८७०३.५०.९० ---अन्य ४५ 
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  -अन्य गयडीहरू, स्पयकथ -इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
र धक्कय ददन े विद्यतुीय मोटर दिैु 
भएको, विद्यतु शचिको बयह्य 
स्रोतमय प्लग जोडेर ियजथ हनु 
सक्ने वकससमकयाः  

 ८७०३.६०.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय ४५ 

 ८७०३.६०.९० ---अन्य ४५ 

  -अन्य गयडीहरू, कम्प्रसेन-इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथ सडजेल) र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएको, 
विद्यतु शचिको बयह्य स्रोतमय प्लग 
जोडेर ियजथ हनु सक्न ेवकससमकयाः  

 ८७०३.७०.१० ---अनएसेम्िल अिस्र्यकय ४५ 

 ८७०३.७०.९० ---अन्य ४५ 

  -अन्य गयडीहरु, धक्कय ददन ेविद्यतुीय 
मोटर मयत्र भएकोाः  

  ---मोटरको वपकपयिर १०० 
वकलोियट भन्दय बढीको तर २०० 
वकलोियट ननयघकेो कयर, जीप र 
भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.५९ ----अन्य ३० 

  ---मोटरको वपकपयिर २०० 
वकलोियट भन्दय बढीको तर ३०० 
वकलोियट ननयघकेो कयर, जीप र 
भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.६९ ----अन्य ४५ 
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  ---मोटरको वपकपयिर ३०० 
वकलोियट भन्दय बढीको कयर, जीप 
र भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.७९ ----अन्य ६० 

  ---अन्याः  

 ८७०३.८०.९९ ----अन्य ६० 

  -अन्याः  

 ८७०३.९०.10 ---अनएसेम्िल अिस्र्यको 60 

 ८७०३.९०.९० ---अन्य 60 

87.04  िस्त ु िय सयमयनहरु ढुियनीको 
प्रयोगकय अन्य मोटर गयडीहरु।   

 8704.10.00 -रयजमयगथ बयवहरको प्रयोगकय लयसग 
सनसमथत डम्परहरु 5 

  -अन्य, कम्प्रसेन-इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथ सडजेल) मयत्र   
भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 8704.21.10 ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 
 60 

 8704.21.2० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट भएको 
ससंगल क्ययब वपकअप गयडी 50 

 8704.21.३० ---डेसलभरी भ्ययन 30 
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 ८७०४.२१.४० ---तीनपयंङ्कग्र ेगयडी 5 

 ८७०४.२१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरु 5 

 ८७०४.२१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू 5 

 8704.21.90 ---अन्य 5 

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय तर 
२० टन ननयघेकय:  

 8704.22.10 ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 60 

 ८७०४.२२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएकय 
ट्ययङ्करहरू 5 

 ८७०४.२२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय  ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२२.४० ---तरल पटे्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू 5 

 ८७०४.२२.६० ---ससमेन्ट बल्कर 5 
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 ८७०४.२२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू  5 

 ८७०४.२२.९० ---अन्य 5 

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) २० टन नयघकेय:  

 ८७०४.२३.१० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू 5 

 ८७०४.२३.२० ---दधु ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू 5 

 ८७०४.२३.३० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू 5 

 ८७०४.२३.४० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  5 

 ८७०४.२३.५० ---ससमेन्ट बल्कर 5 

 ८७०४.२३.६० 
 

---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.२३.९० ---अन्य 5 

  -अन्य, स्पयकथ -इचग्नसन इन्टनथल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जनमयत्र 
भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  
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 ८७०४.३१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 60  

 ८७०४.३१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट भएको 
ससंगल क्ययब वपकअप गयडी ५0 

 ८७०४.३१.३० ---डेसलभरी भ्ययन 30 

 ८७०४.३१.४० ---तीनपयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.३१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू ५ 

 ८७०४.३१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू ५ 

 ८७०४.३१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय:  

 ८७०४.३२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ६० 

 ८७०४.३२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू 5 

 ८७०४.३२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू ५ 
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 ८७०४.३२.४० ---तरल पटे्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.३२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू  5 

 ८७०४.३२.६० ---ससमेन्ट बल्कर 5 

 ८७०४.३२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू 5 

 ८७०४.३२.९० ---अन्य 5 

  -अन्य, कम्प्रसेन-इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन 
(सडजेल िय अधथ सडजेल) र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल 
(जी.भी.डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.४१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ६० 

 ८७०४.४१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट भएको 
ससंगल क्ययब वपकअप गयडी ५० 

 ८७०४.४१.३० ---डेसलभरी भ्ययन ३० 

 ८७०४.४१.४० ---तीन पयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.४१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू ५ 
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 ८७०४.४१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू ५ 

 ८७०४.४१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय तर २० 
टन ननयघेकय:  

 ८७०४.४२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ६० 

 ८७०४.४२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू ५ 

 ८७०४.४२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  ५ 

 ८७०४.४२.४० ---तरल पटे्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू ५ 

 ८७०४.४२.६० ---ससमेन्ट बल्कर ५ 

 ८७०४.४२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू ५ 

 ८७०४.४२.९० ---अन्य ५ 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) २० टन नयघेकय:  
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 ८७०४.४३.१० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू ५ 

 ८७०४.४३.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू ५ 

 ८७०४.४३.३० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू ५ 

 ८७०४.४३.४० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४३.५० ---ससमेन्ट बल्कर ५ 

 ८७०४.४३.६० ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू ५ 

 ८७०४.४३.९० ---अन्य ५ 

  -स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.५१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 60 

 ८७०४.५१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट भएको 
ससंगल क्ययब वपकअप गयडी 50 

 ८७०४.५१.३० ---डेसलभरी भ्ययन 30 
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 ८७०४.५१.४० ---तीन पयङ्कग्र ेगयडी 30 

 ८७०४.५१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू 5 

 ८७०४.५१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू 5 

 ८७०४.५१.९० ---अन्य 5 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघकेय:  

 ८७०४.५२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 60 

 ८७०४.५२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू 5 

 ८७०४.५२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  5 

 ८७०४.५२.४० ---तरल पटे्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट  ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू 5 

 ८७०४.५२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर (गयिेज) 
सङ्कलन तर्य ढुियनी गने गयडीहरू 5 

 ८७०४.५२.६० ---ससमेन्ट बल्कर 5 

 ८७०४.५२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू 5 

 ८७०४.५२.९० ---अन्य  
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 ८७०४.९०.०० -अन्य ५ 

87.06  शीर्थक ८७.०१ देचि ८७.०५ 
सम्मको मोटर गयडीकय लयसग 
इचन्जनसाँग जोसडएकय िेससस।  

 8706.00.20 -समसनबसहरु (१५ देचि २५ सम्म 
ससट भएको) कय 35 

 8706.00.30 -मयइिोबसहरु (११ देचि १४ 
सम्म ससट भएको) कय 55 

 8706.00.40 -जीप कयर र भ्ययनहरुकय 60 

 8706.00.50 -सतन पयंग्र े गयडीहरु(अटोररक्सय) 
कय  55 

  ---वपकअप गयडीहरुकयाः  

 ८७०६.००.६१ ----डबल क्ययिको 60 

 ८७०६.००.६२ ----ससङ्गल क्ययिको 50 

 ८७०६.००.६३ ----डेसलभरी भ्ययनको 30 

 8706.00.70 -रयजमयगथ बयवहरको प्रयोगकय लयसग 
सनसमथत डम्परहरुकय 5 

 8706.00.80 -बस,  ट्रकहरुकय 5 

 8706.00.90 -अन्य  5 

८७.०७  शीर्थक ८७.०१ देचि ८७.०५ 
सम्मको मोटर गयडीकय मखुय भयग 
(बडी) (क्ययब समेत)।  

 ८७०७.१०.०० -शीर्थक ८७.०३ कय गयडीकय 
लयसग  5 

 ८७०७.९०.०० -अन्य  5 
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87.11  मोटरसयइकलहरु (मोपेड सवहत) र 
सयइड कयररवहत िय सवहत 
सयइकलमय सहययक मोटर जडयन 
गरेको सयइडकयरहरु।  

 8711.10.00 -सससलण्डर िमतय ५० सी.सी. 
ननयघेको इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचन्जन 

40 

  -सससलण्डर िमतय ५० सी.सी. 
नयघेको तर २५० सी.सी. 
ननयघेको इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचन्जन भएकय:  

  --अनएसेम्िल्ड अिस्र्यकय:  

 ८७११.२०.११ ----५० सी.सी. नयघेको तर १२५ 
सी.सी. ननयघेको ४० 

 ८७११.२०.१२ ----१२५ सी.सी. नयघेको तर 
२०० सी.सी. ननयघेको ४० 

 ८७११.२०.१९ ----२०० सी.सी. नयघेको तर 
२५० सी.सी. ननयघेको ८० 

  ---अन्याः  

 ८७११.२०.९१ ----५० सी.सी. नयघेको तर १२५ 
सी.सी. ननयघेको 40 

 ८७११.२०.९२ ----१२५ सी.सी. नयघेको तर 
२०० सी.सी. ननयघेको 50 

 ८७११.२०.९९ ----२०० सी.सी. नयघेको तर 
२५० सी.सी. ननयघेको ८0 
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  -सससलण्डर िमतय २५० सी.सी. 
नयघेको तर ५०० सी.सी. 
ननयघेको इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचन्जनाः  

 ८७११.३०.१० ---अनएसेम्िल्ड अिस्र्यकय 40 

 ८७११.३०.९० ---अन्य ९0 

 ८७११.४०.०० -सससलण्डर िमतय ५०० सी.सी. 
नयघेको तर ८०० सी.सी. 
ननयघेको इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचन्जन 100 

 8711.50.00 -सससलण्डर िमतय ८०० सी.सी. 
नयघेको इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन 
इचन्जन  100 

 8711.90.00 -अन्य 40 

90.10  यो भयगको अन्यत्र उल्लेि 
नभएको िय समयिेश नभएको 
तस्िीर सम्बन्धी (िलचित्र 
सम्बन्धी समेत) प्रयोगशयलयहरुमय 
प्रयोग हनु ेउपकरण र औजयरहरु; 
नेगेटोस्कोप; प्रोजके्सन स्िीन 
(प्रिेपक पदयथ)।  

 9010.90.00 -पयटथपजुयथ र सहययक सयमयनहरु 10 

90.11  सूक्ष्म फोटोग्रयफी 
(फोटोमयइिोग्रयफी), 
ससनेफोटोमयइिोग्रयफी िय 
मयइिोप्रोजेक्सन (सूक्ष्म  प्रिेपण) 
को लयसग समेत संयिु ियिुर् 
सूक्ष्मदशी यन्त्रहरु (कम्पयउण्ड 
अचप्टकल मयइिोस्कोप)।  

 9011.10.00 -स्टीररयोस्कोवपक मयइिोसकोप्स 5 
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 9011.20.00 -सूक्ष्म फोटो चिच्न े
(फोटोमयइिोग्रयफी),  सूक्ष्म 
िलचित्र चिच्ने 
(ससनेफोटोमयइिोग्रयफी) िय सूक्ष्म 
प्रिेपण (मयइिो प्रोजके्सन) कय 
अन्य सूक्ष्म दशथक यन्त्रहरु  
(मयइिोस्कोप्स) 5 

 9011.90.00 -पयटथपूजयथहरु र सहययक सयमयनहरु 5 

90.12  ियिुर् (अचप्टकल) सूक्ष्मदशथक 
यन्त्रहरु (मयइिोस्कोप्स) 
बयहेककय सूक्ष्मदशथक यन्त्रहरु; 
वििसतथत उपकरणहरु (सडफ्र्ययक्सन 
एपरेटस)।  

 9012.10.00 -दरुिीिण 
यन्त्रहरु(मयइिोस्कोप्स), अचप्टकल 
मयइिोस्कोपहरु बयहेक; विितथन 
उपकरणहरु  (सडफ्ययक्सन 
एपरेटस)् 5 

 9012.90.00 -पयटथपूजयथहरु र सहययक सयमग्रीहरु  5 

90.17  चिच्ने,  चिनो लगयउने,  िय गचणतीय 
वहसयि गने औजयरहरु (जस्तै-
चिंच्ने मेचशन, नक्सय उतयने यन्त्र,  
प्रोटेक्टर, नक्सयकय सेटहरु,  
स्लयइड् रुलहरु, सडस्क 
क्ययल्कुलेटर); यस भयगमय अन्यत्र 
नपरेको, हयतले लम्बयइ नयप्न े
औजयरहरु (जस्तै-नयप्न े डण्डी र 
वफत्तय िय मयइिोसमटर,  
क्ययसलपसथ)।  

 9017.20.00 -अन्य चिच्न,े चिनो लगयउने र 
गचणतीय वहसयि गने औजयरहरु 5 
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 9017.90.00 -पयटथपूजयथहरु र सहययक सयमग्रीहरु 5 

90.26  ग्ययाँस िय अरु तरल पदयर्थकय 
प्रियह,  तह, दियि िय अन्य 
विविधतय  (भेररयिल्स) नयप्ने िय 
परीिण गने (जस्तै-प्रियहमयपक, 
सतहमयपक,  म्ययनोमीटर (हयिय िय 
ियष्पको दियि नयप्ने यन्त्र) 
तयपमयपक) औजयर र 
उपकरणहरु, शीर्थक ९०.१४, 
९०.१५, ९०.२८ िय ९०.३२ 
कय औजयर र उपकरणहरु 
बयहेक।  

 9026.10.00 -तरलको प्रियह िय सतह नयप्न िय 
परीिण गनथको लयसग 5 

 9026.20.00 -दियि नयप्न िय परीिण गनथको 
लयसग 5 

  -अन्य औजयरहरु र उपकरणहरु ाः  

 ९०२६.८०.९० ---अन्य  5 

 9026.90.00 -पयटथपूजयथहरु र सहययक सयमग्रीहरु 5 

90.30  ओसीलोस्कोप (दोलनदशी), 
स्पेक्ट्रम (िणथपट) विश्लरे्क र 
शीर्थक ९०.२८ कय मयपक 
(समटर) बयहेककय विद्यतुको मयत्रय 
नयप्ने िय परीिण गनथको लयसग 
प्रयोग हनुे अन्य औजयरहरु र 
उपकरणहरु; अल्फय, सबटय, गयमय, 
एक्स-रे,  कचस्मक (अन्तररि) िय 
अन्य आयोनयइचजङ (विद्यतु अण)ु 
विकीरण (रेडीएसन) नयप्ने िय पत्तय 
लगयउने औजयर र उपकरणहरु।  
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 9030.40.00 -विशेर्त: दूरसञ्चयरको लयसग सनसमथत 
अन्य औजयरहरु र उपकरणहरु  
(जस्तै-िस-टकमीटर,  गेन 
समजररङ्ग गने औजयरहरु,  सडस्टोसथन 
फ्ययक्टर समटर, सोफोसमटर) 5 

 9030.90.00 -पयटथपूजयथहरु र सहययक सयमग्रीहरु 5 

९४.०१  विछ्यौनयको रुपमय पररितथन गनथ 
सवकने िय नसवकने ससट (आसन) 
(शीर्थक ९४.०२ बयहेक) र 
सतनकय                    
पयटथपूजयथहरु।  

 ९४०१.२०.०० -मोटरगयडीहरुमय प्रयोग हनु े
आसनहरु १० 

  -उियइ घटीबढी गनथ सवकने घमु्ने 
आसन:  

 ९४०१.३१.०० --कयठकय १० 
 ९४०१.३९.०० --अन्य  १० 
  -िगैंियको आसन िय क्ययचम्पङ 

उपकरण बयहेककय विछ्यौनयको 
रुपमय पररितथन हनु ेआसनहरू: 
  

 ९४०१.४१.०० --कयठकय १० 
 ९४०१.४९.०० --अन्य १० 
 

 -िेत, ओचजयर, बयाँस िय यस्तै 
पदयर्थकय आसनहरुाः  

 ९४०१.५२.०० --बयाँसको  १० 

 ९४०१.५३.०० --लहरेतयड (र्र ययटन) को १० 

 ९४०१.५९.०० --अन्य  १० 
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  -कयठको फे्रम भएको आसनाः  

 ९४०१.६१.०० --गद्दयदयर आिरणयिु आसन 
(अपहोलस्टर) हरु १० 

 ९४०१.६९.०० --अन्य १० 

  -धयतकुो फे्रमसवहतको अन्य 
आसनहरुाः  

 ९४०१.७१.०० --गद्दयदयर आिरणयिु आसनहरु १० 

 ९४०१.७९.०० --अन्य १० 

  -अन्य आसनहरुाः  

 ९४०१.८०.९० ---अन्य १० 

९४.०३  अन्य फसनथिर र सतनकय  
पयटथपूजयथहरु।  

 ९४०३.१०.०० -कयययथलयमय प्रयोग हनु े धयतकुय 
फसनथिर १० 

  -अन्य धयतकुय फसनथिराः  

 ९४०३.२०.९० ---अन्य १० 

 ९४०३.३०.०० -कयययथलयमय प्रयोग हनुे कयठकय 
फसनथिर १० 

 ९४०३.४०.०० -भयन्छयमय प्रयोग हनुे कयठकय 
फसनथिर १० 

 ९४०३.५०.०० -सतु्ने कोठयमय प्रयोग हनु ेकयठकय 
फसनथिर १० 

 ९४०३.६०.०० -अन्य कयठकय फसनथिर १० 

  -प्लयवष्टककय फसनथिराः  

 ९४०३.७०.२० ---िेिी ियकर १० 
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 ९४०३.७०.९० ---अन्य १० 

  -अन्य पदयर्थकय फसनथिर, बेत, 

ओससयर, बयाँस िय यस्तै 
पदयर्थहरुको समेताः  

 ९४०३.८२.०० --बयाँसको  १० 

 ९४०३.८३.०० --लहरेतयड (र्र ययटन) को १० 

 ९४०३.८९.०० --अन्य  १० 

९४.०६  पूिथ सनसमथत भिन।  

  -कयठकोाः  

 ९४०६.१०.९० ---अन्य १० 

  -अन्याः  

 ९४०६.२०.०० -इस्पयतकय प्रमयपीय भिनकय 
एकयइहरू (मड्यूलर विचल्डङ्ग 
यसुनट्स)् 10 

 ९४०६.९०.९० ---अन्य १० 

95.03 9503.00.00 ट्रयइसयइकल,  स्कुटर,  पेडल कयर र 
यस्तै पयंग्रय भएकय िेलौनयहरु; 
पतुलीको कोिो (क्ययरेज); पतुली; 
अन्य िेलौनय; आकयर घटयएको           
(“स्केल”) नमूनयहरु र यस्तै 
मनोरञ्नयत्मक नमूनयहरु, िल्न े िय 
निल्ने; सिै प्रकयरकय िवुिकय 
िेलौनयहरु (पजल्स)। १० 
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95.04  सभसडयो गमेकय कन्सोल र 
यन्त्रहरु, टेिल िय पयलथर  गमेहरू, 
मदु्रय, बैङ्क नोटहरू, बैङ्क कयडथहरू, 
टोकनहरू िय भिुयनी सम्बन्धी 
अन्य सयधनहरूद्वयरय सञ्चयलन हनु े
वपनटेिलहरू, विसलययडथहरु, 

क्ययससनो िेलकय विशेर् टेिलुहरु 
र स्िियसलत ियउसलङ 
उपकरणहरू, मनोरिनकय यन्त्रहरू 
समेत ।  

 9504.20.00 -सबै प्रकयरकय विसलययडथ िेलकय 
सयमयनहरु र सहययक सयमयनहरु १० 

 9504.30.00 -स्िियसलत बयउसलङ्ग एली उपकरण          
(इचक्िपमेण्ट) बयहेक, मदु्रय 
(क्ियइन) हरु, कयगजी मदु्रय 
(बैङ्कनोट) हरु,  बैङ्क कयडथहरु,  
टोकन िय भिुयनीकय अन्य 
मयध्यमद्वयरय सञ्चयलन गररने  
(अपरेटेड्) अन्य िेलहरु (गेम्स) १० 

 9504.40.00 -िेल्ने तयसहरु १० 

 9504.50.00 -उपशीर्थक ९५०४.३० कय 
बयहेककय सभसडयो गेमकय कन्सोल 
र यन्त्रहरु १० 

 9504.90.00 -अन्य १० 

९५.०५  आनन्दोत्सिकय सयमयनहरु िय अन्य 
मनोरंजनकय सयमयनहरु, जयदूविद्यय 
(िटक) र असयधयरण ठट्टय 
(नोभेल्टी जोक) समेत।  

  -विसमस उत्सिकय सयमयनहरुाः  

 ९५०५.१०.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  १० 
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 ९५०५.१०.९० ---अन्य १० 

 ९५०५.९०.०० -अन्य १० 

९५.०८  रोटेवपङ्ग (रयउण्डएबयउट्स), झोलङु्ग े
वपङ्ग         (स्िीङ्गस), लििेधन 
दीघयथ िय तयरो हयन्ने िेल िेल्न े
ठयउाँ (शूवटङ्ग ग्ययलरी) र अन्य 
मेलय िेत्रकय मनोरन्जनहरु, घमु्ती 
सरकस (ट्रयभेसलङ्ग सरकस) तर्य 
जंगली जन्त ु समूह (मेनयजरीज) 
को घमु्ती प्रदशथनी; घमु्ती रङ्गमंि 
(ट्रयभेसलङ्ग सर्एटसथ) हरु  

 ९५०८.१०.०० -घमु्ती सरकस तर्य जंगली जन्त ु
समूहको घमु्ती प्रदशथन (ट्रयभेसलङ्ग 
मेनयजररज) १० 

 ९५०८.९०.०० -अन्य १० 

द्रष्टव्य:- 
(१) मददरयको अन्त:शलु्क गणनय गदयथ प्रसत एल.वप. सलटर िय 

प्रसत सलटरमध्ये जनु बढी हनु्छ सोही दरमय गणनय गरी 
असलु गररनेछ।  

(२)  कुन ै पसन मददरयको कक्टेल गरेमय उपशीर्थक 
२२०६.००.४० बमोचजमको दरबन्दी लयग्नेछ। 

(३) एम्बलेुन्स, शि ियहन, अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गनथ 
समल्ने गरी बनयइएकय स्कूटर र ब्ययट्रीबयट िल्ने टेम्पोको 
िेसससमय अन्त:शलु्क लयग्ने छैन।अपयङ्गतय भएकय 
व्यचिले प्रयोग गने स्कूटर पैठयरी िय स्र्यनीय िररद गदयथ 
सतरेको अन्त:शलु्क त्यस्तो स्कूटर ययतयययत व्यिस्र्य 
कयययथलयमय सनजको नयममय दतयथ भएपसछ नेपयल सरकयर, 
मवहलय, बयलबयसलकय तर्य जेष्ठ नयगररक मन्त्रयलय िय 
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सम्बचन्धत चजल्लयको प्रमिु चजल्लय असधकयरीको 
ससफयररसमय पैठयरी गदयथ सतरेको अन्त:शलु्क सम्बचन्धत 
भन्सयर कयययथलयबयट र स्र्यनीय िररद गदयथ सतरेको 
अन्त:शलु्क विभयगबयट वफतयथ गररनेछ। 

(४) घरेल ु प्रविसधबयट उत्पयदन गररने ससन्के ियउियउ 
(Ready to eat नभएको) मय अन्त:शलु्क लयग्ने छैन। 

(५)  ययत्रलेु ल्ययउन र लैजयन पयउने सनजी प्रयोगकय 
मयलिस्तसुम्बन्धी सूिनय बमोचजम प्रयप्त सवुिधय अन्तगथत 
भन्सयर महसलु छुटमय पैठयरी गररएको व्यचिगत 
प्रयोजनकय िस्तहुरूमय अन्त:शलु्क लयग्ने छैन। 

(६)  ियलीस िय सोभन्दय बढी सीट िमतयकय कम्तीमय पयाँि 
िटय बस सयिथजसनक ययतयययतमय सञ्चयलन गने गरी दतयथ 
भएकय सहकयरी संस्र्य िय संघ तर्य कम्पनीले उचल्लचित 
प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने उि िमतयकय तययरी बस 
एिं सतनकय िेसससमय अन्त:शलु्क छुट हनुेछ। त्यसरी 
पैठयरी गरेकय सियरी सयधनहरू पैठयरी गरेको समसतले दश 
िर्थ नपगुी सबिी वितरण, नयमसयरी िय कुन ैवकससमले हक 
हस्तयन्तरण गनथ पयइने छैन। दश िर्थ नपगुी नयमसयरी, 
सबिी वितरण िय कुनै वकससमले हक हस्तयन्तरण गनुथ 
परेमय प्रिसलत कयनून बमोचजम लयग्ने पूरै अन्त:शलु्क 
लयग्नेछ। 

(७) नेपयल सरकयर, चशिय, विज्ञयन तर्य प्रविसध मन्त्रयलयको 
ससफयररसमय सयमदुयवयक चशिण संस्र्यले विद्ययर्ी 
ओसयरपसयर गने प्रयोजनको लयसग ३० सीट िय सोभन्दय 
बढी िमतयको एक दईु र्यन बस आययत गदयथ लयग्ने 
अन्त:शलु्क छुट हनुेछ। यसरी सवुिधयमय आययत गररएको 
सियरी सयधन दश िर्थ नपगुी सबिी वितरण, नयमसयरी िय 
कुनै वकससमले हक हस्तयन्तरण गनथ पयइने छैन। दश िर्थ 
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नपगुी सबिी वितरण‚ नयमसयरी िय कुनै वकससमले हक 
हस्तयन्तरण गनुथ परेमय प्रिसलत कयनून बमोचजम पूरै 
अन्त:शलु्क लयग्नेछ। 

(८)  औद्योसगक व्यिसयय ऐन, २०७६ को अनसूुिी-१० मय 
उल्लेि भएकय असत अविकससत िेत्रमय स्र्यवपत स्र्यनीय 
फलफूलमय आधयररत उद्योगबयट उत्पयददत ब्रयण्डी, ियइन 
र सयइडरको उत्पयदनमय यस अन्त:शलु्क दरबन्दी 
अनसुयर लयग्ने अन्त:शलु्कमय असी प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(९)   स्िदेशमय उत्पयदन हनुे शीर्थक २२.०४ र २२.०५ मय 
पने ियइनमय लयग्ने अन्त:शलु्कमय पैतीस प्रसतशत, शीर्थक 
२२.०६ मय पने सयइडर र अंगरु बयहेककय अन्य 
फलफूलबयट उत्पयदन हनुे उपशीर्थक 2206.00.90 
मय पने ियइनमय लयग्ने अन्त:शलु्कमय ियलीस प्रसतशत 
छुट हनुेछ। 

(१०)  एसेम्बल गरी सियरी सयधन उत्पयदन गने उद्योगले 
अनएसेम्बल्ड अिस्र्यकय शीर्थक ८७.०२, ८७.०३ र 
८७.११ मय पने सियरी सयधन पैठयरी गदयथ लयग्ने 
अन्त:शलु्क र त्यस्तय उद्योगले उत्पयदन गरेको तययरी 
सयधन सबिी गदयथ लयग्न े अन्त:शलु्कमय पियस प्रसतशत 
छुट हनुेछ। 

(११)  शीर्थक 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, १५१७, 16.०१, 16.०2, 16.०३, 
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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 र ९४.०६ तर्य उपशीर्थक 
०४०२.10.10, ०४०२.10.९0, 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 
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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 र ९४०६.९०.९० 
मय पने िस्तकुो आन्तररक उत्पयदनमय अन्त:शलु्क लयग्ने 
छैन। 

(१२) शीर्थक २१.०६ को उपशीर्थक २१०६.९०.२०‚ 
२१०६.९०.६० र भन्सयर शीर्थक २४.०३ को 
उपशीर्थक २४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२०, 
२४०३.९९.३० र भन्सयर शीर्थक २४.०४ को 
उपशीर्थक २४०४.११.००, २४०४.१२.०० र 
२४०४.१९.०० कय िस्तमुय कुल तौल प्रसत वकलोग्रयममय 
अन्ताःशलु्क लयग्नेछ।  

(१३) शीर्थक ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ३३.०६, ३३.०७ 
कय स्िदेशी उत्पयदनमय पयाँि प्रसतशत लयग्नेछ ।  

(१४) मददरय, वियर र िरुोटको उत्पयदक, पैठयरीकतयथ िय सोको 
सबिेतयले त्यस्तो िस्तकुो सबिी गने िदु्रय मूल्य आसर्थक 
िर्थको सरुुमय र मूल्य पररितथन भएको अिस्र्यमय 
पररितथन हनुयसयर् सयिथजसनक सूिनय प्रकयशन गरी 
जयनकयरी गरयउन ुपनेछ। 

(१५) अन्त:शलु्क दरबन्दी प्रयोजनको लयसग सनधयथररत आठ 
अङ्कको भन्सयर उपशीर्थकलयई त्ययङ्क प्रयोजनको लयसग 
महयसनदेशकले अङ्क र्प गनथ सक्नेछ। 

(१६) अन्त:शलु्क लयग्न सक्ने िस्तकुो व्ययखयय तर्य 
हयमोनयइज्ड कोड तोक्न े कयम आिश्यकतय अनसुयर 
भन्सयर विभयगसाँग परयमशथ सलई विभयगले गनथ सक्नेछ।  
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35. आयकर ऐन, २०५८ मय संशोधनाः आयकर ऐन‚ २०५८ को‚– 
(1) दफय ११ को,- 

(क) उपदफय (१) को प्रसतबन्धयत्मक ियक्ययंशको सट्टय 
देहययको प्रसतबन्धयत्मक ियक्ययंश रयचिएको छाः- 

 "तर कुनै फमथ, कम्पनी, सयझेदयरी तर्य संगदठत 
संस्र्यको रूपमय दतयथ भई गरेको कृवर् व्यिसयय, 
तरकयरीलयई सडहयइरेड गने व्यिसयय र कोल्ड 
स्टोर व्यिसयय सञ्चयलन गरी प्रयप्त गरेको आयमय 
लयग्न ेकरमय शतप्रसतशत कर छुट हनुेछ।" 

(v) उपदफय (3) को िण्ड (ि) को प्रसतबन्धयत्मक 
ियक्ययंशमय रहेकय "कणयथली प्रदेश" भन्न ेशब्दहरू 
पसछ "र सदूुरपचश्चम प्रदेशकय पहयडी चजल्लयहरु" 
भन्ने शब्दहरू र्वपएकय छन।् 

(ग) उपदफय (3घ) को िण्ड (क) मय रहेकय "संित ्
2082 सयल" भन्ने शब्दहरुको सट्टय "संित ्
2083 सयल" भन्ने शब्दहरु, सोही िण्डको 
प्रसतबन्धयत्मक ियक्ययंशमय रहेकय "संित ् 2082 
सयल" भन्न े शब्दहरू को सट्टय "संित ् 2085 
सयल" भन्न ेशब्दहरू र "दईुसय" भन्ने शब्दहरुको 
सट्टय "ियलीस" भन्ने शब्दहरु रयचिएकय छन।् 

(घ) उपदफय (3ङ) को िण्ड (ग) को सट्टय देहययको 
िण्ड (ग) रयचिएको छाः- 
"(ग) नेपयलमय उत्पयदन भएकय िस्त ु सनययथत गरी 
प्रयप्त भएको आयमय िण्ड (क) िय (ि) 
बमोचजमको छुट पसछ कययम हनुे करमय र्प 
पियस प्रसतशत।"  
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(ङ) उपदफय (3ब) मय रहेकय "तीन िर्थ" भन्ने 
शब्दहरू को सट्टय "पयाँि िर्थ" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।् 

(ि) उपदफय (3ब) पसछ देहययको उपदफय (3भ) र  
(3म) र्वपएकय छन:्- 

"(3भ) विद्यतुीय सियरी उत्पयदन तर्य 
एसेम्बल गने उद्देश्यले संित ् 2082 सयल असयर 
मवहनयसम्म स्र्यपनय हनुे उद्योगलयई कयरोबयर शरुू 
गरेको समसतले पयाँि िर्थसम्म लयग्ने करमय ियलीस 
प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(3म) कृवर् औजयर उत्पयदन गने 
उद्देश्यले संित ् 2082 सयल असयर मवहनयसम्म 
स्र्यपनय हनुे उद्योगलयई कयरोबयर शरुू गरेको 
समसतले पयाँि िर्थसम्म लयग्ने करमय शतप्रसतशत 
छुट हनुेछ।" 

(2) दफय 1१ग. चझवकएको छ। 

(3) दफय २१ को उपदफय (3) को स्पष्टीकरणको िण्ड (ग) 
मय रहेकय "बैङ्क ियतयमय जम्मय हनुे गरी गररएको 
भिुयनी" भन्ने शब्दहरू पसछ ", नेपयल रयष्ट्र बैंङ्कबयट 
स्िीकृत प्रयप् त सडचजटल ियलेटको मयध्यमबयट हनुे 
भिुयनी" भन्न ेशब्दहरू र्वपएकय छन।्  

(4) दफय 57 को उपदफय (1क) को ठयउाँ ठयउाँमय रहेको 
"शेयरियलय" भन्ने शब्दहरुको सट्टय "शेयरियलय िय 
सयझेदयर" भन्ने शब्दहरु रयचिएकय छन।् 

(5) दफय 65 को उपदफय (१) को िण्ड (ि) पसछ 
देहययको स्पष्टीकरण र्प गररएको छ:- 
"स्पष्टीकरणाः यस दफयको प्रयोजनको लयसग "योगदयनमय 
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आधयररत वहत" भन्नयले दफय 63 को उपदफय (3) 
बमोचजम तोवकएको सीमयसभत्र रही गररएको अिकयश 
योगदयनसाँग सम्बचन्धत वहतलयई सम्झन ुपदथछ।" 

(6) दफय ८८ को उपदफय (१) को प्रसतबन्धयत्मक 
ियक्ययंशको िण्ड (१2) पसछ देहययको िण्ड (१3) 
र्वपएको छ:- 

"(१3) सयवहचत्यक लेि िय रिनय बयपत 
बयससन्दय व्यचिलयई रोयल्टी रकम भिुयनी गदयथ भिुयनी 
रकमको एक दशमलब पयाँि प्रसतशतकय दरले।" 

(7) दफय 95क. को उपदफय (5) को- 
(क) िण्ड (क) मय रहेकय "दईु दशमलब पयाँि 

प्रसतशतकय दरले" भन्ने शब्दहरूको सट्टय "पयाँि 
प्रसतशतकय दरले" भन्न ेशब्दहरू रयचिएकय छन।्  

(ि) िण्ड (ि) मय रहेकय "पयाँि प्रसतशतकय दरले" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टय "सयत दशमलब पयाँि प्रसतशतकय 
दरले" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

(8) दफय 97 को उपदफय (1) को िण्ड (ग) मय रहेको 
"िय" भन्ने शब्द चझकी सो िण्ड पसछ देहययको िण्ड 
(ग1) र्वपएको छ:- 
"(ग1) त्यस्तो आय िर्थमय दफय 95क. को उपदफय 
(6ि), (६ग), (६घ) मय उल्लेि भए बमोचजमको आय 
मयत्र हनुे बयससन्दय प्रयकृसतक व्यचि।" 

(9) दफय 114 को उपदफय (1) को िण्ड (ञ) मय रहेकय 
"उजरुी" भन्ने शब्दको सट्टय "सनिेदन" भन्ने शब्द 
रयचिएको छ। 

(10) दफय 116 को- 
(क) उपदफय (6) मय रहेकय "आन्तररक रयजस्ि" भन्ने 
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शब्दहरू चझवकएकय छन ्।  
(ि) उपदफय (6) पसछ देहययको उपदफय (7) 

र्वपएको छाः- 
"(7) उपदफय (5) बमोचजम सम्बचन्धत 

कयययथलयको नयममय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक 
कयययथलयमय रहेको धरौटी ियतयमय दयचिल गरेको 
बैङ्क भौिर िय त्यस्तो रकम बरयबरको बैङ्क 
जमयनतपत्र पनुरयिेदनपत्र सयर् पेश गनुथ पनेछ।" 

 

(11) अनसूुिी १ मय संशोधनाः अनसूुिी १ को- 
(1) दफय १ कोाः- 

(क) उपदफय (1) को सट्टय देहययको उपदफय 
(1) रयचिएको छाः- 
  "(1) कुनै आय िर्थमय 
बयससन्दय प्रयकृसतक व्यचिको करयोग्य 
आयमय यस अनसूुिीको उपदफय (२), 
(४) र (4क) को अधीनमय रही देहयय 
बमोचजमको दरले कर लयग्नेछाः– 

(क)  पयाँि लयि रुपैययाँसम्म रोजगयरीको 
करयोग्य आय भएमय एक प्रसतशत,  

(ि)  पयाँि लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर 
सयत लयि रुपैययाँसम्म करयोग्य 
आय भएमय िण्ड (क) बमोचजम 
पयाँि लयि  रुपैययाँसम्म पयाँि हजयर 
रुपैययाँ र पयाँि लयि रुपैययाँभन्दय 
बढी करयोग्य आयमय दश प्रसतशत,  
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(ग)  सयत लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर दश 
लयि रुपैययाँसम्म करयोग्य आय 
भएमय िण्ड (ि) बमोचजम सयत 
लयि रुपैययाँसम्म पच्िीस हजयर 
रुपैययाँ र सयत लयि रुपैययाँभन्दय 
बढी करयोग्य आयमय बीस 
प्रसतशत,   

(घ)  दश लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर 
बीस लयि रुपैययाँसम्म करयोग्य 
आय भएमय िण्ड (ग) बमोचजम 
दश लयि रुपैययाँसम्म पियसी हजयर 
रुपैययाँ र दश लयि रुपैययाँभन्दय बढी 
करयोग्य आयमय तीस प्रसतशत र  

(ङ)  बीस लयि रुपैययाँ भन्दय बढी कर 
योग्यआय भएमय बढी भएजसत कर 
योग्य आयको िण्ड (घ) बमोचजम 
लयगेको करको दरमय र्प बीस 
प्रसतशत असतररि कर। 

  तर एकलौटी फमथ दतयथ 
भएकय करदयतयको हकमय, 
सनिृत्तभरण बयपतको आय, 

सनिृत्तभरण कोर् र योगदयनमय 
आधयररत सयमयचजक सरुिय कोर्मय 
योगदयन गने प्रयकृसतक व्यचिको 
आयमय िण्ड (क) बमोचजमको कर 
लयग्न ेछैन।" 

 

(ि) उपदफय (2) को सट्टय देहययको उपदफय 
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(2) रयचिएको छाः- 
  "(2) कुनै आय िर्थमय ऐनको दफय 

५० बमोचजम छनौट गने कुनै दम्पतीको 
करयोग्य आयमय यस अनसूुिीको उपदफय 
(४) र (4क) को अधीनमय रही देहयय 
बमोचजमको दरमय कर लयग्नेछाः–  

(क)  छ लयि रुपैययाँसम्म रोजगयरीको 
करयोग्य आय भएमय एक प्रसतशत,  

(ि)  छ लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर आठ 
लयि रुपैययाँसम्मको करयोग्य आय 
भएमय िण्ड (क) बमोचजम छ 
लयि रुपैययाँसम्म छ हजयर रुपैययाँ र 
छ लयि रुपैययाँभन्दय बढी करयोग्य 
आयमय दश प्रसतशत,  

 (ग)  आठ लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर 
एघयर लयि रुपैययाँसम्म करयोग्य 
आय भएमय िण्ड (ि) बमोचजम 
आठ लयि रुपैययाँसम्म छब्बीस 
हजयर रुपैययाँ र आठ लयि 
रुपैययाँभन्दय बढी करयोग्य आयमय 
बीस प्रसतशत,  

(घ)  एघयर लयि रुपैययाँभन्दय बढी तर 
बीस लयि रुपैययाँसम्म  करयोग्य 
आय भएमय िण्ड (ग) बमोचजम 
एघयर लयि रुपैययाँसम्म छययसी 
हजयर रुपैययाँ र एघयर लयि 
रुपैययाँभन्दय बढी करयोग्य आयमय 
तीस प्रसतशत,  
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(ङ)  बीस लयि रुपैययाँ भन्दय बढी 
करयोग्य आय भएमय बढी भएजसत 
करयोग्य आयको िण्ड (घ) 
बमोचजम लयगेको करको दरमय र्प 
बीस प्रसतशत असतररि कर।  

 तर एकलौटी फमथ दतयथ 
भएकय करदयतयको हकमय,  
सनिृत्तभरण बयपतको आय, सनिृत्तरण 
कोर् र योगदयनमय आधयररत 
सयमयचजक सरुिय कोर्मय योगदयन 
गने प्रयकृसतक व्यचिको आयमय 
िण्ड (क) बमोचजमको कर लयग्ने 
छैन।" 

 

(ग) उपदफय (3) को सट्टय देहययको उपदफय 
(3) रयचिएको छाः- 

  "(3) उपदफय (४) मय उचल्लचित 
व्यिस्र्य देहययको अिस्र्यमय लयगू हनुेछाः- 
(क)  बयससन्दय प्रयकृसतक व्यचिको 

सम्बन्धमय कुन ै आय िर्थमय पयाँि 
लयि रुपैययाँभन्दय बढी आय भएको िय 
ऐनको दफय ५० बमोचजमको छनौट 
गरेको बयससन्दय दम्पतीको सम्बन्धमय 
कुनै आय िर्थमय छ लयि रुपैययाँभन्दय 
बढी आय भएको,  

(ि) गैरव्ययिसयवयक करयोग्य सम्पचत्तको 
सनाःसगथबयट प्रयप् त िुद लयभ सो 
प्रयकृसतक व्यचि िय दम्पतीको आय 
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र तदनरुूप कर योग्य आयको 
गणनयमय समयिेश भएको।" 

(घ) उपदफय (4) को सट्टय देहययको उपदफय 
(4) रयचिएको छाः- 

  "(4) उपदफय (३) को अधीनमय रही 
देहययकय व्यचिलयई देहयय बमोचजम कर 
लयग्नेछाः- 
(क)  देहययकय रकममध्ये जनु बढी छ 

त्यस्तो रकममय त्यस्तो प्रयकृसतक 
व्यचि िय दम्पतीको त्यस्तो रकम 
मयत्र करयोग्य आय भए सरह मयनी 
यस अनसूुिीको उपदफय (१) िय 
(२) बमोचजमको दरले कर 
लयग्नछेाः- 
(१) त्यस्तो प्रयकृसतक व्यचि िय 

दम्पतीको जम्मय करयोग्य 
आयबयट त्यस्तो लयभको रकम 
घटयई बयाँकी हनु आउने रकम,  

(२) प्रयकृसतक व्यचिको सम्बन्धमय 
पयाँि लयि रुपैययाँ िय दम्पतीको 
सम्बन्धमय छ लयि रुपैययाँ। 

(ि)  त्यस्तो करयोग्य आयको बयाँकी 
रकममय दश प्रसतशतकय दरले कर 
लयग्नेछ।  

  तर, 
 

(१) सनाःसगथ भएको गैरव्ययिसयवयक 
करयोग्य सम्पचत्त (जग्गय तर्य 
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घरजग्गय) को स्ियसमत्ि पयाँि 
िर्थ िय पयाँि िर्थ भन्दय बढी 
भएको छ भने पयाँि प्रसतशतकय 
दरले कर लयग्नेछ।  

(२) सनाःसगथ भएको गैरव्ययिसयवयक 
करयोग्य सम्पचत्त (जग्गय तर्य 
घरजग्गय) को स्ियसमत्ि पयाँि 
िर्थ भन्दय कम रहेको छ भने 
सयत दशमलब पयाँि प्रसतशतकय 
दरले कर लयग्नेछ। 

(३) नेपयल सधतोपत्र बोडथमय 
सूिीकरण भएको सनकययमय 
तीन सय पैसठ्ठी ददनभन्दय बढी 
अिसध स्ियसमत्िमय रहेको 
वहतको सनाःसगथबयट प्रयप् त 
लयभको हकमय पयाँि प्रसतशत र 
तीन सय पैसठ्ठी ददन िय सो 
भन्दय कम अिसध स्ियसमत्िमय 
रहेको वहतको सनाःसगथबयट प्रयप् त 
लयभको हकमय सयत दशमलब 
पयाँि प्रसतशतकय दरले कर 
लयग्नेछ।" 

 

(ङ) उपदफय (4) पसछ देहययको उपदफय (4क) 
र्वपएको छाः- 
  "(4क) यस दफयमय अन्यत्र 
जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन व्यिसयय 
सञ्चयलनमय संलग्न नरहेको कुनै बयससन्दय 
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प्रयकृसतक व्यचिको दफय 95क. को 
उपदफय (6ि), (६ग), (६घ) बमोचजमको 
आयमय एक प्रसतशतले कर लयग्नेछ।" 

 

(ि) उपदफय (12) मय रहेकय "पच्िीस हजयर 
रुपैययाँ" भन्ने शब्दहरूको सट्टय "ियलीस हजयर 
रुपैययाँ" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

 

(2) दफय 2 को उपदफय (3) को सट्टय देहययको 
उपदफय (3) रयचिएको छाः- 
  "(3) सहकयरी ऐन, 2074 बमोचजम 
दतयथ भएको सहकयरी संस्र्यले करछुट हनुे 
कयरोबयर बयहेकको कयरोबयर गरेमय देहयय 
बमोचजमकय दरले कर लयग्नेछाः– 

• नगरपयसलकय िेत्रसभत्र सञ्चयलन भएकोमय 
सयत दशमलि पयाँि प्रसतशत,  

• उपमहयनगरपयसलकय िेत्रसभत्र सञ्चयलन 
भएकोमय दश प्रसतशत,  

• महयनगरपयसलकय िेत्रसभत्र सञ्चयलन भएकोमय 
पन्र प्रसतशत" 

36. भन्सयर ऐन, २०६४ मय संशोधनाः भन्सयर ऐन, २०६४ को,-  

(1) दफय 2 को- 
(क) िण्ड (ड) को सट्टय देहययको िण्ड (ड) रयचिएको 

छाः- 
"(ड) "पैठयरी" भन्नयले विदेशी मलुकुबयट 
नेपयलसभत्र मयलिस्त ु ल्ययउने कयम सम्झन ुपछथ र 
सो शब्दले कन्टेनर सेिय सञ्चयलन गने गरी 
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नेपयलमय दतयथ भएको ससवपङ्ग कम्पनीले विदेशमय 
िररद गरेको तर भौसतक रूपमय भन्सयर 
कयययथलयमय ल्ययउन सम्भि नरहेको कन्टेनरको 
जयाँिपयसको कययथलयई समेत जनयउाँदछ।"  

(ि) िण्ड (स) पसछ देहययको िण्ड (ह) र्प गररएको 
छाः- 

"(ह) “आन्तररक पररिहन” भन्नयले 
नेपयलसभत्र पैठयरी गने उद्देश्यले ल्ययइएको 
मयलिस्त ु प्रिेश सीमयचस्र्त कुनै भन्सयर 
कयययथलयमय घोर्णय मयत्र गरी जयाँिपयसको सनसमत्त 
अन्य भन्सयर कयययथलयमय लैजयने कययथ सम्झन ु
पछथ।" 

 

(2) दफय 57 को- 
(क) उपदफय (18) को सट्टय देहययको उपदफय (18) 

रयचिएको छाः- 
"(18) यस दफयमय अन्यत्र जनुसकैु 

कुरय लेचिएको भएतय पसन देहययको कसूर गरेमय 
यस दफयमय अन्यत्र उचल्लचित जररियनय र 
महसलुकय असतररि त्यस्तो मयलिस्तकुो मूल्यको 
तीनसय प्रसतशत र्प जररियनय असलु गरी 
मयलिस्त ु छयसडददने िय त्यस्तो मयलिस्त ु जफत 
गरी सो मयलिस्तकुो मूल्यको दईुसय प्रसतशत 
जररियनय गररनेछाः- 
(1) दफय २० को उपदफय (२) को िण्ड (क), 

(ि) िय (ग) बमोचजम जयाँिपयस भएकय 
मयलिस्त ु पैठयरीकतयथले भन्सयर िेत्रबयट 
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उठयई लैजयनअुचघ िय भन्सयरिेत्र बयवहर 
लसगसकेपसछ असधकयरप्रयप्त असधकयरीले पनुाः 
जयाँि गदयथ पैठयरीकतयथले घोर्णय गरेको भन्दय 
मयलिस्तकुो नयम, प्रकृसत, भौसतक विशेर्तय, 
ियररसत्रक गणु, नयप, आकयर, गणुस्तर तर्य 
पररमयणमय फरक पयइएमय,  

(2) दफय ८९ि. बमोचजम आन्तररक पररिहन 
गने कन्टेनरमय लगयइएको भ-ूमण्डलीय 
चस्र्सत सनधयथरण प्रणयली (जीपीएस)् जसडत 
तयलय तर्य मयलिस्त ुिलयन भएको स्र्यनमय 
लगयइएको ससलससलेियर नम्बर सवहतको 
ससल दरुूस्त नभएमय।" 

(ि) उपदफय (18) पसछ देहययको उपदफय (18क.) 
र्वपएको छाः- 

"(18क)  कयब ु ियवहरको पररचस्र्सत 
बयहेक दफय ८९ि. बमोचजम आन्तररक 
पररिहनको लयसग  तोवकएको सडक मयगथ प्रयोग 
नगरेमय िय तोवकएको समययिसधसभत्र तोवकएको 
भन्सयर कयययथलयमय नपगेुमय पियस हजयर 
रुपैययाँदेचि एक लयि रुपैययाँसम्म जररियनय 
गररनेछ।" 
 

(3) दफय 62 को उपदफय (2) पसछ देहययकय उपदफय 
(2क) र (2ि) र्वपएकय छन:्- 

"(2क) उपदफय (1) बमोचजम रयजस्ि 
न्ययययसधकरणमय पनुरयिेदन ददाँदय सनधयथररत भन्सयर महसलु 
रकम मध्ये विियदरवहत भन्सयर महसलु रकम बझुयई 
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विियददत भन्सयर महसलु र जररबयनयको शतप्रसतशत रकम 
धरौटी रयख न ुपने िय त्यस्तो रकम बयपत बैङ्क जमयनत ददन ु
पनेछ। 

"(2ि) उपदफय (2क) बमोचजम सम्बचन्धत 
कयययथलयको नयममय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयमय 
रहेको धरौटी ियतयमय दयचिल गरेको बैङ्क भौिर िय त्यस्तो 
रकम बरयबरको बैङ्क जमयनतपत्र पनुरयिेदनपत्र सयर् पेश 
गनुथ पनेछ।" 

 

37. बहयल रहने अिसधाः यस ऐनको दफय 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 र ३२ 
बमोचजमकय व्यिस्र्यहरू सङ्घीय ऐनबयट अन्यर्य व्यिस्र्य भएकोमय 
बयहेक संित ्२०80 सयल असयर मसयन्तसम्म बहयल रहनेछन।् 

38. ऐन संशोधन भएको मयसननेाः यस ऐनको दफय ३3, ३4, 35 र 
36 बमोचजम भएको संशोधनलयई सम्बचन्धत ऐनमय संशोधन भएको 
मयसननछे। 
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अनसूुिी-१ 

(दफय २ को उपदफय (१) साँग सम्बचन्धत) 

 

१. भन्सयर महसलुाः (१) विदेशबयट नेपयलसभत्र पैठयरी हनुे मयलिस्तमुय आसर्थक 

ऐन, २०७८ को अनसूुिी-१ मय उचल्लचित शीर्थक, उपशीर्थक, 

मयलिस्तकुय वििरणहरू र अन्य व्यिस्र्यहरूमय समेत देहयय बमोचजम 

संशोधन र र्प गरी भन्सयर महसलु दर लगयइएको छ। यसमय उचल्लचित 

संशोधन र र्प बयहेककय पररच्छेद र भयगकय द्रष्टव्यहरू, शीर्थक, 

उपशीर्थकहरू, मयलिस्तकुय वििरणहरू र मयलिस्तकुो पैठयरीकय दरहरू 

समेत आसर्थक ऐन, २०७८ बमोचजम न ैहनुेछन।् 

शीर्थक उपशीर्थक मयलिस्तकुो वििरण 

पैठयरी 
भन्सयर 

महसलु दर 
अन्यर्य 
उल्लेि 
भएकोमय 
बयहेक 
मोल 

प्रसतशतमय 
१ २ ३ ४ 
  आसर्थक ऐन, २०७८ को 

अनसूुिी-१ को,- 

(१) भयग २ को द्रष्टव्य १ को 
िण्ड (क) पसछ देहययको नययाँ 
िण्ड (ि) र्प गरी सयविकको 
िण्ड (ि) र (ग) लयई िमशाः 
िण्ड (ग) र (घ) कययम 
गररएको छ:-  

  "(ि) ियन हनुे, सनजीि वकरयहरु   
(शीर्थक ०४.१०);"  

  (२) भयग ३ को द्रष्टव्य २ पसछ  
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देहययको नययाँ द्रष्टव्य ३ र्वपएको 
छ:- 

  "३. शीर्थकहरू ०३.०५ देचि 
०३.०८ सम्मले मयनिीय 
उपभोगकय लयसग उपयिु  मैदय, 
वपठो र पेलेट (गवुटकय) हरूलयई 
समेट्दैनन ्(शीर्थक ०३.०९)।"  

  (३) उपशीर्थक ०३०२.३ को 
शब्दयिलीको सट्टय देहययको 
शब्दयिली रयचिएको छ:-   

  "-टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय) 
चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०२.९१.०० देचि 
०३०२.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः"  

  (४) उपशीर्थक ०३०२.३३.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०२.३३.०० --चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस)"              १० 

  (५) उपशीर्थक ०३०२.५५.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०२.५५.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय)" १० 
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  (६) उपशीर्थक ०३०३.४ 

को शब्दयिलीको सट्टय देहययको 
शब्दयिली रयचिएको छ:-   

  "-टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय), 
चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयिओुनस 
पेलयसमस), उपशीर्थक 
०३०३.९१.०० देचि 
०३०३.९९.०० सम्मकय ियन 
हनुे कमसल मत्स्यमयंश बयहेकाः"  

  (७) उपशीर्थक ०३०३.४३.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०३.४३.०० --चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयिओुनस 
पेलयसमस)" १० 

  (८) उपशीर्थक ०३०३.६७.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०३.६७.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय)" १० 

  (९) उपशीर्थक ०३०४.७५.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०४.७५.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) कय" १० 

  

 

 
 

(१०)उपशीर्थक ०३०४.८७.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक  
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 रयचिएको छ:- 
 "०३०४.८७.०० --टुनयहरु (र्नुसु प्रजयसतकय), 

चस्कपज्ययक टुनय (स्ट्रयइप- 
बेल्लयइड बोसनतो) (कयत्सओुनस 
पेलयसमस) कय" १० 

  (११)उपशीर्थक ०३०४.९४.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०४.९४.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय)" १० 

  (१२)उपशीर्थक ०३०४.९५.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०४.९५.०० --अलयस्कय पलक (रे्रयग्रय 
कयल्कोग्रयमय) बयहेक 
बे्रग्मयससरोटयइडयइ, 

यचुक्लच्र्यइडयइ, गयसडडयइ, 

म्ययिोउरयइडयइ, मेलयनोनयइडयइ, 

मलुथचस्सडयइ, मोररडयइ र 
मरुयइनोलेवपसडडयइ पररियरहरुकय 
मयछयकय" १० 

  (१३) शीर्थक ०३.०५ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०३.०५  सकुयएको, नसुनलो पयरेको िय नून 
पयनीमय हयलेको मयछय; धूसमत 
पयरेको, धूसमत गनुथ अचघ िय धूसमत 
गदयथ पयकेको िय नपयकेको।" 
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  (१४)उपशीर्थक ०३०५.१०.०० 
हटयइएको छ।  

  (१५) शीर्थक ०३.०६ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०३.०६  िबटय सभत्र भएको िय नभएको 
जीवित, तयजय, चिसो पयरेको, 
वहमीकृत, सकेुको, नूसनलो गरेको 
िय नून पयनीमय हयलेको 
िुष्टयससयन; िबटय सभत्र भएको 
िय नभएको, धूसमत गने प्रविययमय 
िय धूसमत गनुथअचघ पकयएको िय 
नपकयएको धूसमत िुष्टयससयन; 

िबटयसभत्र भएको पयनीमय 
उमयलेर िय बफयएर पकयएको, 
चिसो, वहमीकृत, सखुिय र नूसनलो 
पयररएको िय नपयररएको, नून 
पयनीमय हयलेको िय नहयलेको 
िुष्टयससयनहरु।"  

  
 

(१६)उपशीर्थक ०३०६.१९.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०६.१९.०० --अन्य" १० 
  (१७) उपशीर्थक ०३०६.३९.०० 

को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "०३०६.३९.००  --अन्य" १० 
  (१८) उपशीर्थक ०३०६.९९.००  
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को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:- 

 "०३०६.९९.००  --अन्य" १० 
  (१९) शीर्थक ०३.०७ को 

शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०३.०७  िबटयसभत्र भएको िय नभएको, 
जीवित, तयजय, चिसो पयररएको, 
वहमीकृत, सकुयएको, नसुनलो 
पयररएको िय नून पयनी हयलेको 
मोलस्कहरु; िबटयसभत्र भएको िय 
नभएको, धूसमत गने िममय िय 
गनुथअचघ पकयएको िय नपकयएको 
धूसमत मोलस्कहरू ।"  

  (२०) ०३०७.२ देचि 
०३०७.२९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएको छ:-  

  "-स्क्ययलोपहरू तर्य पेचक्टसनडयइ 
पररियरकय अन्य मोलस्कहरू:  

 ०३०७.२१.०० --जीवित, तयजय िय चिसो पयरेको १० 
 ०३०७.२२.०० --वहमीकृत १० 
 ०३०७.२९.०० --अन्य" १० 
  (२१) उपशीर्थक ०३०७.९ को 

शब्दयिलीको   सट्टय देहययको 
शब्दयिली रयचिएको छ:-  

  "-अन्य:"  
  (२२) शीर्थक ०३.०८ को  
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शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:- 

"०३.०८  िुष्टयससयन र मोलस्कहरु 
बयहेककय, जीवित, तयजय, 
चिस्ययएकय, वहमीकृत, सकुयइएकय, 
नूसनलो पयररएकय िय नूसनलो 
पयनीमय रयचिएकय ढयडमय हयड 
नहनुे जलिरहरु; धूसमत गने 
िममय िय धूसमत गनुथअचघ 
पकयइएकय िय नपकयइएकय 
िुष्टयससयन र मोलस्कहरु 
बयहेककय ढयडमय हयड नहनुे 
धूसमत जलिरहरु।"  

  (२३)उपशीर्थक ०३०८.९०.०० 
पसछ देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरु र्प गररएकय छन:्-  

"०३.०९  मयछय, िुष्टयससयनहरू, 
मोलस्कहरू तर्य अन्य ढयडमय 
हयड नहनुे जलिरकय मयनिीय 
उपभोगकय लयसग उपयिु वपठो, 
मैदय र गवुटकय  (पेलेट) हरू  

 ०३०९.१०.०० -मयछयकय १० 
 ०३०९.९०.०० -अन्य" १० 

  (२४) भयग ४ को द्रष्टव्य १ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य २ र्प गरी 
सयविकको द्रष्टव्य २ देचि ४  
सम्मलयई िमशाः द्रष्टव्य ३ देचि 
५ कययम गररएको छ:-  
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"२. शीर्थक ०४.०३ को 
प्रयोजनको लयसग दही (योगटथ) 
जमयएको (कन्सन्टे्रटेड) िय 
ियसनययिु हनु सक्छ र यसमय 
चिनी िय  गसुलयो पयने अरू 
पदयर्थ, फलफूल, सकु्िय फलहरु, 
कोको, िकलेट, मसलयहरु, 
कफी िय कफीकय सयरहरु, 
िनस्पसत, िनस्पसतकय अङ्गहरु, 

रोटी बनयउन ेपदयर्थहरू रयचिएकय 
हनु सक्छन ् तर त्यस्तो र्प 
गररएको तत्ि दूधकय कुन ै
अियिलयई पूणथ िय आाँचशक 
रुपमय  विस्र्यवपत गने प्रयोजनको 
लयसग प्रयोग हदैुन र त्यस्तो 
उत्पयदनले दही (योगटथ) को 
ियररसत्रक विशेर्तयलयई कययम 
रयिेको हनु्छ।"   

  (२५) भयग ४ को सयविकको 
द्रष्टव्य ४ हयल कययम गररएको  
द्रष्टव्य  ५ मय देहययको नययाँ 
िण्ड (क) रयिी सयविकको 
िण्ड (क) देचि (ग) सम्मलयई 
िमशाः िण्ड (ि) देचि (घ) 
कययम गररएको छ:-  

  "(क) मयनिीय उपभोगकय लयसग 
अनपुयिु सनजीि वकरयहरू 
(शीर्थक 0५.११);"  
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  (२६) भयग ४ को द्रष्टव्य ५ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ६ र्वपएको 
छ:-  

  "६. शीर्थक ०४.१०  को 
प्रयोजनको लयसग "वकरयहरू" भन्ने 
शब्दले मयनिीय उपभोगकय लयसग 
उपयिु वकरयकय मैदय र वपठोकय 
सयरै् तयजय, चिसो पयररएको, 
वहमीकृत, सकुयइएकय, धूसमत 
गररएकय, नूसनलो पयररएकय िय 
नून पयनीमय हयसलएकय ियन योग्य 
पूणथ िय अङ्गको रुपमय भएकय 
सनजीि वकरयहरूलयई 
जनयउाँछ।तर यसले अन्य 
तररकयले तययर गररएकय िय 
सरुचित गररएकय ियन योग्य 
सनजीि वकरयहरूलयई समेट्दैन। 

(सयमयन्यत: पररच्छेद ४)"  

  (२७) शीर्थक ०४.०३ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०४.०३  दही (योगटथ); मही (बटर 
समल्क), दही (कडथल्ड समल्क) र 
तर  )विम( , केवफर र अन्य 
कुहयएर (फमेन्टेड) िय 
अम्लीकरण (एससडीफयइड) 
गररएको दूध र तर (विम), 
जमयइएको िय नजमयइएको िय  
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चिनी िय अन्य गसुलयो पदयर्थ 
हयसलएको िय नहयसलएको िय 
स्ियददष्ट पयररएको िय नपयररएको 
िय फलफूल, सकु्िय फलफूल िय 
कोको सवहत िय रवहत ।" 

  (२८)उपशीर्थक ०४०३.१०.००  

हटयइएको छ ।  

  (२९) शीर्थक ०४.०३ पसछ 
देहययको उपशीर्थक र्प गररएको 
छ:-  

 "०४०३.२०.०० -दही (योगटथ)" १५ 

  (३०) शीर्थक ०४.१० र सो 
अन्तगथतकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"०४.१०  अन्यत्र उल्लेि नगररएकय िय 
समयिेश नगररएकय वकरयहरू र 
अरू जीिजन्त ु उत्पचत्तकय ियन 
योग्य उत्पयदनहरु।  

 ०४१०.१०.०० -वकरयहरू १० 

 ०४१०.९०.०० -अन्य" १० 

  (३१) भयग ७ को द्रष्टव्य ४ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ५ र्वपएको 
छ:- 

"५. शीर्थक ०७.११ त्यस्तय 
िनस्पसतहरूमय लयगू हनु्छ जनु  
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प्रयोग गनुथभन्दय पवहले ढुियनी िय 
भन्डयरणको समयमय अस्र्ययी 
सरुियको लयसग मयत्र उपियर 
गररएकय हनु्छन ् (उदयहरणको 
लयसग सलफरडयइअक्सयइड 
ग्ययसद्वयरय, ननु पयनीमय, गन्धक 
पयनीमय िय अरु परररिक 
घोलहरूमय रयिेर), तर सतनीहरू 
त्यही चस्र्सतमय तरुुन्त उपभोगको 
लयसग उपयिु हदैुनन।्" 

  (३२)उपशीर्थक ०७०४.१०.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-   

 "०७०४.१०.०० -कयउली र ब्रोकोली" १० 

  (३३)उपशीर्थक ०७०९.५१.०० 
पसछ देहययकय उपशीर्थकहरू र्प 
गररएकय छन:्-   

 "०७०९.५२.०० --बोलेटस जयतकय च्ययउहरू १० 

 ०७०९.५३.०० --क्ययन्र्यररलस जयतकय च्ययउहरू १० 

 ०७०९.५४.०० --सीतयके (लेचन्टनस इडोड्स) १० 

 ०७०९.५५.०० --मयत्सतुयके (वट्रकोलोमय 
मयत्सतुयके, वट्रकोलोमय 
म्ययचग्नभेलयरे, वट्रकोलोमय 
एनयटोसलकम वट्रकोलोमय 
ड्युलससओलेन्स, वट्रकोलोमय 
क्ययसलगेटम) १० 

 ०७०९.५६.०० --ट्रफल्स (ट्युबर प्रजयसत)" १० 
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  (३४) शीर्थक ०७.११ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०७.११  अस्र्ययी रूपले सरुचित गररएकय 
तर त्यही चस्र्सतमय तरुुन्त 
उपभोग गनथकय लयसग उपयिु 
नहनुे ियलकय िनस्पसतहरू"  

  (३५)उपशीर्थक ०७१२.३३.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक र्प 
गररएको छ:-  

 "०७१२.३४.०० --सीतयके (लेचन्टनस इडोड्स)" १० 

०७.१३  कोसय छोडयएको सखुिय कोसे 
तरकयरी, बोिय छोडयएको िय 
नछोडयएको िय दलेको िय  
नदलेको ।  

  -केरयउाः  

 ०७१३.१०.१० ---नफुटयएको िोिय सवहतको ३० 

 ०७१३.१०.९० ---अन्य ३० 
 

 (३६) भयग ८ को द्रष्टव्य ३ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ४ र्वपएको 
छ:-  

  "४. शीर्थक ०८.१२ त्यस्तय 
फलफूल र कयष्ठफलहरूमय लयगू 
हनु्छ जसलयई प्रयोग गनुथभन्दय 
पवहले ढुियनी िय भन्डयरणको 
समयमय सतनीहरुको अस्र्ययी  
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सरुियलयई ससुनचश्चत गनथको 
लयसगमयत्र उपियर गररएकय 
हनु्छन ् (उदयहरणको लयसग 
सलफरडयइअक्सयइड ग्ययसद्वयरय, 
ननु पयनीमय, गन्धक पयनीमय िय 
अरु परररिक घोलहरूमय 
रयिेर), तर सतनीहरू त्यही 
चस्र्सतमय तरुुन्त उपभोगको लयसग 
उपयिु हदैुनन।्" 

०८.०२  अन्य कयष्ठफलहरु, तयजय िय 
सकुयएको, ििटय फुटयएको िय 
नफुटयएको, बोिय तयछेको िय 
नतयछेको ।  

 ०८०२.८०.०० -सपुयरी (अररकय नट) हरु  
रू. 

१००।प्रसत 
वक. ग्रय. 

  (३७)उपशीर्थक ०८०२.९०.००  
को सट्टय देहययकय उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

  "-अन्य:  

 ०८०२.९१.०० --ससम्टय (पयइन नट्स), ििटय 
सवहत १० 

 ०८०२.९२.०० --ससम्टय (पयइन नट्स), ििटय 
फुटयएको १० 

 

 

०८०२.९९.०० --अन्य" 
१० 

  (३८)उपशीर्थक ०८०५.४०.००  



 

340 
 

को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:- 

 "०८०५.४०.०० - भोगटे र पमेलोहरू" १० 

  (3९) शीर्थक ०८.१२ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"०८.१२  अस्र्ययी रुपमय सरुचित गररएको 
तर त्यही चस्र्सतमय तरुुन्त 
उपभोगको लयसग उपयिु नहनु े
ियलकय फलफूल र 
कयष्ठफलहरू।"  

  (४०) भयग १० को द्रष्टव्य 
१को िण्ड (ि) को सट्टय 
देहययको िण्ड (ि) रयचिएको 
छ:  

  "(ि) यस भयगमय कुटेको िय 
बोिय छुट्ययएकय वकससमकय 
अन्नहरुलयई समयिेश गररएको 
छैन।तर्यवप, भसू हटयइएको 
समलमय मयचजथत िय पररस्कृत, 

िचम्कलो पयरेको, उससनेको, अर्िय 
कसनकय भएको ियमललयई 
शीर्थक १०.०६ मय न ैिगीकरण 
गररएको छ । यसै प्रकयरले 
सयपोसननलयई अलग गनथको लयसग 
पूणथ िय आाँचशक रूपमय िीजकोर् 
(पेररकयपथ) हटयइएको तर अरू  
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कुनै प्रविययहरू नगररएको 
वकन्िय लयई शीर्थक १०.०८ 
बयटै िगीकरण गररन्छ।" 

  (४१) भयग १२ को उपशीर्थक 
१२११.५०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्वपएको छ:-  

 "१२११.६०.०० -अवफ्रकी िेरी  (प्रनुस अवफ्रकयनय) 
को बोिय"  10 

  (४२) पररच्छेद ३ को मूल 
पयठको सट्टय देहययको मूल पयठ 
रयचिएको छ:-  

  "पररच्छेद-३ 

जीिजन्त,ु िनस्पसत िय 
सूक्ष्मजैविक (मयइिोसबयल) बोसो 
र तेल तर्य सतनीहरुकय विदरण 
(चक्लभेज) बयट उत्पयददत 
िस्तहुरु; तययरी ियन हनुे 
बोसोहरु; जीिजन्त ुिय ियनस्पसतक 
मैनहरू"  

  (४३) भयग १५ को मूल पयठको 
सट्टय देहययको मूल पयठ 
रयचिएको छ:-           

  "भयग-१५  

जीिजन्त,ु िनस्पसत िय 
सूक्ष्मजैविक (मयइिोसबयल) बोसो 
र तेल तर्य सतनीहरुकय विदरण  



 

342 
 

(चक्लभेज) बयट उत्पयददत 
िस्तहुरु;  तययरी ियन हनु े
बोसोहरु; जीिजन्त ु िय 
ियनस्पसतक मैनहरू" 

  (४४) भयग १५ को 
"उपशीर्थक-द्रष्टव्य" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टय "उपशीर्थक 
द्रष्टव्यहरू" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (४५) भयग १५ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्यहरूपसछ देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य १ रयिी 
सयविकको  उपशीर्थक द्रष्टव्य १ 
लयई  उपशीर्थक द्रष्टव्य २ 
कययम  गररएको छ:-  

  "१.उपशीर्थक १५०९.३०.०० 
को प्रयोजनको लयसग विशिु 
जैतनु (असलि)को तेलमय 
ओलेइक अम्लमय व्यि गररएको 
स्ितन्त्र अम्लीयपन प्रसत १०० 
ग्रयममय २.० ग्रयमभन्दय बढी 
हदैुन र कोडेक्स एसलमेनटेररयस 
स्टयन्डडथ ३३-१९८१ मय 
उचल्लचित ियररसत्रक गणुहरू 
अनसुयर यसलयई अन्य विशिु 
जैतनुको तेलकय िगथहरूबयट 
छुट्टययउन सवकन्छ।"  
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  (४६)उपशीर्थक १५०९.१०.०० 
को सट्टय देहययकय उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

 "१५०९.२०.०० -बढी विशिु जैतनु (असलि) को 
तेल १० 

 १५०९.३०.०० -विशिु जैतनु (असलि) को तेल १० 

 १५०९.४०.०० -अन्य विशिु जैतनु (असलि) को 
तेल" १० 

  (४७) शीर्थक १५.१० को सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"१५.१०  रयसययसनक पररितथन नगरेको, 
प्रशोधन गरेको िय नगरेको 
केिल जैतनुबयट सनकयसलएको 
अन्य तेल र तैलयंश, यी तेल िय 
तैलयशंसाँग िय  शीर्थक १५.०९ 
अन्तरगतको तेल र 
तैलयशंहरूसाँगको समिण समेत ।  

 १५१०.१०.०० -जैतनुको छोिय (पमेस) को 
कच्िय तेल 

 

१० 

 १५१०.९०.०० -अन्य" १० 

  (४८) शीर्थक १५.१५ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"१५.१५  रयसययसनक पररितथन नगरेको,  
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प्रशोधन गरेको िय नगरेको 
विच्छेदन विनय बयफमय पररितथन 
नहनुे अन्य िनस्पसत (वफक्स्ड 
भेचजटेिल) को िय सूक्ष्मजैविक  
(मयइिोसबयल) बोसो र तेल 
(जोजोबयको तेल समेत) तर्य 
सतनको तैलयशं ।" 

  (४९)उपशीर्थक १५१५.५०.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक 
र्वपएको छ:-  

 "१५१५.६०.०० -सूक्ष्मजैविक बोसो र तेल तर्य 
सतनको तैलयंश" १० 

  (५०) शीर्थक १५.१६ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"१५.१६  आंचशक िय पूणथरुपले उद्जनीकृत 
(हयइरोजनेटेड), इण्टर 
इस्टेररफयइड, ररइस्टेररफयइड िय 
इलयइसडनयइज्ड, प्रशोधन गररएको 
िय नगररएको तर त्यसभन्दय बढी 
केही नगररएको जीिजन्तजुन्य िय 
ियनस्पसतक िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) बोसो र तेल तर्य 
सतनको तैलयशं।"  

  (५१)उपशीर्थक १५१६.२०.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक 
र्वपएको छ:-  
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 "१५१६.३०.०० -सूक्ष्मजैविक बोसो र तेल तर्य 
सतनको तैलयंश" १० 

  (५२) शीर्थक १५.१७ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"१५.१७  मयगयथररन (कृसत्रम नौनी); शीर्थक 
१५.१६ अन्तरगतकय ियन हनुे 
बोसो, तेल र सतनकय तैलयशं 
बयहेक यस भयगकय जीिजन्तजुन्य 
ियनस्पसतक िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल)  विसभन्न बोसो िय 
तेल िय सतनकय तैलयंशहरुको 
ियन हनुे समिण िय तययरी 
िस्तहुरु ।"  

  

 
(५३) शीर्थक १५.१८ को सट्टय 
देहययको शीर्थक रयचिएको छ:-  

"१५.१८ १५१८.००.०० शीर्थक १५ .१६ को बयहेक 
उमयसलएको, अक्सीकरण गररएको, 
बयष्परवहत गररएको, गन्धक 
समसयइएको, ब्लोन, बयय ुनभएको 
ठयउाँमय िय अविययशील ग्ययाँस 
भएको ठयउाँमय ततयएर संगदठत 
पयररएको (पोसलमरयइज्ड) िय 
अन्य वकससमले रयसययसनक रुपमय 
पररितथन गररएको जीिजन्तजुन्य, 
ियनस्पसतक िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) बोसो र तेल १५ 
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तर्य सतनको तैलयशं; अन्यत्र 
उल्लेि नगररएको िय समयिेश 
नभएको ियन नहनुे जीिजन्तजुन्य 
िय ियनस्पसतक िय  सकु्ष्मजैविक 
विसभन्न बोसो र तेल तर्य यस 
भयगको विसभन्न बोसो िय तेलको 
तैलयशंको समिणहरु िय अन्य 
तययरी िस्त।ु" 

  (५४) पररच्छेद ४ को मूल  
पयठको सट्टय देहययको मूल पयठ 
रयचिएको छ:-  

  "पररच्छेद -४ 

तययरी ियद्य पदयर्थ; पेय पदयर्थ, 
चस्प्रट्स र ससरकय (भेनेगयर); सतुी 

र सनसमथत सतुीकय  
प्रसतस्र्यपकहरू; सनकोवटन भएकय 
िय नभएकय दहन सबनय सयसले 
तयन्न े उद्दशे्यले बनयइएकय 

उत्पयदनहरू; मयसनसको शरीरमय 
सनकोवटन प्रिेश गरयउने उद्दशे्यले 
बनयइएकय अन्य सनकोवटन भएकय 

उत्पयदनहरू"  

  (५५) भयग १६ को मूल पयठको 
सट्टय देहययको मूल पयठ 
रयचिएको छ:-  

  "भयग-१६ 

मयस,ु मयछय, िुष्टयससयन  
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(चझंगेमयछय, गंगटो आदद) िय 
मोलस्क (कडय बयह्य भयग भएकय 
जन्तहुरु) िय अन्य ढयडमय हयड 
नहनुे जलिर (इनभवटथबे्रट) हरू 
िय वकरयहरूकय  तययरी 
पररकयरहरु" 

  (५६) भयग १६ को द्रष्टव्य १ र 
द्रष्टव्य २ को सट्टय देहययको 
द्रष्टव्य १ र द्रष्टव्य २  रयचिएकय 
छन:्-  

  "१. यस भयगले भयग २ िय ३,  
भयग 4 को द्रष्टव्य ६ िय  
शीर्थक ०५.०४ मय उचल्लचित 
प्रविययहरुद्वयरय तययर गररएकय िय 
सरुचित गररएकय वकरयहरूकय 
सयरै् मयस,ु अफल मयस,ु मयछय, 
िुष्टयससयनहरु िय मोलस्कहरू िय 
अन्य ढयडमय हयड नहनु े
जलिरहरूलयई समेट्दैन । 

२. ससेज, मयस,ु अफल मयस,ु 

रगत,  वकरयहरू, मयछय िय 
िुष्टयससयन, मोलस्क िय अन्य 
ढयडको हयड नभएकय जलिरहरु 
िय सतनीहरुको कुन ै संयोजन 
(समिण) को २० प्रसतशत भन्दय 
बढी िजन भएकय ियद्य 
पदयर्थमयत्र यो भयग अन्तगथत 
पदथछन।् कुनै ियद्य पदयर्थमय  
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मयसर् उल्लेि भएकय दईु िय दईु 
भन्दय बढी उत्पयदनहरु समयिेश 
भएमय जनु घटक  (कम्पोनेन्ट) 
िय घटकहरूको मयत्रय बढी हनु्छ 
भयग १६ को त्यसैको सम्बचन्धत 
शीर्थक अन्तगथत त्यसलयई 
िगीकरण गररनेछ । यी 
प्रयिधयनहरू शीर्थक १९.०२ को 
भरेको (स्टफ्ड) ियद्य पदयर्थ िय 
शीर्थक २१.०३ िय २१.०४ 
अन्तरगतकय पररकयरमय लयगू 
हदैुनन।्"   

  (५७) भयग १६ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ को सट्टय देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य १ रयचिएको 
छ:-  

"१. उपशीर्थक १६०२.१०.०० 
को प्रयोजनको लयसग “समरुपी 
(होमोजनयइज्ड) पररकयर” भन्नयले 
िदु्रय वििीकय लयसग कन्टेनरमय 
रयचिएको २५० ग्रयम िदु तौल 
ननयघेको मयस,ु अफल मयस,ु रगत 
िय वकरयहरू रयम्रोसाँग समरुपी 
गररएको चशश ु िय सयनय 
केटयकेटीको आहयर िय पोर्णकय 
उद्देश्यले तययर गररएको ियद्य 
पदयर्थलयई जनयउाँछ । यो 
पररभयर्यको कयययथन्ियनको लयसग  
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कुनै िस्तलुयई स्ियददष्ट (ससजसनङ) 
गनथ, सरुिय गनथ िय अन्य कुनै 
उद्देश्यकय लयसग र्ोरै मयत्रयमय 
अन्य संघटक (िस्त)ु प्रयोग 
भएको भए पसन त्यसको गणनय 
गररने छैन।त्यस्तय पररकयरहरूमय 
मयस,ु अफल मयस ुिय वकरयहरूको 
र्ोरै पररमयणमय स-सयनय देख्न 
सवकने टुियहरु देख न हनु 

सक्नेछन ्। शीर्थक १६.०२ कय 
सबै उपशीर्थकहरुमय यो 
उपशीर्थक प्रमिु हनुेछ ।" 

  (५८) शीर्थक १६.०१ को सट्टय 
देहययको शीर्थक रयचिएको छ:-  

"१६.०१ १६०१.००.०० ससेज र मयस,ु अफल मयस,ु रगत 
िय वकरयहरूकय यस्तै प्रकयरकय 
उत्पयदनहरू; यी उत्पयदनहरूमय 
आधयररत तययरी ियद्य 
पदयर्थहरू।" १५ 

  (५९) शीर्थक १६.०२ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"१६.०२  अन्य तययर गररएको िय सरुचित 
गररएको मयस,ु अफल मयस,ु रगत 
र वकरयहरू।"  

  
 (६०)उपशीर्थक 
१६०४.१४.०० को सट्टय  
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देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:- 

 "१६०४.१४.०० --टुनयहरू, चस्कपज्ययक टुनय र 
बसनतो (सयडयथ प्रजयसत)" १५ 

  (६१) भयग १८ को द्रष्टव्य १ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य १ 
रयचिएको छ:-  

  "१. यस भयगमय नपने: 
(क) ससेज, मयस,ु अफल मयस,ु 

रगत,  वकरयहरू, मयछय िय 
िुष्टयससयन, मोलस्क िय 
अन्य ढयडमय हयड नभएकय 
जलिरहरु िय सतनीहरुको 
कुनै संयोजन (समिण) को 
२० प्रसतशत भन्दय बढी 
िजन समयिेश भएकय 
तययरी ियद्य पदयर्थहरू 
(भयग-१६); 

(ि) शीर्थक ०४.०३, १९.०१, 
१९.०२, १९.०४, 
१९.०५, २१.०५, 
२२.०२, २२.०८, 
३०.०३ िय ३०.०४ कय 
तययरी िस्तहुरू।"  

  (६२) भयग १९ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (क) को सट्टय देहययको 
िण्ड (क) रयचिएको छ:-  
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  "(क) शीर्थक १९.०२ को 
भरेको (स्टफ्ड) ियद्य पदयर्थको  
सन्दभथमय  बयहेक ससेज, मयस,ु 

अफल मयस,ु रगत, वकरयहरू, 
मयछय िय िुष्टयससयन, मोलस्क 
िय अन्य ढयडमय हयड नभएकय 
जलिरहरु िय सतनीहरुको कुन ै
संयोजन (समिण) को २० 
प्रसतशत भन्दय बढी िजन भएकय 
तययरी ियद्य पदयर्थहरू (भयग 
१६);"  

  (६३) भयग २० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (क) पसछ देहययको 
िण्ड (ि) र्प गरी सयसबकको 
िण्ड (ि) देचि (घ) सम्मलयई 
िमश: िण्ड (ग) देचि (ङ) 
कययम गररएको छ:-  

  "(ि) ियनस्पसतक बोसो र 
तेलहरू (भयग १५);"  

  (६४) भयग २० को द्रष्टव्य १ 
को सयविकको  िण्ड (ि) हयल 
कययम गररएको िण्ड (ग) को 
सट्टय देहययको िण्ड (ग) 
रयचिएको छ:-  

  "(ग) ससेज, मयस,ु अफल मयस,ु 

रगत,  वकरयहरू, मयछय िय 
िुष्टयससयन, मोलस्क िय अन्य  
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ढयडमय हयड नभएकय 
जलिरहरु िय सतनीहरुको 
कुनै संयोजन (समिण) को 
२० प्रसतशत भन्दय बढी 
िजन समयिेश भएकय तययरी 
ियद्य पदयर्थहरू (भयग 
१६);" 

  (६५)उपशीर्थक २००८.९३.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "२००८.९३.०० --क्र्ययनबेरीहरू (भ्ययचक्ससनयम 
म्ययिोकयपथन, भ्ययचक्ससनयम 
अचक्सककस); सलङ्गनबेरीहरू 
(भ्ययचक्ससनयम भयइवटस-
आइडयएअ) ।" १५ 

  (६६) शीर्थक २०.०९ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

२०.०९  "चिनी िय अन्य गसुलयो पयने 
पदयर्थ हयलेको िय नहयलेको, स्प्रीट 
नहयलेको र नकुहयएको फलफूल 
िय सकु्ियफलको रस (अंगरुको 
कयाँिो रस र नररिलको पयनी 
समेत) र ियनस्पसतक रसहरू ।"  

  (६७) उपशीर्थक २००९.२ को 
शब्दयिलीको सट्टय देहययको 
शब्दयिली रयचिएको छ:-  
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  "-भोगटेको रस; पमेलोको रस:"  

  (६८) उपशीर्थक २००९.८ को 
शब्दयिलीको  सट्टय देहययको 
शब्दयिली रयचिएको छ:-  

  "-अन्य कुनै एउटै फलफूल,  
सकु्ियफल िय िनस्पसतको रस:"  

  (६९)उपशीर्थक २००९.८१.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "२००९.८१.०० --क्र्ययनबेरी (भ्ययचक्ससनयम 
म्ययिोकयपथन, भ्ययचक्ससनयम 
अचक्सककस) को रस; सलङ्गनबरेी 
(भ्ययचक्ससनयम भयइवटस-
आइडयएअ) को रस" 

रु.६०। 
प्र.सल. 

  (७०) भयग २१ को द्रष्टव्य १ 

को िण्ड (ङ) पसछ देहययको 
नययाँ िण्ड (ि) र्प गरी 
सयविकको िण्ड (ि) र (छ) 
लयई िमशाः िण्ड (छ) र (ज) 
कययम गररएको छ:-  

  "(ि) शीर्थक २४.०४ कय 
उत्पयदनहरू;"  

२१.०३  सस र ससको लयसग ियवहन े
पररकयर; समचित मसलय र समचित 
ममथसलय; सस्यूूँको वपठो, मैदय र 
तययरी सस्यूूँ (मष्टयडथ) ।  
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 २१०३.१०.०० -भटमयसको िटनी (सस) ३० 

 २१०३.२०.०० -गोलभेडयको अियर (केिप) र 
अन्य गोलभेडयको िटनी (सस) ३० 

  -अन्याः  

 २१०३.९०.१० ---समचित मसलय र समचित 
ममथसलय ३० 

 २१०३.९०.२० ---अियर ३० 

 २१०३.९०.९० ---अन्य ३० 

२१.०४  सूप र ब्रोर् र सोको लयसग 
ियवहने पररकयरहरु समरुपी 
समचित ियद्य पररकयर।  

 २१०४.१०.०० -सूप र ब्रोर् र सोको लयसग 
ियवहने पररकयरहरु 20 

 २१०४.२०.०० -समरुपी समचित ियद्य पररकयर 20 

२१.०६  अन्यत्र नपरेको ियद्य पदयर्थ ।  

  -अन्याः  

 २१०६.९०.५० ---पयिक, रोिक र यस्तै 
िस्तहुरु २० 

 २१०६.९०.६० ---सतुीरवहत सगुचन्धत सपुयरी प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१००/- 

  --अन्याः  

 २१०६.९०.९१ ----फूड सप्लीमेन्ट (ियद्य 
पररपूरक आहयरहरु) ३० 
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  (७१) शीर्थक २२.०२ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"२२.०२  चिनी हयलेको िय  अन्य गसुलयो 
बनयउने पदयर्थ हयलेको िय 
स्ियददष्ठ बनयइएको पयनी, िसनज 
पयनी र ियय ु प्रियवहत पयनी 
(एररटेड) समेत, र शीर्थक 
२०.०९ को फलफूल िय 
सकु्ियफल िय  िनस्पसतको रस 
समयिेश नभएको  अन्य 
अल्कोहल रवहत पेय 
पदयर्थहरू।"  

  --अन्याः  

 २२०२.९९.१० ---इनजी सरंक्स प्रसत सलटर 
रु.१००/- 

२२.०७  ८० प्रसतशत घनत्ि अल्कोहल 
शचि िय सो भन्दय मयसर् 
अल्कोहल शचि भएको 
अचन्डनेिडथ इर्ययल अल्कोहल र 
जनुसकैु अल्कोहल शचि भएको 
सडनेिडथ इर्ययल अल्कोहल र 
अन्य स्प्रीट ।  

  
-८० प्रसतशत घनत्ि अल्कोहल 
शचि िय सो भन्दय मयसर् 
अल्कोहल शचि भएको 
अचन्डनेिडथ इर्ययल अल्कोहलाः  
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 2207.10.10 ---अनसडनेिडथ इर्ययल अल्कोहल  प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

 2207.१०.२० ---आयतनमय ८० प्रसतशत िय 
सो भन्दय बढी अल्कोहल भएकय 
मददरयको कच्िय पदयर्थको रुपमय 
प्रयोग हनुे रेचक्टफयइड चस्प्रट 

प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रय न्यटु्रल 
अल्कोहल) 

प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

 2207.10.४0 ---एनहयइरस इर्यनोल (९९ 
प्रसतशतभन्दय बढी अल्कोहल 
भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

 2207.10.९0 ---अन्य प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

  
-जसतसकैु अल्कोहल शचि भएको 
सडनेिडथ इर्ययल अल्कोहल र 
अन्य स्प्रीटाः  

 2207.२०.१० ---सडनेिडथ चस्प्रट (८० देचि ९९ 
प्रसतशतसम्म अल्कोहल भएको) 

प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

 2207.२०.९० ---अन्य प्रसत सलटर 
रु.६०/- 

  (७२) शीर्थक २३.०६ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"२३.०६  िनस्पसत िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) को िोसो िय तेल 
सनकयल्दय प्रयप्त हनुे शीर्थक 
२३.०४ िय २३ .०५ मय परेको  
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बयहेक वपंधेको िय नवपंधेको, 
पेलेटको रुपमय भएको िय 
नभएको वपनय र अन्य ठोस 
अिशेर् ।" 

  (७३) भयग २४ को मूल पयठको 
सट्टय देहययको मूल पयठ 
रयचिएको छ:-  

  "भयग -२४ 

सतुी र सनसमथत सतुीकय 
प्रसतस्र्यपकहरू; सनकोवटन भएकय 
िय नभएकय दहन सबनय सयसले 
तयन्ने उद्दशे्यले बनयइएकय 
उत्पयदनहरू;  मयसनसको शरीरमय 
सनकोवटन प्रिेश गरयउने उद्दशे्यले 
बनयइएकय अन्य सनकोवटन भएकय 
उत्पयदनहरू"  

  (७४) भयग २४ को द्रष्टव्य १ 
पसछ देहययकय द्रष्टव्य २ र 
द्रष्टव्य ३ र्वपएकय छन:्-  

  "२. यस भयगको शीर्थक 
२४.०४ र अरू कुनै 
शीर्थकमय िगीकरणयोग्य  
उत्पयदनहरूलयई  शीर्थक 
२४.०४ मय न ै िगीकरण 
गनुथ पदथछ। 

३. शीर्थक २४.०४ को 
प्रयोजनको लयसग "दहन  
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नगरी सयसले तयन्ने 
(इनहेलेशन विदयउट 
कम्बसन)" भन्ने 
असभव्यचिको  अर्थ दहन 
नगरी तयप परु्र ययउने (वहटेड 
डेसलभरी)  िय अन्य 
मयध्यमियट सयसले तयन्ने 
(इनहेलेशन) भन्ने सम्झन ु
पछथ।" 

२४.०२  सतुी िय सतुीको प्रसतस्र्यपक 
(सचव्स्टच्यूट) बयट बनेको ससगयर, 
िरुोट (िेरुट्स), सयनो ससगयर 
(ससगयररलस) र िरुोट (ससगरेट) 
।  

 २४०२.१०.०० -सतुीको ससगयर, िरुोट (िेरुट) र 
सयनो ससगयर (ससगयररलस) प्र.हजयर चिल्ली 

रु.९०००।- 

  -अन्य:  

 2402.90.20 ---सि ैप्रकयरकय ससगयर प्र.हजयर चिल्ली 
रु.९०००।- 

 2402.90.९० ---अन्य 
प्र.हजयर चिल्ली 
रु.९०००।- 

२४.०३  अन्य सनसमथत (म्ययनफु्ययक्िडथ) 
सतुी र प्रसतस्र्यपक सतुी; 

समरुपी (होमोचजनयइज्ड) िय 
पनुसनथसमथत (ररकचन्स्टिएूटेड) 
सतुी; सतुीको रस र सयर ।  

  -अन्याः  

  --अन्याः  
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 २४०३.९९.१० ---जदयथ, िैनी, नस (स्नफ), गटु्िय 
र यस्तै सतुीसमचित तययरी 
िस्तहुरु ८० 

 २४०३.९९.२० ---िनूय समलयई ियने िदु्रय 
वििीको लयसग प्ययवकङ्ग गररएको 
सतुी ८० 

 २४०३.९९.३० ---िुद्रय वििीको लयसग 
नरयचिएको कयवटएको सतुी (कट् 
टोबयको), धलुो सतुी (डस्ट 
टोबयको) ८० 

  ---अन्याः   

 २४०३.९९.९१ ----हकु्कय फ्लेिर ८० 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य ८० 

  (७५) भयग २४ को शीर्थक 
२४.०३ पसछ देहयय बमोचजमको 
शीर्थक र  सोकय उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"२४.०४  दहन नगरी सयसले तयन्न े 
उद्दशे्यले बनयइएकय सतुी, 
पनुसनथसमथत सतुी,     सनकोवटन, 
सतुी िय सनकोवटनकय 
प्रसतस्र्यपकहरू भएकय 
उत्पयदनहरू; मयसनसको शरीरमय 
सनकोवटन प्रिेश गरयउने उद्दशे्यले 
बनयइएकय अन्य सनकोवटन भएकय 
उत्पयदनहरू  
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  -दहन नगरी सयसले तयन्ने 
उद्देश्यले बनयइएकय उत्पयदनहरू:    

 २४०४.११.०० --सतुी भएको िय पनुसनथसमथत सतुी       ४० 

 २४०४.१२.०० --अन्य, सनकोवटन भएको ४० 

 २४०४.१९.०० --अन्य ४० 

  -अन्य:  

 २४०४.९१.०० --मिुबयट (ओरल) प्रयोगको 
लयसग ४० 

 २४०४.९२.०० --छयलयको मयध्यमबयट 
(ट्रयन्सडमथल) प्रयोगको लयसग  ४० 

 २४०४.९९.०० --अन्य" ४० 

  (७६) भयग २५ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (घ) पसछ देहययको 
नययाँ िण्ड (ङ) र्प गरी 
सयविककय िण्ड (ङ) देचि (झ) 
सम्मलयई िमश: िण्ड (ि) 
देचि (ञ) सम्म कययम गररएको 
छ:-  

"(ङ) डोलोमयइट र्र ययसमङ समिण 
(शीर्थक ३८.१६);"     

  (७७) शीर्थक २५.१८ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"२५.१८  करौंतीले असल असल कयटेर िय  
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अन्य ढंगले कयटेर िय मोटयमोटी 
रुपले तयछेर बनयइएको ियरपयटे 
(िगयथकयर समेत) रुपको वढक्कय 
िय पयतय (ब्लक िय स्ल्ययब्स) 
लगययतको  भचष्मत (क्ययचल्सण्ड) 
िय संपचुित (ससण्टडथ) भए िय 
नभएको डोलोमयइट ।" 

  (७८)उपशीर्थक २५१८.३०.०० 
हटयइएको छ।  

२६.१८ २६१८.००.०० फलयम र इस्पयतको उत्पयदन 
गदयथ सनस्कने दयनयदयर स्ल्ययग 
(धयत ुमलहरु)। प्र.मे.टन      

रु.१०00/- 

२६.१९ २६१९.००.०० फलयम र इस्पयतको उत्पयदन 
गदयथ सनस्कने ग्रयनलेुटेड 
(दयनयदयर) स्ल्ययग (धयत ु मल) 
बयहेककय धयतमुलहरु (स्ल्ययग, 

रस, स्केसलङ र अन्य अिेशर्हरु) 
। प्र.मे.टन      

रु.१०00/- 

  (७९) भयग २७ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य ५ को सट्टय देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य ५ रयचिएको 
छ:-  

  "५. शीर्थक २७.१० कय 
उपशीर्थकहरुको प्रयोजनकय लयसग 
“जैविक सडजेल (बययोसडजेल)” 
भन्न े उचिले इन्धनकय रूपमय 
प्रयोग गने वकससमको प्रयोग  
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भएको िय नभएको  जनयिर िय 
िनस्पसत िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) को बोसो र 
तेलबयट सनकयसलएको बोसे अम्ल 
(फ्ययट्टी एससड) को मोनो 
अल्कयइल इष्टरहरुलयई  
बझुयउाँदछ ." 

२७.१३  पेट्रोसलयम कोक, पेट्रोसलयम 
विटुसमन र पेट्रोसलयम तेलकय 
अन्य अबशेर्हरु िय विटुसमनयिु 
िसनज तेलकय अबशेर्हरु ।   

  -पेट्रोसलयम कोकाः   

 २७१३.११.०० --अभचष्मत  ५ 

 २७१३.१२.०० --भचष्मत  ५ 

  (८०) पररच्छेद ६ को द्रष्टव्य ३ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ४ र्वपएको 
छ:-  

  "४. िणथन गररएको नयम िय 
कययथको आधयरमय कुनै िस्तकुो 
वििरण पररच्छेद ६ को एक िय 
बढी शीर्थकहरूसाँग र शीर्थक 
३८.२७ संग पसन मेल ियन े
भएमय  शीर्थक ३८.२७ 
अन्तरगत िगीकरण  नगरी 
िस्तकुो  नयम र  कययथ अनसुयर  
सयन्दसभथक  शीर्थकमय िगीकरण 
योग्य हनु्छ।"  
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२८.३६  कयिोनेटहरु; पेरोक्सोकयिोनेटहरु 
(परकयिोनेटहरु); एमोसनयम 
कयिोनेट भएको ब्ययपयररक 
एमोसनयम कयिोनेट ।  

 २८३६.२०.०० -डयइसोसडयम कयिोनेट ५ 

 २८३६.३०.०० -सोडीयम हयइरोजन कयिोनेट 
(सोसडयम  ियइकयिोनेट) ५ 

 २८३६.४०.०० -पोटयससयम कयिोनेटहरु ५ 

 २८३६.५०.०० -क्ययचल्सयम कयिोनेट ५ 

 २८३६.६०.०० -िेररयम कयिोनेट ५ 

  -अन्याः  

 २८३६.९१.०० --सलसर्यम कयिोनेटहरु ५ 

 २८३६.९२.०० --स्ट्रोनवटयम कयिोनेट ५ 

 २८३६.९९.०० --अन्य  ५ 

  (८१) भयग २८ को उपशीर्थक 
२८४४.४०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-उपशीर्थक २८४४.१०.०० 

२८४४.२०.०० िय 
२८४४.३०.०० बयहेककय 
रेसडयोधमी तत्ि र आइसोटप्स र 
यौसगकहरु; यी तत्िहरु, 

आइसोटोपहरू िय यौसगकहरु  
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भएकय एल्लोइहरू, सडष्पसथनहरू 
(समेट समेत) मचृत्तकय 
उत्पयदनहरू र  समिणहरु; 

रेसडयोधमी अिशेर्हरू: 
 २८४४.४१.०० --वट्रवटयम र यसकय यौसगकहरू; 

वट्रवटयम िय यसकय यौसगकहरू 
भएकय एल्लोइहरू, सडष्पसथनहरू 
(समेट समेत), मचृत्तकय 
उत्पयदनहरू र  समिणहरू १० 

 २८४४.४२.०० --एचक्टसनयम-२२५, एचक्टसनयम-
२२७, क्ययसलफोसनथयम-२५३, 
क्यूररयम-२४०, क्यूररयम-२४१, 
क्यूररयम-२४२, क्यूररयम-२४३, 
क्यूररयम-२४४, आइन्स्टेसनयम-
२५३, आइन्स्टेसनयम-२५४, 
ग्ययडोसलसनयम-१४८, 
पोलोसनयम-२०८, पोलोसनयम-
२०९, पोलोसनयम-२१०, 
रेसडयम-२२३, यूरेसनयम-२३०, 
यूरेसनयम-२३२र सतनकय 
यौसगकहरू; यी तत्िहरू र 
यौसगकहरू भएकय एल्लोइहरू, 
सडष्पसथनहरू (समेट समेत), 
मचृत्तकय उत्पयदनहरू र  
समिणहरू १० 

 २८४४.४३.०० --अन्य रेसडयोधमी तत्िहरू,  
आइसोटप्सहरू र यौसगकहरू; यी 
तत्िहरु, आइसोटोपहरू िय १० 
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यौसगकहरु भएकय अन्य 
एल्लोइहरू, सडष्पसथनहरू (समेट 
समेत), मचृत्तकय उत्पयदनहरू र  
समिणहरू 

 २८४४.४४.०० --रेसडयोधमी अिशेर्हरू" १० 

  (८२)उपशीर्थक २८४५.१०.०० 
पसछ देहययकय उपशीर्थकहरू र्प 
गररएकय छन:्-  

 "२८४५.२०.०० -बोरयन -१० मय समिृ (इनररि) 
गररएको बोरयन र यसकय 
यौसगकहरू १० 

 २८४५.३०.०० -सलसर्यम-६ मय समिृ (इनररि) 
गररएको सलसर्यम र यसकय 
यौसगकहरू १० 

 २८४५.४०.०० -वहसलयम-३" १० 

  (८३) भयग २९ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (छ) को सट्टय देहययको 
िण्ड (छ) रयचिएको छ:-  

  "(छ) मयसर् िण्ड (क), (ि), 
(ग), (घ), (ङ) िय (ि) मय 
उचल्लचित उत्पयदनहरूमय 
सतनीहरुलयई पररिय (चिन्न 
सवकने गनथ) िय सरुियको लयसग 
धलुो प्रसतरोधी पदयर्थ िय रंगयउने 
पदयर्थ िय गन्ध भएको पदयर्थ िय 
ियन्तय हनुे िय ियक ियक लयग्ने 
पदयर्थ (इमेवटक) साँग  
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समसयइएको, तर समचित पदयर्थले 
उत्पयदनलयई सयधयरण प्रयोग 
बयहेक विशेर् वकससमको 
प्रयोगमय ल्ययउन सवकने 
नबनयइएको;" 

  (८४) भयग २९ को द्रष्टव्य ४ 
मय रहेको अचन्तम अनचु्छेदको 
सट्टय देहययको अनचु्छेद 
रयचिएको छ:-  

  "शीर्थक २९.११, २९.१२, 

२९.१४, २९.१८ र २९.२२ 
को “अचक्सजन फङ्कसन” को 
उद्देश्यकय लयसग  लिणयत्मक 
प्रयङ्गयररक अचक्सजन भएकय   
सम्बचन्धत  शीर्थकहरूको 
समूहलयई  शीर्थक २९.०५ 
देचि २९.२० सम्मकय 
अचक्सजन-फङ्कसनहरूकय लयसग  
सीसमत गररन ुपदथछ ।"  

  (८५) २९०३.३ देचि 
२९०३.३९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-अििीय (एसयईचक्लक) 
हयइरोकयबथनहरूकय सन्तपृ्त 
(स्ययिरेुटेड) फ्लअुररनयिु 
व्यतु्पचत्त (डेररभेवटभ) हरू:   
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 २९०३.४१.०० --ट्रयइफ्लरुोसमरे्न (एिएफसी-
२३) १० 

 २९०३.४२.०० --डयइफ्लरुोसमरे्न (एिएफसी-
३२) १० 

 २९०३.४३.०० --फ्लरुोसमरे्न (एिएफसी-४१), 
१,२-डयइफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१५२) र १,१-डयइफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१५२ए) १० 

 २९०३.४४.०० --पेन्टयफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१२५), १,१,१- ट्रयइफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१४३ए) र  १,१,२- 
ट्रयइफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१४३) १० 

 २९०३.४५.०० --१,१,१,२- टेट्रयफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१३४ए), र 
१,१,२,२-टेट्रयफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१३४) १० 

 २९०३.४६.०० --१,१,१,२,३,३,३,-
हेप्टयफ्लरुोप्रोपेन (एिएफसी-
२२७इए), १,१,१,२,२,३-
हेक्सयफ्लरुोप्रोपेन (एिएफसी-
२३६सीबी), १,१,१,२,३,३- 
हेक्सयफ्लरुोप्रोपेन (एिएफसी-
२३६इए) र १,१,१,३,३,३- 
हेक्सयफ्लरुोप्रोपेन (एिएफसी-
२३६एफए) १० 
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 २९०३.४७.०० --१,१,१,३,३-पेन्टयफ्लरुोप्रोपेन 
(एिएफसी-२४५एफए) र 
१,१,२,२,३-पेन्टयफ्लरुोप्रोपेन 
(एिएफसी-२४५सीए)  १० 

 २९०३.४८.०० --१,१,१,३,३-पेन्टयफ्लरुोबटेुन 
(एिएफसी-३६५एमएफसी) र 
१,१,१,२,२,३,४,५,५,५-
डेकयफ्लरुोपेन्टेन (एिएफसी-४३-
१० एमईई) १० 

 २९०३.४९.०० --अन्य १० 

  -अििीय (एसयईचक्लक) 
हयइरोकयबथनहरूकय सन्तपृ्त  
नगरेको (अन्स्ययिरेुटेड) 
फ्लअुररनयिु व्यतु्पचत्त 
(डररभेवटभ)हरू:  

 २९०३.५१.०० --२,३,३,३-टेट्रयफ्लरुोप्रोपेन 
(एिएफओ-
१२३४ियईएफ),१,३,३,३- 
टेट्रयफ्लरुोप्रोपेन (एिएफओ-
१२३४जेडई) र (जेड)-
१,१,१,४,४,४-हेक्सयफ्लरुो-२-
बटेुन (एिएफओ-
१३३६एमजेडजेड) १० 

 २९०३.५९.०० --अन्य १० 

  -अििीय (एसयईचक्लक) 
हयइरोकयबथनहरूकय ब्रोसमनयिु  
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(ब्रोसमनेटेड) िय आयोसडनयिु 
(आयोसडनेटेड) व्यतु्पचत्त 
(डररभेवटभ)हरू: 

 २९०३.६१.०० --मेर्ल ब्रोमयइड (ब्रोमोसमरे्न) १० 

 २९०३.६२.०० --एर्सलन डयइब्रोमयइड 
(आइएसओ) (१,२-
डयइब्रोमोइरे्न) १० 

 २९०३.६९.०० --अन्य" १० 

  (८६)२९०३.७१.०० देचि 
२९०३.७६.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरुको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

 "२९०३.७१.०० --क्लोरोडयइफ्लरुोसमरे्न 

(एिसीएफसी-२२) १० 

 २९०३.७२.०० --डयइक्लोरोट्रयइफ्लरुोइरे्न्स 

(एिसीएफसी-१२३) १० 

 २९०३.७३.०० --डयइक्लोरोफ्लरुोइरे्न्स 

(एिसीएफसी-१४१,१४१बी) १० 

 २९०३.७४.०० --क्लोरोडयइफ्लरुोइरे्न्स 

(एिसीएफसी-१४२,१४२बी) १० 

 २९०३.७५.०० --डयइक्लोरोपेन्टयफ्लरुोप्रोपेन्स 

(एिसीएफसी-
२२५,२२५सीए,२२५सीबी) १० 

 २९०३.७६.०० --ब्रोमोक्लोरोडयइफ्लरुोसमरे्न 

(हेलन-१२११), १० 



 

370 
 

ब्रोमोट्रयइफ्लरुोसमरे्न 

(हेलन-१३०१) र 
डयइब्रोमोटेट्रयफ्लरुोइरे्न्स (हेलन-
२४०२)" 

  (८७) शीर्थक २९.०९ को 
शीर्थक पयठमय रहेको "इर्र 
पेरोक्सयइडहरू" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टय "इर्र पेरोक्सयइडहरू, 
एससटल र हेसमएससटल 
पेरोक्सयइडहरू" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (८८) शीर्थक २९.३० मय देहयय 
बमोचजमको उपशीर्थक र्प 
गररएको छ: 

 

 "२९३०.१०.०० -२-(एन,एन-डयइमरे्यइलअसमनो) 
एर्यनसेर्योल" १० 

  (८९) शीर्थक २९.31 र सो 
अन्तगथतकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"२९.३१  अन्य प्रयङ्गयररक-अप्रयङ्गयररक 
यौसगकहरू  

 २९३१.१०.०० -टेट्रयमेर्ल  सलड र टेट्रयएर्ल 
सलड (सससय) १० 

 २९३१.२०.०० -ट्रयइबटुयइसलन यौसगकहरू १० 

  -ह्ययलोजसनकृत नगररएकय  
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प्रयङ्गयररक-फसफोरस व्यतु्पचत्तहरू: 
 २९३१.४१.०० --डयइमेर्ल मेर्लफोस्फोनेट १० 

 २९३१.४२.०० -- डयइमेर्ल प्रोपयइलफोस्फोनेट १० 

 २९३१.४३.०० --डयइएर्ल इर्लफोस्फोनेट १० 

 २९३१.४४.०० --मेर्लफोस्फोसनक अम्ल १० 

 २९३१.४५.०० --मेर्लफोस्फोसनक अम्लकय 
लिणहरू र (एसमनोइसमनोमेर्ल) 
यरुरयय(१:१) १० 

 २९३१.४६.०० --२,४,६-ट्रयइप्रोपयइल-
१,३,५,२,४,६-
ट्रयइअक्सयट्रयइफोचस्फनेन २,४,६- 
ट्रयइअक्सयइड १० 

 २९३१.४७.०० --(५-एर्ल-२-मेर्ल-२-
अचक्सडो-१,३,२-
डयइअक्सयफोचस्फनयन-५-ियइएल) 
मेर्ल मेर्ल मेर्लफोस्फोनेट १० 

 २९३१.४८.०० --३,९-डयइमेर्ल-२,४,८,१०-
टेट्रयअक्सय-३,९-डयइफोस्फसवपरो 
[५.५]अचन्डकेन३,९-
डयइअक्सयइड १० 

 २९३१.४९.०० --अन्य १० 

  
-ह्ययलोजसनकृत प्रयङ्गयररक-
फसफोरस व्यतु्पचत्तहरू:  

 २९३१.५१.०० --मेर्लफोस्फोसनक डयइक्लोरयइड १० 
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 २९३१.५२.०० --प्रोपयइलफोस्फोसनक 
डयइक्लोरयइड १० 

 २९३१.५३.०० --ओ-(३-क्लोरोप्रोपयइल) ओ-
[४-३ नयइट्रो-(ट्रयइफ्लअुरोमेर्ल) 
फेनल] मेर्लफोसफोनोसर्योनेट १० 

 २९३१.५४.०० --ट्रयइक्लोरोफन (आइएसओ) १० 

 २९३१.५९.०० --अन्य १० 

 २९३१.९०.०० -अन्य" १० 

  (९०)उपशीर्थक २९३२.९५.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक 
र्वपएको छ:-  

 "२९३२.९६.०० --कयबोफ्यरुयन(आइएसओ)" १० 

  (९१)उपशीर्थक २९३३.३३.०० 

को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "२९३३.३३.०० --अलफेण्टयसनल (आइएनएन), 
असनलेरयइसडन (आइएनएन), 
िेचजट्रयमयइड (आइएनएन), 
व्रोमयजेपयम       (आइएनएन), 
कयरफेन्टयसनल     (आइएनएन), 

डयईफेनोचक्सन (आइएनएन), 
डयइफेनोचक्जलेट (आइएनएन), 
डयइवपपयनोन (आइएनएन), 
फेण्टयसनल (आइएनएन), 
केटोिीमयइडोन (आइएनएन), १० 
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मेर्लफेसनडेट (आइएनएन), 
पेन्टयजोससन (आइएनएन), 
पेर्ीसडन (आइएनएन), पेर्ीडयइन 
(आइएनएन), इण्टरमेसडयट ए, 

फेनसयइचक्लसडन (आइएनएन) 
(पीसीपी), फेनोपेररसडन 
(आइएनएन), वपप्रयडोल 
(आइएनएन), वपररट्रयमयइड 
(आइएनएन), प्रोवपरम 
(आइएनएन), रेसमफेन्टयसनल 
(आइएनएन) र ट्रयईमेपेररसडन 
(आइएनएन); सतनकय लिणहरु 
(सयल्ट्स)्।" 

  (९२)उपशीर्थक २९३३.३३.०० 
पसछ देहययकय उपशीर्थकहरू र्प 
गररएकय छन:्-  

 "२९३३.३४.०० --अन्य  फेन्टयसनलहरू र सतनकय 
व्यतु्पचत्तहरू १० 

 २९३३.३५.०० --३-वकनकु्लयइसडनोल १० 

 २९३३.३६.०० --४-एसनसलनो-एन-
फेनेर्लपयइपरसडन (एएनपीपी) १० 

 २९३३.३७.०० --एन-फेनेर्ल-४-पयइपरडोन 
(एनपीपी)" १० 

  (९३)उपशीर्थक २९३४.९१.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक 
र्वपएको छ:-  
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 "२९३४.९२.०० --अन्य  फेन्टयसनलहरू र सतनकय 
व्यतु्पचत्तहरू" १० 

  (९४)उपशीर्थक २९३६.२४.०० 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
रयचिएको छ:-  

 "२९३६.२४.०० --डी- िय डीएल-प्ययन्टोरे्सनक 
अम्ल (सभटयसमन बी५) र यसकय 
व्यतु्पचत्तहरू" १० 

  (९५) २९३९.४ देचि 
२९३९.४९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-इफेद्रयकय अल्कयलइडहरू र  

सतनकय व्यतु्पचत्तहरू; सतनकय 
लिणहरू: १० 

 २९३९.४१.०० --इफेसरन र यसकय लिणहरू १० 

 २९३९.४२.०० --स्यडुोइफेसरन (आइएनएन) र 
यसकय लिणहरू १० 

 २९३९.४३.०० --क्ययसर्न (आइएनएन) र 
यसकय लिणहरू १० 

 २९३९.४४.०० --नोरइफेसरन र यसकय लिणहरू १० 

 २९३९.४५.०० --लेिोमेटयमफेटयसमन, 
मेटयमफेटयसमन (आइएनएन), 
मेटयमफेटयसमन रेसमेट र सतनकय 
लिणहरू १० 
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 २९३९.४९.०० --अन्य" १० 

  (९६) २९३९.७ देचि 
२९३९.७९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-अन्य, ियनस्पसतक उत्पचत्तकय:  

 २९३९.७२.०० --कोवकन, इगोसनन; सतनकय 
लिणहरू, एस्टरहरू र  सतनकय 
अन्य व्यतु्पचत्तहरू ५ 

 २९३९.७९.०० --अन्य" ५ 

  (९७) भयग ३० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ि) को सट्टय देहययको 
िण्ड (ि) रयचिएको छ:-  

  "(ि) सतुीको सेिनलयई रोक्न 
सहयोग परु्र ययउने उद्देश्यले 
बनयइएकय सनकोवटनयिु िक्की 
(ट्ययबलेट)हरू, िइूङ्गम िय  
छयलयमय टयाँस्ने पद्दसत (ट्रयन्सडमथल 
ससस्टम) कय िक्कय (प्ययि) हरू 
जस्तय उत्पयदनहरू (शीर्थक 
२४.०४);"  

  (९८) भयग ३० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (छ) को अन्त्यमय 
रहेको  "िय" हटयइएको छ।  

  (९९) भयग ३० को द्रष्टव्य १  
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को िण्ड (ज) मय रहेको 
पूणथविरयम "।" हटयई अधथविरयम 
र िय "; िय" रयचिएको छ। 

  (१००) भयग ३० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ज) पसछ देहययको 
िण्ड (झ) र्प गररएको छ:  

  "(झ) शीर्थक ३८.२२ कय 
नैदयसनक प्रसतकयरक (ररएजेन्ट) 
हरू।"  

  (१०१) भयग ३० को द्रष्टव्य ४ 
को िण्ड (ङ) को सट्टय देहययको  
देहययको िण्ड (ङ) रयचिएको 
छ:-  

  "(ङ) सविय और्धीहरू भएकय 
भएपसन पवहियन गररएको 
चिवकत्सीय जयाँि (चक्लसनकल 
ट्रययल)को प्रयोगको लयसग 
पररसमत मयत्रयमय रयचिएकय 
प्लेसबोहरू र ब्लयइन्डेड (िय 
डबल ब्लयइन्डेड) चिवकत्सीय 
परीिण वकट (ट्रययल वकट) 
हरू।"  

  (१०२) शीर्थक ३०.०२ को 
शीर्थक पयठमय रहेको "यस्तै 
वकससमकय उत्पयदनहरू" भन्ने 
ियक्ययंशको  सट्टय "यस्तै 
उत्पयदनहरू; पररितथन गररएकय  



 

377 
 

िय नगररएकय कोवर्कय 
संििथनहरू (सेल कल्िसथ)" भन्ने 
ियक्ययंश रयचिएको छ। 

  (१०३)उपशीर्थकहरू  
३००२.११.०० र 
३००२.१९.००  हटयइएकय 
छन।्  

  (१०४)उपशीर्थकहरू 
३००२.२०.०० र 
३००२.३०.००को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-िोप (भ्ययचक्सन) हरू, विर् 
(टचक्सन)हरू, सूक्ष्मजीिकय 
संििथक (कल्िर) हरू (मियथहरू 
बयहेक) र यस्तै वकससमकय 
उत्पयदनहरू:  

 ३००२.४१.०० --मयनि और्धीकय लयसग िोपहरू मयफी 

 ३००२.४२.०० --पश ुऔर्धीकय लयसग िोपहरू मयफी 

 ३००२.४९.०० --अन्य" मयफी 

  

 
(१०५)उपशीर्थक 
३००२.४९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्वपएकय छन:्-  

  "-पररितथन गररएकय िय 
नगररएकय कोवर्कय संििथन(सेल 
कल्िर) हरू:  
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 ३००२.५१.०० --कोवर्कय उपियर (रे्रपी) कय 
उत्पयदनहरू मयफी 

 ३००२.५९.०० --अन्य" मयफी 

  (१०६)उपशीर्थक 
३००६.२०.०० हटयइएको छ।  

  (१०७) शीर्थक ३००६.९२.०० 
पसछ देहययको उपशीर्थक र्प 
गररएको छ।  

 "३००६.९३.०० --पवहियन गररएको चिवकत्सीय 
जयाँि (चक्लसनकल ट्रययल) को 
प्रयोगको लयसग पररसमत मयत्रयमय 
रयचिएकय प्लेसबोहरू र 
ब्लयइन्डेड (िय डबल ब्लयइन्डेड) 
चिवकत्सीय परीिण वकट (ट्रययल 
वकट) हरू" १० 

  (१०८) भयग ३२ को उपशीर्थक 
३२०४.१७.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "३२०४.१८.०० --क्ययरोवटन्ियइड (िहवकलो 
पहेंलो, सनु्तलय र रयतो प्रयकृसतक 
रङ्ग) रङ्कग्ययउने  पदयर्थहरू र 
सतनमय आधयररत तययरी िस्तहुरू" १० 

३२.०८  अजलीय मयध्यममय प्रचिप्त 
(सडस्पस्डथ) िय घसुलत  
(सडजोल्भ्ड)  संश्लवेर्त पोसलमरहरु 
(बहभुयि) िय रयसययसनक ढंगबयट  
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पररिसतथत (मोसडफयइड) संश्लवेर्त 
पोसलमरहरुमय आधयररत रङ्गलेप 
(पेन्ट्स) र रोगन (ियसनथस) हरु 
(इनयमेल र प्रलयियरस समेत); 
यस भयगको द्रष्टब्य ४ मय 
पररभयर्य गरे अनसुयरकय घोलहरु                 
(सोल्यूशन) । 

 ३२०८.१०.०० -पोसलष्टरमय आधयररत ४० 

 ३२०८.२०.०० -एिेसलक िय सभनयइन 
पोसलमरहरुमय आधयररत ४० 

 ३२०८.९०.०० -अन्य ४० 

३२.०९  जलीय मयध्यममय सडष्पस्डथ 
(प्रचिप्त) िय सडजल्भ (घसुलत) 
गररएको कृसत्रम पोसलमरहरु 
(बहभुयग) िय रयसययसनक तिरले 
पररितथन गररएको प्रयकृसतक 
पोसलमरहरुमय आधयररत रङ्गलेप 
(पेन्ट) र रोगन ियसनथस) 
(इनयमेल र प्रलयियरस (ल्ययकसथ) 
समेत) ।  

  -एिेसलक िय सभनयइल 
पोसलमरमय आधयररताः  

 ३२०९.१०.१० ---एिेसलक इमलु्सन ४० 

 ३२०९.१०.९० ---अन्य ४० 

 ३२०९.९०.०० -अन्य ४० 
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३२.१०  अन्य रंङ्गलेप (पेन्ट) र रोगन 
(ियसनथस) (इनयमेल, प्रलयियरस 
(ल्ययकर) र सडषे्टम्पर समेत) र 
छयलय तययरी गने (लेदर 
वफसनचशङ्ग) कयममय प्रयोग हनु े
ियलकय तययरी ियटर वपगमेन्ट 
(जलीय िणथक) ।  

 ३२१०.००.१० ---सडकमय चिन्ह लगयउन े
र्मोप्लयवष्टक रंङ्गलेप 
(र्मोप्लयवष्टक रोड मयवकथ ङ्ग 
मेटेररयल) ४० 

 ३२१०.००.९० ---अन्य ४० 

  (१०९) भयग ३४ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (क) को सट्टय देहययको 
िण्ड (क) रयचिएको छ:-  

  "(क) मोल्ड ररसलज सयमग्रीको 
रूपमय प्रयोग हनुे ियलकय  
जीिजन्तजुन्य, ियनस्पसतक िय 
सूक्ष्मजैविक (मयइिोसबयल) बोसो 
िय  तेलबयट बनयइएकय  ियद्य 
सयमग्रीहरू िय समिणहरू (शीर्थक 
१५.१७);"    

३४.०१  सयिनु; सयिनु भएकय िय नभएकय 
छड िय डण्डी (ियर) वटवकयय 
(केक), सयाँिोमय ढयलेर (मोल्डेड) 
बनेकय रुप िय आकृसतकय, बयह्य 
भयगमय असर पयने (सफेस  
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एचक्टभ) प्रयङ्गयररक उत्पयदन िय 
विरिनहरु (वप्रपरेसन्स) सयिनु 
भए िय नभएकय तरल लचक्िड) 
िय लेदो (िीम) रुपमय भएको र 
िदु्रय सबिीको लयसग प्रस्ततु 
गररएकय (पटु अप फर ररटेल 
सेल) नहुयउन (ियससङ द स्कीन) 
सनसमत्तकय बयह्य भयगमय असर 
पयने (सफेस एचक्टभ) प्रयङ्गयररक 
उत्पयदन िय विरिन (वप्रपरेसन्स) 
हरु; सयिनु (सोप) िय अपमयजथक 
(सडटजेण्ट) द्रब्य संससि 
(इचम्प्रग्नेटेड), विलेवपत (कोटेड) 
िय आिृत्त (कभडथ) भएकय 
कयगत, गद्दय (ियसडङ्ग), जमोठ 
(फेल्ट) र ियनेतर िस्त ु
(नन्िभेुन्स) । 

  -छड, केक, ढयसलएकय टुियहरु 
िय आकयरको रुपमय भएको 
सयिनु र बयह्य भयगमय असर गने 
(सफेस एक्टीभ) प्रयङ्गयररक 
उत्पयदनहरु, र सयिनु िय धुन े
(सडटरजेन्ट) पदयर्थले संससि, 

लेवपत र आियददत कयगत, गद्दय, 
जमोठ र ननउभेनहरुाः  

 ३४०१.११.०० --ट्ियइलेट (शयरीररक सफयई) 
को प्रयोगको लयसग (और्सध 
मूलक उत्पयदन समेत  ३० 
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 ३४०१.१९.०० --अन्य  ३० 

  -अन्य रुपकय सयिनुाः  

 ३४०१.२०.९० ---अन्य ३० 

 ३४०१.३०.०० -छयलय सफय गने (नहुयउन)े कययथ 
सनसमत्तकय बयह्य भयगमय असर 
पयने, तरल (सलचक्िड) िय लेदो 
(िीम) रुपमय भएकय िुद्रय 
सबिीको लयसग प्रस्ततु भएकय 
प्रयङ्गयररक उत्पयदन (प्रोडक्ट्स) 
तर्य विरिनहरु (वप्रपरेसन्स) ३० 

  (११०) भयग ३४ को 
३४०२.१ देचि 
३४०२.२०.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-िुद्रय सबिीको लयसग रयचिएकय 
िय नरयचिएकय एनआयोसनक 
प्रयङ्गयररक बयह्य भयगमय असर पयने 
(सफेस एचक्टभ) कयरक (एजेन्ट) 
हरू:  

 ३४०२.३१.०० --सलसनयर अलकयइलबेन्जीन 
सल्फोसनक अम्लहरू र सतनकय 
लिणहरू १० 

 ३४०२.३९.०० --अन्य ३० 

  -िदु्रय सबिीको लयसग रयचिएकय  
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िय नरयचिएकय अन्य प्रयङ्गयररक 
बयह्य भयगमय असर पयने (सफेस 
एचक्टभ) कयरक (एजेन्ट) हरू: 

 ३४०२.४१.०० --क्ययटआयोसनक ३० 

 ३४०२.४२.०० --नन-आयोसनक ३० 

 ३४०२.४९.०० --अन्य ३० 

  -िदु्रय सबिीकय लयसग रयचिएकय 
तययरी िस्तहुरू: ३० 

 ३४०२.५०.१० ---सडटरजेन्ट पयउडर ३0 

 ३४०२.५०.९० ---अन्य" ३0 

  (१११) उपशीर्थक 
३४०२.९०.१० र 
३४०२.९०.९० हटयई 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-   

 "३४०२.९०.०० -अन्य" ३0 

  (११२) शीर्थक ३६.०३ को 
सट्टय देहययको शीर्थक ३६.०३ र 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:-  

"३६.०३  सरुिय फ्यूजहरु; विष्फोट गरयउन े
(सडटोनेवटङ) तयर (कडथ) हरू; 
परकसन िय विष्फोटक 
सडटोनेवटङ) क्ययपहरू; आगो 
सल्कयउने सयधन (इचग्नटर) हरू; 
विद्यतुीय विष्फोटक (सडटोनेटर)  
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हरू। 
 ३६०३.१०.०० -सरुिय फ्यूजहरु २० 

 ३६०३.२०.०० -विष्फोट गरयउने तयर (सडटोनेवटङ 
कडथ) हरू २० 

 ३६०३.३०.०० -परकसन क्ययपहरू   २० 

 ३६०३.४०.०० -विष्फोट गरयउने (सडटोनेवटङ) 
क्ययपहरू २० 

 ३६०३.५०.०० -आगो सल्कयउने सयधन 
(इचग्नटर) हरू   २० 

 ३६०३.६०.०० -विद्यतुीय विष्फोटक (इलेचक्ट्रक 
सडटोनटेर) हरू"    २० 

  (११३) भयग ३७ को द्रष्टव्य २ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य २ 
रयचिएको छ:-  

  "२. यस भयगमय “छयययाँचित्रण” 
(फोटोग्रयवफक) भन्न े शब्दले 
प्रत्यि िय अप्रत्यि ढंगले, 

प्रकयश विययद्वयरय िय अन्य 
प्रकयरकय विकीरणद्वयरय 
तयपसगु्रयही (र्मोसेचन्सवटि) 
लगययत प्रकयशग्रयही 
(फोटोसेन्सीवटभ) सतह (सफेस) 
मय दृश्य (सभचजिल) आकृसत 
(इमेजेज) सनमयथण हनुे प्रवियय 
(प्रोसेस) लयई जनयउाँछ ।"  

  (११४) भयग ३८ को द्रष्टव्य १  
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को िण्ड (ि) पसछ देहययको 
नययाँ िण्ड (ग) रयिी सयविकको 
िण्ड (ग) देिी (ङ) सम्मलयई 
िमश: िण्ड (घ) देचि (ि) 
कययम गररएको छ:- 

  "(ग) शीर्थक २४.०४ कय 
उत्पयदनहरू;"  

  (११५) भयग ३८ को द्रष्टव्य ४ 
को िण्ड (क) को सट्टय देहययको 
िण्ड (क) रयचिएको छ:-  

  "(क) कससंगर फोहर (िेष्ट) 
बयट छुट्ययइएकय (सेग्रीगेटेड) 
अलग अलग (इनसडसभजअुल) 
पदयर्थहरु िय िस्तहुरु 
उदयहरणको लयसग प्लयवष्टक, 

रबर, कयठ, कयगज, तयन्ति 
िस्तहुरु (धयगो, कपडय, डोरी, 
आददाः टेक्सटयइल) कयाँि िय 
धयतहुरुको उत्सजथन (िेष्ट), 
िैद्यसुतक (इलेचक्ट्रकल) र 
विद्यतु सम्बि (इलेक्ट्रोसनक) 
उत्सजथन र पत्रहुरू (प्रयोग 
भइसकेकय  ब्ययट्रीहरू लगययत) 
जनु  यस दरबन्दीको  
सतनीहरूको उपयिु शीर्थकहरू 
मै पदथछन;्"  

  (११६) भयग ३८ को द्रष्टव्य ७ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य ७  
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रयचिएको छ :- 
  "७. शीर्थक ३८.२६ को 

प्रयोजनकय लयसग “जैविक 
सडजेल” भन्न े उचिले प्रयोग 
भएको िय नभएको जनयिर, 
िनस्पसत िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) को बोसो र 
तेलबयट सनकयसलएको इन्धनकय 
रुपमय प्रयोग गने वकससमको 
बोसे अम्ल (फ्ययट्टी एससड) को 
मोनो-अन्कयईल एष्टरहरूलयई 
बझुयउाँदछ ।"  

  (११७) भयग ३८ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ को सट्टय देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य १ रयचिएको 
छ:-   

  "१. तल उल्लेि भएकय एक िय 
सोभन्दय बढी पदयर्थहरू भएकय 
शीर्थक ३८.०८ मय पने 
िस्तहुरूलयई मयत्र उपशीर्थक 
३८०८.५२.०० र 
३८०८.५९.०० ले समेट्दछन:्- 

अलयक्लोर (आइएसओ); 
अचल्डियि (आइएसओ); आचल्रन 
(आइएसओ); अचजन्फोस-मेर्ल 
(आइएसओ); सबनयपयविल 
(आइएसओ); क्ययमफेक्लोर 
(आइएसओ) (टोक्सयफेन);  
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क्ययप्टयफोल  (आइएसओ); 
कयबोफ्यूरयन (आइएसओ);  
क्लोरडेन (आइएसओ); 
क्लोरसडमेफमथ (आइएसओ); 
क्लयरोबेन्जयइलेट (आइएसओ); 
डीडीटी  (आइएसओ)  
(क्लोफेनोटेन (आइएनएन), 
१,१,१-ट्रयइक्लोरो-२,२- विस 
(पी-क्लोरोवफनययल) इरे्न); 
सडयचल्रन (आइएसओ, 

आइएनएन); ४,६-डयइनयइट्रो-ओ-
विसोल (डीएनओसी  
(आईएसओ)) िय यसकय 
लिणहरू; सडनोसेि  
(आइएसओ), यसकय लिणहरू िय 
एष्टरहरू; एन्डोसल्फयन 
(आइएसओ); इर्यइसलन 
सडब्रोमयइड (आइएसओ) (१,२-
डयइब्रोमोरे्न); इर्यइसलन 
डयइक्लोरयइड (आइएसओ) 
(१,२-डयइक्लोरोइरे्न); 
फ्लूओरोएसेटयमयइड (आइएसओ); 
हेप्टयक्लोर (आइएसओ); 
हेक्जयक्लोरोबेन्जीन (आइएसओ); 
१,२,३,४,५,६- 
हेक्जयक्लोरोसयइक्लोहेक्जेन 
(एिसीएि  (आइएसओ)), 
सलन्डेन  (आइएसओ, आइएनएन) 
समेत; पयरोको यौसगकहरू; 
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मेर्यमयइडोफोस (आइएसओ); 
मोनोिोटोफोस (आइएसओ); 
अचक्सरेन (इर्यइसलन अक्सयइड); 
प्ययरयसर्अन (आइएसओ); 
प्ययरयसर्अन-समर्यइल 
(आइएसओ) (समर्यइल-
प्ययरयसर्न); पेन्टयक्लोरोफेनोल  
(आइएसओ), यसकय लिण िय 
एष्टरहरू; परफ्लरुोअक्टेन 
सल्फोसनक अम्ल र यसकय 
लिणहरू; परफ्लरुोअक्टेन 
सल्फोनयमयइडहरू; 
परफ्लरुोअक्टेन सल्फोनयइल 
फ्लोरयइड; फोस्फयसमडोन 
(आइएसओ); २,४,५-टी 
(आइएसओ) (२,४,५-
ट्रयइक्लोरोफें नोचक्सएसेवटक 
अम्ल), यसकय लिणहरू िय 
यसकय एष्टरहरू; ट्रयईबटुयईलवटन 
यौसगकहरू; ट्रयइक्लोरोफन 
(आइएसओ)।" 

  (११८) भयग ३८ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य ३ को सट्टय देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य ३ रयचिएको 
छ:-  

  "३. उपशीर्थक ३८२४.८१.०० 
देचि ३८२४.८९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूमय तल उल्लेि  
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भएकय एक िय सोभन्दय बढी 
पदयर्थहरू भएकय समिण र तययरी 
िस्तहुरूमयत्र पदथछना्ः- 
अचक्सरेन (इर्यइसलन अक्सयइड), 
पोसलब्रोसमनेटेड बयइवफनययल्स 
(पीबीबी हरू); पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरु (पीसीबीहरू), 
पोसलक्लोररसनकृत टरफेनलहरू 
(पीसीटीहरू); वट्रस(२,३-
सडब्रोमोप्रोपयइल) फोस्फेट; 
अचल्रन (आइएसओ), 
क्ययम्फेक्लोर (आइएसओ) 
(टक्सयफेन); क्लोडेन 
(आइएसओ); क्लोडेकोन 
(आइएसओ); डीडीटी 
(आइएसओ) (क्लोवफनोटेन 
(आइएनएन), १,१,१-ट्रयइक्लोरो-
२,२-विस  पी(क्लोरोवफनययल) 
इरे्न); सडयचल्रन  आइएसओ, 

आइएनएन), डेचल्रन  आइएसओ, 

आइएनएन); इन्डोसल्फयन 
आइएसओ); एनसरन आइएसओ); 
हेप्टयक्लोर  आइएसओ); 
मयइरेक्स (आइएसओ); १, 

२,३,४,५,६- 
हेक्जयक्लोरोसयइक्लोहेक्जेन  
(एिसीएि  (आइएसओ)), 
सलन्डेन  आइएसओ, आइएनएन) 
समेत; पेन्टयक्लोरोबेन्जीन  
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(आइएसओ); हेक्जयक्लोरोबेन्जीन  
(आइएसओ); परफ्लरुोअक्टेन 
सल्फोसनक अम्ल, यसकय 
लिणहरू; परफ्लरुोअक्टेन 
सल्फोनयमयइडहरू; 
परफ्लरुोअक्टेन सल्फोनयइल 
फ्लोरयइड; टेट्रय-, पेन्टय-, हेक्जय-, 
हेप्टय- िय अक्टयब्रोमोडयइवफनययल 
इर्रहरू; सटथ-िेन क्लोररनयिु 
प्ययरयवफनहरू। 

सटथ-िेन क्लोररनयिु 
प्ययरयवफनहरू तलको सूत्र सवहत 
तौलमय ४८ प्रसतशतभन्दय बढी 
क्लोररनीकरण सडग्री भएकय 
समिणहरू हनु:्- 

CxH(2x-y+2)Cly, जहयाँ X=10–

१३ र Y=१-१३ ।" 
  (११९) शीर्थक ३८.१६ को 

सट्टय देहययको शीर्थक ३८.१६ 
रयचिएको छ:-  

"३८.१६ ३८१६.००.०० शीर्थक ३८.०१ कय उत्पयदनहरु 
बयहेक पररितथनीय (ररफ्रययक्टरी) 
ससमेन्टहरु, जोड्ने सयधन (मोटयथसथ) 
कंविट्स र यस्तै  सचम्मिणहरू, 
डोलोमयइट र्र ययसमङ समिण 
समेत।" १० 

   (१२०) शीर्थक ३८.२२ को  
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सट्टय देहययको शीर्थक ३८.२२ र 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्- 

"३८.२२  पषृ्ठयङ्कनमय भएकय नैदयसनक 
(डययगनयचस्टक) िय प्रयोगशयलयकय 
प्रसतकयरक (ररएजेण्ट) हरू, शीर्थक 
३०.०६ कय (प्रसतकयरकहरु) 
बयहेक पषृ्ठयङ्कनमय भएकय िय 
नभएकय, परीिण वकटहरूको 
रूपमय रयचिएकय िय नरयचिएकय 
तययरी नैदयसनक िय प्रयोगशयलयकय 
प्रसतकयरकहरू; प्रमयचणत सन्दभथ 
सयमग्रीहरू।   

  -पषृ्ठयङ्कनमय भएकय नैदयसनक 
(डययगनयचस्टक) िय प्रयोगशयलयकय 
प्रसतकयरक (ररएजेण्ट) हरू, 
पषृ्ठयङ्कनमय भएकय िय नभएकय, 
परीिण वकटहरूको रूपमय 
रयचिएकय िय नरयचिएकय तययरी 
नैदयसनक िय प्रयोगशयलयकय 
प्रसतकयरकहरू:  

 ३८२२.११.०० -- मलेररययको लयसग ५ 
 ३८२२.१२.०० --चजकय र एइसडज जयतकय 

लयमिटेु्टबयट सने अन्य रोगहरूकय 
लयसग ५ 

 ३८२२.१३.०० --रि समूह छुट्टययउनकय लयसग ५ 
 ३८२२.१९.०० --अन्य ५ 

 ३८२२.९०.०० -अन्य"  ५ 
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  (१2१) उपशीर्थक ३८२४.७ 
देचि ३८२४.७९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरू हटयइएकय छन।्  

  (१२२)उपशीर्थक 
३८२४.८८.०० को उपशीर्थक 
पयठमय रहेको "हेक्जय- हेप्टय-
"भन्ने शब्दहरूको सट्टय "हेक्सय-, 
हेप्टय-" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  (१२३)उपशीर्थक 
३८२४.८८.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "३८२४.८९.०० --सटथ-िेन क्लोररनेटेड 
प्ययरयवफनहरू भएकय" १० 

  (१२४)उपशीर्थक 
३८२४.९१.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "३८२४.९२.०० --मेर्यइलफस्फोसनक अम्लकय 
पोसलग्लयइकोल एस्टरहरू" १० 

  (१२५) शीर्थक ३८.२६ पसछ 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
र्प गररएकय छन:्-  

"३८.२७  अन्यत्र उल्लेि नगररएकय िय 
समयिेश नगररएकय समरे्न, इरे्न 
िय प्रोपेनकय ह्ययलोजनीकृत 
व्यतु्पचत्तहरू भएकय समिणहरू  

  -हयइरोक्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू  
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(एिसीएफसीहरू) भएकय िय 
नभएकय क्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(सीएफसीहरू), 
परफ्लरुोकयबथनहरू (पीएफसीहरू) 
िय हयइरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिएफसीहरू); 
हयइरोब्रोमोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिबीएफसीहरू) भएकय; कयबथन 
टेट्रयक्लोरयइड भएकय; १,१,१-
ट्रयइक्लोरोइरे्न (मेर्ल 
क्लोरोफमथ) भएकय: 

 ३८२७.११.०० --हयइरोक्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिसीएफसीहरू), 
परफ्लरुोकयबथनहरू (पीएफसीहरू) 
िय हयइरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिएफसीहरू) भएकय िय 
नभएकय, क्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(सीएफसीहरू) भएकय १० 

 ३८२७.१२.०० --हयइरोब्रोमोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिबीएफसीहरू) भएकय १० 

 ३८२७.१३.०० --कयबथन टेट्रयक्लोरयइड भएकय १० 

 ३८२७.१४.०० --१,१,१-ट्रयइक्लोरोइरे्न (मेर्ल 
क्लोरोफमथ) भएकय १० 

 ३८२७.२०.०० -ब्रोमोक्लोरोडयइफ्लरुोसमरे्न 
(ह्ययलोन-१२११), 
ब्रोमोट्रयइफ्लरुोसमरे्न (ह्ययलोन-
१३०१) िय १० 
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डयइब्रोमोटेट्रयफ्लरुोइरे्नहरू 
(ह्ययलोन-२४०२) भएकय 

  -परफ्लरुोकयबथनहरू 
(पीएफसीहरू) िय 
हयइरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिएफसीहरू) भएकय िय 
नभएकय तर 
क्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(सीएफसीहरू) नभएकय 
हयइरोक्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिसीएफसीहरू) भएकय:  

 ३८२७.३१.०० --उपशीर्थकहरू २९०३.४१.०० 
देचि  २९०३.४८.०० सम्मकय 
िस्तहुरूको तत्त्िहरू भएकय १० 

 ३८२७.३२.०० --अन्य, उपशीर्थकहरू 
२९०३.७१.०० देचि  
२९०३.७५.०० सम्मकय 
िस्तहुरूको तत्त्िहरू भएकय 

१० 

 ३८२७.३९.०० --अन्य १० 

 ३८२७.४०.०० -मेर्ल ब्रोमयइड (ब्रोमोसमरे्न) िय 
ब्रोमोक्लोरोसमरे्न भएकय  

१० 

  -ट्रयइफ्लरुोसमरे्न (एिएफसी-२३) 
िय परफ्लरुोकयबथनहरू 

एफसीहरू) भएकय तरपी( 
क्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 

(सीएफसीहरू) िय 
हयइरोक्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
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(एिसीएफसीहरू) नभएकय: 
 ३८२७.५१.०० --ट्रयइफ्लरुोसमरे्न (एिएफसी-

२३) भएकय १० 

 ३८२७.५९.०० --अन्य १० 

  -अन्य हयइरोफ्लरुोकयबथनहरू 

(एिएफसीहरू) भएकय तर 
क्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(सीएफसीहरू) िय 
हयइरोक्लोरोफ्लरुोकयबथनहरू 
(एिसीएफसीहरू) नभएकय: 

 

 ३८२७.६१.०० --१,१,१- ट्रयइफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१४३ए) को मयत्रय 
द्रव्यमयनको वहसयिले  १५ 
प्रसतशत िय सोभन्दय बढी भएकय १० 

 ३८२७.६२.०० --अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरूमय 
समयिेश नभएकय, 
पेन्टयफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१२५) को मयत्रय द्रव्यमयनको 
वहसयबले ५५ प्रसतशत िय 
सोभन्दय बढी भएकय तर 
एसयइचक्लक हयइरोकयबथनहरू 
(एिएफओहरू) कय सन्तपृ्त 
नगररएकय फ्लरुरनयिु 
व्यतु्पचत्तहरू नभएकय  १० 

 ३८२७.६३.०० --अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरूमय 
समयिेश नभएकय, पेन्टयफ्लरुोइरे्न 
(एिएफसी-१२५) को मयत्रय १० 
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द्रव्यमयनको वहसयबले ४० 
प्रसतशत िय सोभन्दय बढी भएकय 

 ३८२७.६४.०० --अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरूमय 
समयिेश नभएकय, १,१,१,२-
टेट्रयफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१३४ए) को मयत्रय द्रव्यमयनको 
वहसयबले ३० प्रसतशत िय सोभन्दय 
बढी भएकय तर एसयइचक्लक 
हयइरोकयबथनहरू (एिएफओहरू) 
कय सन्तपृ्त नगररएकय फ्लरुरनयिु 
व्यतु्पचत्तहरू नभएकय  

१० 

 ३८२७.६५.०० --अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरुमय 
समयिेश नभएकय, डयइफ्लरुोसमरे्न 
(एिएफसी-३२) को मयत्रय 
द्रव्यमयनको वहसयबले २० 
प्रसतशत िय सोभन्दय बढी भएकय 
र पेन्टयफ्लरुोइरे्न (एिएफसी-
१२५) को मयत्रय द्रव्यमयनको 
वहसयबले २० प्रसतशत िय सोभन्दय 
बढी भएकय १० 

 ३८२७.६८.०० --अन्य, मयसर्कय उपशीर्थकहरूमय 
समयिेश नभएकय, उपशीर्थकहरू 
२९०३.४१.०० देचि 
२९०३.४८.०० सम्मकय 
िस्तहुरूको तत्िहरू भएकय १० 

 ३८२७.६९.०० --अन्य १० 

 ३८२७.९०.०० -अन्य" १० 
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  (१२६) पररच्छेद -७ को द्रष्टव्य 
२ को सट्टय देहययको द्रष्टव्य २ 
रयचिएको छ:-  

  "२. शीर्थक ३९.१८ िय 
३९.१९ कय िस्तहुरु बयहेक, 

मोवटफ (बटु्टय) अिरहरु 
(क्ययरेक्टसथ) िय चित्रयत्मक 
प्रसतकृसतहरु छयवपएकय र ती 
कुरयहरु ती िस्तकुय प्रयर्समक 
प्रयोगको लयसग केिल सहययक 
(सचब्ससडयरी)  होइनन ् भन े
त्यस्तय प्लयचस्टक, रबर िय 
सतनबयट बनेकय िस्तहुरु भयग  
४९ मय पदथछन ्।"  

  (१२७) भयग ३९ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (ब) मय रहेकय  
"ल्ययम्प्स (चिम), र बत्तीकय 
सरसयमयनहरु (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्न ेशब्दहरूको सट्टय 
"बत्तीहरू (लसुमनेयररज) र 
प्रकयश जडयनहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (१२८)उपशीर्थक 
३९०७.२०.०० को सट्टय 
देहययकय  उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  



 

398 
 

  "-अन्य पोसलइर्रहरू:  

 ३९०७.२१.०० --सबस (पोसलअचक्सइसर्सलन) 
मेर्ल फोस्फोनेट १० 

 ३९०७.२९.०० --अन्य" १० 

  (१२९)उपशीर्थक 
३९११.१०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "३९११.२०.०० -पोली (१,३-फेनयइसलन मेर्ल 
फोस्फोनेट)"  १० 

३९.१८  टयइलहरुको रुपमय िय रोलमय 
आफै टयंससन े िय नटयंससन े
प्लयवष्टकको भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभररङ); यस भयगको द्रष्टब्य ९ 
मय  उचल्लचित प्लयवष्टककय सभत्तो 
र सससलङकय  ढयक्न े िस्तहुरु 
(कभररङस) ।  

  -सभनययल क्लोरयइडकय 
पोसलमरकोाः  

 ३९१८.१०.१० ---टययलको रुपमय िय रोलमय 
रहेकय भईुं ढकनी (फ्लोर 
कभररङ) ४० 

 ३९१८.१०.९० ---अन्य ४० 

  -अन्य प्लयवष्टककोाः  

 ३९१८.९०.१० ---टययलको रुपमय िय रोलमय 
रहेकय भईुं ढकनी (फ्लोर ४० 
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कभररङ) 
 ३९१८.९०.९० ---अन्य ४० 

३९.१९  रोलमय भएकय िय नभएकय, 
प्लयवष्टककय आफै टयंसन े
प्लेटहरु, ससटहरु, वफल्महरु, 

फ्ियइल, टेप, स्ट्रीप र अन्य िेप्टो 
आकयरकय  
िस्तहुरु ।  

 ३९१९.१०.०० -२० से.मी. िौडयई ननयघेको 
रोलमय भएकय ४० 

 ३९१९.९०.०० -अन्य  ४० 

३९.२०  अकोशीय (नन्सेललु्यर) र 
असिल (नवट्रइन्फोस्ड), अस्तर 
नहयसलएको िय पटसलत (लेसमनेट) 
नगररएको, आधयर (सपोटथ) 
नहयसलएको िय यस्तै अरु 
सयमयनसाँग नजोसडएकय 
प्लयवष्टककय अन्य प्लेटहरु, 

ससटहरु, वफल्म, फ्ियईल र 
चस्ट्रपहरु ।  

  -इर्यइसलनको पोसलमरको  

 ३९२०.१०.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.१०.९० ---अन्य ३० 

  -प्रोवपसलनको पोसलमरकोाः  

 ३९२०.२०.१० ---मदु्रण गररएको ३० 
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 ३९२०.२०.९० ---अन्य ३० 

  -स्टयइररनको पोसलमरकोाः  

 ३९२०.३०.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.३०.९० ---अन्य ३० 

  -सभनययल क्लोरयइडकय 
पोसलमरहरुकोाः  

  --तौलको वहसयिले ६ 
प्रसतशतभन्दय घटी सघुट्यकयरी 
(प्लयवष्टसयइजसथ) नरहेकोाः  

 ३९२०.४३.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.४३.९० ---अन्य ३० 

  --अन्याः  

 ३९२०.४९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.४९.९० ---अन्य ३० 

  -एिेसलक पोसलमरकोाः  

  --पोसल (समर्यइल समर्यविलेट) 
कोाः  

 ३९२०.५१.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.५१.९० ---अन्य ३० 

  --अन्याः  

 ३९२०.५९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.५९.९० ---अन्य ३० 
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  -पोसलकयिोनेटहरु, अचल्कडरेचजन्स, 

पोसलएसलल इष्टरहरु िय अन्य 
पोसलष्टरहरुाः  

  --पोसलकयिोनेटहरुकोाः  

 ३९२०.६१.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.६१.९० ---अन्य ३० 

  --पोसल (इर्यइसलन टेररफ्र्यलेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.६२.९० ---अन्य ३० 

  --असंतपृ्त पोसलष्टरहरुकोाः  

 ३९२०.६३.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.६३.९० ---अन्य ३० 

  --अन्य पोसलष्टरहरुकोाः  

 ३९२०.६९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.६९.९० ---अन्य ३० 

  -सेललुोज िय यसकय रयसययसनक 
ब्यूत्पचत्तहरुकोाः  

  --पनुउथत्पयददन सेललुोजकोाः  

 ३९२०.७१.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.७१.९० ---अन्य ३० 

  --सेललुोज एससटेटकोाः  
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 ३९२०.७३.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.७३.९० ---अन्य ३० 

  --अन्य सेललुोज ब्यूत्पचत्तहरुकोाः  

 ३९२०.७९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.७९.९० ---अन्य ३० 

  -अन्य प्लयवष्टकहरुकोाः  

  --पोसल (सभनययल िटुयईरन) कोाः  

 ३९२०.९१.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.९१.९० ---अन्य ३० 

  --पोसलययमयइडकोाः  

 ३९२०.९२.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.९२.९० ---अन्य ३० 

  --एसमनो-रेचजन्सकोाः  

 ३९२०.९३.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.९३.९० ---अन्य ३० 

  --फेनोसलक रेचजन्सकोाः  

 ३९२०.९४.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.९४.९० ---अन्य ३० 

  --अन्य प्लयवष्टककोाः  

 ३९२०.९९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२०.९९.९० ---अन्य ३० 
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३९.२१  प्लयवष्टककय अन्य प्लेटहरु, 

ससटहरु, वफल्म, फ्ियइलहरु र 
स्ट्रीपहरु ।  

  -कोशमय (सेललुर):  

  --स्टयइररनको पोसलमरकोाः  

 ३९२१.११.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२१.११.९० ---अन्य ३० 

  --सभनययल क्लोरयइड पोसलमरकोाः  

 ३९२१.१२.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२१.१२.९० ---अन्य ३० 

  --पोसलयूरेरे्नकोाः  

 ३९२१.१३.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२१.१३.९० ---अन्य ३० 

  --पनुउथत्पयददत (ररजेनरेटेड) कोर् 
(सेललुोज) कोाः  

 ३९२१.१४.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२१.१४.९० ---अन्य ३० 

  --अन्य प्लयवष्टकहरुकोाः  

 ३९२१.१९.१० ---मदु्रण गररएको ३० 

 ३९२१.१९.९० ---अन्य ३० 

  -अन्याः  

  ---मदु्रण गररएकोाः  
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 ३९२१.९०.११ ----सनमयइकय र फरमयइकय 
जस्तय डेकोरेवटभ लेसमनेट ससट्स  ३० 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्य ३० 

  ---अन्याः  

 ३९२१.९०.९१ ----र्मयथकोल ३० 

 ३९२१.९०.९२ ----सनमयइकय र फरमयइकय 
जस्तय डेकोरेवटभ लेसमनेट ससट्स ३० 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्य ३० 

  (१३०) भयग ४० को उपशीर्थक 
४०१५.११.०० हटयइएको छ:-  

  (१३१) भयग ४० को शीर्थक 
४०.१५ पसछ  देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४०१५.१२.०० --और्धोपियर, शल्यचिवकत्सय, 
दन्तोपियर िय पशचुिवकत्सयमय 
प्रयोग हनुे वकससमकय" ५ 

  (१3२) भयग ४२ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (ञ) मय रहेकय  
"ल्ययम्प र लयइवटङ वफवटङ्गहरु" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

४२.०२  कन्तरु, सटुकेसहरु, भ्ययसनटी 
केसहरु, एक्जकु्यूवटभ केसहरु,  
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सब्रफ केसहरु, वकतयि रयख्न ेझोलय 
(स्कूल स्ययिेल), िश्मयकय 
िोलहरु (स्पेक्ट्ययकलस ् केस), 
बयइनयकुलरकय केसहरु, 

क्ययमरयकय केसहरु, बयद्य यन्त्रकय 
केसहरु, बन्दकुकय िोलहरु, 

कयठी पेटीसयर् जोसडएको 
वपस्तोलको िोल (होल्स्टर) हरु 
र त्यस्तै कन्टेनर  (आधयन 
पयत्र) हरु; ययत्रय (ट्रयभेसलंग) मय 
प्रयोग गररने झोलयहरु, ियद्य िय 
पेय पदयर्थ रयख्न े तयपयिरोसधत 
रै्लो (इन्सलेुटेड् फुड् अर 
िेभरेज बैग्स), ट्ियइलेट 
(िंृगयरकय िय सरसफयइकय) 
झोलयहरु, रुकस्ययक, हयतेझोलय 
(हैण्डब्ययग), वकनमेलको झोलय 
(शवपङ्ग ब्ययग), ियलेट्स, रै्लीहरु 
(पसेस), नक्सय रयख्न े केसहरु, 

ससगरेट केसहरु, सतुीकय रै्लयहरु, 

औजयर रयख्न े झोलयहरु, 

िेलकूदकय झोलयहरु, बोतल 
केसहरु, गरगहनयकय बयकसहरु, 

पयउडर बक्सहरु, कटलरी 
केसहरु र त्यस प्रकयरको 
औजयरकय केसहरु र त्यस्तै 
कन्टेनर (आधयनपयत्र) हरु, 

छयलयकय िय संयोचजत छयलय 
(कम्पोचजशन लेदर) कय िय 
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प्लयवष्टक ियदर (ससवटङ्ग) कय, 
कपडय पदयर्थकय, िल्कनीकृत 
रेशयकय िय पेपरबोडथकय, िय पूणथताः 
िय मखुयताः त्यस्तय पदयर्थले िय 
कयगतले  ढयवकएकय । 

  
-कन्तरुहरु (टं्रक), सटुकेसहरु, 

भेसनटी-केसहरु, एक्जीक्यूवटभ-
केसहरु, वव्रफकेसहरु, वकतयि रयख्न े
झोलय (स्कूल स्ययिेल) र त्यस्तै 
कन्टेनरहरु (आधयनपयत्र):  

 ४२०२.११.०० --बयवहरी भयग छयलयको िय 
समचित             
(संयोचजत) छयलयको भएको ३० 

 ४२०२.१२.०० --बयवहरी भयग प्लयवष्टकको िय 
टेक्सटयइल                   
(कपडय) कय पदयर्थ भएको ३० 

 ४२०२.१९.०० --अन्य ३० 

  
-कयाँधमय झणु्ड्ययउने पट्टी 
(स्ट्रययप) भए िय  नभएको हयते 
झोलय (हैण्ड ब्ययग), हैंडल 
नभएको समेताः  

 ४२०२.२१.०० --बयवहरी भयग छयलयको िय 
समचित             
(संयोचजत) छयलयकय भएको ३० 

 ४२०२.२२.०० --बयवहरी भयग प्लयवष्टकको 
ियदरको िय टेक्सटयइल पदयर्थ ३० 
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भएको  

  --अन्याः  

 ४२०२.२९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.२९.९० ---अन्य  ३० 

  
-सयमयन्यताः िल्ती (पोकेट) िय 
हयतेझोलय  (हैण्डब्ययग) मय रयिेर 
बोवकने सयमयनहरुाः  

 ४२०२.३१.०० --बयवहरी भयग छयलयको िय 
समचित             
(संयोचजत) छयलयको भएको ३० 

 ४२०२.३२.०० --बयवहरी भयग प्लयवष्टकको 
ियदरको िय  कपडय पदयर्थ 
(टेक्सटयइल) को भएको ३० 

  
--अन्याः  

 ४२०२.३९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.३९.९० ---अन्य  ३० 

  
-अन्याः  

 ४२०२.९१.०० --बयवहरी भयग छयलयको िय 
समचित  (संयोचजत) छयलयको 
भएको ३० 

 ४२०२.९२.०० --प्लयवष्टकको ियदरको िय 
टेक्सटयइल  (कपडय पदयर्थ) को 
बयवहरी भयग भएको ३० 

  
--अन्याः  



 

408 
 

 ४२०२.९९.१० ---जमोठ (फेल्ट) को  ३० 

 ४२०२.९९.९० ---अन्य  ३० 
  (१३३) भयग ४४ को द्रष्टव्य १ 

को िण्ड (ढ) मय रहेकय    

"ल्ययम्पस, लयइवटङ्ग वफवटङ्ग"  
भन्ने शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (१३४) भयग ४४ को 
"उपशीर्थक-द्रष्टव्य" भन्ने 
शब्दहरुको सट्टय "उपशीर्थक 
द्रष्टव्यहरू" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।  

  (१३५) भयग ४४ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ पसछ देहययकय 
उपशीर्थक द्रष्टव्य २ र्प 
गररएको छ:  

  "२. उपशीर्थक ४४०१.३२.०० 
को प्रयोजनको लयसग "उड 
सब्रकेट" भन्ने असभव्यचिले  कयठ 
प्रशोधन गने ययचन्त्रक उद्योग, 
फसनथिर बनयउन े िय   अन्य 
कयठकय स्िरूप पररितथन गने  
विययकलयपकय िममय  सनस्केकय  
पत्रहरू (कटर सेसभङ्गस), आरय 
कयट्दय सनस्केको धूलो र सयनय  
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सयनय िोइटयिोइटी िय टुियहरू 
जस्तय उपोत्पयदन (बयइप्रोडक्ट) 
हरूलयई जनयउाँछ, जसलयई ससधै 
सर्िेर (कम्प्रशेन) िय अनपुयतमय 
तौलको वहसयबले ३ प्रसतशतमय 
नबढ्ने गरी योजक द्रि 
(बयइन्डर) रयिेर  एकसत्रत 
गररएको हनु्छ ।यस्तय सब्रकेटहरू 
यूनतम सतयथक-छेदन आययम 
(िस-सेक्सनल डयइमेनसन) २५ 
समसलमीटरभन्दय बढी भएकय 
घनयकयर (क्यसुबफमथ), बहकुोणीय 
(पोसलहेरल) िय बेलनयकयर 
(सससलचण्रकल) रूपमय हनु्छन।्" 

  (१३६) भयग ४४ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ पसछ देहययकय 
उपशीर्थक द्रष्टव्यहरु ३ र ४ र्प 
गररएकय छन:्  

  "३. उपशीर्थक ४४०७.१३.०० 
को प्रयोजनको लयसग "एस-पी-
एफ" भन्नयले कयठको िोत सरल 
(स्प्रसु), सल्लो (पयइन), र 
देिदयरू (फर) भएको  समचित 
िृि समूह (समक्स्ड स्ट्ययण्ड) 
लयई बझुयउाँछ, जसमय प्रत्येक 
प्रजयसतको अनपुयत फरक फरक 
हनु्छ र अज्ञयत हनु्छ।  

  ४. उपशीर्थक ४४०७.१४.००  
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को प्रयोजनको लयसग "हेम-फर" 
भन्नयले कयठको िोत पचश्चमी 
हेमलक र  देिदयरू (फर) 
भएको  समचित िृि समूह 
(समक्स्ड स्ट्ययण्ड) लयई 
बझुयउाँछ, जसमय प्रत्येक 
प्रजयसतको अनपुयत फरक फरक 
हनु्छ र अज्ञयत हनु्छ।" 

  (१३७) उपशीर्थक ४४०१.३ 
को पयठको सट्टय देहययको 
उपशीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

  "-कयठको  धलुो, अिशेर् र 
पत्रलुयई   मढुय,  सब्रकेट, गवुटकय 
(पेलेट) हरू िय यस्तै रूपमय 
एकसत्रत गररएको  : "  

  (१३८)उपशीर्थक 
४४०१.३१.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:  

 "४४०१.३२.०० --कयठकय सब्रकेटहरू" ५ 

  (१३९)उपशीर्थक 
४४०१.४०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-एकसत्रत नगररएको कयठको 
धलुो, अिशेर् र पत्र:ु  

 ४४०१.४१.०० --कयठको धलुो ५ 
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 ४४०१.४९.०० --अन्य"  ५ 

  (१४०)उपशीर्थक 
४४०२.१०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४०२.२०.०० -ििटय (शेल) िय सबययाँ (नट) 
कय"  १५ 

  (१४१)उपशीर्थक 
४४०३.२१.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-   

 "४४०३.२१.०० --सल्लय (पयइनस प्रजयसतहरू)को,  
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर 
िय बढी भएको" ५ 

  (१४२)उपशीर्थक 
४४०३.२३.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "४४०३.२३.०० --देिदयरू (एसबएस प्रजयसतहरू) र 
सरल (वपससयय प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर 
िय बढी भएको" ५ 

  (१४३)उपशीर्थक  
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४४०३.२५.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:- 

 "४४०३.२५.०० --अन्य, सबैभन्दय सयनो सतयथक-
छेदन आययम (िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ सेचन्टमीटर िय 
बढी भएको" ५ 

  (१४४)उपशीर्थक 
४४०३.४१.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४०३.४२.०० --वटक" ५ 

  (१४५)उपशीर्थक 
४४०३.९३.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "४४०३.९३.०० --बीि (फयगस प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-छेदन 
आययम (िस सेक्सनल 
डयइमेन्सन) १५ से.सम .िय  बढी 
भएको" ५ 

  (१४६)उपशीर्थक 
४४०३.९५.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "४४०३.९५.०० --भोजपत्र (बेटुलय प्रजयसतहरू) 
को, सबैभन्दय सयनो  सतयथक-छेदन ५ 
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आययम (िस सेक्सनल 
डयइमने्सन) १५ से.सम .िय  बढी 
भएको" 

  (१४७)उपशीर्थक 
४४०७.१२.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरु र्प गररएकय छन:्-  

 "४४०७.१३.०० --एस-पी-एफ (सरल (वपससयय 
प्रजयसतहरू), सल्लो (पयइनस 
प्रजयसतहरू) र देिदयरू (एबीएस 
प्रजयसतहरू)) को ५ 

 ४४०७.१४.०० --हेम-फर (पचश्चमी हेमलक 
(सगुय हेटेरो वफल्लय) र 
देिदयरू ((एबीएस प्रजयसतहरू)) 
को" ५ 

  (१४८)उपशीर्थक 
४४०७.२२.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४०७.२३.०० --वटक" ५ 

  (१४९)उपशीर्थक 
४४१२.३९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  

  "-सभसनयरबयट बनयइएको पटसलत 
कयठको फल्ययक (लेसमनेटेड 
सभसनयडथ लम्बर) (एलभीएल):  

 ४४१२.४१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्यपत्र 
(आउटर प्लयइ) उष्णप्रदेशीय १५ 
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कयठको भएको 
 ४४१२.४२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्यपत्र 

(आउटर प्लयइ)  गैरकोणधयरी 
कयठको भएको १५ 

 ४४१२.४९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज) कोणधयरी 
कयठको भएको" १५ 

  (१५०)उपशीर्थक 
४४१२.४९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  

  "-ब्लकबोडथ, लेसमनबोडथ र 
ब्ययटेनबोडथ:  

 ४४१२.५१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)  उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १५ 

 ४४१२.५२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्य 
पत्र (आउटर प्लयइ)  
गैरकोणधयरी  कयठको भएको १५ 

 ४४१२.५९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज)  कोणधयरी 
कयठको भएको" १५ 

  (१५१) ४४१२.९ देचि 
४४१२.९९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  



 

415 
 

  "-अन्य:  

 ४४१२.९१.०० --कम्तीमय एउटय बयह्य पत्र 
(आउटर प्लयइ)   उष्णप्रदेशीय 
कयठको भएको १५ 

 ४४१२.९२.०० --अन्य, कम्तीमय एउटय बयह्य 
पत्र (आउटर प्लयइ) गैरकोणधयरी  
कयठको भएको १५ 

 ४४१२.९९.०० --अन्य, दिैु बयह्य पत्रहरू 
(आउटर प्लयइज) कोणधयरी 
कयठको भएको" १५ 

  (१५२) शीर्थक ४४.१४ को 
सट्टय देहययको शीर्थक र 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"४४.१४  चित्रकयरीहरू (पेचन्टङ्गस)् फोटोहरू 
(फोटोग्रयफ्स),  ऐनयहरू (समरसथ) 
र यस्तै प्रकयरकय  िस्तहुरुकय 
लयसग कयठकय फे्रमहरु  

 ४४१४.१०.०० -उष्णप्रदेशीय कयठकय १0 

 ४४१४.९०.०० -अन्य" १0 

  (१५३)उपशीर्थक 
४४१८.१०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू  
रयचिएकय छन:्-  

  "-झ्ययलहरू, िलुय झ्ययलहरू  
(फे्रन्ि-विन्डोज) र सतनकय  
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फे्रमहरू: 
 ४४१८.११.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय १५ 

 ४४१८.१९.०० --अन्य" १५ 

  (१५४)उपशीर्थक 
४४१८.२०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू  
रयचिएकय छन:्-  

  "-ढोकयहरू, सतनकय िौकोस 
(फे्रम) हरू र साँघयर (थे्रसहोल्ड) 
हरू:  

 ४४१८.२१.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय १५ 

 ४४१८.२९.०० --अन्य" १५ 

  (१५५)उपशीर्थक 
४४१८.२९.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४१८.३०.०० -उपशीर्थक ४४१८.८१.०० 
देचि ४४१८.८९.०० सम्मकय  
उत्पयदन बयहेककय स्तम्भ 
(पोस्ट) हरू र सनदयल (सबम) 
हरू" १५ 

  (१५६)उपशीर्थक 
४४१८.६०.०० हटयइएको छ।  

  (१५७)उपशीर्थक 
४४१८.७९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  
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  "-असभयचन्त्रत (इचन्जनीयडथ)  
संरिनयगत (स्ट्रकिरल) कयठकय 
उत्पयदनहरू:  

 ४४१८.८१.०० --सरेस (ग्ल)ु ले पटसलत  
(लेसमनेटेड) गररएकय कयठ 
(ग्ललुम) १५ 

 ४४१८.८२.०० --सतयथक-पटसलत (िस 

लेसमनेटेड) गररएकय कयठ 
(सीएलटी िय एक्स-लम) १५ 

 

 
४४१८.८३.०० --आई सबमहरू 

१५ 

 ४४१८.८९.०० --अन्य" १५ 

  (१५८)उपशीर्थक 
४४१८.९१.००  पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४१८.९२.०० --कोशमय (सेल्यलुर) कयठकय 
प्ययनलहरू" १५ 

  (१५९)उपशीर्थक 
४४१९.१९.००  पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "४४१९.२०.०० -उष्णप्रदेशीय कयठकय" १५ 

  (१६०)उपशीर्थक 
४४२०.१०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-   
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  "-सयनय मूसतथहरू र अन्य 
अलङ्कयरहरू :  

 ४४२०.११.०० --उष्णप्रदेशीय कयठकय १५ 

 ४४२०.१९.०० --अन्य" १५ 

  (१६१)उपशीर्थक 
४४२१.१०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको  छ:-        

 "४४२१.२०.०० -शि पेवटकयहरू (कवफन्स)्" १५ 

  (१६२) भयग ४६ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (ङ) मय रहेकय  
"ल्ययम्प, लयइवटङ वफवटङ्ग" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (१६३) भयग ४८ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (त) को सट्टय देहययको 
िण्ड (त) रयचिएको छ:-  

  "(त) भयग ९६ कय सयमयनहरू 
(जस्तै, टयाँकहरू, सेसनटरी टयिल 
(प्ययड) हरू र ट्ययम्पोनहरू,  
न्ययचप्कन (डयइपर) हरू तर्य 
न्ययचप्कन लयइनरहरू) ।"  

  (१६४) भयग ४८ को द्रष्टव्य ५ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य ५  
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रयचिएको छ:- 
  "५. शीर्थक ४८.०२ को 

प्रयोजनयर्थ “लेिन, मदु्रण िय अन्य 
आलेिीय (ग्रयवफक) प्रयोजनयर्थ 
प्रयोग हनुे ियलकय कयगज र 
कयगतगयतय” र “असछदद्रत  
(नन्परफोरेटेड्) छेदनपत्र 
(पन्िकयडथ) र छेद्न पवट्टकय पत्र  
(पन्ि टेप कयडथ)” भन्ने 
उचिहरुले देहययकय कुन ै मयनक 
(ियइटेररयय) सङ्ग समल्ने मखुयताः 
विरंचजत लेदो (चब्लच्ड पल्प) 
बयट िय ययचन्त्रकीय िय रसययन-
ययचन्त्रकीय प्रविययबयट बनेको 
कयगत िय कयगतगयतय भन्ने 
जनयउाँछाः  
(अ) प्रसत िगथ समटर १५० ग्रयम  
भन्दय बढी तौल नभएको 
कयगत र कयगतगयतयको लयसगाः 
(क)ययचन्त्रकीय (मेकयसनकल) 
िय रसययन-ययचन्त्रकीय 
(केसम-मेकयसनकल) 
प्रविययबयट प्रयप्त तन्तहुरु 
१० प्रसतशत िय सो भन्दय 
बढी भएको, र 
 १.   तौल ८० ग्रयम प्रसत 
िगथ समटर भन्दय बढी 
नभएको, िय 
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२. सम्पूणथतयय रङ्गयएको 
(कलडथ थ्रआुउट द मयस); 
िय 
(ि) ८ प्रसतशतभन्दय बढी 
िरयनीको मयत्रय भएको, र  
१. तौल ८० ग्रयम प्रसत 
िगथ समटरभन्दय बढी 
नभएको, िय 
२.सम्पूणथतयय रङ्गयएको 
(कलडथ थ्रआुउट द मयस); 
िय 
(ग) ३ प्रसतशत भन्दय बढी 
िरयनीको मयत्रय भएको र 
६० प्रसतशत िय बढी 
िचम्कलोपन (ब्रयइटनेस) 
भएको, िय 
(घ) िरयनीको मयत्रय ३ 
प्रसतशत भन्दय बढी भएको 
तर ८ प्रसतशत भन्दय  बढी 
नभएको, ६० प्रसतशत भन्दय 
कम  िचम्कलोपन 
(ब्रयइटनेस) भएको र  
प्रस्फोट असभसूिक (बस्ट 
इण्डेक्स) २.५ के पी ए  
िगथ समटर/ग्रयम बरयबर िय 
सो भन्दय कम भएको; िय 
(ङ) ३ प्रसतशत िय सोभन्दय 
घटी िरयनीको मयत्रय 
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भएको, िचम्कलोपन 
(ब्रयइटनेस) ६० प्रसतशत 
िय सो भन्दय बढीको भएको 
र प्रस्फोट असभसूिक (बस्ट 
इण्डेक्स) २.५ के. पी. ए. 
िगथ समटर/ग्रयम भएको ।  

(आ) १५० ग्रयम प्रसत िगथ 
समटरभन्दय बढी तौल भएको 
कयगत िय कयगत गयतयको 
लयसगाः 
(क) सम्पूणथतयय रङ्गयएको 
(कलडथ थ्रआुउट द मयस); 
िय  
(ि) िचम्कलोपन 
(व्रयइटनेश) ६० प्रसतशत िय 
सो भन्दय बढीको भएको, र 
१. मोटयई िय त्रय-आययसमक 
घनतय (क्ययसलपर) २२५ 
मयइिोसमटर (मयइिोन्स)  
िय  सो भन्दय घटीको, िय 
२. मोटयई िय त्रय-आययसमक 
घनतय (क्ययसलपर) २२५ 
मयइिोसमटर (मयइिोन्स) 
भन्दय  बढीको  तर  ५०८ 
मयइिोसमटर (मयइिोन्स) 
भन्दय  बढी नभएको र 
िरयनीको मयत्रय ३ प्रसतशत 
भन्दय बढीको िय 
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(ग) िचम्कलोपन (ब्रयइटनेश) 
६० प्रसतशतभन्दय कम, 

मोटयइ िय त्रय-आययसमक 
घनतय (क्ययसलपर) २५४ 
मयइिोसमटर (मयइिोन्स) 
िय सो भन्दय कम तर्य 
िरयनीको मयत्रय ८ प्रसतशत 
भन्दय बढीको भएको।  

तर, शीर्थक ४८.०२ ले 
सनस्पन्दकपत्र (वफल्टर पेपर) 
िय कयगतगयतय (पेपरबोडथ) 
(चिययरै्लो कयगत (टी ब्ययग 
पेपर) समेत) िय जमोठ 
कयगत िय कयगतगयतय 
(फेल्ट पेपर िय पेपरबोडथ) 
लयई समयिेश गदैन ।"  

  (१६५) भयग ४८ को द्रष्टव्य 
१२ को सट्टय देहययको द्रष्टव्य 
१२ रयचिएको छ:-  

  "१२. शीर्थक ४८.१४ िय 
४८.२१ कय सयमयनहरु बयहेक 
पनुरयिती आकृसत िय बटु्टय  
(मोवटफ), चिन्ह (क्ययरेक्टर), 
चित्रयत्मक प्रसतकृसत (वपक्टोररयल 
ररवप्रजेन्टेशन) छयवपएकय, जो ती 
िस्तकुो प्रयर्समक प्रयोगको लयसग 
केिल सहययक (सचब्ससडयरी)  
हदैुनन,् त्यस्तय कयगत, कयगतगयतय  
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(पेपरबोडथ), कोशीय गद्दय 
(सेल्यूलोज ियसडङ) र सतनबयट 
बनेकय सयमयनहरु भयग ४९ मय 
पदथछन।्" 

  (१६६) भयग ४९ को उपशीर्थक 
४९०५.१०.०० हटयइएको छ।  

  (१६७) ४९०५.९ देचि 
४९०५.९९ सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

 "४९०५.२०.०० -वकतयबको रूपमय १० 

 ४९०५.९०.०० -अन्य" १० 

  (१६८) पररच्छेद ११ को द्रष्टव्य 
१ को िण्ड (द) मय रहेकय 
"ित्ती (ल्ययम्प) हरु र प्रकयश 
ब्यिस्र्य जडयनकय सयमग्रीहरु 
(लयइट वफवटङ्गस)" भन्ने  
शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्    

  (१६९) पररच्छेद ११ को द्रष्टव्य 
१ को िण्ड (न) को सट्टय 
देहययको िण्ड (न) रयचिएको 
छ:-  

  "(न) भयग ९६ कय िस्तहुरु  
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(उदयहरणताः कुिोकुिी (ब्रस) 
हरू, ययत्रयको सनसमत्तको ससलयइ 
सेट, स्लयइड् फयस्नरहरु, 

टयइपरयइटरकय ररबनहरु, 

स्ययसनटरी टयिल (प्ययड) हरू र 
टेम्पोनहरू, न्ययचप्कन (डयइपर) 
हरू र न्ययचप्कन लयइनरहरू); 
िय" 

  (१७०) पररच्छेद ११को द्रष्टव्य 
१४ पसछ देहययको द्रष्टव्य १५  
र्प गररएको छ:-  

  "१५. पररच्छेद ११ को द्रष्टव्य 
१ को अधीनमय रही  असतररि 
कययथको लयसग  रयसययसनक, 
ययचन्त्रक िय  विद्यतुीय अियि 
(कम्पोनेन्ट्) हरू असभन्न 
अियिको रूपमय जोसडएकय  िय 
रेशय (फयइिर) िय कपडय 
(फेसब्रक) सभत्र समयिेश  
गररएकय कपडय पदयर्थहरू,  
पोशयकहरू र कपडय पदयर्थकय 
सयमयनहरूले  यस पररच्छेदकय 
िस्तहुरूको सयरभतू लिण 
कययम रयिेको भएमय  

सतनीहरूलयई पररच्छेद ११ को  
सम्बचन्धत शीर्थकहरूमय नै 
िगीकरण गररन्छ।"  

  (१७१) भयग ५५ को उपशीर्थक  
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५५०१.१०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्- 

  "-नयइलन िय अन्य 
पोसलययमयइडहरूको:  

 ५५०१.११.०० --एरयसमडहरूको ५ 

 ५५०१.१९.०० --अन्य" ५ 

  (१७२) भयग ५६ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ि) सट्टय देहययको 
िण्ड (ि) रयचिएको छ:-  

  "(ि) शीर्थक ९६.१९ कय 
सेसनटरी टयिल (प्ययड) हरू र 
ट्ययम्पोनहरू,  न्ययचप्कन (डयइपर) 
हरू तर्य न्ययचप्कन लयइनरहरू र 
यस्तै प्रकयरकय सयमयनहरू,"  

५७.०२  तययर गररएको (मेड अप) िय 
नगररएको गचु्छयदयर नभएको 
(नौट टफ्टेड् िय फ्लोक्ड) 
बसुनएकय कयपेटहरु र अन्य 
कपडय पदयर्थकय  भईुँ ढयक्न े
सयमयनहरु (कृसत्रम 
आच्छयदन),“केलेम” “समु्ययक” 
“कयरमेनी” र यस्तै हयतले 
बसुनएकय कम्िलहरु समेत ।  

 ५७०२.२०.०० -नररिलको जटय िय (क्ययएर) 
रेशयको भईुँ ढयक्न ेिस्त ु(कृसत्रम 30 
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आच्छयदन) 
  (१७३) भयग ५७ को शीर्थक 

५७.०३ र सोकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययको 
शीर्थक उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

"५७.०३  तययर भएकय िय नभएकय 
गचु्छदयर गलैंिय (कयपेट) हरू र 
अन्य कपडय पदयर्थकय  भईुँ 
ढयक्ने सयमयनहरू (फ्लोर 
कभररङ्कस)  )  टफथ  समेत)  

 ५७०३.१०.०० -ऊनको िय जीिजन्तकुो मससनो 
रौंको  ३० 

  -नयइलनको िय अन्य 
पोसलययमयइडहरूको:  

 ५७०३.२१.०० --टफथ  ३० 

 ५७०३.२९.०० --अन्य ३० 

  -अन्य मयनिसनसमथत कपडय 
पदयर्थहरूको:  

 ५७०३.३१.०० --टफथ  ३० 

 ५७०३.३९.०० --अन्य ३० 

  -अन्य कपडय पदयर्थहरूको:  

 ५७०३.९०.१० --- ससुत सतरंजय १५ 

 ५७०३.९०.९० ---अन्य" ३० 
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  (१७४)भयग ५८ को ५८०२.१ 
देचि ५८०२.१९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरुको सट्टय देहययको 
उपशीर्थक रयचिएको छ:  

 "५८०२.१०.०० -कपयसकय सकेुनी (लूप) नकयटी 
बसुनएकय तौसलयय (टेरी टयिसलङ्ग) 
कय कपडय र त्यस्तै सकेुनी 
नकयटी बसुनएकय कपडयहरु (टेरी 
फ्ययसब्रक्स)" १५ 

  (१७५) भयग ५९ को द्रष्टव्य २ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ३ र्प गरी 
सयविकको द्रष्टव्य ३ देचि ७ 
सम्मलयई िमश: द्रष्टव्य ४ देचि 
८ कययम  गररएको छ:-  

  "३. शीर्थक ५९.०३ को 
प्रयोजनको लयसग " प्लयचस्टकले   
पटसलत ियनीय कपडयहरू" 
भन्नयले कपडयको एक िय धेरै 
तहलयई प्लयवष्टकको एक िय 
धेरै शीट िय वफल्मसंग जोडेर 
बनयइएकय िस-िण्डमय  
प्लयवष्टककय शीटहरू िय 
वफल्महरू नयङ्गो आाँियले देचिने 
िय नदेचिने उत्पयदनहरूलयई 
बझुयउाँछ, जनु तहहरूलयई 
एकसयर् बयाँध्ने  कुनै 
प्रविययद्वयरय संयोजन  
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(कम्बयइन) गररएको हनु्छ ।" 
  (१७६) भयग ५९ को सयविकको 

द्रष्टव्य ७ को िण्ड (क) को 
उपिण्ड (३) हयल कययम 
गररएको द्रष्टव्य ८ को िण्ड 
(क) को उपिण्ड (३) को सट्टय 
देहययको उपिण्ड (३) रयचिएको 
छ:-  

  "३. तेल पेल्ने यन्त्र (आयल 
प्रसे) िय  यस्तैमय प्रयोग हनुे 
ियलको बनुेको कपडय पदयर्थको 
िय मयनि रौं (ह्यमुन हेयर) को 
छयन्ने िय ियल्ने कपडय (वफल्टररङ  
िय स्टे्रसनङ्ग क्लर्)"  

  (१७७) शीर्थक ५९.११ को 
शीर्थक पयठमय रहेको "द्रष्टव्य ७ 
मय" भन्ने शब्दयलीको सट्टय 
"द्रष्टव्य ८ मय" भन्ने शब्दयिली 
रयचिएको छ।  

  (१७८)उपशीर्थक 
५९११.४०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "५९११.४०.०० -तेल पेल्ने यन्त्र (आयल प्रसे) 
िय  यस्तैमय प्रयोग हनुे ियलको 
छयन्ने िय ियल्ने कपडय 
(वफल्टररङ  िय स्टे्रसनङ्ग क्लर्), १५ 
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मयनि रौं (ह्यमुन हेयर) को 
समेत" 

  (१७९) भयग ६१ को द्रष्टव्य ४ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य ४ 
रयचिएको छ:-  

  "४. शीर्थकहरू ६१.०५ र 
६१.०६ ले कम्मर मसुन िल्ती 
(पकेट) भएकय, करङदयर कम्मर 
पेटी (ररब्ड िेस्टब्ययन्ड) भएकय 
िय पोशयकको तल्लो भयगमय 
कस्ने अन्य सयधन भएकय िय 
कम से कम १० से.मी. − १० 
से.मी. नयपको िेत्रमय गणनय गदयथ 
लम्ियई तफथ मय प्रसत ददशय 
(डयइरेक्सन) मय प्रसत से.मी. मय 
सरदर १० टयाँकय भन्दय कम 
ससलयई भएकय पोशयकहरूलयई 
समयिेश गदैनन।् शीर्थक 
६१.०५ ले बयहलुय नभएकय 
(स्लीभलेस) पोशयकहरूलयई 
समयिेश गदैन । 

"शटथहरू" र "शटथ-ब्लयउजहरू"  
घयाँटीको घेरयबयट प्रयरम्भ हनुे 
आाँचशक िय पूरय िलुय भएकय 
लयमय िय छोटय बयहलुय सवहतकय  
शरीरको मयसर्ल्लो भयग ढयक्नको 
लयसग रूपयवङ्कत (सडजयइन्ड) 
पोशयकहरू हनु।् "ब्लयउजहरू"  
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पसन  शरीरको मयसर्ल्लो भयग 
ढयक्नको लयसग रूपयवङ्कत नकससन े
(लजु-वफवटङ) पोशयकहरू हनु ्
तर वयनीहरू बयहलुय नभएकय र  
घयाँटीको घेरयमय िलुय भएकय िय 
नभएकय हनु सक्छन।्"शटथ", 
"शटथ-ब्लयउजहरू" र 
"ब्लयउजहरू" को कलर पसन हनु 
सक्छ।" 

  (१८०)उपशीर्थक 
६११६.१०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "६११६.१०.०० -प्लयवष्टक िय रबरद्वयरय संससि 
(इचम्प्रग्नेटेड), लेवपत (कोटेड) 
आच्छयददत (कभडथ) िय पटसलत 
(लेसमनेटेड)" 20 

  (१८१) भयग ६२ को द्रष्टव्य ३ 
पसछ  देहययको नययाँ द्रष्टव्य ४ 
र्प गरी सयविकको द्रष्टव्य ४ 
देचि द्रष्टव्य ९ सम्मलयई िमश: 
द्रष्टव्य ५ देचि द्रष्टव्य १० 
कययम गररएको छ:-  

  "४. शीर्थकहरू ६२.०५ र 
६२.०६ ले कम्मर मसुन िल्ती 
(पकेट) भएकय, करङदयर कम्मर 
पेटी (ररब्ड िेस्टब्ययन्ड) भएकय  
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िय पोशयकको तल्लो भयगमय 
कस्ने अन्य सयधन भएकय 
पोशयकहरूलयई समेट्दैनन।् 
शीर्थक ६२.०५ ले बयहलुय 
नभएकय (स्लीभलेस) 
पोशयकहरूलयई समयिेश गदैन । 

"शटथहरू" र "शटथ-ब्लयउजहरू"  
घयाँटीको घेरयबयट प्रयरम्भ हनुे 
आाँचशक िय पूरय िलुय भएकय 
लयमय िय छोटय बयहलुय सवहतकय  
शरीरको मयसर्ल्लो भयग ढयक्नको 
लयसग रूपयवङ्कत (सडजयइन्ड) 
पोशयकहरू हनु।् "ब्लयउजहरू" 
पसन  शरीरको मयसर्ल्लो भयग 
ढयक्नको लयसग रूपयवङ्कत नकससन े
(लजु-वफवटङ) पोशयकहरू हनु ्
तर वयनीहरू बयहलुय नभएकय र  
घयाँटीको घेरयमय िलुय भएकय िय 
नभएकय हनु सक्छन।् "शटथ", 
"शटथ-ब्लयउजहरू" र 
"ब्लयउजहरू" को कलर पसन हनु 
सक्छ।" 

  (१८२) शीर्थक ६२.०१ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"६२.०१  शीर्थक ६२ .०३ बयहेककय 
लोग्नेमयसनसहरू िय केटयहरूकय  
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ओभरकोटहरू, कयरकोटहरु, 

केपहरू, क्लोकहरू, एनोर्र ययकहरू 
(हडुसवहतको सनतम्बसम्म ढयक्न े
गरी बनयइएको लयमो ज्ययकेट) 
(चस्क-ज्ययकेट समेत) विण्ड 
चिटरहरू, विण्ड ज्ययकेटहरु र 
यस्तै िस्तहुरु । 

 ६२०१.२०.०० -ऊनको िय जीिजन्तकुो मससनो 
रौंको २० 

 ६२०१.३०.०० -ससुतको २० 

 ६२०१.४०.०० -मयनि सनसमथत रेशयहरूको २० 

 ६२०१.९०.०० -अन्य ियनीय (टेक्सटयइल) 
पदयर्थहरूको" २० 

  (१८३) शीर्थक ६२.०२ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"६२.०२  शीर्थक ६२ .०४ बयहेककय 
स्ियस्नी मयन्छेहरू िय केटीहरूकय 
ओभरकोटहरू, कयरकोटहरु, 

केपहरू, क्लोकहरू, एनोर्र ययकहरू 
(हडुसवहतको सनतम्बसम्म ढयक्न े
गरी बनयइएको लयमो ज्ययकेट) 
(चस्क-ज्ययकेट समेत), विण्ड 
चिटरहरू, विण्ड ज्ययकेटहरु र 
यस्तै िस्तहुरु ।  
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 ६२०२.२०.०० -ऊनको िय जीिजन्तकुो मससनो 
रौंको २० 

 ६२०२.३०.०० -ससुतको २० 

 ६२०२.४०.०० -मयनि सनसमथत रेशयहरूको २० 

 ६२०२.९०.०० -अन्य ियनीय (टेक्सटयइल) 
पदयर्थहरूको" २० 

  (१८४)उपशीर्थक 
६२१०.२०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरु  
रयचिएकय छन:्-  

  "-शीर्थक ६२.०१ मय उचल्लचित 
प्रकयरकय अन्य पोशयकहरू:  

 ६२१०.२०.१० ---सचजथकल तर्य मेसडकल 
कययथमय प्रयोग हनुे ५ 

 ६२१०.२०.९० ---अन्य" २० 

  (१८५)उपशीर्थक 
६२१०.३०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छन:्-  

  "-शीर्थक ६२.०२ मय उचल्लचित 
प्रकयरकय अन्य पोशयकहरू:  

 ६२१०.३०.१० ---सचजथकल तर्य मेसडकल 
कययथमय प्रयोग हनुे ५ 

 ६२१०.३०.९० ---अन्य" २० 
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  (१८६) शीर्थक ६३.०६ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको  
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"६३.०६     सत्रपयलहरू (टयरपोसलन्स), 
जहयजको आच्छयदन िंदिुयहरू 
(असनङ्गस) र झ्ययलकय बयवहरी 
पदयथहरू (सनब्लयइन्ड्स)्; पयलहरू 
(टेन्ट्स)् (अस्र्ययी सयसमययनयहरू 
(क्ययनोवपज) समेत र यस्तै 
िस्तहुरू));  नौकय (िोट), 
सेलबोडथ िय भयूयन 
(ल्ययण्डिययफ्ट) सनसमत्तकय 
पयलहरु (सेल्स);  चशविर 
(क्ययचम्पङ्ग) कय सयमयनहरु ।"  

  (१८७) उपशीर्थक ६३०६.२ 
को  सट्टय देहययको उपशीर्थक 
६३०६.२ रयचिएको छ:-   

  "-पयलहरू (टेन्ट्स)् (अस्र्ययी 
सयसमययनयहरू (क्ययनोवपज) र 
यस्तै िस्तहुरू समेत)):"   

६४.०१  बयवहरी तलिुयहरु  र मयसर्ल्लो 
भयग रबर िय प्लयवष्टकको 
भएको जलयभेद्य (ियटरप्रफु) 
पयउपोश, जसको मयसर्ल्लो भयग 
तलिुयसाँग न त जडेको 
(वफक्स्ड) हनु्छ, न त ससएर, 

ल्ियंग वकलयले जोरेर (ररभेटेड),  
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वकलय ठोकेर (नेल्ड), पेंिदयर 
कीलय कसेर (स्िुड), टयलेर 
(प्लसगङ्ग) िय यस्तै प्रविययद्वयरय 
समययोजन (एसेम्बल) न ैगरेको 
हनु्छ । 

 ६४०१.१०.०० -टुप्पयमय सरुियको सनचम्त धयत ु
(मेटल टो-क्ययप) समयविष्ट 
पयउपोश ४० 

  
-अन्य पयउपोशाः  

 ६४०१.९२.०० --गोलीगयाँठयसम्मको तर घुाँडय 
नढयक्न े ४० 

 ६४०१.९९.०० --अन्य ४० 

६४.०२  रबर िय प्लयवष्टकको ियवहरी 
तलिुयहरु र  मयसर्ल्लो भयग 
भएकय अन्य पयउपोश ।  

  
-िेलियडकय पयउपोशाः  

 ६४०२.१२.०० --चस्क को बटुहरु, िेत्रपयर 
(िसकण्ट्री) चस्क को पयउपोश 
तर्य स्नोबोडथ बटुहरु ४० 

 ६४०२.१९.०० --अन्य ४० 

 ६४०२.२०.०० -मयसर्ल्लो वफत्तय िय छयलयको 
डोरी (र्ोङ्ग) लयई प्लगद्वयरय 
तलिुयसाँग समययोजन गररएकय 
पयउपोशहरु ४० 

  
-अन्य पयउपोशाः  
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 ६४०२.९१.०० --गोलीगयाँठयसम्मको ४० 

 ६४०२.९९.०० --अन्य ४० 

६४.०३  रबर, प्लयवष्टक, छयलय िय 
छयलयसमचित बयवहरी तलिुय र 
छयलयको मयसर्ल्लो भयग 
(अपर) भएकय पयउपोश ।  

  
-िेलियडकय पयउपोशाः  

 ६४०३.१२.०० --चस्क बटुहरु, िेत्रपयर 
(िसकण्ट्री) चस्क (पयउपोश 
तर्य स्नोबोडथ बटुहरु ४० 

 ६४०३.१९.०० --अन्य ४० 

 ६४०३.२०.०० -छयलयको बयवहरी तलिुय भएको 
पयउपोश, र पयउको कमयन 
पैतयलयको मयसर्ल्लो भयग 
(इन्स्टेप), मयसर् र पिय (विग 
टो) को ियरैसतर छयलयको 
वफत्तय (स्ट्रययप) भएको 
मयसर्ल्लो भयग भएको   ४० 

 ६४०३.४०.०० -सरुियत्मक धयतकुो पिय (मेटल 
टो) समयविष्ट गररएकय अन्य 
पयउपोश ४० 

  
-छयलयको बयवहरी तलिुय भएकय 
अन्य पयउपोशाः  

 ६४०३.५१.०० --गोसलगयाँठोसम्मको ४० 

 ६४०३.५९.०० --अन्य ४० 
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-अन्य पयउपोशाः  

 ६४०३.९१.०० --गोसलगयाँठोसम्मको ४० 

 ६४०३.९९.०० --अन्य ४० 

६४.०४  रबर, प्लयवष्टक, छयलय िय समचित 
छयलयको बयवहरी तलिुय भएकय 
र कपडयकय सयमयनहरुको 
मयसर्ल्लो भयग भएकय पयउपोश 
।  

  
-रबर िय प्लयवष्टकको बयवहरी 
तलिुय भएकय  पयउपोशाः  

  
--िेलकुदकय पयउपोशस टेसनस 
जतु्तयहरु, बस्केटबल जतु्तयहरु, 

चजम (ब्ययययम शयलयकय) 
जतु्तयहरु, तयलीमकय जतु्तयहरु र 
यस्तैाः  

 ६४०४.११.९० ---अन्य कपडयको मयसर्ल्लो भयग 
भएको ४० 

 ६४०४.१९.०० --अन्य  ४० 

 ६४०४.२०.०० -छयलय िय समचित छयलयको 
बयवहरी तलिुय भएकय पयउपोश ४० 

६४.०५  अन्य पयउपोश ।  

 ६४०५.१०.०० -छयलय िय समचित छयलयको 
मयसर्ल्लो भयग भएकय ४० 

  
-कपडयकय सयमयनहरुको मयसर्ल्लो  
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भयग भएकयाः 
  ---अन्य कपडयबयट तययर 

गररएकयाः  

 ६४०५.२०.९१ ----जमोठ (फेल्ट) को ४० 

 ६४०५.२०.९९ ----अन्य ४० 

 ६४०५.९०.०० -अन्य ४० 

  (१८८) भयग ६८ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ञ) मय रहेकय "बत्ती 
(ल्ययम्प) हरु, र बत्तीकय जडयन 
सयमग्री (लयइवटङ वफवटङ्गस) 
हरु"    भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
"बत्तीहरू (लसुमनेयररज) र 
प्रकयश जडयनहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)"  भन्ने  शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्   

  (१८९)उपशीर्थक 
६८०२.१०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "६८०२.१०.००  -बगयथकयरमय एकयपवट्ट ७ से.मी .
भन्दय कम लयमो बयवहरी सतह 
भएको ियरपयटे भएको िय 
नभएको (बगयथकयर समेत) 
टयइलहरु, क्यूिहरु र यस्तै 
िस्तहुरु; कृसत्रम रुपले 
रंगयइएकय दयनयहरु, रोडय, सगियथ, ३० 
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टुियहरु र धलुो ।" 
  (१९०)उपशीर्थकहरू 

६८१२.९२.०० र 
६८१२.९३.०० हटयइएकय 
छन।्  

  (१९१)उपशीर्थक 
६८१५.१०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-कयबथन फयइबरहरू; अविद्यतुीय 
प्रयोगहरूकय लयसग कयबथन 
फयइबरकय सयमयनहरू; ग्रयफयइट 
िय अन्य कयबथनकय अविद्यतुीय 
प्रयोग  सनसमत्तकय सयमयनहरू:  

 ६८१५.११.०० --कयबथन फयइबरहरू १५ 

 ६८१५.१२.०० --कयबथन फयइबरहरूकय कपडय    
(फेसब्रक्स) हरू १५ 

 ६८१५.१३.०० --कयबथन फयइबरहरूकय अन्य 
सयमयनहरू १५ 

 ६८१५.१९.०० --अन्य" १५ 

  (१९२)उपशीर्थक 
६८१५.९१.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "६८१५.९१.०० --म्ययग्नेसयइट, पेररक्लेसको १५ 
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रूपमय म्ययग्नेससयय, डोसलम 
रूपमय भएको समेत डोलोमयइट 
िय  िोमयइट भएको" 

  (१९३) भयग ६९ को द्रष्टव्य १ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य १ 
रयचिएको छ:-  

  "१. यो भयग त्यस्तय मयटय 
(सेरयसमक) कय उत्पयदनहरूको 
हकमय मयत्र लयगू हनु्छ जनु 
आकृसत प्रदयन (शेवपङ) गरेपसछ 
आगोमय पोसलएकय हनु्छन:् 

(क)शीर्थकहरू ६९.०१ देचि 
६९.०३ सम्म िगीकरण 
हनुसक्ने बयहेककय िस्तहुरूमय 
मयत्र शीर्थकहरू ६९.०४ देचि 
६९.१४ सम्म लयगू हनु्छ; 

(ि)रेचजनहरूको उपियर 
(क्योररङ) गने, जलयोजन 
(हयइरेसन) प्रसतविययहरूलयई 
गसत प्रदयन गने िय पयनी िय 
अन्य अचस्र्र (भोलयटल) 
अियिहरूलयई हटयउने 
प्रयोजनको लयसग ८०० सडग्री 
सेलससयसभन्दय कम तयपिममय 
ततयएकय िस्तहुरूलयई आगोमय 
पोसलएको (फययडथ) मयसनदैन । 
यस्तय िस्तहुरु भयग ६९ मय  
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समयिेश गररदैन; र 

(ग)मयटो (सेरयसमक) कय 
िस्तहुरू अप्रयङ्गयररक, 
गैरधयतजुन्य पदयर्थहरूलयई 
आगोमय पोलेर बनयइन्छ 
जसलयई सयमयन्यतयय कोठयको 
तयपिममय आकृसत प्रदयन गरी 
तययर गररन्छ।कच्िय 
पदयर्थहरूमय अन्य कुरयहरुको 
सयरै् मयटोहरू (क्लेज), फ्यूज्ड 
सससलकय लगययत स्फवटकयिु 
(सससलससयस) पदयर्थहरू, पग्लने 
सबन्द ु उच्ि भएकय पदयर्थहरू 
जस्तै अक्सयइडहरू, 
कयरबयइडहरू, नयइट्रयइडहरू, 
ग्रयफयइट िय अन्य कयबथन, र 
कुनमैय योजक (बयइन्डर)हरू 
जस्तै तयप सहन गने मयटोहरू 
िय फोस्फेटहरू हनु्छन।्"   

  (१९४) भयग ६९ को द्रष्टव्य २ 
को िण्ड (झ) मय रहेकय "बत्ती 
(ल्ययम्प) हरु, बत्ती जडयनकय 
सयमग्रीहरु (लयइवटङ्ग वफवटंग्स)"    
भन्ने शब्दहरूको सट्टय      
"बत्तीहरू (लसुमनेयररज) र 
प्रकयश जडयनहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्   
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  (१९५) भयग ६९ को  शीर्थक 
६९.०३ को शीर्थक पयठको सट्टय 
देहययको शीर्थक पयठ रयचिएको 
छ:-   

"६९.०३  स्फवटकयिु भौगसभथक अिशेर्को 
धलुो िय त्यस्तै स्फवटकयिु 
मयटो बयहेकको अन्य तयप सहन 
गने मयटोकय िस्तहुरु (जस्तै-टुटी 
भएकय भयाँडयहरु (ररटोटथस), धयत ु
पगयल्ने भयाँडयहरू (िुससबल्स), 
भट्टी (मफल्स)हरू, टुप्पय िय 
टुटीहरु (नोजल्स), िकुुल िय 
बजुोहरु (प्लग्स) टेियहरु 
(सपोट्सथ)  मूल्यियन धयतहुरुको 
धयउ विश्लरे्ण गने शोर्णिमतय 
भएको गवहरो नभएकय भयाँडयहरु 
(कपेल्स), नलीहरु,  पयइपहरु, 

ढयक्ने दयप िय िोलहरु (सस्स), 
र डण्डीहरू तर्य स्लयइड 
गेटहरू) ।"  

  (१९६)उपशीर्थक 
६९०३.१०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-   

 "६९०३.१०.०० -तौलको वहसयिले ५० प्रसतशत 
भन्दय बढी स्ितन्त्र कयबथन (फ्री 
कयबथन)  भएको"  १० 
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६९.०७  मयटोकय फ्लेगहरू र पेसभङहरू 
(पत्र्रहरू नचजकै रहेको जडयन), 

अगेनो िय िलुो (हर्थ) िय 
सभत्तयकय टययलहरू; अस्तर  
(ब्ययवकङ्ग) भएको िय नभएको 
संगममथर गने ठोस दयनय पदयर्थ र 
यस्तै  सयमयनहरू; वफसनससङ्ग 
सेरयसमक्स ।  

  
-फ्लेगहरू र पेसभङहरू (पत्र्रहरू 
नचजकै रहेको जडयन), अगेनो िय 
िलुो (हर्थ) िय सभत्तयकय 
टययलहरू, उपशीर्थक 
६९०७.३० र ६९०७.४० कय 
बयहेकाः  

 ६९०७.२१.०० --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट ०.५% ननयघेको ४० 

 ६९०७.२२.०० --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट ०.५% नयघेको 
तर १०% ननयघेको ४० 

 ६९०७.२३.०० --तौलकय वहसयबमय जल प्रशोिन 
कोवफससयन्ट १०% नयघेको ४० 

 ६९०७.३०.०० -संगममथर गने ठोस दयनय 
पदयर्थहरू (मोज्ययक क्यबु्स) र 
यस्तै, उपशीर्थक ६९०७.४० कय 
बयहेक ४० 

 ६९०७.४०.०० -वफसनससङ्ग सेरयसमक्स ४० 



 

444 
 

  (१९७) भयग ७० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ग) पसछ देहययको 
िण्ड (घ) र िण्ड (ङ) र्प गरी 
सयविकको िण्ड (घ)  देचि (छ) 
सम्मलयई िमश: िण्ड (ङ) 
देचि (झ) सम्म कययम गररएको 
छ:-  

  "(घ) भयग ८६ देचि ८८ 
सम्मकय ियहनहरूकय लयसग 
फे्रम हयसलएकय, अग्रभयगकय 
िययरुोधी सससय (विन्डचस्िन, 
विण्डचशल्ड) हरू, पषृ्ठभयगकय 
झ्ययलहरू र अन्य झ्ययलहरू;   

  (ङ) भयग ८६ देचि ८८ 
सम्मकय ियहनहरूकय लयसग 
तयतो पयने उपकरणहरू िय 
अन्य िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक  
उपकरणहरू  समयिेश 
गररएकय, फे्रम हयसलएकय िय 
नहयसलएकय, अग्रभयगकय 
िययरुोधी सससय (विन्डचस्िन, 
विण्डचशल्ड) हरू, पषृ्ठभयगकय 
झ्ययलहरू र अन्य झ्ययलहरू;"  

  (१९८) भयग ७० को द्रष्टव्य १ 
को सयविकको िण्ड (ङ) (पनु: 
िमयवङ्कत िण्ड (छ)) मय रहेकय 
"बत्ती िय बत्ती जडयनकय  
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सयमग्रीहरु", भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
"बत्तीहरू (लसुमनेयररज) र 
प्रकयश जडयनहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्ने शब्दहरु 
रयचिएकय छन:्- 

  (१९९) शीर्थक ७०.०१ को 
सट्टय देहययको शीर्थक रयचिएको 
छ:-  

"७०.०१ ७००१.००.०० शीर्थक ८५.४९ को क्ययर्ोड रे 
नलीहरूकय िय अन्य सविय 
पयररएको कयाँि बयहेक टुटेफुटेको 
िय अिचशष्ट (कलेट) कयाँि र 
कयाँिको अन्य अिशेर् र पत्रहुरू; 
सबै प्रकयरको कयाँि।"  १० 

  (२००) शीर्थक ७०.११ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"७०.११  जडयन सबनयकय विद्यतुीय बत्तीहरू 

र प्रकयशकय िोतहरू, क्ययर्ोड-रे 
नलीहरू र त्यस्तैकय लयसग 
कयाँिकय आिरण िय  िोलहरू 
(चिम र ट्यिू समेत) मिु 
(ओपन) र सतनकय 
पयटथपजुयथहरू।"   

  (२०१) शीर्थक ७०.१९ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू  
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रयचिएकय छन:्- 
"७०.१९   कयाँिकय रेशयहरु (कयाँिको ऊन 

समेत) र सतनकय सयमयनहरु 
(जस्तै-धयगो, वपउरीमठुय (रोसभङ्ग) 
हरू, बसुनएकय कपडयहरू)।  

  -छेस्कयहरु (चस्लभसथ), प्यूरीमठुय 
(रोसभङ्गस), धयगो (ययनथ) र 
कयवटएकय तन्तगुचु्छ (िप्ड 
स्ट्रयण्ड्स) र सतनकय गनु्द्री 
(म्ययट) हरू:  

 ७०१९.११.०० --५० सम.सम . भन्दय बढी लम्बयई 
नभएकय कयवटएकय तन्तगुचु्छ 
(िप्ड स्ट्रयण्ड) १० 

 ७०१९.१२.०० --वपउरीमठुय (रोसभङ्गस)् १० 

 ७०१९.१३.०० --अन्य धयगो, छेस्कयहरू 
(चस्लभस्थ) १० 

 ७०१९.१४.०० --यन्त्रद्वयरय संयोचजत (बन्डेड) 
गनु्द्री (म्ययट) हरू १० 

 ७०१९.१५.०० --रयसययसनक पदयर्थद्वयरय संयोचजत  
गनु्द्री (म्ययट) हरू १० 

 ७०१९.१९.०० --अन्य १० 

  -यन्त्रद्वयरय संयोचजत कपडय 
(फेसब्रक्स)् हरू:   

 ७०१९.६१.०० --वपउरीमठुय (रोसभङ्गस)् कय  
िाँददलो (क्लोज्ड)  बनोट भएकय  १० 
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कपडयहरू 

 ७०१९.६२.०० --वपउरीमठुय (रोसभङ्गस)् कय अन्य 
कससलो (क्लोज्ड) बनोट भएकय 
कपडयहरू १० 

 ७०१९.६३.००  --धयगोकय, सयधय बनुोट भएकय, 
कससलो गरी (क्लोज्ड) बसुनएकय, 
लेवपत िय पटसलत नगरेकय 
कपडयहरू  १० 

 ७०१९.६४.०० --धयगोकय, सयधय बनुौट भएकय, 
कससलो गरी (क्लोज्ड) बसुनएकय, 
लेवपत िय पटसलत गरेकय 
कपडयहरू १० 

 ७०१९.६५.०० --िौडयइ ३० से.मी. ननयघेकय 
िकुुलो बनुौट (ओपन िभुन) 
भएकय  कपडयहरू  १० 

 ७०१९.६६.०० --िौडयइ ३० से.मी. नयघेकय 
िकुुलो बनुौट (ओपन िभुन) 
भएकय  कपडयहरू १० 

 ७०१९.६९.०० --अन्य १० 

  -रयसययसनक पदयर्थले संयोचजत 
कपडयहरू:  

 ७०१९.७१.०० --भेलहरू (पयतलय शीटहरू) १० 

 

 
७०१९.७२.०० --अन्य कससलो (क्लोज्ड) बनुोट 

भएकय  कपडयहरू १० 

 ७०१९.७३.०० --अन्य िकुुलो (ओपन) बनुोट १० 
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भएकय कपडयहरू 
 ७०१९.८०.०० -कयाँिको ऊन र कयाँिको ऊनकय 

सयमयनहरू १० 

 ७०१९.९०.०० -अन्य" १० 

  (२०२) भयग ७१ को उपशीर्थक 
७१०४.२०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अन्य, कयरीगरी नगररएकय िय 
सयमयन्य चिरेकय िय िस्रो 
आकयरकय:    

 ७१०४.२१.०० --वहरय १ 

 ७१०४.२९.०० --अन्य"  १० 

  (२०३)उपशीर्थक 
७१०४.९०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अन्य:  

 ७१०४.९१.०० --वहरय १ 

 ७१०४.९९.०० --अन्य" १० 

  (२०४) शीर्थक ७१.१२ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"७१.१२  बहमूुल्य धयतकुो िय बहमूुल्य  
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धयतलेु ढयवकएको (मेटल क्ल्ययड) 
धयतकुो अिशेर् र पत्र;ु शीर्थक 
८५.४९ कय िस्तहुरू बयहेक 
मखुयतयय बहमूुल्य धयत ु पनुप्रयथसप्त 
(ररकोभरी) सनसमत्त प्रयोग हनुे 
ियलकय, बहमूुल्य धयत ु िय 
बहमूुल्य धयतकुो यौसगक 
(कम्पयउण्ड्स) भएकय अन्य 
अिशेर् र पत्रहुरू।" 

  (२०५) पररच्छेद १५ को 
द्रष्टव्य १ को िण्ड (ञ) मय 
रहेकय  "बत्ती (ल्ययम्प) र बत्ती 
जडयनकय सयमग्रीहरु (वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरूको  सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरु रयचिएकय छन ्।  

 

 

 (२०६) पररच्छेद १५ को 
द्रष्टव्य २ को िण्ड (क) को 
सट्टय देहययको िण्ड (क) 
रयचिएको छ:-  

  "(क) विशेर् गरी और्धोपियर, 
शल्य चिवकत्सय, दन्तोपियर  िय 
पश ु विज्ञयनमय  प्रत्ययरोपणमय 
प्रयोग गने गरी विशेर् वकससमले 
रूपयवङ्कत सयमयनहरू (शीर्थक 
९०.२१) बयहेककय शीर्थक 
७३.०७, ७३.१२, ७३.१५,  
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७३.१७ िय ७३.१८ कय 
िस्तहुरु र अन्य अपधयत ु िय 
आधयरभतू धयत ु (िेसमेटल) कय 
यस्तै िस्तहुरु;  

  (२०७) पररच्छेद १५ को 
द्रष्टव्य ७ को पवहलो अनचु्छेद 
रहेकय "ब्ययखययत्मक सनयमहरु 
अन्तगथत" भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
"सयमयन्य व्ययखययत्मक सनयमहरु 
अन्तगथत" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन।्   

  (२०८) पररच्छेद १५ को 
द्रष्टव्य ८ को िण्ड (क) को 
सट्टय देहययको  िण्ड (क) 
रयचिएको छ:-  

  "(क) रद्दी र टुियटयिी (िेस्ट 
र स्क्र्ययप) 

(अ) सिै धयतकुय अिशेर् र 
पत्र;ु 

(आ) टुिय टयिी र टुटफुट, 
कयटछयाँट, प्रयोगबयट परुयनो 
भएको िय अरू कयरणहरूले 
त्यसै अिस्र्यमय सनचश्चत रूपले  
प्रयोगयोग्य नभएकय धयतकुय 
िस्तहुरू।"            

  (२०९) पररच्छेद १५ को 
द्रष्टव्य ८ पसछ देहययको द्रष्टव्य  
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९ र्प गररएको छ:- 
  "९. भयग ७४ देचि ७६ सम्म र 

भयग ७८ देचि ८१ सम्मको 
प्रयोजनको लयसग देहययकय 
असभव्यचि (एक्सप्रशेन) हरूलयई 
यसैद्वयरय देहयय बमोचजमको अर्थ 
प्रदयन गररएको छाः 

(क) छडहरू र डण्डीहरू 

सम्पूणथ लम्बयईभरर समयन रूपको 
िृत्त (सकथ ल), दीघथिृत्त (ओभल), 
ितभु ुथज (िगथकयर समेत), 
समभजुसत्रभजु िय उत्तलसम 
बहभुजु (रेगलुर कन्भेक्स 
पोसलगन) (“िेप्टोिृत्त” (फ्लयटेण्ड 
सकथ ल्स) र “आपररिसतथत 
ितभु ुथज” (मोसडफयइड 
रेक्ट्ययङ्गल्स) समते, जसको 
दईुओटय सम्मिुकय भजुयहरु 
उत्तल ियपहरु हनु्छन,् अकयथ दईु 
भजुय सरल, बरयबर लम्बयईकय र 
समयनयन्तर भएकय हनु्छन)् 
आकयरको समरूप (यसुनफमथ) 
ठोस सतयथक्च्छेद भएको, कुण्डली 
(क्ियइल) मय नभएको बेचल्लत 
(रोल्ड), सनाःस्रयवित (एक्सटु «डेड), 
सनकवर्थत (रन) िय गढेको  
(फोज्डथ) उत्पयदनहरू। ितभु ुथज 
(िगथ समेत), सत्रभजु िय िहभुजु  
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सतयथक्च्छेद भएकय 
उत्पयदनहरुको कोण (कुनय िय 
िचु्िो) हरुलयई सम्पूणथ लम्बयई 
भरी गोल्ययएको हनु सिछ । 
ितभु ुथजयकयर (आपररिसतथत 
ितभु ुथज समेत) सतयथक्च्छेद 
भएकय त्यस्तय उत्पयदनहरुको 
मोटयई (सर्कनेस) िौडयईको 
दशयंशभन्दय बढी हनु्छ । यस 
असभव्यचि (एक्सप्रसेन) ले उही 
रूप (फमथ) र मयप (डयइमेन्सन) 
कय, (सयमयन्य कयंटछयंट (वट्रसमङ्ग) 
िय िकुथ ने िय पयप्रो उपक्ययउने 
(सड-स्केसलङ्ग) कयम बयहेक) 
उत्पयदन भएपसछ अनगुयमी 
(सब्सीक्िेण्ट) कययथ गररएकय 
ढयसलएकय (कयष्ट) िय संपचुजत 
(ससण्टडथ) उत्पयदनहरुलयई 
समयिेश गदथछ, तर यसबयट 
सतनले अन्य शीर्थकहरुको 
उत्पयदन िय िस्तहुरुको लिण 
धयरण गरेको भन ेहनु ुहदैुन। 

तर, रइङ्ग-स्टक (िययर-रड) िय 
नली (ट्यूि) जस्तय िस्तमुय 
पररितथन गनथ यन्त्रमय पसयउन 
सचजलो पयनथको लयसग मयत्र 
टुप्पोलयई शणु्डयकयर (टेपररङ्ग) 
गररएको िय अन्य वकससमको 
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कयम गररएको भयग ७४ कय 
तयर, छड र सयाँप्लयहरु (विलेट) 
लयई शीर्थक ७४.०३ को केही 
कयम नगररएको (कच्िय) 
(अनरट) तयमय मयन्नु पदथछ।यो 
प्रयिधयन आिश्यक पररितथन 
सवहत भयग ८१ कय िस्तहुरूमय 
लयगू हनु्छ। 

(ि) प्रोफयइलहरू  

छड, डण्डी, तयर (िययर), पयतय 
(प्लेट), ियदर (शीट), पट्टी 
(चस्ट्रप), पन्नी (फ्ियइल), नली 
(टू्यि) िय नल (पयइप)हरू 
मध्ये कसैको पसन पररभयर्यसाँग 
मेल नियने, सम्पूणथ लम्बयइभरर 
समरुप (यसुनफमथ) सतयथक्च्छेद 
भएको, कुण्डलीकृत (क्ियइल्ड) 
गररएको िय नगररएको, बेचल्लत 
(रोल्ड), सनाःस्रयवित (एक्सुडेड), 
सनकवर्थत (रन), गढेको (फोज ्डथ 
िय रुप ददएको (फोज्डथ) 
उत्पयदनहरु । उही रुपको, 
उत्पयदन गररएपसछ अनगुयमी  
(सब्सीक्िेण्ट) कययथ गररएको 
(सयमयन्य कयाँटछयाँट (वट्रसमङ्ग) िय 
िकुथ ने िय पयप्रो उप्कयउने (सड-
स्केसलङ्ग) कयम बयहेक) 
ढयसलएको (कयष्ट) िय संपचुजत 
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(ससण्टडथ) उत्पयदनहरू पसन यस 
असभव्यचि (एक्सप्रशेन) सभत्र 
पदथछन,् तर सतनले त्यसबयट 
अन्य  शीर्थकहरुको िस्त ु िय 
उत्पयदनहरुको लिण भने धयरण 
गरेको हनु ुहदैुन।  

(ग) तयर (िययर) 

सम्पूणथ लम्बयईभरर िृत्त (सकथ ल), 
दीघथिृत्त (ओभल), ितभु ुथज (िगथ 
समेत), समभजु सत्रभजु िय उत्तल 
समबहभुजु (रेगलुर कन्भेक्स 
पोसलगन) (िेप्टोिृत्त) (फ्लयटेण्ड 
सकथ ल्स) र आपररिसतथत ितभु ुथज 
(मोसडफयइड रेक्टयङ्गल्स) समेत, 

जसकय सम्मिुकय (अपोचजट) 
दईुटय भजुयहरु उत्तल ियप  
(कन्भेक्स आकथ स), अको दईु 
भजुय सरल बरयिर लम्ियईकय र 
समयनयन्तर हनु्छन)् आकयरको 
समरुप (यूसनफमथ) ठोस 
सतयथक्च्छेद (िस सेक्सन) भएको, 
कुण्डली (क्ियइल) मय भएको 
िेचल्लत (रोल्ड), सनाःस्रयवित 
(एक्सुडेड) िय सनकवर्थत (रन) 
उत्पयदनहरु । ितभु ुथज (िगथ 
समेत), सत्रभजु िय बहभुजु 
(पोसलगन) आकयरको सतयथक्च्छेद 
(िस-सेक्सन) भएकय 
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उत्पयदनहरुको सम्पूणथ लम्ियईभरी 
कुनय िय िचु्ियहरु गोल्ययइएकय 
(रयउण्डेड) हनु सिछन।् 
ितभु ुथजयकयर "(पररमयचजथत ितभु ुथज 
समेत)" सतयथक्च्छेद भएकय त्यस्तय 
उत्पयदनहरुको मोटयई (सर्कनेस) 
िौडयईको दशयंशभन्दय बढी 
हनु्छ।  

(घ) पयतय (प्लेट्स), ियदर 
(शीट्स), पयटय पट्टी (चस्ट्रप्स) र 
पन्नी (फ्ियइल), 

कुण्डली (क्ियइल) मय भएको 
िय नभएको, ठोस ितभु ुथजयकयर  
(िगयथकयर बयहेक) सतयथक्च्छेद 
भएको, कुनय िय िचु्ियहरु 
(कनथसथ) गोल्ययइएको (रयउण्डेड) 
िय नगोल्ययइएको, (सम्मिुकय 
दईु भजुयहरु उत्तल ियप र अकयथ 
दईु भजुय सरल, बरयबर 
लम्बयईकय र समयनयन्तर भएकय 
"(पररमयचजथत ितभु ुथज समेत)", 
एक रूपको मोटयइ (सर्कनेस) 
भएको िेप्टो सतह भएको 
(फ्लयट-सफेस्ड) उत्पयदनहरु 
(शीर्थक ८०.०१ को कच्िय 
(अनरट) उत्पयदनहरु बयहेक), 
जोाः 

- ितभु ुथजयकयर (िगयथकयर 
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समेत) आकृसत (शेप) को, 
मोटयइ िौडयईको दशयंश 
भन्दय बढी  छैन, 

- ितभु ुथजयकयर िय िगयथकयर 
बयहेक, जनुसकैु पसन नयप 
(सयइज) को छ, तर सतनले 
अको शीर्थकहरुकय 
उत्पयदनहरुको लिण भने 
धयरण गरेको हनु ुहदैुन । 

पयतय (प्लेट), ियदर (सीट), पट्टी 
(चस्ट्रप) र पन्नी (फ्ियइल) कय 
शीर्थकहरू अन्य कुरयको 
सयर्सयरै्, बटु्टयहरु (उदयहरणको 
लयसग, ियाँिय (ग्रभु्स), धसयथ 
(ररब्स), ियरियनय (िेकसथ), चिरय 
(वटयसथ), र्ोप्लय (बटन्स), 
विर्मकोण ितभु ुथज (लोजेन्जेज)) 
भएकय पयतय (प्लेट), ियदर 
(सीट), पवट्ट (चस्ट्रप) र पन्नी 
(फ्ियइल) को लयसग पसन लयगू 
हनु्छन ् र सछदद्रत (प्ियल 
पयररएकोाः परफोरेटेड), गरय 
बनयइएको (कोरुगेटेड), 
िम्कयइएको (पोसलस्ड) िय 
लेवपत (कोटेड) गररएकय, तर 
यसबयट सतनले अन्य 
शीर्थकहरुकय िस्तहुरु िय 
उत्पयदनहरुको लिण ग्रहण 
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नगरेकय, उत्पयदनहरुको लयसग 
पसन लयगू हनु्छ । 

 (ङ) नली र नलहरु (ट्यिू र 
पयइप) 

कुण्डली (क्ियइल) पयरेको िय 
नपयरेको, िृत्त (सकथ ल), दीघथिृत्त  
(ओभल), ितभु ुथज (िगथ समेत), 
समभजु सत्रभजु िय उत्तल 
समिहभुजु (रेगलुर कन्भेक्स 
पोसलगन) को आकयर (शेप) मय 
सम्पूणथ लम्ियईभरी एक मयत्र 
समयिृत्त (इनक्लोज्ड) ररिस्र्यन 
(भ्ियइड) यिु समरुप 
सतयथक्च्छेद भएको र सभत्तयको 
मोटयइ समयन रुपको भएको 
िोिय (होलो) उत्पयदनहरु । 
ितभु ुथज (िगथ समेत) आकयर, 
समभजु सत्रभजुयकयर िय उत्तल 
सम िहभुजु (रेगलुर कन्भेक्स 
पोसलगन) आकयरको सतयथक्च्छेद 
भएकय, सम्पूणथ लम्बयइभरर िचु्िय 
कुनय (कनथसथ) हरु गोल्ययइएको  
(रयउण्डेड), उत्पयदनलयई पसन 
सभत्री (इनर) र बयवहरी 
(आउटर) सतयथक्च्छेद (िस 
सेक्सन) एक केन्द्रीय 
(कन्सेचन्ट्रक) छन ् र उही रुप 
(फमथ) र अनसु्र्यपन  
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(ओररएण्टेशन) कय छन ् भने 
नली र नलको रुपमय सलन ु 
पदथछ । पूिथ उचल्लचित 
सतयथक्च्छेद (िस सेक्सन) कय 
नली र नलहरु िम्कयइएकय 
(पोसलस्ड), लेवपत (कोटेड्), 
बङ्गययइएकय (बेन्ट), पेंिदयर िय 
घयट बनयइएकय (थे्रडेड), सछदद्रत 
(सरल्ड), कटीयिु (िेषे्टड), 
विस्तयररत (एक्सप्ययण्डेड), शंकु 
आकयर (कोन(शेप्ड) कय िय 
वकनयरय (फ्लयन्जेज), पट्टय 
(कोलसथ) िय घेरय (ररङ्गस) यिु 
हनु सिछन ्।" 

७२.०९  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयई  भएको, आच्छयददत 
(क्ल्ययड्), जलप (प्लेटेड्) िय 
लेवपत (कोटेड्) नगररएको, 
शीतबेसलत (कोल्डरोल्ड) 
(कोल्डररड्यूस्ड) फलयम िय 
असमचित (नन-एल्ियय) 
इस्पयतकय फ्ल्ययटरोल्ड 
उत्पयदनहरु।  

  

-कुण्डली (क्िययल) मय भएको 
चशत-बेलन                
(कोल्ड-रोल्ड िय कोल्ड 
ररडयूस्ड) बयहेक अन्य कयम 
नभएकयाः  
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 ७२०९.१५.०० --३ सम.सम. िय बढी  मोटयईकय १५ 

 ७२०९.१६.०० --१ सम.सम. भन्दय बढी तर ३ 
सम.सम. भन्दय कम मोटयईकय १५ 

 ७२०९.१७.०० --०.५ सम.सम. िय बढी तर १ 
सम.सम. ननयघ्न ेमोटयईकय १५ 

 ७२०९.१८.०० --०.५ सम.सम. भन्दय कम 
मोटयईकय १५ 

  -कुण्डली (क्िययल) मय नभएकय, 
चशत-बेलन (कोल्ड-रोल्ड िय 
कोल्ड ररडयूस्ड) बयहेक अन्य 
कयम नभएकयाः  

 ७२०९.२५.०० --३ सम.सम. िय बढी  मोटयईकय १५ 

 ७२०९.२६.०० --१ सम.सम. भन्दय  बढी तर ३ 
सम.सम. भन्दय कम मोटयईकय १५ 

 ७२०९.२७.०० --०.५ सम.सम. िय बढी तर १ 
सम.सम.ननयध्ने मोटयईकय १५ 

 ७२०९.२८.०० --०.५ सम.सम. भन्दय कम 
मोटयईकय १५ 

 ७२०९.९०.०० -अन्य  १५ 

७२.१०  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयईको, आच्छयददत, (क्ल्ययड्), 
जलप (प्लेटेड) िय लेवपत 
(कोटेड्) गररएकय फलयम िय 
असमचित इस्पयत (ननए्ल्ियय) 
कय फ्ल्ययटरोल्ड  उत्पयदनहरु ।  
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-अन्य वकससमबयट जस्तय (चजङ्क) 
को जलप िय लेप लगयइएकोाः  

 ७२१०.४१.०० --ककथ टीकृत (गरयगरय पयररएको 
िय कोरुगेटेड्) 30 

७२.११  ६०० सम.सम. भन्दय कम 
िौडयईको, आच्छयददत (क्ल्ययड्), 
जलप (प्लेटेड्) िय लेपन 
(कोटेड्) नभएको फलयमकय िय 
असमचित (नन-्एल्ियय) स्पयतकय 
फ्ल्ययट रोल्ड उत्पयदनहरु ।  

  
-तयप-बेलन (हट-रोल्ड) बयहेक 
अन्य कयम  नभएकोाः  

 ७२११.१३.०० --ियरै तफथ  (औन फोर फेसेज) 
िय क्लोज्ड बक्स पयसमय 
बेसलएको (रोल्ड), १५० सम.सम. 
भन्दय बढी िौडयईको र ४ 
सम.सम.मय नघटन े गरी मोटयई 
भएको, कुण्डली (क्िययल) मय 
नभएको र उच्ियबि बटु्टय 
(प्ययटनथ इन ररलीफ) नभएको । ३० 

 ७२११.१४.०० --अन्य, ४.७५ सम.सम. िय बढी 
मोटयईको ३० 

 ७२११.१९.०० --अन्य ३० 

  
-चशत बेलन (कोल्ड-रोल्ड) 
(कोल्ड ररड्यूस्ड) बयहेक अन्य 
कयम नभएकोाः  
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 ७२११.२३.०० --तौलको वहसयिले कयबथनको 
मयत्रय ०.२५% भन्दय कम भएको ३० 

 ७२११.२९.०० --अन्य ३० 

 ७२११.९०.०० -अन्य ३० 

७२.१३  फलयम िय असमचित स्पयतकय 
(नन ् एल्ियय) कय लयप्सय र 
डण्डीहरु (बयसथ एण्ड रड्स), 
तयपिेसलत (हटरोल्ड), असमसमत 
रुपले बेवह्रएको कुण्डली  
(क्िययल) हरु ।  

  
-अन्याः  

  
--१४ सम.सम. भन्दय कम नयपको 
ब्ययस भएको बतृ्तयकयर 
सतयथकच्छेद (िस सेक्सन) कोाः  

 ७२१३.९१.१० ---८ सम.सम. ननयघेको १० 

७२.१६  फलयम िय असमचित (नन-्एल्ियय 
स्टील) स्पयतकय ऐङ्गल (कोण) 
शेप्स (आकयर) र सेक्सनहरु  
(भयगहरु) ।  

 ७२१६.१०.०० -तयपबेसलत (हट रोल्ड), तयप 
कवर्थत (हटरन) िय तयप 
िवहष्कृत (हट एक्सट्रडेड) बयहेक 
अन्य कययथ नगररएको, ८० 
सम.सम.भन्दय कम उियइ भएको 
य,ु आइ िय एि भयगहरु ३० 
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(सेक्सन्स) 
  

-तयपबेसलत, तयप कवर्थत िय तयप 
िवहष्कृत  बयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, ८० सम.सम.भन्दय कम 
उियइ भएको एल िय टी भयगहरु 
(सेक्सन्स):  

 ७२१६.२१.०० --एल सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.२२.०० --वट सेक्सनहरु ३० 

  
-तयपबेसलत, तयप कवर्थत  िय तयप 
बवहष्कृत  बयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, ८० सम.सम. िय सो 
भन्दय बढी उियइ भएको यू, आइ 
िय एि ्भयगहरु (सेक्सन्स):  

 ७२१६.३१.०० --यू सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.३२.०० --आई सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.३३.०० --एि सेक्सनहरु ३० 

 ७२१६.४०.०० --तयपबेसलत  तयप कवर्थत  िय 
तयप िवहष्कृत बयहेक अन्य कुन ै
कयम नगररएको, ८० सम.सम. िय 
सो भन्दय बढी उियइ भएको, एल 
िय टी भयगहरु  (सेक्सन्स) ३० 

 ७२१६.५०.०० -तयपबेसलत, तयपकवर्थत  िय तयप 
बवहष्कृत  बयहेक अन्य कययथ 
नगररएको, कोणहरु (एङ्गल) 
आकयर (शेप्स) र भयगहरु ३० 
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(सेक्सन्स) 
  

-चशत सनसमथत (कोल्ड फम्डथ) िय 
चशत पररष्कृत (कोल्ड वफसनस्ड) 
बयहेक अन्य कयम नभएकय, 
कोणहरु (एङ्गल्स), आकयरहरु 
(शेप्स) र िण्डहरु (सेक्सन्स):  

 ७२१६.६१.०० --समतल िेलन (फल्ययट रोल्ड) 
उत्पयदनहरुबयट उपलब्ध ३० 

 ७२१६.६९.०० --अन्य  ३० 

  
-अन्याः  

 ७२१६.९१.०० --समतल-बेलन (फ्ल्ययट-रोल्ड) 
उत्पयदनहरुबयट चशत-सनसमथत 
(कोल्ड-फम्डथ) िय चशत पररष्कृत 
(कोल्ड वफसनस्ड) गररएकय  ३० 

 ७२१६.९९.०० --अन्य  ३० 

७२.१७  फलयम िय असमचित स्पयतकय 
तयरहरु (िययर) ।  

 ७२१७.१०.०० -जलप िय लेप नलगयइएको, 
िमकदयर (पोसलस्ड) बनयइएको 
िय नबनयइएको ३० 

 ७२१७.२०.०० -जस्तय (चजङ्क) को जलप िय लेप 
लगयइएको   ३० 

 ७२१७.३०.०० -अन्य अपधयत ु (बेस मेटल) को 
जलप  िय लेप लगयइएको   ३० 

 ७२१७.९०.०० -अन्य  ३० 
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७२.२५  ६०० सम.सम.िय सो भन्दय बढी 
िौडयईको अन्य समचित स्पयत 
(एल्ियय स्टील)कय फ्ल्ययट रोल्ड 
उत्पयदनहरु ।  

  
-सससलकोन-बैद्यसुतक स्पयतकोाः  

 ७२२५.११.०० --ग्रने ओररएण्टेड ३० 

 ७२२५.१९.०० --अन्य  ३० 

 ७२२५.३०.०० -अन्य, तयपिेसलत बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको, कुण्डली 
(क्िययल) मय भएको ३० 

 ७२२५.४०.०० -अन्य, तयपिेसलत बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको  कुण्डली 
(क्िययल) मय नभएको ३० 

 ७२२५.५०.०० -अन्य, शीतिेसलत (कोल्ड रोल्ड) 
(कोल्डररड्युस्ड) बयहेक अन्य 
प्रवियय नगरेको ३० 

  
-अन्याः  

 ७२२५.९१.०० --विद्यतु प्रिेपण प्रविययद्वयरय 
जस्तय (चजङ्क) को जलप िय लेप 
लगयइएको ३० 

 ७२२५.९२.०० --अन्य वकससमबयट जस्तय (चजङ्क) 
को जलप िय लेप लगयइएको ३० 

 ७२२५.९९.०० --अन्य  ३० 

७२.२७  तयपिेसलत (हटरोल्ड), असमसमत  
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रुपले बेवह्रएकय कुण्डली 
(क्िययल) मय भएकय अन्य 
समचित इस्पयतकय लयप्सय र 
डण्डीहरु । 

 ७२२७.१०.०० -उच्ि िेग भएकय इस्पयतको ३० 

 ७२२७.२०.०० -सससलकन म्ययंगसनज इस्पयतकय ३० 

 ७२२७.९०.०० -अन्य ३० 

७३.१२  विद्यतुीय अिरोधक नभएको, 
फलयम िय इस्पयतको बयवटएको 
(स्ट्रयण्डेड्), तयर, डोरी, केिलु, 

संग्रसर्त (प्लेटेड्) वफत्तयहरु 
(बैण्डस)् घएुत्रो हयन्ने डोरी 
(चस्लङ्ग) र यस्तै ।  

 ७३१२.१०.०० -बयवटएको (स्ट्रयण्डेड्) तयर 
(िययर), डोरी र केिलु ३० 

 ७३१२.९०.०० -अन्य ३० 

७३.१७ ७३१७.००.०० फलयम िय इस्पयतको कीलय, 
मसीनय कीलय, रेिण वपन (रइङ 
वपन), कोरुगेटेड नेल, स्ट्ययपल 
(शीर्थक ८३.०५ बयहेककय) र 
यस्तै सयमयनहरु, अरु पदयर्थको 
टयउको भएकय िय नभएकय तर 
तयमयको टयउको भएकय सयमयन 
बयहेक । ३० 

  (२१०) भयग ७४ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (घ) देचि (ज) सम्म  
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हटयइएको छ। 
  (२११)उपशीर्थक 

७४१९.१०.०० हटयइएको छ।  

  (२१२) ७४१९.९ देचि 
७४१९.९९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरुको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्  

 "७४१९.२०.०० -कयष्ट, मोल्ड, स्ट्ययम्प िय फोजथ 
गररएको तर सोभन्दय  बढी कयम 
नगररएकय  १५ 

 ७४१९.८०.०० -अन्य"  १५ 

  (२१३) भयग ७५ को द्रष्टव्य १ 
हटयइएको छ।  

  (२१४) भयग ७५ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ मय रहेको "यस भयगको 
द्रष्टव्य १ (ग)" भन्ने ियक्ययंशको 
सट्टय "पररच्छेद  १५ को द्रष्टव्य 
९ को िण्ड (ग)" भन्ने ियक्ययंश 
रयचिएको छ।  

  (२१५) भयग ७६ को  द्रष्टव्य 
१ हटयइएको छ।  

  (२१६) भयग ७६ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ मय रहेको "यस 
भयगको द्रष्टव्य १ (ग)" भन्न े
ियक्ययंशको सट्टय "पररच्छेद १५ 
को द्रष्टव्य ९ को िण्ड (ग)"  
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भन्ने ियक्ययंश रयचिएको छ।  
  (२१७) भयग ७८ को द्रष्टव्य १ 

हटयइएको छ।  

  (२१८) भयग ७९ को द्रष्टव्य १ 
हटयइएको छ।  

  (२१९) भयग ८० को द्रष्टव्य १ 
हटयइएको छ।  

  (२२०) भयग ८१ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ हटयइएको छ।  

  (२२१)उपशीर्थक 
८१०३.९०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अन्य:  

 ८१०३.९१.०० --धयत ु पगयल्ने भयाँडय (िुससबल) 
हरू १५ 

 ८१०३.९९.०० --अन्य" १५ 

  (२२२) शीर्थक ८१.०६ को 
सट्टय देहययको शीर्थक 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"८१.०६  सबस्मर् र सतनकय समयनहरू, 
अिशेर् र पत्र ुसमेत।  

 ८१०६.१०.०० -तौलको वहसयिले सबस्मर् 
९९.९९ प्रसतशत भन्दय बढी 
भएको १५ 
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 ८१०६.९०.०० -अन्य" १५ 

[८१.०७]  (२2३) शीर्थक ८१.०७ र 
सोकय उपशीर्थकहरू हटयइएको 
छ।  

  (२२४)उपशीर्थक 
८१०९.२०.०० देचि 
८१०९.९०.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-अप्रभयवित (अनरट)  गोमेधयत ु
(चजकोसनयम); िणूथहरू(पयउडसथ):     

 

 

 

८१०९.२१.०० --तौलको वहसयबले ५०० भयग 
चजकोसनयममय १ भयगभन्दय कम 
हयचफ्नयम भएको १५ 

 ८१०९.२९.०० --अन्य १५ 

  -अिशेर् र पत्र:ु  

 ८१०९.३१.०० --तौलको वहसयबले ५०० भयग 
चजकोसनयममय १ भयगभन्दय कम 
हयचफ्नयम भएको १५ 

 ८१०९.३९.०० --अन्य १५ 

  -अन्य:   

 ८१०९.९१.०० --तौलको वहसयबले ५०० भयग 
चजकोसनयममय १ भयगभन्दय कम 
हयचफ्नयम भएको १५ 
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 ८१०९.९९.०० --अन्य" १५ 

  (२२५) शोर्थक ८१.१२ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"८१.१२  बेररसलयम, िोसमयम, हयचफ्नयम,  

रेसनयम, र्यसलयम,  क्ययडसमयम 
जमेसनयम, भेनेसडयम, ग्ययसलयम, 

इचण्डयम, सनयोवियम 
(कोलचम्बयम), यी धयतहुरुकय 
सयमयनहरु, अिशेर् र पत्र ु  
समेत ।"  

  (२२६)उपशीर्थक 
८११२.२९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-   

  "-हयचफ्नयम:  

 ८११२.३१.०० --अप्रभयवित (अनरट); अिशेर् र 
पत्र;ु िणूथहरू (पयउडसथ) १५ 

 ८११२.३९.०० --अन्य १५ 

  -रेसनयम:  

 ८११२.४१.०० --अप्रभयवित (अनरट); अिशेर् र 
पत्र;ु िणूथहरू (पयउडसथ) १५ 

 ८११२.४९.०० --अन्य" १५ 

  (२२७)उपशीर्थक 
८११२.५९.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  
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  "-क्ययडसमयम:  

 ८११२.६१.०० --अिशेर् र पत्र ु १५ 

 ८११२.६९.०० --अन्य" १५ 

  (२२८) पररच्छेद १६ को 
द्रष्टव्य २ को िण्ड (ि) मय 
रहेको "तर, शीर्थक  ८५.१७ र 
८५.२५ देचि ८५.२८ सम्मकय 
सयमयनहरुकय सयर् मखुयतयय 
प्रयोगको लयसग उचत्तकै उपयिु 
अङ्गहरु (पयटथस) लयई शीर्थक 
८५.१७ मय िगीकरण गररनेछ;" 
भने्न दोस्रो ियक्यको सट्टय देहययको 
ियक्य रयचिएको छ:-  

  "तर, शीर्थक  ८५.१७ र ८५.२५ 
देचि ८५.२८ सम्मकय िस्तहुरुकय 
सयर् मखुयतयय प्रयोगको लयसग 
उचत्तकै उपयिु अङ्गहरू (पयटथस) 
लयई शीर्थक ८५.१७ मय िगीकरण 
गररनेछ र शीर्थक ८५.२४ कय 
िस्तहुरूकय सयर्  प्रयोगकय लयसग 
पूणथतयय िय मखुयतयय उपयिु 
अङ्गहरू (पयटथस) लयई शीर्थक 
८५.२९ बयट िगीकरण गररनेछ।"   

  (२२९) पररच्छेद १६ को 
द्रष्टव्य ५ पसछ देहययको द्रष्टव्य 
६ र्वपएको छ:-  

  "६.(क) यस दरबन्दी 
(नोमेन्क्लेिर) भरर नै "विद्यतुीय  
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(इलेचक्ट्रकल) र इलेक्ट्रोसनक 

अिशेर् र पत्र"ु भन्ने 
असभव्यचिले विद्यतुीय 
(इलेचक्ट्रकल) र इलेक्ट्रोसनक 
संयोजनहरू (एसेचम्ब्लज), मदुद्रत 
पररपर् पट (वप्रन्टेड सवकथ ट 
बोडथ) र विद्यतुीय (इलेचक्ट्रकल) 
र इलेक्ट्रोसनक समयनहरूलयई 
जनयउाँछ जनु: 

  (१) टुटफुट, कयाँटछयट िय 
अन्य प्रविययहरूको कयरणले 
सतनीहरूको मौसलक 
उद्देश्यको लयसग प्रयोगहीन 
भएकय िय मौसलक 
प्रयोजनको लयसग लययक 
(वफट) बनयउनको लयसग 
ममथत (ररपेयर) गनथ 
निीकरण (ररफसबथश) गनथ िय 
पनुसनथमयण (ररनोभेट) गनथ 
आसर्थक रूपले उपयिु 
हुाँदैनन;् र  

(२) पररिहन, लोसडङ िय 
अनलोसडङ कययथकय 
अिस्र्यमय प्रत्येक 
सयमयनहरूलयई िसत हनुबयट 
बियउने मनशयय नरयिी 
प्ययकेज गररएकय  िय  
िलयन गररएकय हनु्छन।्   
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(ि) "विद्यतुीय (इलेचक्ट्रकल) र 
इलेक्ट्रोसनक अिशेर् र पत्र ु"  र  
अन्य अिशेर् र पत्रकुय समचित 
िेप (कन्सयइनमेन्ट) हरूलयई 
शीर्थक ८५.४९ बयट िगीकरण 
गररनेछ।  

(ग) यो पररच्छेदले भयग ३८ को 
द्रष्टव्य ४ मय  पररभयवर्त नगरीय 
उत्सचजथत पदयर्थ (म्यसुनससपल 
िेस्ट) लयई समेट्दैन।" 

  (२३०) भयग ८४ को द्रष्टव्य २ 
को सट्टय देहययको द्रष्टव्य २ 
रयचिएको छ:-  

  "२. पररच्छेद १६ को द«ष्टव्य ३ 
र यस भयगको द्रष्टव्य ९ को 
कययथविसध (ओपरेशन) कय 
अधीनमय रही, शीर्थक ८४ .०१ 
देचि ८४ .२४ सम्मकय िय शीर्थक 
८४.८६ कय एक िय असधक 
शीर्थकहरूकय  वििरण अनरुुपकय, 
सयर्सयरै् शीर्थक ८४.२५ देचि 
८४.८० सम्मकय एक िय  
असधक शीर्थकहरूको वििरणसाँग 
पसन समल्ने ियलकय यन्त्र 
(मशीन) िय सयसधत्र (उपकरण िय 
अप्लययन्सेस) लयई पसछल्लो िगथ 
(ल्ययटर ग्रपु) मय होइन, अचघल्लो 
िगथ (फमथर ग्रपु) को उपयिु  
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शीर्थक िय शीर्थक ८४ .८६ 
अन्तगथत न ैिगीकरण  गररनेछ।  

(अ) तर, देहययकय िस्तहुरु 
शीर्थक  ८४.१९ अन्तगथत 
पदैनन:् 

(१) अंकुरण संयन्त्र 
(जसमथनेशन प्लयण्ट) उद्भिन-
पयत्र (इन्क्यूिेटर) िय फुल 
कोरल्ने मशीन (ब्रडुसथ) (शीर्थक 
 ८४.३६); 

(२) अन्न ओस्ययउन े यन्त्रहरु 
(ग्रने ड्ययम्पेसनङ्ग मशीन्स) 
(शीर्थक  ८४.३७); 

(३) उिकुो रस सनकयल्नको 
लयसग विसरण औजयरहरु 
(सडफ्यूचजंग एपर्र ययटस) (शीर्थक 
 ८४.३८); 

(४) कपडय बनु्ने धयगोहरू 
(टेक्सटयइल ययनथस)् बनुेको 
कपडय (फ्ययसब्रक्स) िय कपडय 
पदयर्थकय तययरी िस्तहुरुको 
तयपोपियर (वहट वट्रटमेण्ट) 
सनसमत्तकय यन्त्रयिली (मेचशनरी) 
(शीर्थक  ८४ .५१); िय 

(५) ययचन्त्रक पररियलनको 
लयसग रूपयवङ्कत (सडजयइन्ड), 
तयपमयनको पररितथन, आिश्यक 
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भए पसन पूरक (िय गौण) मयत्र 
भएको, यन्त्रयिली (मेचशनरी) िय 
संयन्त्र (प्लयण्ट)।  

(आ) देहययकय िस्तहुरु शीर्थक 
८४.२२ अन्तगथत पदैनन:् 

(१) झोलय िय त्यस्तै 
वकससमकय आधयनपयत्र 
(कन्टेनसथ) लयई बन्द गनथको 
लयसग ससउने कल (सइुङ्ग 
मशीन) (शीर्थक  ८४ .५२); 
िय 

(२) शीर्थक ८४.७२ को 
कयययथलय (अवफस) यन्त्रयिली 
(मेचशनरी)। 

(इ) शीर्थक ८४ .२४ मय 
देहययकय मयलिस्तहुरु पदैनना्ः 

(१) इङ्क-जेट मदु्रण यन्त्रहरू 
 (वप्रचण्टङ्ग मेचशन) (शीर्थक 
८४.४३); िय 

(२) ियटर-जेट कवटङ्ग यन्त्र 
(मेचशन) (शीर्थक 
८४.५६)।" 

 

 
 (२३१) भयग ८४ को द्रष्टव्य ४ 

पसछ देहययको द्रष्टव्य ५ र्पी 
सयविकको द्रष्टव्य ५ देचि ८ 
सम्मलयई िमश: द्रष्टव्य ६ देचि  
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९ सम्म पनु: िमयङ्कन गररएको 
छ:- 

  "५.शीर्थक ८४.६२ को 
प्रयोजनको लयसग "लम्बयइमय 
चिरेको रेिय (चस्लवटङ लयइन)" 
िेप्टय उत्पयदनहरूकय लयसग 
कुण्डली (क्ियइल) लयई ससधय 
बनयउने (अनक्ियइलर), कुण्डली 
(क्ियइल) लयई च्ययप्टो बनयउन े
(फ्लयटनर), लम्बयइमय चिने 
(चस्लटर) र पनु: कुण्डली 
बनयउने (ररक्ियइलर) को 
संयोजनबयट बनेको एउटय 
प्रविययत्मक (प्रसेससङ) रेिय हो। 
िेप्टय उत्पयदनहरूको लयसग 
"लम्ियइमय कयटेको रेिय (कट-
टु-लेङ्कर्-लयइन)" कुण्डली 
(क्ियइल) लयई ससधय बनयउन े
(अनक्ियइलर), कुण्डली 
(क्ियइल) लयई च्ययप्टो बनयउन े
(फ्लयटनर) र कत्रन े (चशयर) 
कययथबयट बनेको एउटय 
प्रविययत्मक रेिय हो।"   

  (२३२) सयविकको द्रष्टव्य ५ 
हयल कययम गररएको द्रष्टव्य (६) 
को िण्ड (ई) मय रहेकय "द्रष्टव्य 
५(इ)" भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
"द्रष्टव्य ६(इ)" भन्ने शब्दहरू  
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रयचिएकय छन।् 
  (२3३) भयग ८४ को हयल 

पनु:िमयवङ्कत द्रष्टव्य ९ पसछ 
देहययको द्रष्टव्य १० र्पी 
सयविकको द्रष्टव्य ९ लयई द्रष्टव्य 
११ मय पनु: िमयङ्कन गररएको 
छ:-  

  "१०. शीर्थक ८४.८५ को 
प्रयोजनको लयसग "र्वपएको 
उत्पयदन (एसडवटि 
म्ययनफु्ययक्िररङ)" (३डी 
वप्रचन्टङको रूपमय पसन बचुझने) 
भन्नयले पदयर्थहरू (उदयहरणको 
लयसग धयत,ु प्लयवष्टकहरू र 
मयटोहरू (सेरयसमक्स)) लयई 
एकपसछ अको जोड्ने, तह 
समलयउने र एकत्रीकरण 

(कन्सोसलडेसन) र जमयउने कययथ 
(सोसलडीवफकेसन) गरी एउटय 
सडचजटल मोडेलको आधयरमय 
भौसतक िस्तहुरू सनमयथण गने 
कययथलयई जनयउाँछ। 

पररच्छेद -१६ को द्रष्टव्य १ र 
भयग ८४ को द्रष्टव्य १को 
अधीनमय रही शीर्थक ८४.८५ 
को वििरणसाँग समल्ने यन्त्र 
उपकरणहरूलयई यसै शीर्थकमय 
िगीकरण गररनेछ र यस  
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दरबन्दीको अन्य शीर्थकबयट 
िगीकरण गररने छैन।"    

  (२३४) सयविकको द्रष्टव्य ९ 
(हयल पनु:िमयवङ्कत द्रष्टव्य ११ 
को िण्ड (अ) मय रहेकय 
"द्रष्टव्यहरू ९(अ) र ९(आ)" 
भन्ने शब्दहरुको सट्टय द्रष्टव्य 
"१२(अ) र १२(आ)" भन्ने 
शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (२३५) भयग ८४ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ मय रहेको "द्रष्टव्य ५ 
(इ)" भन्ने शब्दहरूको को सट्टय 
"द्रष्टव्य ६(इ)" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (२३६) शीर्थक ८४.१४ मय 
भएको शीर्थक पयठको सट्टय 
देहययको शीर्थक पयठ रयचिएको 
छ:-  

"८४.१४  हयियदयर पम्प िय भ्ययकुम पम्प, 

हयिय िय अन्य ग्ययाँस संपीसडत्रहरु 
(कम्प्रसेर) र पंियहरु; वफल्टरहरू 
जडेको िय नजडेको पंिय 
समयविष्ट भएको ियय ु संियर 
(भेचन्टलेवटङ्ग) कय िय 
ररसयइचक्लङ हडुहरू; वफल्टरहरू 
जोसडएकय िय नजोसडएकय ग्ययस 
नसछने जैविक सरुचित  
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क्ययसबनेटहरू।"  
  (२३७)उपशीर्थक 

८४१४.६०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "८४१४.७०.०० -ग्ययस नसछने जैविक सरुचित 

क्ययसबनेटहरू।" १५ 

  (२३८)उपशीर्थक 
८४१८.१०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "८४१८.१०.०० -छुटै्ट बयवहरी ढोकयहरू 
(एक्स्टनथल डोर) िय घरयथ (रिर) 
हरू िय सतनकय संयोजन 
(कचम्बनेशन) हरू जडयन भएकय 
संयिु रेवफ्रचजरेटर-वफ्रजरहरू" १५ 

  (२३९)उपशीर्थक 
८४१९.११.००      पसछ 
देहययको उपशीर्थक र्प गररएको 
छ:-  

 "८४१९.१२.०० --सौयथ शचिबयट िल्ने पयनी 
ततयउने वहटरहरू (सोलयर ियटर 
वहटसथ)"  १० 

  (२४०)उपशीर्थक 
८४१९.१९.१० र 
८४१९.१९.९० हटयई देहययको 
उपशीर्थक रयचिएको छ।  
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 "८४१९.१९.०० --अन्य"  १० 

  (२४१) ८४१९.३ देचि 
८४१९.३९.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

  "-सकुयउने यन्त्रहरू(रययसथ):  

 ८४१९.३३.०० --वहमशषु्कीकरण उपकरणहरू 

(लययोवफलयइजेसन एपर्र ययटस), 
वहमशषु्कीकरण एकयइ (वफ्रज 
रयइङ यसुनट) र  पिकय 
वकससमकय सकुयउने उपकरणहरू  
(स्प्र ेरययसथ)   ५ 

 ८४१९.३४.०० --अन्य, कृवर् उत्पयदनको लयसग  ५ 

 ८४१९.३५.०० --अन्य, कयठ, कयगजको पल्प, 
कयगज र कयगजगयतयको लयसग  ५ 

 ८४१९.३९.०० --अन्य"  ५ 

  (२४२)उपशीर्थक 
८४२१.३१.०० पसछ देहययको 
र्प गररएको छ:-  

 "८४२१.३२.०० --आन्तररक कम्बसन 
इचन्जनहरूबयट सनस्कने ग्ययसलयई 
पररशोधन िय सनस्पन्दन 
सनसमत्तकय, संयोजन भएकय िय 
नभएकय, क्ययटसलक कन्भटथरहरू 
िय कण सनस्पन्दकहरू १५ 
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(पयवटथकुलेट वफल्टसथ)" 
  (२४३)उपशीर्थक 

८४२८.६०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "८४२८.७०.०० -औद्योसगक रोबोटहरू" ५ 

  (२४४) शीर्थक ८४.३८ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"८४.३८  प्रयणीजन्य (एसनमल) िय 
अियष्पशील िनस्पसत (वफक्स्ड 
भेचजटेबल) िय सूक्ष्मजैविक 
(मयइिोसबयल) बोसो िय तेलको 
सनष्कर्थण (एक्सट्रययक्सन) िय 
तययर (वप्रपरेशन) गनथ सनसमत्तकय 
यन्त्रयिली बयहेक, ियद्य िय पेय 
पदयर्थको औद्योसगक तययरी िय 
उत्पयदनको लयसग ियवहने  यस 
भयगमय अन्यत्र उल्लेि नभएकय 
िय समयिेश नभएकय  यन्त्रयिली 
(मेचशनरी)।  

  (२४५) शीर्थक ८४.६२ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"८४.६२  धयतलुयई ततयएर वपटेर आकयर 
ददने (फोचजथङ्ग) घनले ठोक्न े
(ह्ययमररङ्ग) िय सयाँिोमय हयलेर  
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आकयर ददने (डयइफोचजथङ) 
(रोसलङ समलहरू बयहेक); 
विययद्वयरय धयतकुो कयम गनथ 
सनसमत्तकय ययचन्त्रक औजयर 
(मेचशन टुल्स) संपीडक िय 
दयियन्त्र (प्रसेेस) हरु समेत; 

धयतलुयई बङ्गययएर (बेचण्डङ्ग), 
मोडेर (फोचल्डङ्ग), सोझो पयरेर 
(स्टे्रटेसनङ्ग), िेप्टो पयरेर 
(फ्ल्ययटेसनङ्ग), कते्रर (चशयररङ्ग), 
सछद्र पयरेर (पचन्िङ्ग) िय ियाँिय 
बनयएर िय प्ियल पयने (नोचिङ्ग िय 
सनबसलङ) (र- बेन्िहरू बयहेक) 
विययद्वयरय  धयतकुो कयम गनथ 
सनसमत्तकय ययचन्त्रक औजयरहरु-
मेचशन (टुल्स) (प्रसेहरू, 
लम्बयइमय चिने र लम्बयइमय 
कयट्न े समेत); धयत ुिय धयतकुो 
कयरबयइड्को कयम गने संपीडक 
िय दयबक यन्त्रहरु (प्रसेेस), मयसर् 
उल्लेि नभएकय । 

  -धयतलुयई वपटेर आकयर ददने तयप 
असभरूपण (हट फसमथङ) 
यन्त्रहरू, सयाँिोमय ढयलेर आकयर 
ददने (डयइ फोचजथङ)(प्रसेहरू 
समेत) र ततयएर वपट्ने घन (हट 
ह्ययमर) हरू:     

 ८४६२.११.०० --क्लोज्ड डयइफोचजथङ यन्त्रहरू ५ 
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 ८४६२.१९.०० --अन्य ५ 

  -िेप्टय उत्पयदनहरूको लयसग 
बङ्कग्ययउने, मोड्ने, सोझो पयने, 
िय च्ययप्टो पयने (प्रसे बे्रकहरू 
समेत) यन्त्रहरू:  

 ८४६२.२२.०० --प्रोफयइल बनयउने यन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.२३.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत प्रेस 
बे्रकहरू ५ 

 ८४६२.२४.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत 
प्ययनल बेन्डरहरू ५ 

 ८४६२.२५.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत 
रोल बनयउने  यन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.२६.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत 
बङ्कग्ययउने, मोड्ने, सोझो पयने, 
िय च्ययप्टो पयने अन्य यन्त्रहरू  

 ८४६२.२९.०० --अन्य  ५ 

  -िेप्टय उत्पयदनहरूको  लयसग 
प्ियल पयने र कत्रने यन्त्रहरू 
संयोजन भएकय बयहेक लम्बयइमय 
चिने (चस्लवटङ लयइन्स)्, 
लम्बयइमय कयट्ने (कट-टु-लेङ्कर् 

लयइन्स) र अन्य कत्रन े
(चशयररङ) यन्त्रहरू (प्रसेहरू 
बयहेक);  

 ८४६२.३२.०० --लम्बयइमय चिने (चस्लवटङ ५ 
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लयइन्स)  र लम्बयइमय कयट्न े
(कट-टु-लेङ्कर् लयइन्स)  

 ८४६२.३३.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत 

कत्रने (चशयररङ) यन्त्रहरू ५ 

 ८४६२.३९.०० --अन्य ५ 

  -िेप्टय उत्पयदनहरूकय लयसग 
प्ियल पयने र कत्रने यन्त्रहरू 
जोसडएकय लगययत  सछद्रहरू 
बनयउने (पचन्िङ),ियाँियहरू 
बनयउने (नोचिङ) िय प्ियल पयने 
(सनबसलङ) (प्रसेहरू बयहेक) 
यन्त्रहरू:  

 

 

८४६२.४२.००  --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत 
५ 

 ८४६२.४९.०० --अन्य ५ 

  -नली, पयइप, िोिय िण्ड (हलो 
सेक्सन) र छड (बयर) (प्रसेहरू 
बयहेक) कय कययथकय लयसग 
यन्त्रहरू:   

 ८४६२.५१.०० --सयचङ्कखयक रूपले सनयचन्त्रत ५ 

 ८४६२.५९.०० --अन्य ५ 

  -शीत धयत ु(कोल्ड मेटल) 
कययथकय प्रसेहरू:  

 ८४६२.६१.०० --हयइरोसलक प्रसेहरू ५ 

 ८४६२.६२.०० --मेकयसनकल प्रसेहरू ५ 
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 ८४६२.६३.०० --सिो-प्रसेहरू ५ 

 ८४६२.६९.०० --अन्य   ५ 

 ८४६२.९०.०० -अन्य" ५ 

  (२४६)उपशीर्थक 
८४७९.२०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "८४७९.२०.०० -जीिजन्तजुन्य  िय अियष्पशील 
ियनस्पसतक िय  सूक्ष्मजैविक 
बोसो िय तेल तययर गने िय 
सनष्कर्थण सनसमत्तकय यन्त्रयिली" ५ 

  (२४७)उपशीर्थक 
८४७९.८२.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "८४७९.८३.०० --शीत (कोल्ड)  समचस्र्सतक 
(आइसोस्टेवटक) प्रसेहरू" ५ 

  (२४८)उपशीर्थक 
८४८२.४०.०० र 
८४८२.५०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

 "८४८२.४०.०० -सनडल रोलर सबयररङ्गहरू, केज 
र सनडल रोलर जडयनहरू 
(एसेमबसलज)  समेत ५ 

 ८४८२.५०.०० -अन्य बेलनयकयर रोलर ५ 



 

485 
 

सबयररङ्गहरू, केज र सनडल रोलर 
जडयनहरू (एसेमबसलज)  समेत" 

  
 

(२४९) शीर्थक ८४.८४ पसछ 
देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"८४.८५  एसडवटि उत्पयदनकय लयसग  यन्त्र 
(मेचशन) हरू। (३डी वप्रचन्टङ्गको 
रुपमय पसन बचुझने)  

 ८४८५.१०.०० -धयत ुरयिेर बनयउने     ५ 

 ८४८५.२०.०० -प्लयवष्टक िय रबर रयिेर बनयउने   ५ 

 ८४८५.३०.०० -प्लयष्टर, ससमेन्ट, मयटो िय कयाँि 
रयिेर बनयउने ५ 

 ८४८५.८०.०० -अन्य  ५ 

 ८४८५.९०.०० -पयटथपूजयथहरू" ५ 

  (२५०) शीर्थक ८४.८६ को 
शीर्थक पयठमय रहेकय "द्रष्टव्य 
९(इ)" भन्ने शब्दहरूको  सट्टय 
"द्रष्टव्य ११(इ)" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्   

  (२५१)उपशीर्थक 
८४८६.४०.०० को उपशीर्थक 
पयठमय रहेकय "द्रष्टव्य ९(इ)" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टय "द्रष्टव्य 
११(इ)" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन।्  
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  (२५२) भयग ८५ को द्रष्टव्य ४ 
पसछ देहययको नाँयय द्रष्टव्य ५ र्प 
गरी सयविकको द्रष्टव्य ५ लयई 
द्रष्टव्य ६ कययम गररएको छ:-   

  "५.शीर्थक ८५.१७ को 
प्रयोजनको लयसग "स्मयटथफोनहरू" 

भन्नयले स्िियसलत आाँकडय 
प्रशोधन यन्त्रले जस्तै डयउनलोड  
गने, तेस्रो पिीय एचप्लकेशनहरू 
लगययत  एकैसयर् धेरै 
एचप्लकेशनहरू िल्ने जस्तय 
कययथहरू सम्पयदन गने गरी 
रूपयवङ्कत गररएकय सडचजटल 
क्ययमरयहरू र मयगथसनदेशन 
सहययतय प्रणयली (न्ययसभगेशनल 
एड ससस्टम) जस्तय अन्य 
विशेर्तयहरू एकीकृत गररएकय िय 
नगररएकय, मोबयइल सञ्चयलन 
प्रणयली (टेसलफोन अपरेवटङ 
ससस्टम) जसडत सेललुर 
नेटिकथ हरूकय लयसग बनयइएकय  
टेसलफोनहरू सम्झन ुपछथ।"     

  (२५३) भयग ८५ को सयविकको 
द्रष्टव्य ५ हयल कययम गररएको 
६ पसछ देहययको नाँयय द्रष्टव्य ७ 
र्पी सयविकको द्रष्टव्य ६ देचि 
८ सम्मलयई द्रष्टव्य ८ देचि १० 
कययम गररएको छ:-  
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  "७. शीर्थक ८५.२४ को 
प्रयोजनको लयसग "समतल 
प्रदशथन पट मोड्यूलहरू 
(फ्ल्ययट प्ययनल सडस्प्ले 

मोड्यूल्स)" भन्नयले प्रयोग 
गनुथभन्दय पवहले अन्य 
शीर्थककय िस्तहुरूमय समयिेश 
गनुथपने गरी रूपयङ्कन गररएकय, 
सूिनय प्रदशथनको लयसग 
कचम्तमय प्रदशथन चस्िन 
जोसडएकय सयधन िय 
उपकरणहरूलयई जनयउाँछ। 
समतल प्रदशथन पट 

मोड्यूलहरूकय लयसग प्रदशथन 
चस्िनहरूमय, तर यसतमय मयत्र 
सीसमत नभई समतल 
(फ्ल्ययट), घमुयइएकय (कभ्डथ), 
लिकदयर (फ्लेकचजिल), 
दोबयनथ समल्ने (फोल्डेबल) िय 
तन्कयउन समल्ने (स्टे्रिेिल) 
स्िरूपकय  समयिेश हनु्छन।् 

समतल प्रदशथन पट  
मोड्यूलहरू दृश्य सङे्कतहरू 
प्रयप्त (ररसससभङ) गने  र 
त्यस्तय संकेतहरूलयई  
प्रदशथनमय वपक्सेलहरूमय 
विसनयोजन गनथ आिश्यक पने 
असतररि अियि (इसलमेन्ट)  
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हरू समयिेश गररएकय हनु 
सक्छन।् तर शीर्थक 
८५.२४ ले दृष्य संकेतहरू 
(उदयहरणको लयसग स्केलर 
आइसी, डीकोडर आइसी, यय 
एचप्लकेशन प्रोसेसरहरू) िय 
अन्य शीर्थकहरूकय 
मयलिस्तकुो विशेर्तय भएकय 
प्रदशथन मोड्यूलहरूलयई 
समेट्दैन। 

   यस द्रष्टव्यमय पररभयवर्त 
समतल प्रदशथन पट  
मोड्यूलहरूको िगीकरणको 
लयसग यस दरबन्दीको अन्य   
शीर्थकभन्दय  शीर्थक ८५.२४ 
लयई  प्रयर्समकतय ददइने छ। 

  (२५४) भयग ८५ को सयविकको 
द्रष्टव्य ८ हयल हयल कययम 
गररएको द्रष्टब्य १० पसछ 
देहययको नाँयय द्रष्टव्य ११ र्प 
गररएको छ:-    

  "११. शीर्थक ८५.३९ को 
प्रयोजनको लयसग "लयइट- 
इसमवटङ्ग डययोड (एलइडी) 
प्रकयशकय िोतहरू (लयइट 
सोसेस)" भन्ने असभव्यचिले 
देहययकय कुरयहरूलयई समयिेश 
गदथछ:   
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(क) विद्यतुीय पररपर्मय 
व्यिचस्र्त गररएकय लयइट- 
इसमवटङ्ग डययोडहरूमय 
आधयररत  र्प अियिहरू 
जस्तै विद्यतुीय, ययचन्त्रक, 
तयपक िय अचप्टकल    
तत्िहरू भएकय विद्यतुीय 
प्रकयशकय िोतहरू । 
सतनीहरूमय  विभि 
(सडचस्िट) सविय तत्िहरू, 
विभि (सडचष्िट) सनचष्िय 
तत्िहरू िय विद्यतु आपूती 
िय विद्यतु सनयन्त्रणको 
प्रयोजनको लयसग  शीर्थक 
८५.३६ िय ८५.४२ कय 
सयमयनहरू पसन रयचिएकय 
हनु्छन।् लयइट इसमवटङ्ग 
डययोड मोड्यूलहरू सचजलै 
स्र्यपनय (इन्स्टलेशन) 
गनथको लयसग िय  प्रकयशमय 
प्रसतस्र्यपनयको लयसग र 
ययचन्त्रक तर्य विद्यतुीय 
सम्पकथ  ससुनचश्चततयको लयसग 
क्ययप रूपयवङ्कत हुाँदैनन।्  

(ि) "लयइट-इसमवटङ्ग डययोड 
बत्तीहरू"  जनु एक िय बढी 
एलइडी मोड्यूलहरू र 
सबद्यतुीय, ययचन्त्रक, तयपक 
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िय अचप्टकल तत्िहरू भएकय 
विद्यतुीय प्रकयशकय िोतहरू 
हनु। लयइट-इसमवटङ्ग डययोड 
(एलइडी) मोड्यूल र लयइट-
इसमवटङ्ग डययोड बत्तीहरू 
बीिको सभन्नतय के हो भने 
सचजलै स्र्यपनय 
(इन्स्टलेशन) गनथको लयसग 
िय प्रकयश प्रसतस्र्यपनयको 
लयसग र ययचन्त्रक तर्य 
विद्यतुीय सम्पकथ  
ससुनचश्चततयको लयसग बत्तीहरु 
क्ययप रूपयवङ्कत (क्ययप 
सडजयइन्ड) हनु्छन।्    

  (२५५) भयग ८५ को सयविकको 
द्रष्टव्य ९ लयई १२ कययम 
गररएको छ । भयग ८५ को 
सयविकको द्रष्टव्य ९ को िण्ड 
(क) हयल कययम गररएको द्रष्टव्य 
१२ को िण्ड (क) को सट्टय 
देहययको िण्ड  (क) रयचिएको 
छ:-  

  "(क) (अ) “अधथ-संियहक (सेसम-
कन्डक्टर) सयधनहरू 
(सडभयइसेस)” भन्नयले विद्यतु िेत्र 
(इलेचक्ट्रक वफल्ड) को अनपु्रयोग 
(अचप्लकेशन) मय प्रसतरोधकतय 
(रेससचस्टसभटी) को विसभन्नतय  
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(भ्ययररएशन) मयसर् पररियलन 
(अपरेशन) भर पने अधथ संियहक 
सयधनहरू (सेसमकन्डक्टर 
सडभयइसेज) लयई जनयउाँछ। 

अधथ-संियहक सयधनहरूमय 
सहययक कययथहरूकय सविय िय 
सनचष्िय सयधनहरू जडयन भएकय 
िय   नभएकय एकयसधक (प्लरुल) 
तत्िहरू (एलमेन्ट्स)कय संयोजन 
(एसेम्बली) पसन समयिेश हनु 
सक्छन। 

यो पररभयर्यको प्रयोजनको लयसग 
"अधथ-संियहकमय आधयररत 
ट्रयन्स्ड्युसरहरू" भनेकय 
आन्तररक (इचन्ट्रचन्जक) कययथ 
सम्पयदन गने र  कुनै पसन 
प्रकयरको भौसतक िय रयसययसनक 
दृष्य घटनय िय कययथलयई 
विद्यतुीय संकेतमय िय विद्यतुीय 
संकेतलयई कुनै प्रकयरको भौसतक 
घटनय (फेनोमेनय) िय कययथमय 
पररितथन गनथ सिम विभि 
(सडस्कृट) प्रकयरकय अधथ-
संियहकमय आधयररत सेन्सरहरू, 
अधथ-संियहकमय आधयररत 
एक्िएुटरहरू, अधथ-संियहकमय 
आधयररत रेजोनेटरहरू र अधथ-
संियहकमय आधयररत 
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ओचस्सलेटरहरू हनु ्। 

अधथ-संियहकमय आधयररत 
ट्रयन्सड्युसरहरूमय सिै तत्िहरू 
अविभि वकससमले संयोजन 
गररएकय हनु्छन र सतनीहरुको 
सनमयथण िय कययथलयई सिम 
बनयउन आिश्यक सयमग्रीहरू 
अविभि वकससमले संलग्न 
गररएकय पसन  हनु सक्छन।् 

देहययकय  असभव्यचिहरूको अर्थ: 
  (१) "अधथ-संियहकमय आधयररत" 

भन्नयले अधथ-संियहक आधयर 
(सब्सटे्रट) मय बनयइएकय िय 
सनमयथण गररएकय िय अधथ-
संियहक पदयर्थहरूबयट बनेकय, 
अधथ-संियहक प्रविसधद्वयरय सनमयथण 
गररएकय, जसमय अधथ-संियहक 
आधयर (सब्सटे्रट) िय   पदयर्थले 
ट्रयन्सड्यूसरको कययथ र      
सनष्पयदनको महत्िपूणथ र  
अपररितथनीय भसूमकय िेलेको 
हनु्छ र यसको सञ्चयलन भौसतक, 
विद्यतुीय, रयसययसनक र 
अचप्टकल गणुहरू लगययत अधथ-
संियहक गणुहरू (प्रपवटथज) मय 
आधयररत हनु्छ।   

  (२) "भौसतक िय रयसययसनक  
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दृष्य घटनयहरू (फेनोमेनय)", 
दियि (प्रसेर), ध्िसनक तरङ्गहरू 

(अकुचस्टक िेभ्स), गसतिधथन 
(एचक्सलेरेसन), कम्पन 
(भयइबे्रसन), ियल (मभुमेन्ट), 
असभविन्ययस (ओररयन्टेसन), 
सनष्पीडन (स्टे्रन), िमु्बकीय 
िेत्रको बल (म्ययग्नवेटक वफल्ड 
स्टे्रङ्कर्), विद्यतुीय िेत्रको बल 
(इलेचक्ट्रक वफल्ड स्टे्रङ्कर्), 
प्रकयश, रेसडयोधसमथतय (रेसडयो 
एचक्टसभटी), आद्रतय (ह्यसुमसडवट), 
बहयि (फ्लो), रयसययसनक 
सघनतय (केसमकल कन्सन्टे्रसन) 
इत्ययदद संग सम्बचन्धत छन।्   

  (३) "अधथ-संियहकमय आधयररत 
सेन्सर" अधथ-संियहक सयधन 
(सडभयइस) को एउटय प्रकयर हो 
जसमय मयइिोइलेकट्रोसनक िय 
ययचन्त्रक संरिनयहरू रहेकय 
हनु्छन,् वयनीहरू स्रू्ल रुपमय िय 
अधथ-संियहकको सतहमय तययर 
गररएकय हनु्छन ् र भौसतक िय 
रयसययसनक पररमयणहरू पत्तय 
लगयउने कययथ गदथछन ्र विद्यतुीय 
गणु (प्रोपटी) मय हनुे पररितथन 
िय ययचन्त्रक (मेकयसनकल) 
संरिनयको विस्र्यपनकय कयरणले 
सतनलयई विद्यतुीय संकेतमय  
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बदल्छन।्  
  (४) "अधथ-संियहकमय आधयररत 

प्रितथक (एक्िएुटर)" अधथ-
संियहक सयधन (सडभयइस) को 
एउटय प्रकयर हो जसमय  

मयइिोइलेक्ट्रोसनक िय ययचन्त्रक 
(मेकयसनकल) संरिनयहरू रहेकय 
हनु्छन,् वयनीहरू स्रू्ल रुपमय िय 
अधथसंियहकको सतहमय ससजथनय 
गररएकय हनु्छन ् र वयनले 
विद्यतुीय संकेतलयई भौसतक 
गसतमय पररितथन गने कयम 
गदथछन ्।  

  (५) "अधथ-संियहकमय आधयररत 
प्रसतध्िसनत यन्त्र (रेजोनेटर)" 
अधथ-संियहक सयधन (सडभयइस) 
को एउटय प्रकयर हो जसमय 
मयइिोइलेक्ट्रोसनक िय ययचन्त्रक 
(मेकयसनकल) संरिनयहरू रहेकय 
हनु्छन,् वयनीहरू स्रू्ल रुपमय िय 
अधथसंियहकको सतहमय ससजथनय 
गररएकय हनु्छन ् र वयनले पूिथ 
सनधयथररत आिृसतको ययचन्त्रक िय 
विद्यतुीय दोलन (ओचस्सलेशन)  
ससजथनय गदथछन ्जनु ियह्य आदयन 
(इन्पटु)को प्रसतवियय स्िरूप 
उत्पन्न हनुे ती संरिनयको भौसतक 
ज्ययसमसत (वफचजकल चजयोमेट्री)  
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मय भर पदथछ ।  
  (६) “अधथसंियहकमय आधयररत 

दोलक (ओचस्सलेटर)  ” 
अधथसंियहक सयधनको एउटय 
प्रकयर हो  जसमय 
मयइिोइलेक्ट्रोसनक िय ययचन्त्रक 
(मेकयसनकल)  संरिनयहरू रहेकय 
हनु्छन,् सतनीहरू स्रू्ल रुपमय िय 
अधथसंियहक (सेसमकन्डक्टर) को 
सतहमय ससजथनय गररएकय हनु्छन ्
र वयनले ती संरिनयको भौसतक 
ज्ययसमती  (वफचजकल चजयोमेट्री) 
मय आधयररत पूिथ सनधयथररत 
आिृचत्तको ययचन्त्रक िय विद्यतुीय 
दोलन (ओचस्सलेशन) ससजथनय गने 
कयम गदथछन ्।  

  (आ) "लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरू 
(एलइडी)" विद्यतुीय रूपमय 
एकआपसमय आबि भएकय िय 
नभएकय र सरुियत्मक 
डययोडहरूसंग जोसडएकय िय 
नजोसडएकय अधथसंियहक पदयर्थमय 
आधयररत अधथसंियहक सयधनहरू 
हनु ् जसले विद्यतुीय ऊजयथलयई 
दृष्य, इन्फ्रय-रेड िय परयबैंगनी 
(अल्ट्रयभ्ियलेट) वकरणहरूमय 
बदल्छन।् शीर्थक ८५.41कय 
लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरूमय  
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शचि (पयिर) आपूसतथ (सप्लयइ)  
गने िय  शचि (पयिर) सनयन्त्रण 
(कन्ट्रोल)  गने उद्देश्यकय लयसग  
तत्िहरू (एसलमेन्ट्स) समयिेश 
गररएकय हुाँदैनन।्" 

  (२५६) भयग ८५ को सयविकको 
द्रष्टव्य ९ को िण्ड (ि) को 
उपिण्ड (ई) को ३(क) हयल 
कययम गररएको द्रष्टव्य १२ को 
िण्ड (ि) को उपिण्ड (ई) को 
३(क) को सट्टय देहययको ३(क)  
रयचिएको छ:-  

  "३(क) "सससलकनमय आधयररत 
सेन्सरहरू" मय 
मयइिोइलेक्ट्रोसनक िय ययचन्त्रक 
(मेकयसनकल) संरिनयहरू रहेकय 
हनु्छन ्वयनीहरू स्रू्ल रूपमय िय 
अधथसंियहकको सतहमय तययर 
गररएकय हनु्छन ् र भौसतक िय 
रयसययसनक दृष्य घटनयहरू 
(फेनोमेनय) पत्तय लगयउने कययथ 
गदथछन ् र विद्यतुीय गणु 
(प्रोपटी)मय हनुे पररितथन िय 
मेकयसनकल संरिनयको 
विस्र्यपनकय कयरणले सतनलयई 
विद्यतुीय संकेतमय पयरिमण 
(ट्रयन्सड्यूस) गदथछन।् "भौसतक 
िय रयसययसनक दृष्य घटनयहरू  
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(फेनोमनेय)" दियब (प्रसेर), ध्िनी 
तरंग (अकुचस्टक िेभ), गसतिधथन 
(एक्सीलरेशन), कम्पन 
(भयइबे्रशन), ियल (मभुमेन्ट), 
ओररयन्टेसन), सनष्पीडन (स्टे्रन),  
िमु्बकीय िेत्रको बल 
(म्ययग्नेवटक वफल्ड स्टे्रङ्कर्), 
विद्यतुीय िेत्रको बल (इलेचक्ट्रक 
वफल्ड स्टे्रङ्कर्), प्रकयश (लयइट), 
रेसडयोधसमथतय (रेसडयोएचक्टसभटी),  
आद्रथतय (ह्यसुमसडवट), प्रियह 
(फ्लो), रयसययसनक सघनतय 
(केसमकल कन्सन्टे्रसन) 
इत्ययददसंग सम्बचन्धत छन।्"   

  (२५७) भयग ८५ को द्रष्टव्य 
१० हटयइएको छ।  

  (२५८) भयग ८५ को 
"उपशीर्थक-द्रष्टव्य" भन्ने  
शब्दहरूको  सट्टय "उपशीर्थक 
द्रष्टव्यहरू" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (२५९) भयग ८५ को देहययकय 
१ देचि ३ सम्मकय नययाँ 
उपशीर्थक द्रष्टव्यहरु  रयिी 
सयविकको उपशीर्थक द्रष्टव्य १ 
लयई उपशीर्थक द्रष्टव्य ४ कययम 
गररएको छ:   
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  "१. उपशीर्थक ८५२५.८१.०० 
ले केिल देहययकय  एक िय 
बढी विशेर्तयहरू भएकय उच्ि 
गसतकय टेसलभीजन क्ययमरयहरू, 
सडचजटल क्ययमरयहरू र सभसडयो 
क्ययमरय रेकडथरहरूलयई 
समटे्दछ: 

-  लेिन गसत प्रसत 
मयइिोसेकेण्ड ०.५ 
समसलसमटरभन्दय बढी भएकय; 

- टयइम ररजोल्यसुन ५०  
न्ययनोसेकेण्ड िय कम भएकय; 

 -  फे्रम दर प्रसतसेकेण्ड 
२२५००० फे्रमभन्दय बढी 
भएकय   

  २. उपशीर्थक ८५२५.८२.०० 
को सम्बन्धमय, विवकरणबयट 
बियउने (रेसडयसन-हयडेन्ड)  िय 
विवकरण सवहष्ण ु (रेसडएसन-
टोलरेन्ट) टेसलभीजन क्ययमरयहरू, 
सडचजटल क्ययमरयहरू, सभसडयो 
क्ययमरय रेकडथरहरु उच्ि-विवकरण 
ियतयिरणमय सञ्चयलन गनथ सवकने 
गरी रूपयवङ्कत िय ससल गररएकय 
हनु्छन ् । यी क्ययमरयहरू 
पररियलन सगरयिट सबनय   कुल 
विवकरणको मयत्रय कचम्तमय  
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५०×१०३ जीियई (सससलकन) 
(५×१०६ आरएडी (सससलकन)) 
सहन (विर्स्ट्ययण्ड) गनथ सक्न े
गरी रूपयवङ्कत (सडजयइन) गररएकय 
हनु्छन।  

  ३. उपशीर्थक ८५२५.८३.०० 
ले दृष्य आकृसतको सयइज िय 
गणुस्तर बढयउने र दृष्य 
आकृसतमय पररितथन हनु सक्न े 
बनयउनको लयसग उपलब्ध 
प्रकयशलयई इलेक्ट्रोनहरूमय 
पररितथन गनथ फोटोक्यय्योड 
प्रयोग गने  रयसत्र दृवष्ट (नयइट 
भीजन) टेसलभीजन क्ययमरयहरू, 
सडचजटल क्ययमरयहरू र सभसडयो 
क्ययमरय रेकडथरहरूलयई समेट्छ। 
यस उपशीर्थकमय र्मथल आकृसत 
क्ययमरयहरू पदैनन ् (सयमयन्यत: 
उपशीर्थक ८५२५.८९)।"  

  (२६०) भयग ८५ को सयविकको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य (१) हयल 
कययम गररएको उपशीर्थक द्रष्टव्य 
४ पसछ देहययको उपशीर्थक 
द्रष्टव्य ५ र्प गररएको छ:-  

  "५.उपशीर्थकहरू  
८५.४९.११.०० देचि 
८५४९.१९.०० को प्रयोजनको 
लयसग, “प्रयिु प्रयर्समक सेलहरू  
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(स्पेण्ट प्रयइमरी सेल्स), प्रयिु 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू र प्रयिु 
विद्यतु संिययकहरू (स्पेण्ट 
इलेचक्ट्रक एक्यूमलेुटसथ)” ती हनु ्
जो टुटफुट (बे्रकेज), टुियटयिी 
भएर (कवटङ्ग-अप), घर्थण (वियर) 
िय अन्य कयरणहरूले गदयथ त्यसै 
अिस्र्यमय न प्रयोगको लयसग 
उपयिु हनु्छन,् न ररियजथ गनथ 
सवकने हनु्छन ्।" 

  (२६१) उपशीर्थक ८५०१.३ 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
८५०१.३ रयचिएको छ:  

 

 

 "-अन्य डीसी मोटरहरू; 
फोटोभोचल्टक जेनेरेटरहरू 
बयहेककय डीसी जेनेरेटरहरू:"    

  (२६२) उपशीर्थक ८५०१.६को 
सट्टय देहययको उपशीर्थक 
८५०१.६ रयचिएको छ:-  

  "-फोटोभोचल्टक जेनेरेटरहरू 
बयहेककय एसी जेनेरेटरहरू 
(अल्टरनेटरहरू):"  

 

 

 (२६३)उपशीर्थक 
८५०१.६४.०० पसछ देहययकय 
उपशीर्थकहरू र्वपएकय छन:्-  

 

 

 "-फोटोभोचल्टक डीसी 
जेनेरेटरहरू:  



 

501 
 

 ८५०१.७१.०० --उत्पयदन िमतय ५० ियट 
ननयघेको  १५ 

 ८५०१.७२.०० --उत्पयदन िमतय ५० ियट 
नयघेको १५ 

 ८५०१.८०.०० -फोटोभोचल्टक एसी जेनेरेटरहरू" १५ 

  (२६४)उपशीर्थक 
८५०७.४०.०० हटयइएको छ।  

  (२६५)उपशीर्थक 
८५१४.१०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-तयतो सहने भट्टी र िलुोहरू:  

 ८५१४.११.०० --तयप समचस्र्सतक (हट  
आइसोस्टेवटक) प्रसेहरु मयफी 

 ८५१४.१९.०० --अन्य" मयफी 

  (२६६)उपशीर्थक 
८५१४.३०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अन्य भट्टी र िलुोहरू:  

 ८५१४.३१.०० --इलेक्ट्रोन सबम भट्टीहरू मयफी 

 ८५१४.३२.०० --प्लयज्मय र भ्ययकुम आकथ  
भट्टीहरू मयफी 

  --अन्य: मयफी 
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 ८५१४.३९.१० ---शबदयह मेचशन मयफी 

 ८५१४.३९.९० ---अन्य" मयफी 

  (२६७) शीर्थक ८५.१७ को 
शीर्थक पयठमय रहेको 
"टेसलफोनहरू" भन्ने शब्दको सट्टय 
"स्मयटथफोनहरू र अन्य 
टेसलफोनहरू" भन्न े शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (२६८) उपशीर्थक ८५१७.१ 
को सट्टय देहययको उपशीर्थक 
८५१७.१ रयचिएको छ:-   

  "-टेसलफोन सेटहरु; सेललुर 
संजयलहरु िय अन्य तयरविवहन 
संजयलहरुकय लयसग प्रयोग हनु े
स्मयटथफोनहरू र अन्य 
टेसलफोनहरू समेत:"   

  (२६९)उपशीर्थक 
८५१७.१२.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

 "८५१७.१३.०० --स्मयटथ फोनहरू मयफी 

 ८५१७.१४.०० --सेललुर संजयलहरू िय अन्य 
तयरविवहन संजयलहरूकय लयसग 
प्रयोग हनुे टेसलफोनहरू"  मयफी 

  (२७०)उपशीर्थक  
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८५१७.७०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्- 

  "-पयटथपूजयथहरू:  

 "८५१७.७१.०० --सि ै प्रकयरकय एररयल र 
एररयल ररफ्लेक्टरहरू; सतनीहरुकय 
प्रयोगयोग्य पयटथपजुयथहरू मयफी 

 ८५१७.७९.०० --अन्य" मयफी 

  (२७१)उपशीर्थक 
८५१९.५०.०० हटयइएको छ।  

  (२७२) शीर्थक ८५.२३ पसछ 
देहययको शीर्थक ८५.२४ तर्य 
सोकय उपशीर्थकहरू र्प गररएकय 
छन:्-  

"८५.२४  स्पशथ-सम्िेदनशील (टि-
सेचन्सवटि) स्िीन भएकय िय 
नभएकय समतल प्रदशथन पट 

मोड्यलूहरू (फ्ययट प्ययनल 
सडस्प्ले मोड्यूल्स)।  

  -पररियलक (रयइभर) हरू िय 
सनयन्त्रण पररपर् (सवकथ ट) हरू 
रवहतकय:  

 ८५२४.११.०० --सलचक्िड विस्टलहरूकय १५ 

 ८५२४.१२.०० --अगयथसनक लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोडहरू (ओएलइडी) कय  १५ 
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 ८५२४.१९.०० --अन्य १५ 

  -अन्य:  

 ८५२४.९१.०० --सलचक्िड विस्टलहरूकय १५ 

 ८५२४.९२.०० --अगयथसनक लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोडहरू (ओएलइडी) कय १५ 

 ८५२४.९९.०० --अन्य १५ 

  (२७३)उपशीर्थक 
८५२५.८०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:-  

  "-टेसलभीजन क्ययमरयहरू, 
सडचजटल क्ययमरयहरू र सभसडयो 
क्ययमरय रेकडथरहरू:  

  --यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य  
१ मय उल्लेि भएबमोचजमकय 
उच्ि गसतकय िस्तहुरूाः   

 ८५२५.८१.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८१.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८१.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू मयफी 

  --अन्य,  यस भयगको उपशीर्थक 
द्रष्टव्य २ मय उल्लेि 
भएबमोचजमकय विवकरणबयट  
बियउने (रेसडयसन-हयडेन्ड)  िय 
विकीरण सवहष्ण ु (रेसडएसन-  



 

505 
 

टोलरेन्ट) िस्तहुरूाः 
 ८५२५.८२.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८२.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८२.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू मयफी 

  --अन्य, यस भयगको उपशीर्थक 
द्रष्टव्य ३ मय उल्लेि 
भएबमोचजमकय रयसत्र दृवष्ट (नयइट 
भीजन) िस्तहुरू:   

 ८५२५.८३.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८३.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८३.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू मयफी 

  --अन्य:  

 ८५२५.८९.१० ---टेसलभीजन क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८९.२० ---सडचजटल क्ययमरयहरू मयफी 

 ८५२५.८९.३० ---सभसडयो क्ययमरय रेकडथरहरू मयफी 

८५.२८  रेसडयो प्रसयरण (ब्रोडकयस्ट) 
ग्रयहकहरु  (ररससभसथ) अर्िय 
ध्िसन िय सभसडयो असभलेिन 
(ररकसडथङ्ग) िय पनुरुत्पयदन 
(ररप्रोड्यसूसङ्ग) उपकरणहरु 
(ऐपरेटस) समयविष्ट 
(इनकरपोरेवटङ्ग) भएकय िय 
नभएकय, टेसलसभजन सनसमत्तकय 
संग्रहण      (ररसेप्सन) 
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उपकरण (ऐपरेटस); टेसलसभजन 
संग्रहण उपकरणहरु समयविष्ट 
नभएकय मोसनटरहरु 
(परीवििकहरु) र  प्रोजेक्टर 
(प्रिवेपत्र) हरु ।  

  
-रेसडयो ब्रोडकयष्ट ररससभरहरु िय 
ध्िसन िय दृष्य असभलेिन िय 
पनुरुत्पयदन उपकरणहरु समयिेश 
भएकय िय नभएकय टेसलसभजन 
सनसमत्तकय संग्रहण उपकरणहरुाः 

 

  --अन्य रवङ्गनाः 
 

  ---अनएसेम्िल अिस्र्यकयाः 
 

 ८५२८.७२.११ ----४८ इञ्च सम्मकय २० 

 ८५२८.७२.१९ ----अन्य ३० 

  ---अन्याः 
 

 ८५२८.७२.९१ ----४८ इञ्च सम्मकय २० 

 ८५२८.७२.९९ ----अन्य ३० 

  (२७४) शीर्थक ८५.२९ को 
शीर्थक पयठमय रहेको "शीर्थक 
८५.२५" भन्न ेशब्दहरूको  सट्टय  
"शीर्थक ८५.२४" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (२७५) शीर्थक ८५.३९ को 
शीर्थक पयठमय रहेकय "लयइट-
इसमवटङ्ग डययोड (एलइडी)  
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बत्तीहरू (ल्ययम्प्स)्" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टय "लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोड (एलइडी) प्रकयशकय 
िोतहरू" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन।् 

  (२७६)उपशीर्थक 
८५३९.५०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-लयइट-इचम्मवटङ डययोड 
(एलइडी) प्रकयशकय िोतहरू:  

 ८५३९.५१.०० --लयइट-इसमवटङ्ग डययोड 
(एलइडी) मोड्यूलहरू १५ 

 ८५३९.५२.०० --लयइट-इसमवटङ्ग डययोड 
(एलइडी) बत्तीहरू" १५ 

  (२७७) शीर्थक ८५.४१ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-   

"८५.४१  अधथसंियहक सयधनहरु 
(उदयहरणको लयसग  डययोडहरू, 

ट्रयचन्जष्टरहरू, अधथसंियहकमय 
आधयररत पयरिसमत्रहरू 

(ट्रयन्सड्यसूसथ); प्रकयशग्रयही 
अधथसंियहक सयधनहरू, 
प्ययनेलहरूको रूपमय बनयइएकय 
िय नबनयइएकय िय मोड्यलूहरूको 
रूपमय संयोजन गररएकय िय  
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नगररएकय फोटोभोचल्टक सेल 
समेत; अन्य लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोडहरू (एलइडी) संग 
संयोजन गररएकय िय नगररएकय 
लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरू 
(एलइडी); मयउण्टेड वपजो-
इलेचक्ट्रक विष्टलहरू।" 

  (२७८)उपशीर्थक 
८५४१.४०.०० र उपशीर्थक 
८५४१.५०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-प्रकयशग्रयही अधथसंियहक 
सयधनहरू, प्ययनेलहरूको रूपमय 
बनयइएकय िय नबनयइएकय िय 
मोड्यूलहरूको रूपमय संयोजन 
गररएकय िय नगररएकय   
फोटोभोचल्टक सेलहरू समेत; 
लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरू 
(एलइडी):  

 ८५४१.४१.०० --लयइट-इसमवटङ्ग डययोडहरू 
(एलइडी) मयफी 

 ८५४१.४२.०० --प्ययनेलहरूको रूपमय 
नबनयइएकय िय मोड्यूलहरूको 
रूपमय संयोजन नगररएकय  
फोटोभोचल्टक सेलहरू 

मयफी 

 ८५४१.४३.०० --प्ययनेलहरूको रूपमय बनयइएकय मयफी 
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िय मोड्यूलहरूको रूपमय संयोजन 
गररएकय  फोटोभोचल्टक सेलहरू 

  --अन्य:  
 ८५४१.४९.१० ---सोलयर प्ययनल र मोड्युल मयफी 
 ८५४१.४९.९० ---अन्य मयफी 
  -अन्य अधथसंियहक सयधनहरू:  
 ८५४१.५१.०० --अधथसंियहकमय आधयररत 

पयरिसमत्रहरू (ट्रयन्सड्यूससथ)   १५ 
 ८५४१.५९.०० --अन्य" १५ 

  (२७९)उपशीर्थक 
८५४३.३०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "८५४३.४०.०० -इलेक्ट्रोसनक िरुोटहरू 
(ससगरेट्स) र यस्तै प्रकयरकय 
व्यचिगत विद्यतुीय 
ियष्पीकरणकय  (भेपोरयइचजङ) 
सयधनहरू" ५ 

  (२८०)उपशीर्थकहरु 
८५४३.७०.१० र 
८५४३.७०.९०  हटयई 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "८५४३.७०.०० -अन्य यन्त्रहरू र उपकरणहरू" ५ 

  (२८१) शीर्थक ८५.४८ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय  
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देहययको शीर्थक रयचिएको छ:- 
"८५.४८ ८५४८.००.०० यस भयगमय अन्यत्र उल्लेि  िय 

समयिेश  नभएकय, यन्त्रयिली  
(मेससनरी) िय उपकरण 
(ऐपरेटस) कय िैद्यसुतक अङ्गहरु 
(पयट्सथ) ।" १५ 

  (२८२) शीर्थक ८५.४८ पसछ 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
र्प गररएकय छन:्-  

"८५.४९  िैद्यसुतक (इलेचक्ट्रकल) र 
इलेक्ट्रोसनक अिशेर् (िेस्ट) तर्य 
पत्र ु(स्क्र्ययप)  

  -प्रयर्समक सेलहरू, प्रयर्समक 
ब्ययट्रीहरू र विद्यतु 
संिययकहरूकय अिशेर् र पत्र;ु 
प्रयिु प्रयर्समक सेलहरू, प्रयिु 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू र प्रयिु 
विद्यतु संिययकहरू:   

 ८५४९.११.०० --सलड-एससड संिययकहरू 
(एक्यमुलेुटसथ) कय अिशेर् र 
पत्र;ु प्रयिु सलड-एससड विद्यतु 
संिययकहरू (एक्यमुलेुटसथ) १५ 

 ८५४९.१२.०० --अन्य,सससय (सलड), क्ययडसमयम 
िय पयरो (मक्यूथरी) भएकय  १५ 

 ८५४९.१३.०० --रयसययसनक प्रकयरअनसुयर 

छयाँवटएकय (सटेड)  र सससय, १५ 
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क्ययडसमयम िय पयरो (मक्यूथरी) 
नभएकय  

 ८५४९.१४.००  --नछयाँवटएकय (अनसटेड)    र 
सससय, क्ययडसमयम िय पयरो 
(मक्यूथरी) नभएकय  १५ 

 ८५४९.१९.०० --अन्य  १५ 

  -मखुयतयय बहमूुल्य धयतकुो 
पनु:प्रयसप्त (ररकभरी) को कययथमय 
प्रयोग हनुे:  

 ८५४९.२१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, प्रयर्समक 
ब्ययट्रीहरू, विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, क्ययर्ोड रे 
ट्यूबको कयाँि  िय अन्य सविय 
कयाँि, िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू (पीसीबीहरू) भएकय 
िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   १५ 

 ८५४९.२९.०० --अन्य  १५ 

  -अन्य िैद्यसुतक र इलेक्ट्रोसनक 
संयोजनहरू (एसेचम्ब्लज) तर्य 
मदुद्रत पररपर् बोडथहरू:  

 ८५४९.३१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, प्रयर्समक 
ब्ययट्रीहरू, विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, क्ययर्ोड रे 
ट्यूबको कयाँि  िय अन्य सविय १५ 
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कयाँि, िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू  (पीसीबीहरू) 
भएकय िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   

 ८५४९.३९.०० --अन्य  १५ 

  -अन्य:  

 ८५४९.९१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, प्रयर्समक 
ब्ययट्रीहरू, विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, क्ययर्ोड रे 
टू्यबको कयाँि  िय अन्य सविय 
कयाँि, िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू (पीसीबीहरू) 
भएकय िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   १५ 

 ८५४९.९९.०० --अन्य"  १५ 

  (२८३) पररच्छेद १७ को द्रष्टव्य 
२ को िण्ड (ञ) मय रहेकय 
"बत्ती (ल्ययम्प्स) िय ित्ती 
जडयनकय सयमग्रीहरु (लयइवटङ 
वफवटङ्गस)" भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
"बत्तीहरू (लसुमनेयररज), प्रकयश 
जडयनहरू र सतनकय अङ्गहरू 
(पयटथस)" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन ्।  

  (२८४) भयग ८७ को  द्रष्टव्य  
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४ पसछ  देहययको  उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ र्वपएको छ:- 

  "उपशीर्थक द्रष्टव्य  

१.पूणथरूपले िय मखुय रूपले 
शीर्थकहरु ८७.०१ देचि 
८७.०५ सम्मकय मोटर 
गयडीहरूमय प्रयोगको लयसग 
उपयिु  देहययकय िस्तहुरू 
उपशीर्थक ८७०८.२२.०० मय 
पदथछन:्-   

  (क) फे्रम रयचिएकय अग्रभयग 
(फ्रन्ट)कय िययरुोधी 
सससयहरू (विण्डचस्िन्स,् 
विण्डचशल्ड्स)्, पषृ्ठभयग 
(ररयर) कय झ्ययलहरू 
तर्य अन्य झ्ययलहरू; र 

(ि)फे्रम रयचिएकय िय 
नरयचिएकय, तयतो पयने 
उपकरणहरू (वहवटङ्ग 
सडभयइसेस) िय अन्य 
िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक   
उपकरणहरू समयिेश 
गररएकय, अग्रभयग (फ्रन्ट) 
कय िययरुोधी सससयहरू 
(विण्डचस्िन्स,् 
विण्डचशल्ड्स)्, पषृ्ठभयग 
(ररयर) कय झ्ययलहरू तर्य  
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अन्य झ्ययलहरू;"  
  (२८५)उपशीर्थक 

८७०१.२०.१० र  
८७०१.२०.९० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-सेमी टे्रलरको लयसग सडकमय 
गडु्ने ट्रययक्टर:  

  --कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन (सडजेल 
िय अधथ सडजेल) मयत्र भएकयाः  

 ८७०१.२१.१० ---१८ वकलोियटसम्मकय ५ 

 ८७०१.२१.९० ---१८ वकलोियटभन्दय मयसर्कय ५ 

  --कम्प्रसेन-इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन (सडजेल 
िय अधथ सडजेल) र धक्कय ददन े
विद्यतुीय मोटर दिैु भएकयाः  

 ८७०१.२२.१० ---१८ वकलोियटसम्मकय ५ 

 ८७०१.२२.९० ---१८ वकलोियटभन्दय मयसर्कय ५ 

  --स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल 
कम्बसन वपष्टोन इचन्जन र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएकयाः  

 ८७०१.२३.१० ---१८ वकलोियटसम्मकय ५ 

 ८७०१.२३.९० ---१८ वकलोियटभन्दय मयसर्कय ५ 
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  --धक्कय ददने विद्यतुीय मोटरमयत्र 
भएकयाः  

 ८७०१.२४.१० ---१८ वकलोियटसम्मकय ५ 

 ८७०१.२४.९० ---१८ वकलोियटभन्दय मयसर्कय ५ 

  --अन्याः  

 ८७०१.२९.१० ---१८ वकलोियटसम्मकय ५ 

 ८७०१.२९.९० ---१८ वकलोियटभन्दय मयसर्कय" ५ 

  (२८६) उपशीर्थक ८७०२.३ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको   
"रेससप्रोकेवटङ" भन्ने शब्द 
हटयइएको छ।  

  (२८७) उपशीर्थक ८७०३.२ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको   
"रेससप्रोकेवटङ" भन्न े शब्द 
हटयइएको छ।  

  (२८८) उपशीर्थक ८७०३.४ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको   
"रेससप्रोकेवटङ" भन्ने शब्द 
हटयइएको छ।  

  (२८९) उपशीर्थक ८७०३.६ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको   
"रेससप्रोकेवटङ" भन्ने शब्द 
हटयइएको छ।  

८७.०३  मूलताः मयसनसको ययतयययतको 
लयसग बनेकय मोटर कयरहरु र  
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अन्य मोटर गयडीहरु (शीर्थक 
८७.०२ बयहेककय), स्टेसन 
ियगेन र रेसीङ कयर समेत । 

  
-अन्य गयडीहरू, धक्कय ददन े
विद्यतुीय मोटर मयत्र भएकोाः  

  ---मोटरको वपकपयिर १०० 
वकलोियट भन्दय बढीको तर 
२०० वकलोियट ननयघेको कयर, 
जीप र भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.५९ ----अन्य ३० 

  ---मोटरको वपकपयिर २०० 
वकलोियट भन्दय बढीको तर 
३०० वकलोियट ननयघेको कयर, 
जीप र भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.६९ ----अन्य ४५ 

  ---मोटरको वपकपयिर ३०० 
वकलोियट भन्दय बढीको कयर, 
जीप र भ्ययनाः  

 ८७०३.८०.७९ ----अन्य ६० 

  ---अन्याः  

 ८७०३.८०.९९ ----अन्य ६० 

 

 

 (२९०) उपशीर्थक ८७०४.२ 
देचि उपशीर्थक 
८७०४.३२.०० सम्मकय 
उपशीर्थकहरूको सट्टय देहययकय  



 

517 
 

उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्- 
  "-अन्य, कम्प्रसेन-इचग्नसन 

इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन 
इचन्जन (सडजेल िय अधथ सडजेल) 
मयत्र   भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल (जी. भी. 
डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.२१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ४० 

 ८७०४.२१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट 
भएको ससंगल क्ययब वपकअप 
गयडी ३० 

 ८७०४.२१.३० ---डेसलभरी भ्ययन ३० 

 ८७०४.२१.४० ---तीनपयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.२१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय 
भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.२१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 
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 ८७०४.२१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय तर २० 
टन ननयघेकय:  

 ८७०४.२२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी  ४० 

 ८७०४.२२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएकय 
ट्ययङ्करहरू १ 

 ८७०४.२२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय  ट्रकहरू १० 

 ८७०४.२२.४०  ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.२२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.२२.६०  ---ससमने्ट बल्कर ३० 

 ८७०४.२२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू  १ 

 ८७०४.२२.९० ---अन्य ३० 
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  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) २० टन नयघेकय:  

 ८७०४.२३.१० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.२३.२० ---दधु ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू १ 

 ८७०४.२३.३० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.२३.४० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  १० 
 ८७०४.२३.५० ---ससमेन्ट बल्कर ३० 
 

८७०४.२३.६० 

 

---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.२३.९० ---अन्य ३० 
  -अन्य, स्पयकथ -इचग्नसन इन्टनथल 

कम्बसन वपष्टोन इचन्जनमयत्र 
भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.३१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय ४० 
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बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 

 ८७०४.३१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट 
भएको ससंगल क्ययब वपकअप 
गयडी ३० 

 ८७०४.३१.३० ---डेसलभरी भ्ययन ३० 

 ८७०४.३१.४० ---तीनपयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.३१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय 
भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.३१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.३१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय:  

 ८७०४.३२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ४० 

 ८७०४.३२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् १ 
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वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू 

 ८७०४.३२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू १० 

 ८७०४.३२.४० ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.३२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू  १५ 

 ८७०४.३२.६० ---ससमेन्ट बल्कर ३० 

 ८७०४.३२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.३२.९० ---अन्य ३० 

  -अन्य, कम्प्रसेन-इचग्नसन 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन 
इचन्जन (सडजेल िय अधथ सडजेल) 
र धक्कय ददने विद्यतुीय मोटर दिैु 
भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.४१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग ४० 
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तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी 

 ८७०४.४१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट भएको 
ससंगल क्ययब वपकअप गयडी ३० 

 ८७०४.४१.३० ---डेसलभरी भ्ययन ३० 

 ८७०४.४१.४० ---तीन पयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.४१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय 
भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.४१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.४१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय तर २० 
टन ननयघेकय:  

 ८७०४.४२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ४० 

 ८७०४.४२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको १ 
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ट्ययङ्करहरू 
 ८७०४.४२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  १० 

 ८७०४.४२.४० ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.४२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.४२.६० ---ससमेन्ट बल्कर ३० 

 ८७०४.४२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.४२.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) २० टन नयघेकय:  

 ८७०४.४३.१० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.४३.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू १ 

 ८७०४.४३.३० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 
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 ८७०४.४३.४० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू १० 
 ८७०४.४३.५० ---ससमेन्ट बल्कर ३० 
 ८७०४.४३.६० ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 

ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.४३.९० ---अन्य ३० 
  -स्पयकथ -इचग्नसन इन्टरनल 

कम्बसन वपष्टोन इचन्जन र धक्कय 
ददने विद्यतुीय मोटर दिैु भएकय:  

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन ननयघेकय:  

 ८७०४.५१.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ४० 

 ८७०४.५१.२० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ ससट 
भएको ससंगल क्ययब वपकअप 
गयडी ३० 

 ८७०४.५१.३० ---डेसलभरी भ्ययन ३० 

 ८७०४.५१.४० ---तीन पयङ्कग्र ेगयडी ३० 

 ८७०४.५१.५० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससस्टम) जडयन गररएकय १ 
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भ्ययनहरू 
 ८७०४.५१.६० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 

सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 

 ८७०४.५१.९० ---अन्य ३० 

  --ियहनको कुल तौल (जी.भी. 
डब्ल्यू) ५ टन नयघेकय:  

 ८७०४.५२.१० ---मूलत सयमयनको ओसयर पसयर 
गने रयइभर सवहत २ जनय भन्दय 
बढी मयसनसको ययतयययतको लयसग 
तययर समेत भएकय डबल क्ययब 
वपकअप गयडी ४० 

 ८७०४.५२.२० ---दूध ढुियनीकय लयसग विशेर् 
वकससमले तययर गररएको 
ट्ययङ्करहरू १ 

 ८७०४.५२.३० ---कन्टेनर जोसडएकय ट्रकहरू  १० 

 ८७०४.५२.४० ---तरल पेट्रोसलयम ग्ययाँस 
ढुियनीकय लयसग विशेर् वकससमले 
तययर गररएको बलेुट  ट्ययङ्कर 
ट्रकहरू १० 

 ८७०४.५२.५० ---कम्प्ययक्टर (कम्प्रसेसङ्ग 
सडभयइस) सवहतकय फोहर 
(गयिेज) सङ्कलन तर्य ढुियनी गने 
गयडीहरू १५ 
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 ८७०४.५२.६० ---ससमेन्ट बल्कर ३० 

 ८७०४.५२.७० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.५२.९० ---अन्य ३० 

  -अन्य धक्कय ददने विद्यतुीय 
मोटरमयत्र भएकय:  

 ८७०४.६०.१० ---प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रचजरेवटङ्ग 
ससष्टम) जडयन गररएकय भ्ययनहरू १ 

 ८७०४.६०.२० ---अन्य, तीन पयङ्कग्र ेगयडी  १० 

 ८७०४.६०.९० ---अन्य, ियर पयङ्कग्र ेगयडी  १० 

  (२९१)उपशीर्थक 
८७०४.९०.१० देचि 
८७०४.९०.९० सम्मको सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "८७०४.९०.०० -अन्य" ३० 

  (२९२) उपशीर्थक ८७०८.२१ 
पसछ देहययको उपशीर्थक र्प 
गररएको छ:  

 "८७०८.२२.०० --यस भयगको उपशीर्थक द्रष्टव्य 
१ मय उचल्लचित अग्रभयग 
(फ्रन्ट) कय िययरुोधी सससयहरू 
(विन्डचस्िन, विन्डचशल्ड्स), 
पषृ्ठभयग (ररयर) कय झ्ययलहरू 
तर्य अन्य झ्ययलहरू" २० 
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  (२९३)उपशीर्थक 
८७११.१०.०० को उपशीर्थक 
पयठमय रहेको "रेससप्रोकेवटङ" 
भन्ने शब्द हटयइएको छ।  

  (२९४) उपशीर्थक ८७११.२ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको 
"रेससप्रोकेवटङ" भन्ने शब्द 
हटयइएको छ।  

८७.११  मोटरसयइकलहरु (मोपेड सवहत) 
र सयइड कयर रवहत िय सवहत 
सयइकलमय सहययक मोटर जडयन 
गरेको सयइडकयरहरु ।  

  -सससलण्डर िमतय ५० सी.सी. 
नयघेको तर २५० सी.सी. 
ननयघेको इन्टरनल कम्बसन 
वपष्टोन इचन्जन भएकय:  

  ---अन्याः  

 ८७११.२०.९९ ----२०० सी.सी. नयघेको तर 
२५० सी.सी. ननयघेको ४० 

  (२९५) उपशीर्थक ८७११.३ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेको 
"रेससप्रोकेवटङ" भन्ने शब्द 
हटयइएको छ।  

 
 -सससलण्डर िमतय २५० सी.सी. 

नयघेको तर ५०० सी.सी. ननयघेको 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जनाः  
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 ८७११.३०.९० ---अन्य ७० 
  (२९६)उपशीर्थक 

८७११.४०.०० को उपशीर्थक 
पयठमय रहेको "रेससप्रोकेवटङ" 
भन्ने शब्द हटयइएको छ।  

 ८७११.४०.०० -सससलण्डर िमतय ५०० सी.सी. 
नयघेको तर ८०० सी.सी. ननयघेको 
इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इचन्जन ८० 

  (२९७)उपशीर्थक 
८७११.५०.०० को उपशीर्थक 
पयठमय रहेको "रेससप्रोकेवटङ" 
भन्ने शब्द हटयइएको छ।  

 ८७११.५०.०० -सससलण्डर िमतय ८०० सी.सी. 
नयघेको इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन 
इचन्जन ८० 

  (२९८) भयग ८८ मय देहययको 
नययाँ द्रष्टव्य १ र्प गररएको छ:-  

  द्रष्टव्य: 

"१. यस भयगको प्रयोजनको 
लयसग "मयनिरवहत हियईजहयज 
(अनम्ययन्ड एयरियफ्ट)" भन्ने 
असभव्यचिले शीर्थक ८८.०१ 
मय पने  बयहेककय 
हियइजहयजमय ियलक (पयइलट) 
सबनय उड्न ेगरी बनयइएकय कुनै 
पसन हियईजहयजलयई जनयउाँछ। 
सतनीहरू प्रदययभयर (पेलोड)  
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बोक्न े गरी िय स्र्ययी रूपले 
एकीकृत सडचजटल क्ययमरयहरू 
िय अन्य उपकरण जडयन  गरी 
बनयइएकय हनु सक्छन ् जसले  
सतनीहरुलयई उडयनको समयमय 
उपयोगी कययथहरू (यवुटसलटेररयन 
फङ्कसन्स)् सम्पयदन गनथ योग्य 
बनयउाँछन।् 

    तर "मयनिरवहत हियईजहयज 
(अनम्ययन्ड एयरियफ्ट)" भन्न े
असभव्यचिले मनोरिन गने 
उद्देश्यले बनयइएकय  उड्न े
िेलौनयहरू समेट्दैन (शीर्थक 
९५.०३)।"     

  (२९९)  भयग ८८ मय रहेको 
"उपशीर्थक-द्रष्टब्य" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टय "उपशीर्थक 
द्रष्टव्यहरू" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (३००) भयग ८८ को उपशीर्थक 
द्रष्टव्य १ पसछ देहययको 
उपशीर्थक द्रष्टव्य २ र्प 
गररएको छ:-  

  "२. उपशीर्थक ८८०६.२१.०० 
देचि ८८०६.२४.०० तर्य 
८८०६.९१.०० देचि 
८८०६.९४.०० को प्रयोजनको  



 

530 
 

लयसग "उड्ने बेलयको उच्ितम ्
तौल (म्ययचक्समम ् टेक-अफ 
िेट)" भन्ने असभव्यचिले सयमयन्य 
उडयनको अिस्र्यमय, उड्न े
बेलयमय प्रदययभयर (पेलोड), 
उपकरण  (इचक्िपमेन्ट) र 
इन्धनको तौल लगययत यन्त्र 
(मेचशन) को उच्ितम ् तौललयई 
जनयउाँछ।"    

  (३०१) शीर्थक ८८.०२ को 
शीर्थक पयठमय रहेको "ियययुयन" 
भन्ने शब्दको सट्टय "शीर्थक 
८८.०६ को मयनिरवहत 
हियईजहयज बयहेकको अन्य 
हियईजहयज" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।्  

  (३०२) शीर्थक ८८.०३ तर्य 
सोकय उपशीर्थकहरू हटयइएको 
छ।  

  (३०३) शीर्थक ८८.०५ पसछ 
देहययको शीर्थक ८८.०६ तर्य 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  

"८८.०६  मयनिरवहत (अनम्ययन्ड) 
हियईजहयज।  

 ८८०६.१०.००  -ययत्रहुरू बोक्नको लयसग   
बनयइएकय १० 

  -अन्य, दूर-सनयचन्त्रत (ररमोट-  
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कन्ट्रोल्ड) उडयनको लयसग मयत्र: 
 ८८०६.२१.०० --उड्न े बेलयको असधकतम ् तौल 

(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट) 
२५० ग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 

 ८८०६.२२.०० --उड्ने बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट) 
२५० ग्रयमभन्दय बढी तर  ७ 
वकलोग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 

 ८८०६.२३.०० --उड्न े बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट)   
७ वकलोग्रयमभन्दय बढी तर  २५ 
वकलोग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 

 ८८०६.२४.०० --उड्ने बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट)   
२५ वकलोग्रयमभन्दय बढी तर  
१५० वकलोग्रयमभन्दय बढी 
नभएको    

 ८८०६.२९.०० --अन्य १० 

  -अन्य:  

 ८८०६.९१.०० --उड्न े बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट) 
२५० ग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 

 ८८०६.९२.०० --उड्ने बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट) 
२५० ग्रयमभन्दय बढी तर  ७ 
वकलोग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 
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 ८८०६.९३.०० --उड्ने बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट)   
७ वकलोग्रयमभन्दय बढी तर  २५ 
वकलोग्रयमभन्दय बढी नभएको   १० 

 ८८०६.९४.०० --उड्ने बेलयको असधकतम ् तौल 
(म्ययचक्समम ् टेक-अफ िेट)   
२५ वकलोग्रयमभन्दय बढी तर  
१५० वकलोग्रयमभन्दय बढी 
नभएको   १० 

 ८८०६.९९.०० --अन्य" १० 

  (३०४) हयल र्प गररएको 
शीर्थक ८८.०६ पसछ देहययको 
शीर्थक ८८.०७ तर्य 
उपशीर्थकहरू र्प गररएकय छन:्-  

"८८.०७  शीर्थक ८८.०१, ८८.०२ िय 
८८.०६ कय  िस्तकुय अङ्गहरू 
(पयटथस)् ।  

 ८८०७.१०.०० -घच्ययड्ने िस्त ु (प्रोपेलर)हरू र 
घमु्ने िस्त ु (रोटर) हरू तर्य 
सतनकय अङ्गहरू १० 

 ८८०७.२०.०० -अन्डर-क्ययररजहरू र सतनकय 
अङ्गहरू १० 

  -हियईजहयज, हेसलकप्टर िय 
मयनिरवहत हियईजहयजकय अन्य 
अङ्गहरू:  
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 ८८०७.३०.१० ---हियईजहयज र हेसलकप्टरकय १० 

 ८८०७.३०.९० ---मयनिरवहत हियईजहयजकय १० 

 ८८०७.९०.०० -अन्य" १० 

  (३०५) भयग ८९ को 
उपशीर्थकहरू ८९०३.१०.०० 
देचि ८९०३.९९.०० सम्मको 
को सट्टय देहययकय उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:-  

  "-हयिय भनथ समल्ने (इन्फ्लेटेबल) 
(हयिय भनथ समल्ने कडय फे्रम 
भएकय (ररचजड हल) समेत) 
डुङ्गयहरू:  

 ८९०३.११.०० --मोटर जोसडएकय िय मोटर 
जोड्न समल्ने गरी बनयइएकय, 
सयमयन नहयल्दयको (शिु) िजन 
(मोटर बयहेक) १०० वकलोग्रयम 
ननयघेकय  ५ 

 ८९०३.१२.०० --मोटरसाँग प्रयोग गने गरी 
नबनयइएकय र सयमयन नहयल्दयको 
(शिु) िजन १०० वकलोग्रयम 
ननयघेकय ५ 

 ८९०३.१९.०० --अन्य ५ 

  -हयिय भनथ समल्ने बयहेककय 
सहययक मोटर सवहत िय रवहत 
पयलयिु डुङ्गय (सेलबोट) हरू:   
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 ८९०३.२१.०० --लम्बयई ७.५ मीटर ननयघेकय १ 

 ८९०३.२२.०० --लम्बयई ७.५ मीटर नयघेकय 
तर २४ मीटर ननयघेकय १ 

 ८९०३.२३.०० --लम्बयई २४ मीटर नयघेकय १ 

  -आउटबोडथ मोटर बोटहरू 
बयहेककय हयियभनथ नसमल्ने  अन्य 
मोटरबोटहरू:  

 ८९०३.३१.०० --लम्बयई ७.५ मीटर ननयघेकय ५ 

 ८९०३.३२.०० --लम्बयई ७.५ मीटर नयघेकय 
तर २४ मीटर ननयघेकय ५ 

 ८९०३.३३.०० --लम्बयई २४ मीटर नयघेकय ५ 

  -अन्य:  

 ८९०३.९३.०० --लम्बयई ७.५ मीटर ननयघेकय ५ 

 ८९०३.९९.०० --अन्य" ५ 

  (३०६) भयग ९० को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ि) को सट्टय देहययको 
िण्ड (ि) रयचिएको छ:-  

 

 

 "(ि) पररच्छेद १५ को द«ष्टब्य 
२ मय पररभयवर्त, अपधयतकुय 
सयमयन्य प्रयोगकय अङ्गहरु 
(पयट्सथ) (पररच्छेद १५) िय 
प्लयचस्टककय त्यस्तै 
सयमयनहरु (भयग ३९); तर 
विशेर् रूपमय और्धोपियर,  
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शल्य चिवकत्सय, दन्तोपियर  
िय पश ु विज्ञयनमय  
प्रत्ययरोपणमय प्रयोग गने गरी 
विशेर् वकससमले बनयइएकय  
सयमयनहरू लयई शीर्थक 
९०.२१मय िगीकरण 
गररनेछ।"  

  (३०७) उपशीर्थकहरू 
९००६.५१.०० र 
९००६.५२.०० हटयइएकय 
छन।्  

  (३०८)उपशीर्थक 
९००६.५३.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "९००६.५३.०० --३५ मी.मी. िौडयईको रोल 
वफल्मको लयसग" ५ 

  (३०९) शीर्थक ९०.१३ मय 
भएको शीर्थक पयठको सट्टय 
देहययको शीर्थक पयठ रयचिएको 
छ:-  

"९०.१३  लेजर डययोडहरू बयहेककय 
लेजरहरू; यस भयगमय अन्यत्र 
उल्लेि नभएकय िय  समयिेश 
नगररएकय अन्य ियिरु् उपकरण 
र औजयरहरु ।"  

  (३१०) शीर्थक ९०.२२ को  
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शीर्थक पयठमय रहेकय "िय गयमय" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टय ",गयमय िय 
अन्य आयनीकृत" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।् 

  (३११) उपशीर्थक ९०२२.२ 
को उपशीर्थक पयठमय रहेकय "िय 
गयमय" भन्ने शब्दहरूको सट्टय 
",गयमय िय अन्य आयनीकृत" 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्   

  (३१२) उपशीर्थक 
९०२७.८०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अन्य औजयरहरू र 
उपकरणहरू:  

 ९०२७.८१.०० --मयस स्पेक्ट्रोमीटरहरू ५ 

  --अन्य:  

 ९०२७.८९.१० ---हेमयटोलोजी एनयलयइजर, ब्लड 
केमेष्ट्री एनयलयइजर, चक्लसनकल 
केमषे्ट्री एनयलयइजर, इम्यूनो 
केमेष्ट्री एनयलयइजर लगययतकय 
यस्तै एनयलयइजरहरु मयफी 

 ९०२७.८९.९० ---अन्य" मयफी 
  (३१३) उपशीर्थक ९०३०.३ 

को उपशीर्थक पयठमय रहेको 
"शचि (पयिर)" भन्ने शब्दको  
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सट्टय "शचि (पयिर) (अधथसंियहक 
िेफरहरू िय सयधनहरू मयपन िय 
जयाँि गने बयहेककय)" भन्न े
शब्दहरू रयचिएकय छन।् 

  (३१४)उपशीर्थक 
९०३०.८२.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "९०३०.८२.०० --अधथसंियहक िेफरहरू िय 
सयधनहरू मयपन िय जयाँि गनथ 
सनसमत्तकय (एकीकृत पररपर् 
समेत)"  ५ 

  (३१५)उपशीर्थक 
९०३१.४१.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ:-  

 "९०३१.४१.०० --अधथसंियहक िेफरहरू िय 
सयधनहरु (एकीकृत पररपर् 
समेत) सनरीिण को लयसग िय 
अधथसंियहक सयधनहरु (एकीकृत 
पररपर् समेत) को उत्पयदनमय 
प्रयोग हनुे प्रकयशयिरण 
(फोटोमयस्क) हरू िय जयलीहरु 
रेवटकल्सको सनरीिणको लयसग"  मयफी 

  (३१६) भयग ९१ को उपशीर्थक 
९११४.१०.०० हटयइएको 
छ:-  
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  (३१७) भयग ९४ को मूल  
पयठमय रहेको "बत्ती (ल्ययम्प) र 
बत्ती जडयनकय सयमग्रीहरु 
(लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" भन्न े
शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)  
भन्न ेशब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (३१८) भयग ९४ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ि) मय रहेकय "बत्ती 
(ल्ययम्पहरु) िय बत्ती जडयनकय 
सयमग्रीहरु (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस) 
भन्ने शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
िय प्रकयशकय  िोतहरू र सतनकय 
अङ्गहरू" भन्ने शब्दहरू रयचिएकय 
छन।्   

  (३१९) भयग ९४ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ट) को,-  

(१) पवहलो हरफमय रहेकय  
"बत्ती (ल्ययम्प) िय बत्ती 
जडयनकय सयमग्रीहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टय "बत्तीहरू (लसुमनेयररज) र 
प्रकयश जडयनहरू (लयइवटङ्ग 
वफवटङ्गस)" भन्ने शब्दहरू 
रयचिएकय छन।् 

(२) अचन्तम हरफमय रहेकय  
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"बैद्यसुतक मयलय" भन्न े
शब्दहरूको सट्टय "प्रकयशयिु 
तयरहरू (लयइवटङ्ग चस्ट्रङ्गस)्" भन्न े
शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (३२०) भयग ९४ को द्रष्टव्य ४ 
को पवहलो अनचु्छेदपसछ देहयय 
बमोचजमको दोिो अनचु्छेद र्प 
गररएको छ:-  

  "पूिथ विरचित भिनहरूमय 
सयमयन्यत: स्तरीकृत चशवपङ्ग 
कन्टेनरको नयप र आकयरमय 
प्रस्ततु भएकय तर आन्तररक 
रूपमय  असधकयंश िय पूणथरूपले 
पूिथजसडत    इस्पयतकय "प्रमयपीय 
भिनकय एकयइहरू (मड्यूलर 
विचल्डङ्ग यसुनट्स)्" समयिेश 
हनु्छन।्यस प्रकयरकय प्रमयपीय 
भिनकय एकयइहरू  एकैसयर् 
जोडी स्र्ययी भिनहरू  
बनयउनको लयसग सयमयन्यत: 
रुपयंवकत (सडजयइन) गररएकय 
हनु्छन।्"    

  (3२१)उपशीर्थक 
९४०१.३०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-उियइ घटीबढी गनथ सवकन े  
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घमु्ने आसन: 
 ९४०१.३१.०० --कयठकय ३० 

 ९४०१.३९.०० --अन्य"  ३० 

  (3२२)उपशीर्थक 
९४०१.४०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-िगैंियको आसन िय क्ययचम्पङ 
उपकरण बयहेककय विछ्यौनयको 
रुपमय पररितथन हनुे आसनहरू:  

 ९४०१.४१.०० --कयठकय ३० 

 ९४०१.४९.०० --अन्य" ३० 

  (32३)उपशीर्थक 
९४०१.९०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

  "-अङ्गहरू  (पयटथस)्:  

 ९४०१.९१.०० --कयठकय ३० 

 ९४०१.९९.०० --अन्य" ३० 

  (3२४)उपशीर्थक 
९४०३.९०.०० को सट्टय 
देहययकय उपशीर्थकहरू रयचिएकय 
छन:्-  

   "-पयटथपजुयथहरू:  
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 ९४०३.९१.०० --कयठकय ३० 

 ९४०३.९९.०० --अन्य" ३० 

  (3२५)उपशीर्थक 
९४०४.३०.०० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  

 "९४०४.४०.०० -ससरकहरू, पूरय विस्तरय छोप्न े
िस्त ु (बेडस्प्रडे) हरू, समदु्री 
हयाँसकय प्ियाँग िय यस्तै न्ययनो 
पदयर्थबयट बनयइएकय ससरक   
(आइडरडयउन) हरू र अन्य रेशय 
िय िरयकय प्ियाँि भरी बनयइएकय  
हल्कय ससरक (डुिे) हरू 
(कम्फटथरहरू)"  

  (३२६) शीर्थक ९४.०५ को 
शीर्थक पयठमय रहेकय "बत्तीहरु र 
प्रकयशकय जडयन" भन्न े
शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस) 
भन्न ेशब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (३२७)उपशीर्थकहरू 
९४०५.१०.०० देचि 
९४०५.६०.०० सम्मको को 
सट्टय देहययकय उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:-  

  "-झूमर बत्तीहरू (शयण्डसलयसथ)  
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र अन्य छत र सभत्तयमय बयल्ने 
विजलुीकय बत्तीहरु, सयिथजसनक 
िलुय ठयउाँमय िय मयन्छे वहड्ने 
बयटोमय बयल्न ेबत्ती बयहेक: 

 ९४०५.११.०० --पूणथ रूपमय लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोड (एलईडी) प्रकयश 
िोतहरूसाँग प्रयोगको लयसग 
बनयइएकय  २० 

 ९४०५.१९.०० --अन्य २० 

  -विद्यसुतय टेिल, डेस्क, िेडसयइट 
(ओछ्ययन नचजकको) िय भईुँमय 
उभ्ययइने सबजलुीकय बत्तीहरु 
(लसुमनेयररज):  

 ९४०५.२१.०० --पूणथ रूपमय लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोड (एलईडी) प्रकयश 
िोतहरूसाँग प्रयोगको लयसग 
बनयइएकय २० 

 ९४०५.२९.०० --अन्य २० 

  -विसमस रुिहरूमय प्रयोग गने 
वकससमकय प्रकयशयिु तयरहरू 
(लयइवटङ्ग चस्ट्रङ्गस)्:  

 ९४०५.३१.०० --पूणथ रूपमय लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोड (एलईडी) प्रकयश 
िोतहरूसाँग प्रयोगको लयसग 
बनयइएकय २० 

 ९४०५.३९.०० --अन्य २० 
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  -अन्य विजलुीकय बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) तर्य प्रकयश 
जडयनहरू:  

 ९४०५.४१.०० --फोटो भोचल्टक, पूणथ रूपमय 
लयइट-इसमवटङ्ग डययोड (एलईडी) 
प्रकयश िोतहरूसाँग प्रयोगको 
लयसग बनयइएकय २० 

 ९४०५.४२.०० --अन्य, पूणथ रूपमय लयइट-
इसमवटङ्ग डययोड (एलईडी) 
प्रकयश िोतहरूसाँग प्रयोगको 
लयसग बनयइएकय  २० 

 ९४०५.४९.०० --अन्य २० 

 ९४०५.५०.०० -अबैद्यसुतक (नन-्लेचक्ट्रकल) 
बत्तीहरू (लसुमनेयररज) तर्य 
प्रकयश जडयनहरू  ५ 

  -प्रकयशमय चिन्ह, प्रकयशमय 
नयमपवट्टकय र त्यस्तै िस्तहुरू:  

 ९४०५.६१.०० --पूणथ रूपमय लयइट-इसमवटङ्ग 
डययोड (एलईडी) प्रकयश 
िोतहरूसाँग प्रयोगको लयसग 
बनयइएकय १५ 

 ९४०५.६९.०० --अन्य" १५ 

  (३२८) उपशीर्थक 
९४०६.१०.९० पसछ देहययको 
उपशीर्थक र्प गररएको छ:-  
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 "९४०६.२०.०० -इस्पयतकय प्रमयपीय भिनकय 
एकयइहरू (मड्यूलर विचल्डङ्ग 
यसुनट्स)्" ३० 

  (३२९) भयग ९५ को द्रष्टव्य १ 
को िण्ड (ढ) पसछ देहययको  
िण्ड (ण) र्पी सयविकको िण्ड 
(ण) देचि (फ) सम्मलयई   
िमश: िण्ड (त) देचि (ब) 
सम्म  कययम गररएको छ:-  

  "(ण) मयनिरवहत (अनम्ययन्ड) 
हियईजहयज (शीर्थक ८८.०६)"  

  (३३०) भयग ९५ को द्रष्टव्य ५ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य ६ र्प 
गररएको छ:-  

  "6.शीर्थक ९५.०८ को 
प्रयोजनको लयसग:   

  (क)"मनोरिन उद्ययनकय   
सियरीहरू (अम्यूजमेन्ट पयकथ  
रयइड्स)" भन्ने असभव्यचिले मखुय 

प्रयोजन  मनोरिन िय 
आमोदप्रमोदकय लयसग   मयसनस 
िय मयसनसहरूलयई जलमयगथहरू िय 
कुनै पररभयवर्त िेत्र लगययत कुन ै
सनचश्चत िय  सीसमत गसतपर्मय 
बोक्न,े लैजयने िय मयसर्बयट िय 
ससधय सनदेचशत गने सयधन िय 
सयधनहरूको संयोजन िय  
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उपकरणहरूलयई जनयउाँछ। 
यस्तय सियरी (रयइड)हरू कुन ै
मनोरिन उद्ययन (अम्यूजमेन्ट 
पयकथ , मनोविनोद उद्ययन (सर्म 
पयकथ ), जल उद्ययन (ियटर पयकथ ) 
िय मेलय िेत्र (फेयरग्रयउण्ड) 
सभत्र संयोचजत (कम्बयइन्ड) हनु 
सक्छन।्यी मनोरिन उद्ययनकय   
सियरीहरूमय सयमयन्यत: 
आियसहरू िय िेल मैदयनहरूमय 
स्र्यपनय गने ियलकय 
उपकरणहरू पदैनन;् 

  (ि)"जल उद्ययनकय  मनोरिनकय 
सयधनहरू (ियटर पयकथ  
अम्यूजमेन्ट्स)" भन्ने असभव्यचिले 
ियस उद्देश्यकय मयगथ सबनयको, 
पयनी भएको पररभयवर्त िेत्रको 
ियररसत्रक विशेर्तय भएकय सयधन 
िय सयधनहरूको संयोजन िय 
उपकरणलयई जनयउाँछ। जल 
उद्ययनकय मनोरिनकय 
सयधनहरूमय विशेर् गरी जल 
उद्ययनहरू (ियटर पयक्सथ) को 
लयसग बनयइएकय उपकरणहरू 
पदथछन;् र   

  (ग) "मेलय िेत्रकय मनोरिनकय 
सयधनहरू (फेयरग्रयउण्ड 
अम्यूजमेन्ट्स)" भन्ने असभव्यचिले   
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मौकय (ियन्स), बल (स्टे्रङ्कग्र्) 
िय ससप (चस्कल) कय 
िेलहरूलयई जनयउाँछ,  जनु 
सयमयन्यत: एउटय सञ्चयलक िय 
सहयोगी सवहतकय हनु्छन ्  र 
स्र्ययी भिनहरू िय स्ितन्त्र 
कन्सेसन स्टलहरूमय स्र्यपनय 
गररएकय हनु सक्छन।् मेलय 
िेत्रकय मनोरिनकय सयधनहरूमय 
शीर्थक ९५.०४ कय उपकरणहरू 
पदैनन।्  

यस दरबन्दी (नोमेन्क्लेिर) मय 
अन्यत्र बढी वकटयनीसयर् िगीकृत 
उपकरणहरू यस शीर्थकमय 
पदैनन।्" 

  (३३१) शीर्थक ९५.०४ को 
शीर्थक पयठको सट्टय देहययको 
शीर्थक पयठ रयचिएको छ:-  

"९५.०४  सभसडयो गेमकय कन्सोल र 
यन्त्रहरु, टेिल िय पयलथर  
गेमहरू, मदु्रय, बैङ्क नोटहरू, बैङ्क 
कयडथहरू, टोकनहरू िय भिुयनी 
सम्बन्धी अन्य सयधनहरूद्वयरय 
सञ्चयलन हनु े वपनटेिलहरू, 

विसलययडथहरु, क्ययससनो िेलकय 
विशेर् टेिलुहरु र स्िियसलत 
ियउसलङ उपकरणहरू, 
मनोरिनकय यन्त्रहरू समेत ।"  
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  (३३२) शीर्थक ९५.०८ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकयछन:्-  

"९५.०८  घमु्ती सरकस (ट्रयभसलङ्ग सरकस) 
हरू तर्य जंगली जन्त ु समूह 
(मेनयजररज) को घमु्ती 
प्रदशथनीहरू; मनोरिन उद्ययनकय   
सियरीहरू (अम्यूजमेन्ट पयकथ  
रयइड्स) तर्य जल उद्ययनकय 
मनोरिनकय सयधनहरू (ियटर 
पयकथ  अम्यूजमेन्ट्स); मेलय  
िते्रकय मनोरिनकय सयधनहरू 
(फेयरग्रयउण्ड अम्यूजमेन्ट्स), 
लििेधन दीघयथ िय तयरो हयन्न े
िेल िेल्ने ठयउाँहरू (शूवटङ्ग 
ग्ययलररज) समेत; घमु्ती 
रङ्गमंिहरू (ट्रयभसलङ्ग सर्एटसथ)।  

 ९५०८.१०.०० -घमु्ती सरकसहरू तर्य जंगली 
जन्त ु समूहको घमु्ती प्रदशथनीहरू 
(ट्रयभसलङ मेनयजररज) १० 

  -मनोरिन उद्ययनकय   सियरीहरू 
तर्य जल उद्ययनकय मनोरिनकय 
सयधनहरू:  

 ९५०८.२१.०० --रोलर कोस्टरहरू १० 
 ९५०८.२२.०० --केरोसेलहरू, वपङ (स्िीङस)् 

हरू तर्य आसन सवहतकय १० 
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िृत्तयकयर पररपर्मय घमु्ने िेल 
(रयउन्डअबयउट) हरू  

 ९५०८.२३.०० --डचजम कयरहरू १० 
 ९५०८.२४.०० --मोसन ससम्यलेुटरहरू र घमु्न े

रङ्गमञ्चहरू (मसुभङ सर्यटसथ) १० 
 ९५०८.२५.०० --पयनी सियरीहरू (ियटर रयइड्स) १० 
 ९५०८.२६.०० --जल उद्ययनकय मनोरिनकय 

सयधनहरू १० 
 ९५०८.२९.०० --अन्य १० 
 ९५०८.३०.०० -मेलय िेत्रकय मनोरिनकय 

सयधनहरू १० 
 ९५०८.४०.०० -घमु्ती रङ्गमञ्चहरू (ट्रयभसलङ 

सर्एटसथ)" १० 
  (३3३) भयग ९६ को द्रष्टव्य १ 

को िण्ड (ञ) मय रहेकय 
"ल्ययम्पहरु र बत्ती जडयनकय 
सयमयनहरु (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस)" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टय "बत्तीहरू 
(लसुमनेयररज) र प्रकयश 
जडयनहरू (लयइवटङ्ग वफवटङ्गस) 
भन्ने शब्दहरू रयचिएकय छन।्  

  (३३४)उपशीर्थक 
९६०९.१०.०० को सट्टय 
देहययको उपशीर्थक रयचिएको 
छ।    
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 "९६०९.१०.०० -आिरणसभत्र सीसय रयिेकय 
सससयकलम (पेनससल) हरू र 
रंगीन िरी (िेयन) हरू" ५ 

  (३३५) शीर्थक ९६.१७ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको  सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-    

"९६.१७  तययरी भ्ययकुम फ्ल्ययस्क र अन्य 
भ्ययकुम भएकय  भयाँडयहरू 
(भ्ययकुम भेसेल्स); सभत्री कयाँि 
बयहेककय सतनकय  पयटथपजुयथ।  

 ९६१७.००.१० ---तययरी भ्ययक्यमु फ्लयक्स १५ 

 ९६१७.००.२० ---भ्ययकुम भएकय अन्य तययरी 
भयाँडयहरू (भ्ययकुम भेसेल्स) १५ 

 ९६१७.००.९० ---सभत्री कयाँिबयहेककय सतनकय  
पयटथपजुयथहरू।" १५ 

  (३३६) शीर्थक ९६.१९ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय 
देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"९६.१९  जनुसकैु पदयर्थकय स्ययसनटरी 
टयिलहरू (प्ययडहरू) र 
टेम्पोनहरू, न्ययचप्कनहरू 
(डयइपरहरू),  न्ययपवकन 
लयइनरहरू तर्य यस्तै 
सयमयनहरू।  
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 ९६१९.००.१० ---स्ययसनटरी टयिलहरू 
(प्ययडहरू) १५ 

 ९६१९.००.२० ---न्ययचप्कनहरू (डयइपरहरू) १५ 
 ९६१९.००.३० ---न्ययचप्कन लयइनरहरू  १५ 

 ९६१९.००.४० ---टेम्पोनहरू र मेन्सुिल कप १५ 
 ९६१९.००.९० ---अन्य" १५ 

  (३३७) भयग ९७ को द्रष्टव्य १ 
पसछ देहययको द्रष्टव्य २ र्प गरी 
सयविकको द्रष्टव्य २ देचि ५ 
सम्मलयई िमश: ३ देचि ६ 
सम्म कययम  गररएको छ:-  

  "२. कलयकयरद्वयरय रूपयवङ्कत िय 
ससचजथत भए तयपसन  बहृत रूपमय 
उत्पयदन  गररएकय ढुङ्गय, टययल 
िय कयाँिकय रंगीन टुियहरू जोडी 
बनयइएकय चित्र िय आकृसतहरू 
(मोजेक्स) कय पनुरुत्पयदनहरू,   
व्ययपयररक िररत्र (कमससथयल 
क्ययरेक्टर) कय परम्परयगत 
(कन्भेन्सनल) चशल्पकौशल 
(ियफ्टम्ययनससप) कय ढलयई 
गररएकय िस्तहुरू (कयस्ट्स)् िय 
कृसतहरु (िक्सथ) को हकमय  
शीर्थक ९७.०१ लयगू हुाँदैन।"  

  (३३८) शीर्थक ९७.०१ र 
सोकय उपशीर्थकहरूको सट्टय  
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देहययको शीर्थक र उपशीर्थकहरू 
रयचिएकय छन:्-  

"९७.०१  हस्तकलयकय रंगीन चित्रहरू, रेिय 
चित्रहरु र रंगीन पेचन्सलले 
बनयएकय चित्रहरु (पयस्टेल्स), 
शीर्थक ४९ .०६ अन्तगथत पने 
रेिय चित्रहरु र हयतले रङ्ग 
भररएकय िय हयतले अलङ्कतृ 
तययरी सयमयनहरु बयहेक; 

समचुच्ित चित्रकलयहरु 
(कोलयज), ढुङ्गय टययल िय 
कयाँिकय रंगीन टुियहरू जोडी 
बनयइएकय चित्र िय आकृसतहरू 
(मोजेक्स) र यस्तै अलङ्कृत बटु्टय 
भरेको पयतयहरू (प्लयक्स)्।  

  -१०० िर्थ अिसध नयघेकय:  
 ९७०१.२१.०० --हस्तकलयकय रंगीन चित्रहरू, 

रेिय चित्रहरु र रंगीन पेचन्सलले 
बनयएकय चित्रहरु (पयस्टेल्स) १० 

 ९७०१.२२.०० --ढुङ्गय टययल िय कयाँिकय रंगीन 
टुियहरू जोडी बनयइएकय चित्र 
िय आकृसतहरू (मोजेक्स) १० 

 ९७०१.२९.०० --अन्य १० 

  -अन्य:   
 ९७०१.९१.०० --हस्तकलयकय रंगीन चित्रहरू, 

रेिय चित्रहरु र रंगीन पेचन्सलले १० 
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बनयएकय चित्रहरु (पयस्टेल्स) 
 ९७०१.९२.०० --ढुङ्गय, टययल िय कयाँिकय रंगीन 

टुियहरू जोडी बनयइएकय चित्र 
िय आकृसतहरू (मोजेक्स) १० 

 ९७०१.९९.०० --अन्य" १० 

  (३३९) शीर्थक ९७.०२ को 
सट्टय देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"९७.०२  मौसलक उत्कीणथन चित्रहरु 
(इन्ग्रसेभङ्गस) मदु्रणहरू (वप्रन्ट्स) 
र चशलयमदु्रणहरू (सलर्ोग्रयफ्स)  

 ९७०२.१०.०० -१०० िर्थ अिसध नयघेकय १० 
 ९७०२.९०.०० -अन्य" १० 
  (३४०) शीर्थक ९७.०३ को 

सट्टय देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  

"९७.०३  जनुसकैु पदयर्थमय कुाँ ददएकय 
मौसलक चशल्पकयररतयकय कृसतहरु 
(स्कल्पिर) र मूसतथकलयहरु 
(स्टयच्यूअरी)।  

 ९७०३.१०.०० -१०० िर्थ अिसध नयघेकय १० 

 ९७०३.९०.०० -अन्य"  १० 
  (३४१) शीर्थक ९७.०५ को  

सट्टय देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्-  
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"९७.०५  परुयतयचत्त्िक, मयनिजयसत शयस्त्र, 

ऐसतहयससक, प्रयणी विज्ञयन, 
िनस्पसत शयस्त्र, िसनज विज्ञयन, 
शरीर रिनय सम्बन्धी, जीियश्म 
विज्ञयन र मदु्रय सम्बन्धी 
सङ्कग्रहहरू र सङ्कग्रहकतयथकय 
रुचिकय िस्तहुरू  

 ९७०५.१०.०० -परुयतयचत्त्िक, मयनि जयसत शयस्त्र 
िय ऐसतहयससक सङ्कग्रहहरू र 
सङ्कग्रहकतयथकय रुचिकय िस्तहुरू १० 

  -प्रयणी विज्ञयन, िनस्पसत शयस्त्र, 
िसनज विज्ञयन, शरीर रिनय 
सम्बन्धी र जीियश्म विज्ञयन 
सम्बन्धी सङ्कग्रहहरू र 
सङ्कग्रहकतयथकय रुचिकय िस्तहुरू:  

 ९७०५.२१.०० --मयनि नमूनयहरू र सतनकय 
अङ्गहरू १० 

 ९७०५.२२.०० --दलुथभ िय  लोपोन्मिु 
प्रजयसतहरू र सतनकय अङ्गहरू १० 

 ९७०५.२९.०० --अन्य १० 

  -मदु्रय सम्बन्धी सङ्कग्रहहरू र 
सङ्कग्रहकतयथकय रुचिकय िस्तहुरू:  

 ९७०५.३१.०० --१०० िर्थ अिसध नयघेकय १० 
 ९७०५.३९.०० --अन्य" १० 
  (३४२) शीर्थक ९७.०६ को   
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सट्टय देहययको शीर्थक तर्य 
उपशीर्थकहरू रयचिएकय छन:्- 

"९७.०६  १०० िर्थ अिसध नयघेकय 
परुयतयचत्िक िस्तहुरु ।  

 ९७०६.१०.०० -२५० िर्थ अिसध नयघेकय १० 

 ९७०६.९०.०० -अन्य" १० 

 

   (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय उल्लेि भए तयपसन 
यस अनसूुिीको दफय २ देचि २२ सम्म लेचिएकय कुरयको हकमय 
सोही बमोचजम हनुेछ। 

२.     ययत्रलेु ल्ययउने मयलिस्त ुसम्बन्धमयाः ययत्रलेु भन्सयर महसलु छुटमय 
ल्ययउन पयउने मयलिस्त ु बयहेक ययत्रलेु ल्ययउन र लैजयन पयउने 
सनजी प्रयोगकय मयलिस्त ु सम्बन्धी सूिनय अनसुयर विदेशबयट 
आफूसाँग ल्ययएको (एकम्पसनड) िय आफू आउनभुन्दय अचघ िय 
पसछ ल्ययएको (अनएकम्पसनड) मयलिस्तमुय दरबन्दी अनसुयर 
महसलु लयग्नेछ। 
तर, 

(१)  विदेशबयट फकेकय ययत्रलेु आफ्नो सयर्मय ल्ययएको सनु 
तर्य सनुकय गहनयमय देहयय बमोचजम महसलु लयग्नेछाः 
(अ) सनुको हकमयाः- 

(क)  पवहलो पियस ग्रयमसम्म प्रसत दश ग्रयम 
नौ हजयर पयाँि सय रुपैययाँ। 

(ि)  पियस ग्रयमभन्दय बढी र्प पियस 
ग्रयमसम्म प्रसत दश ग्रयम दश हजयर 
पयाँि सय रुपैययाँ। 

(आ) सनुको गहनयको हकमयाः- 
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(क)  पियस ग्रयमसम्म सनुकय गहनयमय कुनै 
महसलु लयग्ने छैन। 

(ि)  पियस ग्रयमभन्दय बढी र्प सय 
ग्रयमसम्म सनुकय गहनयमय प्रसत दश 
ग्रयम दश हजयर पयाँि सय रुपैययाँ। 

(ग) उपिण्ड (ि) मय तोवकएको 
पररमयणभन्दय बढी र्प सय ग्रयमसम्म 
सनुकय गहनयमय प्रसत दश ग्रयम बयह्र 
हजयर रुपैययाँ। 

(२) िण्ड (१) को उपिण्ड (अ) िय (आ) मय उल्लेि 
भएभन्दय बढी पररमयणमय सनु तर्य सनुकय गहनय पैठयरी 
गरेमय बढी भएको पररमयण जसत जफत गररनेछ। 

(३) विदेशी ययत्रलेु आफ्नो सयर्मय ल्ययउन पयउन े पियस 
ग्रयमसम्म सनुको गहनय र सय ग्रयमसम्म ियाँदीकय गहनय 
भन्दय बढी सनजी प्रयोगकय सनु तर्य ियाँदीकय गहनय पसछ 
वफतयथ लैजयने गरी भन्सयर सबन्दमुय घोर्णय गरेमय त्यस्तो 
गहनय परीिण गरी सो गहनयको मूल्यको बीस प्रसतशत 
रकम धरौटी रयिी ल्ययउन ददइनेछ। 

त्यसरी ल्ययएको गहनय सनज ययत्र ु वफतयथ जयाँदय 
भन्सयर सबन्दमुय परीिण गरयई त्यस्तो गहनय ल्ययउाँदय 
रयिेको धरौटी रकम वफतयथ लैजयन सक्नेछ। त्यसरी 
परीिण गदयथ घोर्णय गरे भन्दय फरक गणुस्तर तर्य 
पररमयण भएको प्रमयचणत भएमय भन्सयर ऐन, २०६४ को 
दफय ५७ को उपदफय (१) बमोचजम कसूर गरेको मयनी 
सजयय हनुेछ। 

(४) ययत्रलेु ल्ययउन र लैजयन पयउन े सनजी प्रयोगकय मयलिस्त ु
सम्बन्धमय नेपयल रयजपत्रमय प्रकयचशत सूिनयमय तोवकए 
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बमोचजम नेपयली ययत्रलेु ल्ययउने टेसलसभजनमय दरबन्दी 
अनसुयर महसलु लयग्नेछ।  

तर िैदेचशक रोजगयरमय गई कम्तीमय लगयतयर 
बयह्र मवहनय कयम गरी आउने नेपयली नयगररकलयई एक 
पटकको लयसग असभलेि रयिी सनजले सयर्मय ल्ययएको 
एउटय जनुसकैु प्रकयरको बत्तीस इञ्चसम्मको टेसलसभजनमय 
लयग्ने सम्पूणथ कर महसलु छुट ददइनेछ। सो भन्दय बढी 
इञ्चको टेसलसभजन ल्ययएमय उि छुट सवुिधय ददइने छैन।  

३. भयरतबयट हनुे पैठयरीमय महसलु छुट हनुेाः भयरतमय उत्पयददत 
मयलिस्त ुभयरतबयटै नेपयलसभत्र प्रतीतपत्रको मयध्यमद्वयरय पैठयरी हुाँदय 
मूल्यगत दर (पररमयणगत दर बयहेक) अनसुयर लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पयाँिदेचि तीस प्रसतशतसम्मको दरमय पयाँि प्रसतशत र 
सोभन्दय बढीकय दरमय तीन प्रसतशत छुट ददइनेछ। 

४. िीनको सतब्बतबयट हनुे पैठयरीमय महसलु छुट हनुेाः जनियदी 
गणतन्त्र िीनमय उत्पयददत मयलिस्त ु िीनको स्िशयससत िेत्र 
सतब्ितबयट स्र्ल मयगथ हुाँदै नेपयलसभत्र प्रतीतपत्रको मयध्यमबयट 
पैठयरी हुाँदय मूल्यगत दर (पररमयणगत दर बयहेक) अनसुयर लयग्ने 
भन्सयर महसलुमय पयाँिदेचि तीस प्रसतशतसम्मको दरमय पयाँि 
प्रसतशत र सोभन्दय बढीकय दरमय तीन प्रसतशत छुट ददइनेछ। 

५. विदेशी मदु्रय प्रयसप्तको कयगजयत पसछ पेश गनथ सवकनेाः दश हजयर 
अमेररकी डलर मूल्यसम्मकय नेपयलमय उत्पयदन भएकय मयलिस्तहुरू 
सनकयसी गदयथ सनकयसीकतयथले विदेशी मदु्रय प्रयसप्तको कयगजयत 
तत्कयल पेश गनथ नसक्न ेअिस्र्य भएमय उि कयगजयत पसछ पेश 
गने शतथमय प्रयप्त भिुयनीको कयगजयत पसछ पेश गने शतथमय सनकयसी 
गनथ ददइनेछ । सनकयसीकतयथले सनकयसी गरेको छ मवहनयसभत्र 
विदेशी मदु्रय भिुयनी प्रयसप्तको कयगजयत िय  सनकयसी भएको 
मयलिस्त ु वफतयथ आएको भए सोको प्रमयण पेश गनुथ पनेछ । उि 
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अिसधसभत्र भिुयनीको कयगजयत िय सनकयसी भएको मयलिस्त ुवफतयथ 
आएको प्रमयण पेश नगरेमय भन्सयर असधकृतले विदेशी विसनमय 
(सनयसमत गने) ऐन, २०१९ बमोचजम कयरियहीकय लयसग सम्बचन्धत 
सनकययमय लेिी पठयउन ुपनेछ । 

६. सयफ्टय सम्झैयतय र संिेदनशील सूिीमय परेकय मयलिस्त ुसम्बन्धमयाः 
यस अनसूुिीको दफय १९ मय उचल्लचित नेपयल सरकयरको 
संिेदनशील सूिीमय परेकय मयलिस्त ुर यस अनसूुिीको दफय २० 
मय उचल्लचित मयलिस्त ु बयहेक सयकथ  मलुकुमय उत्पयददत अन्य 
मयलिस्त ु त्यस्तो मलुकुमय प्रतीतपत्र िोली सोही मलुकुको 
उत्पयदक िय सनजको आसधकयरीक वितरकबयट जयरी भएको सबल 
बीजक सवहत सोही मलुकुबयट सयफ्टय सम्झौतय बमोचजम सयफ्टय 
उत्पचत्तको प्रमयणपत्र सवहत पैठयरी भएमय संित ्२०६२ सयल पसु 
१७ गते कययम रहेको देहयय अनसुयरको भन्सयर महसलु दरमय 
आंचशक छुट ददई देहयय बमोचजमको दरमय भन्सयर महसलु असलु 
गररनेछाः- 
संित ्२०६२ सयल पसु १७ गते 
कययम रहेको  भन्सयर महसलु दर 

सयकथ  मलुकुहरूबयट पैठयरी गदयथ 
लयग्ने  भन्सयर महसलु दर 

५% ५% 

१०% ६% 

१५% ७.२५% 

२५% ९.५% 

३५% ११.२५% 

४०% ११.२५% 

८०% ११.२५% 
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तर,  

(१)  सयकथ  मलुकुबयट पैठयरी गदयथ लयग्ने भनी यस दफयमय 
उल्लेि भएकोभन्दय यस ऐनद्वयरय तोवकएको भन्सयर 
महसलु दर घटी भएमय सोही दर बमोचजम महसलु असलु 
गररनेछ। 

(२)   यस दफयमय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन यस 
अनसूुिीको अन्य दफयबयट भन्सयर महसलु पूणथ िय 
आंचशक छुट ददइएको कयरणले यस दफय अनसुयर लयग्ने 
महसलुभन्दय घटी महसलु लयग्ने िय महसलु नलयग्ने 
भएमय सोही बमोचजम हनुेछ। 

(३) संित ् २०६२ सयल पसु १७ गते कययम नरहेकय तर 
यस अनसूुिीको दफय १ मय रहेकय, यस अनसूुिीको दफय 
१९ र दफय २० मय नपरेकय उपशीर्थकहरूमय उचल्लचित 
मयलिस्त ुयस दफय बमोचजम सयकथ  मलुकुबयट पैठयरी गदयथ 
यसै दफयमय उचल्लचित सयकथ  मलुकुबयट पैठयरी गदयथ 
लयग्ने भन्सयर महसलु दर लयग्नेछ। 

(४) सयफ्टय उत्पचत्तको प्रमयणपत्र, उत्पयदक िय सनजको 
आसधकयरीक वितरकबयट जयरी भएको बीजक, प्रतीतपत्र 
लगययतकय कयगजयतमय उल्लेि भएको उपशीर्थक र 
भन्सयर कयययथलयमय घोवर्त िय भन्सयर असधकृतले यकीन 
गरेको उपशीर्थकको पवहलो ६ अङ्क फरक परेमय यस 
दफय बमोचजम भन्सयर महसलु दरमय आंचशक छुट ददइने 
छैन।  

७. सयफ्टय सम्झैयतय बमोचजमकय मयलिस्तमुय महसलुाः सयकथ  मलुकुमय 
उत्पयददत यस अनसूुिीको दफय २० मय उचल्लचित उपशीर्थककय 
मयलिस्त ु त्यस्तो मलुकुमय प्रतीतपत्र िोली सोही मलुकुको 
उत्पयदक िय सनजको आसधकयरीक वितरकबयट जयरी भएकय सबल 
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बीजक सवहत सोही मलुकुबयटै सयफ्टय सम्झैयतय बमेयचजम सयफ्टय 
उत्पचत्तको प्रमयणपत्र सवहत पैठयरी भएमय संित ् २०६७ सयल 
कयचत्तकमय कययम रहेको देहयय अनसुयरको भन्सयर महसलु दरमय 
आंचशक छुट ददई देहयय बमोचजमको दरमय भन्सयर महसलु असलु 
गररनेछ। संित ्२०६७ सयल कयसतथकमय कययम नरहेकय तर यस 
अनसूुिीको दफय १ मय रहेकय, यस अनसूुिीको दफय १९ र दफय 
२० मय नपरेकय उपशीर्थकमय उचल्लचित मयलिस्त ु यस दफय 
बमोचजम सयकथ  मलुकुबयट पैठयरी गदयथ यसै दफयमय उचल्लचित सयकथ  
मलुकुबयट पैठयरी गदयथ लयग्न ेभन्सयर महसलु दर लयग्नेछाः- 
संित ्२०६७ सयल कयचत्तकमय 
कययम रहेको  भन्सयर महसलु 

दर 

सयकथ  मलुकुहरूबयट पैठयरी गदयथ 
लयग्ने  भन्सयर  महसलु दर 

५% ५% 
१०% ९% 
१५% १४% 
२०% १८.५% 
२५% २२% 
३०% २७.५% 
८०% ३०% 

तर,  

(१)  सयकथ  मलुकुबयट पैठयरी गदयथ लयग्ने भनी यस दफयमय 
उल्लेि भएको भन्दय यस ऐनद्वयरय तोवकएको भन्सयर 
महसलु दर घटी भएमय सोही दरबमोचजम महसलु असलु 
गररनेछ। 

(२)   यस दफयमय अन्यत्र जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
यस अनसूुिीको अन्य दफयबयट भन्सयर महसलु पूणथ िय 
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आंचशक छुट ददइएको कयरणले यस दफय अनसुयर लयग्ने 
महसलु भन्दय घटी महसलु लयग्न े िय महसलु नलयग्न े
भएमय सोही बमोचजम हनुेछ। 

(३) सयफ्टय उत्पचत्तको प्रमयणपत्र, उत्पयदक िय सनजको 
आसधकयरीक वितरकबयट जयरी भएको सबल बीजक, 
प्रतीतपत्र लगययतकय कयगजयतमय उल्लेि भएको 
उपशीर्थक र भन्सयर कयययथलयमय घोवर्त िय भन्सयर 
असधकृतले यकीन गरेको उपशीर्थकको पवहलो ६ अङ्क 
फरक परेमय यस दफय बमोचजम भन्सयर महसलु दरमय 
आंचशक छुट ददइने छैन। 

८. दोहोरो छुट नपयइनेाः यस अनसूुिीमय उल्लेि भए बमोचजम कुनै 
मयलिस्तमुय ददइएको छुट प्रदयन गदयथ दोहोरो नपने गरी कुनै एक 
छुट मयत्र प्रदयन गररनेछ। 

९. परुयनय सियरी  सयधन र यन्त्र उपकरणमय ह्रयसकट्टी गरी मूल्य 
कययम गनेाः (१) कूटनीसतक सवुिधय िय महसलु सवुिधयमय पैठयरी 
भएकय िय आयोजनय िय आयोजनयको ठेकेदयर िय परयमशथदयतयकय 
नयममय पसछ वफतयथ लैजयने शतथमय पूणथ िय आंचशक महसलु सवुिधय 
िय बैङ्क ग्ययरेण्टी िय धरौटीमय पैठयरी भएकय िय अन्य संघ, 
संस्र्यको नयममय पूणथ िय आंचशक भन्सयर महसलु छुटमय पैठयरी 
भएकय सियरी सयधन तर्य यन्त्र उपकरण नेपयलसभत्र कसैलयई 
उपहयर ददएमय िय सबिी गरेमय िय पैठयरी गनेले आफ्नै प्रयोजनको 
लयसग रयख्न े भएमय त्यस्तय सियरी सयधन तर्य यन्त्र उपकरणको 
भन्सयर महसलु सलने प्रयोजनको लयसग भन्सयर असधकृतले पैठयरी 
हुाँदयको अिस्र्यमय कययम भएको मूल्यमय (प्रत्येक िर्थको अिचशष्ट 
मूल्यमय) ियवर्थक दश प्रसतशतको दरबयट असधकतम पयाँि िर्थको 
ह्रयसकट्टी गरी मूल्य कययम गनेछ। 

तर एक िर्थभन्दय कम हनु आउने अिसधलयई ह्रयसकट्टी 
प्रयोजनकय लयसग गणनय गररने छैन। 
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 (२) उपदफय (१) बयहेक सनजी प्रयोगकय लयसग आंचशक 
भन्सयर महसलु छुटमय व्यचिगत रूपमय पैठयरी भएकय सियरी 
सयधन अन्य व्यचिलयई सबिी गने िय हक हस्तयन्तरण गने भएमय 
भन्सयर महसलु सलने प्रयोजनको लयसग मूल्य कययम गदयथ ियवर्थक 
दश प्रसतशतकय दरले असधकतम पयाँि िर्थको (प्रत्येक िर्थको 
अिचशष्ट मूल्यमय) ह्रयसकट्टी गरी मूल्य कययम गररनेछ। 

तर एक िर्थभन्दय कम हनु आउने अिसधलयई ह्रयसकट्टी 
प्रयोजनकय लयसग गणनय गररने छैन।  

 (३) उपदफय (१) िय (२) बमोचजम पैठयरी भएको 
सियरी सयधनको पैठयरीकय अिस्र्यमय कययम भएको मूल्य अन्य 
त्यस्तै सियरी सयधनको मूल्यभन्दय धेरै कम भएको अिस्र्यमय 
बयहेक सयमयन्यताः पैठयरी गदयथ कययम गरेको विदेशी मदु्रयलयई 
आधयर मयनी उपदफय (१) िय (२) बमोचजम मूल्य कययम  
गररनेछ। 

 (४) उपदफय (१) िय (२) बमोचजम सियरी सयधनमय 
ह्रयसकट्टी गदयथ उि सियरी सयधनको उत्पयदन समसतदेचि गणनय 
गररनेछ र पैठयरी हनुपूुिथ विदेशमय व्यसतत भएको अिसध कटयई 
बयाँकी अिसधको मयत्र ह्रयसकट्टी गररनेछ। 

 (५)  यस दफयमय अन्यत्र जनुसकैु कुरय लेचिएको भए 
तयपसन कूटनीसतक सनकययबयट गरेको सियरी सयधनको सबिीलयई 
सललयम गरेसरह मयसननेछ। 

१०. मयलिस्तकुो हियई भयडय सम्बन्धमयाः (१) हियईमयगथबयट व्ययपयररक 
रूपमय पैठयरी गररने मयलिस्तकुो भन्सयर ऐन, २०६४ को दफय 
१३ को उपदफय (३) बमोचजम भन्सयर कयययथलयमय मूल्य घोर्णय 
गदयथ पैठयरीकतयथले मयलिस्तकुो मूल्य, भयडय तर्य बीमय रकम 
छुट्टयछुटै्ट घोर्णय गनुथ पनेछ। पैठयरीकतयथले घोर्णय गरेको भयडय 
रकम र एयर िे सबलमय उचल्लचित भयडय रकममध्ये जनु बढी 
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हनु्छ सोही भयडय रकमलयई समयिेश गरी मूल्य सनधयथरण  
गररनेछ। एयर िे सबलमय भयडय रकम उल्लेि नभएको र 
पैठयरीकतयथले घोर्णय गरेको भयडय रकम ियस्तविक भयडय रकम 
भन्दय कम भएमय भन्सयर असधकृतले उि मयलिस्त ुहियईमयगथबयट 
पैठयरी गदयथ लयग्न सक्ने अनमुयसनत भयडय रकम समेत समययोजन 
गरी मूल्य सनधयथरण गनुथ पनेछ। हियईमयगथबयट मयलिस्त ु पैठयरी 
गदयथ लयग्ने भयडय रकमको जयनकयरी भन्सयर असधकृतले सम्बचन्धत 
हियई सेियबयट सलन सक्नछे। त्यसरी भन्सयर असधकृतले 
मयलिस्तमुय लयगेको िय लयग्न सक्न े भयडय रकमको जयनकयरी 
मयगेको बित त्यस्तो जयनकयरी िय वििरण उपलब्ध गरयउन ु
सम्बचन्धत हियई सेिय प्रदययकको कतथव्य हनुेछ। 

तर एयर िे सबलमय उचल्लचित भयडय रकम र सम्बचन्धत 
हियई सेिय प्रदययकले ियस्तविक रूपमय असलु गरेको भयडय रकम 
फरक भएमय सम्बचन्धत हियई सेियले ियस्तविक भयडय रकम असलु 
गरी जयरी गरेको नगदी रसीदलयई मयन्यतय ददन सवकनेछ। 

      (२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेचिएको भए तयपसन 
महयसनदेशकले हियई भयडय तोकेकोमय सोही बमोचजम हनुेछ।  

११.  सनययथत हनुे िस्तकुो कच्िय पदयर्थ नगद धरौटीमय पैठयरी गनथ 
सवकनेाः  बण्डेड िेयर हयउसको इजयजत नसलएकय उद्योगले आफ्नो 
उत्पयदन प्रतीतपत्रको मयध्यमद्वयरय िय प्रिसलत बैचङ्क कङ्ग कयगजयतको 
मयध्यमबयट सनकयसी गने िय पररित्यथ विदेशी मदु्रयमय स्िदेशमै 
सबिी गने भएमय त्यस्तो मयलिस्त ुउत्पयदन गनथ आिश्यक कच्िय 
पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ (नेपयलमय उत्पयदन नहनुे प्ययवकङ्ग 
मेटेररयल समेत) पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलु िय कृवर् सधुयर 
शलु्क देहययकय शतथ र प्रविययकय अधीनमय रही नगद धरौटी रयिी 
पैठयरी गनथ पयउनेछ र नेपयलमय उत्पयदन नहनुे प्ययवकङ्ग 
मेटेररयलको हकमय उद्योग विभयगले नेपयलमय उत्पयदन नहनुे भनी 
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प्रमयचणत गरी सवुिधय ददन ससफयररस गरेको अिस्र्यमय मयत्र नगद 
धरौटी रयिी पैठयरी गनथ ददइनेछ। 

(क) उद्योगले यस दफय बमोचजम कच्िय पदयर्थ िय सहययक 
कच्िय पदयर्थ प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) पैठयरी गदयथ 
तययरी िस्त ु सनकयसी गने व्यहोरय जनयई उि कच्िय 
पदयर्थ िय सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग मेटेररयल 
समेत) मय दरबन्दी अनसुयर लयग्न े भन्सयर महसलु िय 
कृवर् सधुयर शलु्क धरौटीमय जयाँिपयस गने व्यिस्र्यको 
लयसग तोवकएको ढयाँियमय भन्सयर असधकृत समि सनिेदन 
ददन ुपनेछ। 

(ि) िण्ड (क) बमोचजम प्रयप्त सनिेदनको आधयरमय पैठयरी 
भएको कच्िय पदयर्थ िय सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग 
मेटेररयल समेत) मय लयग्ने भन्सयर महसलु िय कृवर् सधुयर 
शलु्क बयपतको रकम धरौटी रयिी जयाँिपयस गररनेछ। 
कच्िय पदयर्थ िय सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग 
मेटेररयल समेत) पैठयरी गदयथ िय सनकयसी प्रवियय पूरय 
गरेपसछ सोको वििरण पैठयरीकतयथलयई ददइने पयसबकुमय 
स्पष्टसाँग उल्लेि गनुथ पनेछ।  

(ग) यस दफय बमोचजम पैठयरी भएको कच्िय पदयर्थ िय 
सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) बयट 
उत्पयददत तययरी मयलिस्त ु बयह्र मवहनयसभत्र सनकयसी िय 
स्िदेशमै पररित्यथ विदेशी मदु्रयमय सबिी गररसक्न ुपनेछ। 

(घ) उद्योगले आफ्नो उत्पयदन पररित्यथ विदेशी मदु्रयमय 
स्िदेशमय सबिी गदयथ नेपयल सरकयरबयट आंचशक िय 
पूणथरूपमय महसलु सवुिधय पयएको आयोजनय िय 
सनकययलयई सबिी गने भएमय मयत्र यस दफय बमोचजमको 
सवुिधय प्रदयन गररनेछ। 
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(ङ) उद्योगले सनकयसी िय पररित्यथ विदेशी मदु्रयमय स्िदेशमै 
सबिी गरेमय सोको प्रमयण, बैङ्कद्वयरय प्रमयचणत विदेशी मदु्रय 
आजथन भएको कयगजयत िय िस्त ु विसनमय अन्तगथत 
मयलिस्त ु सनकयसी भएको भए सो बयपत मयलिस्त ु पैठयरी 
भएको प्रमयण र उद्योग विभयगको िपत अनपुयतको प्रमयण 
सवहत तोवकएको ढयाँियमय उि धरौटी फुकुिय िय 
वफतयथको लयसग िण्ड (ग) बमोचजमको अिसधसभतै्र 
सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयमय सनिेदन ददन ुपनेछ। 

         तर बन्द, हड्तयल, विपद् िय अन्य यस्तै 
कयिबुयवहरको पररचस्र्सत परी िण्ड (ग) बमोचजमको 
अिसधसभत्र तययरी मयलिस्त ु सनकयसी गनथ िय स्िदेशमै 
पररित्यथ विदेशी मदु्रयमय सबिी गनथ िय विदेशी मदु्रय आजथन 
गरेको प्रमयण पेश गनथ नसकेको व्यहोरय जनयई भन्सयर 
कयययथलयकय प्रमिु समि सनिेदन ददएमय र त्यसरी 
ददएको सनिेदनको व्यहोरय मनयससि देचिएमय भन्सयर 
कयययथलयकय प्रमिुले बढीमय छ मवहनयसम्मको म्ययद र्प 
गनथ सक्नेछ।  

(ि) िण्ड (ङ) बमोचजमको अिसधसभत्र ददएको सनिेदनको 
व्यहोरय मनयससि देचिएमय भन्सयर कयययथलयकय प्रमिुले 
कयगजयत पेश भएको एक मवहनयसभत्र धरौटी वफतयथ गनुथ 
पनेछ। त्यसरी धरौटी वफतयथ भएको वििरण पयसबकुमय 
जनयई ददन ुपनेछ। 

(छ) उद्योगले यस दफय बमोचजम पैठयरी गने कच्िय पदयर्थ िय 
सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) मय 
लयग्ने भन्सयर महसलु िय कृवर् सधुयर शलु्क फुकुिय 
भएको धरौटी रकम समलयन गरी पयसबकुमय जनयइनेछ। 
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  तर उद्योगले त्यस्तो फुकुिय भएको धरौटी रकम 
वफतयथ मयग गरेमय फुकुिय भएजसतको रकम तत्कयल वफतयथ 
ददइनेछ।  

(ज) यस दफय बमोचजम पैठयरी भएको कच्िय पदयर्थ िय 
सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) बयट 
तययरी िस्त ु बनयई सनकयसी गदयथ पैठयरीको अिस्र्यको 
कयरोबयर मूल्यमय कम्तीमय दश प्रसतशत मूल्य असभिृवि 
भएको हनु ुपनेछ। 

(झ) यस दफय बमोचजम पैठयरी भएको कच्िय पदयर्थ िय 
सहययक कच्िय पदयर्थ (प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) बयट 
उत्पयददत मयलिस्त ु शतथ बमोचजम पूणथ िय आंचशक 
सनकयसी नगरेमय िय स्िदेशमै िण्ड (ग) अनसुयर पररित्यथ 
विदेशी मदु्रयमय सबिी नगरेमय स्र्यनीय सबिी मयनी त्यस्तो 
सबिी गरे जसतको हकमय सनयम अनसुयर लयग्ने महसलु  
धरौटी रहेको रकमबयट सदरस्ययहय गरी लयग्ने महसलुको 
दश प्रसतशत जररबयनय समेत पैठयरीकतयथबयट असलु 
गररनेछ। 

१२. सियरी  सयधन पैठयरी सम्बन्धी  विशेर् व्यिस्र्याः (१) सियरी िय 
ढुियनीकय सयधन पैठयरी गदयथ देहययकय शतथहरू पयलनय गनुथ पनेछाः- 

(क) सनमयथतय कम्पनी िय सनजको आसधकयररक सबिेतयबयट 
िररद गररएकय नययाँ सियरी िय ढुियनीकय सयधन 
नेपयलचस्र्त आसधकयररक सबिेतयले मयत्र पैठयरी गनथ 
पयउनेछ। 

(ि) ररकण्डीसन्ड, प्रयोग भइसकेको िय नेपयल सियरी प्रदूर्ण 
मयपदण्ड, २०६९ सभत्र नपने सियरी िय ढुियनीकय सयधन 
पैठयरी गनथ पयइने छैन। यस्तय सयधन कसैले पैठयरी गरेमय 
जफत हनुेछ। 
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(ग) सबिी गने प्रयोजनको लयसग िण्ड (क) बमोचजम पैठयरी 
गरेकय सियरी िय ढुियनीकय सयधनको पैठयरीकतयथले एक 
िर्थमय तीन पटक (प्रत्येक ियर मवहनयमय) त्यस्तय 
सयधनको असधकतम िदु्रय सबिी मूल्य (एम.आर.पी.) 
रयवष्ट्रय स्तरको दैसनक पसत्रकयमय प्रकयचशत गनुथ पनेछ। 

(घ) पैठयरी भएकय सियरी िय ढुियनीकय सयधनको िण्ड (ग) 
बमोचजम असधकतम िदु्रय सबिी मूल्य (एम.आर.पी.) 
प्रकयचशत नगने पैठयरीकतयथको भन्सयर विभयगले पैठयरी 
तर्य सबिी कयरोबयर रोक्कय रयिी छयनसबन गनथ सक्नेछ। 

(ङ) िण्ड (क) मय उचल्लचित शतथ उल्लङ्घन गरी सियरी िय 
ढुियनीकय सयधन पैठयरी गरेमय त्यस्तय सियरी तर्य ढुियनी 
सयधन जफत गनुथ पनेछ। 

 तर,  

(१) सरकयरी सनकयय, कूटनीसतक िय महसलु सवुिधय 
प्रयप्त व्यचि िय सनकयय, ऋण तर्य अनदुयन 
सहयोगमय सञ्चयसलत सरकयरी आयोजनयले पैठयरी 
गने सियरी तर्य ढुियनीकय सयधन तर्य अपयङ्गतय 
भएकय व्यचिले आफ्नो प्रयोजनको लयसग पैठयरी 
गने स्कुटरमय िण्ड (क) को व्यिस्र्य लयगू 
हनुेछैन। 

(२) दमकल (बयरुणयन्त्र) पैठयरी गदयथ िण्ड (क) 
तर्य (ि) को व्यिस्र्य लयगू हनुे छैन। 

(३) एक िर्थभन्दय बढी विदेशचस्र्त नेपयलको 
कूटनीसतक सनयोगमय कयम गरेको नेपयली 
नयगररक आफ्नो कययथकयल समयप्त भई नेपयल 
फकंदय सनजले विदेशमय आफ्नो नयममय दतयथ गरी 
आफैं ले प्रयोग गरेको सियरी सयधन नेपयल 
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सरकयर, िन तर्य ियतयिरण मन्त्रयलयको 
ससफयररसमय पैठयरी गनथ सक्नछे। तर दफय ९ 
बमोचजमको ह्रयसकट्टी सवुिधय ददइनेछैन ।  

(४)  स्ियस््य तर्य जनसंखयय मन्त्रयलयले तोकेको 
मयपदण्ड बमोचजमको एम्बलेुन्स; शीर्थक 
८७.०१ अन्तगथत पने ट्ययक्टर र शीर्थक 
८७.०५ मय पने ियस उद्दशे्यकय मोटरगयडी 
पैठयरी गदयथ यस उपदफयको िण्ड (क) को 
व्यिस्र्य लयगू हनुे छैन।  

 (५)  नेपयलले आयोजनय गने अन्तरयथवष्ट्रय िय िेत्रीय 
महत्िको सभय सम्मेलनको प्रयोजनको लयसग 
नेपयल सरकयर, मचन्त्रपररर्द्ले सनणथय गरी पैठयरी 
गने नेपयल सियरी प्रदूर्ण मयपदण्ड, २०६९ 
सभत्र पने सियरी सयधनको हकमय िण्ड (क) 
को व्यिस्र्य लयगू हनुे छैन। 

(६)   नेपयलचस्र्त विदेशी कूटनीसतक सनयोगमय कययथरत 
कुटनीसतक पदयसधकयरीले प्रयोग भइसकेकय 
सियरी सयधन पैठयरी गनथ ियहेमय 
पयरस्पयररकतयको आधयरमय पैठयरी गनथ ददन 
पररयष्ट्र मन्त्रयलयले ससफयररस गरेको अिस्र्यमय 
नेपयल सियरी प्रदूर्ण मयपदण्ड, २०६९ सभत्र 
पने सियरी सयधन पसछ आफ्नो कययथ अिसध 
समयप्त भएपसछ वफतयथ लैजयने शतथमय पैठयरी गनथ 
ददन सवकनेछ। 

(७)  यस अनसूुिी बमोचजम िय नेपयल सरकयरको 
सनणथयद्वयरय पूणथ िय आंचशक भन्सयर महसलु छुट 
ददइएको व्यचि िय संस्र्य िय सनकययले सियरी 
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सयधन सनमयथतय कम्पनी िय सनजको आसधकयररक 
सबिेतयबयट िररद गरी पैठयरी गदयथ िण्ड (क) 
को व्यिस्र्य लयगू हनुे छैन। 

 (२) कयनेट अन्तगथत पयथटकले ल्ययएकय व्यचिगत 
प्रयोगकय सियरी सयधन  र त्यस्तो सयधनसाँग सम्बि मयलिस्त ु
नेपयलसभत्र अस्र्ययी रूपमय प्रर्म पटक प्रिेश गरेको समसतले एक 
िर्थको अिसधमय लगयतयर िय पटक पटक गरी जम्मय छ मवहनयको 
अिसधसम्म नपेयलसभत्र रयख्न पयउनेछ। त्यसरी नेपयलमय  रयिेको 
अिसधभर कुनै महसलु लयग्नेछैन। दघुथटनय भई प्रहरी कब्जयमय 
रहेको िय ममथतको लयसग िकथ शपमय रहेको भनी प्रहरी कयययथलयले 
ससफयररस गरेको अिस्र्यमय भने त्यस्तो अिसध कयनेटमय 
तोवकददएको अिसधमय गणनय हनुे छैन। यसरी कयनेट अन्तगथत 
पैठयरी भएकय सियरी सयधनहरू दयन, दयतव्य िय उपहयर ददन िय 
सबिी गनथ पयइने छैन। कयनेटमय जनयई नेपयल प्रिेश गरयइएको 
सियरी सयधन छ मवहनयसभत्र वफतयथ नलगेमय स्िताः जफत हनुेछ। 

 (३) कयनेट बयहेक अस्र्ययी तिरबयट पैठयरी भएकय 
मोटरकयर, स्टेशन ियइगन, जीप, बस, ट्रक, ट्रययक्टर र सतनकय 
टे्रलर, लहरी, भ्ययन, तीन पयङ्कग्र ेसयधन र मोटरसयइकल  जस्तय 
सयधन समेतमय भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क तर्य मूल्य असभिृवि 
करको सट्टय देहयय बमोचजम एकमषु्ट समदरमय भन्सयर महसलु 
लगयई असलु गररनेछाः- 

(क)  ट्रययक्टरमय प्रसतददन ियर सय रूपैययाँ, टे्रलर वफट भएको 
ट्रययक्टरमय िय टे्रलर मयत्रमय प्रसत ददन सयत सय    
रूपैययाँ।  

  तर मयलिस्त ु बोकी ल्ययएकय टे्रलरसवहतको 
ट्रययक्टर अठ्ियलीस घण्टयसभत्र ररतै्त फकी गएमय सो 
ट्रययक्टरको महसलु सलइने छैन। यसरी पैठयरी गरी 
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ल्ययएको ट्रययक्टर, टे्रलर िय टे्रलरसवहतको ट्रययक्टर तीस 
ददनभन्दय बढी नेपयलमय रयख्न पयइने छैन। 

(ि)  कयनेट नभएकय सियरी सयधनमध्ये कयर, जीप र भ्ययनमय 
दैसनक पयाँि सय रूपैययाँ, बस, समसनबस लगययतकय टुररष्ट 
गयडीमय दैसनक पयाँि सय रूपैययाँ, मोटरसयइकल तर्य 
स्कुटरमय दैसनक एक सय पियस रूपैययाँ र तीन पयङ्कग्रे 
सियरी सयधनमय दैसनक ियर सय रूपैययाँ महसलु सतरी 
अस्र्ययी पैठयरी भएकय सियरी सयधन एक िर्थमय तीस 
ददनभन्दय बढी नेपयलमय रयख्न पयइने छैन। 

 तर,  

(१)  यसरी पैठयरी भएकय सियरी सयधन नचजकको 
बजयरसम्म पगुी प्रिेश गरेकै ददन फकथ ने भएमय 
कुन ैमहसलु लयग्ने छैन। 

(२) नेपयलसाँग भएको दद्वपिीय िय बहपुिीय सम्झैयतय 
बमोचजम अस्र्ययी पैठयरी हनु े सियरी सयधनको 
सम्बन्धमय सोही सम्झैयतयमय उल्लेि भए 
बमोचजम हनुेछ। 

(३) िलचित्र छयययङ्कन, शैचिक प्रदशथनी तर्य 
सयमयचजक जनिेतनय असभिृविकय सनसमत्त संयन्त्र 
जसडत भई आउने विशेर् प्रकयरकय सियरी 
सयधनको लयसग यस िण्डमय उचल्लचित 
समययिसधले नपगु हनुे भई सम्बचन्धत कयययथलय 
प्रमिुको रययसवहत लेिी आएमय महयसनदेशकले 
सनयम अनसुयरको महसलु सलई बढीमय तीन 
मवहनयसम्मको म्ययद र्प गररददन सक्नेछ। 

(ग) मयलिस्तकुो पररिहनको लयसग अस्र्ययी पैठयरी हनुे 
ट्रययक्टर बयहेककय टे्रलर, ट्रक र अन्य गयडीलयई 
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एकपटकमय सयत ददनसम्म प्रसत ददन एक हजयर सयत सय 
रूपैययाँ। 

(घ) अस्र्ययी पैठयरी गरी ल्ययएकय सियरी र ढुियनीकय सयधन 
असनिययथरूपमय वफतयथ लैजयन ुपनेछ। िण्ड (क), (ि) र 
(ग) मय उचल्लचित सयधन प्रज्ञयपनपत्रमय घोर्णय गरेको 
अिसधभन्दय बढी बसेको फेलय परेमय िय झटु्टय वििरण ददई 
नेपयलसभत्र बसेको ठहरेमय जफत गनथ सवकनेछ। वफतयथ 
लैजयने िममय मनयससि कयरण भई बढी अिसध बसेको 
त्यस्तो सयधनको मूल्यमय नबढ्न े गरी बढी बसेको 
अिसधको मोटरसयइकल र स्कुटरमय दैसनक एक हजयर 
दईु सय रूपैंययाँकय दरले र अन्य सयधनमय दैसनक दईु 
हजयर पयाँि सय रूपैययाँकय दरले महसलु असलु गरी वफतयथ 
लैजयन ददन सवकनेछ।  

(ङ) विदेशबयट एल.पी. ग्ययाँस बोकी ल्ययउने मयलियहक 
कन्टेनर (बलेुट) लयई गन्तव्यस्र्लमय अनलोड गनथकय 
लयसग छययनब्बे घण्टयसम्म अस्र्ययी पैठयरी महसलु लयग्ने 
छैन। 

(ि) विदेशबयट एल.पी. ग्ययाँस बयहेक अन्य मयलिस्त ु ढुियनी 
गरी ल्ययएको ट्रक र मयलिस्तसुवहतको कन्टेनर बोकी 
ल्ययएको टे्रलरलयई सो मयलिस्त ुगन्तव्यस्र्लमय अनलोड 
गनथको लयसग र ररत्तो कन्टेनर सलई आएको टे्रलरलयई 
भन्सयर िेत्रसभत्र रहेको मयलिस्त ु लोड गनथकय सनसमत्त 
बहत्तर घण्टयसम्म अस्र्ययी पैठयरी महसलु लयग्ने छैन। 

(छ) विदेशबयट मयलिस्त ुढुियनी गरी नेपयल प्रिेश गरेकय ट्रक 
र मयलिस्त ु सवहतको कन्टेनर बोकी आएको टे्रलर र 
ररत्तो ट्रक िय ररत्तो कन्टेनर सवहत आएको टे्रलरले 
भन्सयर िेत्रबयवहरबयट मयलिस्त ु लोड गरी अठ्ियलीस 
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घण्टयसभत्र फकेमय एक ददनको मयत्र अस्र्ययी पैठयरी 
महसलु लयग्नछे। त्यस्तो सयधन अठ्ियलीस घण्टय पसछ 
भन्सयर िेत्र बयवहरबयट मयलिस्त ुलोड गरी फकेमय प्रसत 
ददन दईु हजयर तीन सय रुपैययाँकय दरले अस्र्ययी पैठयरी 
महसलु लयग्नछे। 

(ज) िण्ड (ङ), (ि) र (छ) मय उचल्लचित ढुियनीसाँग 
सम्बचन्धत सयधनहरू तत ् तत ् िण्डमय उचल्लचित 
समययिसधसभत्र बन्द, हड्तयल, विपद्, दघुथटनय जस्तय 
कयरणले वफतयथ हनु नसकी अस्र्ययी महसलु लयग्ने 
अिस्र्य भएमय भन्सयर कयययथलयको प्रमिुले बढीमय अको 
तीन ददनसम्मको म्ययद र्प्न सक्नेछ र यसरी र्वपएको 
अिसधको महसलु लयग्ने छैन। 

 (४) भयग ८७ को गयडी र सतनकय िेससस पैठयरी 
भएकोमय जनु वकससमको सियरी सयधनको िेससस िय जनु वकससमको 
गयडी भनी महसलु बझुयएको छ सोही वकससमको सियरी सयधनमय 
दतयथ गनुथ पनेछ। अको वकससमको सियरी सयधनमय दतयथ गरी प्रयोग 
गनुथ परेमय भन्सयर कयययथलयले महसलु नपगु हनुे भए सो रकम 
असलु गरी स्िीकृसत ददएको अिस्र्यमय मयत्र अको वकससमको 
सियरी सयधनमय दतयथ गरी प्रयोग गनथ सवकनेछ र स्िीकृसत नसलई 
दतयथ गरेको िय प्रयोगमय ल्ययएको सियरी सयधन जफत गररनेछ। 

 (५) शीर्थक ८७.०२ को प्रयोजनकय लयसग सीट संखयय 
गणनय गनुथ पदयथ सनयसमत सीट र रयइभर सीट गणनय गररनेछ।  

 तर कण्डक्टर सीट एिं अन्य असतररि सीट तर्य 
फोचल्डङ्ग सीटलयई गणनय गररने छैन। 

 (६) नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर, स्र्यनीय तह िय 
नेपयल सरकयरको पूणथ स्ियसमत्ि रहेकय संस्र्यहरूले महसलु 
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सवुिधयमय पैठयरी गरेकय पयाँि िर्थभन्दय परुयनय गयडी र यन्त्र 
उपकरण सललयम सबिी गदयथ त्यसमय भन्सयर महसलु लयग्ने छैन।  

      तर भन्सयर ऐन, २०६४ बमोचजम जफत भई नेपयल 
सरकयरको सनणथय अनसुयर नेपयल सरकयरको स्ियसमत्िमय रहेकय 
सियरी सयधन सललयम गदयथ पयाँि िर्थको बन्देज लयगू हनुेछैन। 

 (७) अस्र्ययी पैठयरी भएकय सियरी तर्य ढुियनीकय सयधन 
दघुथटनय भई िय अन्य अनसुन्धयनको ससलससलयमय कव्जयमय रहेको 
व्यहोरय सम्बचन्धत प्रहरी िय रयजस्ि अनसुन्धयन विभयग िय सो 
अन्तगथत कयययथलयबयट प्रमयचणत भएमय सो अिसधको लयग्ने महसलु 
मूल भन्सयर कयययथलयको प्रमिुले समन्हय ददन सक्नेछ। 

 (८)  कुनै विदेशी ययत्रलेु सियरी सयधन सवहत नेपयल 
प्रिेश गदयथ यस दफय बमोचजम महसलु बझुयउन छुट भएको र 
सनजले पसछ कुनै भन्सयर कयययथलयमय स्ियं उपचस्र्त भई महसलु 
बझुयउन सनिेदन ददएमय भन्सयर असधकृतले जयाँिबझु गदयथ व्यहोरय 
मनयससब देचिएमय पच्िीस हजयर रुपैययाँ जररबयनय र लयग्ने महसलु 
सलई त्यस्तो सियरी सयधन विदेश वफतयथ लैजयन ददन सक्नेछ। 

तर,  

(क)  यस्तो सियरी सयधन नेपयल प्रिेश गरेको समसतले 
सयत ददनसभत्रको हनु ुपनेछ। 

(ि)  कुन ै पसन व्यचि िय सनकययबयट पियउ गरी 
भन्सयर कयययथलयमय मदु्दयको रुपमय पेश भएको 
हनुहुुाँदैन। 

 (९) नेपयलमय ियनेपयनी  तर्य ससाँियइ कययथको लयसग भसूमगत 

पयनी सनकयल्न पैठयरी गररन े बोररङ मसेसन जसडत ढुियनीकय सयधन 

अस्र्ययी पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क तर्य मूल्य असभिृवि 

करको सट्टय एकमषु्ट समदरमय भन्सयर महसलु प्रसत ददन तीन हजयर 
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रुपैययाँ लयग्नेछ। त्यसरी पैठयरी गरेको िोररङ मेससन जसडत त्यस्तय 
ढुियनीकय सयधन छ मवहनयभन्दय बढी नेपयलमय रयख न पयइने छैन। सो 
अिसधभन्दय बढी बसेको फेलय परेमय िय नेपयलसभत्र झठु्ठय वििरण 
ददई िसेको ठहरेमय जफत गनथ सवकनेछ। वफतयथ लैजयने िममय 
मनयससब कयरण भई बढी अिसध बसेको त्यस्तो सयधनको मूल्यमय 
नबढ्न े गरी बढी बसेको अिसधको दैसनक पयाँि हजयर रूपैययाँकय दरले 

महसलु असलु गरी वफतयथ लैजयन ददन सवकनेछ।  

१३. भन्सयर महसलु सवुिधयमय पैठयरी भएकय मयलिस्त ुसम्बन्धी विशेर् 
व्यिस्र्याः(१) कूटनीसतक सवुिधय प्रयप्त व्यचि िय सनकययले 
कूटनीसतक िय महसलु सवुिधयमय पैठयरी गरेकय सियरी सयधन, यन्त्र 
उपकरण एिं मयलिस्त ु पैठयरी गरेको समसतले पयाँि िर्थ पगेुपसछ 
सबिी गरेमय िय उपहयर ददएमय यस अनसूुिी बमोचजम लयग्ने कुल 
भन्सयर महसलुको सयठी प्रसतशत छुट हनुेछ। कूटनीसतक सवुिधय 
िय महसलु सवुिधयमय पैठयरी भएकय यस्तय सियरी सयधन, यन्त्र 
उपकरण तर्य मयलिस्तकुो हकमय सो सवुिधय कुनै व्यचिको 
हकमय उपलब्ध गरयउाँदय सनजको नेपयलमय पदयसधकयर रहेको 
अिसधभर एक पटक मयत्र ददइनेछ।       

 (२) नेपयलसभत्रकय आयोजनय सञ्चयलनयर्थ ती आयोजनय िय 
ठेकेदयरको नयममय पैठयरी हनुे मयलिस्तकुय सम्बन्धमय देहयय 
िमोचजम हनुेछाः- 

(क) सियरी र ढुियनीकय सयधन, सनमयथण यन्त्र तर्य उपकरण 
समेतको सम्बन्धमयाः-  
(अ)   नेपयल सरकयरसाँग भएको सम्झौतय िय नेपयल 

सरकयरको सनणथयको अधीनमय रही सरकयरी िय 
सनजी िेत्रबयट सञ्चयसलत आयोजनय िय सम्बचन्धत 
ठेकेदयरको नयममय पैठयरी हनुे सनमयथण यन्त्र तर्य 
उपकरण तर्य सरकयरी आयोजनय िय सोसाँग 
सम्बचन्धत विदेशी ठेकेदयर िय विदेशी ठेकेदयर र 
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नेपयली ठेकेदयरको संयिु उपिमकय नयममय 
पैठयरी हनुे सियरी तर्य ढुियनी सयधनमय लयग्ने 
महसलु बयपतको रकम बैङ्क ग्ययरेण्टी सलई 
अस्र्यई पैठयरी गनथ ददइनेछ।त्यसरी बैङ्क 
ग्ययरेण्टी सलई अस्र्यई पैठयरी गनथ ददइने 
आयोजनयको लयसग नभई नहनुे मयलिस्तकुो 
वििरण भएको मयष्टर सलष्ट सम्बचन्धत सनकययको 
रयजपत्रयंवकत विचशष्ट िेणीको असधकृत िय 
लगयनी बोडथको प्रमिु कययथकयरी असधकृतबयट 
स्िीकृत भएको हनु ुपनेछ।  

तर िैदेचशक अनदुयनमय सञ्चयसलत 
आयोजनयको हकमय सम्झौतयमय उचल्लचित 
शतथको अधीनमय रही सम्बचन्धत मन्त्रयलयको 
सचिि िय विकयस सयझेदयरबयट भएको 
ससफयररसकय आधयरमय आयोजनयको लयसग 
आिश्यक सनमयथण उपकरण, यन्त्र र सियरी तर्य 
ढुियनी सयधन आयोजनयको समयसप्त पसछ असनिययथ 
रुपमय वफतयथ लैजयने गरी लगतमय रयिी अस्र्ययी 
पैठयरी गनथ अनमुसत ददन सवकनेछ।त्यसरी 
पैठयरी भएको मयलिस्त ुनेपयलमय कसैलयई सबिी 
िय दयन गनथ िय हस्तयन्तरण गनथ पयइने छैन।  

 (आ)  उपिण्ड (अ) बमोचजम पैठयरी हनु े सियरी र 
ढुियनी सयधन, सनमयथण यन्त्र तर्य उपकरण 
पैठयरी गदयथ प्रज्ञयपनपत्रमय नेपयलसभत्र रहन ेअिसध 
उल्लेि गरी जयाँिपयस गनुथ पनेछ। सनधयथररत 
अिसधमय आयोजनय सम्पन्न नभएको कयरणले 
प्रज्ञयपनपत्रमय उचल्लचित अिसधभन्दय बढी 
अिसधसम्म नेपयलसभत्र रयख्न ुपने भएमय सम्बचन्धत 
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सनकययबयट स्िीकृसत सलई आयोजनयको अिसध 
र्प भएको जयनकयरी भन्सयर विभयगलयई ददन ु
पनेछ। सो आधयरमय भन्सयर विभयगले 
सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलय एिं अन्य 
सनकययलयई जयनकयरी गरयउनेछ। 

(इ)  उपिण्ड (अ) बमोचजम पैठयरी हनु े सियरी र 
ढुियनी सयधनको दतयथ गदयथ छुटै्ट पवहियन हनुे 
वकससमले दतयथ गनुथ पनेछ र पररयोजनय अिसध 
समयप्त भएपसछ यस्तय सयधनको निीकरण गररने 
छैन। पैठयरीकतयथले यसरी दतयथ भएको सियरी 
तर्य ढुियनी सयधनको सियरी दतयथ प्रमयणपत्रको 
प्रसतसलवप सवहतको जयनकयरी दतयथ भएको समसतले 
पैंतीस ददनसभत्र सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयलयई 
ददन ुपनेछ।  

(ई)  नेपयल सरकयरले म्ययद र्प ददएकोमय बयहेक 
आयोजनय सम्पन्न भएको समसतले िय करयर 
सम्झौतय (ठेक्कय सम्झौतय) रद्द भएको समसतले 
तीन मवहनयसभत्र उपरोि अनसुयरकय मयलिस्त ु
वफतयथ लसगसक्न ुपनेछ। 

       स्पष्टीकरणाः यस दफयको प्रयोजनको लयसग 
"आयोजनय सम्पन्न भएको समसत" भन्नयले 
सम्झैयतयमय उल्लेि भए अनसुयरको सडफेक्ट 
लयययविसलवट वपररयड िय ममथत अिसध 
(मेचन्टनेन्स वपररयड) सम्झन ुपछथ। 

(उ) उपिण्ड (ई) बमोचजम मयलिस्त ु वफतयथ नलगी 
आफैं ले उपयोग गरेमय, कसैलयई उपहयर ददएमय 
िय सबिी गरेमय उचल्लचित अिसधसभतै्र प्रिसलत 
कयनून बमोचजम लयग्न े महसलु बझुयउन ु
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पनेछ।त्यसरी तोवकएको अिसधसभत्र वफतयथ 
नलगेकय िय महसलु नबझुयएकय सियरी र ढुियनी 
सयधन, सनमयथण यन्त्र तर्य उपकरण जफत 
गररनेछ र अस्र्ययी पैठयरी गदयथ रयिेको बैङ्क 
जमयनतबयट लयग्ने महसलु बरयबरको रकम 
समेत रयजस्िमय आम्दयनी बयाँसधनेछ।  
(क)  उपिण्ड (उ) मय जनुसकैु कुरय 

लेचिएको भए तयपसन सम्बचन्धत कुनै 
पररयोजनयको प्रयोजनको लयसग बैक 
जमयनत रयिी  पैठयरी गरेको सियरी 
िय ढुियनीको सयधन िय सनमयथण यन्त्र 
तर्य उपकरण पररयोजनय सम्पन्न 
भएको िय सम्झौतय रद्द भएको समसतले 
पैतीस ददनसभत्र सरोकयरियलय िय 
सम्िचन्धत पररयोजनले सम्िि 
कयययथलयलयई सलचित  रुपमय जयनकयरी 
ददन ुपनेछ । 

(ि)  मयसर् (क) बमोचजम जयनकयरी प्रयप्त 
भएको समसतले नब्बे ददनसभत्र सम्बचन्धत 
भन्सयर कयययथलयले प्रिसलत कयनून 
बमोचजम लयग्न े महसलु सलई त्यस्तय 
सियरी सयधन िय ढुियनीको सयधन िय 
सनमयथण यन्त्र िय उपकरण वफतयथ ददन ु
पनेछ ।  

             तर सम्बचन्धत सरोकयरियलय 
कम्पनी िय सनजको तफथ बयट जमयनत 
ददने फमथ, कम्पनी िय पररयोजनयले 
९० ददनसभत्र सलन नआएमय सो ियपत 
रयिेको बैक जमयनत जफत हनुेछ । 
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(ग)  मयसर् (क) र (ि) मय जनुसकैु कुरय 
लेचिएको भए तयपसन कुनै पररयोजनयको 
प्रयोजनको लयसग बैक जमयनत रयिी  
पैठयरी गरेको सियरी तर्य ढुियनीको 
सयधन िय सनमयथण यन्त्र तर्य उपकरण 
सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयले सललयम 
नगरेको भए त्यस्तय सियरी तर्य 
ढुियनीको सयधन िय सनमयथण यन्त्र तर्य 
उपकरण एक पटकको लयसग सम्ित ्
२०७९ पसु मसयन्तसम्म सम्बचन्धत 
सरोकयरियलय कम्पनी िय सनजको 
तफथ बयट जमयनत ददने फमथ िय 
कम्पनीले प्रिसलत कयनून बमोचजम 
भन्सयर महसलु सतरी लैजयन  
सक्नेछन ्। यसरी लैजयदय र्प दस्तरु, 
व्ययज िय जररियनय लयग्ने छैन  

(ऊ) सम्बचन्धत ठेकेदयरले एउटय पररयोजनयको नयममय 
पैठयरी गरेको मयलिस्त ुवफतयथ नलगी िय महसलु 
नसतरेसम्म त्यस्तो ठेकेदयरले अको पररयोजनयकय 
लयसग सियरी सयधन, यन्त्र उपकरण एिं 
मयलिस्तहुरू पैठयरी गनथ पयउने छैन। 

(ि) आयोजनयमय िपत हनुे मयलिस्तकुय सम्बन्धमयाः-  

 िैदेचशक ऋण िय अनदुयनमय सञ्चयसलत तर्य लगयनी बोडथले 
स्िीकृत गरेकय आयोजनयमय िपत हनु ेमयलिस्तमुय लयग्ने 
महसलु छुटकय लयसग अर्थ मन्त्रयलयमय ससफयररस गदयथ 
देहययकय विर्य सवहत त्यस्तय मयलिस्तकुो वििरण भएको 
मयष्टर सलष्ट सम्बचन्धत सनकययको रयजपत्रयंवकत विचशष्ट 
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िेणीको असधकृत िय लगयनी बोडथको प्रमिु कययथकयरी 
असधकृतले स्िीकृत गरेको हनु ुपनेछ:-  

(१)  िैदेचशक ऋण िय अनदुयन िय लगयनी बोडथबयट 
स्िीकृत लगयनी सम्बन्धी सम्झौतयमय भएको 
कर छुटको प्रयिधयन स्पष्ट िलेुको हनुपुने, 

(२)   आयोजनयको दर विश्लरे्ण तर्य लयगत अनमुयनमय 
मयष्टर सलष्टमय समयिेश भएको िस्तकुो कर 
बयहेकको मूल्य िलेुको  हनुपुने, 

(३)     सम्झौतय अंकको कसत मूल्यको मयलिस्त ुपैठयरी 
हनुे हो सो िलेुको हनु ुपने, 

(४)    मयष्टर सलष्टमय उचल्लचित मयलिस्तहुरु मध्ये कुन 
नेपयलमय िररद गने हो र कुन पैठयरी गने हो 
सो स्पष्ट रुपमय िलुयउन ुपने, 

(५) स्िीकृत मयष्टर सलष्ट संशोधन भए संशोधन गनुथ 
पनयथको आधयर र कयरण िलुयउन ुपने।  

(ग)   िण्ड (क) र (ि) मय उचल्लचित मयष्टर सलष्टमय 
मयलिस्तकुो नयम, एकयई, प्रसत एकयई मूल्य, जम्मय मूल्य 
(सस.आई.एफ., सस.आई.पी., एफ.ओ.वि., एक्स िकथ स ्
डव्ल ु िय अन्य), मदु्रय, िस्त ु िगीकरणको उपशीर्थक, 
उत्पचत्तको मलुकु, आयोजनय तर्य पैठयरीकतयथको नयम र 
आयोजनय सम्पन्न हनुे समसत समेत स्पष्ट रुपमय िलुयइएको 
हनु ुपनेछ। 

(घ)   िण्ड (क) र (ि) मय उचल्लचित स्िीकृत मयस्टर सलस्टमय 
पने मयलिस्तकुो प्रसत इकयई मूल्य सो मयस्टर सलस्टमय 
उल्लेि भएको भन्दय पच्िीस प्रसतशतसम्म घटी भएमय 
समेत सो मूल्यलयई मयन्यतय ददइनेछ । मयलिस्तकुो प्रसत 
इकयई मूल्य पच्िीस प्रसतशत भन्दय बढी घट्न गएमय 
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मयस्टर सलस्ट संशोधन गरी त्यस्तो मूल्य समययोजन गनुथ 
पनेछ।  

 (३) उपदफय (२) बमोचजम सवुिधयमय पैठयरी भएको 
मयलिस्त ु जनु आयोजनयको लयसग पैठयरी भएको हो सोही 
आयोजनयमय मयत्र प्रयोग गनथ पयईनेछ। नेपयल सरकयरले स्िीकृसत 
ददएको अिस्र्यमय ियहेक तोकेको आयोजनयभन्दय अन्यत्र प्रयोग 
भएको पयइएमय िपत हनुे मयलिस्तकुो हकमय त्यस्तो मयलिस्तमुय 
लयग्ने महसलु र सो महसलु बरयबर जररबयनय हनुेछ। िपत नहनुे 
सियरी सयधन, मेचशनरी यन्त्र, उपकरण लगययतकय मयलिस्तकुो 
हकमय त्यस्तय मयलिस्त ु जफत गररनेछ र महसलु बयपत बैङ्क 
ग्ययरेण्टी रयिेको भए त्यस्तो िैङ्क ग्ययरेण्टीबयट लयग्न े महसलु 
बरयबरको  रकम रयजस्िमय आम्दयनी बयाँसधनेछ। 

(४) उपदफय (२) बमोचजम महसलु नबझुयएकय िय सो 
उपदफयमय उचल्लचित म्ययदसभत्र वफतयथ नलगेकय सियरी र ढुियनीकय 
सयधन, सनमयथण उपकरण तर्य यन्त्रको यर्यर्थ सूिनय ददई कब्जय 
गनथ सहयोग गने व्यचिलयई त्यस्तो मयलिस्त ु सललयम गरी प्रयप्त 
हनुे रकमको दश प्रसतशत रकम परुस्कयर स्िरूप ददइनेछ।  

१४. देहययकय मयलिस्तमुय देहयय बमोचजम भन्सयर महसलु छुट हनुछेाः-  

(१) भन्सयर महसलु पूणथ छुट हनुेाः  

   (क) आंचशक िहवकलो पयररएको धयगो (पी.ओ.ियई.) उत्पयदन 
गने उद्योगले उद्योग विभयगले तोकेको हदसम्मकय कच्िय 
पदयर्थको िपत अनपुयत, स्िदेशमय हनुे उपभोग तर्य 
विदेशमय हनुे सनकयसीको आधयरमय उद्योगले पैठयरी गने 
उपशीर्थक ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.०० मय पने 
पेट चिप्स,   

(ि) जटु उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक ५३०३.१०.०० र 
५३०३.९०.०० मय पने कच्िय जटु, 
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(ग) नेपयल सरकयरले पैठयरी गने उपशीर्थक ४९०७.००.२० 
को हलुयक वटकट, उपशीर्थक ४९०७.००.३० को 
हियईपत्र, उपशीर्थक ४९०७.००.४० को रयहदयनी, 
उपशीर्थक ४९०७.००.५० अन्ताःशलु्क वटकट र 
उपशीर्थक ४९०९.००.०० को पोष्टकयडथ, 

(घ) सनजी प्रयोगको लयसग आंचशक भन्सयर महसलु सवुिधयमय 
पैठयरी भई सियरी सयधनकय धनीको मतृ्य ुभएको कयरणले 
सनजको हकियलय पसत िय पत् नीको नयममय नयमसयरी हनुे 
सियरी सयधन, 

(ङ) भयरतमय उत्पयदन भई भयरतबयटै पैठयरी भएको उपशीर्थक 
२७०९.००.०० को कच्िय पेट्रोसलयम तेल र विटुसमन 
िसनजबयट प्रयप्त कच्िय तेल, 

(ि) भयरतमय उत्पयदन भई भयरतबयटै पैठयरी हनुे देहययकय 
उपशीर्थककय मयलिस्ताुः  
भयग 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    

भयग २६      
2601.11.00 2601.1२.00 2601.20.00 2602.00.00 2603.00.00 

2604.00.00 2605.00.00 2606.00.00 2607.00.00 2608.00.00 

2609.00.00 2610.00.00 2611.00.00 2612.10.00 2612.20.00 

2613.10.00 2613.90.00 2614.00.00 2615.10.00 2615.90.00 

2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00  

भयग 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 
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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) मूल्य असभिृवि करमय दतयथ भएकय धयगो उद्योगले पैठयरी 
गने उपशीर्थक ५४०२.४६.०० को आंचशक िहवकलो 
पयररएको धयगो (वप.ओ.ियई) र उपशीर्थक 
5503.11.00, 5503.19.00, 5503.20.00, 
5503.30.00, 5503.40.00, 5503.90.00, 
5504.10.00, 5504.90.00, 5506.10.00, 
5506.20.00, 5506.30.00, 5506.40.00, 
5506.90.00 र उपशीर्थक ५५०७.००.०० मय पने 
मयनि सनसमथत स्टेपलु फयइिर, 

(ज) विद्यतु, सोलयर िय ब्ययट्रीबयट मयत्र िल्ने दईु पयङग्र,े तीन 
पयङग्र ेिय ियर पयङग्र ेसियरी िय ढुियनी सयधन उत्पयदन 
गने गरी दतयथ भएकय उद्योगले आफूले उत्पयदन गने 
सियरी िय ढुियनी सयधनको उत्पयदनमय प्रयोग गने 
उपशीर्थक ८७०६.००.४० र ८७०६.००.५० मय पने 
िेससस, उपशीर्थक ८५०१.१०.००, ८५०१.२०.००, 
८५०१.३१.००, ८५०१.३२.००, ८५०१.३३.००, 
८५०१.३४.००, ८५०१.४०.००, ८५०१.५१.००, 
८५०१.५२.००, ८५०१.५३.०० ८५०१.६१.००, 
८५०१.६२.००, ८५०१.६३.००, ८५०१.६४.०० मय 
पने मोटर, उपशीर्थक ८५०४.४०.१० मय पने व्ययट्री 
ियजथर र दईु पयङग्र ेसियरीको िेससस तर्य फे्रम बनयउन 
आिश्यक पने शीर्थक ७२.२५ को स्टील ससट मेटल, 
शीर्थक ७३.०६ को स्टील ट्यूि, उपशीर्थक 
७४०७.२१.०० को व्रयस मटेल, उपशीर्थक 
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७६०४.१०.९० को अल्मसुनयम रड र उपशीर्थक 
७६०६.११.०० को अल्मसुनयम सीट मेटल,  

(झ) रि सञ्चयर सेियको लयसग आिश्यक पने उपशीर्थक 
९०१८.९०.2० मय पने रगत रयख्न े प्लयवष्टककय रै्लय तर्य 
सोही प्रयोजनकय लयसग नेपयल रेडिस सोसयइटीले पैठयरी गने 

उपशीर्थक ९०१८.९०.9० मय पने ट्रयन्सफ्यूजन सेट, 

उपशीर्थक ३००२.९०.१० मय पने टेचस्टङ्ग वकट्स र 

उपशीर्थक ३८२२.११.००, ३८२२.१२.००, 
३८२२.१३.००, ३८२२.१९.००, ३८२२.९०.००  

मय पने  ररएजेण्ट,  

(ञ) दृवष्टविहीनहरूले प्रयोग गने उपशीर्थक ८४४३.३१.००,  
८४४३.३२.०० र ८४४३.३९.०० मय पने बे्रलो (बे्रल 
वप्रन्टर), उपशीर्थक  ८५३१.८०.०० मय पने रङ्गसूिक, 
पयनीसूिक र प्रकयशसूिक यन्त्रहरू, उपशीर्थक  
९०२५.१९.९० मय पने आियज ददने र्मयथसमटर, 
उपशीर्थक  ९१०२.९९.०० मय पने बे्रल घडी, 
उपशीर्थक  ९०१३.८०.०० मय पने मेग्नीफयइङ्ग ग्लयस, 
उपशीर्थक  ९०१४.१०.०० मय पने बे्रल कम्पयस, 
उपशीर्थक  ४९०१.९१.०० र ४९०१.९९.०० मय पने 
बे्रल पसु्तक, उपशीर्थक  ८४४३.३९.०० मय पने बे्रल 
इम्िोसर, उपशीर्थक  ८४७२.१०.०० मय पने बे्रल 
स्टेनससल मेचशन,   

(ट)  नेपयल रयष्ट्र बैङ्कको नयममय पैठयरी हनु ेभयग २८, २९, र 
३८ मय पने रसययन, भयग ४८ मय पने टकमरीको 
सनसमत्त आिश्यक पने कयगज, उपशीर्थक 
४९०७.००.६० मय पने िेक फमथ तर्य िेकिकु, भयग 
७१ मय पने ससक्कय, शीर्थक ७१.०६, ७१.०८ र 
७१.१३ मय पने ियाँदी, सनु तर्य सोकय गहनय, भयग ७४ 
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को धयत,ु भन्सयर शीर्थक ८४.७२ अन्तगथत पने भन्सयर 
महसलु मयफी बयहेककय कयययथलय यन्त्रहरु एिं यस्तै 
प्रकृसतकय अन्य मयलिस्त,ु 

(ठ) विदेशी प्रकयशकद्वयरय प्रकयचशत शीर्थक 49.01, 49.03 
र 49.04 मय पने पसु्तक तर्य पसत्रकय, 

(ड)  उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक 47.07, ७२.०१, 
७२.०२, ७२.०४ ७६.०१ र ७९.०१ मय पने 
मयलिस्त ु।   

(ढ)  उपशीर्थक ३९२६.९०.३१ मय पने यूररन व्ययग । 

 (२) भन्सयर महसलु एक प्रसतशत मयत्र लयग्नेाः  

(क)  हियई सेिय प्रदययक संस्र्यले िय नयगररक उड्डयन 
प्रयसधकरणबयट इजयजत प्रयप्त गरेकय कम्पनीले पैठयरी गने 
उपशीर्थक 8802.20.00, 8802.30.00 र 
8802.40.00, ८८०६.१०.०० मय पने हियईजहयज; 
उपशीर्थक 8802.11.00 र 8802.12.00 मय पने 
हेसलकप्टर; उपशीर्थक 8483.40.00 मय पने गेयर 
बक्स; उपशीर्थक 8407.10.00 मय पने इचिन; 
उपशीर्थक 8411.11.00, 8411.12.00, 
8411.21.00 र 8411.22.00 मय पने टिो जेट 
इचन्जन र टिो प्रोपेलसथ; उपशीर्थक 4011.30.00 मय 
पने टययर; उपशीर्थक 4013.90.30 मय पने ट्युि; 
उपशीर्थक 8507.10.00 मय पने व्ययट्री; उपशीर्थक 
7318.16.00, 7318.19.00 र 7318.23.00 
मय पने नट, िोल्ट र ररभेट; उपशीर्थक  880७.10.00 
मय पने प्रोपेलर,, रोटर र व्लेड, उपशीर्थक 
8409.10.00 मय पने वपष्टन; उपशीर्थक 
880७.30.१० मय पने हियईजहयज िय हेसलकप्टरकय 
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अन्य पयटथपजुयथहरु; उपशीर्थक 8805.10.00 मय पने 
ल्ययचण्डङ्ग गेयर; उपशीर्थक 7007.11.00 र 
7007.21.00 मय पने विण्डससल्ड ।  

  तर सलजमय पैठयरी भएकय हियइजहयज, 
हेसलकोप्टर िय सतनकय इचिन पैठयरी गरेको समसतले तीन 
िर्थसभत्र वफतयथ गरेमय िय नेपयलमय दघुथटनय भई पनु: 
सञ्चयलन गनथ नसक्ने भएमय तर्य सोही कयरण वफतयथ 
लैजयन समेत नसकेमय पैठयरी हुाँदय सतरेको भन्सयर महसलु 
वफतयथ ददइनेछ। 

(ि) दयनय तर्य पशपुन्छी उद्योगले स्िदेशमय प्रयोग गने गरी 
पैठयरी गने उपशीर्थक ०५११.९१.०० मय पने मयछयकय 
टुियटयिी िय धलुो र ससपीको टुिय; उपशीर्थक 
२३०१.१०.०० र २३०१.२०.०० मय पने वफड 
सचप्लमेन्टको कच्िय पदयर्थ, उपशीर्थक २३०३.१०.०० 
मय पने मकैको ग्लटेुन र उपशीर्थक २५२१.००.०० मय 
पने िनु ढंुगयको धलुो र उपशीर्थक ३५०७.९०.०० मय 
पने ईन्जयइम, 

(ग) कपडय तर्य कयपेट उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक ५२.०५ 
र उपशीर्थक ५२०७.१०.०० मय पने धयगो,  

(घ) उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक ९०२७.१०.००, 
९०२७.३०.०० र ९०२७.९०.१० मय पने यन्त्र 
उपकरण तर्य ९०२७.९०.९० मय पने सतनकय पयटथपूजयथ, 

(ङ) टययर उत्पयदन गने उद्योगले आफ्नो उत्पयदनको 
प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने सम्पूणथ कच्िय पदयर्थ तर्य 
सहययक कच्ियपदयर्थ, 

(ि) ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयमय दतयथ भइसकेकय सडजेल िय 
पेट्रोलबयट िल्ने सियरी सयधनलयई विद्यतुीय मोटरबयट 
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सञ्चयलन हनुे गरी बनयउने प्रयोजनकय लयसग यस्तय उद्योग 
िय सियरी धनीले पैठयरी गने यन्त्र तर्य उपकरण, 

(छ) बयलीनयलीमय प्रयोग हनुे जैविक विर्यदद उत्पयदन गने 
उद्योगले जैविक विर्यदद उत्पयदन गनथकय लयसग पैठयरी गने 
भयग ८४ मय पने भन्सयर महसलु मयफी भए बयहेककय 
मेचशनरी तर्य यन्त्र उपकरण, 

(ज) धयगो तर्य कपडय उद्योगले आफ्नो उत्पयदन प्रयोजनकय 
लयसग पैठयरी गने शीर्थक ८४.०२,  ८४.२०, ८४.४४, 
८४.४५, ८४.४६, ८४.४७, ८४.४८, उपशीर्थक 
८४२१.१२.००, ८४५१.२९.००, ८४५१.३०.००, 
८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० कय मेचशनरी तर्य 
उपकरण, सोकय स्पेयसथ पयट्सथ, शीर्थक २८.१५, 
२८.३०, २८.३६, २८.४७, २९.१५, ३२.०४, 
३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६, मय पने { 

केसमकल, डयइज र पोसलमर,  

(झ) तययरी पोशयक सनययथत गने उद्योगहरूले पैठयरी गने 
उपशीर्थक ९४०३.२०.९० र ९४०३.६०.०० मय पने 
भ्ययकुम आइरसनङ टेिलु र उपशीर्थक ८५१६.४०.०० 
मय पने स्टीम आइरन, 

(ञ) कृवर् तर्य पशजुन्य उद्योगमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक 
८४२१.११.०० मय पने सेपरेटर; उपशीर्थक 
७३०९.००.०० र ७६११.००.०० मय पने समल्क 
चिसलङ भ्ययट; उपशीर्थक २८०४.३०.०० मय पने 
सलचक्िड नयइट्रोजन; उपशीर्थक ८४१८.१०.०० मय पने 
औद्योसगक रेफ्रीजरेटर; उपशीर्थक ७६१३.००.20 मय 
पने सलचक्िड नयइट्रोजन रयख्ने कन्टेनर। त्यस्तय यन्त्र 
उपकरणहरू सस.के.डी. िय एस.के.डी. रूपमय पैठयरी हुाँदय 
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दद्वविधय पनथ गएमय पैठयरी गदयथकै अिस्र्यमय एक प्रसतशत 
भन्सयर महसलु सलई बयाँकी महसलु बयपतको बैङ्क ग्ययरेण्टी 
सलने र उि यन्त्र, उपकरण जडयन भइसकेपसछ मेचशन 
ठहररएमय उि बैङ्क ग्ययरेण्टी फुकुिय गररनेछ।  

(ट) भयग ८४ को पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्ने घरययसी 
प्रयोग हनु सक्न ेबयहेककय मचेशनरी, यन्त्र, उपकरण र 
उद्योग विभयगको स्िीकृत चस्कम बमोचजम सस.के.सड. िय 
एस.के.सड. अिस्र्यमय पटक पटक पैठयरी हनु ेमेचशनरीकय 
मखुय अियि तर्य सतनकय पवहियन योग्य अङ्ग एिं 
सहययक सयमग्री।  

 

तर भयग ७३ मय पने मेकयसनकल संयन्त्र जडयन 
नगररएकय भण्डयरण टंकी (स्टोरेज ट्ययङ्क), पेर्ण गवुटकय 
(ग्रयइचण्डङ बल), फलयम िय स्पयतकय पयइप, भयग ६९ 
मय पने तयप सहन गनथ सक्ने ईँटय, विद्यतुीय प्रसयरण 
लयइनमय जडयन गररने ट्रयन्सफरमर तर्य चशर्थक ८४.२९ 
मय पने मयलिस्तहुरुमय यो सवुिधय प्रदयन नगरी दरबन्दी 
बमोचजम न ै महसलु असलु गररनेछ। जगेडय िय 
प्रसतस्र्यपनको लयसग पैठयरी हनुे समल, मेचशनरी, यन्त्र, 
उपकरणकय पयटथपजुयथ तर्य सहययक सयमग्रीमय पसन यो 
सवुिधय नददई दरबन्दी बमोचजमको महसलु लयग्नेछ। 
सयरै् परुयनय िय प्रयोग भइसकेकय समल, मेचशनरी यन्त्र ,
उपकरणमय यस उपदफय बमोचजमको छुट ददइन ेछैन। 

(ठ) चियय उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक 60.05 मय पने 
िेदररङ्ग नेट, उपशीर्थक 8402.2०.00 मय पने बोइलर, 
उपशीर्थक 8414.59.00 मय पने ट्रफ फ्ययन, शीर्थक 
84.23 मय पने िेइङ्ग सब्रज, शीर्थक 84.59 मय पने 
रोलर सयपथसनङ्ग मेचशन, उपशीर्थक 8201.60.00 मय 
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पने प्लवकङ्ग चशयसथ, उपशीर्थक 8208.40.00 मय पने 
कवटङ्ग ब्लेड, उपशीर्थक 3506.99.00 मय पने कीरय 
टयाँस्ने गम, उपशीर्थक 8438.80.90 मय पने टी 
प्रोसेससङ्ग मेचशन; रोसलङ्ग टेिलु, टी व्लेचण्डङ्ग मेचशन, 
प्लवकङ्ग मेचशन, शीर्थक 84.82 मय पने वियररङ्ग, 
उपशीर्थक 8438.90.00 मय पने पयटथपजुयथहरु; 
उपशीर्थक 4823.20.10 मय पने वट व्ययग वफल्टर 
पेपर, उपशीर्थक 7607.11.00 मय पने अलसुमसनयम 
फ्ियइल; चियय प्ययवकङ्गको लयसग उद्योगको नयम छपयई 
गरी पैठयरी गने शीर्थक 48.19 अन्तगथतकय सबै 
उपशीर्थकहरुमय पने प्ययवकङ्ग मेटेररयल, उपशीर्थक 
4821.10.00 मय पने वप्रचन्टङ्ग लेबल र उपशीर्थक 
3923.10.90, 3923.21.00, 3923.29.00 र 
3923.90.90 मय पने मेटेररयल र उपशीर्थक 
7612.90.00 मय पने अलसुमसनयमको िट्टय,  

(ड) दतयथ भएकय मत्स्य फयमथले पैठयरी गने उपशीर्थक 
५६०८.११.०० मय पने तययरी जयलहरू; उपशीर्थक 
५६०७.५०.०० मय पने जयल बनयउन प्रयोग गररने 
नयइलन धयगो र उपशीर्थक ७३१४.४९.०० मय पने 
मयछय पयल्ने तययरी केजहरू; उपशीर्थक ८४१३.८१.०० 
मय पने पम्प सेट, उपशीर्थक ८४१४.५९.०० मय पने 
एरेटर; उपशीर्थक ३८०८.९१.९० मय पने मत्स्य विर् 
एिं मत्स्य प्रजनन ्कय लयसग आिश्यक उपशीर्थक 
२९३७.१९.०० र २९३७.२९.०० मय पने हयमोन, 

(ढ) धयगो उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक ५२.०१ र ५२.०३ 
मय पने कपयस,  

(ण) मौरी पयलन उद्योगले पैठयरी गने मौरी पयलनको लयसग 
आिश्यक पने उपशीर्थक ७३१०.१०.०० र 
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७३१०.२९.०० मय पने मेटल व्ययरल; उपशीर्थक 
७३२६.९०.०० मय पने आधयर ियकय रोलर, व्हील 
प्लेट र रयनी छेक्न ेपयतय; उपशीर्थक  ८४१३.८१.0० 
मय पने सगयर पम्प, उपशीर्थक  ९०३१.८०.०० मय पने 
महको गणुस्तर परीिण गने उपकरण र उपशीर्थक 
९६०३.९०.०० मय पने मौरी ब्रसु; 

(त) तययरी गहनय बनयई विदेश सनकयसी गने उद्योगले पैठयरी 
गने उपशीर्थक २५३०.९०.०० मय पने कच्िय एम्बर (र 
अम्बर), 

(र्) कृवर् कययथमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक ३९२६.९०.९३  र 
८५१६.७९.१० मय पने कीरय मयने ट्रर्र ययप (इन्सेक्ट 
ट्रययप), शीर्थक 35.06 मय पने मसुय टयस्ने गम (ग्ल)ु,  

(द)  सयमयन्य भयाँडयबतथन बयहेक कुिरुयलयई दयनय तर्य पयनी 
ििुयउने उपशीर्थक 3924.90.१0,  7323.93.00, 
7323.94.00 र 7323.99.00 मय पने विशेर् 
वकससमकय भयाँडय, उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ मय पने 
बीउ उमयनथ तर्य रोप्न प्रयोग हनुे टे्र, 

(ध)  और्सध उत्पयदन गने उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक 
९०१६.००.०० मय पने तरयज,ु 

(न) ग्ययाँस सससलण्डरको भल्भ बनयउन े उद्योगले आफ्नो 
उत्पयदन प्रयोजनको सनसमत्त पैठयरी गने उपशीर्थक 
७४०७.२१.०० मय पने वपत्तलको डण्डी, 

(प) सडस्पोजेिल डयइपर, बेबी ियइप्स र सेनेटरी प्ययड 
उत्पयदन गने उद्योगले त्यस्तय िस्त ुउत्पयदन गनथ पैठयरी 
गने उपशीर्थक 3506.91.00 मय पने ग्ल ु(हटमेल्ट), 
उपशीर्थक 3906.90.00 मय पने सपुर एव्जरिेन्ट 
पोसलमर, उपशीर्थक 3920.49.10, 3920.49.90 
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मय पने पी.ई. वफल्म, उपशीर्थक 3921.19.10 र 
3921.19.90 मय पने पी.पी.ई वफल्म, उपशीर्थक 
4803.00.00 मय पने वटस्य ु पेपर, उपशीर्थक 
4811.90.90 मय पने ररसलज पेपर र उपशीर्थक 
5603.91.00 मय पने नन ओभन फेवव्रक। 

(फ)  उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक ७२.०३ मय पने मयलिस्त ु। 

(३)    भन्सयर महसलु आंचशक रूपमय छुट हनुेाः- 

(क) कयपेट उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक  5503.11.00, 
5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 
5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00, 
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00, 
5507.00.00 मय पने स्टेपलु फयइिरमय लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय नब्बे प्रसतशत छुट ददइनेछ। 

(ि) भयग ३० मय पने (उपशीर्थक ३००२.१२.००, 
३००२.१३.००, ३००२.१४.००, ३००२.१५.००, 
3002.41.00, 3002,42.00 3002.49.00, 
3002.51.00, 3002.59.00 ३००४.९०.४१, 
३००४.९०.४९  र ३००४.९०.५० तर्य मयनि पोर्ण 
र स्ियस््यिधथक सभटयसमन बयहेक) और्सधमय पयाँि प्रसतशत 
भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

(ग) जटु उद्योगले आफ्नो उत्पयदनकय लयसग पैठयरी गने 
उपशीर्थक 2710.19.70 मय पने जटु चब्लचिङ्ग 
आयलमय दश प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(घ) कनथ फ्लेक्स, ओट्स, मसु्ली, पोररज, हृविट फ्लेक्स जस्तय 
बे्रक फयस्ट सेररयल्स उत्पयदन गने उद्योगले पैठयरी गने 
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उपशीर्थक १००४.९०.०० मय पने भसु सवहतको ओट्स 
पैठयरी गरेमय पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(ङ) मूल्य असभिृवि करमय दतयथ भएकय पोसलकोवटङ्ग पेपर र 
वप्रन्टेड लेसमनेशन वफल्म उत्पयदन गने उद्योगले 
पोसलकोवटङ्ग पेपर िय वप्रन्टेड लेसमनेशन वफल्म उत्पयदन 
गनथ आिश्यक पने पररमयणसम्मको उपशीर्थक 
३९१९.९०.०० तर्य शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ कय 
सबै उपशीर्थकमय पने पोसलष्टर वफल्म, वि.ओ.पी.पी. 
वफल्म, मेटयलयइज्ड सी.पी.पी. वफल्म र समल्की सी.पी.पी. 
वफल्म पैठयरी गदयथ दश प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(ि) कुिरुयपयलन व्यिसययको लयसग आिश्यक पने उपशीर्थक 
०४०७.११.०० र ०४०७.१९.०० मय पने िल्लय 
कोरल्नकय लयसग सनर्ेचित फुलको पैठयरीमय लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(छ) उपशीर्थक ६२११.३२.२०, ६२११.३३.२०, 
६२११.४३.२०, 6211.49.90, ६२११.४२.२० मय 
पने सयडी, लुंगी, धोती र उपशीर्थक ६२१४.९०.०० मय 
पने सतुीको गम्छयमय दश प्रसतशत भन्सयर महसलु 
लयग्नेछ। 

(ज) ियचणज्य बैङ्कले सिथसयधयरण जनतयलयई सबिी गनथ आफ्नो 
लोगो अवङ्कत स-सयनय पररमयणकय उपशीर्थक 
७११३.१९.१० र ७११३.१९.९० मय पने ससक्कय 
पैठयरी गरेमय सो ससक्कयमय उपशीर्थक ७१०८.१३.०० 
बमोचजमको दरमय भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

(झ) नेपयलमय केिलुकयर सञ्चयलन गने उद्देश्यले दतयथ भएकय 
उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक ७३१२.१०.०० मय पने 
केिलु (लठ्ठय) र उपशीर्थक ८४३१.३९.०० मय पने 
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तययरी क्ययि िय क्ययि सनमयथण गनथ आिश्यक पने 
उपशीर्थक ७२१०.९०.०० मय पने स्टील पयतय पैठयरी 
गदयथ ियर प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

(ञ) शीर्थक ३९.२० अन्तगथतकय सबै उपशीर्थकमय पने वफलर 
मयस्टर ब्ययिमय दश प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

 (ट) अगरबत्ती उत्पयदन गने उद्योगले उपशीर्थक 
२९१७.३४.०० मय पने डी.ई.पी. र उपशीर्थक 
३३०२.९०.०० मय पने अगरबत्ती कम्पयउण्ड पैठयरी 
गदयथ पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(ठ) मयलिस्त ु चिस्ययनमय रयिी ढुियनी गनथ प्रयोग हनु े गरी 
रेफ्रीचजरेवटङ्ग प्रणयली जडयन गनथ आिश्यक पने शीर्थक 
८७.०६ अन्तगथतकय िेससस र उि िेसससमय जडयन हनुे 
बक्स र सोसाँग सम्बचन्धत मेचशनरी उपकरण सवहतको 
िेससस (रेफ्रीचजरेसन ससष्टम) पैठयरी गरेमय सनयमअनसुयर 
लयग्ने पूरै भन्सयर महसलु धरौटीमय रयिी पसछ मयलिस्त ु
चिस्ययनमय रयिी ढुियनी गनथ प्रयोग हनुे गरी पूणथरुपले 
रेफ्रीचजरेसन जडयन भएको ढुियनीको सयधन बनयई 
ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयमय दतयथ गरेको प्रमयण भन्सयर 
कयययथलयमय पेश गरे पसछ एक प्रसतशत भन्सयर महसलु 
बयपतको रकम असलु गरी बयाँकी धरौटी रकम वफतयथ 
गररनेछ। 

  तर यसरी सवुिधय प्रयप्त गनथकय लयसग यस्तो ढुियनी 
सयधन अरु प्रयोजनमय प्रयोग हनु नसक्ने, ियलकले 

ड्ययसबोडथबयट न ै सबै कुरयको सनयन्त्रण गनथ सक्ने गरी 
स्र्ययी वकससमबयट आिश्यक संयन्त्र जडयन गरी तययर भएको 
हनु ु पनेछ। सयमयन्य ढुियनी सयधनमय अस्र्ययी तिरबयट 

अन्य संयन्त्र जडयन गररएको अिस्र्यमय यस्तो सवुिधय प्रदयन 
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गररने छैन। उपशीर्थक 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 र 
८७०४.६०.१० को प्रचशतक प्रणयली (रेफ्रीचजरेवटङ्ग ससष्टम) 
जडयन गररएको तययरी ढुियनी सयधनको हकमय समेत यस्तो 
व्यिस्र्य लयगू हनुेछ। 

(ड) चस्पसलवटङ्ग तर्य सडचस्टलेशन प्लयन्ट रयिी सडचस्टल्ड फेट्टी 
एससड उत्पयदन गने उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक 
१५०३.००.०० मय पने टेलो आयल, उपशीर्थक 
३८२३.११.०० र ३८२३.१२.०० मय पने पयम एससड 
आयल र एससड आयल तर्य उपशीर्थक ३८२३.१३.०० 
मय पने पयम फेट्टी एससडमय लयग्ने भन्सयर महसलुमय 
पिहत्तर प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(ढ) हयडथिेयरमय पवहले नै लोड भई आएकय (वप्र-लोडेड िय 
इनविल्ट) सफ्टिेयर पैठयरी हुाँदय जनु हयडथिेयरमय लोड 
भई आएको हो सोही हयडथिेयरमै िगीकरण गरी महसलु 
सलइनेछ र सफ्टिेयरको छुटै्ट िगीकरण गनुथपने छैन। 

(ण) रङ्ग (पेन्ट) उत्पयदन गने उद्योगले कच्िय पदयर्थको रुपमय 
पेठयरी गने उपशीर्थक ३२०९.१०.१० मय पने एिेसलक 
इमलु्सनमय बीस प्रसतशत  र उपशीर्थक २८२१.१०.०० 
मय पने आइरन अक्सयइड र उपशीर्थक २८२३.००.०० 
मय पने  वटटयसनयम डयइअक्सयइडमय पयाँि प्रसतशत भन्सयर 
महसलु लयग्नेछ। 

(त) कम्तीमय एक हेक्टर िेत्रफलमय मयछय पयलन गरेकय 
मत्स्य फमथले जीवित मयछय तर्य मयछयकय भरुय ढुियनी गने 
गरी तययर गरेकय अचक्सजन संयन्त्र जसडत डबल क्ययब 
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वपकअप बयहेककय शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत सबै 
उपशीर्थकहरुमय पने ढुियनी सयधनमय दश प्रसतशत भन्सयर 
महसलु लयग्नेछ। 

  तर यसरी सवुिधय प्रयप्त गनथकय लयसग यस्तो 
ढुियनी सयधन उत्पयदक कम्पनीबयट अरु प्रयोजनमय प्रयोग 
हनु नसक्ने, ियलकले ड्ययसबोडथबयट सबै कुरयको 
सनयन्त्रण गनथसक्न े गरी स्र्ययी वकससमबयट आिश्यक 
संयन्त्र जडयन गरी तययर भएको हनु ु पनेछ। सयमयन्य 
ढुियनी सयधनमय अस्र्ययी तबरबयट अन्य संयन्त्र जडयन 
गरी ल्ययएको अिस्र्यमय यस्तो सवुिधय प्रदयन गररने छैन। 

(र्) ियलीस िय सोभन्दय बढी सीट िमतयकय कम्तीमय पयाँि 
िटय बस सयिथजसनक ययतयययतमय सञ्चयलन गने गरी दतयथ 
भएकय सहकयरी संस्र्य तर्य कम्पनीले उचल्लचित 
प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने उि िमतयकय उपशीर्थक 
८७०२.१०.१० मय पने तययरी बस र उपशीर्थक 
८७०६.००.८० मय पने िेसससमय पयाँि प्रसतशत भन्सयर 
महसलु लयग्नेछ। त्यसरी पैठयरी गरेकय सियरी सयधन 
पैठयरी गरेको समसतले दश िर्थ नपगुी सयिथजसनक ययतयययत 
सञ्चयलन गने उद्देश्यले दतयथ भएकय सहकयरी संस्र्य िय 
कम्पनी ियहेक अरुलयई सबिी वितरण, नयमसयरी िय कुनै 
वकससमले हक हस्तयन्तरण गनथ पयइन े छैन। दश िर्थ 
नपगुी नयमसयरी, सबिी िय कुनै वकससमले हक हस्तयन्तरण 
गरेमय प्रिसलत कयनून बमोचजम पूरै महसलु लयग्नेछ। 

(द) पूिथसनसमथत भिन (वप्रफेसब्रकेटेड विचल्डङ) सनमयथण गनथ 
आिश्यक पने मयलिस्त ु उत्पयदन गनथ दतयथ भएकय 
उद्योगले त्यस्तय भिन सनमयथण गनथ आिश्यक पने 
मयलिस्त ु उत्पयदन गनथकय लयसग पैठयरी गने शीर्थक 
७२.१० िय ७२.१२ अन्तगथतकय तीस प्रसतशत भन्सयर 
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महसलु लयग्ने सबै उपशीर्थकमय पने चस्लट स्टील 
क्ियइलमय बीस प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(ध) सग्रज र लवुव्रकेवटङ्ग आयल उत्पयदन गने उद्देश्यले दतयथ 
भएकय उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक २७१०.१९.६० 
मय पने बेस आयलमय पन्र प्रसतशत भन्सयर महसलु 
लयग्नेछ। 

(न) वप.एस.वट.एन. (ल्ययण्ड लयइन) टेसलफोन सियलमय प्रयोग 
हनुे उपशीर्थक ९४०३.२०.९० मय पने िस कनेक्सन 
क्ययविनेट बक्समय पन्र प्रसतशत भन्सयर महसलु  
लयग्नेछ। 

(प) विद्यतुीय मोटरसयइकल िय स्कुटर उत्पयदन गने उद्योगले 
आफ्नो उत्पयदन प्रयोजनकय सनसमत्त पैठयरी गने विद्यतुीय 
मोटरसयइकल िय स्कुटरमय प्रयोग हनुे शीर्थक ८७.१४ 
अन्तगथतकय पयटथपजुयथ तर्य सहययक सयमग्री र विद्यतुीय 
ररक्सय उत्पयदन गने उद्योगले आफ्नो उत्पयदन प्रयोजनकय 
सनसमत्त पैठयरी गने विद्यतुीय ररक्सयमय प्रयोग हनु ेशीर्थक 
८७.०८ अन्तगथत पने पयटथपजुयथ तर्य सहययक सयमग्री 
पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलुमय पिहत्तर प्रसतशत 
छुट हनुेछ। 

(फ) उद्योगले आफ्नो उत्पयदनको प्रयोजनकय लयसग पैठयरी गने 
उपशीर्थक २७१३.२०.०० को पेट्रोसलयम बल्क 
विटुसमनमय लयग्न ेभन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट 
हनुेछ। 

(ब) उद्योगले सूयथमिुी तेल उत्पयदन गनथ उपशीर्थक 
१२०६.००.०० मय पने सूयथमिुीको गेडय पैठयरी गदयथ 
लयग्ने भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। 
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(भ) भटमयसको गेडयबयट प्रशोसधत तेल तर्य वपनय उत्पयदन 
गने उद्योगले उपशीर्थक १२०१.९०.०० मय पने 
भटमयसको गेडय पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलुमय 
पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(म) दयनय तर्य पशपुन्छी उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक 
२३०४.००.०० मय पने भटमयसको वपनयमय लयग्ने 
भन्सयर महसलुमय दश प्रसतशत छुट हनुेछ।  

(य) ियने तेल उत्पयदन गने उद्योगले पैठयरी गने उपशीर्थक 
१२०५.१०.०० मय पने तोरी, रययो र क्ययनोलय 
(रेप्सीड) को गेडय र उपशीर्थक १२०७.५०.०० मय पने 
सस्युूँको गेडयमय लयग्ने भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत 
छुट हनुेछ।  

(र) एसेम्बल गरी सियरी सयधन उत्पयदन गने उद्योगले 
अनएसेम्बल्ड अिस्र्यकय शीर्थक ८७.०२ र ८७.०३ मय 
पने सियरी सयधन पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलुमय 
पच्िीस प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(ल) एडेससभ उत्पयदन गने उद्योगले उपशीर्थक 
२९०५.१३.०० मय नमथल िटुयइल अल्कोहल, उपशीर्थक 
२९१५.३१.०० मय पने इर्ययल एसेटेट,  उपशीर्थक 
२९१५.३२.०० मय पने सभनययल एसेटेट मोनोमर र   
उपशीर्थक ३९०५.३०.०० मय पने पोसलसभनयइल 
अल्कोहल पैठयरी गदयथ पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु 
लयग्नेछ।   

(ि) और्सध उत्पयदन गने उद्योगले और्सध उत्पयदन तर्य 
गणुस्तर कययम गनथ आिश्यक पने उपशीर्थक 
८४१५.८३.१० मय पने एयर ह्ययण्डसलङ्ग यसुनट पैठयरी 
गदयथ पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  
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(श) ससवपङ्ग कम्पनीले शीर्थक 86.09 मय पने ससवपङ्ग कन्टेनर 
पैठयरी गदयथ पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(र्) उपशीर्थक ९६१९.००.१० मय पने स्ययसनटरी टयिेल 
(प्ययड) र उपशीर्थक ९६१९.००.40 मय पने टेम्पोनहरु 
र मेन्सटुबल कप पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलुमय 
नब्बे प्रसतशत छुट हनुेछ । 

१५. नेपयल सरकयरको सम्बचन्धत सनकययको ससफयररसमय महसलु छुट 
हनुेाः-  

(१) भन्सयर महसलु  पूणथ छुट हनुेाः- 

(क)  कूटनीसतक सनयोग, पररयोजनय, व्यचि र अन्य 
सनकयय (सरकयरी तर्य गैरसरकयरी संघ संस्र्य) 
ले महसलु सवुिधयमय पैठयरी गरेकय शरुू 
उत्पयदन िर्थले पन्र िर्थ नयघेकय परुयनय सियरी 
सयधन नेपयल सरकयर, अर्थ मन्त्रयलयको 
स्िीकृसत सलई पनुाः प्रयोग हनु नसक्न े गरी 
स्ि्ययप गरी रचजषे्ट्रशन रद्द गनथ ियहेमय त्यस्तो 
सियरी सयधन, 

(ि) नेपयल सरकयर, रिय मन्त्रयलयको ससफयररसमय 
नेपयली सेनयकय नयममय पैठयरी हनु े देहयय 
बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 

(अ) सैसनक प्रयोगकय िरिजयनय, 
हयतहसतययर, गोली गठ्ठय, बयरूद र 
सतनकय स्पेयर पयटथस, विशेर् प्रकयरको 
तेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, 
विष्फोटक पदयर्थ, सैसनक सयमग्री 
उत्पयदन गनथ आिश्यक पने कच्िय 
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पदयर्थ तर्य सरुियको सनसमत्त प्रयोग गने 
मेचशनरी औजयर र पयटथपजुयथ, 

(आ) सैसनक जियन तर्य घोडय िच्िडको 
स्ियस््य उपियरको लयसग आिश्यक 
पने औजयर, उपकरण, और्सध र 
तत्सम्बन्धी मयलिस्त,ु 

(इ) नेपयली सेनयले उपयोग गने सञ्चयरकय 
उपकरण र सोको सञ्चयलनको लयसग 
आिश्यक मयलिस्त,ु 

(ई) इचिसनयररङ्ग सभे र सनमयथण कययथमय 
प्रयोग हनुे हेभी अर्थमसुभङ्ग प्लयण्ट, 
औजयर र सोसम्बन्धी पयटथस, अचप्टकल 
इचक्िपमेण्ट तर्य नेपयल सरकयर, रिय 
मन्त्रयलयद्वयरय तोवकए बमोचजमको 
सडफेन्स स्टोरकय मयलिस्त,ु 

(उ) क्ययचम्पङ्ग इचक्िपमेण्टस तर्य स्पेशल 
फोसथ र प्ययरय ुपरलयई आिश्यक पने 
मयलिस्त,ु 

(ऊ) सैसनक अस्पतयलको लयसग आिश्यक 
पने फसनथिर तर्य मयलिस्त,ु और्सध, 
मेसडकल औजयर र उपकरण, 

(ए)  नेपयली सेनयको नयममय पैठयरी हनुे 
हियइजहयज, हेसलकोप्टर र सतनकय 
पयटथपजुयथ, प्ययरयसटु (व्ययग समेत) 
टुल्स, तर्य ग्रयउण्ड इचक्िपमेण्ट, 

(ऐ) विपद् उियर कययथमय प्रयोग हनुे 
मयलिस्त,ु 
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(ओ)  संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त 
स्र्यपनयर्थ िवटने सैसनक डफ्फयको 
प्रयोगकय लयसग पैठयरी गने तर्य 
लगतमय रयिी लगेकय आमौड पसथनल 
क्ययररयर, सियरी सयधन, हयत हसतययर 
लगययत सबै प्रकयरकय मयलिस्त।ु 

(ग) नेपयल सरकयर, गहृ मन्त्रयलयको ससफयररसमय 
सशस्त्र प्रहरी प्रधयन कयययथलयको नयममय पैठयरी 
हनुे देहयय बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 
(अ) शयचन्त सरुिय कययम गनथ आिश्यक 

पने मचेशनरी औजयर, 
(आ) हयतहसतययर, 
(इ) भीड सनयन्त्रणकय मयलिस्त ु
(ई) अस्पतयल सञ्चयलनकय लयसग आिश्यक 

पने उपकरण तर्य औजयर, 
(उ) सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गने सञ्चयर 

सम्बन्धी मयलिस्त ु (नेपयल सरकयर, 
सञ्चयर तर्य सूिनय प्रविसध मन्त्रयलयको 
ससफयररस बमोचजम), 

(ऊ) अपरयध अनसुन्धयनको लयसग आिश्यक 
उपकरण तर्य अन्य मयलिस्त,ु 

(ए) विष्फोटक सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरीलयई 
आिश्यक पने मयलिस्त,ु 

(ऐ) िैज्ञयसनक प्रयोगशयलयको लयसग ियवहने 
मयलिस्त,ु 
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(ओ) विपद् उियर कययथमय प्रयोग हनुे 
मयलिस्त,ु 

(औ) संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त 
स्र्यपनयर्थ िवटने सशस्त्र प्रहरीको 
प्रयोगकय लयसग पैठयरी गने तर्य 
लगतमय रयिी लगेकय आमौड पसथनल 
क्ययररयर, सियरी सयधन, हयत हसतययर 
लगययत सबै प्रकयरकय मयलिस्त।ु 

(घ) नेपयल सरकयर, गहृ मन्त्रयलयको ससफयररसमय 
नेपयल प्रहरीको नयममय पैठयरी हनुे देहययकय 
मयलिस्ताुः- 
(अ) शयचन्त सरुिय कययम रयख्न आिश्यक 

मेचशनरी तर्य औजयर, 
(आ) हयतहसतययर, 
(इ) भीड सनयन्त्रणको लयसग आिश्यक 

मयलिस्त,ु 
(ई) अस्पतयल सञ्चयलनको लयसग आिश्यक 

पने उपकरण तर्य औजयर, 
(उ) प्रहरीले प्रयोग गने सञ्चयर सम्बन्धी 

मयलिस्त ु (नेपयल सरकयर, सञ्चयर तर्य 
सूिनय प्रविसध मन्त्रयलयको ससफयररस 
बमोचजम), 

(ऊ) ट्रयवफक सम्बन्धी मयलिस्त,ु 
(ए) वफङ्गर वप्रन्ट्स र सो सम्बन्धी 

आिश्यक मयलिस्त,ु 
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(ऐ) अपरयध अनसुन्धयनको लयसग ियवहने 
उपकरण तर्य अन्य मयलिस्त,ु 

(ओ) विष्फोटक सम्बन्धी प्रहरीलयई 
आिश्यक पने मयलिस्त,ु 

(औ) िैज्ञयसनक प्रयोगशयलयको लयसग ियवहने 
मयलिस्त,ु 

(अं) विपद् उियर कययथमय प्रयोग हनुे 
मयलिस्त,ु 

(अाः)  संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त 
स्र्यपनयर्थ िवटने नेपयल प्रहरीको 
प्रयोगकय लयसग पैठयरी गने तर्य 
लगतमय रयिी लगेकय आमौड पसथनल 
क्ययररयर, सियरी सयधन, हयत हसतययर 
लगययत सबै प्रकयरकय मयलिस्त।ु 

(ङ) ियचणज्य, आपूसतथ तर्य उपभोिय वहत संरिण  
विभयगको ससफयररसमय पिथतयरोहण दलले 
ट्रयचन्जटको रूपमय नेपयलको बयटो गरी सनकयसी 
िय पैठयरी गने मयलिस्त।ु 

(ि)   नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी हनुे देहयय 
बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 

(अ) रयवष्ट्रय चिवकत्सय विज्ञयन प्रसतष्ठयन िीर 
अस्पतयल, सत्र.वि.चशिण अस्पतयल, 
िी.पी. कोइरयलय मेमोररयल क्ययन्सर 
अस्पतयल, िी.पी. कोइरयलय स्ियस््य 
विज्ञयन प्रसतष्ठयन, शहीद गंगयलयल 
रयवष्ट्रय हृदय केन्द्र र मनमोहन 
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कयसडथयोर्ोरयससक भयस्कुलर तर्य 
ट्रयन्सप्लयन्ट सेण्टरको नयममय पैठयरी 
हनुे सनमयथण तर्य अस्पतयल सञ्चयलनको 
लयसग आिश्यक सनमयथण सयमग्री, 
चिवकत्सय सम्बन्धी उपकरण र औजयर, 

(आ) क्ययन्सरकय विरयमीलयई सनाःशलु्क 
वितरण गने प्रयोजनको लयसग सरकयरी 
िय सयमदुयवयक अस्पतयलले पैठयरी गने 
क्ययन्सर सनरोधक चग्लभेक एिजीसी र 
यस्तै और्सध, 

(इ) मन्त्रयलयको नयममय िय मन्त्रयलयले 
तोकेको स्ियस्र् संस्र्य िय सनकययलयई 
सहयोग स्िरुप हस्तयन्तरण गने विसभन्न 
संघ संस्र्य सनकयय िय व्यचिले पैठयरी 
गने कोविड-19 सङ्क िमणको 
रोकर्यम, सनयन्त्रण र उपियरकय लयसग 
आिश्यक भयग 30 मय पने और्सध, 
शीर्थक 39.26, 62.07, 62.08, 
62.10 र 62.11 मय पने मेसडकल 
तर्य सचजथकल कयममय प्रयोग हनुे िस्त ु
(पी.पी.ई), उपशीर्थक 3821.00.00 
मय पने भययरल ट्रयन्सपोटथ समसडयय, 
उपशीर्थक ३८२२.१९.०० मय पने 
वप.सस.आर, टेष्ट वकट, आर.सड.टी. टेष्ट 
वकट, वप.सस.आर. ररएजेन्ट 
एक्सट्रयक्सन वकट्स, उपशीर्थक 
४०१५.१२.०० मय पने और्धोपियर, 
सल्यचिवकत्सय, दन्तोपियर िय पश ु
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चिवकत्सयमय प्रयोग हनुे वकससमकय 
ग्लोभ्स, उपशीर्थक 6307.90.20 
मय पने फेस मयस्क, भन्सयर उपशीर्थक 
8419.20.10 मय पने अटोक्लेभ 
मेचशन, उपशीर्थक 9025.11.00 र 
9025.19.10 मय पने र्मोसमटर र 
सडचजटल इन्फ्रयरेड र्मोसमटर (र्मथल 
गन), उपशीर्थक 9019.20.30 मय 
पने भेचन्टलेटर, उपशीर्थक 
9018.90.30 मय पने पोटेिल 
वप.सस.आर. मेचशन र उपशीर्थक 
9004.90.00 मय पने प्रोटेचक्टभ 
गगल्स। भन्सयर उपशीर्थक 
2804.40.१0 मय पने मेसडकल ग्रेड 
अचक्सजन (सलचक्िड एण्ड ग्ययचस्यस 
अचक्सजन), उपशीर्थक ९०१८.१९.१० 
मय पने पल्स अचक्समीटर, उपशीर्थक 
9019.20.९0 मय पने हेल्मेटस ्फर 
नन-्इनभेससभ भेचन्टलेटसथ, उपशीर्थक 

7311.00.10 र ७६१३.००.१० 
मय पने अचक्सजन सससलन्डर, सलचक्िड 
अचक्सजन कन्टेनर, सलचक्िड अचक्सजन 
ट्ययङ्क, अचक्सजन क्ययसनस्टर, आई एस 
ओ कन्टेनस्थ फर ससवपङ्ग अचक्सजन र 
िोजेसनक रोड ट्रयन्सपोटथ ट्ययङ्क फर 
अचक्सजन, उपशीर्थक 8421.39.10 
मय पने भ्ययक्यमु प्रसेर चस्िङ्ग 
एडजोप्सथन (सभ.वप.एस.ए.), प्रसेर चस्िङ्ग 
एडजोप्सथन (वप.एस.ए.) अचक्सजन 
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प्लयन्ट्स,् र िोजेसनक अचक्सजन एयर 
सेपेरेसन यसुनट्स (ए.एस.य.ु), उपशीर्थक 

8481.80.२0 मय पने अचक्सजन 
सससलन्डर भल्भ, उपशीर्थक 

9018.31.00 मय पने ससररन्ज पम्प, 
इन्फ्यजुन पम्प, उपशीर्थक 
9018.39.00 मय पने हयइ फ्लो 
नेसल क्ययनलुय, र उपशीर्थक 
9018.19.२0 मय पने आइ.सस.य ु
मसनटर, उपशीर्थक 9019.20.10 
मय पने अचक्सजन कन्सन्टे्रटर; 
उपशीर्थक 9019.20.20 मय पने 
भेन्टु्यरी मयस्क, ररजभ्ियथयर मयस्क, 
भेचन्टलेटर मयस्क र नन ् इन्भेससभ 
भेचन्टलेटर मयस्क;  उपशीर्थक 
9019.20.90 मय पने भेचन्टलेटर 
सवकथ ट, अचक्सजन कनेक्टसथ एण्ड 
टु्यसबङ्ग, ह्यसुमसडफययस्थ एण्ड भयइरल 
वफल्टस्थ फर भेचन्टलेटसथ, ओरो-नेसल 
मयस्क एण्ड नेसल मयस्क फर नन ्
इन्भेससभ भेचन्टलेटस्थ, उपशीर्थक 
8422.30.00 मय पने अचक्सजन 
वफसलङ्ग ससस्टम;  उपशीर्थक 
8405.10.00 मय पने अचक्सजन 
जेनेरेटर कम्प्रसेर, ट्युसबङ्ग, उपशीर्थक 

9026.80.१0 मय पने अचक्सजन 
फ्लोसमटर र अचक्सजन रेगलेुटसथ, र 
उपशीर्थक 9402.90.१0 मय पने 
आइ.सस.य.ुबेड। 
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(छ) उद्योग विभयगको ससफयररसमय जटु उद्योगले 
आफ्नो उद्योगको लयसग पैठयरी गने उपशीर्थक 
8409.99.90,  शीर्थक ८४.४८, उपशीर्थक 
8452.90.00, शीर्थक 84.55, शीर्थक 
८४.८२ र उपशीर्थक 8483.90.00 मय पने 
स्पेयर पयटथस। 

(ज) िलचित्र विकयस बोडथको ससफयररसमय पैठयरी गने 
विदेशमय रहेकय परुयनय ऐसतहयससक नेपयली 
िलचित्र तर्य िृत्तचित्रकय सडचजटल प्रसत, टेप, 
क्ययसेट िय ररलहरु। 

(झ)  नेपयल सरकयर, कृवर्  तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय स्र्यनीय तहले पैठयरी 
गने  शीर्थक ८७.०४ मय पने िय एक र्यन 
कृवर् एम्बलेुन्स िय ढुियनी सयधन । त्यस्तो 
कृवर् एम्बलेुन्स िय ढुियनी सयधन पैठयरी गरेकय 
समसतले सयत िर्थसम्म सबिी वितरण िय नयमसयरी 
गनथ पयइनेछैन। 

(ञ)  उद्योग विभयगको ससफयररसमय अपयङ्गतय भएको 
व्यचिले प्रयोग गने सयमग्री उत्पयदन गने 
उद्योगलयई आिश्यक पने सम्पूणथ  कच्िय  
पदयर्थ । 

(२) भन्सयर महसलु एक प्रसतशत मयत्र लयग्नेाः- 

(क) स्िीकृसत प्रयप्त सनजी िय सयमदुयवयक अस्पतयल 
तर्य स्र्यनीय तहले नेपयल सरकयर, स्ियस््य 
तर्य जनसंखयय मन्त्रयलयको ससफयररसमय सो 
मन्त्रयलयले तोकेको मयपदण्ड अनसुयरको देहयय 
बमोचजमको शतथ अनसुयर पैठयरी गने देहयय 



 

605 
 

बमोचजमको पररमयणसम्मको एम्बलेुन्स तर्य यस 
अनसूुिीको दफय १२ को िण्ड (क) को 
अधीनमय रही पैठयरी गने देहयय बमोचजमको 
पररमयणसम्मको शिबयहनाः- 

(अ) एक सयभन्दय कम शय्यय भएको सनजी 
िय सयमदुयवयक अस्पतयलको लयसग 
एउटय एम्बलेुन्स र एउटय शिबयहन 
तर्य एक सय िय सोभन्दय बढी शयय्य 
भएको अस्पतयलको लयसग दईुिटयसम्म 
एम्बलेुन्स र एउटय शिबयहन; 
गयउाँपयसलकयको लयसग दईु िटय, 
नगरपयसलकयको लयसग तीन िटय र 
उपमहयनगरपयसलकय तर्य 
महयनगरपयसलकयको लयसग ियर िटय 
एम्बलेुन्स। यस उपिण्ड बमोचजम 
स्र्यनीय तहले पैठयरी गने एम्बलेुन्सको 
मूल्य असधकतम सोह्र लयि 
रुपैययाँसम्मको हनु ुपनेछ।  

 यस उपिण्ड बमोचजम ससफयररस गदयथ 
नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयले उि संस्र्य िय सनकययले 
त्यसभन्दय अचघ यस्तो सवुिधय उपभोग 
नगरेको व्यहोरय उि ससफयररसपत्रमय 
िलुयउन ुपनेछ। 

  यसरी सवुिधयमय पैठयरी भएको 
एम्बलेुन्स र शिबयहन दश िर्थ परुयनो 
भई िय दघुथटनय िय अन्य कुनै कयरणले 
प्रयोग गनथ नसक्ने भएमय सम्बचन्धत 
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ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयबयट 
त्यसलयई पत्र ु (स्क्र्ययप) गरी दतयथ 
ियरेज गरयई सोको प्रमयण भन्सयर 
कयययथलयमय पेश गरेपसछ सोको सट्टय 
अको एम्बलेुन्स र शिबयहन पैठयरी 
गदयथ यस्तो सवुिधय ददइनेछ। 

(आ) िण्ड (ि) िय यस िण्डको उपिण्ड 
(अ) बमोचजम एम्बलेुन्स िय शिबयहन 
पैठयरी गदयथ सनम्न बमोचजमको शतथ 
समेत पयलनय गनुथ पनेछाः- 

(१) एम्बलेुन्स िय शिबयहन पैठयरी 
गदयथ पैठयरीकै अिस्र्यमय 
त्यस्तो एम्बलेुन्स िय 
शिबयहनको अगयसड पछयसड 
टयढैबयट देचिने गरी ठूलय-
ठूलय अिरमय एम्बलेुन्स िय 
शिबयहन भनी लेचिएको हनु ु
पनेछ। 

(२) एम्बलेुन्समय सयइरन, 
इमजेन्सी बत्ती, स्टे्रिरकय 
सयरै् अन्य आिश्यक 
औजयरहरू वफट गररएको हनु ु
पनेछ। 

(३) एम्बलेुन्स िय शिबयहनमय 
ियलकको पछयसडपवट्ट कुनै 
पसन सीट रयचिएको हनु ु     
हुाँदैन। 
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(४) एम्बलेुन्स सबरयमीको सेिय 
बयहेक अन्यत्र प्रयोग गनथ र 
शिबयहन शिको ओसयरपसयर 
गनथ बयहेक अन्य प्रयोजनमय 
प्रयोग गनथ पयइने छैन। 

(५) एम्बलेुन्स िय शिबयहन नेपयल 
सरकयरको सियरी प्रदूर्ण 
मयपदण्डसभत्र रहेर सञ्चयलन 
गनुथ पनेछ। 

(६) पैठयरी भएको एम्बलेुन्स िय 
शिबयहनको सियरी दतयथ गदयथ 
एम्बलेुन्स िय शिबयहन भनी 
सियरी दतयथ प्रमयणपत्रमय स्पष्ट 
उल्लेि गनुथ पनेछ। 

(७) एम्बलेुन्समय टयढैबयट देचिने 
गरी ठूलय ठूलय अिरमय 
"नेपयल सरकयरबयट रयजस्ि 
छुट सवुिधय प्रयप्त" भन्ने 
लेचिएको हनु ुपनेछ। 

(८) एम्बलेुन्सले सबरयमी 
ओसयरपसयर लगययतकय सेिय 
प्रदयन गरेबयपत सलने भयडय 
दर नेपयल सरकयर, स्ियस््य 
तर्य जनसंखयय मन्त्रयलयले 
सनधयथरण गरेबमोचजम हनुेछ। 

(इ) उपिण्ड (आ) मय उचल्लचित शतथ 
उल्लङ्घन गरेको पयइएमय त्यस्तो 
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एम्बलेुन्स िय शिबयहन जफत गरी 
सबगो बमोचजम जररबयनय गररनेछ। 

(ि) सरकयरी, सयमदुयवयक तर्य सनजी िते्रकय 
अस्पतयल बयहेक कयनून बमोचजम दतयथ भएकय 
अन्य संघ, संस्र्य, कम्पनी िय उद्योगले नेपयल 
सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय मन्त्रयलयको 
ससफयररसमय सो मन्त्रयलयले तोकेको मयपदण्ड 
अनसुयरको िण्ड (क) को उपिण्ड (आ) 
बमोचजमको शतथकय अधीनमय रही पैठयरी गने 
एम्बलेुन्स र शिबयहन एक एक र्यन। 

 त्यसरी सवुिधयमय पैठयरी भएको एम्बलेुन्स र 
शिबयहन दश िर्थ परुयनो भई िय दघुथटनय िय 
अन्य कुन ै कयरणले प्रयोग गनथ नसक्न े भएमय 
सम्बचन्धत ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयबयट 
त्यसलयई पत्र ु (स्क्र्ययप) गरी दतयथ ियरेज गरयई 
सोको प्रमयण पेश गरेमय सोको सट्टय अको 
एम्बलेुन्स र शिबयहन पैठयरी गदयथ समेत यो 
सवुिधय ददइनेछ। 

   यस िण्ड बमोचजम ससफयररस गदयथ 
नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयले उि संस्र्यले त्यसभन्दय अचघ यस्तो 
सवुिधय उपभोग नगरेको िय गरेको भए सो 
सवुिधयमय पैठयरी गरेको एम्बलेुन्स र शिबयहन 
पत्र ु (स्क्र्ययप) गरी दतयथ ियरेज गरेको व्यहोरय 
उि ससफयररसपत्रमय िलुयउन ुपनेछ। 

(ग) सरकयरी अस्पतयलले नेपयल सरकयर, स्ियस््य 
तर्य जनसंखयय मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी 
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गने सो मन्त्रयलयले तोकेको मयपदण्ड अनसुयरकय 
एम्बलेुन्स र शिबयहन। 

(घ) औद्योसगक व्यिसयय ऐन, २०७६ मय जनुसकैु 
कुरय लेचिएको भए तयपसन देशको आन्तररक 
तर्य बयह्य कयरणले रयम्रोसाँग िल्न नसकी ठूलो 
नोक्सयनी व्यहोनुथ परेकय उद्योगको प्रििथन तर्य 
सधुयरको लयसग नेपयल सरकयरले नेपयल 
रयजपत्रमय सूिनय प्रकयशन गरी कुनै उद्योगलयई 
रूग्ण उद्योग घोर्णय गरी त्यस्तय उद्योगलयई 
सोही सूिनयमय तोवकएको सनकययको ससफयररसमय 
त्यस्तय रूग्ण उद्योगको पनुस्र्यथपनयको लयसग 
पैठयरी गने भयग ८४ अन्तगथत पने औद्योसगक 
मेचशनरी र पयटथपूजयथ।  

(ङ) पश ु सेिय विभयगको ससफयररसमय देहयय 
बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 

(अ)    दयनय तर्य पशपुन्छी उद्योग र वफड 
सचप्लमेन्ट उत्पयदन गने उद्योगले 
पैठयरी गने भयग २८ र २९ मय पने 
कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ 
तर्य शीर्थक ३९.२३,  ४८.१९, 
६३.०५ र उपशीर्थक 
८३०९.९०.९० मय पने प्ययवकङ्ग 
मेटेररयल, 

  त्यसरी ससफयररस गदयथ एक 
आसर्थक िर्थमय िपत हनु सक्न े
पररमयण एकैपटक ससफयररस गनथ 
सक्नेछ। यस्तो सवुिधय अनसुयर पैठयरी 
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गने कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय 
पदयर्थ एिं उद्योगको टे्रडमयकथ  अवङ्कत 
प्ययवकङ्ग मेटेररयलको ससफयररस गदयथ 
पश ु सेिय विभयगले िपत अनपुयत र 
सबिी एिं विदेश सनकयसी भएको 
पररमयणको आधयरमय गनुथ पनेछ।  

 (आ) नश्ल सधुयरको लयसग विदेशबयट पैठयरी 
गररने उपशीर्थक ०५११.१०.०० मय 
पने उन्नत जयतकय िौपयययको िीयथ 
(ससमेन) र पशकुो भ्रणु। 

(ि)  कृवर् यन्त्र तर्य उपकरणहरु सनमयथण गने गरी 
दतयथ भएकय उद्योगले उद्योग विभयगको 
ससफयररसमय  पैठयरी गने कृवर् यन्त्र तर्य 
उपकरणहरु सनमयथण गनथ आिश्यक पने 
मयलिस्त,ु 

यस िण्ड बमोचजम मयलिस्तकुो ससफयररस गदयथ 
उद्योगको ियवर्थक सनमयथण िमतयकय आधयरमय 
रही गनुथपनेछ । 

(छ) िैकचल्पक उजयथ प्रििथन केन्द्रको ससफयररसमय 
देहयय बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 

(अ) िैकचल्पक उजयथको स्रोत, जस्तै हयियबयट 

विद्यतु उत्पयदन गने उपशीर्थक 
८५०२.३१.०० मय पने हयिय समल र 

उपशीर्थक ८५०३.००.१० मय पने हयिय 
समलकय एसेसररज र पयटथपजुयथ,  
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(आ) दरबन्दीमय मयफी जसनए बयहेककय सौयथ 
शचिबयट विद्यतु उत्पयदन गनथ प्रयोग 
हनुे सनम्न उपकरणाः- 

(१) उपशीर्थक ८५०४.४०.९० 
मय पने सोलयर ियजथ 
कन्ट्रोलर, 

(२) उपशीर्थक ७८०१.९१.०० 
मय पने एचण्टमोसनयल सलड 
एल्ियय इन्गट, उपशीर्थक 
७८०१.१०.०० र 
७८०१.९९.०० मय पने 
सलड; उपशीर्थक 
८५०७.९०.०० मय पने 
व्ययट्री िक्स, सेपरेटर र 
टू्यिलर व्ययग, 

(३) उपशीर्थक ८४१३.७०.९९ 
मय पने व्ययट्रीबयट िल्न ेपयनी 
तयन्ने पम्प (डी.सी. पम्प), 

(४) असी प्रसतशतभन्दय बढी 
िमतय भएको उपशीर्थक 
८५०४.४०.९० मय पने 
सोलयर इन्भटथर, 

(५) सौयथ टुकीमय प्रयोग हनुे १२ 
भन्दय कम भोल्ट र १० 
भन्दय कम एम्पीयर िमतयकय 
उपशीर्थक ८५०७.६०.०० 
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मय पने सलसर्यम आयन 
व्ययट्री। 

(इ) गोबर ग्ययाँस लगययत बययोग्ययाँसकय 
लयसग आिश्यक पने उपशीर्थक 
८४८१.१०.०० मय पने मने ग्ययाँस 
भल्भ तर्य बययो ग्ययाँसमय प्रयोग हनुे 
अन्य भल्भ र  उपशीर्थक 
७३०७.२३.०० मय पने सतनकय 
वफवटङ्ग, उपशीर्थक  ७३०७.९९.०० 
मय पने एल्िो, उपशीर्थक 
३९१७.३९.०० मय पने ग्ययाँस पयइप, 
उपशीर्थक  ९०२८.१०.०० मय पने 
ग्ययाँस गेज, उपशीर्थक 
५९०८.००.०० मय पने गोबर ग्ययाँस 
बत्ती, उपशीर्थक  ८३०७.९०.०० मय 
पने ग्ययाँस टेप (ब्रयस), उपशीर्थक 
७३२१.११.०० मय पने गोबर ग्ययाँस 
िलु्हो र उपशीर्थक ७३२१.९०.०० 
मय पने सतनकय पयटथपजुयथ, उपशीर्थक  
७३०७.९२.०० मय पने ररडक्सन 
एल्िो र उपशीर्थक  ४००९.३१.०० 
मय पने रिर होज पयइप, 

(ई)  गोबरबयट विद्यतु उत्पयदन गनथकय लयसग 
ब्ययट्री बनयउन ेउद्योगले पैठयरी गने सो 
ब्ययट्री बनयउन ियवहन े आिश्यक 
कच्िय पदयर्थ भनी उद्योग विभयग िय 
घरेल ु तर्य सयनय उद्योग विभयगबयट 
ससफयररस भई आएकय उद्योगको 
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ियवर्थक िमतय र स्िीकृत स्कीममय 
तोवकएको पररमयणसम्मकय कच्िय 
पदयर्थ, 

(उ) बययो उजयथमय आधयररत उपशीर्थक 
७३२१.१९.०० मय पने बययो स्टोभ 
(रयइस हस्क स्टोभ), उपशीर्थक  
७३२१.९०.०० मय पने िेकेलयइट 
हेन्डल र  उपशीर्थक  ८४१४.५९.०० 
मय पने हयईस्पीड डी.सी. पङ्खय,  

(ऊ)  जैविक इन्धन (ठोस, तरल तर्य ग्ययाँस) 
उत्पयदनको प्रयोजनको लयसग पैठयरी 
हनुे उपशीर्थक  ८४१९.३९.०० मय 
पने रययर, उपशीर्थक  ८४१७.८०.०० 
मय पने कयिोनयइजेशन फनेश, 

उपशीर्थक ८४७९.८९.७० मय पने 
सब्रकेट मेससन  लगययतकय जैविक 
इन्धन उत्पयदन गने मेचशनरी, 
उपशीर्थक ८४७९.८२.०० मय पने 
समक्सर मेचशन, उपशीर्थक 
८४१६.२०.०० मय पने उड पेलेट 
बनथर, उपशीर्थक ८४१९.११.०० मय 
पने  बययोमयस ग्ययससफययर तर्य 
सतनकय पयटथपजुयथ र भयग २८, २९ र 
३८ मय पने रसययन। 

(ए) सौयथ ऊजयथबयट मयत्र सञ्चयलन हनुे तर्य 
सौयथ तयप उजयथ उत्पयदनमय प्रयोग हनुे 
सनम्न उपशीर्थकमय पने मयलिस्ताुः-  
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 ७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००, 

८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००, 
८४१२.८०.००, ८४१९.३१.००, 
8516.60.1१, 8516.60.1२, 
8516.60.1९,   8516.60.20, 
8516.60.30 र  8516.60.90 

(ज) नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय सरकयरी, सयमदुयवयक 

तर्य मनुयफय वितरण नगने  अस्पतयलले पैठयरी 
गने मगृौलय उपियरमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक  
९०१८.९०.9० मय पने हेमो डययलयइससस मेससन, 
डयइलयससस ररप्रोसेसर,  डययलयइजर र यसको 
ट्यूविङ्ग; उपशीर्थक ९४०२.९०.२० मय पने 

डयइलयससस बेड तर्य उपशीर्थक ९४०२.९०.९० 
मय पने कुसी; मटुुको रोग सनदयन तर्य उपियरमय 
प्रयोग हनुे उपशीर्थक 9018.11.00 मय पने 

इकोकयसडथयोग्रयफ, उपशीर्थक 9018.19.90 मय 
पने सभसडयो स्कोप, क्ययर्ल्ययि, हटथ लङ्ग मेससन र 
सडफ्रीसब्रलेटर; क्ययन्सर रोगको सनदयन तर्य 
उपियरमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक ९०२२.१२.०० 

मय पने पोचजट्रोन इसमशन टोमोग्रयफी (पेट) स्क्ययन 

मेससन, कम्प्यूटेड टोमोग्रयफी (सस.टी.) स्क्ययन 

मेससन, ममेोग्रयफी; उपशीर्थक  ९०२२.२१.०० 

मय पने बे्रसीरे्रयपी र सलसनयर एचक्सलरेटर; रोग 

सनदयनमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक  ९०१८.१९.९० 

मय पने फ्लो सयइटोसमटर, नेक्स्ट जेनेरेशन 

ससक्िेन्सर, प्रोवटन मयइिोएरी  प्लेटफथ म, 
उपशीर्थक ९०१८.९०.30 मय पने मचल्टप्लेक्स 
ररयल टयइम वप.सस.आर. र उपशीर्थक 
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९०१८.१३.०० मय पने म्ययग्नेवटक ररजोनेन्स 

इमचेजङ्ग (एम.आर.आई.) मेससन। 

(झ) नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पशपुन्छी पयलन 
उद्योग, कृवर् फमथ तर्य कम्पनी  एिं कृवर् 
सहकयरी संस्र्यले पैठयरी गने कृवर्जन्य उत्पयदन, 
सरुचित गनथ सनमयथण गररने शीत भण्डयरको लयसग 
आिश्यक पने उपशीर्थक ८४१४.३०.०० मय 
पने कम्प्रसेर, उपशीर्थक ८४१५.८३.१० मय 
एयर ह्ययण्डसलङ्ग यूसनट, उपशीर्थक 
८४१८.६९.1० मय पने चिलर, उपशीर्थक 
८४१९.५०.०० मय पने तयप विसनमय 
एकयईहरु, उपशीर्थक ८४८१.८०.९० मय पने 
भल्भ, एिं उपशीर्थक 3921.90.91 मय पने 
र्मोकोल,  शीर्थक ३९.२० र ३९.२१ मय पने 
कुिरुय पयलनको लयसग आिश्यक पने विशेर् 
प्रकयरको प्लयवष्टक ससट र उपशीर्थक 
४८१९.१०.१० र ३९२३.१०.२० मय पने 
अण्डय रयख्न े िेट र च्ययउको बीउ उत्पयदनमय 
प्रयोग हनुे उपशीर्थक ९४०३.२०.9० मय पने 
बीउ रयख्न े एस.एस. ियल टेबलु, 

(ञ) प्लयण्ट क्ियरेचन्टन तर्य विर्यदद व्यिस्र्यपन 
केन्द्रको ससफयररसमय पैठयरी हनुे बयलीनयलीको 
लयसग मयत्र प्रयोग हनुे उपशीर्थक 
३८०८.९१.९० मय पने कीटनयशक, उपशीर्थक 
३८०८.९२.०० मय पने ढुसीनयशक, उपशीर्थक 
३८०८.९३.१० मय पने झयरपयतनयशक, 
उपशीर्थक ३८०८.९९.११ मय पने मसुयनयशक 
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विर्यदद र पशपुन्छीको जैविक सरुियकय लयसग 
आिश्यक उपशीर्थक ३८०८.९४.९० मय पने  
सनसंियमक (सडसई्न्फेक्टेन्ट), पयनी सफय गने 
(ियटर सेसनटयइजर), पयनी अम्लीकरण गने 
(ियटर एससडीफययर) तर्य उचल्लचित मयलिस्त ु
उत्पयदन गने उद्योगले उि केन्द्रको पररमयण र 
अिसध िोसलएको ससफयररसकय आधयरमय पैठयरी 
गने कच्ियपदयर्थ, 

(ट) नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी हनुे देहयय 
बमोचजमकय मयलिस्ताुः- 

(अ) सरकयरी, सरकयरी अनदुयन प्रयप्त तर्य सयमदुयवयक 

अस्पतयलले पैठयरी गने भयग ८४ र ९० कय 
और्सधय तर्य शल्यचिवकत्सय सम्बन्धी यन्त्र, 
उपकरण र औजयर, मटुुसभत्र प्रत्ययरोपण गररने 
उपशीर्थक ९०२१.९०.३० मय पने भल्भ र 

स्टेण्टहरू, उपशीर्थक ९०२१.५०.०० मय पने 

पेस मेकर र पेस मेकरकय पयटथपजुयथ, मटुु तर्य 
मयनि शरीर प्रत्ययरोपणमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक 
९०२१.९०.९० मय पने आवटथएल सेप्टल 
सडफेक्ट (एसडी), पयटेन्ट डक्टटस आटेरूसस 
(वपडीए), भेन्ट्रीकुलर सेप्टल सडफेक्ट (सभसडी), 
एलएलए सडभयइसेस भयस्कुलर प्लग 

  तर यसरी पैठयरी गरेकय मयलिस्त ु

ियरेण्टी िय ग्ययरेण्टीको अिसधमय पैठयरी गरेको 
समसतले एक िर्थसभत्र ममथत गनथ लैजयाँदय िय ममथत 

गरी ल्ययउाँदय िय सोको सट्टय सोही प्रकयरको अको 
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मयलिस्त ु पैठयरी गदयथ त्यसमय भन्सयर महसलु पूणथ 
छुट  हनुेछ।   

(आ) सरकयरी, सरकयरी अनदुयन प्रयप्त, 
सयमदुयवयक तर्य गैरसरकयरी 
अस्पतयलले पैठयरी गने आाँिय 
उपियरको प्रयोगमय आउने 
इण्ट्रयओकुलर लेन्स उत्पयदन गनथ 
आिश्यक पने उपशीर्थक 
३९२६.९०.३९, ३९२६.९०.९९ 
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० र  
९००१.९०.०० मय पने कच्िय पदयर्थ 
र सतनकय सहययक सयमग्री; यन्त्र 
उपकरण र सतनकय पयटथपजुयथ।  

(ठ)  दईुसय मेगयियट भन्दय बढी िमतयकय जलयशय 
तर्य अधथजलयशययिु जलविद्यतु आयोजनयको 
लयसग लगयनी बोडथबयट स्िीकृत हनुेको हकमय सो 
बोडथको र अन्यको हकमय विद्यतु विकयस 
विभयगको ससफयररसमय सम्बचन्धत आयोजनय िय 
सोको ठेकेदयरले पैठयरी गने सनमयथण उपकरण, 
प्लयण्ट, मेचशनरी औजयर एिं सोको सम्बचन्धत 
पयटथपजुयथ, विष्फोटक पदयर्थ, पेनस्टक पयइप तर्य 
स्टील प्लेटहरु । 

यस िण्ड बमोचजम ससफयररस गदयथ जलविद्यतु 
आयोजनयको विस्ततृ इचन्जसनयररङ्ग सडजयइन 
प्रसतिेदनमय उचल्लचित पररमयण अनसुयर 
ससफयररस गनुथपनेछ । 



 

618 
 

(ड)  सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको ससफयररसमय फोहरमैलय 
सङ्कलन गरी पनुाः उत्पयदन गने उद्योगले पैठयरी  

गने, उपशीर्थक ७३०९.००.०० मय पने गयिेज 

कन्टेनर,  

(ढ) विदेशी सनयोग तर्य दयत ृ संस्र्यले कूटनीसतक 
सवुिधय िय महसलु सवुिधयमय पैठयरी गरी कुनै 
आयोजनयको स्िीकृत ियवर्थक कययथिम अनरुूप 
आयोजनयलयई न ै हस्तयन्तरण गरी सरकयरी 
नम्बर प्लेटमय पररितथन गने िय कुनै 
आयोजनयको नयममय पूणथ िय आंचशक महसलु 
सवुिधयमय (लगत िय बैङ्क ग्ययरेण्टीमय पैठयरी 
भएको बयहेक) पैठयरी भएकय र आयोजनय 
समयसप्तपसछ नेपयल सरकयर, अर्थ मन्त्रयलयको 
स्िीकृसत सलई सरकयरी नम्बर प्लेटमय पररितथन 
गने गरी सरकयरी सनकययलयई हस्तयन्तरण गने 
िय स्िीकृसत प्रयप्त कम्तीमय पन्र शयय्यभन्दय बढी 
िमतयकय गैरनयफयमिुी सयमदुयवयक 
अस्पतयललयई हस्तयन्तरण गने सियरी सयधन, 

 तर उत्पयदन समसतले दश िर्थ नयघेकय 
सियरी सयधनलयई यो सवुिधय ददइने छैन। 

(ण) और्सध व्यिस्र्य विभयगको ससफयररसमय और्सध 
उद्योगले पैठयरी गने भयग २८, २९ र ३८ मय 
पने कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ र 
रयसययसनक पदयर्थ; शीर्थक ११.०८ कय सबै 
उपशीर्थकमय पने मयड (स्िेतसयर), उपशीर्थक  
१३०२.१९.०० मय पने जसडबटुीकय सयर, 
शीर्थक १५.२१ मय पने मौरीको बनस्पसत तर्य 
अन्य मैन, उपशीर्थक  १७०१.१४.९० मय पने 
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उिकुो अन्य चिनी, उपशीर्थक १७०२.११.०० 
मय पने ल्ययक्टोज, उपशीर्थक १७०२.३०.१०  
र १७०२.३०.२० मय पने ग्लकुोज,  
उपशीर्थक १७०२.३०.३० मय पने  डेक्स्ट्रोज 
र उपशीर्थक  १७०२.९०.९० मय पने फु्रक्टोज 
िय अन्य चिनी, उपशीर्थक १९०५.९०.४० मय 
पने और्सध भनथ हनुे ियली क्ययप्सलु (एम्टी 
क्ययसे), उपशीर्थक २२०७.१०.१० र 
२२०७.२०.९० मय पने इर्यनोल, उपशीर्थक 
२२०७.१०.२० र २२०७.२०.१० मय पने 
रेचक्टफयइड चस्प्रट, उपशीर्थक २५१९.९०.०० 
मय पने म्ययग्नेससयम अक्सयइड, शीर्थक २७.१२ 
मय पने ह्वयइट सफ्ट प्ययरयवफन र पेट्रोसलयम 
जेली, शीर्थक ३२.०३ र ३२.०४ कय सबै 
उपशीर्थकमय पने रङ्ग, शीर्थक ३२.०५ मय पने  
कोवटङ्ग मेटेररयल्स, उपशीर्थक  ३३०१.९०.०० 
मय पने एसेचन्सयल आयल, उपशीर्थक 
३३०२.९०.०० मय पने सगुन्धयिु तत्ि, 
शीर्थक ३४.०२ मय पने वटिइन ८० सोसडयम 
लौरेल सल्फेट, उपशीर्थक ३४०४.२०.०० र 
३४०४.९०.०० मय पने मैन, उपशीर्थक 
३५०१.९०.०० मय पने  सोसडयम केससनेट, 
उपशीर्थक ३५०७.९०.०० मय पने इन्जयइम, 
उपशीर्थक ३९०५.९९.०० मय पने 
पोसलसभनययल वपरयलोडोन (सभनययल एससटेड) 
एससटेड, उपशीर्थक ३९०६.९०.०० मय पने 
कयरबोमसथ, उपशीर्थक ३९१०.००.०० मय पने 
प्रयर्समक रुपकय सससलकनहरु, शीर्थक ३९.१२ 
मय पने मयइिोविचस्टलयइन सेललुोज, शीर्थक 
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३९.१४ मय पने को-पोसलमर टेष्ट मेवकङ्ग, 
उपशीर्थक ४०१४.९०.०० मय पने रबर 
स्टोपर, उपशीर्थक ४८२१.१०.०० मय पने 
लेबल, उपशीर्थक ७०१०.१०.०० मय पने 
एम्पलु, उपशीर्थक  ७६१२.१०.०० मय पने 
आल्मोसनयमकय लिकदयर ट्युि, तर्य उपशीर्थक 
८३०९.९०.1० मय पने पी.पी.क्ययप; शीर्थक 
३९.२०, ३९.२१ र ४८.१९ कय सबै 
उपशीर्थक एिं उपशीर्थक ३९२३.१०.१०, 
३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, 
३९२३.५०.००, ७०१०.९०.००, 
७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, 
७६०७.२०.०० र ९६०२.००.०० मय पने 
प्ययवकङ मेटेररयल तर्य उपशीर्थक 
३९२६.९०.९९ मय पने १५ एम.एल. सम्म 
िमतयकय मेजररङ्ग कपहरू,      

यस्तो ससफयररस गदयथ और्सध व्यिस्र्य 
विभयगले कच्िय पदयर्थको िपत अनपुयत, 
स्िदेशमय हनुे उपभोग र विदेशमय भएको 
सनकयसीको आधयरमय एक आसर्थक िर्थको लयसग 
ियवहने पररमयण एकैपटक ससफयररस गनथ  
सक्नेछ। 

 (त) लगयनी बोडथबयट स्िीकृत हनुे जलविद्यतु 
आयोजनयको हकमय सो बोडथको र अन्य 
जलविद्यतु आयोजनयको हकमय विद्यतु विकयस 
विभयगको ससफयररसमय सम्िचन्धत जलविद्यतु 
आयोजनय िय सोको ठेकेदयरले पैठयरी गने 
जलविद्यतु उत्पयदन, प्रसयरण, वितरण, सञ्चयलन 
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िय सम्भयरकय लयसग आिश्यक पने सनमयथण 
उपकरण, मेचशनरी औजयर र सोको सम्बचन्धत 
पयटथपजुयथ र िैकचल्पक ऊजयथ प्रििथन केन्द्रको 
ससफयररसमय सौयथ तर्य ियय ु उजयथबयट विद्यतु 
उत्पयदन, प्रसयरण, वितरण, सञ्चयलन िय 
सम्भयरको लयसग आिश्यक पने सनमयथण 
उपकरण, मेचशनरी औजयर र सोको सम्बचन्धत 
पयटथपजुयथहरू, 

(र्) बीउ बीजन गणुस्तर सनयन्त्रण केन्द्रको 
ससफयररसमय पैठयरी हनुे उपशीर्थक 
१००१.११.०० र 1001.91.00 मय पने 
गहुाँको बीउ, उपशीर्थक १००५.१०.०० मय 
पने मकैको बीउ, उपशीर्थक १००६.१०.१० 
मय पने धयनको बीउ, उपशीर्थक 
१२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, 
१२०९.९१.३०, १२०९.९१.४०, 
१२०९.९१.५०  र १२०९.९१.९० मय पने 
तरकयरीको बीउ तर्य उपशीर्थक 
१२०९.२१.००, १२०९.२२.००, 
१२०९.२३.००, १२०९.२४.००, 
१२०९.२५.०० र १२०९.२९.०० मय पने 
विसभन्न उन्नत जयतकय घयाँसकय बीउ, 

(द) नेपयल सरकयर, िन तर्य ियतयिरण मन्त्रयलयको 
ससफयररसमय पैठयरी हनुे सफय टेम्पोमय प्रयोग 
गररने उपशीर्थक ८५०७.२0.00 मय पने सडप 
सयइकल सलड एससड व्ययट्री र कयठमयण्डौ 
उपत्यकयमय सञ्चयसलत सफय टेम्पोमय प्रयोग हनुे 
उपशीर्थक ८५०७.60.00 मय पने सलसर्यन 
आयन व्ययट्री, 
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(ध) पत्र-पसत्रकय प्रकयशन गनथ स्िीकृसत प्रयप्त सञ्चयर 
गहृले नेपयल सरकयर, सञ्चयर तर्य सूिनय प्रविसध 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी गने उपशीर्थक 
४८०१.००.०० मय पने अिियरी कयगज, 

(न) नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय कृवर्, ियगियनी तर्य 
पषु्प फयमथले पैठयरी गने उपशीर्थक 
९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मय पने 
सग्रन हयउस र ससाँियइमय प्रयोग हनुे शीर्थक 
३९.१७ र ७३.०६ मय पने पयइप, शीर्थक 
39.17 र ७३.०७  मय पने पयइप जडयन, 
उपशीर्थक ८४१३.७०.१९, ८४१३.७०.९१,  
८४१३.७०.९२ र ८४१३.७०.९९  तर्य 
८४१३.८१.०० मय पने पयनी तयन्ने पम्प,  

(प)  सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको ससफयररसमय फलफूल, 
पषु्प तर्य तरकयरी िेती गने कृवर् तर्य नसथरी 
फमथहरुले पैठयरी गने शीर्थक ३९.२० र 
३९.२१ मय पने यूभी प्लयवष्टक वफल्म,  
उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ र ६३०७.९०.९० 
मय पने ईन्सेक्ट नेट, उपशीर्थक ३९२६.९०.९९ 
मय पने हेल नेट (अससनय छेक्न ेजयली) र टनेल 
प्लयचस्टक, उपशीर्थक 1404.90.90 मय पने 
कोकोवपट, उपशीर्थक ६००५.३५.०० मय पने 
र्मथल चस्िन सेट, ग्रीन हयउसमय प्रयोग हनु ेशीर्थक 
६०.०५ मय पने एग्रोनेट र उपशीर्थक 
९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मय पने 
सग्रन हयउस, 

(फ)  आयिेुद तर्य िैकचल्पक चिवकत्सय विभयगको 
ससफयररसमय आयिेुददक और्सध उत्पयदन गने 
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उद्योगले आयिेुददक और्सध उत्पयदन गनथ पैठयरी 
गने कच्िय पदयर्थ, 

(ब)  कयठमयडौं उपत्यकयसभत्र सञ्चयसलत उद्योग 
कयठमयडौं उपत्यकय बयवहर स्र्यनयन्तरण गरी 
पनु:सञ्चयलन गनथ ियहने उद्योगले उद्योग 
विभयगको ससफयररसमय पैठयरी गने भयग 84 मय 
पने औद्योसगक मेससनरी, उपकरण तर्य 
पयटथपजुयथ। 

(भ)  संित ्२०८२ सयलसम्म सञ्चयलनमय आउने गरी 
सनमयथणयधीन होटेल तर्य ररसोटथ मध्ये नेपयल 
सरकयर, संस्कृसत, पयथटन तर्य नयगररक उड्डयन 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय एक अबथ रुपैययाँ देचि 
दईु अबथ रुपैययाँसम्म लगयनी गरेकय होटेल तर्य 
ररसोटथले पैठयरी गने दईु िटय सियरी सयधन, दईु 
अबथ रुपैययाँ देचि पयाँि अबथ रुपैययाँसम्म लगयनी 
गरेकय होटेल तर्य ररसोटथले पैठयरी गने पयाँि 
िटय सियरी सयधन,  र पयाँि अबथ रुपैययाँ भन्दय 
बढी लगयनी गरेकय होटेल तर्य ररसोटथले पैठयरी 
गने दश िटय सियरी सयधन, । 

तर यसरी पैठयरी हनुे सियरी सयधन पैठयरी भएको 
दश िर्थसम्म सनजी सियरीको रूपमय दतयथ गनथ िय 
नयमसयरी गनथ नपयइन े र यसरी पैठयरी भएकय 
सियरी सयधनमय बयवहरपवट्ट त्यस्तय होटल तर्य 
ररसोटथको नयम लेचिएको हनु ुपनेछ। यस्तय सियरी 
सयधन दश िर्थ नपगुी नयमसयरी गरेमय सनयमयनसुयर 

पूरै भन्सयर महसलु लयग्नेछ र दश िर्थपसछ नयमसयरी 
भएमय भन्सयर महसलु लयग्न ेछैन। एकपटक यस्तो 
सवुिधय उपभोग गररसकेको दश िर्थ व्यसतत 
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गररसकेपसछ मयत्र पनुाः यस्तो सवुिधय प्रदयन 

गररनेछ।  

(म)  सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको ससफयररसमय पशपुयलन 
गने कृर्कहरुले आययत गने उपशीर्थक 
४०१६.९१.०० मय पने पश ु िौपयययकय लयगी 
ओछ्ययउने म्ययट । 

 (३) भन्सयर महसलु आंचशक छुट हनुेाः- 

(क) मसी बनयउने उद्योगले उद्योग विभयगको 
ससफयररसमय पैठयरी गने उपशीर्थक 
२८२१.१०.०० मय पने  आइरन अक्सयइड, 
उपशीर्थक २९०५.३२.०० मय पने प्रोवपसलन 
ग्लयइकोल, शीर्थक ३२.०४ र ३२.०६ मय पने 
िणथक (वपगमेण्ट), उपशीर्थक ३८१४.००.०० 
मय पने सोलभेन्ट,  शीर्थक ३८.२४ मय पने 
रसययन, भयग ३९ मय पने पोसलमरमय लयग्ने 
भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ।  

(ि) नेपयल सरकयर, सञ्चयर तर्य सूिनय प्रविसध 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय स्िदेशी मदु्रण (प्रसे) 
उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रयोगको लयसग पैठयरी 
गने उपशीर्थक ३२१५.१९.०० मय पने मसीमय 
लयग्न े भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट 
हनुेछ। 

(ग) पयथटन विभयगको ससफयररसमय टे्रवकङ्ग एजेन्सीले 
आफ्नो प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने उपशीर्थक 
६३०६.२२.०० र ६३०६.२९.०० मय पने 
पयल, उपशीर्थक  ५६०७.५०.०० मय पने 
क्लयइचम्िङ्ग रोप, क्लयइचम्बङ्गमय मयत्र प्रयोग हनुे 
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मयलिस्त,ु विशेर् प्रकयरकय क्ययचम्पङ िोकरी 
तर्य उपशीर्थक ८२१५.२०.०० र 
८२१५.९९.०० मय पने कटलरी र उपशीर्थक 
४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,  
४२०२.९९.१० र ४२०२.९९.९०   मय पने 
रूकस्ययक, क्ययम्पन र वपटन, पवहलो पटक 
पैठयरी गदयथ पयाँि प्रसतशतमयत्र भन्सयर महसलु 
लयग्नेछ।  

 यस्तय एजेन्सीले नेपयल सरकयर, सञ्चयर तर्य 
सूिनय प्रविसध मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी 
गने सञ्चयर उपकरणमय समेत लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। यसरी 
पैठयरी हनुे मयलिस्तमुध्ये क्ययचम्पङ िोकरी र 
कटलरीमय टे्रवकङ्ग एजेन्सीको नयम र चिन्ह 
अवङ्कत भएको हनु ुपनेछ। 

 (घ) पयथटन विभयगको ससफयररसमय जलययत्रयको 
व्यिसयय गने रयचफ्टङ्ग सेिय सञ्चयलन गने 
व्यिसययीले आफ्नो व्यिसयय सञ्चयलनको लयसग 
उपशीर्थक ६५०६.१०.०० मय पने हेलमेट 
एकसय र्यन र उपशीर्थक ३९२३.१०.९० मय 
पने ियटर प्रफु क्ययमरय कण्टेनर दश र्यन 
पवहलो पटक पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु पयाँि 
प्रसतशत लयग्नेछ। 

(ङ) नेपयलमय छयययङ्कन गररएको शीर्थक ३७.०६ मय 
पने वफल्म डेभलप गनथ िय प्रशोधन गनथ िय 
प्रदशथन गनथ अस्र्ययी सनकयसी गनुथ परेमय 
िलचित्र विकयस बोडथको ससफयररसमय भन्सयर 
महसलु नसलई लगतमय रयिी सनकयसी गनथ 
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ददइनेछ। यस्तो ससनेमय पनुाः पैठयरी गदयथ प्रसत 
ससनेमय पयाँि हजयर रुपैययाँ भन्सयर महसलु 
लयग्नेछ। विदेशमय प्रदशथनकय लयसग लसगएको 
ससनेमय वफतयथ ल्ययउाँदय भने भन्सयर महसलु लयग्ने 
छैन। 

             तर विदेशी िलचित्र नेपयलमय प्रदशथनको 
लयसग पैठयरी गदयथ प्रसत िलचित्र बीस हजयर 
रूपैययाँ भन्सयर महसलु लयग्नेछ। नेपयलमय 
िलचित्र छयययङ्कन गनथको लयसग विदेशी 
नयगररकले आफूसाँग ल्ययउने तर्य नेपयली 
नयगररकले विदेशमय िलचित्र छयययङ्कन गनथको 
लयसग आफूसाँग लैजयन े िलचित्र सम्बन्धी यन्त्र 
उपकरण र सोसाँग सम्बचन्धत मयलिस्त ुिलचित्र 
विकयस बोडथको ससफयररसमय पसछ वफतयथ लैजयने 
िय वफतयथ ल्ययउने शतथमय भन्सयर महसलु नसलई 
लगतमय रयिी पैठयरी िय सनकयसी गनथ ददन 
सवकनेछ। 

(ि) स्र्ययी स्िीकृत प्रयप्त ट्रयभल एजेन्सी, टे्रवकङ्ग 
एजेन्सी, रयचफ्टङ्ग एजेन्सी र तयरे तर्य ररसोटथ 
होटलले नेपयल सरकयर, संस्कृसत, पयथटन तर्य 
नयगररक उड्डयन मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी 
गने उपशीर्थक ८७०२.१०.१०, 
८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० र 
८७०२.९०.१० मय पने लक्जरी कोि; 
उपशीर्थक ८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, 
८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मय पने 
मयइिोबस; र उपशीर्थक ८७०२.१०.२०, 
८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२०  र 
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८७०२.९०.२० मय पने समसनबसमध्ये जम्मय 
दईु र्यनमय लयग्न े भन्सयर महसलुमय पियस 
प्रसतशत छुट हनुेछ। 

  तर यसरी पैठयरी हनुे सियरी सयधन 
पैठयरी भएको दश िर्थसम्म सनजी सियरीको 
रूपमय दतयथ गनथ िय नयमसयरी गनथ नपयइने र 
सियरी सयधनमय बयवहरपवट्ट त्यस्तय एजेन्सी िय 
होटलको नयम लेचिएको हनु ु पनेछ। यस्तय 
सियरी सयधन  दश िर्थ नपगुी नयमसयरी गरेमय 
सनयमयनसुयर पूरै भन्सयर महसलु लयग्नेछ र दश 
िर्थपसछ नयमसयरी भएमय भन्सयर महसलु लयग्ने 
छैन। एकपटक यस्तो सवुिधय उपभोग 
गररसकेको दश िर्थ व्यसतत गररसकेपसछ मयत्र 
पनुाः यस्तो सवुिधय प्रदयन गररनेछ। 

(छ) तयरे होटल िय ररसोटथले स्िीकृत योजनय अनसुयर 
होटेलको सनमयथणकय लयसग पयथटन विभयगको 
ससफयररसमय पवहलो पटक पैठयरी गदयथ सनम्न 
उपशीर्थकमय पने मयलिस्तमुय पयाँि प्रसतशत 
भन्सयर महसलु लयग्नेछाः- 

उपशीर्थक 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 मय पने 
फसनथिर एिं वफक्िसथ; उपशीर्थक 
940६.९0.९0 मय पने पनुथसनसमथत भिन, 
शीर्थक 32.08, 32.09 र 32.10 
अन्तगथतकय सबै उपशीर्थकहरुमय पने रङहरु; 
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उपशीर्थक 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 र 
5703.90.90 मय पने कयपेट; उपशीर्थक 
७००७.१९.०० मय पने सससय र सससयकय 
सयमयन, उपशीर्थक 8536.10.00, 
8536.20.00, 8536.30.00, 
8536.49.00, 8536.61.00, 
8539.10.00, 8539.21.00, 
8539.22.00, 8539.29.00, 
8539.31.00, 8539.32.00, 
8539.39.00, 8539.41.00, 
8539.49.00, 8539.90.00 मय पने 
इलेचक्ट्रक इन्स्टलेशन; उपशीर्थक 
8451.10.00 मय पने रयइचक्लसनङ्ग मेचशन, 
उपशीर्थक 6302.31.10, 6302.31.90,  
6302.32.10, 6302.32.90,  
6302.39.10, 6302.39.90, 
6302.91.00, 6302.93.00, 
6302.99.00 मय पने हयउसवकवपङ्गकय 
मयलिस्त;ु उपशीर्थक 8414.30.00, 
8414.40.00 मय पने कम्प्रशेर; उपशीर्थक 
8414.10.00 मय पने भ्ययकुम पम्प, 
उपशीर्थक 8301.40.00 मय पने डोर लक्स; 
उपशीर्थक 8504.33.00 मय पने ट्रयन्सफमथर; 
उपशीर्थक 8502.12.00, 8502.13.00, 
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8502.20.00 मय पने जेनेरेटसथ; उपशीर्थक 
8214.90.00, 8215.10.00, 
8215.20.00, 8215.91.00, 
8215.99.00 मय पने िकरी एिं कटलरी; 
उपशीर्थक 7013.10.00, 7013.22.00, 
7013.28.00, 7013.33.00, 
7013.37.00, 7013.41.00, 
7013.42.00, 7013.49.00, 
7013.91.00, 7013.99.00 मय पने 
ग्लयसिेयर; उपशीर्थक 7323.93.00 मय पने 
टेिलुिेयर; उपशीर्थक 6910.10.00 र 
8481.80.90 मय पने सेसनटरी वफवटङ्ग। 

मयसर् उचल्लचित मयलिस्त ु मध्ये िकरी, 
ग्लयसिेयर, कट्लरी, टेबलिेयर, सेनेटरी वफवटङ्ग 
र सललेन्समय होटलको नयम र चिन्ह अंवकत 
भएको हनुपुने छ । 

(ज) नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय सरकयरी, सयमदुयवयक 
िय मनुयफय वितरण नगने  अस्पतयलले पैठयरी 
गने उपशीर्थक ८७०२.१०.३०, 
८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र 
८७०२.९०.३० मय पने मयइिोबस तर्य 
उपशीर्थक ८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, 
८७०२.३०.२० र ८७०२.९०.२० मय पने 
समसनबसमय देहयय बमोचजम भन्सयर महसलु छुट 
ददइनेछाः-  

(अ) न्यूनतम पन्र शयय्यदेचि पियस 
शयय्यसम्म भएको अस्पतयलको लयसग 
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मयइिोबस िय समसनबसमध्ये एउटय र 
पियस शयय्यभन्दय बढी भएको 
अस्पतयलको लयसग मयइिोबस िय 
समसनबसमध्ये जम्मय दईुिटय सियरी 
सयधनमय लयग्ने भन्सयर महसलुमय 
पियस प्रसतशत छुट ददइनेछ। 

(आ) उपिण्ड (अ) बमोचजम सवुिधयमय 
पैठयरी भएको मयइिोबस िय समसनबस 
परुयनो भई प्रयोग गनथ नसवकने भएमय 
त्यसलयई स्क्र्ययप गरी सोको प्रमयण 
भन्सयर कयययथलयमय पेश गरेपसछ सोही 
प्रकयरको अको सियरी सयधन पैठयरी 
गदयथ समेत यो सवुिधय ददइनेछ। 

(झ) िलचित्र धलुयई गने, ध्िसन भने िय सनमयथण गने 
उद्देश्यले दतयथ भएकय उद्योग िय कम्पनीले 
िलचित्र विकयस बोडथको ससफयररसमय पैठयरी गने 
देहययको उपिण्ड (अ) मय उचल्लचित मयलिस्त ु
र िलचित्र प्रदशथन गने उद्देश्यले दतयथ भएकय 
उद्योग िय कम्पनीले उपिण्ड (आ) मय 
उचल्लचित मयलिस्त ु पवहलो पटक पैठयरी गदयथ 
दईु दशमलि पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु सलई 
बयाँकी भन्सयर महसलु छुट हनुेछ। तय्सरी 
ससफयररस गदयथ िलचित्र विकयस बोडथले 
सम्बचन्धत उद्योग िय कम्पनीको िमतय र 
प्रयोगको आधयरमय पररमयण वकटयन गरेर 
ससफयररस गनुथ पनेछ। 

(अ)  उपशीर्थक ९०१०.१०.०० मय पने 
नेगेवटभ प्रोसेससङ्ग मेचशन र फयइनल 
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नेगेवटभ अल्ट्रयचक्लसनङ मेचशन; 
उपशीर्थक ९०१०.५०.०० मय पने 
कम्प्यूटरयइज्ड वप्रभ्यूएिल, सभसडयो 
एससष्टसवहत कलर एनयलयइचजङ्ग 
(करेक्सन) मेचशन सेट, फयइनल 
वप्रचन्टङ्ग तर्य फयइनल प्रोसेससङ्ग मेचशन, 
प्रोसेसर एिं वप्रन्टर, एनयलयइजर, 
स्टेनिेक, सयउण्ड ररडर, ससिोमीटर, 
डिर, समक्सिर, असडयो समचक्सङ्ग 
कन्सोल, स्पयलयइजर, ररियइण्डर, 
कलर करेक्सन समेतको टेसलससने 
मेचशन, सयउण्ड अचप्टकल ट्रयन्सफररङ्ग 
मेचशन सेट, ररफ्लेक्टर, िेिी, सपुर 
मल्टी-१०, मल्टी-२० सोलयर, 
एि.एम.आई, रेचक्टफयइथस, प्रोजेक्ट 
कन्सोल, सडचजटल वफल्म सिथर, 
सिउफसथ, वफल्म प्लयटरस्, वफल्म 
अटोमेशन इचक्िपमेण्ट्स, टेसलससन े
सम्बन्धी उपकरण; उपशीर्थक 
८५२८.४९.०० मय पने मसनटर, 
उपशीर्थक  ९००७.२०.०० मय पने 
प्रोजेक्टर र उपशीर्थक 
९००२.११.०० मय पने प्रोजेक्टर 
लेन्स, सयउण्ड अचप्टकल क्ययमरयको 
लेन्स र लेन्स;  उपशीर्थक 
८४४१.१०.०० मय पने नेगेवटभ 
कवटङ मेचशन सेट र उपशीर्थक  
८५२१.१०.०० र ८५२१.९०.०० 
मय पने एि.डी. टेप रेकडथर, िेटय-
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एस.पी. सभसडयो रेकडथर र पी२ रेकडथर; 
उपशीर्थक  ८५२८.५९.०० मय पने 
एि.डी. मोसनटर; उपशीर्थक 
८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० 
मय पने एचम्प्लफययर; उपशीर्थक  
८५१८.२१.०० र ८५१८.२२.०० 
मय पने स्पीकर; र उपशीर्थक  
८५२८.६९.०० मय पने वप्रन्ट वप्रभ्यू 
प्रोजेक्टर, उपशीर्थक  ९००६.५१.०० 
र ९००६.५३.०० मय पने 
क्ययमरयहरू, उपशीर्थक  
९००२.२०.०० मय पने वफल्टर; 
उपशीर्थक  ९००७.९१.०० मय पने 
क्ययमरय स्टैण्ड, उपशीर्थक  
८५०४.४०.९० मय पने ब्ययट्री  
ियजथर, उपशीर्थक  ८७१६.८०.०० 
मय पने ट्रली, उपशीर्थक 
८४२६.११.०० मय पने िेन पवहलो 
पटक पैठयरी गदयथ दईु दशमलि पयाँि 
प्रसतशत भन्सयर महसलु सलई बयाँकी 
भन्सयर महसलु छुट हनुेछ।  

(आ)  उपशीर्थक 9401.80.90 मय पने 
लक्जरी ससट्स, उपशीर्थक 
8415.10.00 मय पने ४ टनभन्दय 
बढी िमतयको एयर कण्डीस्नर, 
उपशीर्थक 8539.29.00 मय पने 
प्रोजेक्टर ल्ययम्पस र जेनन िल्िस, 
उपशीर्थक 9007.20.00 मय पने 
प्रोजेक्टरस,् उपशीर्थक 
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9010.60.00 मय पने प्रोजेक्सन 
चस्िन्स,् उपशीर्थक 8518.40.00 र 
8518.50.00 मय पने 
एचम्प्लफययर। 

(ञ) नेपयल सरकयर, संस्कृसत, पयथटन तर्य नयगररक 
उड्डयन मन्त्रयलयको ससफयररसमय पिथतयरोहण 
दलले नेपयलकय वहमयल आरोहण गनथको सनसमत्त 
पैठयरी गने नेपयलमय िपत हनुे मददरय तर्य 
िरुोट बयहेककय मयलिस्तहुरूमय दश 
प्रसतशतभन्दय बढी भन्सयर महसलु लयग्ने भएमय 
दश प्रसतशत मयत्र भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

 यस्तय दलले पैठयरी गने नेपयलमय िपत नहनुे 
मयलिस्तकुो हकमय दरबन्दी बमोचजम लयग्ने 
महसलु धरौटीमय सलई मयलिस्त ु वफतयथ गरेपसछ 
धरौटी रकम वफतयथ ददइनेछ। 

(ट) नेपयल सरकयर, सञ्चयर तर्य सूिनय प्रविसध 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय ग्रयमीण िेत्रमय सेिय 
परु्र ययउने दूरसञ्चयर सेिय प्रदययक िय दूरसञ्चयर 
सेिय स्र्यपनय गरी सञ्चयलन गने सरकयरी िय 
सनजी िेत्रकय सनकययले एक्सिेन्ज स्र्यपनय तर्य 
नेटिकथ  विस्तयरकय लयसग पैठयरी गने उपशीर्थक 
८५४४.२०.०० मय पने केिलु तर्य उपशीर्थक 
८५०७.२०.०० मय पने ब्ययट्रीमय सयत प्रसतशत  
भन्सयर महसलु लयग्नेछ।   

(ठ) उपशीर्थक ९०१८.३१.०० मय पने ससररि 
उत्पयदन गने उद्योग र प्लयवष्टक दयनय प्रयोग 
गरी सोझै स्लयइन पयनी उत्पयदन गने उद्योगले 
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आिश्यक पने पररमयणसम्मको प्लयवष्टक दयनयमय 
उद्योग विभयगको ससफयररसमय पैठयरी गदयथ दईु 
दशमलि पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु  
लयग्नेछ। उद्योग विभयगले यसरी ससफयररस गदयथ 
उद्योगले उत्पयदन तर्य सबिी गरेको ससररि िय 
स्लयइन बोतलको पररमयण, त्यस्तो िस्त ु
उत्पयदन गदयथ लयग्ने प्लयवष्टक दयनयको पररमयण 
र िपत अनपुयत समेतकय आधयरमय एक 
आसर्थक िर्थको लयसग आिश्यक पने प्लयवष्टक 
दयनयको पररमयण एकैपटक ससफयररस गनुथ 
पनेछ। 

(ड) मटुुको शल्यवियय गदयथ प्रयोग हनुे उपशीर्थक 
९०१८.९०.9० मय पने कष्टम ट्यूविङ्ग प्ययक 
(सी.वट.पी.) उत्पयदन गने उद्योगले आफ्नो 
उत्पयदनको लयसग आिश्यक पने पररमयणसम्मको 
उपशीर्थक ३९१७.३९.०० मय पने मेसडकल 
पी.सभ.सी. ट्यूि र सोको सहययक सयमग्री उद्योग 
विभयगको ससफयररसमय पैठयरी गदयथ दश प्रसतशत  
भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(ढ) एक सय िटय भन्दय बढी दधुयल ुगयई िय भैंसी 
पयल्ने पश ु फयमथ र कृवर् सहकयरीले आफ्नो 
प्रयोजनको सनसमत्त नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य 
पशपुन्छी विकयस मन्त्रयलयको ससफयररसमय 
पैठयरी गने शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत पने 
जनुसकैु एउटय ढुियनीको सयधनमय लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पियस  प्रसतशत छुट हनुेछ। त्यस्तो 
ढुियनीकय सयधन पैठयरी गरेकय समसतले सयत 
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िर्थसम्म सबिी वितरण िय नयमसयरी गनथ 
पयइनेछैन। 

(ण) चियय उद्योगले चियय ढुियनी गने प्रयोजनको 
सनसमत्त उपशीर्थक ८७०४.२१.२० मय पने 
वपकअप िय उपशीर्थक ८७०४.३२.९० मय पने 
समसन ट्रक नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी 
विकयस मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी गरेमय 
सयत िर्थसम्म सबिी वितरण िय नयमसयरी गनथ 
नपयउने गरी एक पटककय लयसग देहयय 
बमोचजमको संखययमय भन्सयर महसलुमय पियस 
प्रसतशत छुट हनुेछाः-  

(अ)    दश विगयहयदेचि तीस विगयहयसम्म 
िेत्रफलमय चियय िेती गरी चियय 
उत्पयदन गने उद्योगलयई एउटय, 

(आ)   तीस विगयहयभन्दय बढी िेत्रफलमय 
चियय िेती गरी चियय उत्पयदन गने 
उद्योगलयई दईु  िटय। 

 (त) नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पशपुन्छी पयलन 
उद्योग, कृवर् फमथ तर्य कम्पनी एिं कृवर् 
सहकयरी संस्र्यले पैठयरी गने कृवर्जन्य उत्पयदन 
सरुचित गनथ सनमयथण गररने शीत भण्डयरको लयसग 
आिश्यक पने उपशीर्थक ३९२५.९०.२० मय 
पने पफ स्ययण्डविि ियल एण्ड रुफ 
प्ययनलहरुमय दश प्रसतशत भन्सयर महसलु 
लयग्नछे। 
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(र्) नेपयल सरकयर, चशिय, विज्ञयन तर्य प्रविसध 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय सयमदुयवयक चशिण 
संस्र्यले विद्ययर्ी ल्ययउन ेलैजयने प्रयोजनकय लयसग 
तीस सीटभन्दय बढी िमतयको उपशीर्थक 
८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, 
८७०२.३०.१०, ८७०२.४०.१०, 
८७०२.९०.१० मय पने बसमय पयाँि सय 
विद्ययर्ीसम्म अध्ययनरत भएकय चशिण 
संस्र्यलयई एउटय र सो भन्दय बढी विद्ययर्ी 
अध्ययनरत भएकय चशिण संस्र्यलयई र्प एउटय 
बस पैठयरी गदयथ लयग्न े भन्सयर महसलुमय 
पिहत्तर प्रसतशत छुट ददइनछे।  

 यसरी पैठयरी गरेको बस पैठयरी गरेको समसतले 
दश िर्थसम्म अरु कसैलयई सबिी वितरण िय 
नयमसयरी िय कुन ैवकससमले हक हस्तयन्तरण गनथ  
पयइने छैन। दश िर्थ नपगुी सबिी वितरण िय 
नयमसयरी िय कुन ै वकससमले हक हस्तयन्तरण 
गरेमय प्रिसलत कयनून बमोचजम पूरै महसलु 
लयग्नेछ।  

(द) नेपयल सरकयर, स्ियस््य तर्य जनसंखयय 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय नेपयल सरकयरबयट 

स्िीकृसत प्रयप्त सनजी स्ियस््य संस्र्यले पैठयरी गने 

मगृौलय उपियरमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक  
९०१८.९०.9० मय पने हेमो डययलयइससस मेससन, 

डयइलयससस ररप्रोसेसर, डययलयइजर र यसको 
ट्यूविङ्ग; उपशीर्थक ९४०२.९०.२० मय पने 

डयइलयससस बेड तर्य उपशीर्थक ९४०२.९०.९० 
मय पने कुसी, मटुुको रोग सनदयन तर्य उपियरमय 
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प्रयोग हनुे उपशीर्थक ९०१८.१२.०० मय पने 

इकोकयसडथयोग्रयफ; उपशीर्थक ९०१८.९०.9० मय 
पने सभसडयो स्कोप, क्ययर्ल्ययि, हटथ लङ्ग मेससन र 
सडफ्रीसब्रलेटर, क्ययन्सर रोगको सनदयन तर्य 
उपियरमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक  ९०२२.१२.०० 

मय पने पोचजट्रोन इसमशन टोमोग्रयफी (पेट) स्क्ययन 

मेससन, कम्प्यूटेड टोमोग्रयफी (सस.टी.) स्क्ययन 

मेससन, मेमोग्रयफी; उपशीर्थक ९०२२.२१.०० मय 
पने बे्रसीरे्रयपी र सलसनयर एचक्सलरेटर; रोग 

सनदयनमय प्रयोग हनुे उपशीर्थक ९०१८.१९.९० 

मय पने फ्लो सयइटोसमटर, नेक्स्ट जेनेरेशन 

ससक्िेन्सर, प्रोवटन मयइिोएरी प्लेटफमथ 
मचल्टप्लेक्स ररयल टयइम वप.सी.आर. र उपशीर्थक  
९०१८.१३.०० मय पने म्ययग्नेवटक ररजोनेन्स 

इमेचजङ्ग (एम.आर.आई.) मेससनमय लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। 

(ध)  पश ु सेिय विभयगको ससफयररसमय भेटेररनरी 
अस्पतयलले पैठयरी गने उपशीर्थक 
८५४३.७०.9० मय पने मेटल सडटेक्टर, 
उपशीर्थक ९०१८.१२.०० मय पने  
अल्ट्रयसयउण्ड, उपशीर्थक  ९०१८.९०.9० मय 
पने ग्ययस एनेस्रे्ससयय सेट,  उपशीर्थक  
९०२२.१४.०० मय पने एक्स-रे मेससनमय 
लयग्ने भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट 
हनुेछ। 

(न)  नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय मोबयइल भेटेररनरी 
सेिय प्रदयन गने संस्र्यले मोबयइल भेटेररनरी सेिय 
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सञ्चयलनकय लयसग आिश्यक पने भेटेररनेरी 
एम्बलेुन्स र प्रयोगशयलय तर्य डययोगनोवष्टक 
सवुिधय जसडत उपशीर्थक 8705.90.90 मय 
पने मोटर गयडी  पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर 
महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ।  

(प) उद्योग विभयगको ससफयररसमय मयस्क बनयउन े
उद्योगले सचजथकल मयस्क बनयउनकय लयसग 
कच्िय पदयर्थको रुपमय पैठयरी गने उपशीर्थक 
५६०३.११.०० र  ५६०३.९१.०० मय पने 
नबसुनएकय कपडय, उपशीर्थक ५६०४.१०.०० 
मय पने इलयवष्टक डोरी र शीर्थक ७२.२६ मय 
पने चियय नलयग्ने स्पयतको स्ट्रीप पैठयरी गदयथ 
पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु लयग्नेछ। 

(फ)  तरयईमय पयाँि हेक्टर भन्दय बढी र पहयड तर्य 
वहमयलमय तीन हेक्टर भन्दय बढी िेत्रफलमय 
सयमूवहक कृवर् िेती गने कृवर् सहकयरी संस्र्यले 
आफ्नो उत्पयदन ढुियनी गने प्रयोजनकय लयसग 
नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय पैठयरी गने उपशीर्थक 
८७०४.21.10 िय ८७०४.२२.१० मय पने 

डबल क्ययब वपकअप, उपशीर्थक 
8704.21.50, िय 8704.22.७० िय 
८७०४.२३.१० िय ८७०४.३१.५० िय 
८७०४.३२.५० िय ८७०४.४१.50 िय 
८७०४.४२.७० िय ८७०४.५१.५० िय   
८७०४.५२.७० िय 8704.६०.10 मय पने 
प्रचशतक प्रणयली (रेवफ्रजरेवटङ्ग ससष्टम) जडयन 
गररएको ढुियनी सयधन बयहेक जनुसकैु प्रकयरकय 
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एउटय ढुियनीको सयधनमय लयग्न ेभन्सयर महसलुमय 
पियस प्रसतशत छुट हनुेछ। त्यस्तो ढुियनीकय 
सयधन पैठयरी गरेकय समसतले सयत िर्थसम्म सबिी 
वितरण िय नयमसयरी गनथ पयइनेछैन। 

(ब)  नेपयल सरकयर, कृवर्  तर्य पशपुन्छी विकयस 
मन्त्रयलयको ससफयररसमय कृवर् सहकयरीले 
संकलन गने कृवर्जन्य उत्पयदन ढुियनी गनथ 
पैठयरी गने शीर्थक ८७.०४ पने डबल क्ययप 
वपकअप ियहेकको एक र्यन ढुियनीको सयधनमय 
लयग्न ेभन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ।  
त्यस्तो ढुियनी सयधन पैठयरी गरेकय समसतले सयत 
िर्थसम्म सबिी वितरण िय नयमसयरी गनथ 
पयइनेछैन। 

(भ)  उद्योग विभयगको ससफयररसमय सबस्कुट तर्य 
ियउियउ उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक १५.११ 
मय पने पयम आयल, पयमोसलन लगययतकय कच्िय 
पदयर्थमय पयाँि प्रसतशत भन्सयर महसलु  
लयग्नछे । 

(म) उद्योग विभयगको ससफयररसमय स्िाःप्रयोजनकय 
लयगी उद्योगले पैठयरी गने शीर्थक ०९.०४ 
अन्तरगतको मररिको गेडयको पैठयरीमय लयग्ने 
भन्सयर महसलुमय पियस प्रसतशत छुट हनुेछ ।  

१६. कृवर् सधुयर शलु्क लयग्नेाः देहययकय मयलिस्तहुरू भयरत र जनियदी 
गणतन्त्र िीनको स्िशयससत िेत्र सतब्बतबयट स्र्ल मयगथ हुाँदै नेपयलमय 
पैठयरी हुाँदय भन्सयर महसलु पूणथरूपले छुट हनुेछ र देहयय बमोचजमको 
दरमय कृवर् सधुयर शलु्क लयग्नेछाः- 
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(१)  देहययकय उपशीर्थकमय पने मयलिस्तमुय पयाँि प्रसतशतकय 
दरले कृवर् सधुयर शलु्क लयग्नेछाः- 

 

भयग 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     

भयग 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     

भयग ०५     

0506.10.00 0506.90.00    

भयग 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  

भयग ०७     
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0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0710.40.00 

0711.20.00 0712.33.00    

भयग 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     

भयग 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  

भयग 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     

भयग १४     

1401.10.00 1401.20.00 1401.90.00 1404.20.00 1404.90.40 

1404.90.90     

भयग १५     

1521.90.00     

 द्रष्टव्याः 
 मयसर् उचल्लचित उपशीर्थक १००१.११.०० र 

1001.91.00 मय पने गहुाँको बीउ, उपशीर्थक 
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१००५.१०.०० मय पने मकैको बीउ, उपशीर्थक 
१००६.१०.१० मय पने धयनको बीउ तर्य उपशीर्थक 
१२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, 
१२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  र १२०९.९१.९० 
मय पने तरकयरीको बीउमय बीउ बीजन गणुस्तर सनयन्त्रण 
केन्द्रको ससफयररसमय पैठयरी हुाँदय एक प्रसतशत कृवर् सधुयर 
शलु्क लयग्नेछ। 

 (२)  देहययकय उपशीर्थकमय पने मयलिस्तमुय नौ प्रसतशतकय 
दरले कृवर् सधुयर शलु्क लयग्नेछाः- 

भयग ०१     

0104.20.00 0105.94.00 0105.99.00   

भयग 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 

0304.84.00 0304.85.00 0304.86.00 0304.87.00 0304.88.00 
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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  

भयग 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 

भयग ०६     

0603.11.00 0603.12.00 0603.13.00 0603.14.00 0603.15.00 

0603.19.00 0603.90.00    

भयग 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 

     

भयग 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     

भयग ०९     

0910.11.10 0910.30.10    
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भयग १0     

1006.20.00 1006.३0.10 1006.३0.90 1006.४0.00  

भयग 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  

भयग 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   

भयग १७     

1701.13.10 1701.14.10    

भयग 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. भन्सयर महसलु तर्य कृवर् सधुयर शलु्क पूणथ छुट हनुेाः देहययकय 
मयलिस्त ु पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु तर्य कृवर् सधुयर शलु्क पूणथ 
रूपमय छुट हनुेछाः-   
(क) उपशीर्थक ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, 

०१०५.१३.००, ०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, 
०१०५.९४.००, ०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० 
मय पने प्रजनन ्कय लयसग पैठयरी हनु े (प्ययरेन्ट स्टक) 
िल्लयहरू। 

(ि) उपशीर्थक ०६०१.१०.००, ०६०१.२०.००, 
०६०२.१०.००, ०६०२.२०.००, ०६०२.३०.००, 
०६०२.४०.०० र ०६०२.९०.०० मय पने फलफूल 
तर्य फूलकय गयनय तर्य जरयहरू, फलफूल तर्य फूलकय 
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सबरूिय र कलमी सबरूियहरू र उपशीर्थक 
१२०९.३०.०० मय पने फूलको बीउ सबजन।  

(ग) कुिरुयको दयनय उत्पयदन गने उद्योग िय ह्ययिरी फमथहरूले 
पैठयरी गने कुिरुयको दयनयमय प्रयोग हनु े उपशीर्थक 
०५०६.१०.०० र ०५०६.९०.०० मय पने हयडको 
धलुो र अिशेर्। 

(घ)  नेपयलमय जैविक मल उत्पयदन गने गरी दतयथ भएकय 
उद्योगले जैविक मलको उत्पयदनकय लयसग पैठयरी गने 
उपशीर्थक २३०६.९०.०० मय पने सनमिली र 
अण्डीिली। 

(ङ) जैविक इन्धन उत्पयदनको लयसग पैठयरी गररने उपशीर्थक 
१४०४.९०.९० मय पने सचजिन (जट्रोफय) को दयनय 
तर्य बीउ (ससड्स)्। 

(ि) पश ु सेिय विभयगको ससफयररसमय नश्ल सधुयरको लयसग 
पैठयरी गररने भयग १ मय पने जीवित िौपययय पश।ु 

(छ) नेपयल सरकयर, कृवर् तर्य पशपुन्छी विकयस मन्त्रयलयको  
ससफयररसमय पैठयरी गररने उन्नत जयतकय फलफूलकय 
सबरुिय। 

१८. मयलिस्तकुो पैठयरी सम्बन्धी विशेर् व्यिस्र्याः (१)  व्ययिसयवयक 
प्रयोजनकय लयसग मयलिस्त ु पैठयरी गदयथ एक पटकमय एउटय 
कन्सयईनमेन्टबयट तोकेकय िस्त ु िगीकरण भयगमय पने उस्तै 
प्रकृसतकय मयलिस्त ु मयत्र पैठयरी गनथ पयइने गरी नेपयल सरकयर, 
अर्थ मन्त्रयलयले तोक्न सक्नेछ।यसरी तोकेको भन्दय फरक 
वकससमकय मयलिस्त ु पैठयरी भएको पयइएमय फरक पयएजसत 
मयलिस्तमुय लयग्ने महसलु र सोको शतप्रसतशत जररबयनय गरी 
भन्सयर असधकृतले जयाँिपयस गनथ सक्नेछ।   
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 (२) व्ययिसयवयक प्रयोजनकय लयसग पैठयरी हनुे ियद्य 
सयमग्री िय सोको प्ययवकङ्गमय मयलिस्तकुो ब्रयण्ड, लेिल, लेिलमय 
कच्िय पदयर्थको समिण र उपभोग्य समसत तर्य ियद्य सयमग्री 
बयहेककय अन्य तययरी मयलिस्तकुो हकमय सो मयलिस्त ुिय सोको 
प्ययवकङ्गमय मयलिस्तकुो ब्रयण्ड र लेिल समेत िलुयएको हनु ु         
पनेछ। यस्तो वििरण निलेुको मयलिस्त ु र नक् कली मयलिस्त ु
पैठयरी गरेको िय गनथ िोजेको पयइएमय त्यस्तो मयलिस्त ु भन्सयर 
असधकृतले जफत गनेछ। यसरी जफत गररएको मयलिस्त ु 
सडयउन लयग्ने ििथ समेत पैठयरीकतयथबयट असलु गनेछ। 
 (३) नेपयलसभत्र प्रतीतपत्रद्वयरय पैठयरी हनुे मयलिस्तकुो 
हकमय प्रतीतपत्र िोल्दयकै अिस्र्यमय र अन्य बैवङ्कङ्ग प्रणयली मयफथ त 
भिुयनी हनुे गरी पैठयरी भएको मयलिस्तहुरूको हकमय प्रोफमयथ 
इन्भ्ियइस तर्य सतनकय बीजकमय मयलिस्तकुो वकटयनी (स्पेससवफक) 
वििरण, िस्त ुिगीकरण शीर्थक, प्रत्येक िस्तकुो प्रसत एकयई मूल्य 
र पररमयण, उत्पचत्तको मलुकु तर्य यर्यसम्भि मयलिस्तकुो प्रकृसत 
अनसुयर मोडेल नम्बर र कम्पनी समेत िलुयउन ुपनेछ। मयलिस्त ु
धनी िय भन्सयर एजेन्टले पैठयरी गने मयलिस्तकुो घोर्णय गदयथ 
बीजकमय उचल्लचित मयलिस्तलुयई प्रज्ञयपनपत्रमय अलग अलग 
घोर्णय (ससङ्गल इन्ट्री) गनुथ पनेछ। मयलिस्तलुयई अलग अलग 
घोर्णय (ससङ्गल इण्ट्री) गरेको नपयइएमय िय प्रतीतपत्र, प्रोफमयथ 
इन्भ्ियइस तर्य सतनकय बीजकमय मयलिस्तकुो वकटयनी (स्पेससवफक) 
वििरण, िस्त ुिगीकरण शीर्थक, प्रत्येक िस्तकुो प्रसत एकयई मूल्य, 
पररमयण, उत्पचत्तको मलुकु, मयलिस्तकुो प्रकृसत अनसुयरको मोडेल 
नं. र कम्पनी जस्तय वििरण उल्लेि गरेको नपयइएमय भन्सयर 
असधकृतले सो बमोचजम घोर्णय गनथ लगयई त्यस्तय मयलिस्तमुय 
भन्सयरले सनधयथरण गरेको मूल्यको दईु प्रसतशत र महसलु नलयग्ने 
मयलिस्त ु भएमय मूल्यको एक प्रसतशत र्प रकम असलु गरी 
जयाँिपयस गनथ सक्नेछ। 



 

647 
 

   (४) तययरी मयलिस्त ुपैठयरी गरेपसछ प्ययवकङ्गमय  असनिययथ 
रुपमय आययतकतयथ र बजयर वितरकको पूरय वििरण भएको लेिल 
लगयएर मयत्र बजयरमय सबिीको लयसग पठयउन ु पनेछ।तोके 
बमोचजमको मयपदण्ड पूरय नगरी बजयरमय पठयएको पयइएमय 
अनगुमन गने असधकयरीले यस्तो मयलिस्त ुजफत गनथ सक्नेछ। 

 १९. संिेदनशील सूिीकय मयलिस्तमुय महसलु छुट नहनुेाः सयफ्टय 
सम्झैयतय अन्तगथत नेपयल सरकयरको संिेदनशील सूिीमय परेकय 
देहययकय उपशीर्थककय मयलिस्तमुय अनसूुिीको दफय ६ बमोचजम 
छुट प्रदयन गररने छैन:  

 तर यस अनसूुिीकय अन्य दफयहरूबयट लयग्ने भन्सयर 
महसलु पूणथ िय आंचशक छुट ददइएकोमय सोही बमोचजम हनुेछ। 

(१) सयकथ  मलुकुमध्ये गैरकमविकससत मलुकुको लयसग लयगू हनुे 
संिेदनशील मयलिस्तकुो उपशीर्थकको सूिीाः- 
 

भयग-४     

0402.10 0402.21 0402.29 0402.91 0402.99 

0405.10 0405.20 0405.90   

भयग-७     

0712.90 0713.10 0713.20 0713.31 0713.32 

भयग-८     

0801.32 02८0 .70 0802.80 0802.9२ 0802.99 

0805.10     

भयग-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   

भयग-११     
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1107.10 1107.20    

भयग-१५     

1507.90 1511.90 1512.19 1514.11 1514.19 

1514.91 1514.99 1515.29 1516.20 १५१६.30 

1517.10     

भयग-१७     

1701.13 1701.14 1701.91 1701.99 1703.10 

1703.90 1704.10 1704.90   

भयग-१८     

1806.10 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90 

भयग-१९     

1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1905.10 

1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

भयग-२०     

2007.99 2008.19 2008.93 2008.99 2009.11 

2009.12 2009.1९ 2009.21 2009.29 2009.31 

200939 2009.41 2009.49 2009.50 2009.61 

2009.69 2009.७1 2009.79 2009.81 2009.89 

2009.90     

भयग-२१     

2103.10 2103.20 2103.90 2104.10 2104.20 

2106.10 2106.90    

भयग-२२     

2201.10 2201.90 2202.10 2202.91 2202.99 

2203.00 2204.10 2204.21 2204.22 2204.29 
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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   

भयग-२४     

2401.10 2401.20 2401.30 2402.10 2402.20 

2402.90 2403.11 2403.19 2403.91 2403.99 

२४०४.११ २४०४.१२ २४०४.१९ २४०४.९१ २४०४.९२ 

२४०४.९९     

भयग-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    

भयग-२७     

2710.12 2710.19 2710.20   

भयग-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   

भयग-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  
भयग-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 
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3405.40 3405.90    

भयग-३६     

3605.00     

भयग-३८     

3814.00 3819.00    

भयग-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    

भयग-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  

भयग-४२     
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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   

भयग-४८     

4802.10. 4802.20 4802.40 4802.54 4802.55 

4802.56 4802.57 4802.58 4802.61 4802.62 

4802.69 4810.13 4810.14 4810.19 4810.22 

1810.29 4810.31 4810.32 4810.39 4810.92 

4810.99 4811.10 4811.41 4811.49 4811.51 

4811.59 4811.60 4811.90 4816.20 4816.90 

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    

भयग-४९     

4909.00 4910.00 4911.10 4911.91 4911.99 

भयग-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 

भयग-५३     
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5310.10 5310.90    

भयग-५४     

5407.10 5407.20 5407.30 5407.41 5407.42 

5407.43 5407.44 5407.51 5407.52 5407.53 

5407.54 5407.61 5407.69 5407.71 5407.72 

5407.73 5407.74 5407.81 5407.82 5407.83 

5407.84 5407.91 5407.92 5407.93 5407.94 

5408.10 5408.21 5408.22 5408.23 5408.24 

5408.31 5408.32 5408.33 5408.34  

भयग-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   

भयग-५६     

5601.21 5601.22 5601.29 5601.30  
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भयग-५७     

5701.10 5701.90 5702.10 5702.20 5702.31 

5702.32 5702.39 5702.41 5702.42 7025 .49 

0257 .50 2057 .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  

भयग-५९     

5903.10 5903.20 5903.90 5904.10 5904.90 

5906.10 5906.91 5906.99   

भयग-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  

भयग-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 
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6104.19 6104.22 6104.23 6104.29 6104.31 

6104.32 6104.33 6104.39 6104.41 6104.42 

6104.43 6104.44 6104.49 6104.51 6104.52 

6104.53 6104.59 6104.61 6104.62 6104.63 

6104.69 6105.10 6105.20 6105.90 6106.10 

6106.20 6106.90 6107.11 6107.12 6107.19 

6107.21 6107.22 6107.29 6107.91 6107.99 

6108.11 6108.19 6108.21 6108.22 6108.29 

6108.31 6108.32 6108.39 6108.91 6108.92 

6108.99 6109.10 6109.90 6110.11 6110.12 

6110.19 6110.20 6110.30 6110.90 6111.20 

6111.30 6111.90 6112.11 6112.12 6112.19 

6112.20 6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 

6113.00 6114.20 6114.30 6114.90 6115.10 

6115.21 6115.22 6115.29 6115.30 6115.94 

6115.95 6115.96 6115.99 6116.10 6116.91 

6116.92 6116.93 6116.99 6117.10 6117.80 

भयग-६२     

6201.२० 6201.३० 6201.४० 6201.९० 6202.२० 

6202.४० 6202.३० 6202.९०   

3026 .11 6203.12 6203.19 6203.22  

6203.23 6203.29 6203.31 6203.32 3620 .33 

6203.39 6203.41 6203.42 6203.43 6203.49 

6204.11 6204. 21  6204.13 6204.19 6204.21 

6204.22 6204.23 6204.29 6204.31 4620 .32 

3204.33 6204.39 6204.41 6204.42 6204.43 
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6204.44 6204.49 4062 . 15  6204.52 6204.53 

6204.59 6204.61 6204.62 2046 .63 6204.69 

6205.20 6205.30 6205.90 0662 .10 6206.20 

2066 .30 6206.40 6206.90 0762 .11 6207. 91  

6207.21 6207.22 6207.29 2076 .91 6207.99 

6208.11 6208.19 6208.21 2086 .22 6208.29 

6208.91 6208.92 0862 .99 6209. 02  6209.30 

6209.90 6210.10 6210.20 6210.30 0621 .40 

6210.50 6211. 11  6211.12 6211.20 6211.32 

6211.33 1621 .39 6211.42 2116 .43 1126 .49 

6212.10 6212.20 6212.30 6212.90 3621 .20 

6213.90 6214. 01  6214.20 6214.30 4621 .40 

6214.90 6215.10 6215.20 6215.90 6216. 00  

भयग-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   
भयग-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    
भयग-६५     

6506.10     
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भयग-६८     
6802.10 6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 
6802.92 6802.93 6802.99   
भयग-६९     

6904.10 6904.90 6907.21 6907.22 6907.23 
6907.30 6907.40 6910.10 6910.90 6911.10 
6911.90     
भयग-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 

भयग-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     

भयग-७३     

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 ७305.90 

7306.11 7306.19 7306.21 7306.29 ७306.30 

7306.40 7306.50 7306.61 7306.69 7306.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

7313.00     
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भयग-८०     

8007.00     

भयग-८३     

8302.10 8302.20 ८302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60 8309.10  

भयग-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    

भयग-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 6538 .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 

8549.91 8549.99    

भयग-८७     
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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     

भयग-९६     

9603.21 9608.10 9619.00    

भयग-९७     

9702.१० ९७०२.९० ९७०३.१० ९७०३.९० ९७०५.१० 

९७०५.२१ ९७०५.२२ ९७०५.२९ ९७०५.३१ ९७०५.३९ 

(२)  सयकथ  मलुकुमध्ये कम विकससत मलुकुको सनसमत्त लयगू हनुे 
संिेदनशील मयलिस्तकुो उपशीर्थकको सूिीाः- 

देहययकय उपशीर्थक बयहेककय उपदफय (१) मय उचल्लचित अन्य 
उपशीर्थकाः- 
 

भयग-७२     

7213.10 7213.20 7213.91 7213.99  

भयग-७३      
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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 

भयग-८३     

8302.10 8302.20 8302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60   

भयग-८४      

8451.90     

२०. देहययकय उपशीर्थकमय उचल्लचित मयलिस्त ु दफय ७ बमोचजम  
पैठयरी गरेमय सोही दफय बमोचजम दर अनसुयर भन्सयर महसलु 
लयग्नेछाः- 

भयग -१     

0104.20 0105.94 0105.99   

भयग -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   

भयग -३     

0301.11 0301.19 0301.91 0301.92 0301.93 
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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 

0305.64 0305.69 0305.71 0305.72 0305.७9 
भयग -४     

0401.10 0401.20 0401.40 0401.50 0403.२0 

0403.90 0404.10 0404.90 0406.10 0406.20 
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0406.30 0406.40 0406.90 0407.11 0407.19 

0407.21 0407.29 0407.90 0409.00  

भयग -६     

0603.11 0603.12 0603.13 0603.14 0603.15 

0603.19 0603.90    

भयग -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 

भयग -८     

0801.31 0802.11 0802.12 0802.31 0802.32 

0802.41 0802.42 0802.61 0802.62 0803.10 

0803.90 0804.30 0804.40 0804.50 0805.21 

0805.22 0805.29 0805.40 0805.50 0805.90 

0807.11 0807.19 0807.20 0808.10 0808.30 

0808.40 0809.30 0809.40 0810.10 0810.30 

0810.70 0810.90 0811.10 0811.90 0813.10 

0813.20 0813.30 0813.40 0813.50  

भयग -९     
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0910.11 0910.12 0910.30   

भयग -१०     

1001.91 1001.99 1005.10 1005.90 1006.10 

1006.20 1006.30 1006.40   

भयग -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   

भयग -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     

भयग -१५     

1507.10 1512.11 1512.21 1512.29 1515.21 

1515.50 1515.90    

भयग -२०     

2001.10 2001.90 2002.10 2002.90 2003.10 

2003.90 2004.10 2004.90 2005.10 2005.20 

2005.40 2005.51 2005.59 2005.80 2005.91 

2005.99 2006.00 2007.10 2007.91 2008.11 

2008.20 2008.30 2008.40 2008.70 2008.91 

2008.97     

भयग -२१     
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2103.30     

भयग -२७     

2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 

2711.21 2711.29    

भयग -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 

भयग -३९     

3923.40     

भयग -६३     

6310.10 6310.90    

२१.  सनजी िते्रबयट सञ्चयसलत कुररयरबयट हनुे सनकयसी पैठयरी सम्बन्धी 
व्यिस्र्याः सनजी िेत्रबयट सञ्चयसलत कुररयरमयफथ त हनुे सनकयसी 
पैठयरीकय सम्बन्धमय देहययकय व्यिस्र्य लयगू हनुछेाः- 

(१) देहययकय मयलिस्त ुकुररयरबयट पैठयरी गनथ पयइने छैनाः- 

(क) एक पोकयमय सत्तरी वकलोग्रयमभन्दय बढी तौल 
भएको, 

(ि) जनयिर तर्य सतनकय अङ्ग, 

(ग) िनस्पसत र सतनकय अङ्ग, 

(घ) जनुसकैु स्िरुपकय सनु, ियाँदी तर्य गरगहनय, 

(ङ) बहमूुल्य तर्य अधथ बहमूुल्य पत्र्र, 

(ि)  प्रिसलत कयनून बमोचजम पैठयरीको लयसग 
प्रसतबन्ध लगयइएकय अन्य मयलिस्त।ु 
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(२) देहययकय मयलिस्त ुकुररयरबयट सनकयसी गनथ पयइने छैनाः- 

(क) सनकयसी महसलु लयग्ने मयलिस्त,ु 

(ि) बण्डेड िेयरहयउस तर्य पयसबकु सवुिधय उपभोग 
गरेकय उद्योगहरूले सनकयसी गने मयलिस्त,ु 

(ग) प्रिसलत कयनून बमोचजम सनकयसीको लयसग 
प्रसतबन्ध लगयइएकय अन्य मयलिस्त।ु 

(३) कुररयर कम्पनीले आफ्नो कुररयरमयफथ त हनु े पैठयरी िय 
सनकयसीको कन्सोसलडेटेड मेसनफेस्ट असग्रम रुपमय भन्सयर 
कयययथलयमय प्रस्ततु गनुथ पनेछ। भन्सयर कयययथलयले 
मयलिस्त ु जयाँिपयस गदयथ प्रज्ञयपनपत्रकय सयर् त्यस्तो 
मेसनफेष्टको प्रसतसलवप असनिययथ रुपमय संलग्न गनुथ पनेछ।  

(४) नमूनय (स्ययम्पल) िय सनाःशलु्क उपहयरको रुपमय एक 
कन्सयइन्मेन्टमय पयाँिसय अमेररकी डलर मूल्यसम्मको 
मयलिस्त ु भिुयनी प्रवियय सबनय पैठयरी गनथ सवकनेछ। 
व्ययपयररक प्रयोजनकय हकमय असधकतम एकहजयर 
अमेररकी डलर मूल्यसम्मको मयलिस्त ु स्िीकृत बैंवकङ्ग 
प्रणयली अन्तगथत भिुयनी हनुे गरी पैठयरी गनथ सवकनेछ र 
तय्सरी हनुे पैठयरीकय हकमय सयमयन्य भन्सयर प्रवियय 
अिलम्बन गनुथ पनेछ। 

(५) नमूनय (स्ययम्पल) िय सनाःशलु्क उपहयरको रुपमय एक 
कन्सयइन्मेन्टमय एकहजयर अमेररकी डलर मूल्यसम्मको 
मयलिस्त ु भिुयनी प्रवियय सबनय सनकयसी गनथ सवकनेछ। 
व्ययपयररक प्रयोजनकय हकमय असधकतम दशहजयर 
अमेररकी डलर मूल्यसम्मको मयलिस्त ु स्िीकृत बैंवकङ्ग 
प्रणयली अन्तगथत भिुयनी हनुे गरी सनकयसी गनथ सवकनेछ र 
यसरी हनुे सनकयसीकय हकमय सयमयन्य भन्सयर प्रवियय 
अिलम्बन गनुथ पनेछ। 
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(६) सनकयसी िय पैठयरी गदयथ प्ररे्कले प्रत्येक पोकयमय रहेको 
मयलिस्तकुो तौल समेतको वििरण र मूल्य िलेुको फयरयम 
िय कन्सोसलडेटेड मेसनफेष्ट प्रत्येक पोकयसाँगै पठयउन ु 
पनेछ। 

(७) सनकयसी पैठयरी हनुे मयलिस्त ुजयाँिपयस गदयथ प्रज्ञयपनपत्रकय 
सयर् उपदफय (६) बमोचजमको फयरयम िय मेसनफेष्टको 
प्रसतसलवप संलग्न गनुथ पनेछ। 

(८) नेपयल सरकयरको स्िीकृसत सलई सनकयसी िय पैठयरी हनुे 
मयलिस्त ु तर्य डयक्टरको प्रचेस्िप्सनकय आधयरमय पैठयरी 
हनुे और्सधको हकमय उपदफय (४) र (५) बमोचजमको 
मूल्यको बन्देज लयगू हनुे छैन। 

(९) उपदफय (४) र (५) बमोचजम सनकयसी िय पैठयरी हनुे 
नमूनय िय उपहयरकय हकमय अन्य आिश्यक कयगजयतकय 
असतररि उपदफय (६) बमोचजमको फयरयम िय मेसनफेस्ट 
संलग्न गरी सम्बचन्धत कुररयर कम्पनीकै नयममय 
प्रज्ञयपनपत्र भरी जयाँिपयस गनथ सवकनेछ।   

(१०) यस दफय बमोचजमको व्यिस्र्य जनुसकैु मलुकुबयट हनु े
पैठयरी िय जनुसकैु मलुकुमय हनुे सनकयसीकय हकमय लयगू 
हनुेछ।  

(११) उपदफय (४) र (५) मय तोवकएको मूल्यको सीमय नेपयल 
सरकयर, उद्योग, ियचणज्य तर्य आपूसतथ मन्त्रयलयले नेपयल 
रयजपत्रमय सूिनय प्रकयशन गरी हेरफेर गरेमय सोही 
बमोचजम हनुेछ। 

(१२) यस दफयको कयययथन्ियनमय कुनै बयधय अडकयउ परेमय 
भन्सयर विभयगको महयसनदेशकले त्यस्तो बयधय अडकयउ 
फुकयउन िय यस दफयमय उचल्लचित प्रविययलयई 
आिश्यकतय अनसुयर सरलीकरण गनथ सक्नेछ।  
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२२. विविधाः  

(१) देहययमय उल्लेि भए बयहेक परुयनय तर्य प्रयोग भएकय 
मयलिस्तहुरू पैठयरी गनथ पयइन ेछैनाः- 

(क)  कुन ैउद्योगले आफ्नो उद्योगको सञ्चयलनको लयसग 
पैठयरी गने भयग ८४ मय पने उत्पयदन समसतले 
पयाँि िर्थ ननयघेकय मेचशनरी एिं यन्त्र 
उपकरणहरू। 

  तर मदु्रण उद्योगले आफ्नो उद्योगको 
प्रयोजनको लयसग उत्पयदनको समसतले दश िर्थ 
ननयघेको मदु्रण यन्त्रयिली (वप्रचन्टङ्ग मेचशन) 
पैठयरी गनथ सक्नेछन।् 

(ि) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने 
धयतकुय पत्र ु (मेटल स्क्र्ययप), उपशीर्थक 
4012.20.00 मय पने प्रयोग गररएकय 
(यजु्ड/स्क्र्ययप) टययर, शीर्थक 47.07 मय पने 
रद्दी कयगज (िेस्ट एण्ड स्क्र्ययप) र रोचजन तर्य 
टपेन्टयइन उद्योगले आफ्नो प्रयोजनकय लयसग 
पैठयरी गने उपशीर्थक 8007.00.10 मय पने 
प्रयोग गरेकय ियली वटनकय सडब्बयहरु।  

(ग)  हियई सेिय कम्पनीहरूले हियई सेिय सञ्चयलनको 
लयसग नेपयल नयगररक उड्डयन प्रयसधकरणको 
ससफयररसमय परुयनय िय प्रयोग भएकय हियइजहयज, 
हेसलकोप्टर र सतनकय इचिन एिं फेडरल 
एसभएशन एचड्मन्सटे्रशन (एफ.ए.ए.), यूरोवपयन 
एसभएशन सेफ्टी एजेन्सी (इ.ए.एस.ए.) िय 
सम्बचन्धत देशकय नयगररक उड्डयन प्रयसधकरण 
(सी.ए.ए.) बयट स्िीकृत प्रयप्त मेचन्टनेन्स ररवपयर 



 

667 
 

ओभरहल (एम.आर.ओ.) कम्पनीले मचेन्टनेन्स 
ममथत सम्भयर िय ओभरहल गरी एयरओददथनेस 
स्टयण्डडथ प्रमयणीकरण गरेकय िय नेपयल नयगररक 
उड्डयन प्रयसधकरणबयट स्िीकृत प्रयप्त कम्पनीले 
ममथत सम्भयर िय ओभरहल गरेकय हियईजहयज र 
हेसलकोप्टरकय अन्य पयटथपजुयथ। 

(घ)  ययत्रलेु ल्ययउन र लैजयन पयउने सनजी प्रयोगकय 
मयलिस्त ु सम्बन्धी सूिनय अन्तगथत पैठयरी गनथ 
पयइन ेसनजी प्रयोगकय मयलिस्त।ु 

(ङ)  नेपयल सरकयरको स्िीकृसत सलई रयहत तर्य 
उियर कययथकय लयसग अन्तरयथवष्ट्रय संघ संस्र्यबयट 
सहयोग स्िरूप पैठयरी हनुे मयलिस्त।ु 

(ि)  नेपयलमय सञ्चयसलत आयोजनयको लयसग आयोजनय 
तर्य ठेकेदयरले पसछ वफतयथ लैजयने शतथमय पैठयरी गने 

परुयनय समल मेससनरी तर्य यन्त्र उपकरण र पसछ 

वफतयथ लैजयने शतथमय नेपयल आयल सनगमले भयरतीय 

आयल सनगमबयट पैठयरी गने परुयनय ररफ्यूलर 
ट्ययङ्कर; िैदेचशक सहययतयमय सञ्चयसलत टनथ वक 
आयोजनयको लयसग पसछ वफतयथ लैजयने शतथमय 
आयोजनय िय ठेकेदयरले पैठयरी गने परुयनय सियरी 
तर्य ढुियनीकय सयधन। 

(छ) यस उपदफयमय उल्लेि गररएदेचि बयहेककय 
परुयनय िय प्रयोग भएकय मयलिस्त ु र उत्पयदन 
समसत निलेुकय समल मेचशनरी एिं यन्त्र 
उपकरण पैठयरी गरेको पयइएमय जफत 
गररनेछ। 
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(२) िीनको स्िशयससत िेत्र सतब्बतबयट मयलिस्त ु पैठयरी गदयथ 
देहययमय उचल्लचित मयलिस्त ु िस्त ु विसनमय िय बैंवकङ्ग 
प्रणयली अनसुयर र अन्य सबै मयलिस्त ु बैवङ्कङ्ग प्रणयली 
अनसुयर गनुथ पनेछाः- 
(क)    कच्िय ऊन, 
(ि)    जीवित भेडय च्ययङ्कग्रय, 
(ग)    नून, 
(घ)    िौंरी गयई र िौंरी गयईको पचु्छर, 
(ङ)    गलैंिय, 
(ि)   जडीबटुी। 

 तर सनकयसी गदयथ र सोह्र हजयर रुपैययाँसम्मको 
मयलिस्त ुपैठयरी गदयथ बैवङ्कङ्ग प्रणयली असनिययथ हनुे छैन। 

(३) ब्रअुरी कम्पनीले ियउनककथ  पैठयरी गदयथ आन्तररक 
रयजस्ि कयययथलयको ससफयररसमय मयत्र पैठयरी गनुथ पनेछ। 

(४) तेस्रो मलुकु तर्य िीनको स्िशयससत िेत्र सतब्बतमय 
सनकयसी हनुे मयलिस्त ु कुनै सनकयसीकतयथले 
कयठमयण्डौचस्र्त सत्रभिुन विमयनस्र्ल भन्सयर कयययथलय र 
िोभयर सकु्िय बन्दरगयह भन्सयर कयययथलयमय जयाँिपयस 
गरयई बन्द कन्टेनरमय भन्सयरको सीलछयप लगयई दचिण 
सीमयचस्र्त भन्सयर कयययथलय तर्य उत्तरी सीमयमय अिचस्र्त 
तयतोपयनी तर्य रसिुय भन्सयर कयययथलयबयट सनकयसी गनथ 
ियहेमय भन्सयर विभयगले प्रवियय तोकी उि सवुिधय प्रदयन 
गनेछ। 

(५) कुनै सरकयरी सनकयय, उद्योग, व्यचि, संस्र्य िय विदेशी 
नयगररकले कुन ै ियस कययथ प्रयोजनको लयसग (व्ययपयररक 

प्रयोजन बयहेक) पसछ वफतयथ लैजयने शतथमय पैठयरी गने 
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मयलिस्त ु सम्बचन्धत मन्त्रयलय िय दूतयियसको ससफयररसमय 
बढीमय तीन मवहनयसम्मको लयसग लगतमय रयिी पैठयरी गनथ 
ददन सवकनेछ।त्यसरी ससफयररस नभएको अिस्र्यमय भन्सयर 

कयययथलयले औचित्य हेरी पसछ वफतयथ गने शतथमय बढीमय 
एकिर्थको अिसध तोकी लयग्ने कर, महसलु तर्य शलु्कहरू 
बयपत नगद धरौटी िय बैङ्क ग्ययरेण्टी सलई जयाँिपयस गनथ 
स्िीकृसत ददन सक्नेछ। तोकेको अिसधमय मयलिस्त ु वफतयथ 
गरेमय सो मयलिस्त ुपैठयरी हुाँदयकय बित नगद धरौटी िय 
बैङ्क ग्ययरेण्टीमय रयिेको महसलु रकमको एक प्रसतशत 
रकम असलु गरी नगद धरौटी वफतयथ िय बैङ्क ग्ययरेण्टी 
फुकुिय गररनेछ। तोवकएको अिसधमय मयलिस्त ु वफतयथ 
नगरेमय त्यस्तो मयलिस्त ु जफत गरी बैङ्क ग्ययरेण्टी िय 
नगद धरौटीबयट महसलु बरयबरको रकम रयजस्िमय 
आम्दयनी बयाँसधनेछ। 

तर, 

(क)  सनमयथण कययथमय प्रयोग हनुे एक्सयभेटर, डोजर, लोडर, 

रोलर, लेभलर, िेन (वफक्स्ड िेन बयहेक) र 
िेनलरी जस्तय मयलिस्त ु पसछ वफतयथ लैजयने गरी 
अस्र्ययी पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क 

तर्य मूल्य असभिृवि करको सट्टय एकमषु्ट समदरमय 
प्रसत ददन एक हजयर पयाँि सय रुपैययाँकय दरले 

भन्सयर महसलु सलई बढीमय एक िर्थसम्मको लयसग 
अस्र्ययी पैठयरी गनथ ददइनेछ। 

(ि) कृवर् कययथमय प्रयोग हनुे िेलर िय स्ट्र कलेक्टर 
सवहतको कम्ियइन्ड हयभेष्टर पसछ वफतयथ लैजयने 
गरी अस्र्ययी पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु, 
अन्ताःशलु्क तर्य मूल्य असभिृवि करको सट्टय 
एकमषु्ट समदरमय प्रसतददन एक हजयर सयत सय 
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रुपैययाँकय दरले भन्सयर महसलु सलई बढीमय तीन 
मवहनयसम्मको लयसग अस्र्ययी पैठयरी गनथ  
ददइनेछ। 

  िण्ड (क) र (ि) मय उचल्लचित 
उपकरण महसलु नबझुयई बसेको अिस्र्यमय 
पियउ परी कयरबयहीकय लयसग भन्सयर 
कयययथलयमय पेश भएमय िोरी पैठयरी भएको मयनी 
भन्सयर ऐन बमोचजम कयरबयही हनुेछ। महसलु 
सतरेको समय व्यसतत भएपसछ वफतयथ लैजयने 
िममय मनयससब कयरण भएमय त्यस्तो 
उपकरणको मूल्यमय नबढ्ने गरी बढी बसेको 
अिसधको प्रसत ददनको पयाँिहजयर रुपैंययाँकय दरले 
महसलु असलु गरी वफतयथ लैजयन ददन सक्नेछ।   

(ग) विपद्को अिस्र्यमय उियर तर्य रयहत कययथमय 
प्रयोग हनुे तर्य उियर तर्य रयहतकय लयसग 
आउने विदेशी व्यचिकय लयसग आिश्यक पने 
देहयय बमोचजमकय मयलिस्त ु पसछ वफतयथ लैजयने 
गरी लगतमय रयिी अस्र्ययी पैठयरी गनथ ददन 
सवकनेछाः- 
(अ)   सूिनय तर्य सञ्चयर सम्बन्धी उपकरण, 
(आ)  पयनी शिुीकरण तर्य पयनी भण्डयरण 

सम्बन्धी उपकरण तर्य िस्त,ु 
(इ) डयक्टर, इचन्जसनयर, सञ्चयरकमी, 

लचजवष्टससयन, सयमदुयवयक कयमदयर 
आददको कयमको लयसग आिश्यक पने 
सबै वकससमकय यन्त्र, उपकरण, मेचशन, 
तर्य विद्यतुीय उपकरण, 
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(ई)  रयहतको लयसग प्रत्यि रुपमय प्रयोग 
नहनुे तर विपद् बयट भएको असरलयई 
हटयउन र सोको सयमनय गनथ प्रयोग हनुे 
उपकरणहरू जस्तैाः सबै प्रकयरकय 
प्रदूर्ण हटयउन,े सबसग्रएकय, भचत्कएकय 
घर, भिन तर्य संरिनय सफय गने िय 
हटयउने, औद्योसगक संरिनय सनरीिण 
गने आदद कययथमय प्रयोग हनुे मेचशनरी 
तर्य उपकरण, 

(उ)  कयययथलय उपकरण जस्तय प्रशयससनक 
सहयोगी मयलिस्त,ु जस्तैाः कम्प्यूटर, 
फोटोकवप तर्य वप्रन्टर, ििथ भएर जयने 
प्रकृसतकय मयलिस्त,ु कमथियरी सरुिय 
सम्बन्धी उपकरण, प्रशयससनक 
म्ययनअुल तर्य कयगजयत, 

(ऊ)  विपद्को समयमय उियर कययथमय िवटने 
कमथियरीकय लयसग स्र्यनयन्तरण गनथ 
सवकने बयसस्र्यन तर्य यसकय सहययक 
सयमग्री, जस्तैाः ियनय पकयउने तर्य 
ियने उपकरण तर्य सयमग्रीहरू, 
स्नयनयगयर सम्बन्धी सयमग्री, सरुिय 
सम्बन्धी सयमग्री,  

(ए)   सियरी सयधन, सतनकय स्पेयर पयटथस 
तर्य ममथतकय लयसग आिश्यक 
उपकरण, 

(ऐ)  उियर कययथकय लयसग आिश्यक 
जनयिर, जस्तैाः तयसलम प्रयप्त कुकुर, 
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(ओ)  विपद्को समयमय उियरमय संलग्न 
व्यचि बस्न तर्य सनजको 
कययथसम्पयदनको लयसग आिश्यक पने 
मयलिस्त,ु 

(औ)  नेपयल सरकयरले रयहत प्रयोजनको लयसग 
तोके बमोचजमकय अन्य मयलिस्त।ु 

(६) िीनको स्िशयससत िेत्र सतब्बतबयट िेसडट सवुिधय अन्तगथत 
मयलिस्त ुपैठयरी गदयथ रयिेको धरौटी रकम वफतयथ पयउनको 
लयसग उि मयलिस्त ुपैठयरी गरेको समसतले तीन मवहनयसभत्र 
बैवङ्कङ्ग प्रणयलीबयट भिुयनी पठयएको प्रमयण पेश गरी धरौटी 
वफतयथ सलइसक्न ु पनेछ। मयलिस्त ु पैठयरी भएको समसतले 
तीन मवहनयसभत्र उपरोि बमोचजम वफतयथ नभएको धरौटी 
रकम सदरस्ययहय गररनेछ र त्यसमय पैठयरीकतयथको दयबी 
लयग्ने छैन। 

(७) नेपयलको अन्य रयष्ट्रहरूसाँग भएकय दद्वपिीय तर्य बहपुिीय 
सम्झौतय िय सचन्धको प्रसतकूल नहनुे गरी नेपयलमय पैठयरी 
भएकय मयलिस्त ुदेहयय बमोचजम सनकयसी गनथ ददइनेछाः- 

(क)   मयलिस्त ु पैठयरी भएको समसतले छ मवहनयसभत्र 
पनुाः अको मलुकुमय सनकयसी गने गरी पैठयरी गनथ 
ियहेमय पैठयरीकतयथको अनरुोधमय उि 
मयलिस्तमुय पैठयरी गदयथ लयग्ने महसलु तर्य 
सोको र्प दश प्रसतशतले हनुे रकम नगद 
धरौटी िय बैङ्क ग्ययरेण्टी रयिी पैठयरी गनथ 
ददइनेछ। यस्तय िस्तहुरू सनकयसी गदयथ पैठयरी 
गदयथको अिस्र्यमय भिुयनी गरेको विदेशी मदु्रयमय 
नघट्ने गरी आजथन गरेको प्रमयण र सनकयसी 
भएको प्रमयण पेश गरेको एक मवहनयसभत्र धरौटी 
रहेको रकम िय बैङ्क ग्ययरेण्टीबयट लयग्ने भन्सयर 
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महसलुको दश प्रसतशत रकम असलु गरी बयाँकी 
धरौटी रकम वफतयथ िय बैङ्क ग्ययरेण्टी फुकुिय 
गररनेछ। यसरी छ मवहनयसभत्र सनकयसी गनथ 
नसकेमय महसलु बयपतको रकम नगद धरौटीमय 
रहेको रकम िय बैङ्क ग्ययरेण्टीबयट असलु 
गररनेछ। 

(ि)   कुन ै व्यचिले नेपयलमय पैठयरी भएको मयलिस्त ु
बैवङ्कङ्ग प्रवियय मयफथ त भिुयनी हनुे गरी सनकयसी 
गनथ ियहेमय पैठयरी मूल्यमय कम्तीमय दश प्रसतशत 
मूल्य असभिृवि गरी सनकयसी बयपतको विदेशी 
मदु्रय असग्रम रूपमय प्रयप्त भइसकेको िय सो बयपत 
िोसलएको प्रतीतपत्रको आधयरमय विदेशी मदु्रय 
प्रयप्त हनुे प्रमयण पेश गरेमय सनकयसी गनथ  
ददइनेछ। 

  तर पैठयरी भएको समसतले दईु िर्थ 
नयघेकय र नेपयलमय सबिी हनु नसकेकय विद्यतुीय 
उपकरण (इलेचक्ट्रक िय इलेक्ट्रोसनक)  
पैठयरीकतयथ स्ियंले सनकयसी गनथ ियहेमय 
सनकयसीकतयथ र त्यस्तो पैठयरीकतयथकय बीिमय 
भएको िररद सबिी सम्झौतय पेश गरेमय सनकयसी 
गनथ ददइनेछ र यस िण्डमय उचल्लचित मूल्य 
असभिृविको शतथ लयगू हनुे छैन। 

(८) नेपयलमय पैठयरी भई िय नेपयलमय न ैउत्पयदन भई प्रयोग 
भइसकेकय िय भयग ८४, ८५ र ९० मय पने परुयनय 
मयलिस्त ु तर्य नेपयलसभत्रबयट सङ्कसलत जनुसकैु पदयर्थकय 
रद्दी तर्य पत्र ुसनकयसी बयपतको विदेशी मदु्रय असग्रम रूपमय 
प्रयप्त भइसकेको िय सो बयपत िोसलएको प्रतीतपत्रको 
आधयरमय दईु पिीय सचन्ध विपरीत नहनुे गरी सनकयसी गनथ 
ददइनेछ। 
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(९) महसलु, मूल्ययङ्कन, त्ययङ्क िय यस्तै अन्य प्रयोजनको लयसग 
भन्सयर विभयगको महयसनदेशकले िस्त ु िगीकरणको 
उपशीर्थकमय आिश्यक अङ्क र्प गरी कयययथन्ियनमय 
ल्ययउन सक्नेछ। 

(१०) अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गनथ समल्न ेगरी बनयइएकय 
स्कुटर, नेपयल सरकयर, मवहलय, बयलबयसलकय तर्य ज्येष्ठ 
नयगररक मन्त्रयलय िय सम्बचन्धत चजल्लय प्रशयसन 
कयययथलयको ससफयररसमय अपयङ्गतय भएको व्यचिको नयममय 
पैठयरी गदयथ भन्सयर महसलु लयग्ने छैन। पैठयरीको 
अिस्र्यमय अपयङ्गतय भएको व्यचिले  प्रयोग गनथ समल्ने 
नभएकय र पैठयरी गररसकेपसछ अपयङ्गतय भएको व्यचिले 
प्रयोग गनथ समल्ने बनयई दतयथ गने भएमय उि मन्त्रयलय िय 
सम्बचन्धत चजल्लय प्रशयसन कयययथलयको  ससफयररसमय 
पैठयरी गदयथ लयग्ने भन्सयर महसलु धरौटी सलइनेछ। 
अपयङ्गतय भएकय व्यचिको नयममय उपयुथि बमोचजम दतयथ 
भएको प्रमयण भन्सयर कयययथलयमय पेश गरेपसछ धरौटी 
रहेको भन्सयर महसलु वफतयथ ददइनेछ। यसरी पैठयरी 
गरेको स्कुटर नेपयल अपयङ्ग संघको ससफयररसमय अपयङ्गतय 
भएको व्यचिलयई नै सबिी िय नयमसयरी गदयथ भन्सयर 
महसलु लयग्न ेछैन। 

(११) बण्डेड िेयरहयउस र नगद धरौटी (पयसबकु) को सवुिधय 
नसलएकय उद्योगले आफूले सनकयसी गने मयलिस्त ु
उत्पयदनको लयसग आिश्यक पने कच्िय पदयर्थ, सहययक 
कच्िय पदयर्थ (नेपयलमय उत्पयदन नहनुे प्ययवकङ्ग मेटेररयल 
समेत) पैठयरी गरी सोबयट उत्पयददत तययरी मयलिस्त ु
तोवकएको अिसधसभत्र तोवकएको प्रवियय अनसुयर सनकयसी 
गरेमय त्यस्तय कच्िय पदयर्थ, सहययक कच्िय पदयर्थ 
(नेपयलमय उत्पयदन नहनुे प्ययवकङ्ग मेटेररयल समेत) पैठयरी 
गदयथ भन्सयर सबन्दमुय लयगेको कर, महसलु नेपयल 
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रयजपत्रमय सूिनय प्रकयशन गरी सोही सूिनयमय तोवकए 
बमोचजमकय मयलिस्तमुय तोवकए बमोचजमको समसतदेचि 
तोवकए बमोचजमको समदरमय भन्सयर सबन्दबुयट वफतयथ 
ददइनेछ। 

(१२) भन्सयर महसलु दरबन्दीको विसभन्न शीर्थक र उपशीर्थकमय 
पने मयलिस्तकुो प्रसत एकयईको मयपन भन्सयर विभयगले 
तोकेबमोचजम हनुेछ। 

(13) िलचित्र विकयस बोडथको ससफयररसमय नेपयली िलचित्रको 
छयययङ्कनको लयसग आिश्यक यन्त्र तर्य उपकरण पसछ 
वफतयथ गने शतथमय बढीमय एक िर्थको अिसध तोकी लयग्ने 
महसलु बयपतको रकम बैङ्क ग्ययरेण्टी सलई पैठयरी गनथ 
ददन सवकनेछ। यसरी पैठयरी गररएकय यन्त्र तर्य 
उपकरण वफतयथ गरेपसछ रयिेको बैङ्क ग्ययरेण्टी फुकुिय 
गररनेछ। तोकेको अिसधमय वफतयथ नगरेमय लयग्ने महसलु 
बैङ्क ग्ययरेण्टीबयट असलु गरी त्यस्तय यन्त्र तर्य उपकरण 
जफत गररनेछ। 

(१४) पैठयरीकतयथले नेपयलमय सबिी गररने असधकतम िदु्रय सबिी 
मूल्य पैठयरीकै अिस्र्यमय सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयमय 
असनिययथ घोर्णय गनुथ पने गरी नेपयल सरकयरले मयलिस्त ु
तोक्न सक्नछे। 

(१५)  परुयनय ट्रकलयई विदेश लगी कन्टेनर ट्रक िय कन्टेनर 
रयख्न े टे्रलर ट्रक बनयई वफतयथ ल्ययएमय सोमय लयगेको ििथ 
रकममय लयग्ने भन्सयर महसलु पूणथरूपमय छुट ददइनेछ।  

(१६)  शीर्थक ८७.०४ अन्तगथत पने कुनै ढुियनी सयधनको 
इचिनसाँग जोसडएको शीर्थक ८७.०६ अन्तगथत पने 
िेसससमय पैठयरी भन्सयर महसलु दर बढी भएको र सोही 
िेसससमय बनेको तययरी सयधनमय पैठयरी भन्सयर महसलु दर 
कम भएको अिस्र्यमय कुनै पैठयरीकतयथले त्यस्तो तययरी 
सयधन पैठयरी नगरी सोको इचिनसाँग जोसडएको िेससस 
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पैठयरी गरी सो िेससस नेपयलसभतै्र िय विदेशमय लगी तययरी 
सयधन बनयउन ियहेमय देहयय बमोचजम सवुिधय प्रदयन 
गररनेछाः- 
(क) इचिनसाँग जोसडएको िेससस पैठयरी गरी नेपयलसभतै्र 

तययरी सयधन बनयउन ियहेमय सो िेससस पैठयरी 
गदयथ पैठयरीकतयथको अनरुोधमय िेसससमय लयग्ने पूरै 
महसलु धरौटीमय रयिी छ मवहनयसभत्र तययरी 
सयधन बनयई सम्बचन्धत सनकययमय दतयथ गरी 
सोको प्रमयण तर्य तययरी सयधन सम्बचन्धत 
भन्सयर कयययथलयमय पेश गरेपसछ त्यस्तो तययरी 
सयधन पैठयरी गदयथ लयग्न ेमहसलु दर बमोचजमको 
महसलु रकम धरौटीबयट कट्टय गरी बयाँकी धरौटी 
रकम पैठयरीकतयथलयई वफतयथ ददइनेछ। 

(ि) इचिनसाँग जोसडएको िेससस पैठयरी गरी पनुाः उि 
िेससस विदेशमय लगी तययरी सयधन बनयई 
ल्ययउन ियहेमय पैठयरीकतयथको अनरुोधमय सो 
िेससस पैठयरी गदयथ लयग्न े पूरै महसलु धरौटीमय 
रयचिनेछ र पैठयरी भएको समसतले तीन मवहनयसभत्र 
पैठयरीकतयथको अनरुोधमय कुनै प्रकयरको महसलु 
नसलई सो िेससस विदेश सनकयसी गनथ अनमुसत 
ददइनेछ। यसरी सनकयसी भएको िेसससमय 
सनकयसी भएको समसतले छ मवहनयसभत्र तययरी 
सयधन बनयई पैठयरी गरेमय त्यस्तो तययरी सयधन 
बनयउन लयगेको ििथ र पवहले पैठयरी भएको 
िेससस समेतको मूल्यमय त्यस्तो तययरी सयधन 
पैठयरी हुाँदय दरबन्दी बमोचजम लयग्ने दर 
बमोचजमको महसलु िेससस पैठयरी गदयथ रयिेको 
धरौटीबयट असलु गरी बयाँकी धरौटी रकम वफतयथ 
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ददइनेछ र धरौटीबयट अपगु भएमय 
पैठयरीकतयथबयट असलु गररनेछ।  

(ग) नेपयलचस्र्त आसधकयररक सबिेतय िय एजेन्सीको 
नयममय धरौटी रयिी पैठयरी भएको िेससस अन्य 
व्यचिले िररद गरी िण्ड (क) र (ि) बमोचजम 
तययरी सयधन बनयउन ियहेमय त्यस्तो व्यचिलयई 
समेत िण्ड (क) र (ि) बमोचजमको सवुिधय 
प्रदयन गररनेछ। 

(घ) उचल्लचित सवुिधयको कयययथन्ियनकय िममय कुनै 
प्रविययगत कदठनयईहरू ससजथनय भएमय िय 
उचल्लचित समय सीमय अपययथप्त भएमय भन्सयर 
विभयगकय महयसनदेशकले छ मवहनयसम्म म्ययद 
र्प गनथ र आिश्यक सनदेशन ददई सरलीकरण 
गनथ सक्नेछ।  

(ङ)  उचल्लचित ढुियनी सयधनको प्रकृसत फरक गरी 
िय अन्य प्रयोजनको लयसग सबिी गने भएमय िय 
आफैले अन्य प्रयोगमय ल्ययउन ियहेमय कयनून 
बमोचजम लयग्ने पूरै महसलु सतरी सबिी गनथ िय 
अन्य प्रयोजनमय ल्ययउन पयइनछे। सो बमोचजम 
प्रवियय पूरय नगरी ढुियनी सयधनको प्रकृसत फरक 
पयरेको िय घोवर्त बयहेक अन्य प्रयोगमय ल्ययएको 
पयइएमय त्यस्तो सयधन जफत गररनेछ। 

(१७) बन्द कन्टेनरमय लगयउने सील भन्सयर विभयगले तोकेको 
मूल्य भिुयनी गरी सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयबयट प्रयप्त 
गनथ सवकनेछ। 

(१८) कुनै भन्सयर कयययथलयबयट मयलिस्त ु पैठयरी गने गरी 
प्रतीतपत्र िोलेको तर कयरणबस सो भन्सयर कयययथलयको 
सट्टय अन्य भन्सयर कयययथलयबयट पैठयरी गनुथपने अिस्र्य 
परेमय प्रतीतपत्र िोलेको बैङ्कले पैठयरी हनुे भन्सयर 
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कयययथलय संशोधन गरेको प्रमयण पैठयरी हनु े भन्सयर 
कयययथलयमय पेश भएमय सम्बचन्धत भन्सयर कयययथलयले 
मयलिस्त ुजयाँिपयस गनथ सक्नेछ। यसरी पैठयरी हनुे भन्सयर 
सबन्द ु पररितथनकय लयसग अन्य सनकययको अनमुसत िय 
ससफयररस आिश्यक पने छैन। 

(१९)  नेपयल सरकयरबयट स्िीकृसत प्रयप्त स्ियस््य संस्र्यले 
सबरयमीको शरीरबयट सलइएको कुनै नमूनय परीिणको लयसग 
विदेशमय पठयउाँदय िय ल्ययउाँदय महसलु नसलई लैजयन िय 
ल्ययउन ददइनेछ। 

(२०) नेपयल नयगररक उड्डयन प्रयसधकरणको ससफयररसमय स्िदेशी 
िययसेुिय कम्पनीकय स्ियसमत्िमय रहेकय हियईजहयज तर्य 
हेसलकोप्टर विदेशमय सलजमय ददने गरी लगतमय रयिी 
अस्र्ययी सनकयसी गनथ ददन सवकनेछ।  

(२१) बण्डेड िेयर हयउसको इजयजत प्रयप्त उद्योगले बैङ्क 
ग्ययरेण्टी सवुिधयमय र बण्डेड िेयर हयउसको इजयजत प्रयप्त 
नगरेकय उद्योगले पयसबकु सवुिधयमय पैठयरी गरेकय कच्िय 
पदयर्थबयट तययरी िस्त ुबनयई तोकेको म्ययदसभत्र सनकयसी 
गनथ कोसभड-19 महयमयरीको कयरण नसकी बैङ्क ग्ययरेण्टी 
िय धरौटी फुकुिय हनु नसकेको भए संित ्207९ सयल 
मंससर मसयन्तसभत्र तययरी िस्त ु बनयई सनकयसी गरेको 
कयगजयत सवहत बैङ्क ग्ययरेण्टी िय धरौटी फुकुियकय लयसग 
सनिेदन ददएमय त्यस्तो बैङ्क ग्ययरेण्टी िय धरौटी फुकुिय 
गररनेछ। 

(२२) यस अनसूुिीमय उल्लेि भएकय मयलिस्त ु तर्य ती 
मयलिस्तकुो िस्त ु िगीकरण शीर्थक िय उपशीर्थकमय 
फरक परी कयययथन्ियनमय दद्वविधय भएमय िय मयलिस्तकुो 
वििरण र सोको शीर्थक िय उपशीर्थकमय कुनै त्रवुट फेलय 
परेमय भन्सयर विभयगको महयसनदेशकले व्ययखयय गरी तोक्न 
िय त्यस्तो त्रवुट सच्ययउन सक्नछे। 
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अनसूुिी-२ 
(दफय २ को उपदफय (२) साँग सम्बचन्धत) 

१. नेपयलबयट विदेशमय सनकयसी हनुे मयलिस्तमुय देहयय बमोचजम 
सनकयसी भन्सयर महसलु लयग्नेछ। यस दफयमय उल्लेि भएकय 
बयहेक अन्य मयलिस्तमुय सनकयसी भन्सयर महसलु लयग्ने छैन। 

 

शीर्थक उपशीर्थक मयलिस्तकुो वििरण 

सनकयसी भन्सयर 
महसलु दर 

अन्यर्य उल्लेि 
भएकोमय बयहेक 
मोल प्रसतशतमय 

07.13  कोसय छोडयएको सखुिय 
कोसे तरकयरी, बोिय 
छोडयएको िय नछोडयएको 
िय दलेको िय नदलेको  

  -मसुरुोाः  

 0713.40.90 ---मसुरुोको दयल 
(चस्प्लट रेड लेचन्टल्स) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

१०.०१  गहुाँ र मेससलन।  

  -दरुुम गहुाँ:  

 1001.11.00 --बीउ प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1001.19.00 --अन्य   प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

  -अन्याः  
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 1001.91.00 --बीउ  प्रसत वक.ग्रय.  
रु.१।- 

 1001.99.00 --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

10.05  मकैं ।   

 1005.10.00 -बीउ (गेडय)  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1005.90.00 -अन्य          प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

१०.०६  धयन।  

  -धयनाः  

 १००६.१०.१० ---बीउ प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 १००६.१०.९० ---अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1006.20.00 -कुटेको (तर रयम्रो 
नफलेको)  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1006.30.00 -पयसलस िय िम्कने 
गरेको िय नगरेको कुटेर 
तययर गरेको ियमल 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1006.40.00 -कसनकय  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 
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12.11  मखुयताः सगुचन्धत िस्त ु
बनयउन,े और्सध बनयउन े
िय कीटनयर्क और्सध 
बनयउने िय यस्तै 
प्रयोजनकय लयसग प्रयोग 
हनुे ियलको, तयजय, 
चिस्ययइएको, वहमीकृत 
िय सकेुको कयवटएको िय 
नकयवटएको, वपाँधेको िय 
नवपाँधेको िय धूलो 
पयररएको िय नपयररएको 
विरुिय र विरुियकय 
अङ्गहरू (बीययाँ र फल 
समेत)।  

  -अन्याः  

 1211.90.10 ---ययियथगमु्िय  प्रसत वक.ग्रय.   
रु.५०००।- 

 1211.90.90 ---अन्य  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

14.04  अन्यत्र नपरेको िनस्पसत 
उत्पयदन।   

 1404.90.10 ---अधथतययरी ियर 
कत्र्य (कत्र्य रस) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.७।- 

 1404.90.20 ---ियर कत्र्य  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.५।- 
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 1404.90.50 ---रुद्रयिकय दयनयहरू प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1404.90.60 ---अगेसलको िोिय प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1404.90.70 ---ररठ्ठय (सोपनट) प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

 1404.90.90 ---अन्य  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.५।- 

21.06  अन्यत्र नपरेको ियद्य 
पदयर्थ।  

  -अन्याः  

 2106.90.20 ---पयन मसलय (सतुी 
रवहत)  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.४०।- 

 2106.90.६0 ---सतुी रवहत सगुचन्धत 
सपुयरी 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.२५।- 

23.04 2304.00.00 भटमयसको तेल सनकयल्दय 
प्रयप्त हनुे वपनय र अन्य 
ठोस अिशेर्, वपाँधेको िय 
नवपाँधेको िय पेलेटको 
रुपमय भएको िय  
नभएको। 

प्रसत वक.ग्रय.  
रु.-।५० 

23.05 2305.00.00 बदयमको तेल पेल्दय 
सनस्केको, वपाँधेको िय 
नवपाँधेको, पेलेटको रुपमय 
भएको िय नभएको वपनय 
र अन्य ठोस अिशेर्। 

प्रसत वक.ग्रय.  
रु.-।५० 
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23.06  िनस्पसतको िोसो िय तेल 
सनकयल्दय प्रयप्त हनुे 
शीर्थक २३.०४ िय 
२३.०५ मय परेको 
बयहेक वपाँधेको िय 
नवपाँधेको, पेलेटको रुपमय 
भएको िय नभएको वपनय 
र अन्य ठोस अिशेर्।  

 2306.20.00 -आलसको बीययाँको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

  -तोरी िय रययो (रेप और 
कोल्जय) दयनयाः  

 2306.41.00 --न्यून इरुससक अम्ल 
तोरी िय रययो (रेप अर 
कोल्जय) दयनयहरू 
(ससड्स) को 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.।५० 

 2306.90.00 -अन्य   प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।- 

24.03  अन्य उत्पयदनमय प्रयोग 
भएको सतुी  र 
प्रसतस्र्यपक सतुी; 
समरुपी (होमोचजनयइज्ड) 
िय पनुसनथसमथत 
(ररकचन्स्टिएूटेड) सतुी; 
सतुीको रस र सयर।  

  -अन्य:  
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  --अन्य:  

 २४०३.९९.१० ---जदयथ, िैनी, नस 
(स्नफ), गटु्िय र यस्तै 
सतुी समचित तययरी 
िस्तहुरु 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.५०।- 

  ---अन्याः  

 २४०३.९९.९१ ----हकु्कय फ्लेिर प्रसत वक.ग्रय. 
रु.५०।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.५०।- 

25.05  भयग २६ को 
मेटलवियररङ्ग (धयतयुिु) 
बयलिुय बयहेक रङ्गीन िय 
रङ्गहीन सिै प्रकयरको 
प्रयकृसतक बयलिुय।  

 2505.10.00 -सससलकय बयलिुय र 
क्ियजथ  

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 

 2505.90.00 -अन्य बयलिुय  प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 

25.14 2514.00.00 असल असल टुियएको िय 
नटुियएको िय 
करौंसतद्वयरय कयटेको िय 
नकयटेको िय अरु 
वकससमले कयटेको 
ियरपयटे (िगयथकयर समेत) 
वढक्कय िय पयतय, स्लेट  

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 
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25.16  करौंसतद्वयरय िय अन्य 
वकससमले असल असल 
तयसछएको, कयवटएको िय 
टुियइएको ियरपयटे 
(िगयथकयर समेत) वढक्कय 
िय पयतयको रुपमय रहेको 
ग्रनेयइट (कडय पत्र्र), 
पफयथइरी, रेशय नभएको 
आग्नेय िट्टयन, िेसयल्ट, 
बलौटे ढंुगय र स्मयरक 
एिं भिन बनयउन े अन्य 
ढंुगय।  

  -बलौट ढंुगयाः  

 2516.20.10 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय  सगट्टी र 
बयटुसलएकय ढुङ्गयहरू 
(पेिल्स), २.५ 
इञ्चसम्मकय  

प्र.घ.सम.  
रु.६००।- 

 2516.20.20 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय  २.५ 
इञ्चभन्दय बढीकय ढुङ्गयहरू 

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 

 2516.20.30 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय  ढुङ्गयहरू 
र बयलिुयको समिण, छरयथ 

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 
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25.17  सयधयरणतयय कंविट 
जोड्दय, सडकमय ढुङ्गयकय 
टुिय ओछ्ययउाँदय िय 
रेल्िे र अन्य यस्तै 
ठयउाँमय दृढ बनयउन 
बोझको रुपमय लगयउन 
प्रयोग गररने तयवपत िय 
अतयवपत सगट्टी र 
टुियइएकय िय वपंसधएकय 
ढुङ्गयहरू; बयटुसलएकय 
पत्र्र  (ससंगल), 
अचग्नप्रस्तर र यो 
शीर्थकको पवहलो भयगमय 
उल्लेि भएकय िस्तहुरू 
भएको िय नभएको 
स्ल्ययग (धयत ु अिशेर्), 
रस र यस्तै औद्योसगक 
अिशेर्; अलकत्रययिु 
मेकयडम (रोडय); तयवपत 
िय अतयवपत शीर्थक 
२५.१५ िय २५.१६ 
कय पत्र्रकय दयनय, 
टुियटुिी र धलुो।  
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  -सयधयरणतयय कंविट 
जोड्दय, सडकमय ढुङ्गय 
ओछ्ययउाँदय िय रेल्िे र 
यस्तै ठयउाँमय दृढ बनयउन 
बोझ लगयउने कयममय 
प्रयोग गररने तयवपत िय 
अतयवपत सगट्टी र 
टुियइएकय िय वपंसधएकय 
ढुङ्गयहरू, बयटुसलएकय 
प्रस्तर, अचग्नप्रस्तर 
(चफ्लण्ट):  

 2517.10.10 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय सगट्टी र 
बयटुसलएकय ढुङ्गयहरू 
(पेिल्स),२.५ 
इञ्चसम्मकय 

प्र.घ.सम.  
रु.६००।- 

 2517.10.20 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय २.५ 
इञ्चभन्दय बढीकय ढुङ्गयहरू 

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 

 2517.10.30 ---45 टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय ढुङ्गयहरू र 
बयलिुयको समिण, छरयथ 

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 
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  -उपशीर्थक २५१७.१० 
मय उचल्लचित िस्त ु
समयिेश भए िय नभएकय 
रस र स्ल्ययग (धयतकुय 
अिशेर्) कय िय यस्तै 
औद्योसगक अिशेर्कय 
मेकयडम (रोडय) :  

 2517.20.10 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय सगट्टी र 
बयटुसलएकय ढुङ्गयहरू 
(पेिल्स), २.५ 
इञ्चसम्मकय   

प्र.घ.सम.  
रु.६००।- 

 2517.20.20 ---टुक्र्ययइएकय िय 
नटुक्र्ययइएकय २.५ 
इञ्चभन्दय बढीकय ढुङ्गयहरू 

प्र.घ.सम. 
रु.१,२००।- 

  -शीर्थक २५.१५ िय 
२५.१६ को तयवपत िय 
अतयवपत दयनय (ग्रनेअुल), 
टुियटयिी (चिवपङ्ग) र 
धलुो (पयउडर):  

  --अन्याः  

  ---ढुङ्गयको धलुोाः  

 2517.49.1१ ----िसर उद्योगबयट 
उत्पयददत 

प्र.घ.सम. 
रु.६००।- 

  ---अन्याः   
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 2517.49.९१ ----िसर उद्योगबयट 
उत्पयददत 

प्र.घ.सम. 
रु.६००।- 

25.19  प्रयकृसतक म्ययग्नेससयम 
कयिोनेट (म्ययग्नेसयइट); 
गयसलएकय म्ययग्नसेसयय; 
पणुथरुपले बदसलएको 
(डेडथिनथ िय ससन्टडथ) 
म्ययग्नेससयय, बयल्नभुन्दय 
पवहले र्ोरै मयत्रयमय अन्य 
अक्सयइडहरू समलयइएको 
िय नसमलयइएको; अन्य 
म्ययग्नेससयम अक्सयइड, 
शिु िय  अशिु।  

 2519.10.00 -प्रयकृसतक म्ययग्नेससयम 
कयिोनेट  (म्ययग्नेसयइट) 

प्र.घ.सम.  
रु.६००।- 

 2519.90.00 -अन्य प्र.घ.सम.  
रु.६००।- 

25.26  करौंसतद्वयरय िय अन्य 
प्रकयरले असल असल 
टुियइएको िय 
नटुियइएको, तयसछएको 
िय नतयसछएको ियरपयटे  
(बगयथकयर समेत) वढक्कय 
िय पयतय समेत र 
प्रयकृसतक चस्टयटयइट 
(सयबनु ढुङ्गय); टयल्क 
(िरी)।   
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 2526.10.00 -नवपाँधेको धलुो 
नबनयएको  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.१।५० 

३९.१५  प्लयवष्टकको अिशेर्, 
पेररङस (कतरन) र  
रद्दी।  

 ३९१५.१०.०० -इर्यइसलनको पोसलमरको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.5/- 

 ३९१५.२०.०० -स्टयइररनको पोसलमरको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.5/- 

 ३९१५.३०.०० -सभनययल क्लोरयइडको 
पोसलमरको 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.5/- 

 ३९१५.९०.०० -अन्य प्लयवष्टकको प्रसत वक.ग्रय. 
रु.5/- 
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44.01  बयल्ने  दयउरय,  मढुय,  
चिरेको  मोटो टुिय  
(सबलेट), हयाँगयसबगयाँ िय 
दयउरयको बयधेको सबटो, 
िय यस्तै रुपमय; कयठकय 
िोइटयिोइटी िय मससनय 
टुियटयिी  (पयवटथकल); 
कयठ चिरेको धलुो, 
कयठको अिशेर्, रद्दी 
िस्त,ु मढुो, सब्रकेट  
(सर्िेर बनयइएको िक्कय), 
पेलेट मट्ययङ्कग्रय) िय 
यस्तै रुपमय एकसत्रत 
गररएको िय  
नगररएको।  

  -बयल्न े दयउरय, मढुय, 
चिरेको मोटो टुिय 
(सबलेट), हयाँगयसबगयाँ, 
दयउरयको सबटो िय यस्तै 
रुपमयाः  

 4401.11.00 --कोणधयरी (कोसनफेरस) २००% 

 4401.19.00 --गैर कोणधयरी (नन-्
कोसनफेरस) २००% 

  (कयठको िोइटय िोइटी 
िय मससनय टुियटयिी   
पयवटथकल) :  
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 4401.21.00 --कोणधयरी (कोसनफेरस) २००% 

 4401.22.00 --गैर कोणधयरी (नन-्
कोसनफेरस) २००% 

  -कयठको धूलो, कयठको 
अिशेर् र रद्दी िस्त,ु 
मढुय, िक्कय (वव्रकेट), 
गवुटकय  (पेलेट) हरु िय 
यस्तै रुपमय एकसत्रत 
गररएकोाः         

 4401.31.00 --कयठकय गवुटकय 
(उडपेलेट) हरु २००% 

 ४४०१.३२.०० --कयठकय सब्रकेटहरू २००% 

 4401.39.00 --अन्य  २००% 

44.03  बोिय िय कयठको बयवहरी 
नरम भयग तयछेको िय 
नतयछेको िय मोटय मोटी 
ढंगले ियरपयटे पयरेको 
अपररमयचजथत  कयठ।  

  -रङ्गलेप (पेन्ट) िणथक 
रङ्ग (स्टेन), विओसोट 
िय अन्य संरचित  
(वप्रजभेवटभ) हरूद्वयरय 
उपियर गररएकोाः  

 4403.11.00 --कोणधयरी (कोसनफेरस) २००% 
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 4403.12.00 --गैह्र कोणधयरी (नन-्
कोसनफेरस) २००% 

  -अन्य, कोणधयरी 
(कोसनफेरस):  

 4403.21.00 --सल्लय (पयइनस 
प्रजयसतहरू) को,  
सबैभन्दय सयनो सतयथक-
छेदन आययम (िस-
सेक्सनल डयइमनेसन) 
१५ सेचन्टमीटर िय बढी 
भएको २००% 

 4403.22.00 --सल्लय (पयइनस 
जयतहरू) को, अन्य २००% 

 4403.23.00 --देिदयरू (एसबएस 
प्रजयसतहरू) र सरल 
(वपससयय प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-
छेदन आययम (िस-
सेक्सनल डयइमेनसन) 
१५ सेचन्टमीटर िय बढी 
भएको २००% 

 4403.24.00 --देिदयरु (एसबएस 
जयतहरू) र स्प्रसु  
(वपससयय जयतहरू) को, 
अन्य २००% 
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 4403.25.00 --अन्य, सबैभन्दय सयनो 
सतयथक-छेदन आययम 
(िस-सेक्सनल 
डयइमेनसन) १५ 
सेचन्टमीटर िय बढी 
भएको २००% 

 4403.26.00 --अन्य  २००% 

  -अन्य, उष्णप्रदेशीय 
(ट्रवपकल) कयठकोाः  

 4403.41.00 --गयढय रयतो मेरयन्ती, 
हलकुय रयतो मेरयन्ती र 
मेरयन्ती बकयउ २००% 

 4403.4२.00 --टीक २००% 

 4403.49.00 --अन्य  २००% 

  -अन्य:  

 4403.91.00 --ओकको   २००% 

 4403.93.00 --बीि (फयगस 
प्रजयतीहरु)  को, 
सबैभन्दय सयनो सतयथक-
छेदन आययम (िस 
सेक्सनल  डयइमने्सन) 
१५ से.सम . िय  बढी 
भएको २००% 

 4403.94.00 --बीि (फयगस जयतहरू) 
को, अन्य २००% 
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 4403.95.00 --भोजपत्र (बेटुलय 
प्रजयसतहरू) को, 
सबैभन्दय सयनो  
सतयथक-छेदन आययम 
(िस सेक्सनल 
डयइमने्सन) १५ 
से.सम. िय  बढी 
भएको २००% 

 4403.96.00 --भोजपत्र (बिथ) (बेटुलय 
जयतहरू) को, अन्य २००% 

 4403.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र 
आस्पेन (पोपलुस 
जयतहरू) को २००% 

 4403.98.00 --मसलय (यकुसलप्टस 
जयतहरू) को २००% 

  --अन्याः   

 4403.99.10 ---५ इञ्च िय सो भन्दय 
कम मोटयइमय लम्ियइमय 
चिरेको २००% 

 4403.99.90 ---अन्य  २००% 
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44.04  हपुको कयठ; कयठको 
चिरेको ियाँिय  (पोल); 
सतियरेको तर लम्बयइमय  
नचिरेको कयठको घोिय 
(पयइल), वकलो (वपकेट) 
र एकयपट्टी सतियररएको 
घोिो  (स्टेक); सयधयरण 
रुपले कयटंछयटं गरेको 
तर नदोब्रयएको, 
नबंग्ययएको, अरुर्ोक 
नबनयएको टेक्न े लठ्ठी, 
छयतयको डण्डी, 
औजयरको डण्डी िय 
त्यस्तै सयमयन बनयउन 
उपयिु हनुे ियलको 
कयठको छडी,  
िोइटयिोइटी कयठ 
(चिपउड) र यस्तै।  

 4404.10.00 -देिदयर जयसतको 
(कोसनफेरस) २००% 

 4404.20.00 -देिदयर जयसतको बयहेक 
(नन-्कोसनफेरस)  २००% 

44.05 4405.00.00 कयठको ऊन; कयठको 
वपठो। २००% 

44.06  रेल िय ट्रयमको कयठकय 
पटरीहरू (चस्लपर) 
(िस-टयइज)।  
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  -असंससि (नट 
इचम्प्रग्नेटेड)  

 4406.11.00 --कोणधयरी (कोसनफेरस) २००% 

 4406.12.00 --गैर कोणधयरी (नन-्
कोसनफेरस) २००% 

  -अन्याः   

 4406.91.00 --कोणधयरी (कोसनफेरस) २००% 

 4406.92.00 --गैर कोणधयरी (नन-्
कोसनफेरस) २००% 

44.07  लम्बयइमय चिरेको िय 
कयटेको (चिप्ड), तयछेको 
(स्लयइस्ड) िय बोिय 
हटयएको  (वपल्ड) रण्डय 
लगयएको िय नलगयएको, 
अपघथर्क लगयई 
चिल्ययएको िय 
नचिल्ययएको िय छेउमय 
जोड  (इन्ड ज्ियइन्टेड) 
गररएको िय नगररएको ६ 
एम.एम. भन्दय बढी 
मोटयइको कयठ।  

  -कोणधयरी (कोसनफेरस):  

 4407.11.00 --सल्लय (पयइनस 
जयतहरू) को २००% 
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 4407.12.00 --देिदयरु (एसबएस 
जयतहरू) र स्प्रसु वपससयय 
जयतहरू) को  २००% 

 4407.1३.00 --एस-पी-एफ (सरल 
(वपससयय प्रजयसतहरू), 
सल्लो (पयइनस 
प्रजयसतहरू) र देिदयरू 
(एबीएस प्रजयसतहरू)) को २००% 

 4407.1४.00 --हेम-फर (पचश्चमी 
हेमलक (सगुय हेटेरो 
वफल्लय) र देिदयरू 
(एबीएस प्रजयसतहरू)) को २००% 

 4407.19.00 --अन्य  २००% 

  -उष्णप्रदेशीय (ट्रवपकल) 
कयठकोाः  

 4407.21.00 --महोगनी स्िीटेसनयय 
(एसपीपी) २००% 

 4407.22.00 --सभरोलय, इम्बइुयय र 
ियल्सय २००% 

 4407.2३.00 --वटक २००% 

 4407.25.00 --गयढय रयतो मेरयन्ती, 
हलकुय रयतो मेरयन्ती र 
मेरयन्ती बकयउ २००% 
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 4407.26.00 --सेतो लौआन, सेतो 
मेरयन्ती, सेतो सेरययय, 
पहेंलो मेरयन्ती र एलयन २००% 

 4407.29.00 --अन्य  २००% 

  -अन्याः   

 4407.91.00 --ओकको   २००% 

 4407.92.00 --बीिको  २००% 

 4407.96.00 --भोजपत्र (बिथ) (बेटुलय 
जयतहरू) को २००% 

 4407.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र 
आस्पेन  (पोपलुस 
जयतहरू) को २००% 

 4407.99.00 --अन्य  २००% 
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44.08  पषृ्ठयिरण िय बयवहरी पत्र 
िढयउन े  (भेसनयररङ्ग) 
सनसमत्तकय ियदर  
(चशट्स) हरू (पटसलत 
कयष्ठ  (ल्ययसमनेटेड् उड) 
तयछेर (स्लयइससङ) प्रयप्त 
हनुे िस्त ु समेत), 
प्लयइउड  (स्तर कयष्ठ) 
िय यस्तै पटसलत कयष्ठ 
सनसमत्तकय ियदरहरू  
(चशट्स) तर्य रण्डय 
(प्लेन) लगयएको िय 
नलगयएको अपघथर्क 
लगयएको िय नलगयएको, 
दइु टुप्पय जोसडएकय   
(स्लयइस्ड) िय 
नजोसडएको िय छेउको 
जोड (इण्ड ज्ियइण्टेड्) 
गररएको िय नगररएको, 
६ सम. सम. मय नबढ्न े
मोटयइ (सर्कनेस) भएकय 
अन्य कयठ।  

 4408.10.00 -कोणधयरी  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.६।- 

  -उष्णप्रदेशीय (ट्रवपकल) 
कयठकोाः  
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 4408.31.00 --गयढय रयतो मेरयन्ती, 
हलकुय रयतो मेरयन्ती र 
मेरयन्ती बकयउ 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.६।- 

 4408.39.00 --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.६।- 

 4408.90.00 -अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.६।- 

४७.07  प्रसतलब्ध (ररकभडथ) (रद्दी 
र टुियटयिी) कयगत िय 
कयगतको गयतय (पेपर 
बोडथ)।    

  ४७०७.10.०० 

 

-अविरंचजत (अनचब्लज्ड) 
दृढ कयगत (ियफ्ट 
पेपर) िय कयगतगयतय 
(पेपर बोडथ) िय 
िोल्सीदयर कयगत 
(कोरुगेटेड पेपर) िय 
कयगतगयतय  (पेपर बोडथ) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  ४७०७.20.०० 

 

-संपूणथताः रङ्गीन  
नगरेको, मखुयतयय  
विरंचजत  रयसययसनक 
गभुो (पल्प) बयट 
बनयइएको अन्य कयगत 
र कयगत गयतय (पेपर 
बोडथ)    

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 
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  ४७०७.30.०० -मखुयताः ययचन्त्रक गभुो 
(मेकयसनकल पल्प) बयट 
बनयइएको कयगत िय 
कयगतगयतय (पेपरबोडथ) 
(जस्तै समयियरपत्र, 
पसत्रकय (जनथल्स) र 
त्यस्तै मदु्रण सयमग्रीहरु)  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ४७०७.90.०० -अन्य, नकेलयइएको  िय  
नछुट्ययइएको  रद्दी र 
टुियटयिीहरु (अिशेर्) 
(िेष्ट एण्ड स्क्र्ययप) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

७२.04  रद्दी फलयम र पत्र;ु पनु 
पगयसलन े फलयम िय 
इस्पयतको ईट आकयरको 
(इन्गोट) पत्र।ु 

 

  ७२०४.10.०० -रद्दी ढयलेको (कयस्ट) 
फलयमको रद्दी र पत्र 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

   -समचित स्पयत 
(एल्िययचस्टल) कय रद्दी 
र पत्राुः  

 

  ७२०४.21.०० --चियय नलयग्ने 
इस्पयतको 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  ७२०४.29.०० --अन्य  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  ७२०४.30.०० -वटनयिु फलयम िय 
इस्पयतकय रद्दी िय पत्र ु

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 
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   -अन्य रद्दी र पत्राुः   

  ७२०४.41.०० 

 

 

--गट्ठय (िण्डल) मय भए 
िय नभएकय,(कयरियनयको 
कयम पसछ सनस्केकय) 
टथसनथङ्ग, शेसभङ्ग, चिप्स, 
समसलङ्ग िेष्ट, स-डस्ट, 
वफसलङ्गस, वट्रसमङ्गस र 
स्टैचम्पङ्ग जस्तय छ्ययंकन, 
टुियटयिी र धूलो 
रुपकय पत्र ु

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  ७२०४.49.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  ७२०४.50.०० इूँट आकयरको (इनगट) 
पनु पगयसलने पत्र ु

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

७४ ०४ ७४०४.00.०० तयमय अिशेर् र पत्र।ु  प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

७६ ०२ ७६०२.००.०० अलसुमसनयम अिशेर् र 
पत्र।ु 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

७९ ०२ ७९०२.००.०० जस्तय अिशेर् र  
पत्रहुरु।  

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

८० ०२ ८००२.००.०० वटनको अिशेर् र  
पत्रहुरु। 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 
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८५.४८ ८५४८.००.०० यस भयगमय अन्यत्र 
उल्लेि  िय समयिेश  
नभएकय, यन्त्रयिली  
(मेससनरी) िय उपकरण 
(ऐपरेटस) कय िैद्यसुतक 
अङ्गहरु (पयट्सथ) । 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

८५ .४९  िैद्यसुतक (इलेचक्ट्रकल) र 
इलेक्ट्रोसनक अिशेर् 
(िेस्ट) तर्य पत्र ु
(स्क्र्ययप)  

  -प्रयर्समक सेलहरू, 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू र 
विद्यतु संिययकहरूकय 
अिशेर् र पत्र;ु प्रयिु 
प्रयर्समक सेलहरू, प्रयिु 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू र 
प्रयिु विद्यतु 
संिययकहरूकय अिशेर् र 
पत्र:ु   

 ८५४९.११.०० --सलड-एससड 
संिययकहरू 
(एक्यमुलेुटसथ) कय 
अिशेर् र पत्र;ु प्रयिु 
सलड-एससड विद्यतु 
संिययकहरू 
(एक्यमुलेुटसथ) 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 
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 ८५४९.१२.०० --अन्य,  सससय (सलड), 
क्ययडसमयम िय पयरो 
(मक्यूथरी) भएकय 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.१३.०० --रयसययसनक 
प्रकयरअनसुयर छयाँवटएकय 
(सटेड)  र सससय, 
क्ययडसमयम िय पयरो 
(मक्यूथरी) नभएकय । 

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.१४.०० --नछयाँवटएकय (अनसटेड)    
र सससय, क्ययडसमयम िय 
पयरो (मक्यूथरी)  

नभएकय । 
प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.१९.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  -मखुयतयय बहमूुल्य 
धयतकुो पनु:प्रयसप्त 
(ररकभरी) को कययथमय 
प्रयोग हनुे:  
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 ८५४९.२१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू, 
विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, 
क्ययर्ोड रे टू्यबको कयाँि  
िय अन्य सविय कयाँि, 
िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय 
पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू 

(पीसीबीहरू) भएकय 
िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.२९.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.३१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, 
प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू, 
विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, 
क्ययर्ोड रे टू्यबको कयाँि  
िय अन्य सविय कयाँि, 
िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय 
पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू 

(पीसीबीहरू) भएकय 
िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 
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 ८५४९.३९.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

  -अन्य:  
 ८५४९.९१.०० --प्रयर्समक सेलहरू, 

प्रयर्समक ब्ययट्रीहरू, 
विद्यतु संिययकहरू, 
मक्यूथरी-स्िीिहरू, 
क्ययर्ोड रे टू्यबको कयाँि  
िय अन्य सविय कयाँि, 
िय क्ययडसमयम, पयरो, 
सससय िय 
पोसलक्लोररसनकृत 
बयइफेनलहरू 
(पीसीबीहरू) भएकय 
िैद्यसुतक िय इलेक्ट्रोसनक 
अियिहरू (कम्पोनेन्ट्स)   

प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

 ८५४९.९९.०० --अन्य प्रसत वक.ग्रय. 
रु.10/- 

२. सनकयसी हनुे मयलिस्तकुो िगीकरणकय लयसग भन्सयर कयययथलयहरूले 
अनसूुिी-१ को पररच्छेद १ देचि २१ सम्म पने भयग १ देचि ९७ 
सम्ममय उचल्लचित उपशीर्थकको प्रयोग गनुथ पनेछ। 

३. चजल्लय िन कयययथलयको इजयजत सलई उद्योगले धूप िय हिनमय 
प्रयोग हनुे गरी सल्लयबयट बनयएको स-सयनय टुियहरू (चिप्स) 
(उपशीर्थक ४४०१.३१.०० र ४४०१.३९.००) सनकयसी गदयथ 
दश प्रसतशतमयत्र भन्सयर महसलु लयग्नेछ।  

४. संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त स्र्यपनयर्थ िवटने नेपयली 
सेनय, सशस्त्र प्रहरी र नेपयल प्रहरीको प्रयोगकय लयसग रिय 
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मन्त्रयलय िय गहृ मन्त्रयलयको ससफयररसमय लैजयने आमौड पसथनल 
क्ययररयर, सियरी सयधन, हयत हसतययर लगययत सबै प्रकयरकय 
मयलिस्त ुलगतमय रयिी सनकयसी गनथ ददइनेछ।   
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अनसूुिी -३ 

(दफय १० साँग सम्बचन्धत) 
सडक सनमयथण दस्तरु 

 

(१) देहययकय सियरी तर्य ढुियनीकय सयधन पैठयरी हुाँदयकय बित भन्सयर 
विन्दमुय र स्िदेशमय उत्पयदन हनु ेसियरी तर्य ढुियनीकय सयधनमय दतयथकय 
बित देहयय बमोचजमको सडक सनमयथण दस्तरु लयग्नेछ :- 

सियरी तर्य ढुियनीकय सयधनको वकससम दस्तरु 

(क) शीर्थक ८७.०२ मय पने बस, 
समनीबस, मयइिोबस, शीर्थक 
८७.०४ मय पने ट्रक, वट्रपर,   
डम्पर, लरी, ट्रकलरी,  समनीट्रक, 
समनीवट्रपर, बन्द कन्टेनर सवहतको 
ट्रक, ग्ययाँस िोक्ने बलेुट, ट्ययङ्कर, 
ट्रक िेसससमय जडयन भएको गयिेज 
कम्प्ययक्टर, ससमने्ट बल्कर। 

मूल्यको सयत प्रसतशत 

(ि) २००० सस.सस. सम्मकय शीर्थक 
८७.०२  र ८७.०३ मय पने 
कयर, जीप, भ्ययनहरु, शीर्थक 
८७.०४ मय पने ससङ्गल र डबल 
क्ययि वपकअप गयडी तर्य डेसलभरी 
भ्ययन  

मूल्यको आठ प्रसतशत 

(ग) २००० सस.सस. भन्दय मयसर्कय 
शीर्थक ८७.०२  र ८७.०३ मय 
पने कयर, जीप,  भ्ययनहरु, शीर्थक 
८७.०४ मय पने ससङ्गल र डबल 
क्ययि वपकअप गयडी तर्य डेसलभरी 
भ्ययन 

मूल्यको दश प्रसतशत 

(घ) धक्कय ददन े विद्यतुीय मोटर मयत्र 
भएकय कयर, जीप,  भ्ययन, (तीन 

मूल्यको पयाँि प्रसतशत 
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पयङ्कग्र े  ियहेक) 

(ङ) धक्कय ददने विद्यतुीय मोटर मयत्र 
भएकय बस, समसनबस, मयइिोबस र 
शीर्थक ८७.०४ मय पने धक्कय ददन े
विद्यतुीय मोटर मयत्र भएकय ढुियनीकय 
सयधन, (तीन पयङ्कग्र े  ियहेक) 

मूल्यको दईु दशमलि पयाँि 
प्रसतशत 

(ि) मोटरसयइकल र स्कुटर:  

  (अ) १२५ सस.सस. सम्मको प्रसत गोटय रु. १५,०००।– 

  (आ) १२५ सस.सस. नयघेको तर २५० 
सस.सस. ननयघकेो 

प्रसत गोटय रु. १८,०००।– 

  (इ) २५० सस.सस. नयघेको तर ४०० 
सस.सस. ननयघकेो 

प्रसत गोटय रु. ५०,०००।– 

  (ई) ४०० सस.सस. नयघेको  प्रसत गोटय रु.१,००,०००।– 

(ऊ) धक्कय ददन े विद्यतुीय मोटर मयत्र 
भएकय मोटरसयइकल र स्कुटर 

प्रसत गोटय रु. १०,०००।– 

(छ) धक्कय ददन े विद्यतुीय मोटर मयत्र 
भएकय तीन पयङ्कग्र े सियरी र ढुियनी 
सयधन 

प्रसत गोटय रु. १०,०००।– 

(ज) शीर्थक ८७.०३ र ८७.०४ मय 
पने अन्य तीन पयङ्कग्र े  सियरी तर्य 
ढुियनीकय सयधनहरु  

प्रसत गोटय रु.१५,०००।– 

 

(झ) मयसर् उल्लेि गररएिमोचजम 
ियहेककय शीर्थक ८७.०२, ८७.०३ र 
८७.०४ मय पने अन्य सियरी र 
ढुियनीकय सयधन 

मूल्यको दश प्रसतशत 

(ञ) शीर्थक ८७.०६ मय पने िेससस मूल्यको नौ प्रसतशत 

(ट) जनुसकैु प्रविययबयट शरुु दतयथ हनु 
आउने सियरी तर्य ढुियनीकय सयधनमय 
यस दफयमय उल्लेि भएअनसुयर न ैसडक 
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सनमयथण दस्तरु लयग्नेछ। 
 

(२) मयसर् दफय (१) मय जनुसकैु कुरय उल्लेि भएतयपसन तल उचल्लचित 
विर्यमय सोहीबमोचजम हनुेछ। 

(क) कूटनीसतक सनयोग तर्य कूटनीसतक सवुिधय प्रयप्त व्यचिले पैठयरी गने 
मोटरगयडी, अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गनथ समल्ने गरी 
बनयइएकय १५५ सी.सी. सम्मकय स्कूटर, दमकल, एम्बलेुन्स, 
शिबयहन र शीर्थक ८७.०५ मय पने विशेर् उदे्दश्य भएकय सयधनमय 
सडक सनमयथण दस्तरु लयग्नेछैन। 

(ि) ियलीस िय सोभन्दय बढी सीट िमतयकय कम्तीमय पयाँि िटय बस 
सयिथजसनक ययतयययतमय सञ्चयलन गने गरी दतयथ भएकय सहकयरी संस्र्य 
तर्य कम्पनीले उचल्लचित प्रयोजनको लयसग पैठयरी गने उि 
िमतयकय तययरी बस तर्य सतनकय िेसससमय सडक सनमयथण दस्तरु 
लयग्न ेछैन। 

(ग) संयिु रयष्ट्र संघको अनरुोधमय शयचन्त स्र्यपनयर्थ िवटने नपेयली सेनय, 
सशस्त्र प्रहरी र नेपयल प्रहरीको प्रयोगकय लयसग नेपयल सरकयर, रिय 
मन्त्रयलय िय गहृ मन्त्रयलयको ससफयररसमय नेपयलमय दतयथ नहनुे गरी 
अस्र्ययी पैठयरी हनुे सियरी तर्य ढुियनीकय सयधनमय सडक सनमयथण 
दस्तरु लयग्नेछैन। 

(घ) विमयनस्र्लसभत्र ययत्र ु टसमथनलदेिी ियययुयनसम्म ययत्र ु ल्ययउने र 
लैजयने गरी मयत्र िल्ने शतथमय नेपयल नयगररक उड्डयन प्रयसधकरणको 
ससफयररसमय पैठयरी हनुे बसमय सडक सनमयथण दस्तरु लयग्नेछैन। 

(ङ) नेपयल सरकयरबयट भन्सयर सवुिधय (कुटनीसतक सवुिधय) िय पणूथ िय 
आंचशक महसलु सवुिधय पयई िय नेपयल सरकयरको सनणथयबयट एक 

प्रसतशत भन्सयर महसलु सलई िय लगत िय बैङ्क ग्ययरेण्टीमय अस्र्ययी 
पैठयरी भएकय सियरी तर्य ढुियनीकय सयधन सबिी गरेमय िय उपहयर 
ददएमय िय आफैले उपयोग गरी स्र्ययी पैठयरीमय रुपयन्तरण गनथ 
ियहेमय एकपटक सडक सनमयथण दस्तरु सतरीसकेको भए पनुाः सडक 
सनमयथण दस्तरु लयग्ने छैन। सडक सनमयथण दस्तरु नसतरेको भए 
स्र्ययी पैठयरीमय रुपयन्तरण गदयथकय बित सडक सनमयथण दस्तरु 
लयग्नेछ। 
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(३) सडक सनमयथण दस्तरु सतरेको ससुनचश्चततय गरेर मयत्र सम्बचन्धत 
ययतयययत ब्यिस्र्य कयययथलयले सियरी तर्य ढुियनी सयधन दतयथ गनुथ 
पनेछ।भन्सयर कयययथलयबयट जयाँिपयस हुाँदय सडक सनमयथण दस्तरु 
असलु गनथ छुट भएको देचिएमय छुट भएको दस्तरु असलु गरेको 
प्रमयण भन्सयर कयययथलयबयट प्रयप्त भएपसछ मयत्र दतयथ गनुथ पनेछ। 

 

स्पष्टीकरण : यस अनसूुिीको प्रयोजनको लयसग,- 
(१) “मूल्य” भन्नयले आन्तररक उत्पयदन िय िररदको हकमय सियरी तर्य 

ढुियनी सयधनको सबिी सबजकमय उचल्लचित मूल्य असभिृवि कर 
सवहतको बीजक मूल्य, पैठयरीको हकमय भन्सयर महसलु, अन्ताःशलु्क, 
मूल्य असभिृवि कर तर्य भन्सयर सबन्दमुय लयग्ने सबै प्रकयरकय दस्तरु 
र शलु्क समयिेश भएको मूल्य सम्झन ुपछथ। 

(२) “जनुसकैु प्रविययबयट” भन्नयले सललयम, जफत, हस्तयन्तरण, िररद िय 
सबिीबयट दतयथ हनु आउन ेसियरी सयधन सम्झन ुपछथ। 
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अनसूुिी–४ 

   (दफय १२ साँग सम्बचन्धत) 
 िलचित्र विकयस शलु्क 

1. आसर्थक िर्थ २०७९/८० मय नपेयलमय िलचित्रको प्रदशथनमय 
िलचित्र घरले प्रदशथन गने विदेशी िलचित्रको सबै िेणीको प्रिेश 
शलु्कमय पन्र प्रसतशत िलचित्र विकयस शलु्क असलु गररनेछ। 

२. िलचित्र घरले क्ययसबन सञ्चयलन गनथ पयउने छ। विदेशी िलचित्र 
प्रदशथन गरे बयपत त्यस्तो क्ययसबनको सबै िेणीको वटकट 
सबिीबयट असलु गने िलचित्र विकयस शलु्कको दर प्रिेश 
शलु्कको बीस प्रसतशत हनुेछ। 

३.  िलचित्र घरले आफूले प्रदशथन गरेको िलचित्रको दैसनक वटकट 
सबिीको वििरण असभलेि सबिी ियतयमय दैसनक रूपमय अद्ययिसधक 
गनुथ पनेछ। िलचित्र घरले िलचित्र प्रदशथन सम्बन्धी वििरण 
सयप्तयवहक रूपमय कयठमयडौं उपत्यकयको हकमय िलचित्र विकयस 
बोडथ र सम्बचन्धत आन्तररक रयजस्ि कयययथलयमय तर्य अन्य िेत्रको 
हकमय आन्तररक रयजस्ि कयययथलय भएको चजल्लयमय सो 
कयययथलयमय र आन्तररक रयजस्ि कयययथलय नभएको चजल्लयमय कोर् 
तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयमय बझुयउन ुपनेछ। 

४. िलचित्र घरले विद्यतुीय प्रणयली (ई-वटकेवटङ्ग ससष्टम) बयट वटकट 
जयरी गरी केन्द्रीय िलचित्र व्यिस्र्यपन प्रणयली (सेन्ट्रल ससनेमय 
म्ययनेजमेन्ट) को सभथरसाँग सलङ्क गनुथ पनेछ। 

५. प्रकरण ४ बमोचजम तोवकएको समयमय विद्यतुीय प्रणयली जडयन 
तर्य केन्द्रीय सभथरसाँग सलङ्क नगरी वटकट जयरी गरेको पयइएमय 
त्यसरी जयरी गररएको वटकटबयट प्रयप्त रकमको पवहलो पटककय 
लयसग शतप्रसतशत एक पटकभन्दय बढीको लयसग दईु सय प्रसतशत 
जररबयनय लगयई असलु गररनेछ। 

6. प्रकरण १ र २ बमोचजमको शलु्क िलचित्र घरले असलु गरी 
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प्रत्येक मवहनयको शलु्क अको मवहनयको पच्िीस गतेसभत्र प्रकरण ५ 
को अधीनमय रही वििरणसवहत सम्बचन्धत आन्तररक रयजस्ि 
कयययथलय िय करदयतय सेिय कयययथलय िय सो कयययथलयहरू नभएको 
चजल्लयमय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयमय दयचिल गनुथ 
पनेछ। तोकेको समयमय शलु्क नबझुयउनेलयई प्रत्येक मवहनयको 
बझुयउन ु पने शलु्कको पच्िीस प्रसतशत जररबयनय लयग्नेछ। 
िलचित्र विकयस शलु्कको मयससक वििरण उचल्लचित अिसधसभत्र 
िलचित्र विकयस बोडथमय समते बझुयउन ु पनेछ। िलचित्र विकयस 
बोडथमय बझुयउन ु पने वििरण बक्स अवफस प्रणयलीबयट समेत 
पठयउन ुपनेछ। 

7. िलचित्र घरले िलचित्र प्रदशथन गरी िलचित्र प्रदशथन नगरेको भनी 
िय विदेशी िलचित्र प्रदशथन गरी नेपयली िलचित्र प्रदशथन गरेको हो 
भनी िय ियस्तविक वटकट सबिीभन्दय कम वटकट सबिी दैसनक 
सबिी ियतयमय जनयई झटु्टय वििरण ददएमय सनम्न बमोचजमको 
जररबयनय लगयई त्यसरी छसलएको िलचित्र विकयस शलु्क सवहत 
असलु गररनेछ:- 

(क) पवहलो पटक भए छसलएको िलचित्र विकयस शलु्कको 
शत प्रसतशत। 

(ि) दोस्रो पटक िय सोभन्दय बढी जसतसकैु पटक भए पसन 
छसलएको िलचित्र विकयस शलु्कको दईु सय प्रसतशत।  

8. प्रकरण ४ र ५ बमोचजम तोवकएको म्ययद व्यसतत भएको दईु 
मवहनयसभत्र जररबयनयसवहत शलु्क नबझुयउने िलचित्र घर बन्द गरी 
लयगेको शलु्क तर्य जररबयनय समेत सम्बचन्धत असधकृतले असलु 
गनेछ। समयमय वििरण पेश नगरेमय प्रसत मवहनय एक हजयर 
रुपैययाँ जररबयनय लयग्नेछ। 

9.  विपद्, उपकरणीय ममथत सम्भयर िय अन्य कुनै कयरणले सयत ददन 
िय सोभन्दय बढी ददन िलचित्र घर बन्द भएको व्यहोरय प्रकरण 
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११ मय उचल्लचित कयययथलयले प्रमयचणत गरेको अिस्र्यमय बन्द 
भएको ददनको िलचित्र विकयस शलु्क लयग्ने छैन। 

10.  विद्ययर्ीिगथको सहसुलयतको लयसग शसनबयर सबहयन ८ बजेको र 
सयिथजसनक सबदय परेकय ददनको सबहयन ८ बजेको िलचित्र 
प्रदशथनमय िलचित्र विकयस शलु्कमय पियस प्रसतशत छुट ददइनेछ।  

11.  यस अनसूुिी बमोचजम गरेको सनणथय उपर पैतीस ददनसभत्र रयजस्ि 
न्ययययसधकरणमय पनुरयिेदन लयग्नेछ।  

12. िलचित्र विकयस शलु्क सम्बन्धी प्रशयसन आन्तररक रयजस्ि 
कयययथलय िय करदयतय सेिय कयययथलय भएको चजल्लयमय सो 
कयययथलयले र आन्तररक रयजस्ि कयययथलय िय करदयतय सेिय 
कयययथलय नभएको चजल्लयमय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयले 
गनेछ।  

१3. िलचित्र विकयस शलु्कको अनगुमन िलचित्र विकयस बोडथले समेत 
गनेछ। िलचित्र विकयस शलु्कको स्र्लगत सनरीिणकय लयसग 
बोडथबयट िवटई आएकय कमथियरीलयई िलचित्र सम्बन्धी असभलेि, 
सबिी ियतय तर्य दशथक संखयय सम्बन्धी असभलेि िलचित्र घरले 
उपलब्ध गरयउन ु पनेछ। सम्बचन्धत आन्तररक रयजस्ि कयययथलय 
िय करदयतय सेिय कयययथलय िय कोर् तर्य लेिय सनयन्त्रक 
कयययथलयले आिश्यकतय अनसुयर अनगुमन तर्य सनरीिण गनेछन।्  

१4. िलचित्र घरकय सञ्चयलकले िलचित्र प्रदशथन गनुथभन्दय एक ददन 
अगयिै आफूले प्रयोग गने वटकटको ससलससलेियर नम्बर, 
िलचित्रको नयम र प्रदशथन गररने समसत िलचित्र विकयस बोडथ र 
आन्तररक रयजस्ि कयययथलय िय करदयतय सेिय कयययथलय िय कोर् 
तर्य लेिय सनयन्त्रक कयययथलयमय जयनकयरी गरयउन ुपनेछ र सोको 
असभलेि िलचित्र घरले रयख्न ुपनेछ। 

१5.  यस अनसूुिी बमोचजम असलु भएको िलचित्र विकयस शलु्कको 
नब्बे प्रसतशत रकम िलचित्र विकयस बोडथलयई र बयाँकी दश 
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प्रसतशत रकम आन्तररक रयजस्ि विभयगले तोकेको प्रवियय 
बमोचजम िलचित्र विकयस शलु्कको प्रशयसन गने कयययथलयको 
प्रशयससनक तर्य भौसतक सधुयर कययथमय ििथ गनथ सवकनेछ। 
िलचित्र विकयस बोडथले आफूले प्रयप्त गरेको िलचित्र विकयस शलु्क 
रकमको पच्िीस प्रसतशतभन्दय बढी रकम प्रशयससनक कययथमय ििथ 
गनथ पयउने छैन। 

१6. िलचित्र विकयस शलु्क सम्बन्धी अन्य प्रविययगत कुरय िलचित्र 
विकयस बोडथको ससफयररसमय आन्तररक रयजस्ि विभयगले तोके 
बमोचजम हनुेछ। 

१7. िलचित्र विकयस शलु्कको लेियपरीिण महयलेियपरीिकबयट 
हनुेछ।  
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