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आङ्झथिक अध्मादेश, २०७८ 
प्रभाणककयण ङ्झभङ्झत 
२०७८।०२।१५ 

सॊवत ्२०७८ सारको अध्मादेश नॊ. १२ 
 नऩेार सयकायको अथि सम्फन्धक प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो अध्मादेश 

प्रस्तावना: नेऩार सयकायको आङ्झथिक वषि २०७८/०७९ को अथि सम्फन्धक 
प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि याजस्व सङ्करन गने, कय घटाउने, फढाउने, छङ्टट ङ्छदने 
तथा याजस्व प्रशासन सम्फन्धक प्रचङ्झरत कानूनराई तत्कार सॊशोधन गनि आवश्मक 
बएको य हार सङ् घकम सॊसदको अङ्झधवेशन नबएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ११४ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ भङ्ञन्िऩङ्चयषद्को 
ङ्झसपाङ्चयसभा याष्डऩङ्झतफाट मो अध्मादेश जायी बएको छ। 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस अध्मादेशको नाभ "आङ्झथिक अध्मादेश, 

२०७८" यहेको छ।  
(२) मो अध्मादेशको दपा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, 

१०‚ ११, १२, १३, २०, २१‚ २२‚ २३‚ २४, २५‚ २६‚ २७‚ २८‚ 
२९‚ ३०‚ ३१‚ ३२‚ ३३‚ ३५‚ 36, ३८ य 39 तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनछेन ्
य अन्म दपाहरू सॊवत ्२०७८ सार साउन १ गतेदेङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछन।् 

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

  (२) ङ्झनकासक हङ्टन ेभारवस्तङ्टभा अनङ्टसूचक-२ फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर 
रगाइन ेय असङ्टर गङ्चयनेछ।  

३. बन्साय सेवा दस्तङ्टय: ङ्झनकासक वा ऩैठायी हङ्टन ेभारवस्तङ्टको प्रङ्झत प्रऻाऩनऩिभा 
ङ्झनकासक फाऩत एक सम रुऩैमाॉ य ऩैठायी फाऩत ऩाॉच सम रुऩैमाॉ बन्साय सेवा 
दस्तङ्टय रगाइने य असङ्टर गङ्चयनछे।  

  तय ङ्झनकासक भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट, कूटनकङ्झतक तथा भहसङ्टर 
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सङ्टङ्जवधाभा ङ्झनकासक वा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट तथा भहसङ्टर ङ्झतयी अस्थामक 
ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट, हवाईभागिफाट माि ङ्टरे आपूसॉगै रैजाने भारवस्तङ्ट य 
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ भूल्मको ङ्झनकासक वा ऩैठायी हङ्टन ेभारवस्तङ्टभा बन्साय 
सेवा दस्तङ्टय राग्ने छैन। 

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

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

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

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

७. स्वास््म जोङ्ञिभ कय: (१) ङ्जवदेशफाट ऩैठायी हङ्टने य स्वदेशभा उत्ऩाङ्छदत 
ङ्झफॉडकभा प्रङ्झत ङ्ञिल्री ऩच्चकस ऩैसा‚ च ङ्टयोट य ङ्झसगायभा प्रङ्झत ङ्ञिल्री ऩचास 
ऩैसा य िाने सङ्टती, िैनक, गङ्टट्िा, ऩान भसराभा प्रङ्झत ङ्जकरोग्राभ चारीस 
रुऩैमाॉका दयरे सभदयभा स्वास््म जोङ्ञिभ कय रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

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

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

८.  ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क: (१) ङ्जवदेशभा अध्ममन गनि जाने ङ्जवद्याथीराई ङ्ञशऺण 
शङ्टल्क फाऩत ङ्जवदेशक भङ्टद्राको सटही सङ्टङ्जवधा ङ्छदॉदा त्मस्तो सटही यकभभा दङ्टई 
प्रङ्झतशत ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क रगाइने य असङ्टर गङ्चयनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवदेशक भङ्टद्राको सटही सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध 
गयाउन े फैङ्क वा ङ्जवत्तकम सॊस्थारे ङ्ञशऺा सेवा शङ्टल्क फाऩत सङ्करन गयेको 
यकभ अको भङ्जहनाको ऩच्चकस गतेङ्झबि याजस्व िाताभा जम्भा गयी सोको 
ङ्जववयण सङ्जहतको जानकायी सम्फङ्ञन्धत याजस्व कामािरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

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

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

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

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

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

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

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय सङ घकम 
सङ्ञ चत कोषभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  

  (४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्करन बएको दस्तङ्टयको ङ्जववयण 
भाङ्झसक रुऩभा नेऩार सयकाय‚ अथि भन्िारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
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११. सडक भभित तथा सङ्टधाय दस्तङ्टय: सडक भभित तथा सङ्टधाय गनि ङ्जवदेशफाट 
नेऩारभा ऩैठायी हङ्टने ऩेट्रोरभा प्रङ्झत ङ्झरटय चाय रुऩैमाॉ य ङ्झडजेरभा प्रङ्झत ङ्झरटय 
दङ्टई रुऩैमाॉ सडक भभित तथा सङ्टधाय दस्तङ्टय बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा रगाई असङ्टर 
गङ्चयनेछ। 

१२. चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क: नेऩारभा चरङ्ञचि घयरे प्रदशिन गने ङ्जवदेशक 
चरङ्ञचिको प्रवेश शङ्टल्कभा अनङ्टसूचक-४ फभोङ्ञजभ चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क 
रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ।  

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

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

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि शङ्टल्क दाङ्ञिर नगयेभा 
सम्फङ्ञन्धत ऩैठायीकतािफाट वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशत ब्माजसङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ।  

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

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

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

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको शङ्टल्क दूयसञ्चाय सेवा उऩरब्ध 
गयाउन े ङ्झनकामरे असङ्टर गयी प्रत्मेक भङ्जहनाको शङ्टल्क अको भङ्जहनाको 
ऩच्चकस गतेङ्झबि याजस्व िाताभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि शङ्टल्क दाङ्ञिर नगयेभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशत ब्माजसङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ।  

(४) टेङ्झरपोन स्वाङ्झभत्व शङ्टल्कको प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व 
ङ्जवबागरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

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

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

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

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

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

१६. क्माङ्झसनो योमल्टी: (१) नेऩारभा यहेका क्माङ्झसनो सञ्चारन गनि इजाजतऩि 
प्राप्त व्मङ्ञि वा सॊस्थारे क्माङ्झसनो सञ्चारन गये फाऩत वाङ्जषिक चाय कयोड 
रुऩैमाॉ य आधङ्टङ्झनक भेङ्ञशन वा उऩकयणको भाध्मभफाट भाि िेराइने िेरको 
राङ्झग वाङ्जषिक एक कयोड रुऩैमाॉ योमल्टी ङ्झतनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग एउटा इजाजतऩिफाट 
एक स्थानभा भाि त्मस्तो िेर सञ्चारन गनि ऩाइनेछ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको योमल्टी फाऩतको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
क्माङ्झसनो सञ्चारन गनि इजाजतऩि प्राप्त व्मङ्ञि वा सॊस्थारे आङ्झथिक वषि 
प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि नेऩार सयकाय‚ सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा 
नागङ्चयक उड्डमन भन्िारमभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि योमल्टी यकभ दाङ्ञिर 
नगने व्मङ्ञि वा सॊस्थाफाट सो अवङ्झध नाघेको तकन भङ्जहनासम्भको राङ्झग 
उि योमल्टी यकभको ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे थऩ शङ्टल्क य सो अवङ्झध ऩङ्झछ 
त्मस्तो फाॉकी योमल्टी यकभभा तकस प्रङ्झतशतका दयरे वाङ्जषिक थऩ शङ्टल्क 
रगाई त्मस्तो यकभ असङ्टर गङ्चयनेछ।  

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

(६) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ क्माङ्झसनो सञ्चारन गनि वा आधङ्टङ्झनक 
भेङ्ञशन वा उऩकयणको भाध्मभफाट िेराइने िेरको राङ्झग इजाजतऩि प्राप्त 
व्मङ्ञि वा सॊस्थारे क्माङ्झसनो सञ्चारन गये फाऩत आङ्झथिक वषि २०७६/७७ 
सम्भको फक्मौता योमल्टी ऩूयै य सोभा रागेको थऩ शङ्टल्क तथा वाङ्जषिक थऩ 
शङ्टल्कको ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ् २०७८ सार चैत भसान्तङ्झबि 
फङ्टझाएभा आङ्झथिक वषि २०७६/७७ सम्भको फाॉकी थऩ शङ्टल्क य वाङ्जषिक थऩ 
शङ्टल्क छङ्टट ङ्छदइनेछ।  

१७. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोष सम्फन्धक व्मवस्था: (१) आमकय ऐन, २०५८ को 
अनङ्टसूचक–१ को दपा १ फभोङ्ञजभ एकर प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको वाङ्जषिक चाय 
राि रुऩैमाॉसम्भ योजगायीको आम बएभा सो आमभा एक प्रङ्झतशतका दयरे 
य दम्ऩङ्ञत्तको हकभा वाङ्जषिक चाय राि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ योजगायी 
आम बएभा एक प्रङ्झतशतका दयरे कय राग्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कय यकभ ब ङ्टिानकका फित 
स्रोतभा कट्टक गयी असङ्टर गङ्चयनछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ असङ्टर गङ्चयएको यकभ छङ्ट टै्ट याजस्व 
िाताभा जम्भा गङ्चयनेछ। 
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(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
ङ्झनवतृ्तबयण फाऩतको आम‚ ङ्झनवतृ्तबयण कोष य मोगदानभा आधाङ्चयत 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा मोगदान गने प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको आमभा मस दपा 
फभोङ्ञजभको कय राग्न ेछैन। 

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

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

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

(4) उऩदपा (१), (२) य (3) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको छङ्टट सङ्टङ्जवधाको 
कसैरे दङ्टरुऩमोग गयेभा वा कङ्ट नै िास प्रमोजनको राङ्झग छङ्टट सङ्टङ्जवधाभा प्राप्त 
गयेको भारवस्तङ्ट अन्म कामिभा प्रमोग गयेभा त्मसयी छङ्टट ङ्छदइएको दस्तङ्टय, 
शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय यकभ असङ्टर गयी सो यकभ फयाफय जङ्चयफाना गयी 
असङ्टर गङ्चयनेछ। 
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(5) मस दपा फभोङ्ञजभ कयको दय घटाइएको, फढाइएको वा कङ्ट नै 
दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहसङ्टर वा कय आॊङ्ञशक वा ऩूणि रुऩभा छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जववयण 
प्रत्मेक वषि नेऩार सयकाय‚ अथि भन्िारमरे सङ घकम सॊसदभा ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ। 

  (६) मस दपा फभोङ्ञजभ दय घटाइएको, फढाइएको वा छङ्टट 
ङ्छदइएको सूचना नेऩार याजऩिभा प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ।  

१९. प्रङ्जिमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पङ्ट कङ्ट वा गनि सक्न:े (१) भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२, अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८, आमकय ऐन, २०५८, 
बन्साय ऐन, २०६४ वा मस अध्मादेशको कामािन्वमनको िभभा साविजङ्झनक 
शाङ्ञन्त य व्मवस्थाभा गम्बकय िरर ऩङ्टगेको वा साविजङ्झनक आवागभनभा 
अवयोध बएको वा ङ्जवऩद्को कायणरे उङ्ञल्रङ्ञित ऐनरे प्रदान गयेको कङ्ट नै 
सङ्टङ्जवधा उऩबोग गनि नऩाउन ेअवस्था ङ्झसजिना बएभा, कङ्ट नै जङ्जटरता देङ्ञिएभा 
वा उङ्ञल्रङ्ञित ऐन वा मस अध्मादेशको कामािन्वमनभा कङ्ट नै फाधा अड्काउ 
ऩनि गएभा नेऩार सयकाय‚ अथि भन्िारमरे आवश्मकता अनङ्टसाय अवङ्झध थऩ 
गनि, प्रङ्जिमा सयरीकयण गनि वा कामािन्वमनभा देङ्ञिएको फाधा अड्काउ 
पङ्ट कङ्ट वा गनि सक्नेछ। 

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

२०. प्रशासकीम ऩङ्टनयावरोकन वा ऩङ्टनयावेदनभा यहेका भङ्टद्दा ङ्जपताि ङ्झरई कय ङ्झतयेभा 
शङ्टल्क, थऩ दस्तङ्टय तथा जङ्चयफाना ङ्झभन्हा सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कय ऐन‚ 2052‚ अन्त्शङ्टल्क ऐन‚ 2058 य आमकय ऐन‚ 
2058 फभोङ्ञजभ सॊवत ् २०७७ सार असाय भसान्तङ्झबि बएको कय 
ङ्झनधाियण वा अन्त:शङ्टल्क ङ्झनधाियण वा सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियणउऩय ङ्ञचत्त 
नफङ्टझाई आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबाग सभऺ प्रशासकीम ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदई ङ्जवचायाधकन यहेका वा ङ्जवबागको ङ्झनणिमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझाई याजस्व 
न्मामाङ्झधकयण वा अदारतभा ऩङ्टनयावेदनभा गई ङ्जवचायाधकन यहेका भङ्टद्दाभध्मे 
झङ्टट्टा तथा नक्करी फकजक सम्फन्धभा बएको कय ङ्झनधाियण वा सॊशोङ्झधत कय 
ङ्झनधाियण फाहेकका भङ्टद्दा सम्फङ्ञन्धत कयदातारे ङ्जपताि ङ्झरई त्मस्तो ङ्झनधाियणफाट 
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कामभ बएको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय, अन्त्शङ्टल्क य आमकय फाऩतको कय वा 
अन्त्शङ्टल्क यकभ य मस उऩदपाको सङ्टङ्जवधा उऩबोग गनि ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
ङ्झभङ्झतसम्भको ब्माजको ऩचास प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ् २०७८ सार भङ ङ्झसय 
भसान्तङ्झबि फङ्टझाएभा सो भा रागेको शङ्टल्क‚ थऩ दस्तङ्टय, जङ्चयफाना तथा फाॉकी 
ब्माज ङ्झभन्हा हङ्टनेछ।  

२१. फक्मौता ङ्झभन्हा सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०1५ 
फभोङ्ञजभ रगत कामभ बई हारसम्भ असङ्टर हङ्टन नसकेको फक्मौता यकभ‚ 
आमकय ऐन, २०३१ फभोङ्ञजभ रगत कामभ बई हारसम्भ असङ्टर हङ्टन 
नसकेको फक्मौता यकभ य भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन‚ २०५२ रे प्रङ्झतस्थाऩन 
गयेका होटर कय, भनोयञ्जन कय, ठेक्का कय य ङ्झफिीकय ऐन फभोङ्ञजभ रगत 
कामभ बई हारसम्भ असङ्टर हङ्टन नसकेको फक्मौता यकभभध्मे अन्त्शङ्टल्क 
वा कय यकभको ऩचहत्तय प्रङ्झतशत यकभ सॊवत ् २०७८ सार ऩङ्टस 
भसान्तङ्झबि फङ्टझाएभा सोभा रागेको जङ्चयफाना‚ शङ्टल्क, ब्माज य फाॉकी 
अन्त्शङ्टल्क वा कय ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

 (२) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२‚ अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ य 
आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ सॊवत ्२०७६ सार असाय भसान्तसम्भ कय 
ङ्झनधाियण वा अन्त्शङ्टल्क ङ्झनधाियण वा सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियण बई फक्मौता 
यहेको यकभभध्मे झङ्टट्टा तथा नक्करी फकजक सम्फन्धभा बएको कय 
ङ्झनधाियणफाट कामभ बएको फक्मौता फाहेक अन्म फक्मौताको हकभा कय वा 
अन्त्शङ्टल्क यकभ य मस उऩदपाको सङ्टङ्जवधा उऩबोग गनि ङ्झनवेदन ङ्छदएको 
ङ्झभङ्झतसम्भको ब्माज सॊवत ् २०७८ सार ऩङ्टस भसान्तङ्झबि फङ्टझाएभा सोभा 
रागेको शङ्टल्क, थऩ दस्तङ्टय य जङ्चयफाना ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

(३) गैय नापाभूरक साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्था तथा 
ङ्जवद्यङ्टतकम सञ्जारभा आधाङ्चयत सवायी सेवा उऩरब्ध गयाउन े सञ्चारकराई 
भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२ य आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ 
आन्तङ्चयक याजस्व कामािरमफाट सॊवत ्२०७८ सार जेठ १५ गतेबन्दा अङ्ञघ 
कय ङ्झनधाियण वा सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधाियण बई न्माङ्जमक प्रङ्जिमाभा नयहेका 
त्मस्ता कयदातारे सॊवत ् २०७८ सार ऩङ्टस भसान्तङ्झबि फक्मौता ङ्झभन्हाको 
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राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो फक्मौता ङ्झभन्हा हङ्टनेछ।  
 

२२. उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩि जायी गये फाऩतको कय, थऩ दस्तङ्टय, ब्माज य जङ्चयफाना 
ङ्झभन्हा सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् ङ्झनकासक प्रमोजनको राङ्झग उत्ऩङ्ञत्तको 
प्रभाणऩि जायी गने ङ्झनकाम वा सॊस्थारे सॊवत ् २०७८ सार जेठ १४ 
गतेसम्भ त्मस्तो प्रभाणऩि जायी गये फाऩत फङ्टझाउन फाॉकी भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
कय वा सो ङ्झभङ्झतसम्भ आन्तङ्चयक याजस्व कामािरमफाट कय ङ्झनधाियण बई 
फङ्टझाउन फाॉकी यहेको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय य सोभा रागेको ब्माज, थऩ दस्तङ्टय 
य जङ्चयफाना ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

२३. टे्रङ्जकङ्ग तथा टङ्टय प्माकेजभा राग्न े थऩ दस्तङ्टय, ब्माज य जङ्चयफाना ङ्झभन्हा 
सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) ट्राबर तथा टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सकको कायोफाय गने 
व्मङ्ञिरे ङ्जवगतभा टे्रङ्जकङ्ग तथा टङ्टय प्माकेजभा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय राग्ने 
कायोफायराई कय छङ्टटको ङ्झफिी अन्तगित देिाई भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय 
सॊकरन य दाङ्ञिर नगयेकोभा सॊवत ् २०७८ सार जेठ १४ गतेसम्भको 
कायोफायको स्वमॊ घोषणा गयी त्मस्तो कायोफायभा राग्ने भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय 
सॊवत ्२०७८ सार ऩङ्टस भसान्तङ्झबि दाङ्ञिर गयेभा सोभा राग्ने थऩ दस्तङ्टय, 
ब्माज य जङ्चयफाना ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कय छङ्टटको ङ्झफिी अन्तगितको 
कायोफायभा आन्तङ्चयक याजस्व कामािरमफाट कय ङ्झनधाियण बई ङ्झतनि फाॉकी 
यहेको फक्मौता कयभध्मे ङ्झनधािङ्चयत कय यकभ सॊवत ् २०७८ सार ऩङ्टस 
भसान्तङ्झबि दाङ्ञिर गयेभा सोभा रागेको थऩ दस्तङ्टय, ब्माज य जङ्चयफाना 
ङ्झभन्हा हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बएको कय ङ्झनधाियण उऩय प्रशासकीम 
ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबाग वा याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा 
ङ्झनवेदन ङ्छदई भङ्टद्दा ङ्जवचायाधकन यहेको व्मङ्ञिरे त्मस्तो भङ्टद्दा ङ्जपताि ङ्झरई 
ङ्झनधािङ्चयत कय यकभ सॊवत ् २०७८ सार ऩङ्टस भसान्तङ्झबि दाङ्ञिर गयेभा 
सोभा रागेको थऩ दस्तङ्टय, ब्माज य जङ्चयफाना ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 
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२४. स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाराई थऩ दस्तङ्टय य ब्माज ङ्झभन्हा सम्फन्धक ङ्जवशेष 
व्मवस्था् स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थारे भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय राग्ने वस्तङ्ट वा 
सेवा िङ्चयद गदाि ङ्झतयेको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ङ्झफिीभा सॊकरन गयेको भूल्म 
अङ्झबवङृ्जि कयभा ङ्झभरान हङ्टन नसकेको फाॉकी यकभ स्वास््म सेवाभा राग्दै 
आएको भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय िायेज बई कय ङ्जववयणभा डेङ्जवट सभामोजन 
गदाि ङ्झतनि फङ्टझाउन फाॉकी यहेको यकभभध्मे त्मसयी सभामोजन गयेको कय 
यकभ सॊवत ्२०७९ सार असाय भसान्तङ्झबि फङ्टझाएभा सोभा रागेको थऩ 
दस्तङ्टय य ब्माज ङ्झभन्हा हङ्टनेछ।  

२५. ढङ्टवानक साधनको बाडा फाऩतको िचि कट्टक सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् ढङ्टवानक 
सेवा प्रदामक व्मवसामकरे आफ्नो व्मवसाम सञ्चारनको राङ्झग आङ्झथिक वषि 
२०७६/७७ भा स्थामक रेिा नम्फय नबएका प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिफाट 
ढङ्टवानकका साधन बाडाभा ङ्झरई त्मस्तो बाडा फाऩतको यकभ ब ङ्टिानक गदाि 
आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ को उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक 
वाक्माॊशको िण्ड (८) फभोङ्ञजभ अङ्झग्रभ कय कट्टक गयी ब ङ्टिानक गयेकोभा सो 
ऐनको दपा २१ को उऩदपा (१) को िण्ड (घ२) फभोङ्ञजभको फकजक 
नबए ऩङ्झन त्मसयी ब ङ्टिानक गङ्चयएको बाडा फाऩतको यकभ सो आम वषिको 
कयमोग्म आम गणना गदाि िचि कट्टक गनि ऩाउनेछ। 

२६. अन्त्शङ्टल्क इजाजतऩि नवककयण सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) अन्त्शङ्टल्क 
ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ इजाजतऩि ङ्झरई तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबि नवककयण 
नगयाउन े इजाजतऩिवारारे इजाजतऩि नवककयण गयाई कायोफायराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदन चाहेभा सॊवत ्२०७८ सार साउन भसान्तङ्झबि प्रत्मेक वषिको 
राङ्झग नवककयण फाऩत राग्ने दस्तङ्टय फङ्टझाई नवककयण गयेभा राग्ने जङ्चयफाना 
ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

       (२) उऩदपा (१) भा तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबि नवककयण नगयाउन े
इजाजतऩिवाराको इजाजतऩि स्वत् िायेज हङ्टनेछ।  

२७. ङ्ञजएसएभ भोafइर सेवा इजाजतऩिको दोस्रो नवककयण दस्तङ्टयको िचि कट्टक 
तथा आम रेिाङ्कन सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) नेऩार सयकाय, 
भङ्ञन्िऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत 2076/02/10 को ङ्झनणिम अनङ्टसाय नेऩार दूयसञ्चाय 
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कम्ऩनक ङ्झरङ्झभटेडको ङ्ञजएसएभ भोafइर सेवा इजाजतऩिको दोस्रो नवककयण 
फाऩत आङ्झथिक वषि 2070/71 देङ्ञि आङ्झथिक वषि 2075/76 सम्भको 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने दस्तङ्टय आङ्झथिक वषि २०७५/७६ देङ्ञि ऩाॉच ङ्जकस्ताभा ब ङ्टिानक 
गने सङ्टङ्जवधा प्रदान बए फभोङ्ञजभ प्रत्मेक वषि ब ङ्टिानक गनङ्टि ऩने ङ्जकस्ता फाऩतको 
यकभ नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनक ङ्झरङ्झभटेडरे ब ङ्टिानक गयेको आम वषिभा 
आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ कयमोग्म आम गणना गदाि िचि कट्टक गनि 
ऩाउनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनक ङ्झरङ्झभटेडरे 
ङ्जकस्ताफन्दी रुऩभा ब ङ्टिानक गयेको नवककयण दस्तङ्टय फाऩतको यकभ नेऩार 
दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयणरे त्मसयी ब ङ्टिानक प्राप्त बएको आम वषिभा आमकय ऐन, 
२०५८ फभोङ्ञजभ कयमोग्म आम गणना गदाि आमभा सभावेश गयी कय 
दाङ्जमत्व ब ङ्टिानक गनङ्टि ऩनेछ। 

२८. कोङ्झबड-१९ को सङ  िभणफाट प्रबाङ्जवत कायोफायभा कय छङ्टट सहङ्टङ्झरमत 
सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) फकस राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफाय वा दङ्टई 
रािसम्भ आम बई आमकय ऐन, २०५८ को दपा ४ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ कय राग्न ेकयदाताराई आम वषि २०७७/७८ भा राग्ने कयभा 
नब्फे प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

      (२) आमकय ऐन, २०५८ को  दपा ४ को उऩदपा (४क) 
फभोङ्ञजभ कायोफायको आधायभा कय फङ्टझाउने फकस राि रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩचास 
राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफाय बएका कयदाताराई आम वषि २०७७/७८ 
भा राग्ने कयभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

  (३) एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको व्मावसाङ्जमक कायोफाय बएका 
व्मङ्ञिराई आम वषि २०७७/७८ भा आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभ 
राग्ने कयभा ऩचास प्रङ्झतशतरे छङ्टट हङ्टनेछ। 

  (४) होटर‚ ट्राबर‚ टे्रङ्जकङ्ग‚ चरङ्ञचि व्मवसाम (ङ्झनभािण, ङ्जवतयण 
तथा प्रदशिन), ऩाटी प्मारेस‚ सञ्चाय गहृ (ङ्झभङ्झडमा हाउस), मातामात वा 
हवाई सेवाको एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी कायोफाय गने व्मङ्ञिराई आम 
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वषि २०७७/७८ भा आमकय ऐन, २०५८ फभोङ्ञजभको कयमोग्म आमभा 
एक प्रङ्झतशत भाि कय राग्नछे। 

  (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको व्मवसामभा आम वषि २०७६/७७ 
य २०७७/७८ भा नोक्सानक बएको यहेछ बने आमकय ऐन, २०५८ को 
दपा २० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ त्मस्तो नोक्सानक कट्टक गनि ऩाउन े
अवङ्झधभा तकन वषि थऩ हङ्टनेछ। 

२९. कोयोना सङ  िभण योकथाभ‚ ङ्झनमन्िण तथा उऩचाय कोषभा मोगदान गयेको 
िचि सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् कङ्ट नै व्मङ्ञिरे आङ्झथिक वषि २०७७/७८ भा 
नेऩार सयकाय‚ प्रदेश सयकाय वा स्थानकम तहरे स्थाऩना गयेको कोयोना 
सङ  िभण योकथाभ‚ ङ्झनमन्िण तथा उऩचाय कोषभा मोगदान गयेको यकभ 
उि वषिको कयमोग्म आम गणना गदाि िचि कट्टक गनि ऩाउनेछ। 

३०. कोङ्झबड-१९ फाट सङ  िङ्झभत ङ्झफयाभकको उऩचाय व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
आवश्मक ऩने स्वास््म साभग्रकभा कय छङ्टट सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् कोङ्झबड-
१९ फाट सङ  िङ्झभत ङ्झफयाभकको उऩचाय व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक ऩने 
बन्साय उऩशकषिक 2804.40.१0 भा ऩने भेङ्झडकर ग्रडे अङ्ञक्सजन 
(ङ्झरङ्ञक्वड एण्ड ग्माङ्ञस्मस अङ्ञक्सजन), उऩशकषिक 9019.20.९0 भा ऩने 
हेल्भेटस ्पय नन-्इनबेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटसि, उऩशकषिक 7311.00.10 भा ऩने 
अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन कन्टेनय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन ट्याङ्क, 
अङ्ञक्सजन क्माङ्झनस्टय, आई एस ओ कन्टेनस्ि पय ङ्झसङ्जऩङ्ग अङ्ञक्सजन य 
िोजेङ्झनक योड ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय अङ्ञक्सजन, उऩशकषिक 8421.39.10 
भा ऩने भ्माक्मङ्टभ प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्झब.ङ्जऩ.एस.ए.), प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग 
एडजोप्सिन (ङ्जऩ.एस.ए.) अङ्ञक्सजन प्रान्ट्स,् य िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन एमय 
सेऩेयेसन मङ्टङ्झनट्स (ए.एस.मङ्ट.), उऩशकषिक 8481.80.२0 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
ङ्झसङ्झरन्डय बल्ब, उऩशकषिक 9018.31.00 भा ऩने ङ्झसङ्चयन्ज ऩम्ऩ, इन्फ्मङ्टजन 
ऩम्ऩ, उऩशकषिक 9018.39.00 भा ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानङ्टरा, य 
उऩशकषिक 9018.19.२0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट भङ्झनटय, उऩशकषिक 
9019.20.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन कन्सन्टे्रटय; उऩशकषिक 9019.20.20 
भा ऩने बेन्ट्यङ्टयी भास्क, ङ्चयजभ्वािमय भास्क, बेङ्ञन्टरेटय भास्क य नन ्इन्बेङ्झसब 
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बेङ्ञन्टरेटय भास्क;  उऩशकषिक 9019.20.90 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय सङ्जकि ट, 
अङ्ञक्सजन कनेक्टसि एण्ड ट्यङ्टङ्झफङ्ग, ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामस्ि एण्ड बाइयर ङ्जपल्टस्ि पय 
बेङ्ञन्टरेटसि, ओयो-नेसर भास्क एण्ड नेसर भास्क पय नन ् इन्बेङ्झसब 
बेङ्ञन्टरेटस्ि; उऩशकषिक 8422.30.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्जपङ्झरङ्ग ङ्झसस्टभ; 
उऩशकषिक 8405.10.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय, ट्यङ्टङ्झफङ्ग, 
उऩशकषिक 9026.80.१0 भा ऩने अङ्ञक्सजन फ्रोङ्झभटय य अङ्ञक्सजन 
येगङ्टरेटसि, य उऩशकषिक 9402.90.१0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट.फेड, उऩशकषिक 
९०२७.८०.१० भा ऩने ब्रड ग्माॉस एनाराइजय य 3004.90.90 भा 
ऩने येम्डेङ्झसङ्झबयको ऩैठायी‚ उत्ऩादन य ङ्झफिी ङ्जवतयणभा राग्ने बन्साय भहसङ्टर‚ 
अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय सॊवत ्2078 सार ऩङ्टस भसान्तसम्भ 
छङ्टट हङ्टनेछ। 

३१. व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी फाऩतको यकभ स्वास््म ऺिेभा िचि गयेभा 
िचि कट्टक सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् आङ्झथिक वषि 2077/78 भा 
व्मावसाङ्जमक साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी फहन गने प्रमोजनका राङ्झग छङ्टट्याइएको 
यकभभध्मे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमरे तोकेको 
ङ्जवङ्ञशष्टककृत अस्ऩतार ङ्झनभािण तथा कोङ्झबड- 19 को उऩचायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
स्वास््म उऩकयण तथा साभग्रकभा बएको िचि आमकय प्रमोजनका राङ्झग 
कट्टक गनि ऩाउनेछ। 

३२. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा मोगदान फाऩतको यकभ हस्तान्तयण सम्फन्धक ङ्जवशेष 
व्मवस्था् मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोष ऐन‚ २०७४ फभोङ्ञजभ 
स्थाऩना बएको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा सहबागक बएको वा हङ्टन चाहन ेकङ्ट नै 
मोगदानकतािरे स्वककृत अवकाश कोषभा जम्भा गयेको यकभ सॊवत ्२०७८ 
सार चैत भसान्तङ्झबि साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषभा हस्तान्तयण गयेभा त्मसयी 
हस्तान्तयण गङ्चयएको यकभभा आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ फभोङ्ञजभ 
अवकाश ब ङ्टिानक फाऩत कय कट्टक गनङ्टि ऩने छैन। 

३३. प्राइबेट पभि तथा कम्ऩनक नवककयण शङ्टल्क ङ्झभन्हा सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् 
प्राइबेट पभि यङ्ञजषे्डशन ऐन, २०१४ तथा कम्ऩनक ऐन, २०६३ फभोङ्ञजभ 
दताि बएका आङ्झथिक वषि २०७५/७६ सम्भको वाङ्जषिक ङ्जववयण नफङ्टझाएका 
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तथा नवककयण नगयेका पभि तथा कम्ऩनकरे सॊवत ् २०७८ सार असोज 
भसान्तङ्झबि ङ्जववयण य जङ्चयफाना तथा शङ्टल्कको दश प्रङ्झतशत यकभ फङ्टझाएभा 
फाॉकी जङ्चयफाना तथा शङ्टल्क ङ्झभन्हा हङ्टनेछ। 

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

३५.  भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, २०५२ भा सॊशोधन् भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय ऐन, 

२०५२ को,– 
(१) दपा १० को उऩदपा (२) को सट्टा देहामको उऩदपा (२) 

याङ्ञिएको छ्- 
"(२) कङ्ट नै व्मङ्ञिरे कायोफाय गयेको वस्तङ्ट वा सेवाभा कय 

राग्ने बएभा त्मसयी कय रागेको वा कायोफाय सञ्चारन गयेको 
ङ्झभङ्झतरे तकस ङ्छदनङ्झबि त्मस्तो कायोफाय दतािको राङ्झग तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा कय अङ्झधकृतसभऺ दयिास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।" 

(२) दपा १०ग. भा यहेका "तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरु 
ङ्ञझङ्जकएका छन।् 

(३) दपा १६ को,- 
(क) उऩदपा (३) को सट्टा देहामको उऩदपा (३) याङ्ञिएको छ्- 

  "(३) कय राग्ने वस्तङ्ट वा सेवाको कायोफाय गने 
दताि बएको वा नबएको व्मङ्ञिरे प्रत्मेक आङ्झथिक वषिको 
राङ्झग आपैं रे प्रभाङ्ञणत गयेको िङ्चयद ङ्झफिी िाता रेिा 
याख् ने प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ। त्मस्तो िाता 
कय अङ्झधकृतरे जङ्टनसङ्टकै फित जाॉच गनि सक्नेछ।" 
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(ि) उऩदपा (३क) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(४) दपा १६ि. भा यहेका "हाङ्झन नोक्सानक बएको" बङ्ङे शब्दहरु 
ऩङ्झछ "वा उऩमोग गने म्माद सङ्जकएको" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका 
छन।् 

(५) दपा २० को उऩदपा (४क) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (४ि) 
थङ्जऩएको छ्- 

"(४ि) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए 
ताऩङ्झन याजस्व न्मामाङ्झधकयण वा अन्म अङ्झधकाय प्राप्त अदारतफाट 
कय ङ्झनधाियण सॊशोधन गङ्चयएको वा ङ्झनधािङ्चयत कय घटाइएको 
अवस्थाभा सो हदसम्भ कय अङ्झधकृतरे त्मस्तो कय ङ्झनधाियणभा 
सॊशोधन गनि सक्ने छैन। 

तय त्मस्तो ङ्झनकामरे ऩङ्टन: छानङ्झफन गने आदेश ङ्छदएभा 
कय ङ्झनधाियण गनि फाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छैन।" 

 (६) दपा २१ को उऩदपा (१) को िण्ड (ज) ऩङ्झछ देहामको िण्ड 
(झ) थङ्जऩएको छ्- 
"(झ) म्मादङ्झबि फङ्टझाउनङ्ट ऩने कय नफङ्टझाउने कयदाताको नाभ 

प्रकाशन वा प्रसायण वा ङ्जवबागको वेफसाइटभा साविजङ्झनक 
गयेय।" 

(७) दपा २९ को उऩदपा (१) को िण्ड (छ१) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(८) दपा ३२ि. को उऩदपा (२) भा यहेका "याङ्जष्डमस्तयको 
ऩिऩङ्झिकाभा" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "याङ्जष्डमस्तयको ऩिऩङ्झिका वा 
अन्म ङ्जवद्यङ्टतकम भाध्मभफाट" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्  

(९) दपा ३३ को सट्टा देहामको दपा ३३ याङ्ञिएको छ्- 
"३३. धयौटी याख् नङ्ट ऩने् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ याजस्व 

न्मामाङ्झधकयणभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदॉदा ङ्झनधािङ्चयत कय यकभभध्मे 
ङ्जववादयङ्जहत कय यकभ फङ्टझाई ङ्जववाङ्छदत कय यकभ य 
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जङ्चयफानाको ऩचास प्रङ्झतशत यकभ धयौटी याख् नङ्ट ऩने वा 
त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क जभानत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

         (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको धयौटी वा फैङ्क 
जभानतको यकभ गणना गदाि आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागभा 
प्रशासकीम ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग दाङ्ञिर गयेको ऩच्चकस 
प्रङ्झतशत कय यकभराई सभेत गणना गनङ्टि ऩनेछ।" 

(१०) अनङ्टसूचक- १ भा सॊशोधन् भूर ऐनको अनङ्टसूचक- १ को‚- 

(१) सभूह १ को‚- 
(क) "उऩशकषिक 1904.90.00 (--धानको ब ङ्टजा तथा 

ङ्ञचउया)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
1904.90.10 (---धानको ब ङ्टजा तथा ङ्ञचउया)" 

बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(ि) शकषिक 19.04 ऩङ्झछ "शकषिक २१.०6 को 
उऩशकषिक 2106.90.94 (----सोमाफडक 
भस्मौया)" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका छन।् 

(ग) द्रष्टव्मको फङ्टॉदा नॊ. (१क) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(२) सभूह ३ को शकषिक 03.05 अन्तगित यहेका "उऩशकषिक 
0305.59.00 (---अन्म)" बङ्ङे शब्दहरु ङ्ञझङ्जकएका 
छन।्  

(३) सभूह ४ को‚- 
(क) "उऩशकषिक 3923.10.90 (---अण्डा याख्न ेिेट)" 

बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 3923.10.20 
(---अण्डा याख्न ेिेट)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(ि) "उऩशकषिक 3808.99.00 (--भङ्टसानासक 
उत्ऩादन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
3808.99.10 (---भङ्टसानासक उत्ऩादन)" बङ्ङे 
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शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(ग) "उऩशकषिक 4819.10.00 (--अण्डा याख्न े िेट)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 4819.10.10 
(---अण्डा याख्न ेिेट)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(४) सभूह ५ को‚- 
(क) "उऩशकषिक 2804.40.00 (-अङ्ञक्सजन ग्माॉस)" 

बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 2804.40.10 
(---भेङ्झडकर ग्रडे ) य  (--- अन्म)" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।् 

(ि) "उऩशकषिक 3824.99.90           (--- 
डाइराइङ्झससभा प्रमोग हङ्टने फाथ कन्सेन्टे्रट (ठोस वा 
तयर))" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
3824.99.20 (--- भगृौराका ङ्झफयाभकको 
उऩचायभा प्रमोग हङ्टने ठोस वा तयर डाइराइङ्झसस 
फाथ कन्सेन्टे्रट)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(ग) "उऩशकषिक 8711.20.90 (--- अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिरे प्रमोग गने गयी फनाइएको स्कङ्ट टय)" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 8711.20.91 (---
50 ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय 155 ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने गयी फनाइएको 
स्कङ्ट टय) य "उऩशकषिक 8711.20.99 (---155 
ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय 250 ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने गयी फनाइएको स्कङ्ट टय)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(घ) द्रष्टव्मको‚- 
(अ) फङ्टॉदा नॊ. (२) को सट्टा देहामको फङ्टॉदा नॊ.  (२) 

याङ्ञिएको छ्- 
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"(२) यि सञ्चाय सेवाको राङ्झग आवश्मक ऩने 
नेऩार येडिस सोसाइटीरे ऩैठायी गने 
यगत याख्न े प्राङ्जष्टकका थैरा 
(9018.90.20), ट्रान्सफ्मङ्टजन सेट 
(9018.90.90), ङ्चयएजेन्ट 
(3822.00.00) तथा यि ऩयीऺण 
ङ्चयएजेण्ट ङ्झनभािणको राङ्झग आवश्मक ऩने 
ङ्जवङ्झबङ्ङ जजाय उऩकयणहरु एवॊ 
यसामनहरू।" 

(आ) फङ्टॉदा नॊ. (४) भा यहेका "बे्रर नोट टेकय 
(8471.30.00)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"बे्रर नोट टेकय (8471.30.90)" बङ्ङे 
शब्दहरु, "आवाज ङ्छदने थभोङ्झभटय 
(9025.19.00)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"आवाज ङ्छदने थभोङ्झभटय (9025.19.90)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएको य "बे्ररो (बे्रर 
ङ्जप्रन्टय)" बङ्ङे शब्दहरु ऩङ्झछ उऩशकषिक 
(8443.31.00)" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका 
छन।्   

(इ) फङ्टॉदा नॊ. (५) को सट्टा देहामको फङ्टॉदा नॊ. (५) 
याङ्ञिएको छ्- 
"(५) जषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
जषङ्झध उद्योगरे ऩैठायी गने बाग २८, २९ य 
३८ भा ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा 
ऩदाथि य यासामङ्झनक ऩदाथि; शकषिक ११.०८ 
का सफै उऩशकषिकभा ऩने भाड (स्वेतसाय), 
उऩशकषिक  १३०२.१९.०० भा ऩने 
जङ्झडफङ्टटीका साय, शकषिक १५.२१ भा ऩने 
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भौयीको वनस्ऩङ्झत तथा अन्म भैन, उऩशकषिक 
१७०१.१४.९० भा ऩने उिङ्टको अन्म ङ्ञचनक, 
उऩशकषिक १७०२.११.०० भा ऩने 
ल्माक्टोज, उऩशकषिक १७०२.३०.१०  य 
१७०२.३०.२० भा ऩने ग्रङ्टकोज,  उऩशकषिक 
१७०२.३०.३० भा ऩने  डेक्स्ट्रोज य 
उऩशकषिक  १७०२.९०.९० भा ऩने फ्रङ्ट क्टोज 
वा अन्म ङ्ञचनक, उऩशकषिक १९०५.९०.४० 
भा ऩने जषङ्झध बनि हङ्टने िारी क्माप्सङ्टर 
(एम्टी क्मासे), उऩशकषिक २२०७.१०.१० य 
२२०७.२०.९० भा ऩने इथानोर, उऩशकषिक 
२२०७.१०.२० य २२०७.२०.१० भा ऩने 
येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट, उऩशकषिक २५१९.९०.०० 
भा ऩने म्माग्नेङ्झसमभ अक्साइड, शकषिक 
२७.१२ भा ऩने ह्वाइट सफ्ट प्मायाङ्जपन य 
ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी, शकषिक ३२.०३ य ३२.०४ 
का सफै उऩशकषिकभा ऩने यङ्ग, शकषिक 
३२.०५ भा ऩने कोङ्जटङ्ग भेटेङ्चयमल्स, 
उऩशकषिक ३३०१.९०.०० भा ऩने 
एसेङ्ञन्समर आमर, उऩशकषिक 
३३०२.९०.०० भा ऩने सङ्टगन्धमङ्टि तत्व, 

शकषिक ३४.०२ भा ऩने ङ्जटवइन ८० 
सोङ्झडमभ रौयेर सल्पेट, उऩशकषिक 
३४०४.२०.०० य ३४०४.९०.०० भा ऩने 
भैन, उऩशकषिक ३५०१.९०.०० भा ऩने 
सोङ्झडमभ केङ्झसनेट, उऩशकषिक ३५०७.९०.०० 
भा ऩने इन्जाइभ, उऩशकषिक ३९०५.९९.०० 
भा ऩने ऩोङ्झरङ्झबनामर ङ्जऩयारोडोन (ङ्झबनामर 
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एङ्झसटेड) एङ्झसटेड, उऩशकषिक ३९०६.९०.०० 
भा ऩने कायफोभसि, उऩशकषिक 
३९१०.००.०० भा ऩने प्राथङ्झभक रुऩका 
ङ्झसङ्झरकनहरु, शकषिक ३९.१२ भा ऩने 
भाइिोङ्जिङ्ञस्टराइन सेरङ्टरोज, शकषिक ३९.१४ 
भा ऩने को-ऩोङ्झरभय टेष्ट भेङ्जकङ्ग, उऩशकषिक 
४०१४.९०.०० भा ऩने यफय स्टोऩय, 

उऩशकषिक ४८२१.१०.०० भा ऩने रेफर, 

उऩशकषिक ७०१०.१०.०० भा ऩने एम्ऩङ्टर, 

उऩशकषिक  ७६१२.१०.०० भा ऩने 
आल्भोङ्झनमभका रचकदाय ट्यङ्टव तथा 
उऩशकषिक ८३०९.९०.1० भा ऩने 
ऩक.ऩक.क्माऩ; शकषिक ३९.२०, ३९.२१ य 
४८.१९ का सफै उऩशकषिक एवॊ उऩशकषिक 
३९२३.१०.१०, ३९२३.१०.९०, 

३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, 

७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, 

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

(ई) फङ्टॉदा नॊ. (१०) भा "उऩशकषिक 
९०१८.९०.०० भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस 
भेङ्ञशन, डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय, डामराइजय य 
मसको ट्यूङ्जवङ्गस" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
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"उऩशकषिक ९०१८.९०.90 भा ऩने हेभो 
डामराइङ्झसस भेङ्ञशन, डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय,  
डामराइजय य मसको ट्यूङ्जवङ्ग;" बङ्ङे शब्दहरु‚ 
"उऩशकषिक  ९४०२.९०.०० भा ऩने 
डाइराङ्झसस फेड तथा कङ्ट सी" बङ्ङे शब्दहरुको 
सट्टा "उऩशकषिक  ९४०२.९०.90 भा ऩने 
डाइराङ्झसस फेड तथा कङ्ट सी;" बङ्ङे शब्दहरु, 
"उऩशकषिक  ९०१८.९०.०० भा ऩने ङ्झबङ्झडमो 
स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्ञशन य 
ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"उऩशकषिक  ९०१८.९०.90 भा ऩने ङ्झबङ्झडमो 
स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्ञशन य 
ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय;" बङ्ङे शब्दहरु, "उऩशकषिक  
९०१८.१९.०० भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, 
नेक्स्ट जेनेयेशन ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन भाइिोएयी 
प्रेटपि भ य भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर टाइभ 
ङ्जऩ.सक.आय." बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक  
९०१८.१९.90 भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, 
नेक्स्ट जेनेयेशन ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन भाइिोएयी 
प्रेटपभि य भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर टाइभ 
ङ्जऩ.सक.आय." बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका य 
"हेभाटोरोजक एनाराइजय, ब्रड केभेष्डक 
एनाराइजय, ङ्ञक्रङ्झनकर केभेष्डक एनाराइजय य 
इम्मूनोकेभेष्डक एनाराइजय" बङ्ङे शब्दहरु अङ्ञघ 
"उऩशकषिक  ९०27.80.10 भा ऩने" बङ्ङे 
शब्दहरु थङ्जऩएका छन।्  

(उ)  फङ्टॉदा नॊ. (१1) को अन्त्मभा यहेका 
"उऩशकषिक 9004.90.00 भा ऩने 
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प्रोटेङ्ञक्टब गगल्स" बङ्ङे शब्दहरु ऩङ्झछ 
"उऩशकषिक 2804.40.१0 भा ऩने भेङ्झडकर 
ग्रडे अङ्ञक्सजन (ङ्झरङ्ञक्वड एण्ड ग्माङ्ञस्मस 
अङ्ञक्सजन), उऩशकषिक 9019.20.९0 भा 
ऩने हेल्भेटस ् पय नन-्इनबेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटसि, 
उऩशकषिक 7311.00.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
ङ्झसङ्झरन्डय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन कन्टेनय, 
ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन ट्याङ्क, अङ्ञक्सजन 
क्माङ्झनस्टय, आई एस ओ कन्टेनस्ि पय 
ङ्झसङ्जऩङ्ग अङ्ञक्सजन य िोजेङ्झनक योड ट्रान्सऩोटि 
ट्याङ्क पय अङ्ञक्सजन, उऩशकषिक 
8421.39.10 भा ऩने भ्माक्मङ्टभ प्रसेय 
ङ्ञस्वङ्ग एडजोप्सिन (ङ्झब.ङ्जऩ.एस.ए.), प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग 
एडजोप्सिन (ङ्जऩ.एस.ए.) अङ्ञक्सजन प्रान्ट्स,् य 
िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन एमय सेऩेयेसन मङ्टङ्झनट्स 
(ए.एस.मङ्ट.), उऩशकषिक 8481.80.२0 भा 
ऩने अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय बल्ब, उऩशकषिक 

9018.31.00 भा ऩने ङ्झसङ्चयन्ज ऩम्ऩ, 
इन्फ्मङ्टजन ऩम्ऩ, उऩशकषिक 9018.39.00 
भा ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानङ्टरा, य 
उऩशकषिक 9018.19.२0 भा ऩने 
आइ.ङ्झस.मङ्ट भङ्झनटय, उऩशकषिक 
9019.20.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
कन्सन्टे्रटय; उऩशकषिक 9019.20.20 भा 
ऩने बेन्ट्यङ्टयी भास्क, ङ्चयजभ्वािमय भास्क, 
बेङ्ञन्टरेटय भास्क य नन ् इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटय 
भास्क;  उऩशकषिक 9019.20.90 भा ऩने 
बेङ्ञन्टरेटय सङ्जकि ट, अङ्ञक्सजन कनेक्टसि एण्ड 
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ट्यङ्टङ्झफङ्ग, ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामस्ि एण्ड बाइयर ङ्जपल्टस्ि 
पय बेङ्ञन्टरेटसि, ओयो-नेसर भास्क एण्ड 
नेसर भास्क पय नन ् इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटस्ि; 
उऩशकषिक 8422.30.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
ङ्जपङ्झरङ्ग ङ्झसस्टभ; उऩशकषिक 8405.10.00 
भा ऩने अङ्ञक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय, ट्यङ्टङ्झफङ्ग, 
उऩशकषिक 9026.80.१0 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
फ्रोङ्झभटय य अङ्ञक्सजन येगङ्टरेटसि, य उऩशकषिक 
9402.90.१0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट.फेड, 
उऩशकषिक ९०२७.८०.१० भा ऩने ब्रड 
ग्माॉस एनाराइजय" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका 
छन।्  

(ऊ) फङ्टॉदा नॊ. (११) ऩङ्झछ देहामको फङ्टॉदा नॊ. (१२) 
थङ्जऩएको छ्- 
"(१२) आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा 

ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा आमङ्टवेङ्छदक 
जषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे 
आमङ्टवेङ्छदक जषङ्झध उत्ऩादन गनि 
ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि।" 

(५) सभूह 7 को द्रष्टव्मको फङ्टॉदा नॊ. (१) ऩङ्झछ देहामको फङ्टॉदा नॊ. 
(२) थङ्जऩएको छ्- 
"(२) ई-राइवे्रयी सेवा शङ्टल्क।" 

(६) सभूह ९ भा यहेका "तथा ङ्झनमाितको प्रमोजनका राङ्झग बएको 
कागो सेवा" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "ढङ्टवानक साधनको बाडा, 
ढङ्टवानक सेवा (आऩूङ्झतिसॉग सम्फङ्ञन्धत ढङ्टवानक फाहेक) तथा 
कागो सेवा" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(७) सभूह ११ को िण्ड (अ) को‚- 
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 (क) "उऩशकषिक ८४१३.७०.९० (--ब्माट्रीफाट चल्न ेऩानक 
ताङ्ङे ऩम्ऩ (ङ्झड.सक. ऩम्ऩ))" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"उऩशकषिक ८४१३.७०.९९ (----ब्माट्रीफाट चल्ने 
ऩानक ताङ्ङे ऩम्ऩ (ङ्झड.सक. ऩम्ऩ))" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।्  

 (ि) "उऩशकषिक ८४१९.२०.०० (-जषधकम (भेङ्झडकर), 

शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक (सङ्ञजिकर) वा प्रमोगशारा 
सम्फन्धक (रेफोयेटयी) ङ्जवसॊिाभकहरु 
(स्टेङ्चयराइजसि))" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८४१९.२०.१० (---अटोक्रेभ्स) य उऩशकषिक 
८४१९.२०.९० (---अन्म जषधकम (भेङ्झडकर), 

शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक (सङ्ञजिकर) वा प्रमोगशारा 
सम्फन्धक (रेफोयेटयी) ङ्जवसॊिाभकहरु 

(स्टेङ्चयराइजसि))" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   
 (ग) "उऩशकषिक ८४१९.८९.०० (--अन्म)" बङ्ङे 

शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक ८४१९.८९.१०(---
कङ्ट ङ्झरङ्ग टावय) य उऩशकषिक ८४१९.८९.९० (---
अन्म)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (घ) "उऩशकषिक ८५१४.१०.३० (---शवदाह भेङ्ञशन)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक ८५१४.30.10 
(-शवदाह भेङ्ञशन)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

 (ङ) "उऩशकषिक ८७०२.१०.४० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८७०२.१०.४९           (---- एम्फङ्टरेन्स य 
शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (च) "उऩशकषिक ८७०२.२०.४० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
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८७०२.२०.४९ (---- एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (छ) "उऩशकषिक ८७०२.३०.४० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८७०२.३०.४९ (---- एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (ज) "उऩशकषिक ८७०२.४०.४० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८७०२.४०.४९ (---- एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (झ) "उऩशकषिक ८७०२.९०.४० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८७०२.९०.४९ (---- एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (ञ) "उऩशकषिक ८७०३.२१.९० (--एम्फङ्टरेन्स य शव 
वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 
८७०३.२१.९९ (----एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

 (ट) "उऩशकषिक ८७०३.२२.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
१००० सक.सक नाघेको तय १५०० सक.सक ननाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"उऩशकषिक ८७०३.२२.९०    (---ङ्झसङ्झरण्डय 
ऺभता १००० सक.सक. नाघेको तय १५०० सक.सक. 
ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङ े शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।्   

 (ठ)  "उऩशकषिक ८७०३.२३.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
१५०० सक.सक. नाघेको तय ३००० सक.सक. 
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ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको 
सट्टा "उऩशकषिक ८७०३.२३.१९   (----ङ्झसङ्झरण्डय 
ऺभता १५०० सक.सक. नाघेको तय २००० सक.सक. 
ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)", "उऩशकषिक 
८७०३.२३.२९ (----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २००० 
सक.सक. नाघेको तय २५०० सक.सक. ननाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" य "उऩशकषिक 
८७०३.२३.३९         (----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
२५०० सक.सक. नाघेको तय ३००० सक.सक. 
ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।्   

 (ड) "उऩशकषिक ८७०३.२४.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
३००० सक.सक. नाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक ८७०३.२४.९० 
(---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ३००० सक.सक. नाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका 
छन।्   

 (ढ) "उऩशकषिक ८७०३.३१.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
१५०० सक.सक. ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक ८७०३.३१.९० 
(---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १५०० सक.सक. ननाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका 
छन।्   

 (ण) "उऩशकषिक ८७०३.३२.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
१५०० सक.सक. नाघेको  तय २५०० सक.सक. 
ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरुको 
सट्टा "उऩशकषिक ८७०३.३२.१९ (----ङ्झसङ्झरण्डय 
ऺभता १५०० सक.सक. नाघेको तय २००० सक.सक. 
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ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" य "उऩशकषिक 
८७०३.३२.२९         (----ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
२००० सक.सक. नाघेको तय २५०० सक.सक. 
ननाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।्   

 (त) "उऩशकषिक ८७०३.३३.०० (--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता 
२५०० सक.सक. नाघेको एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक ८७०३.३३.९० 
(---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २५०० सक.सक. नाघेको 
एम्फङ्टरेन्स य शव वाहन)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका 
छन।्   

 (थ)  "उऩशकषिक 8449.00.90 (--- अन्म)" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "उऩशकषिक 8449.00.20    (-
--अन्म भेङ्झसन) य 8419.00.90    (--- 
ऩाटिऩ ङ्टजाि)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

(8) सभूह ११ को िण्ड (आ) को‚- 
(क) फङ्टॉदा नॊ. (१) ऩङ्झछ देहामको फङ्टॉदा नॊ. (१क) 

थङ्जऩएको छ्- 
"(१क) उऩशकषिक 8479.89.60 भा ऩने 

साइरो य साइरोभा गङ्चयने कृङ्जष ऩैदावाय 
बण्डायण फाऩतको सेवा।"  

(ि) फङ्टॉदा नॊ. ४ भा यहेका "भङ्टद्रा हस्तान्तयण (भङ्झन 
ट्रान्सपय)‚" बङ्ङे शब्दहरु ऩङ्झछ "भङ्टद्रा सटही (भङ्झन 
एक्सचेञ्ज)‚ स्वकफ्ट सेवा‚ हामय ऩचेज कायोफाय‚ 
ङ्झनऺेऩ तथा कजाि सङ्टयऺण सेवा," बङ्ङे शब्दहरु 
थङ्जऩएका छन।्  

(ग) फङ्टॉदा नॊ. ६ को (क) भा  "उऩशकषिक 
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8516.60.00" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
"उऩशकषिक 8516.60.11, 8516.60.1२ य 
8516.60.19" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्   

(घ) फङ्टॉदा नॊ. १२ भा यहेका "सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ऩाटिऩ ङ्टजाि" बङ्ङे शब्दहरु ऩङ्झछ "तथा त्मस्ता 
उऩकयण ङ्झनभािण गनि आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि 
(स्टीर ङ्झसट)" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका छन।् 

(ङ) फङ्टॉदा नॊ. २० ऩङ्झछ देहामका फङ्टॉदा नॊ. २१ य २२ 
थङ्जऩएका छन:्- 
"२१. ङ्झनमाित प्रमोजनको राङ्झग उत्ऩङ्ञत्तको 

प्रभाणऩि जायी गने सेवा। 

२२. टे्रङ्जकङ्ग तथा टङ्टय प्माकेज सम्फन्धक सेवा।" 
३6. अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ भा सॊशोधन् अन्त्शङ्टल्क ऐन, २०५८ को,– 

(१) दपा ४घ. को उऩदपा (२) को सट्टा देहामको उऩदपा (२) 
याङ्ञिएको छ्- 

"(२) होटर, येष्टङ्ट येन्ट तथा ऩाटी प्मारेस व्मवसामक फाहेक 
भङ्छदयाको कायोफाय गने व्मवसामकरे भङ्छदया य सङ्टतीजन्म ऩदाथिको भाि 
कायोफाय गनि ऩाउनेछ।" 

(२) दपा ९ को उऩदपा (६क) भा यहेको प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश 
ङ्ञझङ्जकएको छ।  

(3) दपा ९ को उऩदपा (६क) ऩङ्झछ देहामको (६ि) थङ्जऩएको छ्-   
"(६ि) उऩदपा (5) वा (6) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 

अवङ्झधङ्झबि नवककयण नगयाउने इजाजतऩिवाराको इजाजतऩि स्वत् 
िायेज हङ्टनेछ।" 

(4) दपा १६ को‚- 
(क) उऩदपा (2) को िण्ड (ग) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (ग1) 

थङ्जऩएको छ्-  
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"(ग1) अकािको नाभको ब्राण्ड प्रमोग गयी वा ब्राण्ड निोरी 
उत्ऩादन, ङ्झनष्कासन, बण्डायण वा ङ्झफिी ङ्जवतयण 
गयेभा," 

(ि) उऩदपा (3) भा यहेका "अन्त्शङ्टल्क राग्ने फस्तङ्टको" बङ्ङे 
शब्दहरु ऩङ्झछ "वा ब्राण्ड निङ्टरेको हकभा 70 मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको 
भङ्छदयाको" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका छन।्  

(ग) उऩदपा (६) भा यहेका "उऩदपा (४)" बङ्ङ ेशब्दहरुको सट्टा 
"उऩदपा (५)" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(५) दपा १९ को उऩदपा (६) ऩङ्झछ देहामका उऩदपा (६क) य (६ि) 
थङ्जऩएका छन:्- 

   "(६क) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदॉदा ङ्झनधािङ्चयत अन्त्शङ्टल्क यकभभध्मे ङ्जववादयङ्जहत 
अन्त्शङ्टल्क यकभ फङ्टझाई ङ्जववाङ्छदत अन्त्शङ्टल्क यकभ य जङ्चयफानाको 
ऩचास प्रङ्झतशत यकभ धयौटी याख् नङ्ट ऩने वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क 
जभानत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६ि) उऩदपा (६क) फभोङ्ञजभ धयौटी वा फैङ्क जभानतको 
गणना गदाि आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागभा प्रशासकीम ऩङ्टनयावरोकनको 
राङ्झग दाङ्ञिर गयेको ऩच्चकस प्रङ्झतशत अन्त्शङ्टल्क यकभराई सभेत 
गणना गनङ्टि ऩनेछ।" 
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अनङ्टसूचक 
(दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी 
 

शकषिक उऩशकषिक वस्तङ्ट वा सेवाको ङ्जववयण 

अन्तङ््ट शङ्टल्क दय 
अन्मथा उल्रेि 
बएकोभा फाहेक 
भोर प्रङ्झतशतभा 

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

 

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

 0201.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0201.30.00 -हाड नबएको ५ 

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

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

 0202.20.00 -हाड सङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0202.30.00 -हाड नबएको ५ 

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

  -ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको :  

 0203.11.00 --ङ्झसॊगो य आधा शयीयहरु (कयकास 
य हाप कयकास) ५ 

 0203.12.00 --हाडसङ्जहतको अगाङ्झड य ऩछाङ्झडका 
साॊप्राहरु य साॊप्राफाट काङ्जटएका 
अन्म टङ्टिाहरु ५ 
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 0203.19.00 --अन्म ५ 

  -ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) :  

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

 0203.22.00 --हाडसङ्जहतको अगाङ्झड य ऩछाङ्झडका 
साॊप्राहरु य साॊप्राफाट काङ्जटएका 
अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0203.29.00 --अन्म ५ 

02.04  बेडा वा िसक फोकाको ताजा,  ङ्ञचसो 
ऩायेको वा ङ्जहभककृत भासङ्ट।  

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

  -बेडाको ताजा वा ङ्ञचसो अन्म भासङ्ट:  

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

 0204.22.00 --हाडसङ्जहतको अन्म टङ्टिा ५ 

 0204.23.00 --हाड नबएको ५ 

 0204.30.00 -बेडा (ऩाठो) को ङ्जहभककृत 
(फ्रोजेन) ङ्झसॊगो य आधा शयीयहरु 
(कयकास य हाप कयकास) ५ 

  -ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) गङ्चयएका 
बेडाका अन्म भासङ्ट:  

 0204.41.00 --ङ्झसॊगो य आधा शयीयहरु (कयकास 
य हापकयकास) ५ 

 0204.42.00 --हाडसङ्जहतको अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0204.43.00 --हाड नबएको ५ 

 0204.50.00 -िसक फोकाको भासङ्ट ५ 
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0205 0205.00.00 घोडा, गधा,  िच्चय य ङ्जहङ्झनजहरुको 
ताजा, ङ्ञचसो, वा ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) 
भासङ्ट। ५ 

02.06  चौऩामा जकवजन्तङ्ट, (फोबाइन), सङ्टॊग ङ्टय,  
बेडा, िसक फाख्रा, घोडा, गधा, िच्चय 
वा ङ्जहङ्झनजहरुको ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको 
वा ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) िान हङ्टने 
कभसर भासङ्ट, (इङ्झडफङ्टर अपर)।  

 0206.10.00 -चौऩामा (फोबाइन) जकवजन्तङ्टको 
ताजा य ङ्ञचसो ५ 

  -चौऩामा जकवजन्तङ्ट (फोबाइन) को 
ङ्जहभककृत (फ्रोजेन):  

 0206.21.00 --जकब्रो ५ 

 0206.22.00 --करेजो ५ 

 0206.29.00 --अन्म ५ 

 0206.30.00 -सङ्टॊग ङ्टयको ताजा य ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

  -सङ्टॊग ङ्टयको ङ्जहभककृत (फ्रोजेन):  

 0206.41.00 --करेजो ५ 

 0206.49.00 --अन्म ५ 

 0206.80.00 -अन्म ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0206.90.00 -अन्म ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) ५ 

02.07  सॊकेत ०१.०५ को कङ्ट िङ्टयाको 
ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभककृत 
भासङ्ट य िान हङ्टने अपर। 

 

  -ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टकस जातका 
चयाहरु  (पाउर) को् 

 

 0207.11.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो), ताजा 
वा ङ्ञचसो ऩाङ्चयएका (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 
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 0207.12.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो),  
ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) ५ 

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

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

  -टकीहरुको :  

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

 0207.25.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो),  
ङ्जहभककृत  (फ्रोजेन) ५ 

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

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

  -हाॉस (डक) हरुको:  

 0207.41.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो), ताजा 
वा ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.42.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो), ङ्जहभककृत   
(फ्रोजन) ५ 

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

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

 0207.45.00 --अन्म,  ङ्जहभककृत (फ्रोजन) ५ 

  -हाॊस (गकज) हरुको्  
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 0207.51.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको (ङ्झसॊगो), ताजा वा 
ङ्ञचस्माइएको (फे्रस वा ङ्ञचल्ड) ५ 

 0207.52.00 --टङ्टिा नऩाङ्चयएको ङ्झसॊगो), ङ्जहभककृत   
फ्रोजन) ५ 

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

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

 0207.55.00 --अन्म,  ङ्जहभककृत (फ्रोजन) ५ 

 0207.60.00 -ङ्झगनक जातका चयाहरुको ५ 

02.08  ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको वा ङ्जहभककृत 
अन्म भासङ्ट य िान हङ्टन े अपर         
भासङ्ट।  

 0208.10.00 -ियामोको ५ 

 0208.30.00 -प्रधान स्तनक (नय फानय) हरु                 
(प्राइभेट) को ५ 

 0208.40.00 -ङ्झतङ्झभङ्गर (हे्वर) हरू, सौंस वा गङ्टॉज  
डङ्ञल्पन) हरू य ङ्ञशॊशङ्टक (ऩयऩस) 
हरू (ङ्झतङ्झभगण शे्रणकका 
स्तनऩामकहरू) को; सभङ्टद्रीगाई 
(भैनेटी) य हङ्ञस्तभकय (डङ्टगङ्ग) हरू, 
जरीम स्तनधायी (ङ्झसयेङ्झनमा) 
शे्रणकका स्तनऩामकहरूको;  ङ्झसरहरु, 
सक रामनहरु य वारयसहरु 
(ऩाइङ्झनऩेङ्झडमा उऩशे्रणकका 
स्तनऩामकहरु) को ५ 

 0208.50.00 -सयीसऩृहरु (सऩि य कछङ्टवा सभेत) 
को ५ 
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 0208.60.00 -ऊॉ ट य अन्म ऊॉ टजातकम जन्तङ्टहरु  
(क्माभेङ्झरडाई) को ५ 

 0208.90.00 -अन्म ५ 

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

 0209.10.00 -सङ्टॉग ङ्टय (ङ्जऩग) हरुको ५ 

 0209.90.00 -अन्म ५ 

02.10  भासङ्ट य िान हङ्टन ेअपर भासङ्ट (नून 
हारेको, नून ऩानकभा डङ्टफाएको,  
सङ्टकाएको वा धूङ्झभत (स्भोक्ड) य 
िान हङ्टन े (इङ्झडफङ्टर) धूरो भासङ्ट               
(फ्रोअसि एण्ड ङ्झभल्स) सभेत।  

  -सङ्टॊग ङ्टयको भासङ्ट :  

 0210.11.00 --हाड सङ्जहतका अगाङ्झड य 
ऩछाङ्झडका साॊप्राहरु य साॊप्राफाट 
काङ्जटएका अन्म टङ्टिाहरु ५ 

 0210.12.00 --बूॊडक य बूॊडकका टङ्टिाहरु ५ 

 0210.19.00 --अन्म ५ 

 0210.20.00 -चौऩामा (फोबाइन) को भासङ्ट ५ 

  -अन्म, भासङ्ट वा भाॊसावशेष (अपर) 
का िान हङ्टने धङ्टरो य ऩकठोसभेत :  

 0210.91.00 --प्रधान स्तनक (नय फानय) 
(प्राइभेट) को ५ 
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 0210.92.00 --ङ्झतङ्झभङ्गर (हे्वर) हरु,  सोंस वा 
गङ्टॉज (डङ्ञल्पन) हरु, तथा ङ्ञशॊशङ्टक 
(ऩयऩस) हरु (ङ्झतङ्झभगण  ङ्झसटाङ्झसमा) 
शे्रणकका स्तनऩामकहरू) को; 
सभङ्टद्रीगाई (भैनेटी) तथा हङ्ञस्तभकय 
(डङ्टगॊग) हरू, जरीम स्तनधायी 
(ङ्झसयेङ्झनमा) शे्रणकका स्तनऩामकहरूको;  

ङ्झसरहरु, सक रामनहरु य वारयसहरु  
(ऩाइङ्झनऩेङ्झडमा उऩशे्रणकका 
स्तनऩामकहरु) को ५ 

 0210.93.00 --सयीसऩृ (सऩि य कछङ्टवासभेत) को ५ 

 0210.99.00 --अन्म ५ 

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

 

 0304.31.00 --ङ्झतराङ्जऩमाहरु (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु) का ५ 

 0304.32.00 --क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस जातहरु,  
ङ्झसरङ्टयस जातहरु, क्राङ्चयअस 
जातहरु,  इक्टारङ्टयस जातहरु) का ५ 

 0304.33.00 --नाइर ऩचि (ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) 
का ५ 

 0304.39.00 --अन्म ५ 

  -अन्म भाछाका ताजा वा ङ्ञचसो 
ऩायेको ङ्जपरेटहरु : 
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 0304.41.00 --प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन (अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि,  अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस शाङ्जवत्चा, 
अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, अङ्कोङ्चयङ्कस भासोउ 
तथा अङ्कोङ्चयङ्कस योडङ्टयस), 
एटराङ्ञन्टक साल्भोन (साल्भो 
साराय) य ड्यान्मङ्टफ साल्भोन (हूचो 
हङ्टचो) का ५ 

 0304.42.00 --ट्राउट साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी,  
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) का ५ 

 0304.43.00 --च्माप्टो भाछा (फ्राट ङ्जपस) 
(ल्मूयोनेङ्ञक्टडाइ,  फोङ्झथडाइ, साइनो 
ग्रोसकडाइ, सोरेइडाइ, 
स्कोऩथाङ्ञल्भडाइ तथा ङ्झसथायीडाइ) 
का ५ 

 0304.44.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ,  मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ,  भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ 
य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका ५ 

 0304.45.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज ग्ल्माङ्झडअस) 
का ५ 

 0304.46.00 --टङ्टथङ्जपस  (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु) 
का ५ 

 0304.47.00 ---डगङ्जपस य अन्म साकि हरु ५ 

 0304.48.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) ५ 

 0304.49.00 --अन्म ५ 
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  -अन्म,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको : 
 

 0304.51.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू, 
क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा, राफेओ जातहरू,  
ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी,  रेप्टोफाफिस 
होवेनक, भेगारोब्राभा जातहरू), 
इरहरू (एङ्गङ्टइरा जातहरू),  नाइर 
ऩचि (ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) : ५ 

 0304.52.00 --साल्भोनकडाइका ५ 

 0304.53.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, ङ्ञक्रच्थाइडाइ, 
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ 
य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका ५ 

 0304.54.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज ग्ल्माङ्झडअस) 
का ५ 

 0304.55.00 --टङ्टथङ्जपस  (ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु) 
का ५ 

 0304.56.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु ५ 

 0304.57.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) ५ 

 0304.59.00 --अन्म ५ 
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  -ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू, 
क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ 
जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, 
रेप्टोफाफिस होवेनक, भेगारोब्राभा 
जातहरू), इरहरू (एङ्गङ्टइरा 
जातहरू), नाइर ऩचि (ल्माटेस 
ङ्झनरोङ्जटकस) य स्नकेहेड्हरू (चाङ्ङा 
जातहरू) का ङ्जहभककृत ङ्जपरेटहरू : 

 

 0304.61.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरु) का ५ 

 0304.62.00 --क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस जातहरु,  
ङ्झसरङ्टयस जातहरु, क्राङ्चयअस 
जातहरु, इक्टारङ्टयस जातहरु) का ५ 

 0304.63.00 --नाइर ऩचि (ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) 
का ५ 

 0304.69.00 --अन्म ५ 
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  -बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ,  
भोङ्चयडाइ य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ 
ऩङ्चयवायहरुका भाछाका ङ्जहभककृत 
ङ्जपरेटहरु : 

 

 0304.71.00 --कड (ग्माडङ्टस भयहङ्टआ, ग्माडङ्टस 
ओग्माक,  ग्माडङ्टस म्मािोङ्झसपारस) 
का ५ 

 0304.72.00 --ह्याड्डक(भेरानोग्राभस एग्रेङ्जपनस) 
का ५ 

 0304.73.00 --कोरङ्जपस (ऩोराङ्जकअस ङ्झबयेन्स) 
का ५ 

 0304.74.00 --हेक (भरङ्टिङ्झसअस जातहरु,  
मूयोङ्जपङ्झसस जातहरु) का ५ 

 0304.75.00 --अरास्का ऩोराक (ङ्झथयेग्रा 
काल्कोग्राभा) का ५ 

 0304.79.00 --अन्म ५ 

  -अन्म भाछाका ङ्जहभककृत ङ्जपरेटहरु: 
 

 0304.81.00 --प्माङ्झसङ्जपक साल्भोन (अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि,  अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिसा,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
केटा,अङ्कोङ्चयङ्कस शाङ्जवत्चा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्जकसङ्टच, अङ्कोङ्चयङ्कस भासोउ तथा 
अङ्कोङ्चयङ्कस योडङ्टयस), एटराङ्ञन्टक 
साल्भोन (साल्भो साराय) य 
ड्यान्मङ्टफ साल्भोन (हूचो हङ्टचो) का ५ 
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 0304.82.00 --ट्राउट (साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी, 
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) का ५ 

 0304.83.00 --च्माप्टो भाछा (फ्राट ङ्जपस) 
(ल्मूयोनेङ्ञक्टडाइ, फोङ्झथडाइ, साइनो 
ग्रोसकडाइ, सोरेइडाइ, स्कोऩ- 
थाङ्ञल्भडाइ तथा ङ्झसथायीडाइ) का ५ 

 0304.84.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज ग्ल्माङ्झडअस) 
का ५ 

 0304.85.00 --टङ्टथङ्जपस ङ्झडसोङ्ञस्टकस जातहरु)का ५ 

 0304.86.00 --हेङ्चयङ (क्रङ्टङ्जऩमा हेयेङ्गस, क्रङ्टङ्जऩमा 
ऩरासक) का ५ 

 0304.87.00 --टङ्टनाहरु (थङ्टन ङ्टस जातका) ङ्ञस्कऩ 
ज्माक वा ङ्ञस्ट्रऩ-वेङ्झरड वोङ्झनतो 
(मङ्टङ्झथनस (कासङ्टवनस) ऩेराङ्झभस) का ५ 

 0304.88.00 --डगङ्जपस, अन्म साकि हरु,  येइहरु य 
स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) ५ 

 0304.89.00 --अन्म ५ 

  -अन्म ङ्जहङ्झभकृत:  

 0304.91.00 --सोडिङ्जपस (ङ्ञजङ्जपमाज ग्ल्माङ्झडअस) ५ 

 0304.92.00 --टङ्टथङ्जपस (ङ्झडसोङ्ञस्टकस एसऩकऩक) ५ 
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 0304.93.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू,  
क्मायाङ्झसअस जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  
भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन ङ्जऩङ्झसअस), 
क्माट्रा क्माट्रा,  राफेओ जातहरू,  
ओस्टेङ्ञचरस हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस 
होवेनक, भेगारोब्राभा जातहरू), 
इरहरू (एङ्गङ्टइरा जातहरू),  नाइर 
ऩचि (ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) ५ 

 0304.94.00 --अरास्का ऩोराक (ङ्झथयेग्रा 
काल्कोग्राभा) का ५ 

 0304.95.00 --अरास्का ऩोराक (ङ्झथयेग्रा 
काल्कोग्राभा) फाहेक,  
बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ 
य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरुका 
भाछाका ५ 

 0304.96.00 --डगङ्जपस य अन्म साकि हरु ५ 

 0304.97.00 --येइहरु य स्केटहरु (याङ्ञजडाइ) ५ 

 0304.99.00 --अन्म ५ 
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03.05  सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो ऩायेको वा नून 
ऩानकभा हारेको, भाछा; धूङ्झभत 
ऩायेको, धूङ्झभत गनङ्टि अङ्ञघ वा धूङ्झभत 
गदाि ऩाकेको वा नऩाकेको; भाछाको 
िान हङ्टने धूरो,  ङ्जऩठो य प्मारेट 

 

 0305.10.00 -भाछाको िान हङ्टन े धङ्टरो,  ङ्जऩठो य 
प्मारेट ५ 

 0305.20.00 -सङ्टकाएको, धूङ्झभत ऩायेको, नङ्टङ्झनरो 
ऩायेको वा नून ऩानकभा हारेको 
भाछाको करेजो, पङ्ट र य 
प्रजननग्रन्थक ५ 

  -सङ्टकाएको,  नङ्टङ्झनरो ऩायेको वा नून 
ऩानकभा हारेको तय धूङ्झभत नगयेका 
भाछाको ङ्जपरेटहरु: 

 

 0305.31.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू,  
क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू, भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन 
ङ्जऩङ्झसअस), क्माट्रा क्माट्रा,  
राफेओ जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस 
हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस होवेनक,  
भेगारोब्राभा जातहरू), इरहरू 
(एङ्गङ्टइरा जातहरू), नाइर ऩचि  
(ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) ५ 
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 0305.32.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ,मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ, 
गाङ्झडडाइ, म्मािोउयाइडाइ,  
भेरानोनाइडाइ, भरङ्टिङ्ञस्सडाइ,  
भोङ्चयडाइ य भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ 
ऩङ्चयवायहरुका भाछाका ५ 

 0305.39.00 --अन्म ५ 

  भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, धूङ्झभत भाछा, ङ्जपरेटहरु 
सभेत: 

 

 0305.41.00 --प्माङ्झसङ्जपक सारभोन (अङ्कोङ्चयङ्कस 
नेकाि, अङ्कोङ्चयङ्कस गोफङ्टिशा, 
अङ्कोमङ्चयङ्कस केटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्ञववत्शा, अङ्कोङ्चयङ्कस ङ्जकसङ्टच, 
अङ्कोङ्चयङ्कस भसोउ य अङ्कोङ्चयङ्कस 
योडङ्टयस), एटराङ्ञण्टक सारभोन  
(साल्भो साराय) य डान्मूफ सारभोन 
(हूचो हङ्टचो)। ५ 

 0305.42.00 --हेङ्चयङ्स ्(ङ्जहरसा) ५ 

 0305.43.00 --ट्राउट (साल्भो ट्रटा, अङ्कोङ्चयङ्कस 
भाइङ्जकस, अङ्कोङ्चयङ्कस क्राकी,  
अङ्कोङ्चयङ्कस अक्वाफोङ्झनटा,  अङ्कोङ्चयङ्कस 
ङ्झगराइ, अङ्कोङ्चयङ्कस अऩाचे य 
अङ्कोङ्चयङ्कस िाइसोगषे्टय) को ५ 
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 0305.44.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  
क्राङ्चयअस जातहरू,  इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू,  
क्मायाङ्झसअस जातहरू, 
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस, 
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनसजातहरू,  भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन 
ङ्जऩङ्झसअस), क्माट्रा क्माट्रा,  
राफेओ जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस 
हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस होवेनक, 
भेगारोब्राभा जातहरू), इरहरू 
(एङ्गङ्टइरा जातहरू),  नाइर ऩचि 
(ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) ५ 

 0305.49.00 --अन्म ५ 

  -भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, सङ्टकाएको भाछा, नून हारेको 
वा नहारेको तय धूङ्झभत नगयेको: 

 

 0305.51.00 --कड् ५ 
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 0305.52.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू),  क्माटङ्जपस  (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू,  

क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू, 
क्मायाङ्झसअस जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू, 
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन 
ङ्जऩङ्झसअस), क्माट्रा क्माट्रा,  
राफेओ जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस 
हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस होवेनक,  
भेगारोब्राभा जातहरू), इरहरू   
(एङ्गङ्टइरा जातहरू), नाइर ऩचि  
(ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) ५ 

 0305.53.00 --बे्रग्भाङ्झसयोटाइडाइ, 
मङ्टङ्ञक्रच्थाइडाइ,  गाङ्झडडाइ,  
म्मािोउयाइडाइ, भेरानोनाइडाइ, 
भरङ्टिङ्ञस्सडाइ, भोङ्चयडाइ य 
भङ्टयाइनोरेङ्जऩङ्झडडाइ ऩङ्चयवायहरूका 
भाछा, कड (ग्माडस भोरुवा, ग्माडस 
ओगाक, ग्माडस म्मािोसेपारस) 
फाहेक: ५ 
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 0305.54.00 --हेङ्चयङ्गहरू (क्रङ्टङ्जऩमा हयेङ्गस,  
क्रङ्टङ्जऩमा ऩल्रासक), एङ्कोङ्झबज 
(इन्ग्राउङ्झरस जातहरू), साङ्झडिनहरू       
(साङ्झडिना ङ्जऩल्काडिस,् साङ्झडिनोऩ 
जातहरू), साङ्झडिनेरा (साङ्झडिनेरा 
जातहरू), ङ्झब्रसङ्झरन वा स्प्राटहरू        
(स्प्राटस स्प्राटस), म्माकयेर 
(स्कम्फय स्कम्ब्रस, स्कम्फय 
अस्टे्रराङ्झसकस, स्कम्फय 
जाऩोङ्झनकस), इङ्ञन्डमन म्माकेयेरहरू, 
(यस्टे्रङ्झरगय जातहरू), ङ्झसयङ्जपसहरू 
(स्कोभफेयोभोयस जातहरू), ज्माक 
तथा हषि म्माकेयेर (ट्राच ङ्टयस 
जातहरू),  ज्माकहरू,  िेबेरहरू 
(क्मायान्क्स जातहरू), कोङ्झफमा 
(याङ्झससेन्ट्रोन क्मानाडभ), ङ्झसल्बय 
ऩम्फे्रस्ट (ऩम्ऩस जातहरू), 
प्माङ्झसङ्जपक साउयी (कोरोराङ्झफस 
साइया), स्काड्स (ङ्झडक्माप्टेयस 
जातहरू), क्माऩेङ्झरन (भारोटस ्
ङ्जवरोसस)्, सोडिङ्जपस (ङ्झसङ्जपमास 
ग्राङ्झडअस), कावाकावा (मङ्टथाइनस 
एङ्जपङ्झनस), फोङ्झनतोहरू (साडाि 
जातहरू), भाङ्झरिनहरू, सेइरङ्जपसहरू,  
स्ऩेयङ्जपस (इस्टोऩेङ्चयडाइ) ५ 

 0305.59.00 --अन्म ५ 

  -भाछाको िानमोग्म कभसर भासङ्ट 
फाहेक, नून हारेको तय 
नसङ्टकाइएको वा धूङ्झभत नगयेको य 
नूनऩानकभा यािेको भाछा : 

 

 0305.61.00 --हेङ्चयङ्स ्(ङ्जहरसा) ५ 
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 0305.62.00 --कड् ५ 

 0305.63.00 --एन्कोङ्झबज ५ 

 0305.64.00 --ङ्झतराङ्जऩमा (ओयेओिोङ्झभस 
जातहरू), क्माटङ्जपस (प्माङ्गाङ्झसअस 
जातहरू, ङ्झसरङ्टयस जातहरू, 
क्राङ्चयअस जातहरू, इक्टारङ्टयस 
जातहरू), काऩि (साइङ्जप्रनस जातहरू,  
क्मायाङ्झसअस जातहरू,  
सेनोपाङ्चयङ्गोडोन इडेरस,  
हाइऩोफ्थाङ्ञल्भङ्ञच्थस जातहरू,  
ङ्झसङ्जहिनस जातहरू,  भाइरोपाङ्चयङ्गोडोन 
ङ्जऩङ्झसअस), क्माट्रा क्माट्रा, 
राफेओ जातहरू, ओस्टेङ्ञचरस 
हास्सेल्टी, रेप्टोफाफिस होवेनक, 
भेगारोब्राभा जातहरू), इरहरू 
(एङ्गङ्टइरा जातहरू), नाइर ऩचि  
(ल्माटेस ङ्झनरोङ्जटकस) य 
स्नेकहेड्हरू (चाङ्ङा जातहरू) ५ 

 0305.69.00 --अन्म ५ 

  -भाछाको ऩिेटा, टाउकाहरु, 
ऩङ्टच्छयहरु, ब ङ्टॉडकहरु य भाछाको 
अन्म िानमोग्म कभसर भासङ्ट: 

 

 0305.71.00 --साकि का ऩिेटाहरु ५ 

 0305.72.00 --भाछाको टाउका, ऩङ्टच्छय य 
ब ङ्टॉडकहरु ५ 

 0305.79.00 --अन्म ५ 
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03.06  िफटा ङ्झबि बएको वा नबएको 
जकङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो ऩायेको, 
ङ्जहभककृत,  सङ्टकेको,  नूङ्झनरो गयेको वा 
नून ऩानकभा हारेको कङ्ट् यष्टाङ्झसमन; 
िफटा ङ्झबि बएको वा नबएको,  
धूङ्झभत गने प्रङ्जिमाभा वा धूङ्झभत 
गनङ्टिअङ्ञघ ऩकाएको वा नऩकाएको 
धूङ्झभत िङ्ट ष्टाङ्झसमन; िफटाङ्झबि बएको 
ऩानकभा उभारेय वा फपाएय 
ऩकाएको, ङ्ञचसो,  ङ्जहभककृत, सङ्टख्िा य 
नूङ्झनरो ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको, नून 
ऩानकभा हारेको वा नहारेको 
िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरु; िङ्ट ष्टाङ्झसमनहरुको 
भानवकम उऩबोगका राङ्झग उऩमङ्टि 
िान हङ्टन े धङ्टरो, ङ्जऩठो य गङ्टङ्जटका  
(ऩेरेट) हरु। 

 

  -ङ्जहभककृत (फ्रोजेन): 
 

 0306.11.00 --यक रब्स्टाय य अन्म साभङ्टङ्ञन्द्रक 
भाछा (िौङ्जपस) ५ 

 0306.12.00 --रब्स्टाय ५ 

 0306.14.00 --िमाब्स (गॊगटो) ५ 

 0306.15.00 --नवे रब्स्टयहरु (नेफ्रोप्स 
नवेङ्ञजकस) ५ 

 0306.16.00 --ङ्ञचसो ऩानकका ङ्झस्रम्ऩहरु य 
प्राउनहरु (ऩाण्डारस जातहरु,  
िाङ्गन िाङ्गन) ५ 

 0306.17.00 --अन्म ङ्झस्रम्ऩहरु य प्राउनहरु ५ 

 0306.19.00 --अन्म, िङ्ट ष्टाङ्झसमन्सको िान हङ्टने 
ङ्जऩठो,  धूरो य प्मारेटसभेत ५ 
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  -जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएका : 
 

 0306.31.00 --यक रोब्स्टय य अन्म साभङ्टन्द्री 
िङ्जपस (ऩाङ्झरनङ्टयस जातहरू, 
ऩानङ्टङ्झरयस जातहरू, जसस ्जातहरू) ५ 

 0306.32.00 --रोब्स्टयहरू (होभायस जातहरू) ५ 

 0306.33.00 -- गॉगटाहरू ५ 

 0306.34.00 --नवे रोब्स्टय (नेफ्रोप्स नवेङ्ञजकस) ५ 

 0306.35.00 --चकसो ऩानकका ङ्झस्रम्ऩहरू य 
प्राउनहरू (ऩन्डारस जातहरू, 
िान्गोन िान्गोन) ५ 

 0306.36.00 --अन्म ङ्झस्रम्ऩहरू य प्राउनहरू ५ 

 0306.39.00 --अन्म, िङ्ट स्टाङ्झसमनका भानव 
उऩबोग्म धङ्टरो, भैदा य गङ्टङ्जटका 
(ऩेरेट) हरू सभेत ५ 

  -अन्म : 
 

 0306.91.00 --यक रोब्स्टय य अन्म साभङ्टन्द्री 
िङ्जपस (ऩाङ्झरनङ्टयस जातहरू,  
ऩानङ्टङ्झरयस जातहरू,  जसस ्जातहरू) ५ 

 0306.92.00 --रोब्स्टयहरू (होभायस जातहरू) ५ 

 0306.93.00 --गॉगटाहरू ५ 

 0306.94.00 --नवे रोब्स्टय (नेफ्रोप्स नवेङ्ञजकस) ५ 

 0306.95.00 --ङ्झस्रम्ऩहरू य प्राउनहरू ५ 

 0306.99.00 --अन्म, िङ्ट स्टाङ्झसमनका भानव 
उऩबोग्म धङ्टरो, भैदा य गङ्टङ्जटका 
(ऩेरेट) हरू सभेत ५ 
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03.07  िफटाङ्झबि बएको वा नबएको,  
जकङ्जवत, ताजा, ङ्ञचसो ऩाङ्चयएको, 
ङ्जहभककृत, सङ्टकाएको, नङ्टङ्झनरो ऩाङ्चयएको 
वा नून ऩानक हारेको भोरस्कहरु; 
िफटाङ्झबि बएको वा नबएको, 
धूङ्झभत गने िभभा वा गनङ्टिअङ्ञघ 
ऩकाएको वा नऩकाएको धूङ्झभत 
भोरस्कहरु; भोरस्कहरुका भानवकम 
उऩबोगका राङ्झग उऩमङ्टि िान हङ्टने 
ऩकठो, धूरो य गङ्टङ्जटका (ऩेरेट) हरु। 

 

  -सकऩक (ओइस्टय) हरु : 
 

 0307.11.00 --जकङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩाङ्चयएको ५ 

 0307.12.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.19.00 --अन्म ५ 

  -ऩेक्टेन, क्राङ्झभस वा प्राकोऩेक्टेन 
जातकहरुको स्क्मारोऩ (एक 
ङ्जकसकभको सकऩक),  क्वकन स्क्मारोऩ      
(यानक स्क्मारोऩ) सभेत : 

 

 0307.21.00 --जकङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0307.22.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.29.00 --अन्म ५ 

  -शम्फङ्टक (भङ्टसेल्स) :  

 0307.31.00 --जकङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0307.32.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.39.00 --अन्म ५ 

  -कटर ङ्जपस य ङ्ञस्क्वड 
 

 0307.42.00 --जकङ्जवत, ताजा य ङ्ञचस्माइएको ५ 

 0307.43.00 --ङ्जहभककृत ५ 
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 0307.49.00 --अन्म ५ 

  -अक्टोऩस (अष्टब ङ्टजक जर जन्तङ्ट) : 
 

 0307.51.00 --जकङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0307.52.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.59.00 --अन्म ५ 

 0307.60.00 -साभङ्टङ्छद्रक ङ्ञचप्रेकीया फाहेकका 
अन्म ङ्ञचप्रेकीयाहरु ५ 

  -क्राभहरु, काकरहरु य आकि  
सेरहरु (आङ्झसिडाइ, आकि ङ्जटङ्झसडाइ, 
काङ्झडिडाइ,  डोनाङ्झसडाइ,  ङ्जहटेरीडाइ,  
म्माङ्ञक्ट्रडाइ, भेसोडेसम्माङ्जटडाइ,  
भाइडाइ,  सेङ्झभङ्झरडाइ,  सोल्कङ्जटिडाइ,  
सोरेङ्झनडाइ, ङ्जट्रडाङ्ञक्नडाइ, य 
वेनेङ्चयडाइ ऩङ्चयवायहरु) : 

 

 0307.71.00 --जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0307.72.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.79.00 --अन्म ५ 

  -एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस जातहरू) 
य स्ट्रोम्फोइड कोन्च (स्ट्रोम्फस 
जातहरू) : 

 

 0307.81.00 --जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस जातहरू) ५ 

 0307.82.00 --जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचस्माइएको 
स्ट्रोम्फोइड कोन्च (स्ट्रोम्फस 
जातहरू) ५ 

 0307.83.00 --ङ्जहभककृत एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस 
जातहरू) ५ 
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 0307.84.00 --ङ्जहभककृत स्ट्रोम्फोइड कोन्च 
(स्ट्रोम्फस जातहरू) ५ 

 0307.87.00 --अन्म एब्मारोन (हाङ्झरओङ्जटस 
जातहरू) ५ 

 0307.88.00 --अन्म स्ट्रोम्फोइड कोन्च (स्ट्रोम्फस 
जातहरू) ५ 

  -अन्म, भानवकम उऩबोगका राङ्झग 
उऩमङ्टि िान हङ्टने ऩकठो, धूरो य 
प्मारेट सभेत : 

 

 0307.91.00 --जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0307.92.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0307.99.00 --अन्म ५ 

03.08  िङ्ट ष्टाङ्झसमन य भोरस्कहरु फाहेकका,  
जकङ्जवत, ताजा, ङ्ञचस्माएका,  ङ्जहभककृत,  
सङ्टकाइएका, नूङ्झनरो ऩाङ्चयएका वा 
नूङ्झनरो ऩानकभा याङ्ञिएका ढाडभा 
हाड नहङ्टन े जरचयहरु; धूभकत गने 
िभभा वा धूङ्झभत गनङ्टिअङ्ञघ 
ऩकाइएका वा नऩकाइएका 
िङ्ट ष्टाङ्झसमन य भोरस्कहरु फाहेकका 
ढाडभा हाड नहङ्टने धूभकत 
जरचयहरु; िङ्ट ष्टाङ्झसमन य 
भोरस्कहरु वाहेकका ढाडभा हाड 
नहङ्टने जरचयका भानवकम उऩबोगका 
राङ्झग उऩमङ्टि ऩकठो,  भैदा य गङ्टङ्जटका 
(ऩेरेट) हरु। 

 

  -सभङ्टद्री-क्मङ्टकम्फयहरु (ङ्ञस्टकोऩस 
जाऩोङ्झनकस,  होरोथङ्टङ्चयओइङ्झडमा) : 

 

 0308.11.00 --जकङ्जवत,  ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 
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 0308.12.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0308.19.00 --अन्म ५ 

  -सभङ्टद्री अङ्ञचिनहरू 
(स्ट्रोङङ्झगरोसेन्ट्रोटस जातहरू, 
प्मायासेन्ट्रोटस ङ्झरङ्झबडस, रोजेङ्ञचनस 
अल्फस,  इङ्ञचनस एस्कङ्ट रेन्टस) : 

 

 0308.21.00 --जकङ्जवत, ताजा वा ङ्ञचसो ऩायेको ५ 

 0308.22.00 --ङ्जहभककृत ५ 

 0308.29.00 --अन्म ५ 

 0308.30.00 -जेरीङ्जपस (योङ्जऩरेभा जातहरु) ५ 

 0308.90.00 -अन्म ५ 

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

  -नङ्चयवर्  

 080१.१1.00 --सङ्टकेको ] ५ 

08.02  अन्म काष्ठपरहरु, ताजा वा 
सङ्टकाएको, िवटा पङ्ट टाएको वा 
नपङ्ट टाएको, फोिा ताछेको वा 
नताछेको। 

 

  --फदाभ (अरभण्ड): 
 

 ०८०२.११.०० --िवटा सङ्जहत ५ 

 ०८०२.१२.०० --िवटा पङ्ट टाएको ५ 

  -ह्याजेरनट वा ङ्जपरवटि : 
 

 0802.21.00 --िवटा सङ्जहत ५ 

 0802.22.00 --िवटा पङ्ट टाएको ५ 
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  -ओिय (वारनट) :  

 0802.31.00 --िवटा सङ्जहत ५ 

 0802.32.00 --िवटा पङ्ट टाएको ५ 

  -कटङ्टस (चेस्टनट) हरु (कास्टाङ्झनमा 
जातहरु): 

 

 0802.41.00 --िवटा सङ्जहत ५ 

 0802.42.00 --िवटा पङ्ट टाएको ५ 

  -ङ्जऩस्ता (ङ्जऩष्टाङ्झसमो) हरु:  

 0802.51.00 --िवटा सङ्जहत ५ 

 0802.52.00 --िवटा पङ्ट टाएको ५ 

  -म्माकाडाङ्झभमा नटहरु : 
 

 0802.61.00 --िवटा सङ्जहत ५ 

 0802.62.00 --िवटा पङ्ट टाएको ५ 

 0802.70.00 -कोरानट (कोरा जातहरु) ५ 

 0802.80.00 -सङ्टऩायी (अङ्चयका नट) हरु  
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२५।- 

 0802.90.00 -अन्म 
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२५।- 

08.04  िजूय (छोहोडा),  अॉजकय,  ब ङ्टॉइकटहय,  
एबोकेडा (नास्ऩातक जस्तो पर),  
अम्फा, आॊऩ, म्माङ्गोष्टकन, ताजा वा   
सङ्टकेको। 

 

  -िजूय (छोहोडा):  

 ०८०४.१०.१० ---ताजा ५ 

 ०८०४.१०.२० ---सङ्टकेको ५ 

  -अॉजकय:  

 0804.20.90 --अन्म ५ 

08.06  ताजा अथवा सङ्टख्िा अॊगङ्टय। 
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 0806.20.00 -सङ्टकाएको ५ 

08.09  िङ्टऩािनक (एङ्जप्रकोट), चेयी (ऩैमङ्टॊपर),  
आरु (नेक्टाङ्चयन आरुसभेत),  
आरङ्टफिया (प्रभ) य च ङ्टिो (स्रो),               
ताजा। 

 

 0809.10.00 -िङ्टऩािनक (एङ्जप्रकोट) ५ 

08.12  सल्पयडाइअक्साइड ग्माॊसभा (नून 
ऩानक, गन्धक ऩानकभा वा मस्तै 
अन्म सङ्टयङ्ञऺत याख्न े तयर ऩदाथिभा 
यािक) अस्थामक रुऩभा सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको,  तय त्मस ङ्ञस्थङ्झतभा तङ्टरुन्त 
िान उऩमङ्टि नहङ्टने िारका 
परपूर य काष्ठपरहरु। 

 

 0812.10.00 -ऩैमूॊ (चेङ्चयज) ५ 

 0812.90.00 -अन्म ५ 

08.13  शकषिक ०८.०१ देङ्ञि ०८.०६ 
सम्भको फाहेक सङ्टकाएको परपूर; 
मस बागका काष्ठपर वा सङ्टख्िा 
परपूरहरुको ङ्झभश्रणहरु। 

 

 0813.10.00 -िङ्टऩािनक (एप्रककोट्स) ५ 

 0813.20.00 -सङ्टकाएको आरु फिडा (प्र ङ्टन्स) ५ 

 0813.40.00 -अन्म परपङ्ट र ५ 

 0813.50.00 -मो बागको काष्ठपरहरु वा सङ्टख्िा 
परपूरहरुको ङ्झभश्रण ५ 

09.06  दारङ्ञचनक य दारङ्ञचनकको रुिको 
पूरहरु। 

 

  -नधङ्टल्माइएको य टङ्टिा नऩाङ्चयएको: 
 

 0906.11.00 --दारङ्ञचनक ५ 
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 0906.19.00 --अन्म ५ 

 0906.20.00 -धङ्टल्माइएको य टङ्टिा ऩायेको ५ 

14.04  अन्मि नऩयेको वनस्ऩङ्झत उत्ऩादन। 
 

  -अन्म: 
 

 1404.90.10 ---अधितमायी िमय कत्था (कत्था 
यस) 

प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1404.90.20 ---िमय कत्था प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.1५५।- 

 १४०४.९०.३० ---ङ्जवॉडक फेने ऩातहरु ५ 

16.01 1601.00.00 ससेज य भासङ्ट, अपर य यगतफाट 
वनेको मस्तै उत्ऩादन; मक 
उत्ऩादनहरुभा आधाङ्चयत िाद्य 
ऩदाथि। १० 

16.02  तमायी वा सङ्टयङ्ञऺत भासङ्ट,  अपर वा   
यगत। 

 

 1602.10.00 -सभरुऩक ऩङ्चयकाय १० 

 1602.20.00 -कङ्ट नै जनावयको करेजोको १० 

  -शकषिक ०१.०५ को चया 
च ङ्टरुङ्गकको: 

 

 1602.31.00 --टकीको १० 

 1602.32.00 --ग्मारङ्टस डोभेङ्जष्टक जातका चयाहरु 
(पाउल्स) को १० 

 1602.39.00 --अन्म १० 

  -सङ्टगङ्टयको् 
 

 1602.41.00 --ङ्जपरा य ङ्जपरको टङ्टिा १० 

 1602.42.00 --अगाडकको ङ्जपरा य त्मसको टङ्टिा १० 

 1602.49.00 --अन्म,  ङ्झभश्रण सभेतको १० 

 1602.50.00 -चौऩामा (फोबाइन) ङ्ञजवजन्तङ्टको १० 
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 1602.90.00 -अन्म, कङ्ट नै जनावयको यगतको 
ऩङ्चयकाय सभेत १० 

16.03 1603.00.00 भासङ्ट, भाछा, िङ्ट ष्टाङ्झसमन, भोरस्क वा 
अन्म जरीम इनबङ्जटिबे्रटको साय य   
यस। १० 

16.04  तमायी य सङ्टयङ्ञऺत भाछा; क्माङ्झबय 
(भाछाको पङ्ट र) य भाछाको पङ्ट र 
(क्माङ्झबय) को प्रङ्झतस्थाऩक 
(सब्स्टीच्मूट) 

 

  -ङ्झसङ्गै वा टङ्टिा भाछा तय केस्रा 
नऩायेको: 

 

 1604.11.00  --साल्भोन १० 

 1604.12.00 --हेयङ्गस ् १० 

 1604.13.00 --स्प्राट भाछाको साङ्झडिन्स,  साङ्झडिनेरा  
य ङ्झब्रसङ्झरङ १० 

 1604.14.00 --टङ्टनाज, स्कीऩज्माक य वोङ्झनतो 
(साडाि एस ऩक ऩक) १० 

 1604.15.00 --म्माकायर १० 

 1604.16.00 --एन्कोङ्झबज १० 

 1604.17.00 --फाभ (ईर) हरु १० 

 1604.18.00 --साकि को ऩिेटाहरु १० 

 1604.19.00 --अन्म १० 

 1604.20.00 --अन्म तमायी वा सङ्टयङ्ञऺत भाछा १० 

  -क्माङ्झबमय य क्माङ्झबमयका 
प्रङ्झतस्थाऩकहरु: 

 

 1604.31.00 --क्माङ्झबमय १० 

 1604.32.00 --क्माङ्झबमयका प्रङ्झतस्थाऩकहरु १० 
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16.05  तमायी वा सङ्टयङ्ञऺत िङ्ट ष्टाङ्झसमन्स, 
भोरस्क य अनम् ढाडको हाड 
नबएको (इनबङ्जटिबे्रट) जरचयहरु। 

 

 1605.10.00 -गॊगटो १० 

  -ङ्ञझॊग ेभाछा (स्रकम्ऩ य प्राउन) हरु: 
 

 1605.२१.00 --हावा नङ्झछने बाॉडोभा नयाङ्ञिएको १० 

 1605.29.00 --अन्म १० 

 1605.30.00 -रोव्स्टय १० 

 1605.40.00 -अन्म कङ्ट ष्टाङ्झसमन्स १० 

  -फाङ्जहयी िफटा हङ्टने जकव  
(भोरस्क) हरु: 

 

 1605.51.00 --ङ्झसऩक (ओइस्टय) हरु १० 

 1605.52.00 --घङ्टॉगक (स्कारोऩ) हरु यानक घङ्टॉगक 
(क्वकन स्कारोऩ) हरु सभेत १० 

 1605.53.00 --भसरहरु १० 

 1605.54.00 --कटर भाछा य ङ्ञस्क्वड् १० 

 1605.55.00 --अक्टोऩस १० 

 1605.56.00 --क्राभ, कोकर य आकि  सेरहरु १० 

 1605.57.00 --एफारोन १० 

 1605.58.00 --शॊिेङ्जकया (स्नेर) हरु,  सभङ्टन्द्री 
शॊिेङ्जकया (सक स्नेर) हरु वाहेक १० 

 1605.59.00 --अन्म १० 

  -अन्म ढाडभा हाड नहङ्टने 
जरचयहरु: 

 

 1605.61.00 --सभङ्टद्री क्मङ्टकम्वयहरु १० 

 1605.62.00 --सभङ्टद्री अङ्ञचिनहरु १० 

 1605.63.00 --जेङ्झर भाछा १० 
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 1605.69.00 --अन्म १० 

17.01  ठोस रुऩभा उिङ्ट वा च ङ्टकन्दय य 
यासामङ्झनक तवयफाट शङ्टि गङ्चयएको 
सङ्टिोज (उिङ्टको ङ्ञचनक) 

 

  -यॊगाउने य सङ्टवास स्वाद आउने 
ऩदाथि नङ्झभसाएको कच्चा ङ्ञचनक: 

 

  --मस बागको उऩङ्ञशषिक द्रष्टव्म २ 
भा उल्रेि गङ्चयएको उिङ्टको ङ्ञचनक: 

 

 1701.13.10 ---सख्िय (गङ्टॉड य बेरीसभेत),  
गङ्टॉडगट्टा  

प्रङ्झत क्वकन्टर. 
रु.१३८।– 

  --उिङ्टको अन्म ङ्ञचनक: 
 

 1701.14.10 ---सख्िय (गङ्टॉड य बेरीसभेत),  
गङ्टॉडगट्टा  

प्रङ्झत क्वकन्टर. 
रु.१३८।– 

17.03  ङ्ञचनक वनाउदा ङ्झनस्कन े ङ्ञशया वा 
उिङ्टको यस (टेभा छङ्टवा िङ्टदो 
सभेत) 

 

 1703.10.00 -उिङ्टको िङ्टॊदो (भोरासेस) प्रङ्झत क्वकन्टर. 
रु.९६।– 

 1703.90.00 -अन्म प्रङ्झत क्वकन्टर. 
रु.९६।– 

17.04  कोका नबएको ङ्ञचनकको ङ्झभठाई                  
(सेतो चक्रेट  सङ्जहत)। 

 

 1704.10.00 -ङ्ञचनकरे छोऩकेो वा नछोऩेको वा 
भकठो रेऩ रगाएको वा नरगाएको 
च ङ्टइॊगभ  १० 

 1704.90.00 -अन्म  ५ 

18.05 1८05.00.00 कोकोको धूरो,  ङ्ञचनक वा गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि नहारेको। ५ 

18.06  चक्रेट य अरु कोको ङ्झभङ्झसएका 
िाद्य ऩदाथिहरु। 
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 1806.10.00 -कोकोको धूरो, ङ्ञचनक वा गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि हारेको ५ 

 1806.20.00 -२ केजक बन्दा फढी तौरको ङ्जढका 
(ब्रौक वा स्ल्माव) वा डण्डक  
(फाय) को रुऩभा यहेका अन्म 
ऩङ्चयकाय, तयर, भाॊडा, धूरो, दानादाय 
वा अन्म थङ्टप्रो (फल्क) को रुऩभा 
बाॊडोभा हाङ्झरएको वा तङ्टरुन्त वेष्ठन 
गङ्चयएको (इङ्झभङ्झडमट प्माङ्जकङ्ग) भा 
२ केजक बन्दा फढी बएको  ५ 

  -अन्म, ङ्जढका, चाका य डण्डकको 
रुऩभा: 

 

 1806.31.00 --बङ्चयएको ५ 

 1806.32.00 --नबङ्चयएको ५ 

  -अन्म्  

 १८०६.९०.१० ---ऩूणित् ङ्झन्स्नेङ्जहत (ङ्झडफ्माटेड) 
आधाय (फेङ्झसस) भा गणना गङ्चयॊदा, 
तौरभा कोकोको भािा ६ प्रङ्झतशत 
बन्दा फढी बएको वा ६ प्रङ्झतशत 
नबएऩङ्झन ऩूणिरुऩभा चकरेटरे 
फाङ्जहयऩङ्जट्ट रेङ्जऩत (कोटेड) गङ्चयएको 
शकषिक १९.०४ का उत्ऩादनहरु ५ 

 १८०६.९०.९० ---अन्म ५ 
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१९.०२  स्ऩेगटेी, म्माकायोनक, नूडल्स, रसान्मा, 
नोकी, याङ्झबओरी, क्मानेरोनक 
कङ्ट कङ्ट हरु जस्ता ऩकाइएका वा 
नऩकाइएका, (भासङ्ट वा अन्म ऩदाथि) 
बङ्चयएका वा नबङ्चयएका वा अन्म 
ङ्जकङ्झसभफाट तमाय ऩाङ्चयएका 
ऩाष्ताका ऩङ्चयकायहरु; तमाय गङ्चयएको 
वा नगङ्चयएको कङ्ट कङ्ट हरु।  

  -नऩकाएको ऩस्ता (भङ्टछेको ङ्जऩठो), 
नबयेको (नट स्टफ्ड) वा अन्म 
प्रकायको तमायी्  

 1902.11.00 --पङ्ट र हारेको प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.19.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.20.00 -ऩकाएको वा नऩकाएको वा अन्म 
प्रकायरे तमाय गयेको बयेको ऩास्टा 
(भङ्टछेको ङ्जऩठो) 

प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.30.00 -अन्म ऩास्टा (भङ्टछेको ङ्जऩठो) प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 1902.40.00 -कङ्ट कङ्ट  (उत्तयी अङ्जफ्रकी िाद्य ऩदाथि) प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

१९.०५  कोको ऩयेको वा नऩयेको ऩाउयोटी, 
ऩेष्डक, केक, ङ्झफस्कङ्ट ट य अरु योटी 
सम्फन्धक साभान;  कम्मङ्टङ्झनमभ, वेपसि 
(ऩकाएको योटी ङ्झफकोको काभ 
गने), जषधक बनि हङ्टने िारी 
क्माप्सूर, (एम्टी क्मासे) ङ्झसङ्झरङ 
वेपमसि (टाल्ने योटी), याइस ऩेऩय 
(तोपङ्ट , भभचा फनाउने ङ्जऩठोको योटी 
जस्तो ऩदाथि) य अन्म मस्तै 
उत्ऩादन।  
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  -अन्म्  

 १९०५.९०.२० ---कङ्ट यकङ्ट ये, कङ्ट यभङ्टये, रेज, ङ्ञचजवर  
प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.३० ---ऩाऩड ५ 

  ---कङ्ट यभङ्टये, चटऩटे प्रकृङ्झतका अन्म 
ङ्जिस्ऩ सेबयी िाद्य उत्ऩादनहरु्  

 १९०५.९०.८१ ----फ्राई नगङ्चयएका 
प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

 १९०५.९०.८९ ----अन्म  प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.१७।- 

२०.०१  ङ्झबनेगाय (ङ्झसयका) वा एङ्झसङ्जटक 
एसकडद्वाया तमाय गङ्चयएको वा 
सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको वनस्ऩङ्झत, 
परपूर, काष्ठ पर य अन्म िान 
हङ्टने फोट ङ्जवरुवाका  अङ्गहरु।   

 २००१.१०.०० -काॊिो (क्मूकम्फय य घेयङ्जकन)्
  १० 

 २००१.९०.०० -अन्म १० 

२०.०२ 

 

 ङ्झसयका (ङ्झबनेगाय) वा एङ्झसङ्जटक 
एसकडफाहेक अन्म तङ्चयकाफाट तमाय 
वा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको गोरबेडा।  

 २००२.१०.०० -ङ्झसङ्गो वा टङ्टिा गोरबेडा १० 

 २००२.९०.०० -अन्म  १० 

२०.०३  ङ्झसयका (ङ्झबनेगाय) वा एङ्झसङ्जटक 
एसकड फाहेक अन्म तङ्चयकाफाट 
तमाय वा सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको च्माउ य 
जभकनभूङ्झन पल्ने च्माउ।    

 २००३.१०.०० -छिक (ऐगाङ्चयकस) जाङ्झतका 
च्माउहरु १० 

 २००३.९०.०० -अन्म १० 
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२०.०४  ङ्झबनेगाय वा एङ्झसङ्जटक एङ्झसडफाट 
बन्दा ङ्झबन्दै ङ्जकङ्झसभफाट सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको वा तमाय गङ्चयएको, शकषिक 
२०.०६ का उत्ऩादनहरु फाहेक, 
ङ्जहभककृत  (फ्रोजेन) अन्म 
वनस्ऩङ्झतहरु।   

  -आरङ्टहरु्  

 २००४.१०.१० ---फे्रन्च फ्राई १० 

 २००४.१०.९० ---अन्म १० 

 २००४.९०.०० -अन्म वनस्ऩङ्झत य वनस्ऩङ्झतका 
ङ्झभश्रणहरु १० 

२०.०५  ङ्झबनेगाय वा एङ्झसङ्जटक एङ्झसडफाट 
बन्दा ङ्झबन्दै ङ्जकङ्झसभफाट सङ्टयङ्ञऺत 
गङ्चयएको वा तमाय गङ्चयएको, शकषिक 
२०.०६ का उत्ऩादनहरु फाहेक, 
ङ्जहभककृत नगङ्चयएका (नट फ्रोजेन) 
अन्म वनस्ऩङ्झतहरु।   

 २००५.१०.०० -सभरुऩक वनस्ऩङ्झत  १० 

  -आरङ्टहरु्   

 २००५.२०.१० ---आरङ्ट ङ्ञचप्स प्रङ्झत के.ङ्ञज. 
रु.१७ 

 २००५.२०.९० ---अन्म  १० 

 २००५.४०.०० -केयाउ  १० 

  -फोडक, ङ्झसभक्   

 २००५.५१.०० --छोडाएको फोडक, ङ्झसभक  १० 

 २००५.५९.०० --अन्म १० 

 २००५.६०.०० -कङ्ट ङ्चयरो  १० 

 २००५.७०.०० -जैत ङ्टन  १० 
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 २००५.८०.०० -गङ्टङ्झरमो भकै १० 

  -अन्म वनस्ऩङ्झत य वनस्ऩङ्झतका 
ङ्झभश्रण्  

 २००५.९१.०० --फाॉसको ताभा  १० 

 २००५.९९.०० --अन्म १० 

२०.०६ २००६.००.०० ङ्ञचनकफाट सङ्टयङ्ञऺत (ङ्जप्रजभ्डि, ऩानक 
ङ्ञझङ्जकएको (डे्रण्ड), ङ्ञचनकको ऩाप्रा 
जभाइएको (ग्रेस) वा ङ्ञचनकरे 
आच्छाङ्छदत गङ्चयएको 
(ङ्जिस्टाराइज्ड)  वनस्ऩङ्झतहरु 
(बेङ्ञजटेवल्स), पर, काष्ठपर  
(नट्स), परको फोिा य फोट 
ङ्जवरुवाका अन्म अॊगहरु।  १० 

२०.०७  ङ्ञचनक वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩदाथि हारी 
वा नहारी, ऩाक प्राप्त (अब्टेण्ड 
फाइ कङ्ट ङ्जकङ्ग) गङ्चयएका जाभ, 
परपूरको जेरी, भाभािरेडस,् 
परपूर वा काष्ट पर (नट) को 
सङ्टरुवा (प्मूयी) वा  परपूर वा 
काष्ट परको भाडा  (ऩेष्ट)।   

 २००७.१०.०० -सभरुऩक ऩङ्चयकायहरु  १० 

  -अन्म्  

 २००७.९१.०० --अङ्झभरो परपूर  १० 

 २००७.९९.०० --अन्म  १० 

20.08  ङ्ञस्प्रट वा ङ्ञचनक वा गङ्टङ्झरमो ऩदाथि 
हारी सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको वा अन्म 
प्रकायरे तमाय गङ्चयएको अन्मि 
नऩयेको परपूर, काष्ठपर य अन्म 
फोट ङ्जवरुवाको िान हङ्टने अॊगहरु। 
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  -एकै ठाउॉभा ङ्झभसाएको वा 
नङ्झभसाएको काष्टपर,  फदाभ य अरु 
फकज :  

 2008.11.00 --फदाभ (भम्परी) ५ 

  --अन्म; ङ्झभश्रण सभेत्  

 २००८.१९.१० ---ब ङ्टटेको वा बटेूय नून याङ्ञिएको 
चना ५ 

 २००८.१९.२० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
काजङ्ट ५ 

 २००८.१९.३० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
ङ्जऩस्ता ५ 

 २००८.१९.४० ---ब ङ्टटेको वा ब ङ्टटेय नून याङ्ञिएको 
फदाभ ५ 

 २००८.१९.९० ---अन्म ५ 

 2008.20.00 ---ब ङ्टईँकटहय ५ 

 2008.30.00 -अङ्झभरो परपूरहरु ५ 

 2008.40.00 -नास्ऩातक ५ 

 2008.50.00 -िङ्टऩािनक ५ 

 2008.60.00 -ऩैमूॊ ५ 

 2008.70.00 -आरु, नेक्टाङ्चयन जाङ्झतको आरु 
सभेत ५ 

 2008.80.00 -स्ट्रफेयी (ब ङ्टॉई ऐसेरङ्ट,  कापर) ५ 

  -उऩशकषिक २००८.१९ फाहेकको 
ङ्झभश्रण सङ्जहतको अन्म :  

 2008.91.00 --ताडकको रुिको भाङ्झथल्रो टङ्टप्ऩो 
(ऩाभ हाटिस) ५ 
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 2008.93.00 --क्र्मानफेयी (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩोन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ ङ्झबङ्जटस-
इङ्झडमा)  ५ 

 2008.97.00 -- ङ्झभश्रणहरु ५ 

  --अन्म:  

 2008.99.90 ---अन्म  ५ 

20.09  ङ्ञचनक हारेको वा नहारेको, ङ्ञस्प्रट 
नहारेको य नकङ्ट हाएको परपूरको 
यस (अॊगङ्टयको काॊचो यस सभेत) य 
वनस्ऩङ्झत यस। 

 

  -सङ्टन्तराको यस (ओयेन्ज जङ्टस):  

 2009.11.00 --ङ्जहभककृत (फ्रोजेन) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.12.00 --ङ्जहभककृत नगङ्चयएको, वृऺ भूल्म २० 
ननाघेको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.19.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -बोगटे (ऩोभेरो सभेत) को यस 
(ग्रऩेफ्रङ्ट ट इन्क्रङ्टङ्झडङ्ग ऩोभेरो जूस):  

 2009.21.00 --वृऺ  भूल्म २० ननाघेको  प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.29.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अन्म कङ्ट नै जङ्ञम्वय जाङ्झत (ङ्झसटयस) 
को एकर परको यस:  

 2009.31.00 --वृऺ  भङ्टल्म २० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.39.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -ब ङ्टॉईकटहयको यस (ऩाइनेऩर जूस):  
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 2009.41.00 --वृऺ  भङ्टल्म २० बन्दा फढी 
नबएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.49.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.50.00 -गोरबेडाको यस (टभाटो जूस) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अॊगङ्टयको यस (ग्रऩे जूस) (अॊगङ्टयको 
काॊचो यस) (ग्रऩे भष्ट) सभेत:  

 2009.61.00 --वृऺ  भूल्म ३० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.69.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -स्माउको यस (एप्ऩर जङ्टस) :  

 2009.71.00 --वृऺ  भूल्म २० ननाघेको प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.79.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  -अन्म कङ्ट नै एउटै परपूर वा 
वनस्ऩङ्झतको यस:  

 2009.81.00 --क्र्मानफेयी (भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
म्मािोकाऩोन, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ 
अङ्ञक्सककस, भ्माङ्ञक्सङ्झनमभ ङ्झबङ्जटस-
इङ्झडमा) को यस (जङ्टस) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

  --अन्म्  

 २००९.८९.१० ---आॉऩको यस 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 २००९.८९.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 

 2009.90.00 -यसको ङ्झभश्रण प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११।- 
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२१.०१  कपी, ङ्ञचमा वा भेटका साय, यस वा 
सान्द्र (कन्सेन्टे्रट) य ङ्झतनै यस वा 
सान्द्रको आधाय ङ्झरई वा कपी 
ङ्ञचमा य भेटको आधाय ङ्झरई 
फनाइएको तमायी ऩदाथिहरु 
ब ङ्टङ्जटएको ङ्ञचकोयी य अरु ब ङ्टङ्जटएका 
कपी प्रङ्झतस्थाऩक (सङ्ञव्स्टच्मूट) य 
ङ्झतनफाट प्राप्त साय, यस य  
सान्द्रहरु।  

  -कपीको सत्व, साय य सान्द्र 
(एक्स्ट्राक्ट्स, एसेन्स य कन्सेन्टे्रट), 
य मक सत्व, साय वा सान्द्रराई वा 
कपीराई  अॊश (फेङ्झसस) वनाइ 
तमाय गङ्चयएका ऩङ्चयकायहरु्  

 २१०१.११.०० --सत्व, साय य सान्द्रहरु  १० 

 २१०१.१२.०० --सत्व, साय वा सान्द्रराई अॊश 
(फेङ्झसस) फनाई वा कपीराई अॊश 
वनाइ तमाय गङ्चयएका ऩङ्चयकायहरु  १० 

 २१०१.२०.०० -ङ्ञचमा वा भेटका साय, यस वा सान्द्र 
(कन्सेन्टे्रट) य ङ्झतनका साय, यस वा 
सान्द्रको आधाय ङ्झरई वा ङ्ञचमा य 
भेटराई आधाय ङ्झरई फनाइएको 
तमायी ऩदाथिहरु १० 

 २१०१.३०.०० -ब ङ्टङ्जटएको ङ्ञचकोयी य ब ङ्टङ्जटएका 
कपी प्रङ्झतस्थाऩक (सङ्ञव्स्टच्मूट) य 
ङ्झतनकहरुका साय तत्व य सान्द्र 
(कन्सेन्टे्रट) हरु  १० 

२१.०५ २१०५.००.०० कोको ङ्झभङ्झसएको वा नङ्झभङ्झसएको 
आइसङ्जिभ य अन्म िान मोग्म 
आइस। १० 
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21.06  अन्मि नऩयेको िाद्य ऩदाथि। 
 

  -अन्म:  

 2106.90.10 --दारभोठ,  नभङ्जकन, ब ङ्टङ्ञजमा य 
चभेना ५ 

 2106.90.20 सङ्टतीयङ्जहत ऩान भसरा  प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.८१२।- 

 2106.90.६0 सूती यङ्जहत सङ्टगङ्ञन्धत सङ्टऩायी प्रङ्झत ङ्जकरो 
रु.2८१।- 

22.02  ङ्ञचनक हारेको वा गङ्टङ्झरमो गयेको य 
वास्ना आउने सङ्टरुङ्ञचकय ऩानक,  
प्राकृङ्झतक य कृङ्झिभ िङ्झनज ऩानक य 
वामङ्ट प्रवाङ्जहत ऩानक (एङ्चयटेड) सभेत 
य शकषिक २०.०९ को परपूर य 
वनस्ऩङ्झतको यस सभावेश नबएको 
अल्कोहर यङ्जहत ऩेम ऩदाथि। 

 

  -अन्म:  

 2202.91.00 --अल्कोहर यङ्जहत ङ्जवमय प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२०।- 

  --अन्म:  

 2202.99.10 ---ईनजी ङ्झड्रॊ क्स प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.३६।- 

 2202.99.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१४।- 

22.03 2203.00.00 जौफाट वनकेो ङ्झफमय। प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१९८।- 

22.04  ताजा अॊगङ्टयको वाइन य अल्कोहर 
हारी सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको 
(पोङ्जटिपाइड) वाइन सभेत शकषिक 
२०.०९ को वाहेक काॉचो अॊगङ्टयको 
यस (ग्रऩे भस्ट) 

 

  -स्ऩाङ्जकि ङ वाइन:  
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 2204.10.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.10.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.10.३0 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  -अन्म वाइन; काॊचो अॊगङ्टयको यस,  
अल्कोहर हारेय कङ्ट हङ्टन योकेको वा 
ढीरो गयेको: 

 

  --२ ङ्झरटय वा कभ जान े बाॊडोभा 
यहेको:  

 2204.21.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.21.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.21.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  -- २ ङ्झरटय बन्दा फढी तय १० 
ङ्झरटय ननाघ्न ेबाॉडोभा यहेको  

 2204.22.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.22.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.22.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

  --अन्म:  
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 2204.29.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.29.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.29.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 
 -अन्म काॊचो अॊगङ्टयको यस (ग्रऩे 

भस्ट):  

 

 
2204.30.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 

बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.30.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2204.30.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.05  बयभाउथ य वास्ना आउन ेसाय वा 
सङ्टगङ्ञन्धत वोट ङ्जवरुवा ङ्झभङ्ञश्रत ताजा 
अॊगङ्टयको अन्म  वाइन। 

 

  -२ ङ्झरटय वा कभ जाने बाडाभा 
यहेको:  

 2205.10.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 
बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.10.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.10.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 
 -अन्म:  
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2205.90.10 ---१२ प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर 

बएको 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.90.२0 ---१२ प्रङ्झतशत बन्दा फढी १७ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४४४।- 

 2205.90.30 ---१७ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
अल्कोहर बएको 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.06  अन्म कङ्ट हाएको (पभेण्टेड) ऩमे 
ऩदाथिहरु (उदाहयणत: स्माउफाट 
फनेको साइडय,  नासऩातकफाट फनकेा 
ऩेयी, कङ्ट हाएको भह य ऩानक 
ङ्झभराएको ङ्झभड, साके); अन्मि 
नऩयेका वा सभावेश नबएका 
कङ्ट हाएको ऩेम ऩदाथिहरु (पभेण्टेड् 
ङ्जवबयेजेज) को ङ्झभश्रण ङ्ञस्प्रटय 
कङ्ट हाइएका ऩेम ऩदाथिहरु (पभेण्टेड् 
ङ्जवबयेजेज) तथा अभायक ऩेम ऩदाथि 
(ननअल्कोहोङ्झरक ङ्जवबयेजेज) हरुको   
ङ्झभश्रण।  

 2206.00.10 ---छ्याङ्ग (कन्ट्री ङ्झफमय) प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४3।- 

 2206.00.20  ---सेम्ऩेन,  सेयी,  ङ्झभड,  ऩेयी, साइडय  
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 2206.00.३0 ---साके 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

 2206.00.४0 ---१७ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
अल्कोहर बएको जङ्झडवङ्टटी ङ्झभङ्ञश्रत 
भङ्छदया,  कक्टेर (अल्कोहङ्झरक य 
अल्कोहङ्झरक/ननअ्ल्कोहङ्झरक 
ङ्झभश्रण) तथा अन्म पभेण्टेड 
भङ्छदयाहरू  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 
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 2206.00.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५१६।- 

22.07  ८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर 
शङ्ञि वा सो बन्दा भाङ्झथ अल्कोहर 
शङ्ञि बएको अङ्ञन्डनेचडि इथामर 
अल्कोहर य जङ्टनसङ्टकै अल्कोहर 
शङ्ञि बएको ङ्झडनेचडि इथाइर 
अल्कोहर य अन्म ङ्ञस्प्रट  

  -८० प्रङ्झतशत घनत्व अल्कोहर 
शङ्ञि वा सो बन्दा भाङ्झथ अल्कोहर 
शङ्ञि बएको अङ्ञन्डनेचडि इथामर 
अल्कोहर्  

 2207.10.10 ---अनङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर  
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.७०।- 

 2207.१०.२० ---आमतनभा ८० प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी अल्कोहर बएका 
भङ्छदयाको कच्चा ऩदाथिको रुऩभा 
प्रमोग हङ्टने येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.७०।- 

 2207.10.३0 ---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्मङ्टट्रर 
अल्कोहर) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.७६।- 

 2207.10.४0 ---एनहाइड्रस इथानोर (९९ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी अल्कोहर 
बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.९।- 

 2207.10.९0 ---अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.७६।- 

  -जङ्झतसङ्टकै अल्कोहर शङ्ञि बएको 
ङ्झडनेचडि इथामर अल्कोहर य अन्म 
ङ्ञस्प्रट्  

 2207.२०.१० ---ङ्झडनेचडि ङ्ञस्प्रट (८० देङ्ञि ९९ 
प्रङ्झतशतसम्भ अल्कोहर बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.२०।- 
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 2207.२०.९० ---अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.७६।- 

22.08  ८० प्रङ्झतशत बन्दा कभ घनत्व 
अल्कोहर शङ्ञि बएको अङ्जवकृत             
(अनङ्झडनेचडि) एङ्झथर अल्कोहर; 
अयि (ङ्ञस्ऩङ्चयट्स), भङ्छदया (ङ्झरकसि) 
य अन्म भादक (ङ्ञस्ऩङ्चयच ङ्टअस) 
ऩेमहरु (फेबयेजेज)।  

 

  -अॊगङ्टयको वाइन वा अॊगङ्टय भाकि फाट 
ङ्झनकाङ्झरएको ङ्ञस्प्रट (व्राण्डक)  

 2208.20.10 ---वाइन वा ब्राण्डकको कच्चा 
ऩदाथिको रुऩभा प्रमोग हङ्टन े सवै 
प्रकायका भादक द्रफहरु (ङ्ञस्प्रट 
सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१९८।- 

  ---अन्म्  

 2208.20.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।- 

 2208.20.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।- 

 2208.20.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.20.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 
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  -ह्वकस्कीहरु्  

 2208.30.10 ---ह्वकस्कीको कच्चा ऩदाथिको 
रुऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु            
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.1९८।- 

  ---अन्म:  

 2208.30.९१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।- 

 2208.30.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।- 

 2208.30.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.30.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

  -उिङ्टको उत्ऩादनहरुराई  कङ्ट हाएय 
च ङ्टराई गयी ङ्झनकाङ्झरएको यभ य 
अन्म ङ्ञस्प्रट:  

 2208.40.10 ---यभ य अन्म ङ्ञस्प्रटहरुको कच्चा 
ऩदाथिको रुऩभा प्रमोग हङ्टने उिङ्टको 
उत्ऩादनहरुराई कङ्ट हाएय च ङ्टराई गयी 
ङ्झनकाङ्झरएको ङ्ञस्प्रट सभेतका भादक 
द्रफहरु 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.1९८।- 

  ---अन्म:  
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 2208.40.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

 2208.40.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।– 

 2208.40.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.40.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

  -जकन य जेनेबा:  

 2208.50.10 ---ङ्ञजन य जेनेबाको कच्चा 
ऩदाथिको रुऩभा प्रमोग भादक 
द्रफहरु (ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.1९८।- 

  ---अन्म:  

 2208.50.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

 2208.50.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।– 
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 2208.50.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.50.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

  -बोड्का्  

 2208.60.10 ---बोड्काको कच्चा ऩदाथिको 
रुऩभा प्रमोग भादक द्रफहरु (ङ्ञस्प्रट 
सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.1९८।- 

  ---अन्म:  

 2208.60.९१  ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

 2208.60.९२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।– 

 2208.60.९३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.60.९९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

  -भङ्छदया (ङ्झरकसि) तथा उद्दकऩक 
(कङ्झडिमल्स):   
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 2208.70.10 ---भङ्छदया (ङ्झरकसि) तथा उद्दकऩक 
(कङ्झडिमल्स) को कच्चा ऩदाथिको 
रुऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु 
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.1९८।- 

  ---अन्म:  

 2208.70.9१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

 2208.70.92 ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।– 

 2208.70.93 ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 
तमायी भङ्छदया 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.70.9९ ----अन्म 
प्रङ्झत ङ्झरटय 

रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

  -अन्म:  

 2208.90.10 ---अन्म भङ्छदयाको कच्चा ऩदाथिको 
रुऩभा प्रमोग हङ्टन े भादक द्रफहरु 
(ङ्ञस्प्रट सभेत) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१९८।- 

  ---अन्म:  

 2208.90.9१ ----१५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४८.५ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको)  

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 
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 2208.90.9२ ----२५ मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (४२.८ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११८८।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५८४।– 

 2208.90.9३ ----३० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३९.९४ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.११०५।- 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१५७८।- 

 2208.90.9४ ----४० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (३४.२३ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.५५५।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.९२४।– 

 2208.90.9५ ----५० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (२८.५३ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४५०।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.९००।– 

 2208.90.9६ ----७० मङ्ट.ङ्जऩ. शङ्ञिको (१७.१२ 
प्रङ्झतशत अल्कोहरको भािा बएको) 

प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.४२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१३८।– 

 2208.90.9९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्झरटय 
रु.१५९२।– 

प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. 
ङ्झरटय 

रु.१८७२।– 

 द्रष्टव्म तय आमाङ्झतत भङ्छदयाको हकभा 
भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित दयफन्दीभा 
तोङ्जकएको अल्कोहरको भािाभा 
एक प्रङ्झतशत सम्भ पयक बएभा 
सोही दयफन्दी राग्नेछ य एक 
प्रङ्झतशत बन्दा फढी पयक बएभा 
नङ्ञजकको उच्चदयको दयवन्दी 
अनङ्टसाय अन्त:शङ्टल्क रगाई असङ्टर 
उऩय गङ्चयनेछ।  
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२३.०९  जकवजन्तङ्टको आहायको रुऩभा प्रमोग 
हङ्टने तमायी वस्तङ्ट।  

 २३०९.१०.०० -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएको 
कङ्ट कङ्ट य वा ङ्जवयाराको िाना १० 

24.01  अङ्झनङ्झभित (अन्म्मानङ्टफ्माक्चडि) सङ्टती; 
सङ्टतीको अवशेष   

 2401.10.00 -डाॊठफाट नछङ्टट्याइएको वा 
नङ्झनकाङ्झरएको सङ्टती (नट 
स्टेम्ड/स्ट्रीप्ड) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.११८।- 

 2401.20.00 -आॊङ्ञशक वा ऩूणिरुऩभा डाॊठफाट 
छङ्टट्याइएको वा ङ्झनकाङ्झरएको सूती 
(स्टेम्ड/ स्ट्रीप्ड) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.११८।- 

 2401.30.00 -सङ्टतीको अवशेष प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.११८।- 

24.02  सङ्टती वा सङ्टतीको प्रङ्झतस्थाऩक  
(सङ्ञव्स्टच्मूट) फाट वनेको ङ्झसगाय,  
च ङ्टयोट (चेरुट्स), सानो ङ्झसगाय   
(ङ्झसगाङ्चयरस) य च ङ्टयोट (ङ्झसगयेट)।  

 2402.10.00 -सूतीको ङ्झसगाय, च ङ्टयोट (चेरुट) य 
सानो ङ्झसगाय (ङ्झसगायीरस) 

प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.२१।- 

  -सूतीको च ङ्टयोट  (ङ्झसगयेट):  

 2402.20.10 ---ङ्जपल्टय नबएको प्रङ्झत एभ 
रु.६१८।– 

  ---ङ्जपल्टय बएको:  

 2402.20.21 ----७० ङ्झभ.ङ्झभ. सम्भ रम्वाईको प्रङ्झत एभ 
रु.1४१८।- 

 2402.20.22 ----७० बन्दा फढी ७५ ङ्झभ.ङ्झभ. 
सम्भ रम्वाईको 

प्रङ्झत एभ 
रु.1८४३।- 
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 2402.20.23 ----७५ बन्दा फढी ८५ ङ्झभ.ङ्झभ. 
सम्भ रम्वाईको  

प्रङ्झत एभ 
रु.२४००।- 

 2402.20.24 ----८५ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा फढी 
रम्वाईको  

प्रङ्झत एभ 
रु.३३९३- 

  -अन्म:  

 2402.90.10 ---तमायी ङ्झफडक प्रङ्झत एभ 
रु.9४।- 

 2402.90.20 ---सवै प्रकायका ङ्झसगाय प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.२१।- 

 2402.90.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्ञिल्री 
रु.२१।- 

24.03  अन्म ङ्झनङ्झभित (म्मानङ्टफ्माक्चडि) सङ्टती 
य प्रङ्झतस्थाऩक सङ्टती; सभरुऩक              
(होभोङ्ञजनाइज्ड) वा ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
(ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टती; सङ्टतीको यस 
य साय। 

 

  -कङ्ट नै ऩङ्झन अनङ्टऩातभा सङ्टतीको 
प्रङ्झतस्थाऩक (सङ्ञव्स्टच्मूट) बएको 
वा नबएको धूभऩान गने सङ्टती :  

 २४०३.११.०० --मस बागको उऩशकषिक द्रष्टव्म १ 
भा उङ्ञल्रङ्ञित वाटय ऩाइऩ 
टोब्माको (तभािङ्ट)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१६६८।- 

  --अन्म:  

 2403.19.10 ---ऩाइऩ टोफाको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१६६८।- 

 2403.19.20 --च ङ्टयोट तथा ङ्झफडकको राङ्झग 
प्रशोङ्झधत सङ्टती 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.३४३।- 

 2403.19.90 ---अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.३४३।- 

  -अन्म:  
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 2403.91.00 --सभरुऩक (होभोङ्ञजनाइज्ड) वा 
ऩङ्टनङ्झनङ्झभित (ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टती 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४१८।- 

  --अन्म:  

 2403.99.10 ---जदाि, िैनक, नस (स्नप) य 
गङ्टट्िा य ङ्झनकोटीनमङ्टि ऩान 
भसराहरु तथा मस्तै सूयत्क ङ्झभङ्ञश्रत 
तमायी वस्तङ्टहरु 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.८१२।- 

 2403.99.20 ---चनूा ङ्झभराई िान ेिङ्टद्रा ङ्झफिीको 
राङ्झग प्माङ्जकङ्ग गङ्चयएको सङ्टती 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४१८।- 

 2403.99.30 ---िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग नयाङ्ञिएको 
काङ्जटएको सङ्टती (कट् टोफाको); 
धङ्टरो सङ्टती (डस्ट टोफाको) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४१८।- 

  --अन्म:  

  ---अन्म्  
 

 २४०३.९९.९१ ----हङ्टक्का फ्रेवय प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१२००।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४१८।- 

25.15  अङ्झर अङ्झर टङ्टिाएको वा कयौतकद्वाया 
काटेको वा अरु ङ्जकङ्झसभरे काटेको 
ङ्जवङ्ञशष्ट गङ्टरुत्व २.५ वा फढी बएको 
चयऩाटे (फगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा 
ऩाता भाविर (ङ्झसॊगभभंय),  ट्राबयङ्जटन,  
इकोङ्ञजन य अन्म चनूद्वाया स्भायक 
वा बवन फनाउने ढङ्टॊगा य एरावाष्टय 
(स्पङ्जटक ढङ्टॊगा)।  

  -भाविर सॊगभभिय य ट्राबयङ्जटन: 
 

 2515.12.00 --कयौंतकद्वाया अङ्झर अङ्झर काङ्जटएको 
वा अरु ङ्जकङ्झसभरे काटेको चायऩाटे 
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाता ५ 
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 2515.20.00 –इकोङ्ञजन वा अन्म चनू ङ्झभङ्ञश्रत 
स्भायक वा बवन फनाउने ढङ्टॊगा य 
एरावाष्टय (स्पङ्जटक ढङ्टॊगा)  ५ 

25.16  कयौंतकद्वाया वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे अङ्झर 
अङ्झर ताङ्झछएको, काङ्जटएको वा 
टङ्टिाइएको चायऩाटे (फगािकाय 
सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाताको रुऩभा 
यहेको ग्रनेाइट (कडा ऩत्थय),  
ऩपािइयी, येशा नबएको आग्नमे 
चट्टान, वेसाल्ट, फरौटेढङ्टॊगा य स्भायक 
एवॊ बवन फनाउन ेअन्म  ढङ्टॊगा। 

 

  -कडा ऩत्थय (ग्रनेाइट) :  

 2516.12.00 --कयौंतकद्वाया अङ्झर अङ्झर काङ्जटएको 
वा अन्म प्रकायरे काटेको चायऩाटे  
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का वा ऩाता 1५ 

  -फरौट ढङ्टॊगा्  

 2516.20.10 ---टङ्टक्र्माइएका वा नटङ्टक्र्माइएका  
ङ्झगट्टक य फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ इञ्चसम्भका  1५ 

 2516.20.20 ---टङ्टक्र्माइएका वा नटङ्टक्र्माइएका  
२.५ इञ्चबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 1५ 

 2516.20.30 ---टङ्टक्र्माइएका वा नटङ्टक्र्माइएका  
ढङ्टङ्गाहरू य फारङ्टवाको ङ्झभश्रण, छयाि 1५ 

 2516.90.00 -अन्म स्भायक वा बवन फनाउने 
ढङ्टॊगा 1५ 
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२५.२३  ऩोटिरेण्ड ङ्झसभेण्ट (च ङ्टन ढङ्टॊगा य 
दङ्टभट भाटोराई बट्टकभा ऩोल्दा फङ्झनने 
ङ्झसभेण्ट), एरङ्टङ्झभनस ङ्झसभेण्ट 
(एरङ्टङ्झभङ्झनमभ अक्साइड मङ्टि 
ङ्झसभेण्ट), स्राग ङ्झसभेण्ट, सङ्टऩय 
सल्पेट ङ्झसभेण्ट य अन्म मस्तै 
हाइड्रोङ्झरक ङ्झसभेण्टहरु (ऩानकभा 
कडा हङ्टन ेङ्झसभेण्ट), यॊगकन वा यॊगहीन 
अथवा ङ्ञक्रन्कय  (धातङ्टभर) को 
रुऩभा।  

  -ऩोटिल्माण्ड ङ्झसभेण्ट :  

 2523.21.00 --कृङ्झिभ रुऩरे यॊगाएको वा 
नयॊगाएको सेतो ङ्झसभेण्ट 

प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.29.00 --अन्म (ऩोटिल्माण्ड ङ्झसभेण्ट िैयो) प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.30.00 -आरङ्टङ्झभनस ङ्झसभेण्ट प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

 2523.90.00 -अन्म हाइड्रोङ्झरक ङ्झसभेण्ट प्र.भे.टन 
रु.२२०।- 

32.08  अजरीम भाध्मभभा प्रङ्ञऺप्त                 
(ङ्झडस्ऩस्डि) वा घङ्टङ्झरत (ङ्झडजोल्भ्ड)  
सॊश्लङे्जषत ऩोङ्झरभयहरु (फहङ्टबाव) वा 
यासामङ्झनक ढॊगफाट ऩङ्चयवङ्झतित                 
(भोङ्झडपाइड) सॊश्लङे्जषत ऩोङ्झरभयहरुभा 
आधाङ्चयत यॊगरेऩ (ऩेन्टस) य योगन  
(वाङ्झनिस)हरु (इनाभेर य प्रराऺायस 
सभेत); मस बागको द्रष्टब्मभा 
ऩङ्चयबाषा गये अनङ्टसायका घोरहरु 
(सोल्मूशन)।  

 3208.10.00 -ऩोङ्झरष्टयभा आधाङ्चयत ७ 
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 3208.20.00 -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइन 
ऩोङ्झरभयहरुभा आधाङ्चयत ७ 

 3208.90.00 -अन्म ७ 

32.09  जरीम भाध्मभभा ङ्झडष्ऩस्डि (प्रङ्ञऺप्त) 
वा ङ्झडजल्ब (घङ्टङ्झरत) गङ्चयएको 
कृङ्झिभ ऩोङ्झरभयहरु (फहङ्टबाग) वा 
यासामङ्झनक तवयरे ऩङ्चयवतिन 
गङ्चयएको प्राकृङ्झतक ऩोङ्झरभयहरुभा 
आधाङ्चयत यङ्गरेऩ (ऩने्ट) य योगन   
वाङ्झनिस) इनाभेर य प्रराऺायस 
(ल्माकसि) सभेत)।  

  -एिेङ्झरक वा ङ्झबनाइर ऩोङ्झरभयभा 
आधाङ्चयत्  

 ३२०९.१०.१० ---एिेङ्झरक इभङ्टल्सन ७ 

 ३२०९.१०.९० ---अन्म ७ 

 3209.90.00 -अन्म ७ 

32.10  अन्म यॊग रेऩ (ऩेन्ट) य योगन                 
(फाङ्झनिस) (इनाभेर, प्रराऺायस 
ल्माकय य ङ्झडस्टेम्ऩय सभेत) छारा 
तमायी गने (रेदय ङ्जपङ्झनङ्झसॊग) 
काभभा प्रमोग हङ्टन े िारका तमायी 
वाटय ङ्जऩगभेन्ट (जरीम फणिक)  

 ३२१०.००.१० ---सडकभा ङ्ञचन्ह रगाउने 
थभोप्राङ्जष्टक यॊङ्गरेऩ (थभोप्राङ्जष्टक 
योड भाङ्जकि ङ्ग भेटेङ्चयमर) ७ 

 ३२१०.००.९० ---अन्म ७ 
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३२.१४  ङ्झससाकाय (ग्रेङ्ञजमय) को ऩङ्टट्टक, 
ग्राफ्टीङ्ग ऩङ्टट्टक, येङ्ञजन ङ्झसभेन्ट, कौक 
(सॊङ्झधफन्धक) मौङ्झगकहरु य अन्म 
भाङ्जष्टक (िोटो) हरु; ङ्ञचिकायको 
बयौट  (ङ्जपङ्झरङ्ग) हरु, गहृभङ्टि 
(फ्मासाड), ङ्झबिक ङ्झबत्तो, ब ङ्टई य 
तल्रो छत (ङ्झसङ्झरङ्ग) य मस्तै 
ठाउॊको राङ्झग सतहको ङ्जकयण 
ऩयावतिन ङ्झनयोधक उत्ऩादनहरु।  

 ३२१४.१०.०० -काचनकताि (ङ्झसशाको काभ गने 
ग्रेङ्ञजमय) को ऩोटीन (ऩङ्टट्टक), योऩण 
वा करभ फाॊध्न े   (ग्राफ्टीङ्ग) 
ऩोटीन (ऩङ्टट्टक), येङ्ञजन ङ्झसभेण्टहरु, 
सङ्ञन्धफन्धक (कौङ्जकङ्ग) मौङ्झगकहरु  
(कम्ऩाउण्डस) य अन्म भाङ्ञस्टक्स 
(िोटाहरु); ङ्ञचिकाय (ऩेण्टय) को 
बयौट (ङ्जपङ्झरङ्गस)  ५ 

 ३२१४.९०.०० -अन्म  ५ 
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३३.०२  उद्योगभा कच्चा ऩदाथिको रुऩभा 
प्रमोग गङ्चयने िारका, सङ्टगन्धमङ्टि 
तत्वहरु (ओडोङ्चयपेयश सब्सटान्सेज) 
का ङ्झभश्रणहरु (ङ्झभक्सचसि) य एक 
वा फढी त्मस्ता तत्वहरुको आधाय 
(फेङ्झसस) बएका ङ्झभश्रणहरु 
(भद्यसायीम (अल्कोहोङ्झरक) घोर 
(सोल्मूसन) हरु सभेत); ऩेम 
ऩदाथिहरु (फेबयेजेज) को उत्ऩादन  
(म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग हङ्टने 
िारका, सङ्टगन्धमङ्टि तत्वहरु 
(ओडोङ्चयपेयस सब्सटान्सेस) भा 
आधाङ्चयत अन्म तमायी फस्तङ्टहरु 
(ङ्जप्रऩयेसन्स)।  

  -िाद्य वा ऩेम उद्योगभा प्रमोग हङ्टने 
िारको्  

 ३३०२.१०.१० ---भद्यसायीम (अल्कोहोङ्झरक) घोर 
(सोल्मूसन) हरुभा प्रमोग हङ्टने 
सङ्टगन्धमङ्टि तत्वहरु (ओडोङ्चयपेयश 
सब्सटान्सेज) ५ 

33.03 3303.00.00 सङ्टगङ्ञन्धत वा शयीय सपाई सम्फन्धक 
ऩानक। ७ 
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33.04  सौन्दमि वा रुऩ–सज्जा (भेक–अऩ) 
का साभानहरु (जषधक फाहेकको), 
छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयने वस्तङ्टहरु; घाभ छल्ने वा 
घाभद्वाया (छारा) यॊगाउने 
(सनट्यान) साभानहरु सभेत;  हात 
य नङ प्रशाधनहरु (भेङ्झनक्मोय) वा 
गोडाको उऩचाय सम्फन्धक                     

(ऩेङ्झडक्मोय) साभानहरु।  

 3304.10.00 -ओठ सज्जा (ङ्झरऩ भेकअऩ) का 
साभानहरु 5 

 3304.20.00 -आॊिा सजाउने (आइ भेकअऩ) का 
साभानहरु 5 

  -हात गोडाका नङ उऩचाय सम्फन्धक 
प्रशाधनहरु्  

 ३३०४.३०.१० ---नङऩोङ्झरस 5 

 ३३०४.३०.९० ---अन्म 5 

 3304.91.00 --सॊऩकङ्झडत (कम्प्रसे्ड) गयेको वा 
नगयेको ऩाउडय  5 

  --अन्म्  

 ३३०४.९९.१० ---अनङ्टहायभा रगाउने ङ्जिभ 5 

 ३३०४.९९.३० ---शयीयभा रगाउने रोसन 5 

 ३३०४.९९.५० ---छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयने िङ्टद्रा ङ्जवङ्जि प्माकभा यहेको 
ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी 5 

 ३३०४.९९.९० ---अन्म 5 

33.05  कऩारभा प्रमोग गङ्चयने साभानहरु।  
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 3305.10.00 -स्माम्ऩूहरु 5 

 3305.20.00 -स्थामक रुऩभा कऩार ङ्झसधा गने वा 
घङ्टभाउयो फनाउने साधनहरु 5 

 3305.30.00 -कऩार यॊगाउने प्रराऺायस 5 

  -अन्म्  

 ३३०५.९०.१० ---कऩारभा रगाउने तेर १० 

 ३३०५.९०.२० ---कऩारभा रगाउने यङ्ग १० 

 ३३०५.९०.३० ---कऩारभा रगाउने ङ्जिभ १० 

 ३३०५.९०.४० ---कऩारभा रगाउने कङ्ञण्डसनय १० 

 ३३०५.९०.९० ---अन्म १० 

33.06  भङ्टि सम्फन्धक (ओयर) वा दाॊत 
सम्फन्धक (डेण्टर) स्वास््म                
(हाइङ्ञजन) ङ्झनङ्झभत्तका तमायी 
वस्तङ्टहरु (ङ्जप्रऩयेसन्स),  दन्त ङ्ञस्थयक 
रेदो य चणूि (डेञ्चय ङ्जपक्सेङ्जटब 
ऩेष्टस य ऩाउडसि) सभेत; अरग 
अरग (इनङ्झडङ्झबजङ्टअर) िङ्टद्रा 
ङ्झफिीको प्माकेजभा बएको दाॊत 
हरुको चेऩ (फकचको बाग) सपा 
गनि प्रमोग गङ्चयन े तन्तङ्ट (मानि) 
(डेण्टर ल्पौस वा दाॊत वा दाॊतको 
चेऩ सपा गनि फनाइएको भङ्टरामभ 
िारको धागो)।  

 3306.10.00 -दन्त भञ्जनहरु (डेङ्ञण्टफ्रीसेस) 5 

 3306.20.00 -दाॊतहरुको चेऩ सपा गनि प्रमोग 
गङ्चयने तन्तङ्ट (डेण्टर फ्रस) 5 

 3306.90.00 -अन्म  5 
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33.07  दाह्री फनाउन े (ङ्जप्रशेब, शेङ्झबङ्ग य 
आफ्टयशेब) साभानहरु, गन्ध 
हटाउने, नङ्टहाउन े साभानहरु, यौं 
िङ्टइल्माउने साभानहरु य अन्मि 
नऩयेका, अन्म सङ्टगङ्ञन्धत शृ्रॊगाङ्चयक वा 
सय सपाइका साभानहरु;  
ङ्जवसॊिाभक तत्वहरु बएको वा 
नबएको, सङ्टगङ्ञन्धत बएको वा 
नबएको कोठा गन्धहायक             

(ङ्झडओडोयाइजय) साभानहरु।  

 3307.10.00 -दाह्री फनाउने (ङ्जप्रशेब, शेङ्झबङ्ग य 
आफ्टयशेब) साभानहरु 5 

 3307.20.00 -ब्मङ्ञिगत गन्ध हटाउने य ऩसकना 
योक्ने साभानहरु १० 

 3307.30.00 -सङ्टगङ्ञन्धत नङ्टहाउन े रवण य 
स्नानका साभानहरु 5 

  -कोठा सङ्टगङ्ञन्धत ऩाने वा कोठाको 
दङ्टगिन्ध हटाउने साभग्रकहरु धाङ्झभिक 
काभभा प्रमोग हङ्टन े सङ्टगङ्ञन्धत 
साभानहरु सभेत्  

 ३३०७.४९.०० --अन्म १० 

 3307.90.00 -अन्म 5 
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34.01  सावङ्टन; सावङ्टन बएका वा नबएका 
छड वा डण्डक (वाय) ङ्जटङ्जकमा 
(केक), साॉचोभा ढारेय (भोल्डेड) 
फनेका रुऩ वा आकृङ्झतका, फाह्य 
बागभा असय ऩाने (सपेस एङ्ञक्टब) 
प्राॊगाङ्चयक उत्ऩादन वा ङ्जवयचनहरु 
(ङ्जप्रऩयेसन्स) सावङ्टन बए वा नबएका 
तयर (ङ्झरङ्ञक्वड) वा रेदो (िीभ) 
रुऩभा बएको य िङ्टद्रा ङ्झफिीको 
राङ्झग प्रस्तङ्टत गङ्चयएका (ऩङ्टट अऩ 
पय ङ्चयटेर सेर) नङ्टहाउन (वाङ्झसङ 
द स्कीन) ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा 
असय ऩाने (सपेस एङ्ञक्टब) 
प्राॊगाङ्चयक उत्ऩादन वा ङ्जवयचन 
(ङ्जप्रऩयेसन्स) हरु; सावङ्टन (सोऩ) वा 
अऩभाजिक (ङ्झडटजेण्ट) द्रब्म सॊङ्झसि    
(इङ्ञम्प्रग्नेटेड),  ङ्जवरेङ्जऩत (कोटेड) वा 
आवतृ्त (कबडि) बएका कागत,  गद्दा 
(वाङ्झडङ्ग), जभोठ (पेल्ट) य 
वमनेतयवस्तङ्ट (ननवङ्टबेन्स)।               

 3401.11.00 --ट्वाइरेट (शायीङ्चयक सपाई) को 
प्रमोगको राङ्झग (जषङ्झधभूरक 
उत्ऩादन सभेत  5 

 3401.19.00 --अन्म  5 

  -अन्म रुऩका सावङ्टन्  

 ३४०१.२०.१० ---सोङ्झडमभ फ्माट्टक एसकड साल्ट 
(सोऩ नङ्टडल्स) 5 

 ३४०१.२०.९० ---अन्म 5 
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 3401.30.00 -छारा सपा गने (नङ्टहाउने) कामि 
ङ्झनङ्झभत्तका फाह्य बागभा असय ऩाने,  
तयर (ङ्झरङ्ञक्वड) वा रेदो (िीभ) 
रुऩभा बएका िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग 
प्रस्तङ्टत बएका प्राॊगाङ्चयक उत्ऩादन 
(प्रोडक्ट्स) तथा ङ्जवयचनहरु  
(ङ्जप्रऩयेसन्स) 5 

34.02  प्राॊगाङ्चयक फाह्य बागभा असय ऩाने 
कायकहरु (एजेन्ट)(सावङ्टन फाहेक); 
फाह्य बागभा असय ऩाने तमायी 
वस्तङ्टहरु, धङ्टने (वाङ्झसङ्ग) उत्ऩादनहरु  
(धङ्टने सहामक साभान सभेत) य 
शकषिक ३४.०१ भा उल्रेि बएका 
फाहेक सावङ्टन बएको वा नबएको 
सपा गने (ङ्ञक्रङ्झनङ्ग) साभानहरु।  

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीको रुऩभा याङ्ञिएको वा 
नयाङ्ञिएको प्राॊगाङ्चयक फाह्य बागभा 
असय ऩाने कायकहरु (एजेन्ट):  

 3402.11.00 --एङ्झनमोङ्झनक 5 

 3402.12.00 --क्माङ्जटमोङ्झनक 5 

 3402.13.00 --नन-आमोङ्झनक 5 

 3402.19.00 --अन्म 5 

  -िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग याङ्ञिएका 
तमायी साभानहरु्  

 ३४०२.२०.१० ---ङ्झडटयजेन्ट ऩाउडय 5 

 ३४०२.२०.९० ---अन्म 5 

  -अन्म: 
 

 3402.90.90 --अन्म 5 
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38.14 3814.00.00 प्राॊगाङ्चयक सॊमङ्टि द्रवक (सोल्बेन्ट) 
य ऩातरो ऩाने (ङ्झथनय) ऩदाथि, 
अन्मि नऩयेको; प्ररेऩ (ऩेन्ट) य 
योगन (वाङ्झनिस) हटाउन े वा भेट्ने 
तमायी  साभानहरु। 

प्रङ्झत ङ्झर. 
रु.२२।– 

३९.१७  प्राङ्जष्टकका, नरीहरु, ऩाइऩहरु य 
होजहरु (राभो रचकदाय नरीहरु) 
य ङ्झतनका जडानहरु जस्तै जोनीहरु, 

इल्वोज (कङ्ट हङ्टनो), प्रान्जहरु (वाङ्जहय 
ङ्झनस्कने बाग)।  

 ३९१७.१०.०० -ङ्जपॊ ज नउड्ने प्रोङ्जटन वा कोषकम 
वस्तङ्टहरुका कृङ्झिभ आन्द्राबूॉडक 
(ससेज केङ्झसङस) ५ 

  -नरीहरु, ऩाइऩहरु य होजेज (राभो 
रचकदाय नरीहरु), दह्रो्  

 ३९१७.२१.०० -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको ५ 

 ३९१७.२२.०० --प्रोङ्जऩङ्झरनको ऩोङ्झरभयको ५ 

 ३९१७.२३.०० --ङ्झबनामर क्रोयाइडको ऩोङ्झरभयको ५ 

 ३९१७.२९.०० --अन्म प्राङ्जष्टकको ५ 

  -अन्म नरीहरु, ऩाइऩहरु य होजहरु 
(राभो रचकदाय नरीहरु):  

 ३९१७.३१.०० --न्मूनतभ धड्काको चाऩ (फस्टि 
प्रसेय) २७.६ एभऩकए बएको 
रचकदाय नरीहरु, ऩाइऩहरु य 
होजहरु (राभो रचकदाय नरीहरु) ५ 
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 ३९१७.३२.०० --अन्म, सवर (ङ्चयइन्पोस्डि) 
नगयाइएका वा अरु ङ्जकङ्झसभफाट 
अन्म ऩदाथिहरुका साथ 
नङ्झभसाइएका, ङ्जपङ्जटङ (उऩकयण 
ऩाटिऩ ङ्टजाि जस्ता साभानहरु) 
फाहेकका ५ 

 ३९१७.३३.०० --अन्म, सवर नगयाइएका वा अन्म 
ऩदाथिहरु नङ्झभसाइएका, ङ्जपङ्जटङ 
(उऩकयण, ऩाटिऩ ङ्टजाि जस्ता 
साभानहरु) सङ्जहतका ५ 

 ३९१७.३९.०० --अन्म ५ 

 ३९१७.४०.०० -ङ्जपङ्जटङहरु (उऩकयण, ऩाटिऩ ङ्टजाि 
जस्ता साभानहरु) ५ 

३९.२०  अकोशकम (नन्सेरङ्टल्मय) य असवर                
(नङ्जट्रइन्पोस्ड), अस्तय नहाङ्झरएको 
वा ऩटङ्झरत (रेङ्झभनटे) नगङ्चयएको, 
आधाय (सऩोटि) नहाङ्झरएको वा मस्तै 
अरु साभानसॉग नजोङ्झडएका 
प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, ङ्झसटहरु, 

ङ्जपल्भ, फ्वाईर य ङ्ञस्ट्रऩहरु।  

  -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको् 
 

 ३९२०.१०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.१०.९० ---अन्म 5 

  -प्रोङ्जऩङ्झरनको ऩोङ्झरभयको् 
 

 ३९२०.२०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.२०.९० ---अन्म 5 



 

98 
 

  -स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको् 
 

 ३९२०.३०.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.३०.९० ---अन्म 5 

  -ङ्झबनामर क्रोयाइडका 
ऩोङ्झरभयहरुको्  

  --तौरको ङ्जहसावरे ६ प्रङ्झतशतबन्दा 
घटी सङ्टघट्यकायी (प्राङ्जष्टसाइजसि) 
नयहेको्  

 ३९२०.४३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.४३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म्  

 ३९२०.४९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.४९.९० ---अन्म 5 

  -एिेङ्झरक ऩोङ्झरभयको्  

  --ऩोङ्झर (ङ्झभथाइर ङ्झभथाङ्जिरेट) 
को्  

 ३९२०.५१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.५१.९० ---अन्म 5 

  --अन्म् 
 

 ३९२०.५९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.५९.९० ---अन्म 5 

  -ऩोङ्झरकावोनेटहरु, अङ्ञल्कडयेङ्ञजन्स, 

ऩोङ्झरएङ्झरर इष्टयहरु वा अन्म 
ऩोङ्झरष्टयहरु्  
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  --ऩोङ्झरकावोनटेहरुको्  

 ३९२०.६१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६१.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झर (इथाइङ्झरन टेङ्चयफ्थारेट) 
को  

 ३९२०.६२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६२.९० ---अन्म 5 

  --असॊतपृ्त ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म ऩोङ्झरष्टयहरुको्  

 ३९२०.६९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.६९.९० ---अन्म 5 

  -सेरङ्टरोज वा मसका यासामङ्झनक 
ब्मूत्ऩङ्ञत्तहरुको्  

  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदन सेरङ्टरोजको्  

 ३९२०.७१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.७१.९० ---अन्म 5 

  --सेरङ्टरोज एङ्झसटेटको्  

 ३९२०.७३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.७३.९० ---अन्म 5 

  --अन्म सेरङ्टरोज ब्मूत्ऩङ्ञत्तहरुको्  

 ३९२०.७९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 
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 ३९२०.७९.९० ---अन्म 5 

  -अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

  --ऩोङ्झर (ङ्झबनामर वङ्टटाईयन) को्  

 ३९२०.९१.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९१.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झरमाभाइडको्  

 ३९२०.९२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९२.९० ---अन्म 5 

  --एङ्झभनो-येङ्ञजन्सको्  

 ३९२०.९३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९३.९० ---अन्म 5 

  --पेनोङ्झरक येङ्ञजन्सको्  

 ३९२०.९४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९४.९० ---अन्म 5 

  --अन्म प्राङ्जष्टकको्  

 ३९२०.९९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२०.९९.९० ---अन्म 5 

३९.२१  प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु, ङ्झसटहरु, 

ङ्जपल्भ, फ्वाइरहरु य स्ट्रीऩहरु।  

  -कोशभम (सेरङ्टरय):  

  --स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.११.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 
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 ३९२१.११.९० ---अन्म 5 

  --ङ्झबनामर क्रोयाइड ऩोङ्झरभयको्  

 ३९२१.१२.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१२.९० ---अन्म 5 

  --ऩोङ्झरमूयेथेनको्  

 ३९२१.१३.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१३.९० ---अन्म 5 

  --ऩङ्टनउित्ऩाङ्छदत (ङ्चयजेनयेटेड) कोष 
(सेरङ्टरोज) को्  

 ३९२१.१४.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१४.९० ---अन्म 5 

  --अन्म प्राङ्जष्टकहरुको्  

 ३९२१.१९.१० ---भङ्टद्रण गङ्चयएको 5 

 ३९२१.१९.९० ---अन्म 5 

  -अन्म्  

  --अन्म्  

  ---भङ्टद्रण गङ्चयएको्  

 ३९२१.९०.११ ----सनभाइका य पयभाइका जस्ता 
डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स  5 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्म 5 

  ---अन्म् 
 

 ३९२१.९०.९१ ----थभािकोर 5 
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 ३९२१.९०.९२ ----सनभाइका य पयभाइका जस्ता 
डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स 5 

 ३९२१.९०.९९ ----अन्म 5 

39.22  प्राङ्जष्टकका स्नानगाय (वा्स)हरु,  
वहङ्टधाय स्नानागाय (सावय वा्स)् 
हरु, ऩानक आउन े य ङ्झनस्कने 
व्मवस्था सङ्जहतको डङ्टॊड (ङ्झसङ्क) हरु,  
प्रऺारनाधाय (वाश-फेङ्झसन), सफडेट 
हरु, ल्माबोटयी प्मानहरु,  आसनहरु 
(ङ्झसट्स) य ढकनकहरु (कबसि), 
प्रऺारन जराधाय(फ्रङ्झसङ्ग ङ्झसस्टन्सि)  
हरु य मस्तै सयसपाइका सभानहरु   
(स्मानकटयी वेमय) 

 

 3922.10.00 -स्नानागाय (वा्स) हरु, वहङ्टधाय 
स्नानागाय (शावय वा्स) हरु डङ्टॊड 
(ङ्झसङ्कस) हरु तथा प्रऺारनाधाय 
(वास वेङ्झसन्स हरु) 5 

 3922.20.00 -ल्माबोटयी ङ्झसटहय (आसनहरु) य 
ढकनकहरु (कबयहरु) 5 

 3922.90.00 -अन्म 5 

39.23  भारसाभानको ओसायऩसाय                     
(कन्बेमेन्स) वा ऩङ्चयवेष्टन (प्माक) 
गने प्राङ्जष्टकका साभानहरु; 
प्राङ्जष्टकका ऩौरो वा वङ्टजो (स्टोऩसि) 
ढकनक (ङ्झरड्स),  ङ्झफकािहरु(क्माप्स) 
य अन्म फन्द गने (क्रोजसि) 
साभग्रकहरु।  
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  -फाकस (कन्तङ्टय वा सन्दूस) हरु, 
केस (वट्टा वा ऩेटी) हरु,  टोकयी 
वा डारो (िेटस) य मस्तै 
साभाग्रकहरु:   

 3923.10.10 ---प्राङ्जष्टकका ऩङ्चयवेष्टन (प्माक) 
गने ट्यूवहरु  5 

 ३९२३.१०.२० ---अण्डा याख्न ेिेट 5 

 3923.10.90 ---अन्म 5 

  -फोया वा थैरो (स्माक्स) य 
झोराहरु (ब्मागहरु) कोन्स (डोको,  
सोरी जस्ता साभानहरु) सभेत) :  

 3923.21.00 --इथाइङ्झरनका ऩोङ्झरभयहरुका 5 

 3923.29.00 --अन्म प्राङ्जष्टकहरुको 5 

  -कावािइज (चोमा इत्माङ्छद फङ्टनक 
भोहे्रको ठूरो फोतर), फोतरहरु 
फ्रास्कहरु य त्मस्तै साभानहरु: 

 

 3923.30.10 ---ऩेट फोतर (फोतर ङ्जप्रपभि) 5 

 3923.30.90 ---अन्म 5 

 3923.50.00 -ऩौरो वा वङ्टजोहरु (स्टोऩसि),  
ढकनकहरु (ङ्झरड्स), ङ्झफकािहरु 
(क्माप्स) य अन्म फन्द गने 
साभग्रकहरु (क्रोजसि) 5 

  -अन्म्  

 ३९२३.९०.१० ---कम्ऩोङ्ञजट एर.ङ्जऩ.जक. ग्माॉस 
ङ्झसङ्झरण्डय 5 

 ३९२३.९०.९० ---अन्म 5 
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39.24  प्राङ्जष्टकका बोजनऩािहरु (टेफङ्टर- 
वेमय),  बान्साका ऩाक उऩकयणहरु       
(ङ्जकचेन वेमय), अन्म घयामासक 
साभानहरु य सयसपाई सम्वन्धक               
(हाइजेङ्झनक) वा शौच य शृ्रङ्गाय               
(ट्वाइरेट) का सभानहरु  

  -टेवङ्टरका बोजनऩािहरु 

(टेवङ्टरवेमय), बान्साका ऩाक 
उऩकयणहरु  (ङ्जकचेनवेमय):  

 3924.10.10 ---फच्चाराई दङ्टध िङ्टवाउने फोतर 5 

 3924.10.20 ---भेराभाइनका बाॉडा 5 

 3924.10.90 ---अन्म 5 

 3924.90.९0 ---अन्म 5 

39.25  अन्मि नऩयेको कभीका प्राङ्जष्टकका 
ज्मावरहरु (ङ्जवल्डसि वेमय) 

 

 3925.10.00 -३०० ङ्झर. बन्दा वढी ऺभताका 
ङ्चयजभ्वािमसि ट्याङ्कस, तयर ऩदाथि 
याख्न े फडाफडा बाडा (भ्माट्स) य 
त्मस्तै कन्टेनयहरु 5 

 3925.20.00 -ढोकाहरु, झ्मारहरु य ङ्झतनका 
फे्रभ (चौकोसहरु) य ढोकाका 
सॊघायहरु 5 

 3925.30.00 -सटय (कऩाट) हरु, झ्मारका 
ङ्ञझरङ्झभर ऩदािहरु (बेनेङ्झसमन 
ब्ल्माण्डससभेत) य त्मस्तै साभानहरु 
य ङ्झतनका अवमव (ऩाटिस) हरु 5 

  -अन्म्  
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 ३९२५.९०.२० ---ऩप स्माण्डवकच वार एण्ड रुप 
प्मानर 5 

 ३९२५.९०.३० ---अरङ्टङ्झभङ्झनमभ कम्ऩोङ्ञजट प्मानर 5 

 ३९२५.९०.९० ---अन्म 5 

39.26  प्राङ्जष्टकका अन्म साभाग्रकहरु य 
शकषिक ३९.०१ देङ्ञि ३९.१ 
सम्भका अन्म ऩदाथिहरुका  
साभानहरु।  

 3926.10.00 -कामािरम वा ङ्जवद्यारमका 
आऩूङ्झतिहरु (सप्राइज) 5 

  -ऩङ्चयधान साभग्रकहरु (रङ्टगापाटो य 
सहामक ऩङ्चयधान साभग्रकहरु 
(क्रोङ्छदङ एक्सेसयीज) (ऩन्जा 
(ग्रोभ्स), ङ्झभटेन्स (फङ्टढी जॊरा 
एकाङ्झतय अरु चायवटा जरा 
एकैठाउॊ अकोङ्झतय ढाक्न ेगयी तमाय 
गयेको ऩञ्जाहरु) य जराहरु िङ्टरै 
यहने िारका ऩञ्जाहरु (ङ्झभट्स) 
सभेत् 5 

  ---ग्रोभ्स्  

 ३९२६.२०.१९ ----अन्म 5 

  ---गाउन्  

 ३९२६.२०.२९ ----अन्म 5 

  ---एप्रोन्  

 ३९२६.२०.३९ ----अन्म 5 

 ३९२६.२०.९० ---अन्म 5 
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 3926.30.00 -पङ्झनिचयका काउचहरुका 
ङ्जपङ्जटङ्गहरु, उऩकयण,  ऩाटिऩ ङ्टजाि 
जस्ता साभानहरु वा मस्तै 
साभानहरु 5 

 3926.40.00 -रघङ्ट प्रङ्झतभाहरु (स्ट्याट्यूट्स) 5 

  -अन्म्  

  ---अन्म्  

 3926.90.9१ ----ङ्झिऩार य ऩारहरु 5 

 3926.90.9२ ----रेवर य ट्यागहरु 5 

 3926.90.९४ ----कऩडा झङ्टण्ड्याउन ेह्याङ्गयहरु 5 

 3926.90.9५ ----प्राङ्जष्टकको कृङ्झिभ घाॉसको टपि  5 

 3926.90.९९ ----अन्म 5 

४४.१२  प्राइउड, बेङ्झनमडि ऩङ्जट्टका (प्रानेर) 
य त्मस्तै ऩि ऩि गयी अस्तय हारेय 
फनाएको काठ।  

 ४४१२.१०.०० -फाॉसको ५ 

  -अन्म प्राइउड, ऩूणिरुऩभा काठका 
ऩाताहरु बएको (फाॉस फाहेक), 
प्रत्मेक प्राई ६ ङ्झभ.ङ्झभ. भोटाई 
ननाघेका्  

 ४४१२.३१.०० --कङ्ञम्तभा एउटा वाह्य ऩि 
(आउटय प्राई) उष्णप्रदेशकम 
काठको बएको ५ 
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 ४४१२.३३.०० --अन्म, एल्डय (एल्नस ् जातहरू), 
आश (फ्राङ्ञक्सनस ् जातहरू)), फकच 
(पागस जातहरू), बोजऩि (फचि) 
(फेटङ्टरा जातहरू), चेयी (प्र ङ्टनस ्
जातहरू), कटङ्टश  (चेस्टनट) 
(च्मास्टाङ्झनमा जातहरू), एल्भ 
(अल्भस ् जातहरू), भसरा 
(मङ्टकङ्झरप्टस जातहरू), ङ्जहकोयी 
(क्मामाि जातहरू), हषि चेस्टनट 
(एस्कङ्ट रस ् जातहरू), राइभ 
(तकङ्झरमा जातहरू), म्माऩर (एसय 
जातहरू) एसऩकऩक), ओक् (क्मङ्टकि स ्
जातहरू), प्रेनट्री 
(प्राटानसजातहरू), रहये ङ्जऩऩर 
(ऩप्रय) य आस्ऩेन (ऩोऩङ्टरस ्
जातहरू), योङ्झफङ्झनमा  (योङ्झफङ्झनमा 
जातहरू), टङ्टङ्झरऩउड (ङ्झरङ्चयओडेन्ड्रन 
जातहरू) वा ओिय (जङ्टग्रान्स 
जातहरू) प्रजाङ्झतका गैयशॊकङ्ट धायी 
काठको कङ्ञम्तभा एउटा वाह्य ऩि 
(आउटय प्राई) बएको ५ 

 ४४१२.३४.०० --अन्म, कङ्ञम्तभा एउटा वाह्य ऩि                    
(आउटय प्राई) उऩशकषिक 
४४१२.३३.०० भा उल्रेि 
नबएका प्रजाङ्झतका गैय कोणधायी 
काठको बएको ५ 

 ४४१२.३९.०० --अन्म, दङ्टवै वाह्य ऩि (आउटय 
प्राई)  कोणधायी काठको बएको ५ 

  -अन्म्  
 ४४१२.९४.०० --ब्रकफोडि, रेङ्झभनफोडि य फाटेनफोडि ५ 
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 ४४१२.९९.०० --अन्म ५ 

६३.०५  फस्तङ्टहरु सॊऩ ङ्टटन (प्माङ्जकङ्ग) गनि 
प्रमोग हङ्टन े िारको (साभान बने) 
फोया य झोरा। 

 

  -भानव ङ्झनङ्झभित तान्तव ऩदाथिहरु                  
(टेक्सटाइर म्माटेङ्चयमल्स) का् 

 

 ६३०५.३३.०० --अन्म, ऩोङ्झरइथाइङ्झरन वा 
ऩोङ्झरप्रोऩङ्झरनका ऩट्टक वा मस्तै वस्तङ्ट ५ 

६४.०४  यफय, प्राङ्जष्टक, छारा वा ङ्झभङ्ञश्रत 
छाराको फाङ्जहयी तरङ्टवा बएका य 
कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका ऩाउऩोश।  

  -यफय वा प्राङ्जष्टकको फाङ्जहयी तरङ्टवा 
बएका  ऩाउऩोश्  

  --िेरकङ्ट दका ऩाउऩोशस टेङ्झनस 
जङ्टत्ताहरु, फस्केटफर जङ्टत्ताहरु, ङ्ञजभ 
(ब्मामाभ शाराका) जङ्टत्ताहरु, 

तारीभका जङ्टत्ताहरु य मस्तै्  

 ६४०४.११.१० ---सङ्टतकको भाङ्झथल्रो बाग बएको 
क्मानबास जङ्टत्ता १० 

६४.०५  अन्म ऩाउऩोश।  

  -कऩडाका साभानहरुको भाङ्झथल्रो 
बाग बएका्  

 ६४०५.२०.१० ---सङ्टतक कऩडाफाट तमाय गङ्चयएको 
(सङ्टतकको क्मानबास जङ्टत्ता) १० 

६७.०२  कृङ्झिभ पूरहरु, ऩल्रव (पोङ्झरएज) 
य पर य ङ्झतनका बागहरु (ऩाटिस); 
कृङ्झिभ पूरहरु, ऩल्रव य परफाट 
फनेका वस्तङ्टहरु।   
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 ६७०२.१०.०० -प्राङ्जष्टकको  १० 

  -अन्म ऩदाथिको्   

 ६७०२.९०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को १० 

 ६७०२.९०.९० ---अन्म १० 

68.02  शकषिक ६८.०१ का वस्तङ्टहरु 
वाहेकका स्भायक वा ङ्झनभािणको 
राङ्झग तमाय गयेका ढङ्टॊगा (स्रेट 
वाहेक) य ङ्झतनका सभानहरु,  ङ्जप्रष्ठ 
साभग्रक (व्माङ्जकङ्ग) बएको वा 
नबएको प्राकृङ्झतक ढङ्टॊगा                 
(स्रेटसङ्जहत) का सॊगभभियका ठोस 
दाना (भोज्माक क्मङ्टव्स) य मस्तै 
सभाना प्राकृङ्झतक ढङ्टङ्गा (स्रेटसङ्जहत) 
का कृङ्झतभ रुऩरे यॊगाइएका 
दानाहरु योडा, ङ्झगिाि, टङ्टिाहरु य 
धङ्टरो (स्रेट सङ्जहत)  

  -चेप्टो वा सभतर सतह बएको 
साभान्म रुऩरे काङ्जटएको वा ङ्ञचयेको 
अन्म स्भायक वा ङ्झनभािणको राङ्झग 
तमाय गङ्चयएको ढङ्टॊगा य ङ्झतनका 
वस्तङ्टहरु:  

 6802.21.00 --सॊगभभिय, सयन्ध ऩत्थय                   
(ट्राबयटाइन) य ऩत्थङ्चयरो ऩदाथि               
(अरावाष्टय) 5 

 6802.23.00 --ऩत्थय वा चट्टान (ग्रनेाइट) १5 

 6802.29.00 --अन्म ढङ्टङ्गाहरु 5 

  -अन्म:  
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 6802.91.00 --सॊगभभिय, सयन्र ऩत्थय                   
(ट्राबयटाइन) य ऩत्थङ्चयरो ऩदाथि                   
(अरावाष्टय) 5 

 6802.92.00 --अन्म च ङ्टनदाय ढङ्टॊगा 5 

 6802.93.00 --ऩत्थय वा चट्टान (ग्रनेाइट) 15 

 6802.99.00 --अन्म ऩत्थयहरु 5 

68.13  अश्भतन्तङ्ट (एसवेष्टस),  अन्म िङ्झनज 
तत्वहरु वा सेल्मङ्टरोजका आधायका,  
कऩडा वा अन्म ऩदाथिका साथ 
सभामोजन (कम्वाइन) बए वा 
नबएको बे्रक, क्रच य मस्तै 
सभानहरुका राङ्झग, जडान नबएका 
(नौट भाउन्टेन्ट) घषिण ऩदाथि वा 
ङ्झतनका साभानहरु (जस्तै, चाॉदय 
यौर,  ऩाटा (ङ्ञस्ट्रऩ), िण्ड(सेग्भेण्ट),  
चक्का (ङ्झडस्क),  वाससि,  प्माडहरु)। 

 

  -अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस) बएका्  

 ६८१३.२०.१० ---बे्रक राइङ्झनङ्ग य प्माडहरु 5 

 ६८१३.२०.९० ---अन्म 5 

  - अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस) नबएका:  

 6813.81.00 --बे्रक राइङ्झनङ्ग य प्माडहरु 5 

 6813.89.00 --अन्म 5 
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69.07  भाटोका फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू               
(ऩत्थयहरू नङ्ञजकै यहेको जडान),  
अगनेो वा च ङ्टरो (हथि) वा ङ्झबत्ताका 
टामरहरू; अस्तय (ब्माङ्जकङ्ग) बएको 
वा नबएको सॊगभभिय गने ठोस 
दाना ऩदाथि य मस्तै साभानहरू; 
ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग सेयाङ्झभक्स।  

  -फ्रेगहरू य ऩेङ्झबङहरू (ऩत्थयहरू 
नङ्ञजकै यहेको जडान), अगनेो वा 
च ङ्टरो (हथि) वा ङ्झबत्ताका टामरहरू,  
उऩशकषिक ६९०७.३० य 
६९०७.४० का फाहेक्  

 6907.21.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% ननाघकेो 5 

 6907.22.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट ०.५% नाघेको तय 
१०% ननाघेको 5 

 6907.23.00 --तौरका ङ्जहसाफभा जर प्रशोचन 
कोङ्जपङ्झसमन्ट १०% नाघेको 5 

 6907.30.00 -सॊगभभिय गने ठोस दाना ऩदाथिहरू                 
(भोज्माक क्मङ्टब्स) य मस्तै,  
उऩशकषिक ६९०७.४० का फाहेक 5 

 6907.40.00 -ङ्जपङ्झनङ्झसङ्ग सेयाङ्झभक्स 5 
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70.03  अवशोषक, प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा 
अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह (ऩि वा रेमय) 
बएको वा नबएको, ऩाता (ङ्झसट्स) 
वा प्रोपाइर को रुऩभा बएको,  
अरु कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको काभ 
नगङ्चयएको, ढारेको काॊच (काष्ट 
ग्रास) य वेङ्ञल्रत काॊच (योल्ड 
ग्रास)।  

  -तायङ्जवङ्जहन ऩाता :  

 7003.12.00 --सम्ऩूणि रुऩभा यॊगाएको (फडक 
ङ्जटण्टेड्), अऩायदशी ऩाङ्चयएको 
(ओऩाङ्झसपाइड्), यॊग चढाइएको 
(फ्ल्मास्ड) वा अवशोषक,  
प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह 
(रेमय) बएको  5 

 7003.19.00 --अन्म 5 

 7003.20.00 -ताय बएको ऩाता 5 

 7003.30.00 -प्रोपाइर 5 

70.04  अवशोषक, प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा 
अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह (रेमय) बएको 
वा नबएको,  तय अन्म कङ्ट नै काभ 
नगङ्चयएको,  ऩाता (ङ्झसट्स) को रुऩभा 
बएको तन्क्माएय फनाइएको (ड्रन) 
काॊच वा हावापङ्ट केय वा ग्माॉस बयेय 
फनाइएको (ब्रोन) काॊच।   
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 7004.20.00 -सम्ऩूणि रुऩभा यॊगाएको (फडक 
ङ्जटन्टेड्), अऩायदशी ऩाङ्चयएको                      
(ओऩाङ्झसपाइड), यॊग चढाएको               
(फ्ल्मास्ड) वा अफशोषक,  
प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह 
(रेमय) बएको  5 

 7004.90.00 -अन्म 5 

70.05  अवशोषक, प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा 
अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह (रेमय) बएको 
वा नबएको,  तय अन्म ङ्जकङ्झसभफाट 
कङ्ट नै काभ नबएको,  ऩाता (ङ्झसट्स) 
भा बएको फ्रोट ग्रास (काॊच) य 
सतह घङ्जषित (ग्राउण्ड) वा 
चभकाइएको (ऩोङ्झरस्ड) काॊच।   

 7005.10.00 -अवशोषक, प्रङ्झतङ्जवम्वकम वा 
अप्रङ्झतङ्जवम्वकम तह (रेमय) बएको, 
ताय–ङ्जवङ्जहन (नन-वामडि) काॊच। 5 

  -अन्म ताय ङ्जवङ्जहन काॊच : 
 

 7005.21.00 --सम्ऩूणित: यॊगाएको (वडक ङ्जटण्टेड) 
ओऩाङ्झसपाइड, फ्ल्मास्ड वा भेयेरी 
सयपे्स ग्राउण्ड 5 

 7005.29.00 --अन्म 5 

 7005.30.00 -ताय बएको काॊच 5 
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70.06 7006.00.00 शकषिक ७०.०३, ७०.०४ वा 
७०.०५ का काॊचहरु, ङ्झनहङ्टयेको 
(फेन्ट),  ङ्जकनायाको काभ गयेको 
(एज वक्डि), िोऩेको (इनग्रभे्ड), 
प्वार ऩायेको (ङ्झड्रल्ड), इनाभेर 
रगाएको वा अन्म प्रकायरे 
फनाएको तय अन्म ऩदाथिसॊग जोडक  
आकाय नङ्छदएको वा जडान  
नगयेको। 5 

70.07  कडा फनाएको वा  ऩटङ्झरत  काॊच 
बएको  सङ्टयङ्ञऺत काॊच।  

  -कडा फनाएको (ताङ्जऩत) सङ्टयङ्ञऺत 
काॊच:  

 7007.11.00 --गाडक, जहाज, अन्तयीऺमान वा 
सवायीका साधनभा सभाङ्जवष्ट गनि 
मोग्म आकाय य नाऩका 5 

 7007.19.00 --अन्म 5 

  -ऩटङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत काॊच : 
 

 7007.21.00 --गाडक, जहाज, अन्तयीऺमान वा 
सवायीका साधनभा सभाङ्जवष्ट गनि 
मोग्म आकाय य नाऩको 5 

 7007.29.00 --अन्म 5 

70.08 7008.00.00 काॊचको फहङ्टङ्झबत्तकम अवयोधक 
इकाइ (भङ्ञल्टऩर वाल्ड इन्सङ्टरेङ्जटङ              
मूङ्झनट)। 5 

70.09  फे्रभ बएको वा नबएको काॊचको 
ऐना, ऩछाङ्झडको दृश्म देङ्ञिन े ऐना 
सभेत।  

 7009.10.00 -गाडकको ऩषृ्ठदृश्म देङ्ञिन ेऐना 5 
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  -अन्म: 
 

 7009.91.00 --फे्रभ नहारेको 5 

 7009.92.00 --फे्रभ हारेको 5 

72.13  पराभ वा अङ्झभङ्ञश्रत स्ऩातका (नन ्
एल्वाम) का राप्सा य डण्डकहरु 
(फासि एण्ड यौड्स), ताऩवेङ्झरत 
(हटयौल्ड), असभङ्झभत रुऩरे 
फेङ्जह्रएको कङ्ट ण्डरी (क्वामर) हरु।  

 7213.10.00 -वेरन प्रङ्जिमा (योङ्झरङ्ग प्रोसेस) कै 
सभमभा उत्ऩङ्ङ बॊगङ्टयीकयण                       
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु (ङ्चयब्स),  
िाॊचहरु (ग्र ङ्टभ्स) वा अन्म 
ङ्जवकृङ्झतहरु (ङ्झडपोभेसन) हरु बएका 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.20.00 -अन्म, ङ्जफ्र कङ्जटङ्ग स्टीर  
(सल्पयको भािा फढी प्रङ्झतशतभा 
बएको इस्ऩात ङ्जवशेष) को  

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  --१ ङ्झभ.ङ्झभ. बन्दा कभ नाऩको 
ब्मास बएको फतृ्ताकाय ङ्झतमिकच्छेद  
(िस सेक्सन) को:  

 7213.91.10 ---८ ङ्झभ.ङ्झभ. ननाघेको  प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.91.90 ---अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7213.99.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 
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72.14  गढेको (पोज्डि), ताऩवेङ्झरत                 
(हटयोल्ड),  ताऩ कङ्जषित (हट ड्रन) 
वा ताऩ वङ्जहष्कृत (हट एक्स्ुडेड्) 
फाहेक अन्म काभ नगङ्चयएको 
पराभ वा अङ्झभङ्ञश्रत (नन ् एल्वाम) 
इस्ऩातका अन्म राप्सा (फासि) 
डण्डक (यौड) हरु,  वेरनङ्जिमा ऩङ्झछ 
फटाङ्चयएका (ङ्ञट्वस्टेड्) मस्ता 
वस्तङ्टहरु सभेत । 

 

 7214.10.00 -गढेको (पोज्डि) (तातो ऩायी ङ्जऩटेय 
फनाएको )  

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.20.00 -वेरन प्रङ्जिमा (योङ्झरङ्ग प्रोसेस) कै 
सभमभा उत्ऩङ्ङ बएका बॊगङ्टयीकयण 
(इण्डेण्टेसन), धसािहरु (ङ्चयब्स),  
िाॊचहरु (ग्र ङ्टभ्स) वा अन्म 
ङ्झफकृङ्झतहरु (ङ्झडपोभेसन्स) बएका वा 
वेरन ङ्जिमा (योङ्झरङ्ग) ऩङ्झछ 
फटाङ्चयएका (ङ्जट्रवस्टेड): 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.30.00 -अन्म, ङ्जफ्र कङ्जटङ्ग स्टीर (सल्पयको 
भािा फढी प्रङ्झतशतभा बएको इस्ऩात 
ङ्जवशेष) को   

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्म :  

 7214.91.00 --चतङ्टब ङ्टिजाकृङ्झत (वगािकाय फाहेक) 
को ङ्झतमिक ऩङ्चयच्छेद (िस-सेक्सन) 
को   

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  --अन्म :  
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 7214.99.10 ---ऩङ्टनवेरन मोग्म (ङ्चययोरेवर) 
राप्सा य डण्डक अङ्झधकतभ रम्वाई 
१८०० ङ्झभ.ङ्झभ. चौडाई ६०० 
ङ्झभ.ङ्झभ. य भोटाई ५ ङ्झभ.ङ्झभ. य सो 
बन्दा फढी बएको 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7214.99.90 ---अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

72.15  पराभ वा अङ्झभङ्ञश्रत स्ऩात (नन ्
एल्वाम स्टीर) का अन्म राप्सा   
डण्डकहरु। 

 

 7215.10.00 -ङ्ञशत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पोम्डि) वा 
ङ्ञशत-ऩङ्चयष्कृत (कोल्ड-ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएको, ङ्जफ्र 
कङ्जटङ्ग स्टीर (सल्पयको भािा फढी 
प्रङ्झतशतभा बएको इस्ऩात ङ्जवशेष) 
को  

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7215.50.00 -अन्म, ङ्ञशत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पोम्डि) 
वा ङ्ञशत-ऩङ्चयष्कृत कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएका 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7215.90.00 -अन्म  प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

72.16  पराभ वा अङ्झभङ्ञश्रत (नन-्एल्वाम 
स्टीर) स्ऩातका ऐङ्गर (कोण) 
शेप्स (आकाय) य सेक्सनहरु  
(बागहरु)।  

 7216.10.00 -ताऩफेङ्झरत (हट योल्ड),  ताऩकङ्जषित  
(हटड्रन) वा ताऩ वङ्जहष्कृत (हट 
एक्सुडेड्) फाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ.बन्दा कभ 
उॊचाइ बएको मू.आइ. वा एच 
बागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 
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  -ताऩफेङ्झरत, ताऩ कङ्जषित वा ताऩ 
वङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ.बन्दा कभ 
उॊचाइ बएको एर वा टी बागहरु                 
(सेक्सन्स) :  

 7216.21.00 --एर सेक्सनहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.22.00 --ङ्जट सेक्सनहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको,  ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सोबन्दा 
फढी उॊचाइ बएको मू. आइ. वा एच ्
बागहरु (सेक्सन्स): 

 

 7216.31.00 --मू सेक्सनहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.32.00 --आई सेक्सनहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.33.00 --एच सेक्सनहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.40.00 -ताऩफेङ्झरत  ताऩकङ्जषित  वा ताऩ 
वङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कङ्ट नै काभ 
नगङ्चयएको, ८० ङ्झभ.ङ्झभ. वा सोबन्दा 
फढी उॊचाइ बएको, एर वा टी 
बागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.50.00 -ताऩफेङ्झरत, ताऩकङ्जषित वा ताऩ 
फङ्जहष्कृतफाहेक अन्म कामि 
नगङ्चयएको, कोणहरु (एॊगर) आकाय     
(शेप्स) य बागहरु (सेक्सन्स) 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 
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  -ङ्ञशत ङ्झनङ्झभित (कोल्ड पोम्डि) वा 
ङ्ञशत ऩङ्चयष्कृत (कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) 
फाहेक अन्म काभ नबएका,  
कोणहरु (एॊगल्स), आकायहरु 
(शेप्स) य िण्डहरु (सेक्सन्स) : 

 

 7216.61.00 --सभतर वेरन (पल्माट योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट उऩरब्ध 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.69.00 --अन्म  प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्म :  

 7216.91.00 --सभतर-फेरन (फ्ल्माट-योल्ड) 
उत्ऩादनहरुफाट ङ्ञशत-ङ्झनङ्झभित 
(कोल्ड-पोम्डि) वा ङ्ञशत ऩङ्चयष्कृत     
(कोल्ड ङ्जपङ्झनस्ड) गङ्चयएका  

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7216.99.00 --अन्म  प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

७२.१७  पराभ वा अङ्झभङ्ञश्रत स्ऩातका 
तायहरु (वामय)।  

 ७२१७.१०.०० -जरऩ वा रेऩ नरगाइएको, 
चभकदाय  (ऩोङ्झरस्ड) फनाइएको वा 
नफनाइएको 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 ७२१७.२०.०० -जस्ता (ङ्ञजङ्क) को जरऩ वा रेऩ 
रगाइएको   

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 ७२१७.३०.०० -अन्म अऩधातङ्ट (फेस भेटर) को 
जरऩ  वा रेऩ रगाइएको   

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 ७२१७.९०.०० -अन्म  प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

७२.२३ ७२२३.००.०० ङ्ञिमा नराग्ने ईस्ऩातका ताय 
(वामय)। 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

७२.२९  अन्म ङ्झभङ्ञश्रत स्ऩातका ताय  
(वामय)।  
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 ७२२९.२०.०० -ङ्झसङ्झरको-म्माॊगङ्झनज इस्ऩातको प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 ७२२९.९०.०० -अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

73.07  पराभ वा इस्ऩातको नरी वा 
ऩाइऩ जडानहरु (जस्तै-कङ्ञप्रङ,  
एल्वोज,  स्रीब)।  

  -काष्ट ङ्जपङ्जटङ्ग (ढारेय जडान 
गयेको):  

 7307.11.00 --अनम्म (नन-्म्माङ्झरएफर) काष्ट 
आइयनको 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.19.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्म,  स्टेनरेस स्टीरको:  

 7307.21.00 --फ्रान्जेज प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.22.00 --ङ्झिडेड (चडूकदाय) एल्वोज,  वेण्डस 
य स्रीभ्स 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.23.00 --वट (कङ्ट न्दा) वेङ्ञल्डङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.29.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्म:  

 7307.91.00 --फ्रेन्जेज प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.92.00 --ङ्झिडेड (चडूकदाय) एल्वोज, वेण्डस 
य स्रीभ्स 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.93.00 --वट (कङ्ट न्दा) वेङ्ञल्डङ्ग ङ्जपङ्जटङ्ग प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7307.99.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 
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73.08  पराभ वा इस्ऩातको सॊयचनाहरु                   
(स्ट्रक्चसि) (शकषिक नॊ ९४.०६ को 
ऩूवि ङ्जवयङ्ञचत बवनहरु फाहेक) य 
सॊयचनाका अॊगहरु (जस्तै, ऩङ्टर,  
ऩङ्टर-िण्डहरु, रक-गटे, टावसि, 
रेङ्जटस भास्ट, छतहरु, छतका 
सॊयचनाहरु,  ढोकाहरु य झ्मारहरु 
य ङ्झतनका सॊयचनाहरु य ढोकाका 
सॊगायहरु, सटयहरु, वेङ्छदका  
(ब्मारङ्टस्टे्रड्), िम्फाहरु य 
स्तम्बहरु); पराभ य इस्ऩातका 
ऩाता, डण्डक, ऐॊगर,  आकाय,  सेक्सन, 
ट्यूव य मस्तै सॊयचनाका प्रमोगको 
ङ्झनङ्ञम्त तमाय गङ्चयएका साभानहरु।  

 7308.10.00 -ऩङ्टर य ऩङ्टरका िण्डहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.20.00 -टावय य ल्माङ्जटस भाष्ट प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.30.00 -ढोका,  झ्मार य ङ्झतनका चौकोसहरु 
य ढोकाका सॊघायहरु 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.40.00 -िट फाॉध्न े (स्क्मापोङ्ञल्डङ्ग),  
सटङ्चयङ, (पभाि) प्रोङ्जऩङ वा ङ्जऩट 
प्रोङ्जऩङ (टेवा ङ्छदने) का मस्तै 
उऩकयणहरु 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7308.90.00 -अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 
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73.09 7309.00.00 जङ्टनसङ्टकै ऩदाथि (सॊऩकङ्झडत वा 
तयरीकृत ग्माॉस फाहेक) को राङ्झग,  
माङ्ञन्िक वा ताऩ सम्फन्धक उऩकयण 
जडान नबएको,  अस्तय हारेको वा 
नहारेको,  ताऩ ङ्झनयोध गङ्चयएको वा 
नगङ्चयएको ३०० रीटय बन्दा फढी 
ऺभताको पराभ वा इस्ऩातफाट 
फनेका ङ्चयजभ्वािमय (ऩानकऩोियी), 
टॊकी,  ङ्जऩऩा य मस्तै आधानऩाि 
(कन्टेनय) हरु। 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

73.11  पराभ वा इस्ऩातको सॊऩकङ्झडत वा 
तयरीकृत (कम्प्रसे्ड वा 
ङ्झरक्वकपाइड्) ग्माॉस हाल्ने घयामसक, 
व्माऩाङ्चयक (जद्योङ्झगक फाहेक) 
प्रमोजनका एर. ङ्जऩ. ङ्ञज.  
ङ्झसङ्झरण्डयहरु।  

 ७३११.००.२० ---एर.ङ्जऩ. ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डय 5 

 ७३११.००.९० ---अन्म 5 

७३.१२  ङ्जवद्यङ्टतकम अवयोधक नबएको, पराभ 
वा इस्ऩातको फाङ्जटएको (स्ट्राण्डेड्), 
ताय, डोयी, केवङ्टर, सॊग्रङ्झथत (प्रेटेड्) 
ङ्जपत्ताहरु (फैण्डस)् घङ्टएिो हाङ्ङे 
डोयी (ङ्ञस्रङ्ग) य मस्तै।  

 ७३१२.१०.०० -फाङ्जटएको (स्ट्राण्डेड्) ताय (वामय), 
डोयी य केवङ्टर 

प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 ७३१२.९०.०० -अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

73.15  पराभ वा इस्ऩातका ङ्झसिी (चेन) 
य ङ्झतनका  अॊगहरु। 
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  -सॊङ्झधत ग्रङ्ञन्थमङ्टि(आङ्जटिकङ्ट रेटेडङ्झरङ्क)  
ङ्झसिी य ङ्झतनका अॊगहरु:  

 7315.11.00 --योरय ङ्झसिी प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.12.00 --अन्म ङ्झसिी प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.19.00 --अॊगहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.20.00 -स्कीड चेन (ङ्झसिी) प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

  -अन्म ङ्झसिी:  

 7315.81.00 --स्ट् ड ङ्झरङ क प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.82.00 --अन्म वेल्डेड् ङ्झरङ क प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.89.00 --अन्म प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

 7315.90.00 -अन्म अॊगहरु प्र.भे.टन 
रु.१६५०।- 

७३.२०  पराभ वा इस्ऩातको कभानक य 
कभानकभा प्रमोग हङ्टन े ऩत्तक           
(ङ्झरभ्स)।  

  -ऩत्तकदाय कभानक य ङ्झतनका 
ऩत्तकहरु्   

 ७३२०.१०.९० --अन्म  5 

७३.२४  पराभ वा इस्ऩातको सयसपाइ 
सम्फन्धक साभान य ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।   

 ७३२४.१०.०० -स्टेनरेस स्टीरको ङ्झसन्क य वास 
वेङ्झसन 5 

  -स्नानागाय्   
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 ७३२४.२१.०० --इनाभेर गयेको वा नगयेको काष्ट 
आइयनका  5 

 ७३२४.२९.०० --अन्म  5 

  -अन्म, ऩाटिऩूजािहरु सभेत्  

 ७३२४.९०.१० ---ऩाटिऩूजािहरु 5 

 ७३२४.९०.९० ---अन्म 5 

८३.०१  आधायबतू धातङ्टफाट फनेको ताल्चा 
(प्माडरक) य ताल्चाहरु  (रक्स) 
हरु (साॊचोरे सॊचारन हङ्टन,े सॊमोजन 
(कङ्ञम्फनेशन) रे सॊचारन हङ्टन े वा 
ङ्जवद्यङ्टतरे सॊचारन हङ्टन)े; ताल्चा 
सङ्जहतका अऩधातङ्टका  अन्तयाऩ य 
अन्तयाऩ सङ्जहतका फे्रभहरु; भाङ्झथ 
उल्रेि बएका कङ्ट नै ऩङ्झन 
वस्तङ्टहरुको राङ्झग अऩधातङ्टका 
साॊचोहरु।   

 ८३०१.२०.०० -भोटय गाडकभा प्रमोग हङ्टने िारका 
ताल्चाहरु (रक्स) 5 



 

125 
 

८३.०२  पङ्झनिचय, ढोका, बयम्ाङ्गको 
िङ्टडङ्जकरा, झमार, ब्राइण्ड, कोच, 
काॊठी, कन्तङ्टय, चेष्ट (वाकस) 
कास्केट य मस्तै साभानभा प्रमोग 
गनि उऩमङ्टि अऩधातङ्टका जडान 
साभग्रकहरु (भाउण्टीङ्ग, ङ्जपङ्जटङ्ग) य 
मस्तै साभग्रकहरु; आधायबतू धातङ्टको 
टोऩ याख्न े (यम्ाक, टोऩ झङ्टण्ड्याउने 
ङ्झसॊगौया, ब्राकेट य मस्तै जडानहरु; 
आधायबतू धातङ्टको भाउङ्ञण्टङ्ग बएको 
गङ्टरावऩाश (क्मास्टोसि); आधायबतू 
धातङ्टको स्वचाङ्झरत ढोका वन्द गने 
साभान (अटोभेङ्जटक डोय             
क्रोजसि)।  

 ८३०२.३०.०० -भोटय गाडकको राङ्झग उऩमङ्टि अन्म 
जडान साभग्रकहरु (भाउङ्ञण्टङ्गस, 
ङ्जपङ्जटङ्गस) य मस्तै साभग्रकहरु 5 

८४.०९  शकषिक ८४.०७ वा ८४.०८ का 
इङ्ञन्जनहरुभा ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा 
प्रमोगको राङ्झग उऩमङ्टि     
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

  -अन्म्  
 

  --ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा स्ऩाकि  
इङ्ञग्नसन इन्टयनर कम्वशन ङ्जऩष्टन 
इङ्ञन्जनभा प्रमोगका राङ्झग उऩमङ्टि M  

 8409.91.१0 ---भोटय गाडकको 5 

  --अन्म्  

 8409.9९.१0 ---भोटय गाडकको 5 
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८४.१३  भाऩक मन्ि जडेको वा नजडेको 
तयर ऩदाथिको ऩम्ऩ, तयर ऩदाथि 
भाङ्झथ ताङ्ङे साधन (एङ्झरबेटसि)  

 ८४१३.३०.०० -इन्टयनर कम्वशन ङ्जऩष्टोन 
इङ्ञन्जनको राङ्झग इन्धन, रङ्टङ्जव्रकेङ्जटङ 
वा कङ्ट ङ्झरङ ङ्झभङ्झडमभ ऩम्ऩ  5 

84.21  अऩकेङ्ञन्द्रत (सेङ्ञन्ट्रफ्मङ्टजेज),  
अऩकेन्द्रण शोष (सेङ्ञन्ट्रफ्मङ्टगर 
ड्रामसि) सभेत, तयर य ग्माॉस 
ङ्झनङ्ञत्तका ङ्झनस्ऩन्दन (ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा 
ऩङ्चयशोधन (प्मङ्टङ्चयपाइङ्ग) मन्िावरी 
(भङ्ञशनयी) य उऩकयणहरु 
(एऩयेटस)  

  -तयर ऩदाथिको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन 
(ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) वा ऩङ्चयशोधन 
(प्मङ्टङ्चयपाइङ्ग) का मन्िावरी 
उऩकयणहरु (भेङ्ञशनयी एण्ड 
एऩयेट्स):  

 8421.23.00 --ईन्टयनर कम्फशन इङ्ञन्जनको 
राङ्झग रेत ऩेट्रोर ङ्झनस्मन्दकहरु 
(ङ्जपल्टसि) 5 

  -ग्माॉसको राङ्झग ङ्झनस्ऩन्दन वा 
ऩङ्चयशोधन मन्िावरी (भङ्ञशनयी) वा 
उऩकयणहरु (एऩयेटस): 

 

 8421.31.00 --इन्टयनर कम्वस्शन इङ्ञन्जनको 
वामङ्ट अन्तग्रहण ङ्झनस्ऩन्दकहरु 
(इनटेक एमय ङ्जपल्टसि) 5 
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84.72  अन्म कामािरम मन्िहरु (अङ्जपस 
भङ्ञशन्स) (उदाहणत: हेक्टोग्राप वा 
स्टेङ्ञन्सर डङ्टङ्ञप्रकेङ्जटङ्ग भङ्ञशनहरु,  
एडे्रङ्झसङ्ग भङ्ञशनहरु, अटोम्माङ्जटक 
ब्माङ्कनोट ङ्झडस्ऩेन्सयहरु,  क्वाइन 
सौङ्जटिङ्ग भङ्ञशनहरु (भङ्टद्रा छाॊट्ने 
मन्ि),  क्वाइन काउङ्ञण्टङ्ग वा 
र् माङ्जऩङ्ग भङ्ञशनहरु, ऩेङ्ञन्सर शाऩेङ्झनङ्ग 
भङ्ञशनहरु,  ऩयपोयेङ्जटङ्ग वा 
स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भङ्ञशनहरु)।  

  -अन्म्  

 ८४७२.९०.१० ---अटोभेङ्जटक टेरय भेङ्ञशन 15 

 ८४७२.९०.२० ---अटोम्माङ्जटक ब्माङ्क नोट 
ङ्झडस्ऩेन्सयहरु 15 

 ८४७२.९०.३० ---ऩयपोयेङ्जटङ्ग भेङ्झसनहरु 15 

 ८४७२.९०.४० ---स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भेङ्झसनहरु 15 

 ८४७२.९०.९० ---अन्म 15 

८४.७७  मस बागका अन्मि उल्रेि 
नबएका वा सभावेश नबएका, यफय 
वा प्राङ्जष्टकको काभ गनि  (वङ्जकि ङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका वा मक ऩदाथिहरुका 
उत्ऩादनहरु (प्रोडक्ट्स) को ङ्झनभािण 
(म्मानङ्टफ्माक्चय) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्िावरी (भङ्ञशनयी)।   

 ८४७७.१०.०० -इन्जेक्सन-भौङ्ञल्डङ्ग भङ्ञशनहरु  5 
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84.79  मस बागको अन्मि उल्रेि 
नबएका वा सभावेश नबएका,  
व्मङ्ञिगत कामि (इनङ्झडङ्झबजङ्टअर 
पङसन्स) बएका मन्िहरु य 
माङ्ञन्िक साङ्झधिहरु (भेकाङ्झनकर 
अप्रामन्सेस)।  

  -अन्म मन्िहरु य माङ्ञन्िक 
उऩकयणहरु्  

  --अन्म्  

  ---अन्म्  

 ८४७९.८९.९१ ----एमय ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय य 
ङ्झडह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय ५ 

 ८४७९.८९.९९ ----अन्म 10 

८४.८०  धातङ्ट ढराइशारा (पाउण्ड्रक) को 
राङ्झग ढराइका फक्साहरु  
(भोङ्ञल्डङ्ग फौक्सेस); भोल्ड फेसहरु; 
ढराइ नभूनाहरु (भौङ्ञल्डङ्ग प्माटसि); 
धातङ्ट, भेटर कायफाइड्, काॊच, 
िङ्झनज ऩदाथिहरु, यफय वा प्राङ्जष्टक 
ढाल्न ेसाॊचोहरु  (भोल्ड्स) (धातङ्टको 
ङ्झसङ्झरका (इनगौट) ढाल्न े साॊचो 
फाहेक)।   

  -यफय वा प्राङ्जष्टक ङ्झनङ्झभत्तको 
ढराइको साॊचो (भोल्ड्स) :  

 ८४८०.७१.०० --इन्जेक्सन वा कम्प्रसेन टाइप्स 5 
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84.81  नर (ऩाइऩ) हरु, वाङ्ञष्ऩि वा 
ब्वामरयको वाह्यावयण (ब्वामरय 
शेर),  जराशम (टैङ्कस), भ्माटहरु 
वा मस्तै वस्तङ्टहरुको राङ्झग टङ्टटीहरु                     
(ट्याप्स,  कौक्स),  बल्बहरु य मस्तै 
उऩकयणहरु,  प्रसेय ङ्चयड्यङ्टङ्झसङ्ग बल्ब 
य ताऩ स्थैतकीम ढॊगरे ङ्झनमङ्ञन्ित 
(थभोस्टाङ्जटकरी कन्ट्रोल्ड) बल्बहरु 
सभेत 

 

 8481.10.00 -प्रसेय ङ्चयड्यङ्टङ्झसङ्ग बल्बहरु 5 

 8481.20.00 -ओङ्झरमो हाइड्रोङ्झरक वा न्मङ्टम्माङ्जटक 
ट्रान्सङ्झभसन ङ्झनङ्झभत्तका बल्बहरु 5 

 8481.30.00 -चेक (ननङ्चयटनि) बल्बहरु 5 

 8481.40.00 -सेङ्ञफ्ट वा ङ्चयङ्झरप बल्बहरु 5 

  -अन्म उऩकयणहरु (अप्रामन्सेस):  

 8481.80.90 --अन्म 5 

85.07  चायऩाटे (वगािकाय सभेत) बएको 
वा नबएको ङ्जवद्यङ्टत सॊङ्ञचत गने मन्ि 
(एकङ्ट भङ्टरेटय); ङ्झतनका छङ्टट्याउने 
मन्ि  (सेऩयेटय) सभेत। 

 

 8507.10.00 -ङ्जऩष्टन इङ्ञन्जन जगाउन प्रमोग हङ्टने 
प्रकायको सकसा अम्र (रीड-एसकड) 10 

 8507.20.00 -अन्म रीड एसकड एकङ्ट भङ्टरेटय 10 

 ८५०७.३०.०० -ङ्झनकर क्माडङ्झभमभ   5 

 ८५०७.४०.०० -ङ्झनकर पराभ   5 

 ८५०७.५०.०० -ङ्झनकर-धातङ्ट हाइड्राइड   5 

  -अन्म एकङ्ट भङ्टरेटय्  

 ८५०७.८०.१० ---ऩावय फैङ्क (व्माट्री प्माक) 10 
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 ८५०७.८०.९० ---अन्म 10 

85.08  ङ्झनवाित भाजिनकहरु (भ्माकङ्ट भ 
ङ्ञक्रनसि)  

  -स्वचाङ्झरत ङ्जवद्यङ्टतकम भोटयमङ्टि:  

 8508.11.00 

 

--१५०० वाट बन्दा फढी शङ्ञि 
नबएको य धङ्टरो जम्भा गने थैरी 
(डष्ट ब्माग) वा अन्म ग्रहण ऺभता 
(ङ्चयसेप्टेकर क्माऩाङ्झसटी) २० 
ङ्झरटय ननाघेको 5 

 8508.19.00 

 

--अन्म  

5 

 8508.60.00 

 

-अन्म ङ्झनवाित भाजिनकहरु (भ्माकङ्ट भ 
ङ्ञक्रनसि) 5 

 8508.70.00 

 

-अङ्गहरु (ऩाटिस) 
5 

85.11  ङ्जवद्यङ्टत इङ्ञग्नसन वा स्ऩाकि  इङ्ञग्नसन 
वा कम्प्रसेन इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्वसन इङ्ञन्जनको राङ्झग स्टाङ्जटिङ्ग 
उऩकयणहरु (जस्तै-इङ्ञग्नसन 
म्माग्नेटोस,् म्माग्नेटो डाइनाभोज 
(च ङ्टम्वकीम डाइनाभो), इङ्ञग्नसन 
क्वामर, स्ऩाङ्जकि ङ्ग प्रग य ग्रो 
प्रग, स्टाटय भोटय); जेनेयेटय 
(जस्तै–डाइनाभा, अल्टयनेटसि) य 
मस्तो इङ्ञन्जनभा जोड्ने कट 
आउटहरु।  

 8511.10.00 -स्ऩाङ्जकि ङ प्रग 5 

 ८५११.३०.०० -ङ्झडङ्जष्डव्मूटसि; इङ्ञग्नसन क्वामर 5 

 ८५११.४०.०० -स्टाटिय भोटय य दोहोयो काभ हङ्टने 
स्टाटिय जेनेयेटय  5 
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 ८५११.५०.०० -अन्म जेनेयेटय  5 

 ८५११.८०.०० -अन्म उऩकयणहरु  5 

85.12  ङ्जवद्यङ्टतको प्रकाश ङ्छदने वा सूचना 
ङ्छदने उऩकयणहरु (शकषिक ८५.३९ 
का साभान फाहेक), साइकर वा 
भोटय साइकरभा प्रमोग हङ्टने ङ्जवण्ड 
ङ्ञस्िन, वाइऩय, ङ्झडफ्रोष्टय य डेङ्झभष्टय।  

 8512.10.00 -साइकरभा प्रमोग हङ्टने प्रकाश वा 
दृङ्जष्टसूचक जजायहरु 5 

 8512.20.00 -अन्म प्रकाश वा दृङ्जष्टसूचक 
(ङ्झबजङ्टअर ङ्झसग्नङ्झरङ्ग) जजायहरु 5 

 8512.30.00 -ध्वङ्झनसूचक (साउण्ड ङ्झसग्नङ्झरङ्ग) 
जजायहरु 5 

 8512.40.00 -ङ्जवण्ड ङ्ञस्िन ङ्जवऩय, ङ्झडफ्रोष्टय य 
डेङ्झभष्टय 5 

 8512.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 5 

८५.१३  आफ्नै श्रोतफाट शङ्ञि सॊचारन गयी 
फल्ने फोक्न हङ्टने ङ्जवद्यङ्टतको वङ्ञत्त 
(जस्तै डाइब्माङ्जट्रज, एक्मङ्टभङ्टरेटय य 
म्माग्नटोज), शकषिक  ८५.१२  
को उऩकयणहरु  फाहेक।   

 ८५१३.१०.०० -फङ्ञत्तहरु  5 
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85.17  टेङ्झरपोन सेटहरु, सेरङ्टरय सॊजारहरु 
वा अन्म तायङ्जवङ्जहन सॊजारहरुका 
राङ्झग प्रमोग हङ्टन े टेङ्झरपोनहरु 
सभेत; ध्वनक,  छङ्जव वा अन्म आॉकडा 
प्रसायण वा सॊग्रहण ङ्झनङ्झभत्तका 
उऩकयणहरु,  तायसङ्जहत वा ताययङ्जहत 
सॊजार (जस्तै: स्थानकम वा फहृत 
ऺेि सॊजार (रोकर अय वाइड 
एङ्चयमा नेटवकि ) भा सॊचाय गनि 
प्रमोग हङ्टन े उऩकयणहरु सभेत,  
शकषिक ८४.४३, ८५.२५,  
८५.२७ वा ८५.२८ का प्रसायण 
वा सॊग्रहण उऩकयणहरु फाहेक।  

  -टेङ्झरपोन सेटहरु; सेरङ्टरय 
सॊजारहरु वा अन्म तायङ्जवङ्जहन 
सॊजारहरुका राङ्झग प्रमोग हङ्टने 
सभेत:  

 8517.12.00 --सेरङ्टरय सॊजारहरु वा अन्म 
तायङ्जवङ्जहन सॊजारहरुका राङ्झग प्रमोग 
हङ्टने टेङ्झरपोनहरु २.5 

  -ध्वनक, छवक वा अन्म आॉकडा 
प्रसायण वा सॊग्रहण ङ्झनङ्झभत्तका 
उऩकयणहरु,  तायसङ्जहत वा ताययङ्जहत 
सॊजार (जस्तै: स्थानकम वा फहृत ्
ऺेि सॊजार (रोकर अय वाइड 
एङ्चयमा नेटवकि ) भा सॊचाय गनि 
प्रमोग हङ्टने उऩकयणहरु सभेत।  

 8517.61.00 --आधाय स्थानहरु (फेस स्टेशन्स) 5 
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  --ध्वनक, छवक वा अन्म आॉकडाराई 
सॊग्रहण गने ऩङ्चयवतिन गने य प्रसायण 
वा ऩङ्टनरुत्ऩादन गने मन्िहरु, 

स्वकङ्ञचङ्ग य याउङ्जटङ्ग उऩकयणहरु 
सभेत्  

 ८५१७.६२.१० ---स्भाटि घडक १5 

 ८५१७.६२.२० ---नेटवङ्जकि ङ्ग स्वकच 5 

 ८५१७.६२.३० ---याउटय 5 

 ८५१७.६२.९० ---अन्म 5 

 8517.69.00 --अन्म   5 

 8517.70.00 -अङ्गहरु (ऩाटिस)् १० 
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85.18  सूक्ष्भ ध्वङ्झनवाहक (भाइिोपोन) 
हरु य त्मस ङ्झनङ्झभत्तका धायकहरु 
(स्ट्याण्डस); सॊरग्नक(इनक्रोजय) 
भा आयोङ्जऩत (भाउण्टेड्) बए वा 
नबएका ध्वङ्झन ङ्जवस्तायक मन्िहरु 
(राउड् स्ऩककसि); सङ्टक्ष्भध्वङ्झन 
वाहक (भाइिोपोन) सङ्ञम्भङ्झरत 
(कम्वाइण्ड) बएको वा नबएको 
कणि श्रवणमन्ि (हेड पोन) हरु 
तथा कणि श्रवणमन्ि (इमय पोन) 
हरु, य एक सूक्ष्भध्वङ्झनवाहक  
(भाइिोपोन) तथा एक वा एक 
बन्दा फढी ध्वङ्झन ङ्जवस्तायक मन्ि 
(राउडस्ऩककय) हरु बएका 
सभङ्टच्चम (सेट) हरु; श्रब्मावङृ्ञत्त 
वैद्यङ्टङ्झतक ङ्जवस्तायक (अङ्झडमो 
ङ्जफ्रक्वेन्सक इरेङ्ञक्ट्रक एङ्ञम्प्रपामय) 
हरु; वैद्यङ्टङ्झतक ध्वङ्झन प्रवििक मन्ि 
(इरेङ्ञक्ट्रक साउण्ड एम्प्रीपामय)  
का सभङ्टच्चमहरु (सेट्स)  

 8518.10.00 -भाइिोपोन य ङ्झतनका अडेसाहरु १० 

  -फट्टाङ्झबि अड्याइएका वा 
नअड्याइएका राउड ङ्ञस्ऩकयहरु: 

 

 ८५१८.२१.०० --फट्टाङ्झबि अड्याइएका ङ्झसङ्गर 
राउड ङ्ञस्ऩकय  १० 

 ८५१८.२२.०० --एउटै फट्टाङ्झबि अड्याइएका 
भङ्ञल्टऩर राउड ङ्ञस्ऩकय   १० 

 8518.29.00 --अन्म १५ 
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 ८५१८.३०.०० -सूक्ष्भ ध्वङ्झन वाहक (भाइिोपोन) 
सॊमङ्टि बए वा नबएका शकषिवणमन्ि 
(हेडपोन) हरु य कणिश्रवणहरु 
(इमय पोन) हरु, य एउटा 
सूक्ष्भध्वङ्झनवाहक (भाइिोपोन) 
मन्ि य एक वा सो बन्दा फढी 
ध्वङ्झन ङ्जवस्तायक मन्ि (राउड् 
स्ऩककय) हरु बएका सभङ्टच्चमहरु 
(सेट्स)  १० 

 ८५१८.४०.०० -अङ्झडमो ङ्जफ्रक्वेन्सक  इरेङ्ञक्ट्रक 
एङ्ञम्प्रपामय  १० 

 ८५१८.५०.०० -ङ्जवद्यङ्टतको आवाज फढाउन े सेटहरु 
(इरेङ्ञक्ट्रक साउण्ड एङ्ञम्प्रपामय 
सेट) १० 

85.23  ङ्झडस्कहरु, टेऩहरु, सङ्टगङ्छठत 
अवस्थाका वाष्ऩककयण नहङ्टने 
(सोङ्झरड-स्टेट नन-्बोराटाइर) 
सॊचम उऩकयणहरु, “स्भाटि 
काडिहरु” य ध्वनक वा अन्म 
प्रवङृ्ञत्तराई अङ्झबरेिन गनि ङ्झनङ्झभत्तका 
अन्म भाध्मभ, अङ्झबरेिन गङ्चयएका 
वा नगङ्चयएका ङ्झडस्क उत्ऩादनका 
राङ्झग प्रमोग हङ्टने म्माङ्जट्रसहरु य 
भाष्टयहरु, तय बाग ३७ का 
उत्ऩादनहरु  फाहेक।  

  -च ङ्टम्वकीम भाध्मभ:  

 8523.29.00 --अन्म: 5 

  -चाऺङ्टषकम (अङ्ञप्टकर) भाध्मभ:  

 8523.41.00 --येकडि नगङ्चयएको 5 
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  --अन्म्  

 8523.49.१0 ---सफ्टवेमय बएका 5 

 8523.49.९0 ---अन्म 5 

  -अधिसॊवाहक (सेङ्झभकन्डक्टय) 
भाध्मभ: 

 

 8523.51.00 --सङ्टगङ्छठत अवस्थाका वाष्ऩककयण 
नहङ्टने(सोङ्झरड-स्टेट नन-्बोराटाइर) 
सॊचम उऩकयणहरु 5 

  --स्भाटि काडिहरु्  

 ८५२३.५२.१० ---ङ्झसभ काडि 5 

 ८५२३.५२.२० ---भेभोयी काडि 5 

 ८५२३.५२.९० ---अन्म 5 

 8523.59.00 --अन्म 5 

 8523.80.०0 -अन्म 5 

85.25  सॊग्रहण उऩकयण (ङ्चयसेप्सन 
ऐऩयेटस) वा ध्वङ्झन अङ्झबरेिन 
(साउण्ड ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा ऩङ्टनरुत्ऩादन 
(ङ्चयप्रोड्यूङ्झसङ्ग) उऩकयण (ऐऩयेटस) 
सभाङ्जवष्ट बए वा नबएको, येङ्झडमो 
प्रसायण (येङ्झडमो-ब्रोडकाङ्ञस्टङ्ग) वा 
टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका प्रसायण 
उऩकयण (ट्रान्सङ्झभसन एऩयेटस); 
टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु; ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरु य ङ्झबङ्झडमो क्माभया–
ङ्चयकडिसि। 

 

 8525.60.00 -सॊग्रहण उऩकयण (ङ्चयसेप्सन 
एऩयेटस)् सभाङ्जवष्ट ट्रान्सङ्झभसन 
उऩकयणहरु  5 
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  -टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु, ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरु य ङ्झबङ्झडमो क्माभया 
येकडियहरु (ङ्झबङ्झडमो क्माभया 
येकडिसि):  

 ८५२५.८०.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु 5 

 ८५२५.८०.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरु 5 

 ८५२५.८०.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरु 5 

 ८५२५.८०.९० ---अन्म 5 

85.28  येङ्झडमो प्रसायण (ब्रोडकास्ट) 
ग्राहकहरु (ङ्चयङ्झसबसि) अथवा ध्वङ्झन 
वा ङ्झबङ्झडमो अङ्झबरेिन (ङ्चयकङ्झडिङ्ग) 
वा ऩङ्टनरुत्ऩादन ङ्चयप्रोड्यूङ्झसङ्ग) 
उऩकयणहरु (ऐऩयेटस) सभाङ्जवष्ट 
(इनकयऩोयेङ्जटङ्ग) बएका वा 
नबएका, टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका 
सॊग्रहण (ङ्चयसेप्सन) उऩकयण 
(ऐऩयेटस); टेङ्झरङ्झबजन सॊग्रहण 
उऩकयणहरु सभाङ्जवष्ट नबएका 
भोङ्झनटयहरु (ऩयीङ्जवऺकहरु) य  
प्रोजेक्टय  (प्रऺेङ्जऩि) हरु।   

  -प्रोजेक्टय (प्रऺेङ्जऩि) हरु:  

 8528.62.00 --शकषिक ८४.७१ को स्वचाङ्झरत 
आॉकडा प्रशोधन मन्िभा सोझै 
जोडन सङ्जकन े वा सो मन्िका 
साथभा प्रमोग गनिका राङ्झग 
अवकङ्ञल्ऩत (ङ्झडजाइन्ड) 10 
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८५.२८  येङ्झडमो प्रसायण (ब्रोडकास्ट) 
ग्राहकहरु  (ङ्चयङ्झसबसि) अथवा ध्वङ्झन 
वा ङ्झबङ्झडमो अङ्झबरेिन (ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा 
ऩङ्टनरुत्ऩादन  (ङ्चयप्रोड्यङू्झसङ्ग) 
उऩकयणहरु (ऐऩयेटस) सभाङ्जवष्ट 
(इनकयऩोयेङ्जटङ्ग) बएका वा नबएका, 
टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका सॊग्रहण 
(ङ्चयसेप्सन) उऩकयण (ऐऩयेटस); 
टेङ्झरङ्झबजन सॊग्रहण उऩकयणहरु 
सभाङ्जवष्ट नबएका भोङ्झनटयहरु 
(ऩयीङ्जवऺकहरु) य  प्रोजेक्टय 
(प्रऺङे्जऩि) हरु।   

  -येङ्झडमो ब्रोडकाष्ट ङ्चयङ्झसबयहरु वा 
ध्वनक वा दृष्म अङ्झबरेिन वा 
ऩङ्टनरुत्ऩादन उऩकयणहरु सभावेश 
बएका वा नबएका टेङ्झरङ्झबजन 
ङ्झनङ्झभत्तका सॊग्रहण उऩकयणहरु:  

  --अन्म यङ्जङ्गन् 
 

 ८५२८.७२.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाको 10 

 ८५२८.७२.९० ---अन्म 10 

85.29  शकषिक ८५.२५ देङ्ञि ८५.२८ 
सम्भका उऩकयणहरुको राङ्झग 
ऩूणितमा वा भङ्टख्मतमा प्रमोगमोग्म 
ऩाटिऩूजािहरु।  

  -अन्म:  

 8529.90.10 --टेङ्झरङ्झबजन ङ्चयङ्झसबयका 10 
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85.31  शकषिक ८५.१२ वा ८५.३० 
फाहेकका ङ्जवद्यङ्टतकम ध्वङ्झन वा दृश्म 
सूचक उऩकयणहरु (जस्तै-घण्टी,  
साइयन, इॊङ्झडकेटय प्मानरे, चोय  
घण्टी (वगिरय एराभि) वा 
आगरागकको घण्टी (पामय अराभि)   

 8531.20.00 -तयर स्पङ्जटक साभाग्रक (एर. सक. 
डक.) वा प्रकाश इङ्झभङ्जटङ डामोड्स 
(एर.इ.डक.) सभाङ्जवष्ट इङ्ञण्डकेटय 
प्मानेर 10 

 8531.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.32  ङ्ञस्थय भ्माङ्चयएवर य ङ्झभराउन हङ्टने 
ङ्जवद्यङ्टतकम सन्धाङ्चयि (क्माऩाङ्झसटय) 
(ङ्जप्र-सेट)।  

 8532.10.00 -५०/६० हजि सङ्जकि टको प्रमोगको 
राङ्झग तमाय गङ्चयएको ङ्ञस्थय 
सन्धाङ्चयि (क्माऩाङ्झसटय) य ०.५ 
के.ङ्झब. (ऩावय क्माऩाङ्झसटय) बन्दा 
कभ ऺभता नबएको ङ्चयएक्टीब 
शङ्ञि सॊचारन गनि सक्ने बएको 10 

  -अन्म ङ्ञस्थय सन्धाङ्चयि 
(क्माऩाङ्झसटय): 

 

 8532.21.00 --ट्यान्टारभ 10 

 8532.22.00 --आल्भङ्टङ्झनमभ इरेक्ट्रोराइङ्जटक 10 

 8532.23.00 --सेयाङ्झभक डाइईरेङ्ञक्ट्रक, ङ्झसङ्गर 
रेमय 10 

 8532.24.00 --सेयाङ्झभक डाइईरेङ्ञक्ट्रक, भङ्ञल्टरेमय 10 

 8532.25.00 --कागज वा प्राङ्जष्टकको 
डाइईरेङ्ञक्ट्रक 10 
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 8532.29.00 --अन्म 10 

 8532.30.00 -भ्माङ्चयएवर वा एडजषे्टवर 
(ङ्झभराउन हङ्टने) (ङ्जप्र–सेट) 
क्माऩाङ्झसटय 10 

 8532.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.33  ङ्जवद्यङ्टत प्रङ्झतयोधक  (येङ्झसष्टय) 
(ङ्चयमोस्ट्याट् य ऩोटेन्शकमोङ्झभटय 
सभेत),  ताऩ प्रङ्झतयोधक फाहेक।  

 8533.10.00 -ङ्ञस्थय काफिन प्रङ्झतयोधक, 
कम्ऩोङ्ञजसन वा ङ्जपल्भ जस्ता 10 

  -अन्म ङ्ञस्थय प्रङ्झतयोधक: 
 

 8533.21.00 --२० फाट सम्भको शङ्ञि सॊचारन 
ऺभताका राङ्झग 10 

 8533.29.00 --अन्म 10 

  -ताय जोङ्झडएको घटफढ हङ्टने 
(भ्माङ्चयएवर) प्रङ्झतयोधक,  
ङ्चयमोस्ट्याट्स य ऩोटेन्शकमोङ्झभटय:  

 8533.31.00 --२० फाट सम्भको शङ्ञि सॊचारन 
ऺभताका राङ्झग 10 

 8533.39.00 --अन्म 10 

 8533.40.00 -अन्म घटफढ हङ्टन े प्रङ्झतयोधक,  
ङ्चयमोष्ट्याट्स य ऩोटेन्शकमोङ्झभटय 
सभेत 10 

 8533.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 10 

85.34 8534.00.00 ङ्जप्रन्टेड सङ्जकि ट (छाङ्जऩएका  
ऩङ्चयऩथहरु)। 10 
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85.36  १००० बोल्टसम्भको बोल्टेज 
बएको वाल्ने ङ्झनबाउने (स्वकङ्ञचङ) वा 
ङ्जवद्यङ्टतकम ऩङ्चयऩथको राङ्झग वा ङ्जवद्यङ्टत 
ऩङ्चयऩथभा वा सॊग जोड्नको राङ्झग 
चाङ्जहने वैद्यङ्टङ्झतक उऩकयणहरु (जस्तै,  
स्वकच, ङ्चयरे, फ्मूज, सजि सप्रसेय,  
प्रग, सकेट, ल्माम्ऩ-होल्डय य अन्म 
सॊमोजकहरु (कनेक्टसि) जक्सन 
फक्सेस); चाऺङ्टषकम तन्तङ्टहरु 
(अङ्ञप्टकर पाइवसि), चाऺङ्टषकम 
तन्तङ्टका भङ्टठ्ठा वा भोटा तायहरु 
ङ्झनङ्झभत्तका सॊमोजकहरु (कनेक्टसि)  

 

 8536.50.00 -अन्म स्वकचहरु 15 

  -ल्माम्ऩ होल्डय, प्रग य सकेटहरु :  

 8536.69.00 --अन्म 15 

 8536.90.00 -अन्म उऩकयणहरु 15 

85.40  तातो, चकसो क्माथोड वा 
पोटोक्माथोड बल्बस ् य ट्यूफस ्
(जस्तै-भ्माकङ्ट भ वा बेऩोय वा ग्माॉस 
ङ्जपल्ड बल्ब य ट्यूफ, भकि यी आकि  
येक्टीपाइङ बल्ब य ट्यूफ,  क्माथोड 
ये ट्यूफ, टेङ्झरङ्झबजन क्माभया 
ट्यूफ)।   

  -क्माथोड-ये, टेङ्झरङ्झबजन ङ्जऩक्चय 
ट्यूफ,  ङ्झबङ्झडमो भङ्झनटय क्माथोड-ये 
ट्यूफ सभेत:  

 8540.11.00 --यॊगकन 5 
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८५.४३  मो बागको अन्मि नऩयेको ब्मङ्ञिगत 
काभका ङ्जवद्यङ्टतकम जजाय य   

उऩकयणहरु। 
 

  -अन्म मन्िहरु य उऩकयणहरु्  

 ८५४३.७०.१० ---ङ्जवद्यङ्टतकम ङ्झसगयेट ३० 

85.44  ङ्जवद्यङ्टतरुि (इन्सङ्टरेटेड), (इनाभेर 
रगाएको वा एनोडाइज सभेत),  
ताय(वामय), केफङ्टर (को–एक्सेर 
केफङ्टर सभेत) य कनेक्टयसॊग 
जोङ्झडएको वा नजोङ्झडएको अन्म 
इन्सङ्टरेटेड कन्डक्टय; अङ्ञप्टकर 
पाइफय केफङ्टर, ताय, ङ्जवद्यङ्टत 
कण्डक्टय वा कनेक्टय जोडेको वा 
नजोडेको प्रत्मेक ढाङ्जकएका येशाहरु 
(ङ्ञशद्ड पाइफय) फाट फनेको ताय।  

  -१००० बोल्टसम्भको राङ्झग अन्म 
इरेङ्ञक्ट्रक कण्डक्टयहरु:  

 8544.42.00 --कनेक्टयसॊग जोङ्झडएका 15 

 8544.49.00 --अन्म 15 

 8544.70.00 -अङ्ञप्टकर पाइवय केवङ्टर 10 

87.02  ड्राइबय सभेत १० वा सोबन्दा फढी 
माि ङ्टहरु फोक्ने भोटय गाडकहरु।   

  -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन (ङ्झडजेर वा 
अिि ङ्झडजेर) बएको:  

 8702.10.10 --फसहरु (२५ बन्दा फढी ङ्झसट 
बएको) 5 
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 8702.10.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ सम्भ 
सकट बएको)  35 

 8702.10.30 --भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ सकट बएको)  55 

  ---जकऩ, काय य भ्मानहरु् 
 

 ८७०२.१०.४१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 60 

 ८७०२.१०.४९ ----अन्म 60 

  -कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन (ङ्झडजेर वा 
अिि ङ्झडजेर) य धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टङ्झतम 
भोटय दङ्टवै बएको:  

 8702.20.10 --फसहरु (२५ बन्दा फढी सकट 
बएको) 5 

 8702.20.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ सम्भ 
सकट बएको)  35 

 8702.20.30 --भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ सकट बएको)  40 

  ---जकऩ, काय य भ्मानहरु् 
 

 ८७०२.२०.४१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 40 

 ८७०२.२०.४९ ----अन्म 40 

  -स्ऩाकि  इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्वस्चन येङ्झसप्रोकेङ्जटॊग ङ्जप्रष्टोन 
इङ्ञन्जन य धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भोटय 
दङ्टवै बएको:  

 8702.30.10 --फसहरु (२५ बन्दा फढी सकट 
बएको) 5 
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 8702.30.20 --ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ सम्भ 
सकट बएको)  35 

 8702.30.30 ---भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ सकट बएका)  40 

  ---जकऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.३०.४१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 40 

 ८७०२.३०.४९ ----अन्म 40 

  -अन्म:  

 8702.90.10 ---फसहरु (२५ बन्दा फढी सकट 
बएको) 5 

 8702.90.20 ---ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ 
सम्भ सकट बएको)  35 

 8702.90.30 ---भाइिो फसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ सकट बएको)  55 

  ---जकऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.९०.४१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 60 

 ८७०२.९०.४९ ----अन्म 60 

87.03  भूरत: भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
फनेका भोटय कायहरु य अन्म 
भोटय गाडकहरु (शकषिक ८७.०२ 
फाहेकका),  स्टेसन वागने य येसकङ 
काय सभेत।   

 
 -भूरत: ङ्जहउॉभा मािा गनिका राङ्झग 

फनेका गाडकहरु गल्प काय य मस्तै 
गाडकहरु:  
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 8703.10.10 ---भूरत: ङ्जहउॉभा मािा गनिका 
राङ्झग फनेका गाडकहरु  60 

 8703.10.90 ---अन्म   60 

  -अन्म गाडकहरु, स्ऩाकि  इग्नकसन 
इन्टयनर कम्वसन येङ्झसप्रोकेङ्जटङ 
ङ्जऩस्टोन इङ्ञञ्जन बएका: 

 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १००० सक.सक. 
ननाघेको: 

 

  ---तकन ऩाॊग्र ेगाडकहरु (अटोङ्चयक्सा)  
 

 ८७०३.२१.११ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 55 

 ८७०३.२१.१९ ----अन्म 55 

 

 
 ---अन्म् 

 

 ८७०३.२१.९१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 60 

 ८७०३.२१.९९ ----अन्म 60 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,००० सक.सक. 
नाघेको तय १,५०० सक.सक. 
ननाघेको्  

 ८७०३.२२.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका 65 

 ८७०३.२२.९० ---अन्म 65 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सक.सक. 
नाघेको तय ३,००० सक.सक. 
ननाघेको   

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सक.सक. नाघेको तय २,००० सक.सक. 
ननाघेका्  
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८७०३.२३.११ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 70 

 ८७०३.२३.१९ ----अन्म 70 

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,००० 
सक.सक. नाघेको तय २,५०० सक.सक. 
ननाघेका् 

 

 ८७०३.२३.२१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 80 

 ८७०३.२३.२९ ----अन्म 80 

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,५०० 
सक.सक. नाघेको तय ३,००० सक.सक. 
ननाघेका् 

 

 ८७०३.२३.३१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 90 

 ८७०३.२३.३९ ----अन्म 90 

 

 
 --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ३,००० सक.सक. 

नाघेको्  

 ८७०३.२४.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका 100 

 ८७०३.२४.९० ---अन्म 100 

  -अन्म गाडकहरु,  कम्प्रशेन इग्नकसन 
इन्टयनर कम्वसन ङ्जऩस्टोन इङ्ञञ्जन 
(ङ्झडजेर वा अधिङ्झडजेर) भाि 
बएका:  

  

 

--ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सक.सक. 
ननाघेको्  

 ८७०३.३१.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका 60 

 ८७०३.३१.९० ---अन्म 60 
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  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० सक.सक. 
नाघेको तय २,५०० सक.सक. 
ननाघेको:  

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता १,५०० 
सक.सक. नाघेको तय २,००० सक.सक. 
ननाघेको्  

 ८७०३.३२.११ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 70 

 ८७०३.३२.१९ ----अन्म 70 

  ---ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,००० 
सक.सक. नाघेको तय २,५०० सक.सक. 
ननाघेको्  

 ८७०३.३२.२१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका 85 

 ८७०३.३२.२९ ----अन्म 85 

  --ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २,५०० सक.सक. 
नाघेको्  

 ८७०३.३३.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका 100 

 ८७०३.३३.९० ---अन्म 100 

  -अन्म गाडकहरू, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन येङ्झसप्रोकेङ्जटङ्ग 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन य धक्का ङ्छदने 
ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय दङ्टवै बएको, ङ्जवद्यङ्टत 
शङ्ञिको वाह्य स्रोतभा प्रग जोडेय 
चाजि हङ्टन सक्ने ङ्जकङ्झसभका फाहेक्  

 ८७०३.४०.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका ४० 

 ८७०३.४०.९० ---अन्म ४० 
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  -अन्म गाडकहरू, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय दङ्टवै बएको, 
ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको वाह्य स्रोतभा प्रग 
जोडेय चाजि हङ्टन सक्ने ङ्जकङ्झसभका 
फाहेक्  

 ८७०३.५०.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका ४० 

 ८७०३.५०.९० ---अन्म ४० 

  -अन्म गाडकहरू, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन येङ्झसप्रोकेङ्जटङ्ग 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन य धक्का ङ्छदन ेङ्जवद्यङ्टतकम 
भोटय दङ्टवै बएको, ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको 
वाह्य स्रोतभा प्रग जोडेय चाजि हङ्टन 
सक्ने ङ्जकङ्झसभका् 

 

 ८७०३.६०.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका ४० 

 ८७०३.६०.९० ---अन्म ४० 

  -अन्म गाडकहरू, कम्प्रसेन-इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन 
(ङ्झडजेर वा अधि ङ्झडजेर) य धक्का 
ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय दङ्टवै बएको, 
ङ्जवद्यङ्टत शङ्ञिको वाह्य स्रोतभा प्रग 
जोडेय चाजि हङ्टन सक्न ेङ्जकङ्झसभका्  

 ८७०३.७०.१० ---अनएसेम्वर अवस्थाका ४० 

 ८७०३.७०.९० ---अन्म ४० 

  -अन्म्  

 ८७०३.९०.10 ---अनएसेम्वर अवस्थाको 60 
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 ८७०३.९०.९० ---अन्म 60 

87.04  वस्तङ्ट वा साभानहरु ढङ्टवानकको 
प्रमोगका अन्म भोटय गाडकहरु।   

 8704.10.00 -याजभागि फाङ्जहयको प्रमोगका राङ्झग 
ङ्झनङ्झभित डम्ऩयहरु 5 

  -अन्म, कम्प्रसेन इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन (ङ्झडजेर वा 
अधि ङ्झडजेर) बएका्  

  --फाहनको कूर तौर 
(जक.बक.डब्रङ्ट.) ५ टन ननाघेको।  

 8704.21.10 ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने ड्राइबय सङ्जहत २ जना बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडक 60 

 8704.21.2० ---भूरत: साभानको ओसाय ऩसाय 
गने ड्राइबय सङ्जहत २ सकट बएको 
ङ्झसॊगर क्माफ ङ्जऩकअऩ गाडक 50 

 8704.21.३० ---डेङ्झरबयी भ्मान 30 

 ८७०४.२१.४० ---तकनऩाॊङ्ग्र ेगाडक 5 

 ८७०४.२१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको 5 

 8704.21.90 ---अन्म 5 

  --फाहनको कूर तौर 
(जक.बक.डब्रङ्ट.) ५ टन नाघेको:  
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 8704.22.10 ---भूरत साभानको ओसाय ऩसाय 
गने ड्राइबय सङ्जहत २ जना बन्दा 
फढी भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
तमाय सभेत बएका डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ गाडक 60 

  ---अन्म:  

 8704.22.91 ----चेङ्झसससॊग जोङ्झडएको दङ्टध 
ढङ्टवानकका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे 
तमाय गङ्चयएको ट्याॊक 5 

 8704.22.92 ----चेङ्झसससॊग जोङ्झडएको कन्टेनय 
ट्रक 5 

 8704.22.93 ----चेङ्झसससॊग जोङ्झडएको तयर 
प्टेङ्झरमभ ग्माॊस ढङ्टवानकका राङ्झग 
ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभरे तमाय गङ्चयएको 
फङ्टरेट 5 

 ८७०४.२२.९४ ----ट्रक चेङ्झससभा जडान बएको 
पोहय सॊकरन तथा ढङ्टवानक गने 
गावेज कम्प्माक्टय 5 

 ८७०४.२२.९५ ----ङ्झसभेन्ट फल्कय 5 

 ८७०४.२२.९६ ----प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको 5 

 8704.22.99 ----अन्म 5 

 8704.23.00 --फाहनको कूर तौर(जक.बक. डव्रङ्ट) 
२० टन नाघकेो  5 

  -अन्म, स्ऩाकि -इङ्ञग्नसन इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन बएको:  

  --फाहनको कूर तौर (जक. बक. 
डब्रङ्ट) ५ टन ननाघकेो्  
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 ८७०४.३१.१० ---तकनऩाॊङ्ग्र ेगाडक 30 

 ८७०४.३१.२० ---डेङ्झरबयी भ्मान 30 

 ८७०४.३१.९० ---अन्म 30 

 8704.32.00 --फाहनको कूर तौर(जक.बक. डव्रङ्ट) 
५ टन नाघेको 5 

  -अन्म:  

 8704.90.10 ---प्रशकतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटॊग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको  5 

 8704.90.90 --अन्म 5 

87.06  शकषिक ८७.०१ देङ्ञि ८७.०५ 
सम्भको भोटय गाडकका राङ्झग 
इङ्ञन्जनसॊग जोङ्झडएका चेङ्झसस।  

 8706.00.20 -ङ्झभङ्झनफसहरु (१५ देङ्ञि २५ सम्भ 
ङ्झसट बएको) का 35 

 8706.00.30 -भाइिोफसहरु (११ देङ्ञि १४ 
सम्भ ङ्झसट बएको) का 55 

 8706.00.40 -जकऩ काय य भ्मानहरुका 60 

 8706.00.50 -ङ्झतन ऩाॊग्र ेगाडकहरु(अटोङ्चयक्सा) का  55 

  ---ङ्जऩकअऩ गाडकहरुका्  

 ८७०६.००.६१ ----डफर क्मावको 60 

 ८७०६.००.६२ ----ङ्झसङ्गर क्मावको 50 

 ८७०६.००.६३ ----डेङ्झरबयी भ्मानको 30 

 8706.00.70 -याजभागि फाङ्जहयको प्रमोगका राङ्झग 
ङ्झनङ्झभित डम्ऩयहरुका 5 

 8706.00.80 -फस,  ट्रकहरुका 5 

 8706.00.90 -अन्म  5 
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८७.०७  शकषिक ८७.०१ देङ्ञि ८७.०५ 
सम्भको भोटय गाडकका भङ्टख्म बाग 
(फडक) (क्माफ सभेत)।  

 ८७०७.१०.०० -शकषिक ८७.०३ का गाडकका राङ्झग
  5 

 ८७०७.९०.०० -अन्म  5 

87.11  भोटयसाइकरहरु (भोऩेड सङ्जहत) य 
साइड काययङ्जहत वा सङ्जहत 
साइकरभा सहामक भोटय जडान 
गयेको साइडकायहरु।  

 8711.10.00 -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सक.सक. 
ननाघेको येङ्झसप्रोकेङ्जटङ इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन 40 

  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५० सक.सक. 
नाघेको तय २५० सक.सक. ननाघेको 
येङ्झसप्रोकेङ्जटङ इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन बएका: 

 

  --अनएसेम्वल्ड अवस्थाका:  

 8711.20.11 ----५० सक.सक. नाघेको तय १५५ 
सक.सक. ननाघेको 40 

 8711.20.19 ----१५५ सक.सक. नाघेको तय 
२५० सक.सक. ननाघेको 40 

  --अन्म्  

 8711.20.91 ----५० सक.सक. नाघेको तय १५५ 
सक.सक. ननाघेको 40 

 8711.20.99 ----१५५ सक.सक. नाघेको तय 
२५० सक.सक. ननाघेको 50 
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  -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता २५० सक.सक. 
नाघेको तय ५०० सक.सक. ननाघेको 
येङ्झसप्रोकेङ्जटङ इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन बएका:  

 8711.30.10 ---अनएसेम्वल्ड अवस्थाका 40 

 8711.30.90 ---अन्म 60 

 8711.40.00 -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ५०० सक.सक. 
नाघेको तय ८०० सक.सक. ननाघेको 
येङ्झसप्रोकेङ्जटङ इन्टयनर कम्फसन 
ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन  80 

 8711.50.00 -ङ्झसङ्झरण्डय ऺभता ८०० सक.सक. 
नाघेको येङ्झसप्रोकेङ्जटङ इन्टयनर 
कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन  100 

 8711.90.00 -अन्म 40 

90.10  मो बागको अन्मि उल्रेि नबएको 
वा सभावेश नबएको तस्वकय 
सम्फन्धक (चरङ्ञचि सम्फन्धक सभेत) 
प्रमोगशाराहरुभा प्रमोग हङ्टने 
उऩकयण य जजायहरु; नेगटेोस्कोऩ; 
प्रोजेक्सन स्िीन (प्रऺऩेक ऩदाि)।  

 9010.90.00 -ऩाटिऩ ङ्टजाि य सहामक साभानहरु 10 

90.11  सूक्ष्भ पोटोग्रापी 
(पोटोभाइिोग्रापी), 
ङ्झसनेपोटोभाइिोग्रापी वा 
भाइिोप्रोजेक्सन (सूक्ष्भ  प्रऺेऩण) 
को राङ्झग सभेत सॊमङ्टि चाऺङ्टष 
सूक्ष्भदशी मन्िहरु (कम्ऩाउण्ड 
अङ्ञप्टकर भाइिोस्कोऩ)।  

 9011.10.00 -स्टीङ्चयमोस्कोङ्जऩक भाइिोसकोप्स 5 
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 9011.20.00 -सूक्ष्भ पोटो ङ्ञिच्ने 
(पोटोभाइिोग्रापी),  सूक्ष्भ चरङ्ञचि 
ङ्ञिच्ने (ङ्झसनेपोटोभाइिोग्रापी) वा 
सूक्ष्भ प्रऺेऩण (भाइिो प्रोजेक्सन) 
का अन्म सूक्ष्भ दशिक मन्िहरु  
(भाइिोस्कोप्स) 5 

 9011.90.00 -ऩाटिऩूजािहरु य सहामक साभानहरु 5 

90.12  चाऺङ्टष (अङ्ञप्टकर) सूक्ष्भदशिक 
मन्िहरु (भाइिोस्कोप्स) फाहेकका 
सूक्ष्भदशिक मन्िहरु; ङ्जववङ्झतित 
उऩकयणहरु (ङ्झडफ्र्माक्सन 
एऩयेटस)।  

 9012.10.00 -दङ्टयवकऺण मन्िहरु(भाइिोस्कोप्स), 
अङ्ञप्टकर भाइिोस्कोऩहरु फाहेक; 
ङ्जववतिन उऩकयणहरु  (ङ्झडफ्माक्सन 
एऩयेटस)् 5 

 9012.90.00 -ऩाटिऩूजािहरु य सहामक साभग्रकहरु  5 

90.17  ङ्ञिच्ने,  ङ्ञचनो रगाउने,  वा गङ्ञणतकम 
ङ्जहसाव गने जजायहरु (जस्तै-ङ्ञिॊच्ने 
भेङ्ञशन, नक्सा उताने मन्ि,  
प्रोटेक्टय, नक्साका सेटहरु,  स्राइड् 
रुरहरु, ङ्झडस्क क्माल्कङ्ट रेटय); मस 
बागभा अन्मि नऩयेको, हातरे 
रम्वाई नाप्ने जजायहरु (जस्तै-
नाप्न े डण्डक य ङ्जपत्ता वा 
भाइिोङ्झभटय,  क्माङ्झरऩसि)।  

 9017.20.00 -अन्म ङ्ञिच्ने, ङ्ञचनो रगाउने य 
गङ्ञणतकम ङ्जहसाव गने जजायहरु 5 

 9017.90.00 -ऩाटिऩूजािहरु य सहामक साभग्रकहरु 5 
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90.26  ग्माॊस वा अरु तयर ऩदाथिका प्रवाह,  
तह, दवाव वा अन्म ङ्जवङ्जवधता  
(बेङ्चयमवल्स) नाप्न े वा ऩयीऺण गने 
(जस्तै-प्रवाहभाऩक, सतहभाऩक,  
म्मानोभकटय (हावा वा वाष्ऩको 
दवाव नाप्न े मन्ि) ताऩभाऩक) 
जजाय य उऩकयणहरु, शकषिक 
९०.१४, ९०.१५, ९०.२८ वा 
९०.३२ का जजाय य उऩकयणहरु 
फाहेक।  

 9026.10.00 -तयरको प्रवाह वा सतह नाप्न वा 
ऩयीऺण गनिको राङ्झग 5 

 9026.20.00 -दवाव नाप्न वा ऩयीऺण गनिको 
राङ्झग 5 

  -अन्म जजायहरु य उऩकयणहरु्  

 ९०२६.८०.९० ---अन्म  5 

 9026.90.00 -ऩाटिऩूजािहरु य सहामक साभग्रकहरु 5 

90.30  ओसकरोस्कोऩ (दोरनदशी), स्ऩेक्ट्रभ 
(वणिऩट) ङ्जवश्लषेक य शकषिक 
९०.२८ का भाऩक (ङ्झभटय) 
फाहेकका ङ्जवद्यङ्टतको भािा नाप्ने वा 
ऩयीऺण गनिको राङ्झग प्रमोग हङ्टने 
अन्म जजायहरु य उऩकयणहरु; 
अल्पा, ङ्झफटा, गाभा, एक्स-ये,  
कङ्ञस्भक (अन्तङ्चयऺ) वा अन्म 
आमोनाइङ्ञजङ (ङ्जवद्यङ्टत अणङ्ट) 
ङ्जवकीयण (येडकएसन) नाप्ने वा ऩत्ता 
रगाउने जजाय य उऩकयणहरु।  
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 9030.40.00 -ङ्जवशेषत: दूयसॊचायको राङ्झग ङ्झनङ्झभित 
अन्म जजायहरु य उऩकयणहरु  
(जस्तै-िस-टकभकटय,  गने ङ्झभजङ्चयङ्ग 
गने जजायहरु,  ङ्झडस्टोसिन फ्माक्टय 
ङ्झभटय, सोपोङ्झभटय) 5 

 9030.90.00 -ऩाटिऩूजािहरु य सहामक साभग्रकहरु 5 

९४.०१  ङ्जवछ्यौनाको रुऩभा ऩङ्चयवतिन गनि 
सङ्जकने वा नसङ्जकन े ङ्झसट (आसन) 
(शकषिक ९४.०२ फाहेक) य ङ्झतनका                    
ऩाटिऩूजािहरु।  

 ९४०१.२०.०० -भोटयगाडकहरुभा प्रमोग हङ्टने 
आसनहरु १० 

 ९४०१.३०.०० -उचाइ घटीफढी गनि सङ्जकन े घङ्टम्ने 
आसन १० 

 ९४०१.४०.०० -वगैंचाको आसन वा क्माङ्ञम्ऩङ 
उऩकयण फाहेकका आसनहरु; 

ङ्जवछ्यौनाको रुऩभा ऩङ्चयवतिन हङ्टने 
सभेत १० 

  -वेत, ओङ्ञजमय, फाॉस वा मस्तै 
ऩदाथिका आसनहरु्  

 ९४०१.५२.०० --फाॉसको  १० 
 ९४०१.५३.०० --रहयेताड (र् माटन) को १० 
 

९४०१.५९.०० --अन्म  १० 

  -काठको फे्रभ बएको आसन्  

 ९४०१.६१.०० --गद्दादाय आवयणमङ्टि आसन 
(अऩहोरस्टय) हरु १० 

 ९४०१.६९.०० --अन्म १० 
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  -धातङ्टको फे्रभ सङ्जहतको अन्म 
आसनहरु्  

 ९४०१.७१.०० --गद्दादाय आवयणमङ्टि आसनहरु १० 

 ९४०१.७९.०० --अन्म १० 

  -अन्म आसनहरु्  

 ९४०१.८०.९० ---अन्म १० 

९४.०३  अन्म पङ्झनिचय य ङ्झतनका  
ऩाटिऩूजािहरु।  

 ९४०३.१०.०० -कामािरमभा प्रमोग हङ्टन े धात ङ्टका 
पङ्झनिचय १० 

  -अन्म धातङ्टका पङ्झनिचय्  

 ९४०३.२०.९० ---अन्म १० 

 ९४०३.३०.०० -कामािरमभा प्रमोग हङ्टन े काठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.४०.०० -बान्छाभा प्रमोग हङ्टन े काठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.५०.०० -सङ्टत्ने कोठाभा प्रमोग हङ्टन े काठका 
पङ्झनिचय १० 

 ९४०३.६०.०० -अन्म काठका पङ्झनिचय १० 

  -प्राङ्जष्टकका पङ्झनिचय्  

 ९४०३.७०.२० ---वेवक वाकय १० 

 ९४०३.७०.९० ---अन्म १० 
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  -अन्म ऩदाथिका पङ्झनिचय, फेत, 

ओङ्झसमय, फाॊस वा मस्तै ऩदाथिहरुको 
सभेत्  

 ९४०३.८२.०० --फाॉसको  १० 

 ९४०३.८३.०० --रहयेताड (र् माटन) को १० 

 ९४०३.८९.०० --अन्म  १० 

९४.०६  ऩूवि ङ्झनङ्झभित बवन।  

  -काठको्  

 ९४०६.१०.९० ---अन्म १० 

  -अन्म्  

 ९४०६.९०.९० ---अन्म १० 

95.03 9503.00.00 ट्राइसाइकर,  स्कङ्ट टय,  ऩेडर काय य 
मस्तै ऩाॊग्रा बएका िेरौनाहरु; 
ऩङ्टतरीको कोिो (क्मायेज); ऩङ्टतरी; 
अन्म िेरौना; आकाय घटाएको           
(“स्केर”) नभूनाहरु य मस्तै 
भनोयनात्भक नभूनाहरु, चल्ने वा 
नचल्ने; सवै प्रकायका वङ्टङ्जिका 
िेरौनाहरु (ऩजल्स)। 5 

95.04  ङ्झबङ्झडमो गभेका कन्सोर य मन्िहरु,  
िेरफाडको भेरा (पन पेमय) का 
साभानहरु ङ्जऩनटेवरहरु,  
ङ्जवङ्झरमाडिहरु, क्माङ्झसनो िेरका 
ङ्जवशेष टेवङ्टरहरु य स्वचाङ्झरत 
वाउङ्झरङ एरी (िेल्न ेठाॉउ य फाटो 
सम्फन्धक) उऩकयणहरु सभेत बएका 
टेवङ्टर वा वैठकका िेरहरु।  

 9504.20.00 -सफै प्रकायका ङ्जवङ्झरमाडि िेरका 
साभानहरु य सहामक साभानहरु 5 
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 9504.30.00 -स्वचाङ्झरत फाउङ्झरङ्ग एरी उऩकयण          
(इङ्ञक्वऩभेण्ट) फाहेक, भङ्टद्रा 
(क्वाइन) हरु, कागजक भङ्टद्रा 
(फैङ्कनोट) हरु,  फैङ्क काडिहरु,  
टोकन वा ब ङ्टिानकका अन्म 
भाध्मभद्वाया सॊचारन गङ्चयने  
(अऩयेटेड्) अन्म िेरहरु (गमे्स) 5 

 9504.40.00 -िेल्ने तासहरु 5 

 9504.50.00 -उऩशकषिक ९५०४.३० का 
फाहेकका ङ्झबङ्झडमो गभेका कन्सोर य 
मन्िहरु,  5 

 9504.90.00 -अन्म 5 

९५.०५  आनन्दोत्सवका साभानहरु वा अन्म 
भनोयॊजनका साभानहरु, जादूङ्जवद्या 
(चटक) य असाधायण ठट्टा 
(नोबेल्टी जोक) सभेत।  

  -ङ्जिसभस उत्सवका साभानहरु्  

 ९५०५.१०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  ५ 

 ९५०५.१०.९० ---अन्म ५ 

 ९५०५.९०.०० -अन्म ५ 

द्रष्टव्म:- 
(१) भङ्छदयाको अन्त:शङ्टल्क गणना गदाि प्रङ्झत एर.ङ्जऩ. ङ्झरटय वा प्रङ्झत 

ङ्झरटयभध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही दयभा गणना गयी असङ्टर 
गङ्चयनेछ।  

(२)  कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्छदयाको कक्टेर गयेभा उऩशकषिक २२०६.००.४० 
फभोङ्ञजभको दयफन्दी राग्नेछ। 

(३) एम्फङ्टरेन्स, शव वाहन, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने 
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गयी फनाइएका स्कूटय य ब्माट्रीफाट चल्ने टेम्ऩोको चेङ्झससभा 
अन्त:शङ्टल्क राग्न े छैन।अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गने 
स्कूटय ऩैठायी वा स्थानकम िङ्चयद गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क त्मस्तो 
स्कूटय मातामात व्मवस्था कामािरमभा ङ्झनजको नाभभा दताि बएऩङ्झछ 
नेऩार सयकाय, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्िारम 
वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमफाट य 
स्थानकम िङ्चयद गदाि ङ्झतयेको अन्त:शङ्टल्क ङ्जवबागफाट ङ्जपताि गङ्चयनेछ। 

(४) घयेरङ्ट प्रङ्जवङ्झधफाट उत्ऩादन गङ्चयने ङ्झसन्के चाउचाउ (Ready to eat 
नबएको) भा अन्त:शङ्टल्क राग्ने छैन। 

(५)  माि ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजक प्रमोगका भारवस्तङ्टसम्फन्धक 
सूचना फभोङ्ञजभ प्राप्त सङ्टङ्जवधा अन्तगित बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा ऩैठायी 
गङ्चयएको व्मङ्ञिगत प्रमोजनका वस्तङ्टहरूभा अन्त:शङ्टल्क राग्ने छैन। 

(६)  चारीस वा सोबन्दा फढी सकट ऺभताका कम्तकभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सञ्चारन गने गयी दताि बएका सहकायी 
सॊस्था वा सॊघ तथा कम्ऩनकरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी 
गने उि ऺभताका तमायी फस एवॊ ङ्झतनका चेङ्झससभा अन्त:शङ्टल्क 
छङ्टट हङ्टनेछ। त्मसयी ऩैठायी गयेका सवायी साधनहरू ऩैठायी गयेको 
ङ्झभङ्झतरे दश वषि नऩङ्टगक ङ्झफिी ङ्जवतयण, नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
हक हस्तान्तयण गनि ऩाइने छैन। दश वषि नऩङ्टगक नाभसायी, ङ्झफिी 
ङ्जवतयण वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनङ्टि ऩयेभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ राग्ने ऩूयै अन्त:शङ्टल्क राग्नेछ। 

(७) नेऩार सयकाय, ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺण सॊस्थारे ङ्जवद्याथी ओसायऩसाय गने प्रमोजनको 
राङ्झग ३० सकट वा सोबन्दा फढी ऺभताको एक थान फस आमात 
गदाि राग्न े अन्त:शङ्टल्क छङ्टट हङ्टनेछ। मसयी सङ्टङ्जवधाभा आमात 
गङ्चयएको सवायी साधन दश वषि नऩङ्टगक ङ्झफिी ङ्जवतयण, नाभसायी वा 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि ऩाइने छैन। दश वषि नऩङ्टगक 
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ङ्झफिी ङ्जवतयण‚ नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनङ्टि 
ऩयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै अन्त:शङ्टल्क राग्नेछ। 

(८)  जद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७६ को अनङ्टसूचक-१० भा उल्रेि 
बएका अङ्झत अङ्जवकङ्झसत ऺेिभा स्थाङ्जऩत स्थानकम परपूरभा 
आधाङ्चयत उद्योगफाट उत्ऩाङ्छदत ब्राण्डक, वाइन य साइडयको 
उत्ऩादनभा मस अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी अनङ्टसाय राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा 
असक प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(९)   स्वदेशभा उत्ऩादन हङ्टने शकषिक २२.०४ य २२.०५ भा ऩने 
वाइनभा राग्न ेअन्त:शङ्टल्कभा ऩैतकस प्रङ्झतशत, शकषिक २२.०६ भा 
ऩने साइडय य अॊगङ्टय फाहेकका अन्म परपूरफाट उत्ऩादन हङ्टन े
उऩशकषिक 2206.00.90 भा ऩने वाइनभा राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा 
चारीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(१०)  एसेम्फर गयी सवायी साधन उत्ऩादन गने उद्योगरे अनएसेम्फल्ड 
अवस्थाका शकषिक ८७.०२, ८७.०३ य ८७.११ भा ऩने सवायी 
साधन ऩैठायी गदाि राग्ने अन्त:शङ्टल्क य त्मस्ता उद्योगरे उत्ऩादन 
गयेको तमायी साधन ङ्झफिी गदाि राग्ने अन्त:शङ्टल्कभा शकषिक 
८७.११ भा ऩने सवायी साधनको हकभा ऩच्चकस प्रङ्झतशत य शकषिक 
८७.०२ य ८७.०३ भा ऩने सवायी साधनका हकभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(११)  शकषिक ०२.०१, ०२.०२, ०२.०३, ०२.०४, ०२.०५, ०२.०६, 
०२.०७, ०२.०८, ०२.०९, ०२.१०, ०३.०४, ०३.०५, 
०३.०६, ०३.०७, ०३.०८, ०८.०१, ०८.०२, ०८.०४, 
०८.०६, ०८.०९, ०८.१२, ०८.१३, ०९.०६, 16.०2, 
16.०३, 16.०४, १६.05, 20.01, 20.०2, 20.0३, 
20.०४, 20.०६, 20.0७, 20.०८, 2१.0५, २४.०१, 
२५.१५, २५.१६, ३९.१७, ४४.१२, ६८.०२, ९४.०१, 
९४.०३ य ९४.०६ तथा उऩशकषिक 1404.90.30, 
1601.00.00, १७०१.१३.१०, १७०१.१४.१०, 
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१७०४.१०.००, १७०४.९०.००, 1905.90.30, 
२००५.10.00, २००५.२0.९0, २००५.४0.00, 
२००५.५१.00, २००५.५९.00, २००५.६0.00, 
२००५.७0.00, २००५.८0.00, २००५.९१.00, 
२००५.९९.00, २१०१.११.००, २१०१.१२.००, 
२१०१.२०.००, २१०१.३०.००, 2106.90.10, 

३९२१.९०.११, ३९२१.९०.९२, 3923.10.20 
3924.10.10, ६४०४.११.१०, ६४०५.२०.१०, 
८५०७.१०.००, ८५०७.२०.०० य ८५४४.७०.०० भा ऩने 
वस्तङ्टको आन्तङ्चयक उत्ऩादनभा अन्त:शङ्टल्क राग्ने छैन। 

(१२) शकषिक २१.०६ को उऩशकषिक २१०६.९०.२०‚ 
२१०६.९०.६० य बन्साय शकषिक २४.०३ को उऩशकषिक 
२४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२० य २४०३.९९.३० का 
वस्तङ्टभा कङ्ट र तौर प्रङ्झत ङ्जकरोग्राभभा अन्त्शङ्टल्क राग्नेछ। 

(१३) भङ्छदया, ङ्जवमय य च ङ्टयोटको उत्ऩादक, ऩैठायीकताि वा सोको ङ्झफिेतारे 
त्मस्तो वस्तङ्टको ङ्झफिी गने िङ्टद्रा भूल्म आङ्झथिक वषिको सङ्टरुभा य 
भूल्म ऩङ्चयवतिन बएको अवस्थाभा ऩङ्चयवतिन हङ्टनासाथ साविजङ्झनक 
सूचना प्रकाशन गयी जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(१४) अन्त:शङ्टल्क दयफन्दी प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनधािङ्चयत आठ अङ्कको 
बन्साय उऩशकषिकराई त्माङ्क प्रमोजनको राङ्झग भहाङ्झनदेशकरे अङ्क 
थऩ गनि सक्नेछ। 

(१५) अन्त:शङ्टल्क राग्न सक्ने वस्तङ्टको व्माख्मा तथा हाभोनाइज्ड कोड 
तोक्ने काभ आवश्मकता अनङ्टसाय बन्साय ङ्जवबागसॉग ऩयाभशि ङ्झरई 
ङ्जवबागरे गनि सक्नेछ।   

३7. आमकय ऐन, २०५८ भा सॊशोधन् आमकय ऐन‚ २०५८ को‚– 
(१) दपा २ को‚- 

(क) िण्ड (द) को उऩिण्ड (२) को स्ऩष्टककयण िण्डभा यहेका 
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"बवन य बवनरे ओगटेको ऺेिपर फयाफयको जग्गा" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "बवन, बवनरे ओगटेको जग्गा य सो 
बवनरे ओगटेको ऺेिपर फयाफयको थऩ जग्गा" बङ्ङे 
शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

 (ि) िण्ड (कभ) भा यहेको "कङ्झभशन‚" बङ्ङे शब्द ङ्ञझङ्जकएको 
छ। 

(२) दपा ४ को,- 
(क)  उऩदपा (४) को,- 

(१) िण्ड (ि) को सट्टा देहामको िण्ड (ि) याङ्ञिएको 
छ्- 
"(ि) व्मवसामफाट प्राप्त कयमोग्म आम तकन राि 

रूऩैमाॉ य व्मवसामको कायोफाय तकस राि 
रूऩैमाॉबन्दा फढी नबएको‚" 

(२) िण्ड (ग) य (घ) ङ्ञझङ्जकएका छन।् 

(ि) उऩदपा (४क) को,- 
(१) िण्ड (ि) को सट्टा देहामको िण्ड (ि) याङ्ञिएको 

छ्- 
"(ि) व्मवसामफाट प्राप्त कयमोग्म आम दश राि 

रुऩैमाॉ य व्मवसामको कायोफाय तकस राि 
रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा घटी 
बएको," 

(२) िण्ड (ग) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

 (३) दपा १० को िण्ड (ट) ऩङ्झछ देहामकf िण्ड (ठ) य (ड) 
थङ्जऩएका छन:्- 
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"(ठ) नेऩार ङ्झधतोऩि फोडिफाट स्वककृत प्राप्त साभूङ्जहक 
रगानक कोष (म्मङ्टच्मङ्टअर पण्ड) रे आफ्नो उद्देश्म 
अनङ्टरुऩ आजिन गयेको यकभ‚ 

(ड) नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामसॉग बएको सभझदायीऩिको आधायभा नापा 
नकभाउने वा ङ्जवतयण नगने उद्देश्मरे स्थाऩना बई 
सञ्चारनभा यहेको शैङ्ञऺक सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्म 
अनङ्टरुऩ आजिन गयेको यकभ।" 

(४) दपा ११ को‚- 
(क) उऩदपा (१) भा देहामको प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश थङ्जऩएको 

छ्- 
   "तय कङ्ट नै पभि, कम्ऩनक, साझेदायी तथा सॊगङ्छठत 
सॊस्थाको रुऩभा दताि गयी कृङ्जष व्मवसाम गयी प्राप्त गयेको 
आमभा राग्ने कयभा ऩचास प्रङ्झतशतरे कय छङ्टट हङ्टनेछ।" 

(ि) उऩदपा (3ङ) को िण्ड (ग) भा यहेका "ऩच्चकस प्रङ्झतशत" 
बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "ऩैंतकस प्रङ्झतशत" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।् 

(ग) उऩदपा (3द) को सट्टा देहामको उऩदपा (3द) याङ्ञिएको 
छ्- 
   "(3द) जद्योङ्झगक ऺेि वा जद्योङ्झगक ग्राभभा स्थाऩना 

वा स्थानान्तयण बई सञ्चारनभा यहेको ङ्जवशेष उद्योगराई 
उत्ऩादन शङ्टरू बएको ङ्झभङ्झतरे तकन वषिसम्भ राग्ने कयभा 
ऩचास प्रङ्झतशत य त्मसऩङ्झछको ऩाॉच वषिसम्भ ऩच्चकस प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ।" 

(घ) उऩदपा (3द) ऩङ्झछ देहामका उऩदपा (3ध), (3न), 
(3ऩ) य (3प) थङ्जऩएका छन:्- 
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"(3ध) स्वदेशभा उत्ऩादन गयेको कच्चा ऩदाथि वा 
सहामक कच्चा ऩदाथि ङ्जवशेष उद्योगराई ङ्झफिी गयी प्राप्त 
गयेको आमभा राग्ने कयभा फकस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(3न) नवप्रवतिनकायी ऻान, सोच, सकऩ, प्रङ्जवङ्झध, 
व्मवहाय य तङ्चयका प्रमोग गयी वाङ्जषिक एक कयोडसम्भ 
कायोफाय गने ङ्जवबागरे तोकेको स्टाटि अऩ व्मवसामराई 
कायोफाय सङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषिसम्भ राग्ने कयभा 
शतप्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(3ऩ) काठभाडौं उऩत्मकाभा सञ्चारनभा यहेको 
कङ्ट नै ङ्जवशेष उद्योग काठभाडौं उऩत्मका फाङ्जहय स्थानान्तयण 
बई सञ्चारन बएभा त्मसयी स्थानान्तयण बई सञ्चारन बएको 
ङ्झभङ्झतरे तकन वषिसम्भ राग्ने कयभा शतप्रङ्झतशत य 
त्मसऩङ्झछको दङ्टई वषिसम्भ ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(3प) वातावयणभा प्रत्मऺ असय ऩाने प्रमोग 
बइसकेका वस्तङ्ट भाि कच्चा ऩदाथिका रुऩभा प्रमोग गयी 
नमाॉ वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योगराई कायोफाय शङ्टरु गयेको 
ङ्झभङ्झतरे ऩङ्जहरो तकन वषिसम्भ राग्ने कयको ऩचास प्रङ्झतशत य 
त्मस ऩङ्झछको दङ्टई वषि ऩच्चकस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।" 

(५) दपा १२ि. ऩङ्झछ देहामको दपा १२ग. थङ्जऩएको छ्- 
"१२ग. स्टाटि अऩ व्मवसामराई ङ्छदएको फकउ ऩङ्टॉजक्  कङ्ट नै व्मङ्ञिरे 

सम्फि व्मङ्ञि फाहेकका फढीभा ऩाॉच वटा स्टाटि अऩ 
व्मवसामराई ङ्छदएको प्रङ्झत व्मवसाम एक रािसम्भको 
फकउ ऩङ्टॉजक उऩरब्ध गयाएभा सो यकभ कयमोग्म आम 
गणना गदाि िचि कट्टक गनि ऩाउनेछ।" 

(६) दपा ४७क. को,- 
(क) उऩदपा (६) भा यहेका "ङ्झन्सगि हङ्टन चाहने ङ्झनकामरे 

सॊवत ्२०७८ असाय भसान्तङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा 
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"ङ्झन्सगि हङ्टन चाहने एकै वगिका ङ्झनकामरे सॊवत ्२०७९ 
सार असाय भसान्तङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(ि) उऩदपा (७) भा यहेका "सॊवत ् २०७९ असाय 
भसान्तङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "सॊवत ्२०८० सार 
असाय भसान्तङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्  

(७) दपा ७५ को उऩदपा (२) भा यहेका "ङ्जवबागभा वा ङ्जवबागरे 
आवश्मकतानङ्टसाय अन्म कङ्ट नै स्थानभा वा कङ्ट नै भाध्मभद्वाया उऩरब्ध 
गयाउनेछ" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "ङ्जवबागको आफ्नो वेफसाइटभा 
वा याङ्जष्डमस्तयको ऩिऩङ्झिकाभा वा अन्म ङ्जवद्यङ्टतकम भाध्मभफाट 
प्रकाशन तथा प्रसायण गनि सक्नेछ" बङ्ङ ेशब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(८) दपा ७९ को उऩदपा (१) को िण्ड (क) भा यहेका 
"टेङ्झरफ्माक्स, टेरेक्स," बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "ठेगानाभा फ्माक्स," 
बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 

(९) दपा ८८ को,- 
(क) उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशको‚- 

(१) िण्ड (८) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश ङ्ञझङ्जकएको 
छ। 

(२) िण्ड (९) भा यहेका "ङ्जवदेशक फैङ्कफाट" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "ङ्जवदेशक फैङ्क वा अन्म ङ्जवत्तकम 
सॊस्थाफाट" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।्  

(३) िण्ड (१०) ऩङ्झछ देहामका िण्ड (११) य (१२) 
थङ्जऩएका छन:्- 
"(११) ङ्जवदेशक ङ्जवद्यारम वा ङ्जवश्वङ्जवद्यारमराई 

यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क,  ङ्ञशऺण शङ्टल्क तथा 
ऩयीऺा शङ्टल्क फाऩतको यकभ ब ङ्टिानक 
गदाि ब ङ्टिानक यकभको  ऩाॉच प्रङ्झतशतका 
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दयरे। 

(१२)  फाङ्झसन्दा फैङ्क तथा ङ्जवत्तकम सॊस्थारे 
जकवन फकभा कम्ऩनकराई ङ्झनऺेऩ फाऩत 
ब ङ्टिानक गयेको ब्माजभा ऩाॉच प्रङ्झतशतका 
दयरे।" 

(ि) उऩदपा (४) को,- 
(1) िण्ड (ि) ऩङ्झछ देहामको (ि१) थङ्जऩएको छ्- 

"(ि१) सहकायी फैङ्क तथा सहकायी सॊघ सॊस्थारे  
एक आऩसभा ऋण रगानक फाऩत ङ्झतयेको 
ब्माज।" 

(2) िण्ड (ङ) ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(१०) दपा ९२ को उऩदपा (1) को िण्ड (ट) को सट्टा देहामको 
िण्ड (ट) याङ्ञिएको छ्- 
"(ट) एकरौटी पभि फाहेकका प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको सवायी वा 

ढङ्टवानक साधनको बाडा वा ढङ्टवानक सेवा फाऩतको ब ङ्टिानक।" 
(११) दपा ९५क. को,- 

(क) उऩदपा (२) को िण्ड (क) भा यहेका "फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक 
व्मङ्ञिको हकभा राब यकभको ऩाॉच प्रङ्झतशत" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको हकभा 
तकनसम ऩैंसठ्ठक ङ्छदनबन्दा फढी अवङ्झध स्वाङ्झभत्वभा यहेको 
ङ्जहतको राब यकभको ऩाॉच प्रङ्झतशत य तकनसम ऩैंसठ्ठक 
ङ्छदनबन्दा कभ अवङ्झध स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्जहतको राब 
यकभको सात दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत" बङ्ङे शब्दहरु 
याङ्ञिएका छन।् 

(ि) उऩदपा (4) ङ्ञझङ्जकएको छ।     

(ग) उऩदपा (6क) ऩङ्झछ देहामका उऩदपा (6ि) थङ्जऩएको 
छ:- 
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  "(6ि) कङ्ट नै व्मङ्ञिरे नेऩार फाङ्जहय सफ्टवेमय 
वा मस्तै प्रकृङ्झतको अन्म ङ्जवद्यङ्टतकम सेवा उऩरब्ध गयाए 
फाऩत ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा ब ङ्टिानक प्राप्त बएका फित सम्फङ्ञन्धत 
फैङ्क, ङ्जवत्तकम सॊस्था तथा भङ्टद्रा हस्तान्तयण (भङ्झन ट्रान्सपय) 
गने सॊस्थारे त्मस्तो ब ङ्टिानक प्राप्त यकभको  एक प्रङ्झतशतका 
दयरे अङ्झग्रभ कय असङ्टर गनङ्टि ऩनेछ।"   

(१२) दपा ९६ को उऩदपा (२) को िण्ड (ग) को उऩिण्ड (३) 
ङ्ञझङ्जकएको छ। 

(१३) दपा 116 को उऩदपा (४) ऩङ्झछ देहामका उऩदपा (५)  य 
(६)  थङ्जऩएका छन:्- 

  "(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याजस्व न्मामाङ्झधकयणभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदॉदा ङ्झनधािङ्चयत कय यकभभध्मे ङ्जववादयङ्जहत कय यकभ 
फङ्टझाई ङ्जववाङ्छदत कय यकभ, शङ्टल्क  य जङ्चयफानाको ऩचास प्रङ्झतशत 
यकभ धयौटी वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क जभानत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ धयौटी यकभ वा फैङ्क 
जभानतको गणना गदाि आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागभा प्रशासकीम 
ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग दाङ्ञिर गयेको ऩच्चकस प्रङ्झतशत कय 
यकभराई सभेत गणना गनङ्टि ऩनेछ।" 

(१४) अनङ्टसूचक -१ भा सॊशोधन् अनङ्टसूचक -१ को दपा १ को‚-  
(१) उऩदपा (४) को िण्ड (ि) को प्रङ्झतफन्धात्भक 

वाक्माॊशको उऩिण्ड (३) को सट्टा देहामको उऩिण्ड 
(३) याङ्ञिएको छ्- 
  "(३) नेऩार ङ्झधतोऩि फोडिभा सूचककयण बएको 
ङ्झनकामभा तकन सम ऩैसठ्ठक ङ्छदनबन्दा फढी अवङ्झध 
स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्जहतको ङ्झन:सगिफाट प्राप्त राबको हकभा 
ऩाॉच प्रङ्झतशत य तकन सम ऩैसठ्ठक ङ्छदनबन्दा कभ अवङ्झध 
स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्जहतको ङ्झन:सगिफाट प्राप्त राबको हकभा 
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सात दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे कय राग्नेछ।" 

(२) उऩदपा (९) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (९क) थङ्जऩएको छ्- 
  "(९क) मस दपाभा अन्मन्ि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको 
ङ्झनवतृ्तबयण आम यहेछ बने प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिको राङ्झग 
उऩदपा (१) को िण्ड (क) वा दम्ऩङ्झतको राङ्झग उऩदपा 
(२) को िण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित यकभको ऩच्चकस 
प्रङ्झतशत यकभ कयमोग्म आमफाट घटाई फाॉकी यहन े
यकभभा भाि मस दपा फभोङ्ञजभ कयको गणना गङ्चयनेछ। 

  तय मसयी घटाइन े यकभको सकभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ बन्दा फढी हङ्टने छैन।" 

(३) उऩदपा (१६) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (१६क) थङ्जऩएको 
छ्- 

  "(१६क) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै फाङ्झसन्दा प्राकृङ्झतक व्मङ्ञिरे 
फाङ्झसन्दा फकभा कम्ऩनकसॉग आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा यहेको ङ्झनजक 
बवनको फकभा गयेको यहेछ बने त्मस्तो फकभा फाऩत 
ब ङ्टिानक गयेको वाङ्जषिक ङ्जप्रङ्झभमभ वा ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉभा 
जङ्टन घटी हङ्टन्छ त्मस्तो यकभ कय मोग्म आमफाट घटाई 
फाॉकी यहने यकभभा भाि मस दपा फभोङ्ञजभ कयको 
गणना गङ्चयनेछ।" 

(४) उऩदपा (१७) को सट्टा देहामको उऩदपा (१७) 
याङ्ञिएको छ्- 

       "(१७) ऐनको दपा 4क. को उऩदपा (४क) 
फभोङ्ञजभ कायोफाय यकभको कय गणना गदाि तकस राि 
रुऩैमाॉसम्भको कायोफायभा ऐनको दपा 4 को उऩदपा 
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(4) फभोङ्ञजभको कय य सो बन्दा फढीको कायोफाय 
यकभभा देहाम फभोङ्ञजभको दयरे कय राग्नेछ्- 

(क) ग्माॉस, च ङ्टयोट रगामतका तकन प्रङ्झतशतसम्भ कङ्झभशन 
वा भूल्म थऩ गयी वस्तङ्टको कायोफाय गने व्मङ्ञिराई 
तकस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भ 
कायोफाय यकभको शून्म दशभरव दङ्टई ऩाॉच प्रङ्झतशत 
य ऩचास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी  एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको शून्म दशभरव तकन 
प्रङ्झतशत, 

(ि) िण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित व्मवसाम फाहेकको 
व्मवसाम गने व्मङ्ञिराई तकस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी 
ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको एक 
प्रङ्झतशत य ऩचास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको शून्म दशभरव आठ 
प्रङ्झतशत, 

(ग) सेवा व्मवसाम गने व्मङ्ञिराई कायोफाय यकभको दङ्टई 
प्रङ्झतशत।"   

 

38. बन्साय ऐन, २०६४ भा सॊशोधन् बन्साय ऐन, २०६४ को,-  

(१) दपा १८ को उऩदपा (६) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (७) थङ्जऩएको 

छ्-  
  "(७) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टको 

प्रऻाऩनऩि बयी ऩेश गदाि भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय ब्राण्ड, 
भोडेर, आकाय, नाऩ, एकाई, उत्ऩादक कम्ऩनक य भारवस्तङ्टको 
ऩङ्जहचान हङ्टने मस्तै अन्म ङ्जववयण सभेत उल्रेि गयी घोषणा गनङ्टि 
ऩनेछ।" 
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(२) दपा ३४ को सट्टा देहामको दपा ३४ याङ्ञिएको छ्- 
"३४. जाॉचऩासऩङ्झछ ऩयीऺण गनि सङ्जकने्  (१) ङ्झनकासक वा 

ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टको सम्फन्धभा देहामका कङ्ट याहरु 
मकीन गनिका राङ्झग भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे 
कङ्ट नै ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािको भारवस्तङ्ट िङ्चयद, ङ्झफिी, 
ङ्झनकासक वा ऩैठायी सम्फन्धक िाता, से्रस्ता अङ्झबरेि वा अन्म 
मस्तै कागजात, फैङ्क अङ्झबरेि, कम्प्मूटय प्रणारी रगामत 
ङ्झनजको व्मवसामसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणि अङ्झबरेि ऩयीऺण 
गनि सक्नेछ:- 

(क) दपा १८ को उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ 
भारवस्तङ्ट घोषणा गये नगयेको, 

(ि)  घोषणा फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट बए नबएको,  
(ग)  भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म मथाथि बए 

नबएको,  
(घ) भारवस्तङ्टको वगीकयण उऩशकषिक ठीक 

बए नबएको, 
(ङ)  भारवस्तङ्ट ङ्झनकासक वा ऩैठायी गदािका 

फित प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ फङ्टझाउनङ्ट 
ऩने भहसङ्टर फङ्टझाए नफङ्टझाएको, 

(च)  मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्टट वा 
सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका भारवस्तङ्ट उद्देश्म 
फभोङ्ञजभ प्रमोग बए नबएको य सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञिरे ऩैठायी गये नगयेको,  

(छ) भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि प्रऻाऩनऩि, िङ्चयद 
फकजक वा ऩैठायी सम्फन्धक अन्म 



 

172 
 

कागजातभा उल्रेि गयेका नाऩ, आकाय, 
एकाई य ङ्झनजको िङ्चयद िाता, ङ्झफिी 
िाता, ङ्झफिी फकजकभा उल्रेि गङ्चयएका 
नाऩ, आकाय य एकाईभा एकरुऩता बए 
नबएको। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि 
भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्म पयक ऩयेको वा वस्तङ्ट वगीकयण 
उऩशकषिक पयक ऩयेको वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्ने 
भहसङ्टर छङ्ट टेको कायणरे कभ भहसङ्टर असङ्टर बएको 
देङ्ञिएभा भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे त्मसयी कभ 
असङ्टर बएको भहसङ्टर असङ्टर गयी सोही भहसङ्टर फयाफय 
जङ्चयफाना गनेछ। 

)३(  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि 
ङ्झनकासक वा ऩैठायी गयेको भारवस्तङ्ट घोषणा गयेको बन्दा 
ङ्झबङ्ङ ऩाइएभा वा ऩङ्चयभाण घटी घोषणा गयेको ऩाइएभा य 
सो कायणरे घटी भहसङ्टर असङ्टर बएको देङ्ञिएभा 
भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे त्मसयी पयक घोषणा 
वा ऩङ्चयभाण घटी गये फाऩत राग्ने भहसङ्टर असङ्टर गयी 
दपा ५७ फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि सो 
उऩदपाको िण्ड (क) फभोङ्ञजभ घोषणा नगयी ऩैठायी 
गयेको ऩाइएभा भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे त्मस्तो 
भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्मको ऩाॉच प्रङ्झतशत जङ्चयफाना 
गनेछ। 

 तय भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय िङ्टराउन 
नसङ्जकने ङ्जकङ्झसभका ङ्जववयण निङ्टराएको आधायभा मस 
उऩदपा फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गङ्चयने छैन। 
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(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि सो 
उऩदपाको िण्ड (च) फभोङ्ञजभको भहसङ्टर छङ्टट सङ्टङ्जवधा 
उद्देश्म ङ्जवऩयीत प्रमोग गयेको वा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे ऩैठायी 
नगयेको ऩाइएभा भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे दपा 
५७ को उऩदपा (२०) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि सो 
उऩदपाको िण्ड (छ) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्टको नाऩ, आकाय 
य एकाईभा एकरुऩता नबएको ऩाइएभा भहाङ्झनदेशक वा 
बन्साय ऩयीऺकरे त्मस्तो भारवस्तङ्टको बन्साय भूल्मको ऩाॉच 
प्रङ्झतशत जङ्चयफाना गनेछ। 

)७(  मस दपा फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि भहसङ्टर वा 
जङ्चयफाना असङ्टर गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा भहाङ्झनदेशक वा बन्साय 
ऩयीऺकरे भहसङ्टर य जङ्चयफाना ङ्झनधाियण गयी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािराई सोको जानकायी ङ्छदई 
सपाई ऩेश गनि ऩन्र ङ्छदनको म्माद ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

)८(  उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त 
गयेऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबि सपाई ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ सपाई ऩेश बएभा 
सपाई ऩेश बएऩङ्झछ वा सपाई ऩेश नबएभा सपाई ऩेश 
गने म्माद नाघेऩङ्झछ भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे 
अङ्ञन्तभ भहसङ्टर य जङ्चयफाना ङ्झनधाियण गयी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािराई सो फभोङ्ञजभको यकभ 
दाङ्ञिरा गने आदेश ङ्छदनेछ। भहसङ्टर वा जङ्चयफाना ङ्झनधाियण 
गनङ्टि ऩने नदेङ्ञिएभा सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकासककताि 
वा ऩैठायीकतािराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(१०) उऩदपा (९) फभोङ्ञजभ  
आदेश प्राप्त गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतकस ङ्छदनङ्झबि त्मस्तो आदेश 
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प्राप्त गने व्मङ्ञिरे सोही आदेशभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
यकभ दाङ्ञिरा गनङ्टि ऩनेछ। उि अवङ्झधङ्झबि यकभ दाङ्ञिरा 
नगयेभा त्मस्तो भहसङ्टर तथा जङ्चयफाना दाङ्ञिरा गने आदेश 
ङ्छदएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि वाङ्जषिक ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे व्माज 
सभेत गणना गयी असङ्टर गङ्चयनछे। 

(११) उऩदपा (१०) फभोङ्ञजभ फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
यकभ नफङ्टझाएभा ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािको ङ्झनकासक 
वा ऩैठायी रगामतका कायोफाय तथा चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
योक् का गयी भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे सोही 
सम्ऩङ्ञत्तफाट त्मस्तो यकभ असङ्टर गनेछ। 

(१२) उऩदपा (११) फभोङ्ञजभ यकभ असङ्टर हङ्टन 
नसकेभा त्मस्तो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर 
गङ्चयनेछ। 

(१३) भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे मस 
दपाको प्रमोजनका राङ्झग आवश्मक देिेभा फैङ्क वा ङ्जवत्तकम 
सॊस्था एवॊ ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािको कायोफायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञि वा ङ्झनकामफाट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकताि, ङ्झनजको कायोफाय वा 
भारवस्तङ्टसॉग सम्फङ्ञन्धत ब ङ्टिानक, फैङ्क िाता, नापा 
नोक्सानको ङ्जहसाफ, कय ङ्जववयण, फकजक य मस्तै अन्म 
कागजात भाग गनि सक्नेछ। त्मसयी भाग गङ्चयएको ङ्जहसाफ, 
कय ङ्जववयण, फकजक तथा कागजात उऩरव्ध गयाउनङ्ट 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा ङ्झनकामको कतिव्म हङ्टनेछ। 

(१४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाि 
भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे प्रभाण फङ्टझ्न, सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञिराई फमान गयाउन तथा ङ्झरित, प्रभाण वा कागजात 
ऩेश गनि रगाउन सक्नेछ। 
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(१५) उऩदपा (१४) को प्रमोजनका राङ्झग 
भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे व्मङ्ञिगत वा 
साविजङ्झनक रुऩभा सूचना जायी गनि सक्नेछ। 

(१६) उऩदपा (१५) फभोङ्ञजभ जायी गङ्चयएको 
सूचनाको म्मादङ्झबि उऩङ्ञस्थत नहङ्टने वा भाग बएफभोङ्ञजभ 
ङ्झरित, प्रभाण वा कागजात ऩेश नगने ङ्झनकासककताि वा 
ऩैठायीकतािराई भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे दपा 
५७ को उऩदपा (१५क) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गयी ङ्झनजको 
ङ्झनकासक वा ऩैठायी सम्फन्धक कायोफाय योक् का गयी उऩरव्ध 
बएसम्भका ङ्झरित, प्रभाण वा कागजातका आधायभा 
ऩयीऺण गनि सक्नेछ। 

(१७) उऩदपा (१६) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण 
गङ्चयसकेऩङ्झछ सो ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािका सम्फन्धभा 
ऩङ्झछ थऩ प्रभाण कागजात प्राप्त बएभा त्मस्ता प्रभाण 
कागजातका आधायभा मस दपा फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् ऩयीऺण 
गनि सङ्जकनेछ। 

(१८) मस दपा फभोङ्ञजभको ऩयीऺण भारवस्तङ्ट 
जाॉचऩास बएको ङ्झभङ्झतरे चाय वषिसम्भ गनि सङ्जकनेछ। 

तय कङ्ट नै ङ्झनकासककताि वा ऩैठायीकतािरे झङ्टट्ठा 
ङ्झरित वा कागजात तमाय गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
राग्ने बन्दा कभ भहसङ्टर दाङ्ञिरा गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा 
बन्साय ऩयीऺकरे भहाङ्झनदेशकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई चाय 
वषिऩङ्झछ सभेत ऩयीऺण गनि सक्नेछ। 

(१९) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनकासककताि वा 
ऩैठायीकतािराई भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे ङ्छदने 
सूचना वा म्माद वा सपाई ऩेश गने सूचना वा भहसङ्टर य 
जङ्चयफाना दाङ्ञिरा गने आदेश सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको इभेर 
ठेगानाभापि त ऩठाउन सक्नेछ। तम्सयी इभेर ठेगानाभा 
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ऩठाइएको सूचना, जानकायी वा आदेश ङ्झनजरे प्राप्त गयेको 
भाङ्झननेछ।"  

(३) दपा ६२ को उऩदपा (१) भा यहेका "दण्ड सजामको आदेश वा 
गयेको ङ्झनणिम वा" बङ्ङे शब्दहरु ऩङ्झछ "दपा ३४ फभोङ्ञजभ 
भहाङ्झनदेशक वा बन्साय ऩयीऺकरे भहसङ्टर वा जङ्चयफानाको यकभ 
दाङ्ञिरा गनि ङ्छदएको आदेश वा" बङ्ङे शब्दहरु थङ्जऩएका छन।् 

(४) दपा ८९ि. को सट्टा देहामको दपा ८९ि. को,- 
(क) उऩदपा (१) को सट्टा देहामको उऩदपा (१) याङ्ञिएको 

छ्- 

"(१) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे ङ्झनकासक वा ऩैठायी 
सङे्कत नम्फय नङ्झरई भारवस्तङ्ट ङ्झनकासक वा ऩैठायी गनि 
ऩाइने छैन।  

तय तोङ्जकए फभोङ्ञजभको व्मङ्ञिरे ङ्झनकासक वा 
ऩैठायी सङे्कत नम्फय नङ्झरई ङ्झनकासक वा ऩैठायी गनि 
सक्नेछ।" 

(ि) उऩदपा (६) ऩङ्झछ देहामको उऩदपा (७) थङ्जऩएको छ्- 

   "(७) ङ्झनकासक वा ऩैठायी सङे्कत नम्फय सम्फन्धक 
अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।" 

(५)  दपा ८९घ. ऩङ्झछ देहामको दपा ८९ङ. थङ्जऩएको छ्- 
"८९ङ. याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारीफाट कामि गनि सङ्जकन:े (१) नेऩार 

सयकायरे अन्तयािङ्जष्डम व्माऩायराई व्मवङ्ञस्थत गनि याङ्जष्डम 
एकद्वाय प्रणारी (नेशनर ङ्झसङ्गर ङ्जवण्डो) को ङ्जवकास गयी 
कामािन्वमनभा ल्माउन कङ्ट नै ङ्झनकामराई तोक्न सक्नेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनकाम 
नतोङ्जकएसम्भको राङ्झग याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारीको 
कामािन्वमन ङ्जवबागरे गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे 
ङ्जवकास गयेको याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारीभा ङ्झनकासक वा 
ऩैठायीसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आफि गङ्चयनेछ। 

(४) मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारीभा 
आफि ङ्झनकासक वा ऩैठायीसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रणारीभापि त कामि गनङ्टि ऩनेछ। 

   (५) याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारी सम्फन्धक अन्म 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।" 

(६)  दपा ९३ को िण्ड (छ) ऩङ्झछ देहामको िण्ड (छ१) थङ्जऩएको छ्- 
"(छ१) याङ्जष्डम एकद्वाय प्रणारी सञ्चारन सम्फन्धक," 

39. दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ भा सॊशोधन् दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ४४ 
को उऩदपा (४) भा यहेका "स्वककृत वाङ्जषिक कामििभको राङ्झग 
छङ्टट्याइएको यकभ" बङ्ङे शब्दहरुको सट्टा "स्वककृत वाङ्जषिक कामििभ 
फभोङ्ञजभ िचि बएको यकभ" बङ्ङे शब्दहरु य "असाय २५ गतेङ्झबि" बङ्ङे 
शब्दहरुको सट्टा "साउन २५ गतेङ्झबि" बङ्ङे शब्दहरु याङ्ञिएका छन।् 
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अनङ्टसूचक-१ 

(दपा २ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

१. बन्साय भहसङ्टर् (१) ङ्जवदेशफाट नेऩारङ्झबि ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टभा आङ्झथिक ऐन, 

२०७७ को अनङ्टसूचक-१ भा उङ्ञल्रङ्ञित शकषिक, उऩशकषिक, भारवस्तङ्टका ङ्जववयणहरू य 
अन्म व्मवस्थाहरूभा सभेत देहाम फभोङ्ञजभ सॊशोधन य थऩ गयी बन्साय भहसङ्टर दय 

रगाइएको छ। मसभा उङ्ञल्रङ्ञित सॊशोधन य थऩ फाहेकका ऩङ्चयच्छेद य बागका 
द्रष्टव्महरू, शकषिक, उऩशकषिकहरू, भारवस्तङ्टका ङ्जववयणहरू य भारवस्तङ्टको ऩैठायीका 
दयहरू सभेत आङ्झथिक ऐन, २०७७ फभोङ्ञजभ नै हङ्टनेछन।् 

शकषिक उऩशकषिक भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 

ऩैठायी 
बन्साय 

भहसङ्टर दय 
अन्मथा 
उल्रेि 
बएकोभा 
फाहेक 
भोर 

प्रङ्झतशतभा 
१ २ ३ ४ 

०४.०२  गाढा ऩाङ्चयएको वा ङ्ञचनक वा अन्म 
गङ्टङ्झरमो ऩदाथि हाङ्झरएको दूध य  
तय।  

  
-तौरभा नौनकको भािा १.५ 
प्रङ्झतशत बन्दा कभ बएको धङ्टरो, 
दाना वा अन्म ठोस रुऩभा्  

 ०४०२.१०.२० ---फच्चाहरुराई िानाको रुऩभा 
िङ्टवाउन ङ्झभल्ने दूध 20 

  
-तौरभा नौनकको भािा १.५ 
प्रङ्झतशत बन्दा फढी बएको धङ्टरो,  
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दाना वा अन्म ठोस रुऩभा् 
  

--अन्म्  

 ०४०२.२९.१० ---फच्चाहरुराई िानाको रुऩभा 
िङ्टवाउन ङ्झभल्ने दूध 20 

०८.०४  िजूय (छोहोडा), अॉजकय, ब ङ्टॉइकटहय, 

एबोकाडो (नासऩातक जस्तो पर), 
अम्फा, आॉऩ, म्माङ्गोष्टकन, ताजा वा 
सङ्टकेको।  

  -िजूय (छोहोडा):   

 ०८०४.१०.१० ---ताजा  १० 

 ०८०४.१०.२० ---सङ्टकेको १० 

०९.०४  सङ्टकेको वा ङ्जऩॊधेको िङ्टसािनक य 
भङ्चयच।  

  -भङ्चयच्  

  --नधङ्टल्माएको्  

 ०९०४.११.४० ---ङ्जटभङ्टय (ङ्झसच ङ्टवान ङ्जऩऩय) २० 

१५.११  यासामङ्झनक ऩङ्चयवतिन नगयेको, 
प्रशोधन गयेको वा नगयेको ताड 
(िजूय) को तेर य तैराॊश।  

  -अन्म्  

 १५११.९०.१० ---ङ्चयपाइन्ड  ङ्ञब्रच्ड  
ङ्झडमोडोयाइज्ड ऩाभ आमर १५ 

 १५११.९०.२० ---ङ्चयपाइन्ड ङ्ञब्रच्ड १५ 
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ङ्झडमोडोयाइज्ड  ऩाभोङ्झरन 

 १५११.९०.३० ---ङ्चयपाइन्ड  ङ्ञब्रच्ड  
ङ्झडमोडोयाइज्ड  ऩाभ स्टेङ्चयन १५ 

 १५११.९०.९० ---अन्म १५ 

१८.०६  चक्रेट य अरु कोको ङ्झभङ्झसएका 
िाद्य  ऩदाथिहरु।  

 १८०६.१०.०० -कोकोको धङ्टरो, ङ्ञचनक वा गङ्टङ्झरमो 
ऩदाथि हारेको ४० 

 १८०६.२०.०० -२ केजक बन्दा फढी तौरको 
ङ्जढका (ब्रौक वा स्ल्माव) वा 
डण्डक (फाय) को रुऩभा यहेका 
अन्म ऩङ्चयकाय, तयर, भाॉडा, धङ्टरो, 
दानादाय वा अन्म थङ्टप्रो (फल्क) 
को रुऩभा बाॉडोभा हाङ्झरएको वा 
त ङ्टरुन्त वेष्ठन गङ्चयएको (इङ्झभङ्झडमट 
प्माङ्जकङ्ग) भा २ केजक बन्दा फढी 
बएको  ४० 

  -अन्म, ङ्जढका, चाका य डण्डकको 
रुऩभा्  

 १८०६.३१.०० --बङ्चयएको ४० 

 १८०६.३२.०० --नबङ्चयएको ४० 

  -अन्म्  

 १८०६.९०.१० ---ऩूणित् ङ्झन्स्नेङ्जहत (ङ्झडफ्माटेड) 
आधाय (फेङ्झसस) भा गणना गङ्चयॊदा 
तौरभा कोकोको भािा ६ प्रङ्झतशत ४० 
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बन्दा फढी बएको वा ६ प्रङ्झतशत 
नबएऩङ्झन ऩूणिरुऩभा चकरेटरे 
फाङ्जहयऩङ्जट्ट रेङ्जऩत (कोटेड) 
गङ्चयएको शकषिक १९.०४ का 
उत्ऩादनहरु 

 १८०६.९०.९० ---अन्म ४० 

२१.०६  अन्मि नऩयेको िाद्य ऩदाथि।  

  -अन्म्  

  --अन्म्  

 २१०६.९०.९4 ----सोमाफडक भस्मौया ३० 

 २१०६.९०.९५ ----गभ फेस ३० 

२२.०१  ङ्ञचनक वा अन्म गङ्टङ्झरमो ऩदाथि 
नहारेको वा सङ्टवास आउन े वा 
सङ्टरुङ्ञचकायक ऩदाथि नहारेको 
ऩानक, प्राकृङ्झतक य कृङ्झिभ िङ्झनज 
ऩानक य वामङ्ट प्रवाङ्जहत ऩानक 
(एङ्चयटेड वाटय) सभेत; वयप एवॊ 
ङ्जहउॉ।  

  -िङ्झनज ऩानक (ङ्झभनेयर वाटय) य 
वामङ्ट प्रवाङ्जहत ऩानक (एङ्चयटेड 
वाटय):  

 २२०१.१०.१० ---िङ्झनज ऩानक (ङ्झभनेयर वाटय) 40 

 २२०१.१०.२० ---वामङ्ट प्रवाङ्जहत ऩानक (एङ्चयटेड 
वाटय) 40 
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 २२०१.१०.90 ---अन्म 40 

२७.१०  कच्चा (िङ्ट ड) फाहेक ऩेट्रोङ्झरमभ 
तेर य ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट प्राप्त 
तेर; तौरभा ७० प्रङ्झतशत वा सो 
बन्दा फढी ऩेट्रोङ्झरमभ तेर वा  
ङ्झफटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट प्राप्त तेर 
बएका, ङ्जमनै तेर नै भङ्टख्म घटक 
(फेङ्झसक कङ्ञन्स्टच्मूएण्ट्स) बएका, 
अन्मि सभावेश वा ङ्झनङ्छदिष्ट 
नगङ्चयएका तमायी वस्तङ्टहरु 

(ङ्जप्रऩयेसन्स); यद्दक तेरहरु (वेष्ट 
आमल्स)।  

  --अन्म्  

  ---अन्म्  

 २७१०.१९.९६ ----ङ्झरङ्ञक्वड प्मायाङ्जपन आमर 30 

२८.०४  हाइड्रोजन, दङ्टरिब ग्माॉसहरु य अन्म 
गैय धात ङ्टहरु।  

  -अङ्ञक्सजन्  

 २८०४.४०.१० ---भेङ्झडकर ग्रडे  ५ 

 २८०४.४०.९० ---अन्म ५ 

३३.०४  सौन्दमि वा रुऩ-सज्जा (भेक-अऩ) 
का साभानहरु (जषङ्झध फाहेकको), 
छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयन े वस्तङ्टहरु; घाभ छल्न े वा 
घाभद्वाया (छारा) यॊगाउन े  
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(सनट्यान) साभानहरु सभेत; हात 
य नङ प्रशाधनहरु (भेङ्झनक्मोय) वा 
गोडाको उऩचाय सम्फन्धक 
(ऩेङ्झडक्मोय) साभानहरु। 

  -हात गोडाका नङ उऩचाय 
सम्फन्धक प्रशाधनहरु्  

 ३३०४.३०.१० ---नङऩोङ्झरस १५ 

 ३३०४.३०.९० ---अन्म १५ 

  -अन्म्  

  --अन्म्  

 ३३०४.९९.५० ---छाराको सङ्टयऺाको राङ्झग प्रमोग 
गङ्चयने िङ्टद्रा ङ्जवङ्जि प्माकभा यहेको 
ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी १५  

३८.०८  कीटनाशक, कृतकान्तक, 

ढङ्टसकनाशक, झायऩातनाशक, 
अॊकङ्ट यणयोधक (ऐङ्ञन्टस्प्राउङ्जटङ्ग), 
उत्ऩादनहरु य वनस्ऩङ्झत फङृ्जि 
ङ्झनमाभक (प्रान्ट ग्रोथ येगङ्टरेटय), 
ङ्जवसॊिाभक य त्मस्तै उत्ऩादनहरु, 

िङ्टद्रा ङ्झफिीका राङ्झग आकाय वा 
ऩङ्टङ्झरन्दा (प्माङ्जकङ्ग) भा याङ्ञिएको 
वा तमायी साभान (ङ्जप्रऩेयेशन)  वा  
वस्तङ्ट  (आङ्जटिकर) को रुऩभा 
याङ्ञिएको (जस्तै, गन्धक उऩचाय 
गयेका धागो (ब्माण्ड), सरेदो 
(ङ्जवक्स) तथा भैनफत्तक, य ङ्ञझङ्गा   
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पसाउन े कागज (फ्राइऩेऩसि) 
हरु)। 

  --अन्म्   

  --- कृतकान्तक्   

 ३८०८.९९.११ ----भङ्टसानाशक उत्ऩादन ५  

 ३८०८.९९.१९ ----अन्म ५  

 ३८०८.९९.९० ---अन्म ५  

३८.२४  ढराइघय (पाउण्ड्रक) को राङ्झग 
ढराइको साॉचोहरु (भाउल्ड्स) वा 
आन्तङ्चयक साॉचोहरु (कोसि) 
ङ्झनङ्झभत्तका ङ्जवयङ्ञचत (ङ्जप्रऩेमडि) 
मोजक द्रब्म (फाइण्डसि) अन्मि 
उल्रेि वा सभावेश नबएका, 
यासामङ्झनक वा सभवगी 
उद्योगहरुका यासामङ्झनक 
उत्ऩादनहरु तथा ङ्जवयचनहरु 
(ङ्जप्रऩयेसन्स) (प्राकृङ्झतक उत्ऩादनका 
ङ्झभश्रण सभावेश बएका त्मस्ता 
वस्तङ्टहरु सभेत)।   

  -अन्म्   

  --अन्म्  

 ३८२४.९९.२० ---भगृौरा ङ्जवयाभकको उऩचायभा 
प्रमोग हङ्टने ठोस वा तयर 
डामराइङ्झसस वाथ कन्सन्टे्रट १ 

३९.२१  प्राङ्जष्टकका अन्म प्रेटहरु,  
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ङ्झसटहरु, ङ्जपल्भ, फ्वाइरहरु य 
स्ट्रीऩहरु। 

  -अन्म्  

  ---भङ्टद्रण गङ्चयएको्  

 ३९२१.९०.११ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स  २० 

 ३९२१.९०.१९ ----अन्म २० 

  ---अन्म्  

 ३९२१.९०.९२ ----सनभाइका य पयभाइका 
जस्ता डेकोयेङ्जटब रेङ्झभनेट ङ्झसट्स 20 

३९.२४  प्राङ्जष्टकका बोजनऩािहरु (टेवङ्टर 
वेमय),  बान्साका ऩाक उऩकयणहरु 
(ङ्जकचेन वेमय), अन्म घयामसक 
साभानहरु य सयसपाई सम्फन्धक 
(हाइजेङ्झनक) वा शौच य शृ्रङ्गाय 
(ट्वाइरेट) का साभानहरु।  

  -अन्म्  

 ३९२४.९०.१० ---कङ्ट िङ्टयाराई दाना तथा ऩानक 
िङ्टवाउने ङ्जवशेष प्रकायको बाॉडा ३० 

 ३९२४.९०.९० ---अन्म ३० 

३९.२५  अन्मि नऩयेको प्राङ्जष्टकका ङ्झनभािण 
अवमवहरु (ङ्जवल्डसि वेमय)।  

  -अन्म्  
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 ३९२५.९०.३० ---अरङ्टङ्झभङ्झनमभ कम्ऩोङ्ञजट प्मानर ३० 

३९.२६  प्राङ्जष्टकका अन्म साभग्रकहरु य 
शकषिक  ३९.०१ देङ्ञि ३९.१४ 
सम्भका अन्म ऩदाथिहरुका 
साभानहरु।  

  -अन्म्  

  ---अन्म्  

 3926.90.9५ ----प्राङ्जष्टकको कृङ्झिभ घाॉसको 
टपि  ३० 

४०.१२  ऩादन्मास पेङ्चयएको (ङ्चयङ्जट्रडेड्) वा 
प्रमोग गङ्चयएका  (मङ्टज्ड) हावादाय 
(न्मूम्माङ्जटक) यफयका ऩाङ्ग्राहरु; 

(यफयका ठोस (सोङ्झरड) वा 
गद्दादाय (कङ्ट सन) ऩाङ्ग्राहरु, ऩाङ्ग्रा 
(टामय) का ऩदन्मास (ङ्जट्रड्स) 
हरु, ऩाङ्ग्राहरुका आवयक 
(फ्रैप्स) हरु।  

 ४०१२.२०.०० -प्रमोग गङ्चयएका (मूज्ड) हावादाय 
(न्मूम्माङ्जटक) ऩाङ्ग्रा (टामय) हरु १० 

५१.०८  िङ्टद्रा ङ्झफिीको राङ्झग नयािेको 
जकवजन्तङ्टको  भङ्झसनो यौं को धागो 
(पड्केको वा कोयेको)।   

  -पड्केको्  

 ५१०८.१०.२० ---ब्रेण्डेड  प्रोङ्जटन पाईवय मानि  १ 
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-कोयेको्  

 ५१०८.२०.२० ---ब्रेण्डेड प्रोङ्जटन पाईवय मानि १ 

६२.१२  गाॉठो ऩायी फङ्टनकेो वा नफङ्टनकेो वा 
एउटै हङ्टकरे फङ्टनकेो वा नफङ्टनकेो 
बे्रङ्झसमयहरु (ङ्झबिक चोरी), गडिल्स 
(ऩेटी, भेिरा), कोसिरेट्स 
(चोरीको ऩेटी), बे्रसेस (बे्रङ्झसमय 
कस्न े ङ्जपता), सस्ऩेण्ड्स (इॊजाय 
ऩेटीहरु), गाटिसि (इॊजाय फाध्न)े य 
मस्तै वस्तङ्टहरु य ङ्झतनका  
(अङ्गहरु।  

  -अन्म्  

 ६२१२.९०.१० ---ऩेटभा फाॉध्ने ऩेटी, ङ्झनक्माऩ, 
एङ्करेट, ङ्चयस्टवैण्ड, वेस्टवैण्ड 
जस्ता वस्तङ्टहरु ५ 

६३.०२  ओछ्याउन े तङ्ङा, टेफङ्टरऩोश, 

स्नानागायका कऩडा (तौङ्झरमा) य 
बान्साभा प्रमोग हङ्टन े रुभार (फेड 
ङ्झरनने, टेवङ्टर ङ्झरनने, ट्वाइरेट 
ङ्झरनने य ङ्जकचेन ङ्झरनने)।  

  
-गाॉठो ऩायी फङ्टनेको (ङ्झनटेड्) वा 
एउटै हङ्टकरे फङ्टनेको (िोङ्ञशड्) 
ओछ्याउने तङ्ङा (फेड ङ्झरनेन):  

 ६३०२.१०.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.१०.९० ---अन्म १५ 
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-छाङ्जऩएको अन्म ओछ्याउने तङ्ङा्  

  --सङ्टतकको्   

 ६३०२.२१.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.२१.९० ---अन्म १५ 

  --भानव ङ्झनङ्झभित येशाहरुको्  

 ६३०२.२२.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.२२.१९ ---अन्म १५ 

  
--अन्म कऩडा ऩदाथिको्  

 ६३०२.२९.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.२९.९० ---अन्म १५ 

  
-अन्म ओछ्याउने तङ्ङा्  

  --सङ्टतकको  

 ६३०२.३१.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.३१.९० ---अन्म १५ 

  --भानव ङ्झनङ्झभित येशाहरुको्  

 ६३०२.३२.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.३२.९० ---अन्म १५ 

  
--अन्म कऩडा ऩदाथिको्  

 ६३०२.३९.१० ---तङ्जकमाको कबय १५ 

 ६३०२.३९.९० ---अन्म १५ 
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६३.०४  शकषिक ९४.०४ फाहेकका अन्म 
सजाउन े(पङ्झनिङ्झसङ्ग) साभानहरु।  

  
-अन्म्  

  
--सराइरे गाॉठो ऩायी नफङ्टनकेो 
(नौट ङ्झनटेड्) वा एउटै कङ्ट रुसको 
हङ्टकरे नफङ्टनेको (नौट िोङ्ञशड्) 
सूतकको (िोङ्ञशड्):  

 ६३०४.९२.१० ---कङ्ट सन कबय १५ 

 ६३०४.९२.९० ---अन्म १५ 

  
--सराइरे गाॉठो ऩायी नफङ्टनेको वा 
एउटै कङ्ट रुसको हङ्टकरे नफङ्टनेको, 
सॊश्लङे्जषत येशाहरुको्  

 ६३०४.९३.१० ---कङ्ट सन कबय १५ 

 ६३०४.९३.९० ---अन्म १५ 

  
--सराइरे गाॉठो ऩायी नफङ्टनेको वा 
एउटै कङ्ट रुसको हङ्टकरे नफङ्टनेको, 
अन्म कऩडा ऩदाथिको:  

 ६३०४.९९.१० ---कङ्ट सन कबय १५ 

 ६३०४.९९.९० ---अन्म १५ 

६७.०२  कृङ्झिभ पूरहरु, ऩल्रव (पोङ्झरएज) 

य पर य ङ्झतनका बागहरु (ऩाटिस); 
कृङ्झिभ पूरहरु, ऩल्रव य परफाट 

फनकेा वस्तङ्टहरु।   
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  -अन्म ऩदाथिको्  

 ६७०२.९०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को २० 

 ६७०२.९०.९० ---अन्म २० 

६८.०८  ङ्झसभेण्टी, प्राष्टय वा अन्म जोड्न े
िङ्झनज ऩदाथिद्वाया एकङ्झित बएका 
वनस्ऩङ्झत येशा, ऩयारका येशा, काठ 
यण्डा रगाउॉदा आउन े काठको 
धङ्टरो य टङ्टिा काठको अवशेष 
(काठको धङ्टरो सभेत) फाट फनकेा 
सॊघाय, फ्ल्माक, ङ्ञझॊगटी, चौकोस य 
मस्तै प्रकायका  साभानहरु।  

 ६८०८.००.१० ---काठको धङ्टरो, ङ्झसभेण्ट य 
ङ्जवङ्झबङ्ङ वाइङ्ञण्डङ केङ्झभकल्स 
ङ्झभश्रण गयी फनेको ङ्जवङ्झबङ्ङ 
भोटाईका फोडिहरु 20 

 ६८०८.००.९० ---अन्म 20 

६८.१०  भजफूत गङ्चयएको वा नगङ्चयएको 
ङ्झसभेण्ट कॊ ङ्जिट वा कृङ्झिभ ढङ्टङ्गाका 
साभानहरु।  

  
-ङ्ञझॊगटीहरु, फ्ल्मागस्टोनहरु, 

ईँटाहरु मस्तै साभानहरु्  

  
--ङ्झनभािणका चौकोस (ब्रक) य 
ईँटाहरु्  

 ६८१०.११.१० ---अटोक्रेभ्ड एयेटेड कॊ ङ्जिट 
चौकोस (ए. ए. सक. ब्रक) 20 
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 ६८१०.११.९० ---अन्म 20 

  
--अन्म्  

 ६८१०.१९.१० ---अनपामडि भोङ्झडपाइड क्रे 
भेटेङ्चयमर (एभ.ङ्झस.एभ.) ट्राबयङ्जटन 30 

 ६८१०.१९.९० ---अन्म १५ 

६८.१३  अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस), अन्म 
िङ्झनज तत्वहरु वा सेल्मूरोजका 
आधायका, कऩडा वा अन्म 
ऩदाथिका साथ सभामोजन 
(कम्वाइन) बए वा नबएका बे्रक, 

क्रच य मस्तै साभानहरुका राङ्झग, 

जडान नबएका (नौट भाउण्टेड) 
घषिण ऩदाथि वा ङ्झतनका साभानहरु 
(जस्तै, चादय, यौर, ऩाटा (ङ्ञस्ट्रऩ), 
िण्ड (सेग्भेण्ट), चक्का (ङ्झडस्क), 
वाससि, प्माडहरु)।  

  -अश्भतन्तङ्ट (एसवेस्टस) बएका्  

 ६८१३.२०.१० ---बे्रक राइङ्झनङ्ग य प्माडहरु १५ 

 ६८१३.२०.९० ---अन्म १५ 

७३.११  पराभ वा इस्ऩातको सॊङ्जऩङ्झडत वा 
तयरीकृत (कम्प्रसे्ड वा 
ङ्झरक्वकपाइड्) ग्माॉस हाल्न े
आधानऩािहरु।  

 ७३११.००.१० ---अङ्ञक्सजन याख्न े ङ्झसङ्झरण्डय, 
ट्याङ्क य मस्तै वस्तङ्टहरु १५ 
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 ७३११.००.२० ---एर.ङ्जऩ. ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डय १५ 

 ७३११.००.९० ---अन्म १५ 

७६.१३  सॊऩकङ्झडत वा तयरीकृत ग्माॉसको 
राङ्झग अरङ्टङ्झभङ्झनमभका आधान-
ऩािहरु।  

 ७६१३.००.१० ---अङ्ञक्सजन याख्न े ङ्झसङ्झरण्डय, 
ट्याङ्क य मस्तै वस्तङ्टहरु  

१५ 

 ७६१३.००.२० ---नाइट्रोजन याख्न ेकन्टेनय १५ 

 ७६१३.००.९० ---अन्म १५ 

८४.१४  हावादाय ऩम्ऩ वा भ्माकङ्ट भ ऩम्ऩ, 

हावा वा अन्म ग्माॉस सॊऩकङ्झडिहरु 
कम्प्रसेय) य ऩङ्खाहरु; ङ्जपल्टय 
जडेको वा नजडेको ऩङ्खा सभाङ्जवष्ट 
बएको बेङ्ञन्टरेङ्जटङ्ग (फामङ्ट सॊचाय) 
का वा ङ्चयसाइङ्ञक्रङ हङ्टडहरु।  

  
-ऩङ्खाहरु्  

 ८४१४.५१.०० --१२५ वाटसम्भ उत्ऩादन गने 
ङ्जवद्यङ्टत्चारक (इरेङ्ञक्ट्रक भोटय) 
आपैभा बएको टेवङ्टर, ब ङ्टईँ, ङ्झबत्ता, 
झ्मार, अन्तश्छद (ङ्झसङ्झरङ) वा 
छानाका ऩङ्खाहरु १० 

 ८४१४.५९.०० --अन्म १० 

 ८४१४.९०.०० -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु १० 

८४.१८  येङ्जफ्रजयेटय, ङ्जफ्रजय, अन्म प्रशकतक  
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(येङ्जफ्रजयेङ्जटङ) वा ङ्जहभककयण 
(ङ्जफ्रङ्ञजङ्ग) उऩकयणहरु, वैद्यङ्टङ्झतक वा 
अन्म; शकषिक ८४.१५ को 
वातानङ्टकङ्ट रन मन्ि (एमय-
कङ्ञण्डशङ्झनङ्ग भशकन) फाहेक ताऩ 
ऩम्ऩ (ङ्जहट ऩम्ऩ)। 

 ८४१८.१०.०० -छङ्ट टै्ट वाङ्जहयी ढोका (एक्स्टनिर 
डोय) जडान बएको सॊमङ्टि 
येङ्जफ्रजयेटय-ङ्जफ्रजयहरु १५ 

  
-घयामसक ङ्जकङ्झसभको, 
येङ्जफ्रजयेटयहरु्  

 ८४१८.२१.०० --सॊऩकडन ङ्जकङ्झसभको (कम्प्रशेन-
टाइऩ) १५ 

 ८४१८.२९.०० --अन्म १५ 

 ८४१८.३०.०० -८०० ङ्झरटय बन्दा कभ 
ऺभताको, सॊदङ्टस ङ्जकङ्झसभको (चेष्ट 
टाइऩ) १५ 

 ८४१८.४०.०० -९०० ङ्झरटय बन्दा कभ 
ऺभताको, ठाडो ङ्जकङ्झसभको 
(अऩयाइट टाइऩ) १५ 

 ८४१८.५०.०० -सॊचम य प्रदशिनका राङ्झग अन्म 
पङ्झनिचय सन्दङ्टकहरु (चेष्ट्स), 
ङ्जऩटायीहरु (क्माङ्जवनेटस)्, प्रदशिन 
परकहरु (ङ्झडस्प्रे काउण्टसि), 
प्रदशिन भॊज ङ्टषा (शो-केसेस), य 
मस्तै साभानहरु, प्रशकतक १५ 



 

194 
 

(येङ्जफ्रजयेङ्जटङ) वा ङ्जहभककयण 
(ङ्जफ्रङ्ञजङ्ग) उऩकयणहरु सभावेश 
बएका 

८४.२१  अऩकेङ्ञन्द्रि (सेङ्ञन्ट्रफ्मूजेज), 
अऩकेन्द्रण शोषक (सेङ्ञण्ट्रफ्मूगर 
ड्रामसि) सभेत; तयर य ग्माॉस 
ङ्झनङ्झभत्तका ङ्झनस्ऩन्दन (ङ्जपल्टङ्चयङ्ग) 
वा ऩङ्चयशोधन (प्मूङ्चयपाइङ्ग) 
मन्िावरी (भेङ्झसनयी) य 
उऩकयणहरु (एऩयेटसि)।  

  --अन्म्  

 ८४२१.३९.१० ---भेङ्झडकर ग्रडे अङ्ञक्सजनका 
राङ्झग प्रसेय स्वकङ्ग एडसोप्स्नि 
अङ्ञक्सजन प्राण्ट य िोजेङ्झनक 
अङ्ञक्सजन एमय सेऩेयेसन प्राण्ट ५ 

 ८४२१.३९.९० ---अन्म ५ 

८४.२२  थार, थारी, तश्तयी सपा गने 
मन्िहरु (ङ्झडस वाङ्ञशङ्ग भेङ्ञशन्स); 
फोटर वा अन्म आधानऩाि 
(कण्टेनयहरु) सपा गने 
(ङ्ञक्रङ्झनङ्ग) वा सङ्टकाउन े (ड्राइङ्ग) 
मन्िावरी (भेङ्झसनयी); फोटरहरु, 

फट्टाहरु (क्मान्स) ङ्झडव्फाहरु 
(फौक्सेस), झोराहरु (ब्माग्स) वा 
अन्म आधान ऩािहरु (कण्टेनसि) 
बनि (ङ्जपङ्झरङ्ग), फन्द गनि  
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(क्रोङ्ञजङ्ग), भङ्टिवन्द गनि वा 
ङ्झसरवन्दी गनि  (ङ्झसङ्झरङ्ग) वा 
नाभऩि (रेवर) रगाउन 
(रेफेङ्झरङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका मन्िावरी; 
फोटरहरु, जायहरु, नङ्झरका (ट्यफू) 
हरु य मस्तै आधानऩाि (कण्टेनय) 
हरु सॊऩ ङ्टटन (क्माप्सङ्टङ्झरङ्ग) गनि 
ङ्झनङ्झभत्त का मन्िावरी; अन्म 
ऩङ्चयवेष्ठन (प्माङ्जकङ्ग) वा आवतृ 
(यमाङ्जऩङ्ग) गने मन्िावरी (ताऩ-
आकङ्टॊ चन आवनृ्त्तन मन्ि (ङ्जहट ङ्झस्रङ्क 
यमाङ्जऩङ्ग भेङ्झसनयी) सभेत); ऩेम 
ऩदाथि (ङ्जवबयेज) राई फामङ्टङ्झभश्रण 
(एमयेङ्जटङ्ग) गनि ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्िावरी। 

  
-थार, थारी तश्तयी सपा गने 
मन्िहरु (ङ्झडश वाङ्ञशङ्ग भङ्ञशन्स):  

 ८४२२.११.०० --घयामसक प्रमोगभा आउने 
ङ्जकङ्झसभको २० 

८४.४९  टङ्टिा (थान) (इन द ङ्जऩस) वा 
आकृङ्झतभा (इन शेप्स) बएका 
जभोठ (पेल्ट) वा ननवङ्टबेन्सको 
ङ्झनभािण (म्मानङ्टफ्माक्चय) वा 
ऩङ्चयष्कयण (ङ्जपङ्झनङ्ञशङ्ग) ङ्झनङ्झभत्तका 
मन्िावरी (भेङ्झसनयी), पेल्ट ह्याट्स 
फनाउनको राङ्झग चाङ्जहन ेमन्िावरी 
सभेत; ह्याटहरु फनाउनको राङ्झग  
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ब्रौकहरु। 

 ८४४९.००.२० ---अन्म भेङ्ञशन ५ 

 ८४४९.००.९० ---ऩाटिऩ ङ्टजाि ५ 

८४.५०  घयामसक (हाउस होल्ड) वा 
धोवकिाना (राउण्ड्रक) ङ्जकङ्झसभ 
(टाइऩ) को रङ्टगा धङ्टन े मन्ि  
(वाङ्ञशङ्ग भेशकन), रङ्टगा धङ्टन े य 
सङ्टकाउन ेदङ्टवै थयी बएका मन्िहरु 
सभेत।  

  
-प्रत्मेकको सङ्टख्िा कऩडा ऺभता 
(ड्राइ ङ्झरनेन क्माऩाङ्झसटी) १० 
के.जक. बन्दा फढी नबएका 
मन्िहरु (भङ्ञशन्स):  

 ८४५०.११.०० --ऩूणित् स्वमॊचाङ्झरत मन्िहरु 
(अटोम्माङ्जटक भङ्ञशन्स) २० 

 ८४५०.१२.०० --अऩकेन्द्रीम शोषक सभाङ्जवष्ट 
(ङ्जवथ ङ्झफल्ट-इन सेण्ट्रीफ्मूगर 
ड्रामय) अन्म मन्िहरु २० 

 ८४५०.१९.०० --अन्म २० 

 ८४५०.२०.०० -प्रत्मेकको सङ्टख्िा कऩडा ऺभता 
(ड्राइ ङ्झरनेन क्माऩाङ्झसटी) १० 
के.जक. बन्दा फढी बएका मन्िहरु २० 

८४.७२  अन्म कामािरम मन्िहरु (अङ्जपस 
भङ्ञशन्स) (उदाहयणत् हेक्टोग्राप 
वा स्टेङ्ञन्सर डङ्टङ्ञप्रकेङ्जटङ्ग  
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भेङ्झसनहरु, एडे्रङ्झसङ्ग भेङ्झसनहरु, 

अटोम्माङ्जटक ब्माङ्क नोट 
ङ्झडस्ऩेन्सयहरु, क्वाइन सौङ्जटिङ्ग 
भेङ्झसनहरु (भङ्टद्रा छाॉट्न े मन्ि), 
क्वाइन काउङ्ञण्टङ्ग वा र् माङ्जऩङ्ग 
भेङ्झसनहरु, ऩेङ्ञन्सर शाऩेङ्झनङ्ग 
भेङ्झसनहरु, ऩयपोयेङ्जटङ्ग वा 
स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भेङ्झसनहरु)। 

  -अन्म्  

 ८४७२.९०.१० ---अटोभेङ्जटक टेरय भेङ्ञशन भापी 

 ८४७२.९०.२० ---अटोम्माङ्जटक ब्माङ्क नोट 
ङ्झडस्ऩेन्सयहरु भापी 

 ८४७२.९०.३० ---ऩयपोयेङ्जटङ्ग भेङ्झसनहरु भापी 

 ८४७२.९०.४० ---स्ट्याङ्ञप्रङ्ग भेङ्झसनहरु भापी 

 ८४७२.९०.९० ---अन्म भापी 

८४.७९  मस बागको अन्मि उल्रेि 
नबएका वा सभावेश नबएका, 
ब्मङ्ञिगत कामि इनङ्झडङ्झबजङ्टअर 
पङ्क्सन्स) बएका मन्िहरु य 
माङ्ञन्िक साङ्झधिहरु (भेकाङ्झनकर  

अप्रामन्सेस)।  

  -अन्म मन्िहरु य माङ्ञन्िक 
उऩकयणहरु्  

  --अन्म्  

  
---अन्म्  
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 ८४७९.८९.९१ ----एमय ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय य 
ङ्झडह्यङ्टङ्झभङ्झडपामय भापी 

 ८४७९.८९.९९ ----अन्म भापी 

८४.८१  नर (ऩाइऩ) हरु, वाङ्ञष्ऩि वा 
ब्वामरयको वाह्यावयण (ब्वामरय 
शेर), जराशम (टैङ्क्स), भ्माटहरु 
वा मस्तै वस्तङ्टहरुको राङ्झग टङ्टटीहरु 
(ट्याप्स, कौक्स), बल्बहरु य मस्तै 
उऩकयणहरु, प्रसेय ङ्चयड्यङू्झसङ्ग बल्ब 
य ताऩ स्थैङ्झतकीम ढॊगरे ङ्झनमङ्ञन्ित 
(थभोस्टाङ्जटकरी कण्ट्रोल्ड) 
बल्बहरु सभेत।  

  
-अन्म उऩकयणहरु (अप्रामन्सेस):  

 ८४८१.८०.२० ---अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरण्डयको बल्ब 10 

८५.०४  ङ्जवद्यङ्टतका ट्रान्सपभियहरु, स्ट्याङ्जटक 
कन्बटिसि (जस्तै-येक्टीपामय) य  
इन्डक्टय।  

  -स्ट्याङ्जटक कन्बटिय्  

 ८५०४.४०.२० ---भोवाइर पोनको चाजिय 15 

८५.०९  स्वचाङ्झरत ङ्जवद्यङ्टत भोटयमङ्टि ङ्जवद्यङ्टत 
माङ्ञन्िक घयेरङ्ट उऩकयणहरु, शकषिक 
८५.०८ का ङ्झनवाित भाजिनकहरु 
फाहेक।  

 ८५०९.४०.०० -िानेकङ्ट या ङ्जऩॉध्ने य ङ्झभसाउने (पङ्ट ड 
ग्राइण्डय य ङ्झभक्ससि); परपूर वा १० 
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वनस्ऩङ्झतको यस ङ्ञझक्ने (जूस 
एक्स्ट्रमाक्टय) 

 ८५०९.८०.०० -अन्म उऩकयणहरु १० 

 ८५०९.९०.०० -ऩाटिऩ ङ्टजािहरु १० 

८५.१४  उद्योगका  वा प्रमोगशाराका 
वैद्यङ्टङ्झतक बट्टकहरु तथा च ङ्टल्हाहरु 
(इण्डक्सन वा ऩयावैद्यङ्टत सॊऺम 
(डाइइरेङ्ञक्ट्रक रौस) द्वाया काभ 
गनेहरु सभेत); इण्डक्सन (दङ्टई 
वस्तङ्ट वा ऩङ्चयऩथ (सङ्जकि ट) फकच 
ङ्झफना स्ऩशि ङ्जवद्यङ्टत वा च ङ्टम्वकत्व 
सॊिान्त (ऩास) गने वा हङ्टन े
प्रङ्जिमा) वा ऩयावैद्यङ्टत सॊऺम  
(डाइइरेङ्ञक्ट्रक रौस) द्वाया 
वस्तङ्टहरुको ताऩोऩचाय (ङ्जहट 
ङ्जट्रटभेण्ट) गनि ङ्झनङ्झभत्तका अन्म 
जद्योङ्झगक वा प्रमोगशारा सम्फन्धक 
(रेवोयेटयी) उऩकयणहरु 
(इक्वकऩभेण्ट्स)।  

  
-अन्म बट्टक य च ङ्टरोहरु्  

 ८५१४.३०.१० ---शवदाह भेङ्झसन भापी 

 ८५१४.३०.९० ---अन्म भापी 

८५.१६  ङ्जवद्यङ्टत तत्कार तातेय आउन े
(इन्स्टान्टेङ्झनमस) वा स्टोयेज य 
ङ्झनभज्जन ङ्जहटय (इभसिन ङ्जहटय); 
कोठा तताउन े उऩकयणहरु  



 

200 
 

(इरेङ्ञक्ट्रक स्ऩेस ङ्जहङ्जटङ्ग एऩयेटस) 
य भाटो तताउन े उऩकयणहरु; 

ङ्झफजङ्टरीरे तातो ऩायेय कऩार 
सजाउन े उऩकयणहरु (जस्तै-हेमय 
ड्रामय, हेमय करिय, कङ्झरिङ्ग टङ्ग 
ङ्जहटय) य हात सङ्टकाउन ेउऩकयण; 

ङ्झफजङ्टरीको ङ्ञचल्रो ऩाने इस्त्रकहरु; 

घय ब्मवहायभा प्रमोग गङ्चयन े
ङ्झफजङ्टरीरे तातो ऩाने अन्म 
उऩकयणहरु; शकषिक ८५.४५ 
फाहेकको ङ्जवद्यङ्टत ताऩ प्रङ्झतयोधक 
उऩकयणहरु। 

 ८५१६.१०.०० -इरेङ्ञक्ट्रक इन्स्टान्टेङ्झनमस वा 
स्टोयेज ऩानक तताउन े ङ्जहटयहरु य 
इभसिन ङ्जहटयहरु १० 

  
-इरेङ्ञक्ट्रक स्ऩेस ङ्जहङ्जटङ्ग उऩकयण 
(कोठा तताउने ङ्जवद्यङ्टत 
उऩकयणहरु) य ङ्जवद्यङ्टतको भाटो 
तताउने उऩकयणहरु्  

 ८५१६.२१.०० --स्टोयेज ङ्जहङ्जटङ येङ्झडएटय १० 

 ८५१६.२९.०० --अन्म  १० 

  
-तातो ऩायेय कऩार सजाउने 
ङ्जवजङ्टरीको उऩकयणहरु य हातरे 
तताएय चराउने उऩकयणहरु्  

 ८५१६.३१.०० --हेमय ड्रामय १० 

 ८५१६.३२.०० --अन्म हेमय डे्रङ्झसङ्ग उऩकयणहरु १० 
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 ८५१६.३३.०० --हातरे ड्राइ गने उऩकयणहरु १० 

 ८५१६.४०.०० -ङ्ञचल्रो ऩाने ङ्जवद्यङ्टतफाट चल्ने 
इस्त्रक १० 

 ८५१६.५०.०० -भाइिोवेब ओबनहरु १० 

  -अन्म च ङ्टल्होहरु (ओबन), ऩकाउने 
बाॉडा (कङ्ट कय), ऩकाउने प्रेट 
(कङ्ट ङ्जकङ प्रेट), उभाल्ने ङ्चयङ 
(ब्वाइङ्झरङ ङ्चयङ), ङ्झग्ररय य योष्टय्  

  ---ङ्जवद्यङ्टतकम च ङ्टल्होहरु्  

 ८५१६.६०.११ ----इन्डक्सन च ङ्टल्हो १ 

 ८५१६.६०.१२ ----इन्फ्रायेड च ङ्टल्हो १ 

 ८५१६.६०.१९ ----अन्म  5 

 ८५१६.६०.२० ---याइसकङ्ट कय १० 

 ८५१६.६०.३० ---केटरी, जग जस्ता ऩानक 
तताउने बाॉडा १० 

 ८५१६.६०.९० ---अन्म १० 

  
-अन्म ङ्जवद्यङ्टत ताऩक (इरेक्ट्रो-
थङ्झभिक) उऩकयणहरु्  

 ८५१६.७१.०० --कपी वा चकमा फनाउन े १० 

 ८५१६.७२.०० --टोष्टयहरु १० 

  
--अन्म्  

 ८५१६.७९.१० ---ङ्जकया भाने ट्रमाऩ १० 
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 ८५१६.७९.९० ---अन्म १० 

 ८५१६.८०.०० -इरेङ्ञक्ट्रक ङ्जहङ्जटङ येङ्झसष्टसि १० 

८५.२३  ङ्झडस्कहरु, टेऩहरु, सङ्टगङ्छठत 
अवस्थाका वाष्ऩककयण नहङ्टन े
(सोङ्झरड-स्टेट नन-्बोराटाइर) 
सॊचम उऩकयणहरु, “स्भाटि 
काडिहरु” य ध्वङ्झन वा अन्म 
प्रवङृ्ञत्तराई अङ्झबरेिन गनि 
ङ्झनङ्झभत्तका अन्म भाध्मभ, अङ्झबरेिन 
गङ्चयएका वा नगङ्चयएका ङ्झडस्क 
उत्ऩादनका राङ्झग प्रमोग हङ्टन े
म्माङ्जट्रसहरु य भाष्टयहरु, तय बाग 
३७ का उत्ऩादनहरु फाहेक।  

  -चाऺङ्टषकम (अङ्ञप्टकर) भाध्मभ्  

  --अन्म  

 ८५२३.४९.१० ---सफ्टवेमय बएका भापी 

 ८५२३.४९.९० ---अन्म भापी 

 ८५२३.८०.०० -अन्म भापी 

८५.२५  सॊग्रहण उऩकयण (ङ्चयसेप्सन 
ऐऩयेटस) वा ध्वङ्झन अङ्झबरेिन  
(साउण्ड ङ्चयकङ्झडिङ्ग) वा ऩङ्टनरुत्ऩादन 
(ङ्चयप्रोड्यङू्झसङ्ग) उऩकयण (ऐऩयेटस) 
सभाङ्जवष्ट बए वा नबएको, येङ्झडमो 
प्रसायण (येङ्झडमो-ब्रोडकाङ्ञस्टङ्ग) वा 
टेङ्झरङ्झबजन ङ्झनङ्झभत्तका प्रसायण  
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उऩकयण (ट्रान्सङ्झभसन एऩयेटस); 
टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु; ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरु य ङ्झबङ्झडमो क्माभया-
ङ्चयकडिसि। 

  
-टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु, ङ्झडङ्ञजटर 
क्माभयाहरु य ङ्झबङ्झडमो क्माभया 
येकडियहरु (ङ्झबङ्झडमो क्माभया 
येकडिसि)   

 ८५२५.८०.१० ---टेङ्झरङ्झबजन क्माभयाहरु भापी 

 ८५२५.८०.२० ---ङ्झडङ्ञजटर क्माभयाहरु भापी 

 ८५२५.८०.३० ---ङ्झबङ्झडमो क्माभया येकडियहरु भापी 

 ८५२५.८०.९० ---अन्म भापी 

८७.०२  ड्राइबय सभेत १० वा सो बन्दा 
फढी माि ङ्टहरु फोक्न े भोटय  

गाडकहरु।  

  
-धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएका्  

  ---जकऩ, काय य भ्मानहरु्  

 ८७०२.४०.४१ ----अनएसेम्वर अवस्थाका १० 

 ८७०२.४०.४९ ----अन्म  १० 

८७.०३  भूरत् भाङ्झनसको मातामातको राङ्झग 
फनकेा भोटय कायहरु य अन्म 
भोटय गाडकहरु (शकषिक ८७.०२ 
फाहेकका), स्टेसन वागने य येसकङ 
काय सभेत।  

  
-अन्म गाडकहरू, धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम  
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भोटय भाि बएको् 
  ---तकन ऩाङ्ग्र ेगाडकहरु्  

 ८७०३.८०.११ ----अनएसेम्वर अवस्थाका  १० 
 ८७०३.८०.१९ ----अन्म १० 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय १०० 
ङ्जकरोवाट सम्भको काय, जकऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.२१ ----अनएसेम्वर अवस्थाको १० 
 ८७०३.८०.२९ ----अन्म १० 
  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय १०० 

ङ्जकरोवाट बन्दा फढीको तय २०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय, जकऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.५१ ----अनएसेम्वर अवस्थाको १५ 
 ८७०३.८०.५९ ----अन्म १५ 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय २०० 
ङ्जकरोवाट बन्दा फढीको तय ३०० 
ङ्जकरोवाट ननाघेको काय, जकऩ य 
भ्मान्  

 ८७०३.८०.६१ ----अनएसेम्वर अवस्थाको ३० 
 ८७०३.८०.६९ ----अन्म ३० 

  ---भोटयको ङ्जऩकऩावय ३०० 
ङ्जकरोवाट बन्दा फढीको काय, 
जकऩ य भ्मान्  

 ८७०३.८०.७१ ----अनएसेम्वर अवस्थाको ४० 
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 ८७०३.८०.७९ ----अन्म ४० 

  ---अन्म्  
 ८७०३.८०.९१ ----अनएसेम्वर अवस्थाको ४० 

 ८७०३.८०.९९ ----अन्म ४० 

८७.०४  वस्तङ्ट वा साभानहरु ढङ्टवानकको 
प्रमोगका अन्म भोटय गाडकहरु।  

  -अन्म, कम्प्रसेन इङ्ञग्नसन 
इन्टयनर कम्फसन ङ्जऩष्टोन इङ्ञन्जन 
(डकजेर वा अधि ङ्झडजेर) बएका्  

  --फाहनको कङ्ट र तौर (जक. बक. 
डब्रङ्ट.) ५ टन  ननाघेको्  

 ८७०४.२१.५० ---प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको १ 

  --फाहनको कङ्ट र तौर (जक. बक. 
डब्रङ्ट) ५ टन  नाघेको्  

  ---अन्म्  

 ८७०४.२२.९६ ----प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको १ 

  -अन्म्  

 ८७०४.९०.२० ---धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएको तकन ऩाङ्ग्र ेगाडक  १० 

 ८७०४.९०.३० ---धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएको चाय ऩाङ्ग्र ेगाडक  १० 

 ८७०४.९०.४० ---धक्का ङ्छदने ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि १० 
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बएको अन्म गाडक  

८७.१५  केटाकेटीको फाहन य त्मसका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

 ८७१५.००.१० ---स्ट्रोरय ५ 

 ८७१५.००.२० ---केटाकेटीको अन्म वाहन ५ 

 ८७१५.००.९० ---ऩाटिऩ ङ्टजािहरु ५ 

९०.१८  जषधोऩचाय, शल्मङ्ञचङ्जकत्सा, 
दन्तोऩचाय वा ऩशङ्टङ्जवऻानभा प्रमोग 
हङ्टन े जजाय य उऩकयण, 

साइन्टीग्राङ्जपक उऩकयणहरु, अन्म 
ङ्जवद्यङ्टतोऩचायका उऩकयणहरु य 
दृङ्जष्ट ऩयीऺणका जजायहरु।  

  --अन्म्  

 ९०१८.१९.१० ---ऩल्स अङ्ञक्सभकटय ५ 

 ९०१८.१९.२० ---आई.ङ्झस.मङ्ट. भङ्झनटय ५ 

 ९०१८.१९.९० ---अन्म ५ 

  -अन्म जजाय य उऩकयणहरु्  

 ९०१८.९०.१० ---स्टेथोस्कोऩ ५ 

 ९०१८.९०.२० ---यगत याख्न ेप्राङ्जष्टकका थैरा ५ 

 ९०१८.९०.३० ---ङ्जऩ.ङ्झस.आय. भेङ्झसन ५ 

 ९०१८.९०.९० ---अन्म ५ 

९०.१९  माङ्ञन्िक उऩचाय (थेयाऩक) का 
उऩकयणहरु; भसाजका  
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उऩकयणहरु; भनोवैऻाङ्झनक 
अङ्झबरुचकभाऩक उऩकयणहरु; 

ओजोनको उऩचाय, अङ्ञक्सजन 
उऩचाय, एयोसौर उऩचाय, कृङ्झिभ 
स्वास प्रस्वास वा अन्म ङ्ञचङ्जकत्सा 
सम्फन्धक (थेयाप्मङ्टङ्जटक) स्वास 
प्रस्वास उऩचायका उऩकयणहरु। 

  
-ओजोन उऩचाय, अङ्ञक्सजन 
उऩचाय, एयोसौर उऩचाय, कृङ्झिभ 
स्वास प्रस्वास वा अन्म स्वास 
प्रस्वास उऩचायका उऩकयणहरु्   

 ९०१९.२०.१० ---अङ्ञक्सजन कन्सन्टे्रटय ५ 
 ९०१९.२०.२० ---अङ्ञक्सजन भास्क, बेन्च ङ्टयी 

भास्क, बेङ्ञन्टरेटय भास्क, 
ङ्चयजभ्वािमय भास्क  ५ 

 ९०१९.२०.३० ---भेङ्झडकर बेङ्ञन्टरेटय ५ 

 ९०१९.२०.४० ---अङ्ञक्सजन थेयाऩकभा प्रमोग हङ्टने 
अङ्ञक्सजन ह्यङ्टभकङ्झडपामय १ 

 ९०१९.२०.५० ---अङ्ञक्सजन टेण्ट, अङ्ञक्सजन हेड 
वक्स य मस्तै अङ्ञक्सजन ङ्जवतयण 
गने उऩकयणहरु ५ 

 ९०१९.२०.९० ---अन्म ५ 

९०.२६  ग्माॉस वा अरु तयर ऩदाथिका 
प्रवाह, तह, दवाव वा अन्म 
ङ्जवङ्जवधता (बेङ्चयमवल्स) नाप्न े वा  
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ऩयीऺण गने (जस्तै-प्रवाहभाऩक, 

सतहभाऩक, म्मानोङ्झभटय (हावा वा 
वाष्ऩको दवाव नाप्न े मन्ि) 
ताऩभाऩक) जजाय य उऩकयणहरु, 

शकषिक ९०.१४, ९०.१५, 

९०.२८ वा ९०.३२ का जजाय 
य उऩकयणहरु फाहेक। 

  -अन्म जजायहरु य उऩकयणहरु्  

 ९०२६.८०.१० ---अङ्ञक्सजन फ्रोङ्झभटय भापी 

 ९०२६.८०.९० ---अन्म  भापी 

९०.२७  बौङ्झतक वा यासामङ्झनक ङ्जवश्लषेण 
(जस्तै-र ङ्टवककयणभाऩक (ऩोरायी-
ङ्झभटय), ऩयावतिभाऩक 
(ङ्चयफ्ररमाक्टोङ्झभटय), फणििभभाऩक 
(स्ऩेक्ट्रो-ङ्झभटय), ग्माॉस वा धङ्टवाॉ 
ङ्जवश्लषेण गने उऩकयणहरु) का 
प्रमोगका जजायहरु य 
उऩकयणहरु; च्माऩच्माऩ राग्न े 
(ङ्झबस्कोङ्झसटी), ङ्झछद्रता (ऩोयोङ्झसटी), 
प्रसायण (एक्सऩान्सन) सतहको 
धायण-ऺभता (सपेस टेन्सन) वा 
मस्तै नाप्न ेवा ऩयीऺण गने जजाय 
य मन्िहरु; ताऩको भािा, ध्वङ्झन वा 
प्रकाशको नाऩ वा ऩयीऺण गने 
जजायहरु य उऩकयणहरु  
(एक्स्ऩोजय ङ्झभटय सभेत); 
सूक्ष्भकतिक (भाइिोटोम्स)।  
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  -अन्म जजायहरु य उऩकयणहरु्  

 ९०२७.८०.१० ---हेभाटोरोजक एनाराइजय, ब्रड 
केभेष्डक एनाराइजय, ङ्ञक्रङ्झनकर 
केभेष्डक एनाराइजय, इम्मूनोकेभेष्डक 
एनाराइजय रगामतका मस्तै 
एनाराइजयहरु भापी 

 ९०२७.८०.९० ---अन्म भापी 

९४.०२  जषङ्झध उऩचायको, ङ्ञचयपायको, दन्त 
वा ऩशङ्टङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक पङ्झनिचय 
(जस्तै,- ङ्ञचयपायको टेवङ्टर, ऩयीऺण 
गने टेवरहरु, अस्ऩतारको 
माङ्ञन्िक उऩकयण जडान बएको 
ओछ्यान, दन्तङ्ञचङ्जकत्साको कङ्ट सी); 
हजाभको कङ्ट सी य मस्तै घङ्टम्नङ्टका 
साथै तरभाङ्झथको गङ्झत बएका 
कङ्ट सीहरु; तक साभानहरुका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु।  

  
-दन्तङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक, हजाभको 
वा मस्तै कङ्ट सीहरु य ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरु्  

 ९४०२.१०.१० ---दन्तङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक  कङ्ट सी 5 

 ९४०२.१०.२० ---हजाभको वा मस्तै कङ्ट सीहरु  5 

 ९४०२.१०.९० ---ऩाटिऩ ङ्टजािहरु 5 

  
-अन्म्  

 ९४०२.९०.१० ---आई. ङ्झस. मङ्ट. फेड 5 
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 ९४०२.९०.२० ---अस्ऩतारभा प्रमोग हङ्टने अन्म 
फेडहरु 5 

 ९४०२.९०.९० ---अन्म, ऩाटिऩ ङ्टजाि सभेत 5 

९५.०५  आनन्दोत्सवका साभानहरु वा 
अन्म भनोयञ्जनका साभानहरु, 

जादूङ्जवद्या (चटक) य असाधायण 
ठट्टा (नोबेल्टी जोक) सभेत।  

  -ङ्जिसभस उत्सवका साभानहरु्  

 ९५०५.१०.१० ---जभोठ (पेल्ट) को  १० 

 ९५०५.१०.९० ---अन्म १० 

९६.१७  भ्माकङ्ट भ फ्ल्मास्क य अन्म भ्माकङ्ट भ 
बेसेल्स (बाॉडा), फट्टा सङ्जहतको 
तमायी; त्मसको ऩाटिऩ ङ्टजाि, ङ्झबिक 
काॉच फाहेक।  

 ९६१७.००.१० ---भ्माकङ्ट भ फ्ल्मास्क १५ 

 ९६१७.००.२० ---भ्माकङ्ट भ बेसेल्स (बाॉडा), फट्टा 
सङ्जहतको तमायी १५ 

 ९६१७.००.९० ---ऩाटिऩ ङ्टजािहरु १५ 

९६.१९  जङ्टनसङ्टकै ऩदाथिका स्माङ्झनटयी टावेर 
(प्माड) य टेम्ऩोनहरु, 

केटाकेटीहरुका न्माङ्ञप्कन य ऩङ्टछ्न े
रुभार (न्माऩङ्जकन राइनय) हरु 
तथा मस्तै साभानहरु।   

 ९६१९.००.१० ---स्माङ्झनटयी टावेर (प्माड)  १५ 
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 ९६१९.००.४० ---टेम्ऩोनहरु य भेन्सुवर कऩ १५ 

९६.२०  भोनोऩोड्हरु, फाइऩोड्हरु, 

ट्राइऩोडहरु य मस्तै साभग्रकहरु।  

 ९६२०.००.१० ---स्भाटि पोनका राङ्झग उऩमङ्टि 
सेल्पी ङ्ञस्टक १५ 

 ९६२०.००.९० ---अन्म १५ 
   (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेि बए ताऩङ्झन मस 

अनङ्टसूचकको दपा २ देङ्ञि २२ सम्भ रेङ्ञिएका कङ्ट याको हकभा सोही 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२.     माि ङ्टरे ल्माउन ेभारवस्तङ्ट सम्फन्धभा् माि ङ्टरे बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा ल्माउन 
ऩाउन े भारवस्तङ्ट फाहेक माि ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजक प्रमोगका 
भारवस्तङ्ट सम्फन्धक सूचना अनङ्टसाय ङ्जवदेशफाट आपूसॉग ल्माएको (एकम्ऩङ्झनड) 
वा आपू आउनङ्टबन्दा अङ्ञघ वा ऩङ्झछ ल्माएको (अनएकम्ऩङ्झनड) भारवस्तङ्टभा 
दयफन्दी अनङ्टसाय भहसङ्टर राग्नेछ। 
तय, 

(१)  ङ्जवदेशफाट पकेका माि ङ्टरे आफ्नो साथभा ल्माएको सङ्टन तथा 
सङ्टनका गहनाभा देहाम फभोङ्ञजभ भहसङ्टर राग्नेछ् 
(अ) सङ्टनको हकभा्- 

(क)  ऩङ्जहरो ऩचास ग्राभसम्भ प्रङ्झत दश ग्राभ नौ हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(ि)  ऩचास ग्राभबन्दा फढी थऩ ऩचास ग्राभसम्भ प्रङ्झत 
दश ग्राभ दश हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ। 

(आ) सङ्टनको गहनाको हकभा्- 

(क)  ऩचास ग्राभसम्भ सङ्टनका गहनाभा कङ्ट नै भहसङ्टर 
राग्ने छैन। 
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(ि)  ऩचास ग्राभबन्दा फढी थऩ सम ग्राभसम्भ सङ्टनका 
गहनाभा प्रङ्झत दश ग्राभ दश हजाय ऩाॉच सम 
रुऩैमाॉ। 

(ग) उऩिण्ड (ि) भा तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणबन्दा फढी 
थऩ सम ग्राभसम्भ सङ्टनका गहनाभा प्रङ्झत दश 
ग्राभ फाह्र हजाय रुऩैमाॉ। 

(२) िण्ड (१) को उऩिण्ड (अ) वा (आ) भा उल्रेि बएबन्दा फढी 
ऩङ्चयभाणभा सङ्टन तथा सङ्टनका गहना ऩैठायी गयेभा फढी बएको 
ऩङ्चयभाण जङ्झत जपत गङ्चयनेछ। 

(३) ङ्जवदेशक माि ङ्टरे आफ्नो साथभा ल्माउन ऩाउने ऩचास ग्राभसम्भ 
सङ्टनको गहना य सम ग्राभसम्भ चाॉदीका गहना बन्दा फढी ङ्झनजक 
प्रमोगका सङ्टन तथा चाॉदीका गहना ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने गयी बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टभा घोषणा गयेभा त्मस्तो गहना ऩयीऺण गयी सो गहनाको 
भूल्मको फकस प्रङ्झतशत यकभ धयौटी यािक ल्माउन ङ्छदइनेछ। 

त्मसयी ल्माएको गहना ङ्झनज माि ङ्ट ङ्जपताि जाॉदा बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टभा ऩयीऺण गयाई त्मस्तो गहना ल्माउॉदा यािेको धयौटी यकभ 
ङ्जपताि रैजान सक्नेछ। त्मसयी ऩयीऺण गदाि घोषणा गये बन्दा 
पयक गङ्टणस्तय तथा ऩङ्चयभाण बएको प्रभाङ्ञणत बएभा बन्साय ऐन, 
२०६४ को दपा ५७ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कसूय गयेको 
भानक सजाम हङ्टनेछ। 

(४) माि ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउन ेङ्झनजक प्रमोगका भारवस्तङ्ट सम्फन्धभा 
नेऩार याजऩिभा प्रकाङ्ञशत सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नेऩारी माि ङ्टरे 
ल्माउने टेङ्झरङ्झबजनभा दयफन्दी अनङ्टसाय भहसङ्टर राग्नेछ।  

तय वैदेङ्ञशक योजगायभा गई कम्तकभा रगाताय फाह्र 
भङ्जहना काभ गयी आउने नेऩारी नागङ्चयकराई एक ऩटकको राङ्झग 
अङ्झबरेि गयी ङ्झनजरे साथभा ल्माएको एउटा जङ्टनसङ्टकै प्रकायको 
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फत्तकस इञ्चसम्भको टेङ्झरङ्झबजनभा राग्ने सम्ऩूणि कय भहसङ्टर छङ्टट 
ङ्छदइनेछ। सो बन्दा फढी इञ्चको टेङ्झरङ्झबजन ल्माएभा उि छङ्टट 
सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने छैन।  

३. बायतफाट हङ्टन े ऩैठायीभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने्  बायतभा उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट 
बायतफाटै नेऩारङ्झबि प्रतकतऩिको भाध्मभद्वाया ऩैठायी हङ्टॉदा भूल्मगत दय 
(ऩङ्चयभाणगत दय फाहेक) अनङ्टसाय राग्न े बन्साय भहसङ्टरभा ऩाॉचदेङ्ञि तकस 
प्रङ्झतशतसम्भको दयभा ऩाॉच प्रङ्झतशत य सोबन्दा फढीका दयभा तकन प्रङ्झतशत 
छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

४. चकनको ङ्झतब्फतफाट हङ्टन ेऩैठायीभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने्  जनवादी गणतन्ि चकनभा 
उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट चकनको स्वशाङ्झसत ऺेि ङ्झतब्वतफाट स्थर भागि हङ्टॉदै 
नेऩारङ्झबि प्रतकतऩिको भाध्मभफाट ऩैठायी हङ्टॉदा भूल्मगत दय (ऩङ्चयभाणगत 
दय फाहेक) अनङ्टसाय राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩाॉचदेङ्ञि तकस प्रङ्झतशतसम्भको 
दयभा ऩाॉच प्रङ्झतशत य सोबन्दा फढीका दयभा तकन प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

५. ङ्जवदेशक भङ्टद्रा प्राङ्झप्तको कागजात ऩङ्झछ ऩेश गनि सङ्जकने्  दश हजाय अभेङ्चयकी 
डरय भूल्मसम्भका नेऩारभा उत्ऩादन बएका भारवस्तङ्टहरू ङ्झनकासक गदाि 
ङ्झनकासककतािरे ङ्जवदेशक भङ्टद्रा प्राङ्झप्तको कागजात तत्कार ऩेश गनि नसक्न े
अवस्था बएभा उि कागजात ऩङ्झछ ऩेश गने शतिभा प्राप्त हङ्टनङ्टऩने ङ्जवदेशक भङ्टद्रा 
फाऩतको यकभ फयाफयको फैङ्क ग्मायेण्टी यािक ङ्झनकासक गनि ङ्छदइनेछ। 
ङ्झनकासककतािरे ङ्झनकासक गयेको छ भङ्जहनाङ्झबि ङ्जवदेशक भङ्टद्रा ब ङ्टिानक प्राङ्झप्तको 
कागजात वा  ङ्झनकासक बएको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि आएको बए सोको प्रभाण ऩेश 
गयी फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा गयाउनङ्ट ऩनेछ। उि अवङ्झधङ्झबि ब ङ्टिानकको 
कागजात वा ङ्झनकासक बएको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि आएको प्रभाण ऩेश गयी फैङ्क 
ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा नगयाएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे जभानत ङ्छदने 
फैङ्कसॉग सो फाऩत यािेको फैङ्क ग्मायेण्टीको यकभ भाग गनि सक्नेछ। 
तम्सयी भाग गयेको अवस्थाभा उि यकभ ऩन्र ङ्छदनङ्झबि फैङ्करे सम्फङ्ञन्धत 
बन्साय कामािरमभा अङ्झनवामि रूऩभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। त्मसयी प्राप्त बएको 
यकभ अङ्झफरम्व याजस्व िाताभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ। 
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६. साफ्टा सम्झैाता य सॊवेदनशकर सूचकभा ऩयेका भारवस्तङ्ट सम्फन्धभा् मस 
अनङ्टसूचकको दपा १९ भा उङ्ञल्रङ्ञित नेऩार सयकायको सॊवेदनशकर सूचकभा 
ऩयेका भारवस्तङ्ट य मस अनङ्टसूचकको दपा २० भा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट 
फाहेक साकि  भङ्टरङ्टकभा उत्ऩाङ्छदत अन्म भारवस्तङ्ट त्मस्तो भङ्टरङ्टकभा प्रतकतऩि 
िोरी सोही भङ्टरङ्टकफाट जायी बएको ङ्झफर फकजक सङ्जहत सोही भङ्टरङ्टकफाट 
साफ्टा सम्झौता फभोङ्ञजभ साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩि सङ्जहत ऩैठायी बएभा 
सॊवत ्२०६२ सार ऩङ्टस १७ गते कामभ यहेको देहाम अनङ्टसायको बन्साय 
भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदई देहाम फभोङ्ञजभको दयभा बन्साय भहसङ्टर 
असङ्टर गङ्चयनेछ्- 
सॊवत ्२०६२ सार ऩङ्टस १७ गते 
कामभ यहेको  बन्साय भहसङ्टर दय 

साकि  भङ्टरङ्टकहरूफाट ऩैठायी गदाि 
राग्न े बन्साय भहसङ्टर दय 

५% ५% 

१०% ६% 

१५% ७.२५% 

२५% ९.५% 

३५% ११.२५% 

४०% ११.२५% 

८०% ११.२५% 

तय,  

(१)  साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बनक मस दपाभा उल्रेि 
बएकोबन्दा मस अध्मादेशद्वाया तोङ्जकएको बन्साय भहसङ्टर दय घटी 
बएभा सोही दय फभोङ्ञजभ भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। 
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(२)   मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मस अनङ्टसूचकको 
अन्म दपाफाट बन्साय भहसङ्टर ऩूणि वा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदइएको 
कायणरे मस दपा अनङ्टसाय राग्न ेभहसङ्टरबन्दा घटी भहसङ्टर राग्ने 
वा भहसङ्टर नराग्न ेबएभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) सॊवत ् २०६२ सार ऩङ्टस १७ गते कामभ नयहेका तय मस 
अनङ्टसूचकको दपा १ भा यहेका, मस अनङ्टसूचकको दपा १९ य दपा 
२० भा नऩयेका उऩशकषिकहरूभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट मस दपा 
फभोङ्ञजभ साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि मसै दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित साकि  
भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर दय राग्नेछ। 

(४) साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩि, फकजक, प्रतकतऩि रगामतका 
कागजातभा उल्रेि बएको उऩशकषिक य बन्साय कामािरमभा घोङ्जषत 
वा बन्साय अङ्झधकृतरे मकीन गयेको उऩशकषिकको ऩङ्जहरो ६ अङ्क 
पयक ऩयेभा मस दपा फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक 
छङ्टट ङ्छदइने छैन।  

७. साफ्टा सम्झैाता फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर् साकि  भङ्टरङ्टकभा उत्ऩाङ्छदत 
मस अनङ्टसूचकको दपा २० भा उङ्ञल्रङ्ञित उऩशकषिकका भारवस्तङ्ट त्मस्तो 
भङ्टरङ्टकभा प्रतकतऩि िोरी सोही भङ्टरङ्टकफाट जायी बएका ङ्झफर फकजक सङ्जहत 
सोही भङ्टरङ्टकफाटै साफ्टा सम्झैाता फभेाङ्ञजभ साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩि 
सङ्जहत ऩैठायी बएभा सॊवत ्२०६७ सार काङ्ञत्तकभा कामभ यहेको देहाम 
अनङ्टसायको बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदई देहाम फभोङ्ञजभको दयभा 
बन्साय भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। सॊवत ् २०६७ सार काङ्झतिकभा कामभ 
नयहेका तय मस अनङ्टसूचकको दपा १ भा यहेका, मस अनङ्टसूचकको दपा १९ 
य दपा २० भा नऩयेका उऩशकषिकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट मस दपा 
फभोङ्ञजभ साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि मसै दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित साकि  
भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्न ेबन्साय भहसङ्टर दय राग्नेछ्- 

सॊवत ्२०६७ सार काङ्ञत्तकभा 
कामभ यहेको  बन्साय भहसङ्टर 

साकि  भङ्टरङ्टकहरूफाट ऩैठायी गदाि 
राग्न े बन्साय  भहसङ्टर दय 
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दय 

५% ५% 
१०% ९% 
१५% १४% 
२०% १८.५% 
२५% २२% 
३०% २७.५% 
८०% ३०% 

तय,  

(१)  साकि  भङ्टरङ्टकफाट ऩैठायी गदाि राग्ने बनक मस दपाभा उल्रेि 
बएको बन्दा मस अध्मादेशद्वाया तोङ्जकएको बन्साय भहसङ्टर दय घटी 
बएभा सोही दयफभोङ्ञजभ भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(२)   मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन मस 
अनङ्टसूचकको अन्म दपाफाट बन्साय भहसङ्टर ऩूणि वा आॊङ्ञशक छङ्टट 
ङ्छदइएको कायणरे मस दपा अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टर बन्दा घटी 
भहसङ्टर राग्ने वा भहसङ्टर नराग्ने बएभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) साफ्टा उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाणऩि, ङ्झफर फकजक, प्रतकतऩि रगामतका 
कागजातभा उल्रेि बएको उऩशकषिक य बन्साय कामािरमभा घोङ्जषत 
वा बन्साय अङ्झधकृतरे मकीन गयेको उऩशकषिकको ऩङ्जहरो ६ अङ्क 
पयक ऩयेभा मस दपा फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर दयभा आॊङ्ञशक 
छङ्टट ङ्छदइने छैन। 

८. दोहोयो छङ्टट नऩाइने्  मस अनङ्टसूचकभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ कङ्ट नै भारवस्तङ्टभा 
ङ्छदइएको छङ्टट प्रदान गदाि दोहोयो नऩने गयी कङ्ट नै एक छङ्टट भाि प्रदान 
गङ्चयनेछ। 
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९. ऩङ्टयाना सवायी  साधन य मन्ि उऩकयणभा ह्रासकट्टक गयी भूल्म कामभ गने् 
(१) कूटनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका वा आमोजना वा 
आमोजनाको ठेकेदाय वा ऩयाभशिदाताका नाभभा ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा वा फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटीभा ऩैठायी बएका 
वा अन्म सॊघ, सॊस्थाको नाभभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्टटभा 
ऩैठायी बएका सवायी साधन तथा मन्ि उऩकयण नेऩारङ्झबि कसैराई उऩहाय 
ङ्छदएभा वा ङ्झफिी गयेभा वा ऩैठायी गनेरे आफ्नै प्रमोजनको राङ्झग याख्न ेबएभा 
त्मस्ता सवायी साधन तथा मन्ि उऩकयणको बन्साय भहसङ्टर ङ्झरने प्रमोजनको 
राङ्झग बन्साय अङ्झधकृतरे ऩैठायी हङ्टॉदाको अवस्थाभा कामभ बएको भूल्मभा 
(प्रत्मेक वषिको अवङ्ञशष्ट भूल्मभा) वाङ्जषिक दश प्रङ्झतशतको दयफाट अङ्झधकतभ 
ऩाॉच वषिको ह्रासकट्टक गयी भूल्म कामभ गनेछ। 

तय एक वषिबन्दा कभ हङ्टन आउने अवङ्झधराई ह्रासकट्टक प्रमोजनका 
राङ्झग गणना गङ्चयन ेछैन। 

 (२) उऩदपा (१) फाहेक ङ्झनजक प्रमोगका राङ्झग आॊङ्ञशक बन्साय 
भहसङ्टर छङ्टटभा व्मङ्ञिगत रूऩभा ऩैठायी बएका सवायी साधन अन्म 
व्मङ्ञिराई ङ्झफिी गने वा हक हस्तान्तयण गने बएभा बन्साय भहसङ्टर ङ्झरने 
प्रमोजनको राङ्झग भूल्म कामभ गदाि वाङ्जषिक दश प्रङ्झतशतका दयरे अङ्झधकतभ 
ऩाॉच वषिको (प्रत्मेक वषिको अवङ्ञशष्ट भूल्मभा) ह्रासकट्टक गयी भूल्म कामभ 
गङ्चयनेछ। 

तय एक वषिबन्दा कभ हङ्टन आउने अवङ्झधराई ह्रासकट्टक प्रमोजनका 
राङ्झग गणना गङ्चयन ेछैन।  

 (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको सवायी 
साधनको ऩैठायीका अवस्थाभा कामभ बएको भूल्म अन्म त्मस्तै सवायी 
साधनको भूल्मबन्दा धेयै कभ बएको अवस्थाभा फाहेक साभान्मत् ऩैठायी 
गदाि कामभ गयेको ङ्जवदेशक भङ्टद्राराई आधाय भानक उऩदपा (१) वा (२) 
फभोङ्ञजभ भूल्म कामभ  गङ्चयनेछ। 
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 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सवायी साधनभा ह्रासकट्टक 
गदाि उि सवायी साधनको उत्ऩादन ङ्झभङ्झतदेङ्ञि गणना गङ्चयनेछ य ऩैठायी 
हङ्टनङ्टऩूवि ङ्जवदेशभा व्मङ्झतत बएको अवङ्झध कटाई फाॉकी अवङ्झधको भाि ह्रासकट्टक 
गङ्चयनेछ। 

 (५)  मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
कूटनकङ्झतक ङ्झनकामफाट गयेको सवायी साधनको ङ्झफिीराई ङ्झरराभ गयेसयह 
भाङ्झननेछ। 

१०. भारवस्तङ्टको हवाई बाडा सम्फन्धभा् (१) हवाईभागिफाट व्माऩाङ्चयक रूऩभा 
ऩैठायी गङ्चयने भारवस्तङ्टको बन्साय ऐन, २०६४ को दपा १३ को उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ बन्साय कामािरमभा भूल्म घोषणा गदाि ऩैठायीकतािरे 
भारवस्तङ्टको भूल्म, बाडा तथा फकभा यकभ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट घोषणा गनङ्टि ऩनेछ। 
ऩैठायीकतािरे घोषणा गयेको बाडा यकभ य एमय वे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित बाडा 
यकभभध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोही बाडा यकभराई सभावेश गयी भूल्म ङ्झनधाियण  
गङ्चयनेछ। एमय वे ङ्झफरभा बाडा यकभ उल्रेि नबएको य ऩैठायीकतािरे 
घोषणा गयेको बाडा यकभ वास्तङ्जवक बाडा यकभ बन्दा कभ बएभा बन्साय 
अङ्झधकृतरे उि भारवस्तङ्ट हवाईभागिफाट ऩैठायी गदाि राग्न सक्ने अनङ्टभाङ्झनत 
बाडा यकभ सभेत सभामोजन गयी भूल्म ङ्झनधाियण गनङ्टि ऩनेछ। हवाईभागिफाट 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि राग्न े बाडा यकभको जानकायी बन्साय अङ्झधकृतरे 
सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवाफाट ङ्झरन सक्नेछ। तम्सयी बन्साय अङ्झधकृतरे 
भारवस्तङ्टभा रागेको वा राग्न सक्ने बाडा यकभको जानकायी भागेको फित 
त्मस्तो जानकायी वा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवा 
प्रदामकको कतिव्म हङ्टनेछ। 

तय एमय वे ङ्झफरभा उङ्ञल्रङ्ञित बाडा यकभ य सम्फङ्ञन्धत हवाई 
सेवा प्रदामकरे वास्तङ्जवक रूऩभा असङ्टर गयेको बाडा यकभ पयक बएभा 
सम्फङ्ञन्धत हवाई सेवारे वास्तङ्जवक बाडा यकभ असङ्टर गयी जायी गयेको 
नगदी यसकदराई भान्मता ङ्छदन सङ्जकनेछ। 
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      (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 
भहाङ्झनदेशकरे हवाई बाडा तोकेकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

११.  ङ्झनमाित हङ्टन ेवस्तङ्टको कच्चा ऩदाथि नगद धयौटीभा ऩैठायी गनि सङ्जकने्   फण्डेड 
वेमय हाउसको इजाजत नङ्झरएका उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन प्रतकतऩिको 
भाध्मभद्वाया वा प्रचङ्झरत फैङ्ञङ् कङ्ग कागजातको भाध्मभफाट ङ्झनकासक गने वा 
ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा स्वदेशभै ङ्झफिी गने बएभा त्मस्तो भारवस्तङ्ट उत्ऩादन 
गनि आवश्मक कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि (नेऩारभा उत्ऩादन 
नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टर देहामका 
शति य प्रङ्जिमाका अधकनभा यही नगद धयौटी यािक ऩैठायी गनि ऩाउनेछ य 
नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमरको हकभा उद्योग ङ्जवबागरे 
नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने बनक प्रभाङ्ञणत गयी सङ्टङ्जवधा ङ्छदन ङ्झसपाङ्चयस गयेको 
अवस्थाभा भाि नगद धयौटी यािक ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 

(क) उद्योगरे मस दपा फभोङ्ञजभ कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि तमायी वस्तङ्ट ङ्झनकासक 
गने व्महोया जनाई उि कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि 
(प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) भा दयफन्दी अनङ्टसाय राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर धयौटीभा जाॉचऩास गने व्मवस्थाको राङ्झग तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा बन्साय अङ्झधकृत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(ि) िण्ड (क) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनको आधायभा ऩैठायी बएको 
कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) 
भा राग्न े बन्साय भहसङ्टर फाऩतको यकभ धयौटी यािक जाॉचऩास 
गङ्चयनेछ। कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग 
भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि वा ङ्झनकासक प्रङ्जिमा ऩूया गयेऩङ्झछ 
सोको ङ्जववयण ऩैठायीकतािराई ङ्छदइने ऩासफङ्टकभा स्ऩष्टसॉग उल्रेि 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(ग) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट उत्ऩाङ्छदत तमायी भारवस्तङ्ट 
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फाह्र भङ्जहनाङ्झबि ङ्झनकासक वा स्वदेशभै ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा ङ्झफिी 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

(घ) उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा स्वदेशभा ङ्झफिी 
गदाि नेऩार सयकायफाट आॊङ्ञशक वा ऩूणिरूऩभा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा 
ऩाएको आमोजना वा ङ्झनकामराई ङ्झफिी गने बएभा भाि मस दपा 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(ङ) उद्योगरे ङ्झनकासक वा ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा स्वदेशभै ङ्झफिी गयेभा 
सोको प्रभाण, फैङ्कद्वाया प्रभाङ्ञणत ङ्जवदेशक भङ्टद्रा आजिन बएको 
कागजात वा वस्तङ्ट ङ्जवङ्झनभम अन्तगित भारवस्तङ्ट ङ्झनकासक बएको बए 
सो फाऩत भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको प्रभाण य उद्योग ङ्जवबागको िऩत 
अनङ्टऩातको प्रभाण सङ्जहत तोङ्जकएको ढाॉचाभा उि धयौटी पङ्ट कङ्ट वा वा 
ङ्जपतािको राङ्झग िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबिै सम्फङ्ञन्धत बन्साय 
कामािरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

         तय फन्द, हड्तार, ङ्जवऩद् वा अन्म मस्तै कावङ्टफाङ्जहयको 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि तमायी भारवस्तङ्ट 
ङ्झनकासक गनि वा स्वदेशभै ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा ङ्झफिी गनि वा 
ङ्जवदेशक भङ्टद्रा आजिन गयेको प्रभाण ऩेश गनि नसकेको व्महोया जनाई 
बन्साय कामािरमका प्रभङ्टि सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य त्मसयी ङ्छदएको 
ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसव देङ्ञिएभा बन्साय कामािरमका प्रभङ्टिरे 
फढीभा छ भङ्जहनासम्भको म्माद थऩ गनि सक्नेछ।  

(च) िण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि ङ्छदएको ङ्झनवेदनको व्महोया 
भनाङ्झसव देङ्ञिएभा बन्साय कामािरमका प्रभङ्टिरे कागजात ऩेश 
बएको एक भङ्जहनाङ्झबि धयौटी ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ। तम्सयी धयौटी 
ङ्जपताि बएको ङ्जववयण ऩासफङ्टकभा जनाइ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(छ) उद्योगरे मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि वा सहामक 
कच्चा ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) भा राग्ने बन्साय 



 

221 
 

भहसङ्टरभा पङ्ट कङ्ट वा बएको धयौटी यकभ ङ्झभरान गयी ऩासफङ्टकभा 
जनाइनेछ। 

  तय उद्योगरे त्मस्तो पङ्ट कङ्ट वा बएको धयौटी यकभ ङ्जपताि 
भाग गयेभा पङ्ट कङ्ट वा बएजङ्झतको यकभ तत्कार ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(ज) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट तमायी वस्तङ्ट फनाई ङ्झनकासक 
गदाि ऩैठायीको अवस्थाको कायोफाय भूल्मभा कम्तकभा दश प्रङ्झतशत 
भूल्म अङ्झबवङृ्जि बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(झ) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩैठायी बएको कच्चा ऩदाथि वा सहामक कच्चा 
ऩदाथि (प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) फाट उत्ऩाङ्छदत भारवस्तङ्ट शति 
फभोङ्ञजभ ऩूणि वा आॊङ्ञशक ङ्झनकासक नगयेभा वा स्वदेशभै िण्ड (ग) 
अनङ्टसाय ऩङ्चयवत्मि ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा ङ्झफिी नगयेभा स्थानकम ङ्झफिी भानक 
त्मस्तो ङ्झफिी गये जङ्झतको हकभा ङ्झनमभ अनङ्टसाय राग्ने भहसङ्टर  
धयौटी यहेको यकभफाट सदयस्माहा गयी राग्ने भहसङ्टरको दश 
प्रङ्झतशत जङ्चयफाना सभेत ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गङ्चयनेछ। 

१२. सवायी  साधन ऩैठायी सम्फन्धक  ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) सवायी वा ढङ्टवानकका 
साधन ऩैठायी गदाि देहामका शतिहरू ऩारना गनङ्टि ऩनेछ्- 

(क) ङ्झनभािता कम्ऩनक वा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेताफाट िङ्चयद 
गङ्चयएका नमाॉ सवायी वा ढङ्टवानकका साधन नेऩारङ्ञस्थत आङ्झधकाङ्चयक 
ङ्झफिेतारे भाि ऩैठायी गनि ऩाउनेछ। 

(ि) ङ्चयकण्डकसन्ड, प्रमोग बइसकेको वा नेऩार सवायी प्रदूषण भाऩदण्ड, 
२०६९ ङ्झबि नऩने सवायी वा ढङ्टवानकका साधन ऩैठायी गनि ऩाइने 
छैन। मस्ता साधन कसैरे ऩैठायी गयेभा जपत हङ्टनेछ। 

(ग) ङ्झफिी गने प्रमोजनको राङ्झग िण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩैठायी गयेका 
सवायी वा ढङ्टवानकका साधनको ऩैठायीकतािरे एक वषिभा तकन ऩटक 
(प्रत्मेक चाय भङ्जहनाभा) त्मस्ता साधनको अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी 
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भूल्म (एभ.आय.ऩक.) याङ्जष्डम स्तयको दैङ्झनक ऩङ्झिकाभा प्रकाङ्ञशत गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(घ) ऩैठायी बएका सवायी वा ढङ्टवानकका साधनको िण्ड (ग) फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी भूल्म (एभ.आय.ऩक.) प्रकाङ्ञशत नगने 
ऩैठायीकतािको बन्साय ङ्जवबागरे ऩैठायी तथा ङ्झफिी कायोफाय योक्का 
यािक छानङ्झफन गनि सक्नेछ। 

(ङ) िण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञित शति उल्रङ्घन गयी सवायी वा ढङ्टवानकका साधन 

ऩैठायी गयेभा त्मस्ता सवायी तथा ढङ्टवानक साधन जपत गनङ्टि 
ऩनेछ।तय ङ्झभङ्झत २०७८ सार जेठ १५ गते बन्दा अगावै 
प्रतकतऩि िोरी वा अन्म ब ङ्टिानकको भाध्मभफाट ऩैठायीको 
प्रङ्जिमाभा यहेका य बन्साय माडिभा ल्माई जाॉचऩास हङ्टन फाॉकी यहेका 
सवायी तथा ढङ्टवानक साधन भूल्मको तकस प्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी 
जाॉचऩास गनि सङ्जकनेछ। 

 तय,  

(१) सयकायी ङ्झनकाम, कूटनकङ्झतक वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा प्राप्त 
व्मङ्ञि वा ङ्झनकाम, ऋण तथा अनङ्टदान सहमोगभा 
सञ्चाङ्झरत सयकायी आमोजनारे ऩैठायी गने सवायी तथा 
ढङ्टवानकका साधन तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे आफ्नो 
प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने स्कङ्ट टयभा िण्ड (क) को 
व्मवस्था रागू हङ्टनेछैन। 

(२) दभकर (फारुणमन्ि) ऩैठायी गदाि िण्ड (क) तथा (ि) 
को व्मवस्था रागू हङ्टने छैन। 

(३) एक वषिबन्दा फढी ङ्जवदेशङ्ञस्थत नेऩारको कूटनकङ्झतक 
ङ्झनमोगभा काभ गयेको नेऩारी नागङ्चयक आफ्नो कामिकार 
सभाप्त बई नेऩार पकंदा ङ्झनजरे ङ्जवदेशभा आफ्नो नाभभा 
दताि गयी आपैं रे प्रमोग गयेको सवायी साधन नेऩार 
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सयकाय, वन तथा वातावयण भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गनि सक्नेछ। 

(४)  स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभको एम्फङ्टरेन्स; शकषिक ८७.०१ अन्तगित ऩने 
ट्याक्टय य शकषिक ८७.०५ भा ऩने िास उद्देश्मका 
भोटयगाडक ऩैठायी गदाि मस उऩदपाको िण्ड (क) को 
व्मवस्था रागू हङ्टने छैन।  

 (५)  नेऩाररे आमोजना गने अन्तयािङ्जष्डम वा ऺेिकम भहत्वको 
सबा सम्भेरनको प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकाय, 
भङ्ञन्िऩङ्चयषद्रे ङ्झनणिम गयी ऩैठायी गने नेऩार सवायी प्रदूषण 
भाऩदण्ड, २०६९ ङ्झबि ऩने सवायी साधनको हकभा िण्ड 
(क) को व्मवस्था रागू हङ्टन ेछैन। 

(६)   नेऩारङ्ञस्थत ङ्जवदेशक कूटनकङ्झतक ङ्झनमोगभा कामियत 
कङ्ट टनकङ्झतक ऩदाङ्झधकायीरे प्रमोग बइसकेका सवायी साधन 
ऩैठायी गनि चाहेभा ऩायस्ऩाङ्चयकताको आधायभा ऩैठायी गनि 
ङ्छदन ऩययाष्ड भन्िारमरे ङ्झसपाङ्चयस गयेको अवस्थाभा 
नेऩार सवायी प्रदूषण भाऩदण्ड, २०६९ ङ्झबि ऩने सवायी 
साधन ऩङ्झछ आफ्नो कामि अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ ङ्जपताि 
रैजाने शतिभा ऩैठायी गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(७)  मस अनङ्टसूचक फभोङ्ञजभ वा नेऩार सयकायको ङ्झनणिमद्वाया 
ऩूणि वा आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइएको व्मङ्ञि वा 
सॊस्था वा ङ्झनकामरे सवायी साधन ङ्झनभािता कम्ऩनक वा 
ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेताफाट िङ्चयद गयी ऩैठायी गदाि 
िण्ड (क) को व्मवस्था रागू हङ्टन ेछैन। 

 (२) कानेट अन्तगित ऩमिटकरे ल्माएका व्मङ्ञिगत प्रमोगका सवायी 
साधन  य त्मस्तो साधनसॉग सम्फि भारवस्तङ्ट नेऩारङ्झबि अस्थामक रूऩभा 
प्रथभ ऩटक प्रवेश गयेको ङ्झभङ्झतरे एक वषिको अवङ्झधभा रगाताय वा ऩटक 
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ऩटक गयी जम्भा छ भङ्जहनाको अवङ्झधसम्भ नेऩारङ्झबि याख्न ऩाउनेछ। 
त्मसयी नेऩारभा  यािेको अवङ्झधबय कङ्ट नै भहसङ्टर राग्नेछैन। दङ्टघिटना बई 
प्रहयी कब्जाभा यहेको वा भभितको राङ्झग वकि शऩभा यहेको बनक प्रहयी 
कामािरमरे ङ्झसपाङ्चयस गयेको अवस्थाभा बने त्मस्तो अवङ्झध कानेटभा 
तोङ्जकङ्छदएको अवङ्झधभा गणना हङ्टने छैन। मसयी कानेट अन्तगित ऩैठायी बएका 
सवायी साधनहरू दान, दातव्म वा उऩहाय ङ्छदन वा ङ्झफिी गनि ऩाइने छैन। 
कानेटभा जनाई नेऩार प्रवेश गयाइएको सवायी साधन छ भङ्जहनाङ्झबि ङ्जपताि 
नरगेभा स्वत् जपत हङ्टनेछ। 

 (३) कानेट फाहेक अस्थामक तवयफाट ऩैठायी बएका भोटयकाय, 
स्टेशन वाइगन, जकऩ, फस, ट्रक, ट्रमाक्टय य ङ्झतनका टे्ररय, रहयी, भ्मान, 
तकन ऩाङ्ग्र ेसाधन य भोटयसाइकर  जस्ता साधन सभेतभा बन्साय भहसङ्टर, 
अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा देहाम फभोङ्ञजभ एकभङ्टष्ट 
सभदयभा बन्साय भहसङ्टर रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ्- 

(क)  ट्रमाक्टयभा प्रङ्झतङ्छदन चाय सम रूऩैमाॉ, टे्ररय ङ्जपट बएको 
ट्रमाक्टयभा वा टे्ररय भािभा प्रङ्झत ङ्छदन सात सम    रूऩैमाॉ।  

  तय भारवस्तङ्ट फोकी ल्माएका टे्ररय सङ्जहतको ट्रमाक्टय 
अठ्चारीस घण्टाङ्झबि ङ्चयतै्त पकी गएभा सो ट्रमाक्टयको भहसङ्टर 
ङ्झरइने छैन। मसयी ऩैठायी गयी ल्माएको ट्रमाक्टय, टे्ररय वा 
टे्ररयसङ्जहतको ट्रमाक्टय तकस ङ्छदनबन्दा फढी नेऩारभा याख्न ऩाइने 
छैन। 

(ि)  कानेट नबएका सवायी साधनभध्मे काय, जकऩ य भ्मानभा दैङ्झनक 
ऩाॉच सम रूऩैमाॉ, फस, ङ्झभङ्झनफस रगामतका टङ्टङ्चयष्ट गाडकभा दैङ्झनक 
ऩाॉच सम रूऩैमाॉ, भोटयसाइकर तथा स्कङ्ट टयभा दैङ्झनक एक सम 
ऩचास रूऩैमाॉ य तकन ऩाङ्ग्र ेसवायी साधनभा दैङ्झनक चाय सम रूऩैमाॉ 
भहसङ्टर ङ्झतयी अस्थामक ऩैठायी बएका सवायी साधन एक वषिभा तकस 
ङ्छदनबन्दा फढी नेऩारभा याख्न ऩाइने छैन। 

 तय,  
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(१)  मसयी ऩैठायी बएका सवायी साधन नङ्ञजकको फजायसम्भ 
ऩङ्टगक प्रवेश गयेकै ङ्छदन पकि ने बएभा कङ्ट नै भहसङ्टर राग्ने 
छैन। 

(२) नेऩारसॉग बएको ङ्छद्वऩऺकम वा फहङ्टऩऺकम सम्झैाता फभोङ्ञजभ 
अस्थामक ऩैठायी हङ्टने सवायी साधनको सम्फन्धभा सोही 
सम्झैाताभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) चरङ्ञचि छामाङ्कन, शैङ्ञऺक प्रदशिनक तथा साभाङ्ञजक 
जनचेतना अङ्झबवङृ्जिका ङ्झनङ्झभत्त सॊमन्ि जङ्झडत बई आउने 
ङ्जवशेष प्रकायका सवायी साधनको राङ्झग मस िण्डभा 
उङ्ञल्रङ्ञित सभमावङ्झधरे नऩङ्टग हङ्टने बई सम्फङ्ञन्धत 
कामािरम प्रभङ्टिको याम सङ्जहत रेिक आएभा 
भहाङ्झनदेशकरे ङ्झनमभ अनङ्टसायको भहसङ्टर ङ्झरई फढीभा तकन 
भङ्जहनासम्भको म्माद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

(ग) भारवस्तङ्टको ऩङ्चयवहनको राङ्झग अस्थामक ऩैठायी हङ्टने ट्रमाक्टय 
फाहेकका टे्ररय, ट्रक य अन्म गाडकराई एकऩटकभा सात ङ्छदनसम्भ 
प्रङ्झत ङ्छदन एक हजाय सात सम रूऩैमाॉ। 

(घ) अस्थामक ऩैठायी गयी ल्माएका सवायी य ढङ्टवानकका साधन 
अङ्झनवामिरूऩभा ङ्जपताि रैजानङ्ट ऩनेछ। िण्ड (क), (ि) य (ग) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित साधन प्रऻाऩनऩिभा घोषणा गयेको अवङ्झधबन्दा फढी 
फसेको पेरा ऩयेभा वा झङ्टट्टा ङ्जववयण ङ्छदई नेऩारङ्झबि फसेको ठहयेभा 
जपत गनि सङ्जकनेछ। ङ्जपताि रैजाने िभभा भनाङ्झसव कायण बई 
फढी अवङ्झध फसेको त्मस्तो साधनको भूल्मभा नफढ्ने गयी फढी 
फसेको अवङ्झधको भोटयसाइकर य स्कङ्ट टयभा दैङ्झनक एक हजाय दङ्टई 
सम रूऩैंमाॉका दयरे य अन्म साधनभा दैङ्झनक दङ्टई हजाय ऩाॉच सम 
रूऩैमाॉका दयरे भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि रैजान ङ्छदन सङ्जकनेछ। 
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(ङ) ङ्जवदेशफाट एर.ऩक. ग्माॉस फोकी ल्माउने भारवाहक कन्टेनय 
(फङ्टरेट) राई गन्तव्मस्थरभा अनरोड गनिका राङ्झग छमानब्फे 
घण्टासम्भ अस्थामक ऩैठायी भहसङ्टर राग्ने छैन। 

(च) ङ्जवदेशफाट एर.ऩक. ग्माॉस फाहेक अन्म भारवस्तङ्ट ढङ्टवानक गयी 
ल्माएको ट्रक य भारवस्तङ्टसङ्जहतको कन्टेनय फोकी ल्माएको 
टे्ररयराई सो भारवस्तङ्ट गन्तव्मस्थरभा अनरोड गनिको राङ्झग य 
ङ्चयत्तो कन्टेनय ङ्झरई आएको टे्ररयराई बन्साय ऺेिङ्झबि यहेको 
भारवस्तङ्ट रोड गनिका ङ्झनङ्झभत्त फहत्तय घण्टासम्भ अस्थामक ऩैठायी 
भहसङ्टर राग्ने छैन। 

(छ) ङ्जवदेशफाट भारवस्तङ्ट ढङ्टवानक गयी नेऩार प्रवेश गयेका ट्रक य 
भारवस्तङ्ट सङ्जहतको कन्टेनय फोकी आएको टे्ररय य ङ्चयत्तो ट्रक वा 
ङ्चयत्तो कन्टेनय सङ्जहत आएको टे्ररयरे बन्साय ऺेिफाङ्जहयफाट 
भारवस्तङ्ट रोड गयी अठ्चारीस घण्टाङ्झबि पकेभा एक ङ्छदनको 
भाि अस्थामक ऩैठायी भहसङ्टर राग्नछे। त्मस्तो साधन अठ्चारीस 
घण्टा ऩङ्झछ बन्साय ऺेि फाङ्जहयफाट भारवस्तङ्ट रोड गयी पकेभा 
प्रङ्झत ङ्छदन दङ्टई हजाय तकन सम रुऩैमाॉका दयरे अस्थामक ऩैठायी 
भहसङ्टर राग्नछे। 

(ज) िण्ड (ङ), (च) य (छ) भा उङ्ञल्रङ्ञित ढङ्टवानकसॉग सम्फङ्ञन्धत 
साधनहरू तत ् तत ् िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित सभमावङ्झधङ्झबि फन्द, 
हड्तार, ङ्जवऩद्, दङ्टघिटना जस्ता कायणरे ङ्जपताि हङ्टन नसकी अस्थामक 
भहसङ्टर राग्न ेअवस्था बएभा बन्साय कामािरमको प्रभङ्टिरे फढीभा 
अको तकन ङ्छदनसम्भको म्माद थप्न सक्नेछ य मसयी थङ्जऩएको 
अवङ्झधको भहसङ्टर राग्ने छैन। 

 (४) बाग ८७ को गाडक य ङ्झतनका चेङ्झसस ऩैठायी बएकोभा जङ्टन 
ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनको चेङ्झसस वा जङ्टन ङ्जकङ्झसभको गाडक बनक भहसङ्टर 
फङ्टझाएको छ सोही ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गनङ्टि ऩनेछ। अको 
ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गयी प्रमोग गनङ्टि ऩयेभा बन्साय कामािरमरे 



 

227 
 

भहसङ्टर नऩङ्टग हङ्टने बए सो यकभ असङ्टर गयी स्वककृङ्झत ङ्छदएको अवस्थाभा भाि 
अको ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनभा दताि गयी प्रमोग गनि सङ्जकनेछ य स्वककृङ्झत 
नङ्झरई दताि गयेको वा प्रमोगभा ल्माएको सवायी साधन जपत गङ्चयनेछ। 

 (५) शकषिक ८७.०२ को प्रमोजनका राङ्झग सकट सॊख्मा गणना गनङ्टि 
ऩदाि ङ्झनमङ्झभत सकट य ड्राइबय सकट गणना गङ्चयनेछ।  

 तय कण्डक्टय सकट एवॊ अन्म अङ्झतङ्चयि सकट तथा पोङ्ञल्डङ्ग 
सकटराई गणना गङ्चयने छैन। 

 (६) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानकम तह वा नऩेार 
सयकायको ऩूणि स्वाङ्झभत्व यहेका सॊस्थाहरूरे भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका 
ऩाॉच वषिबन्दा ऩङ्टयाना गाडक य मन्ि उऩकयण ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि त्मसभा 
बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन।  

      तय बन्साय ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ जपत बई नेऩार सयकायको 
ङ्झनणिम अनङ्टसाय नेऩार सयकायको स्वाङ्झभत्वभा यहेका सवायी साधन ङ्झरराभ 
गदाि ऩाॉच वषिको फन्देज रागू हङ्टनेछैन। 

 (७) अस्थामक ऩैठायी बएका सवायी तथा ढङ्टवानकका साधन दङ्टघिटना 
बई वा अन्म अनङ्टसन्धानको ङ्झसरङ्झसराभा कव्जाभा यहेको व्महोया सम्फङ्ञन्धत 
प्रहयी वा याजस्व अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग वा सो अन्तगित कामािरमफाट प्रभाङ्ञणत 
बएभा सो अवङ्झधको राग्ने भहसङ्टर भूर बन्साय कामािरमको प्रभङ्टिरे ङ्झभन्हा 
ङ्छदन सक्नेछ। 

 (८)  कङ्ट नै ङ्जवदेशक माि ङ्टरे सवायी साधन सङ्जहत नेऩार प्रवेश गदाि 
मस दपा फभोङ्ञजभ भहसङ्टर फङ्टझाउन छङ्टट बएको य ङ्झनजरे ऩङ्झछ कङ्ट नै बन्साय 
कामािरमभा स्वमॊ उऩङ्ञस्थत बई भहसङ्टर फङ्टझाउन ङ्झनवेदन ङ्छदएभा बन्साय 
अङ्झधकृतरे जाॉचफङ्टझ गदाि व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञिएभा ऩच्चकस हजाय रुऩैमाॉ 
जङ्चयफाना य राग्ने भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो सवायी साधन ङ्जवदेश ङ्जपताि रैजान 
ङ्छदन सक्नेछ। 

तय,  
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(क)  मस्तो सवायी साधन नेऩार प्रवेश गयेको ङ्झभङ्झतरे सात 
ङ्छदनङ्झबिको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(ि)  कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञि वा ङ्झनकामफाट ऩिाउ गयी बन्साय 
कामािरमभा भङ्टद्दाको रुऩभा ऩेश बएको हङ्टनङ्टहङ्टॉदैन। 

 (९) नेऩारभा िानेऩानक  तथा ङ्झसॉचाइ कामिको राङ्झग बङू्झभगत ऩानक 
ङ्झनकाल्न ऩैठायी गङ्चयने फोङ्चयङ भेङ्झसन जङ्झडत ढङ्टवानकका साधन अस्थामक ऩैठायी गदाि 
बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा एकभङ्टष्ट सभदयभा 
बन्साय भहसङ्टर प्रङ्झत ङ्छदन तकन हजाय रुऩैमाॉ राग्नेछ। तम्सयी ऩैठायी गयेको 
वोङ्चयङ भेङ्झसन जङ्झडत त्मस्ता ढङ्टवानकका साधन छ भङ्जहनाबन्दा फढी नेऩारभा याि्  न 

ऩाइने छैन। सो अवङ्झधबन्दा फढी फसेको पेरा ऩयेभा वा नेऩारङ्झबि झङ्टठ्ठा 
ङ्जववयण ङ्छदई वसेको ठहयेभा जपत गनि सङ्जकनेछ। ङ्जपताि रैजाने िभभा 
भनाङ्झसफ कायण बई फढी अवङ्झध फसेको त्मस्तो साधनको भूल्मभा नफढ्ने गयी 
फढी फसेको अवङ्झधको दैङ्झनक ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉका दयरे भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि 
रैजान ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

१३. बन्साय भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका भारवस्तङ्ट सम्फन्धक ङ्जवशेष 
व्मवस्था्(१) कूटनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त व्मङ्ञि वा ङ्झनकामरे कूटनकङ्झतक वा 
भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका सवायी साधन, मन्ि उऩकयण एवॊ भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषि ऩङ्टगेऩङ्झछ ङ्झफिी गयेभा वा उऩहाय ङ्छदएभा मस 
अनङ्टसूचक फभोङ्ञजभ राग्ने कङ्ट र बन्साय भहसङ्टरको साठी प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 
कूटनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएका मस्ता सवायी साधन, 
मन्ि उऩकयण तथा भारवस्तङ्टको हकभा सो सङ्टङ्जवधा कङ्ट नै व्मङ्ञिको हकभा 
उऩरब्ध गयाउॉदा ङ्झनजको नेऩारभा ऩदाङ्झधकाय यहेको अवङ्झधबय एक ऩटक 
भाि ङ्छदइनेछ।       

 (२) नेऩारङ्झबिका आमोजना सञ्चारनाथि तक आमोजना वा 
ठेकेदायको नाभभा ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा देहाम वभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 
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(क) सवायी य ढङ्टवानकका साधन, ङ्झनभािण मन्ि तथा उऩकयण सभेतको 
सम्फन्धभा्-  
(अ)   नेऩार सयकायसॉग बएको सम्झौता वा नेऩार सयकायको 

ङ्झनणिमको अधकनभा यही सयकायी वा ङ्झनजक ऺेिफाट 
सञ्चाङ्झरत आमोजना वा सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायको नाभभा 
ऩैठायी हङ्टने ङ्झनभािण मन्ि तथा उऩकयण तथा सयकायी 
आमोजना वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवदेशक ठेकेदाय वा ङ्जवदेशक 
ठेकेदाय य नेऩारी ठेकेदायको सॊमङ्टि उऩिभका नाभभा 
ऩैठायी हङ्टने सवायी तथा ढङ्टवानक साधनभा राग्न े भहसङ्टर 
फाऩतको यकभ फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरई अस्थाई ऩैठायी गनि 
ङ्छदइनेछ।त्मसयी फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरई अस्थाई ऩैठायी गनि 
ङ्छदइने आमोजनाको राङ्झग नबई नहङ्टने भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 
बएको भाष्टय ङ्झरष्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको याजऩिाॊङ्जकत 
ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणकको अङ्झधकृत वा रगानक फोडिको प्रभङ्टि 
कामिकायी अङ्झधकृतफाट स्वककृत बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

तय वैदेङ्ञशक अनङ्टदानभा सञ्चाङ्झरत आमोजनाको 
हकभा सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित शतिको अधकनभा यङ्जह 
सम्फङ्ञन्धत भन्िारमको सङ्ञचव वा ङ्जवकास साझेदायफाट 
बएको ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा आमोजनाको राङ्झग 
आवश्मक ङ्झनभािण उऩकयण, मन्ि य सवायी तथा ढङ्टवानक 
साधन आमोजनाको सभाङ्झप्त ऩङ्झछ अङ्झनवामि रुऩभा ङ्जपताि 
रैजाने गयी रगतभा यािक अस्थामक ऩैठायी गनि अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन सङ्जकनेछ।त्मसयी ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट नेऩारभा 
कसैराई ङ्झफिी वा दान गनि वा हस्तान्तयण गनि ऩाइने 
छैन।  

 (आ)  उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ ऩैठायी हङ्टने सवायी य ढङ्टवानक 
साधन, ङ्झनभािण मन्ि तथा उऩकयण ऩैठायी गदाि 
प्रऻाऩनऩिभा नेऩारङ्झबि यहने अवङ्झध उल्रेि गयी 
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जाॉचऩास गनङ्टि ऩनेछ। ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधभा आमोजना सम्ऩङ्ङ 
नबएको कायणरे प्रऻाऩनऩिभा उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधबन्दा 
फढी अवङ्झधसम्भ नेऩारङ्झबि याख्नङ्ट ऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट स्वककृङ्झत ङ्झरई आमोजनाको अवङ्झध थऩ बएको 
जानकायी बन्साय ङ्जवबागराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। सो आधायभा 
बन्साय ङ्जवबागरे सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरम एवॊ अन्म 
ङ्झनकामराई जानकायी गयाउनेछ। 

(इ)  उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ ऩैठायी हङ्टने सवायी य ढङ्टवानक 
साधनको दताि गदाि छङ्ट टै्ट ऩङ्जहचान हङ्टने ङ्जकङ्झसभरे दताि गनङ्टि 
ऩनेछ य ऩङ्चयमोजना अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ मस्ता साधनको 
नवककयण गङ्चयने छैन। ऩैठायीकतािरे मसयी दताि बएको 
सवायी तथा ढङ्टवानक साधनको सवायी दताि प्रभाणऩिको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहतको जानकायी दताि बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतकस 
ङ्छदनङ्झबि सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(ई)  नेऩार सयकायरे म्माद थऩ ङ्छदएकोभा फाहेक आमोजना 
सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे वा कयाय सम्झौता (ठेक्का सम्झौता) 
यद्द बएको ङ्झभङ्झतरे तकन भङ्जहनाङ्झबि उऩयोि अनङ्टसायका 
भारवस्तङ्ट ङ्जपताि रङ्झगसक्नङ्ट ऩनेछ। 

       स्ऩष्टककयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "आमोजना 
सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झत" बङ्ङारे सम्झैाताभा उल्रेि बए 
अनङ्टसायको ङ्झडपेक्ट रामाङ्जवङ्झरङ्जट ङ्जऩङ्चयमड वा भभित अवङ्झध 
(भेङ्ञन्टनेन्स ङ्जऩङ्चयमड) सम्झनङ्ट ऩछि। 

 (उ) उऩिण्ड (ई) फभोङ्ञजभ भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नरगक आपैं रे 
उऩमोग गयेभा, कसैराई उऩहाय ङ्छदएभा वा ङ्झफिी गयेभा 
उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबिै प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्ने 
भहसङ्टर फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।त्मसयी तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबि 
ङ्जपताि नरगेका वा भहसङ्टर नफङ्टझाएका सवायी य ढङ्टवानक 
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साधन, ङ्झनभािण मन्ि तथा उऩकयण जपत गङ्चयनेछ य 
अस्थामक ऩैठायी गदाि यािेको फैङ्क जभानतफाट राग्ने 
भहसङ्टर फयाफयको यकभ सभेत याजस्वभा आम्दानक 
फाॉङ्झधनेछ।    

(ऊ) सम्फङ्ञन्धत ठेकेदायरे एउटा ऩङ्चयमोजनाको नाभभा ऩैठायी 
गयेको भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नरगक वा भहसङ्टर नङ्झतयेसम्भ 
त्मस्तो ठेकेदायरे अको ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग सवायी साधन, 
मन्ि उऩकयण एवॊ भारवस्तङ्टहरू ऩैठायी गनि ऩाउने छैन। 

(ि) आमोजनाभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टका सम्फन्धभा्-  

 वैदेङ्ञशक ऋण वा अनङ्टदानभा सञ्चाङ्झरत तथा रगानक फोडिरे स्वककृत 
गयेका आमोजनाभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर छङ्टटका 
राङ्झग अथि भन्िारमभा ङ्झसपाङ्चयस गदाि देहामका ङ्जवषम सङ्जहत 
त्मस्ता भारवस्तङ्टको ङ्जववयण बएको भाष्टय ङ्झरष्ट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको याजऩिाॊङ्जकत ङ्जवङ्ञशष्ट शे्रणकको अङ्झधकृत वा रगानक 
फोडिको प्रभङ्टि कामिकायी अङ्झधकृतरे स्वककृत गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:  

(१)  वैदेङ्ञशक ऋण वा अनङ्टदान सम्फन्धक सम्झौताभा बएको कय 
छङ्टटको प्रावधान स्ऩष्ट िङ्टरेको हङ्टन ङ्टऩने, 

(२)   आमोजनाको दय ङ्जवश्लषेण तथा रागत अनङ्टभानभा भाष्टय 
ङ्झरष्टभा सभावेश बएको वस्तङ्टको कय फाहेकको भूल्म 
िङ्टरेको  हङ्टनङ्टऩने, 

(३)     सम्झौता अॊकको कङ्झत भूल्मको भारवस्तङ्ट ऩैठायी हङ्टने हो 
सो िङ्टरेको हङ्टन ङ्ट ऩने, 

(४)    भाष्टय ङ्झरष्टभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टहरु भध्मे कङ्ट न नेऩारभा 
िङ्चयद गने हो य कङ्ट न ऩैठायी गने हो सो स्ऩष्ट रुऩभा 
िङ्टराउनङ्ट ऩने, 



 

232 
 

(५) स्वककृत भाष्टय ङ्झरष्ट सॊशोधन बए सॊशोधन गनङ्टि ऩनािको 
आधाय य कायण िङ्टराउनङ्ट ऩने।  

(ग)   िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित भाष्टय ङ्झरष्टभा भारवस्तङ्टको नाभ, 
एकाई, प्रङ्झत एकाई भूल्म, जम्भा भूल्म (CIF, CIP, FOB, EXW वा 
अन्म), भङ्टद्रा, वस्तङ्ट वगीकयणको उऩशकषिक, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक, 
आमोजना तथा ऩैठायीकतािको नाभ य आमोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत 
सभेत स्ऩष्ट रुऩभा िङ्टराइएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(घ)  िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित स्वककृत भास्टय ङ्झरष्टभा ऩने 
भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाई भूल्म सो भाष्टय ङ्झरष्टभा उल्रेि बएको 
बन्दा ऩच्चकस प्रङ्झतशतसम्भ घटी बएभा सभेत सो भूल्मराई भान्मता 
ङ्छदइनेछ। भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाई भूल्म ऩच्चकस प्रङ्झतशत बन्दा 
फढी घट्न गएभा भाष्टय ङ्झरष्ट सॊशोधन गयी त्मस्तो भूल्म सभामोजन 
गनङ्टि ऩनेछ। 

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट जङ्टन 
आमोजनाको राङ्झग ऩैठायी बएको हो सोही आमोजनाभा भाि प्रमोग गनि 
ऩाईनेछ। नेऩार सयकायरे स्वककृङ्झत ङ्छदएको अवस्थाभा वाहेक तोकेको 
आमोजनाबन्दा अन्मि प्रमोग बएको ऩाइएभा िऩत हङ्टने भारवस्तङ्टको हकभा 
त्मस्तो भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर य सो भहसङ्टर फयाफय जङ्चयफाना हङ्टनेछ। 
िऩत नहङ्टने सवायी साधन, भेङ्ञशनयी मन्ि, उऩकयण रगामतका भारवस्तङ्टको 
हकभा त्मस्ता भारवस्तङ्ट जपत गङ्चयनेछ य भहसङ्टर फाऩत फैङ्क ग्मायेण्टी 
यािेको बए त्मस्तो वैङ्क ग्मायेण्टीफाट राग्ने भहसङ्टर फयाफयको  यकभ 
याजस्वभा आम्दानक फाॉङ्झधनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भहसङ्टर नफङ्टझाएका वा सो उऩदपाभा 
उङ्ञल्रङ्ञित म्मादङ्झबि ङ्जपताि नरगेका सवायी य ढङ्टवानकका साधन, ङ्झनभािण 
उऩकयण तथा मन्िको मथाथि सूचना ङ्छदई कब्जा गनि सहमोग गने 
व्मङ्ञिराई त्मस्तो भारवस्तङ्ट ङ्झरराभ गयी प्राप्त हङ्टन े यकभको दश प्रङ्झतशत 
यकभ ऩङ्टयस्काय स्वरूऩ ङ्छदइनेछ।  
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१४. देहामका भारवस्तङ्टभा देहाम फभोङ्ञजभ बन्साय भहसङ्टर छङ्टट हङ्टनछे्-  

(१) बन्साय भहसङ्टर ऩूणि छङ्टट हङ्टने्   

   (क) आॊङ्ञशक चहङ्जकरो ऩाङ्चयएको धागो (ऩक.ओ.वाई.) उत्ऩादन गने 
उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागरे तोकेको हदसम्भका कच्चा ऩदाथिको 
िऩत अनङ्टऩात, स्वदेशभा हङ्टने उऩबोग तथा ङ्जवदेशभा हङ्टने 
ङ्झनकासकको आधायभा उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
३९०७.६१.०० य ३९०७.६९.०० भा ऩने Pet chips,  

(ि) जङ्टट उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक ५३०३.१०.०० य 
५३०३.९०.०० भा ऩने कच्चा जङ्टट, 

(ग) नेऩार सयकायरे ऩैठायी गने उऩशकषिक ४९०७.००.२० को 
हङ्टराक ङ्जटकट, उऩशकषिक ४९०७.००.३० को हवाईऩि, 
उऩशकषिक ४९०७.००.४० को याहदानक, उऩशकषिक 
४९०७.००.५० अन्त्शङ्टल्क ङ्जटकट य उऩशकषिक 
४९०९.००.०० को ऩोष्टकाडि, 

(घ) ङ्झनजक प्रमोगको राङ्झग आॊङ्ञशक बन्साय भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बई 
सवायी साधनका धनकको भतृ्मङ्ट बएको कायणरे ङ्झनजको हकवारा 
ऩङ्झत वा ऩत्नकको नाभभा नाभसायी हङ्टन ेसवायी साधन, 

(ङ) बायतभा उत्ऩादन बई बायतफाटै ऩैठायी बएको उऩशकषिक 
२७०९.००.०० को कच्चा ऩेट्रोङ्झरमभ तेर य ङ्जवटङ्टङ्झभन िङ्झनजफाट 
प्राप्त कच्चा तेर, 

(च) बायतभा उत्ऩादन बई बायतफाटै ऩैठायी हङ्टने देहामका उऩशकषिकका 
भारवस्तङ््ट   
बाग २५      
2502.00.00 2504.10.00 2504.90.00 2510.10.00 2511.10.00 

2511.20.00 2513.10.00 2513.20.00 2519.90.00 2521.00.00 

2525.10.00 2528.00.00    
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बाग २६      
2601.11.00 2601.1२.00 2601.20.00 2602.00.00 2603.00.00 

2604.00.00 2605.00.00 2606.00.00 2607.00.00 2608.00.00 

2609.00.00 2610.00.00 2611.00.00 2612.10.00 2612.20.00 

2613.10.00 2613.90.00 2614.00.00 2615.10.00 2615.90.00 

2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00  

बाग ४४      
4401.11.00 4401.19.00 4401.21.00 4401.22.00 4401.31.00 

4401.39.00 4402.10.00 4402.90.०0 4403.11.00 4403.12.00 

4403.21.00 4403.22.00 4403.23.00 4403.24.00 4403.25.00 

4403.26.00 4403.41.00 4403.49.00 4403.91.00 4403.93.00 

4403.94.00 4403.95.00 4403.96.00 4403.97.00 4403.98.00 

4403.9९.10 4403.99.90 4404.10.00 4404.20.00 4406.11.00 

4406.12.00 4406.91.00 4406.92.00 4407.11.00 4407.12.00 

4407.19.00 4407.21.00 4407.22.00 4407.25.00 4407.26.00 

4407.27.00 4407.28.00 4407.29.00 4407.91.00 4407.92.00 

4407.9३.00 4407.94.00 4407.95.00 4407.99.00  

(छ) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि बएका धागो उद्योगरे ऩैठायी गने 
उऩशकषिक ५४०२.४६.०० को आॊङ्ञशक चहङ्जकरो ऩाङ्चयएको धागो 
(ङ्जऩ.ओ.वाई) य उऩशकषिक 5503.11.00, 5503.19.00, 
5503.20.00, 5503.30.00, 5503.40.00, 
5503.90.00, 5504.10.00, 5504.90.00, 
5506.10.00, 5506.20.00, 5506.30.00, 
5506.40.00, 5506.90.00 य उऩशकषिक ५५०७.००.०० 
भा ऩने भानव ङ्झनङ्झभित स्टेऩङ्टर पाइवय, 

(ज) ङ्जवद्यङ्टत सोराय वा ब्माट्रीफाट भाि चल्ने तकन ऩाङग्र ेवा चाय ऩाङग्र े
सवायी वा ढङ्टवानक साधन उत्ऩादन गने गयी दताि बएका उद्योगरे 
आपूरे उत्ऩादन गने सवायी वा ढङ्टवानक साधनको उत्ऩादनभा प्रमोग 
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गने उऩशकषिक ८७०६.००.४० य ८७०६.००.५० भा ऩने 
चेङ्झसस, उऩशकषिक ८५०१.१०.००, ८५०१.२०.००, 
८५०१.३१.००, ८५०१.३२.००, ८५०१.३३.००, 
८५०१.३४.००, ८५०१.४०.००, ८५०१.५१.००, 
८५०१.५२.००, ८५०१.५३.०० ८५०१.६१.००, 
८५०१.६२.००, ८५०१.६३.००, ८५०१.६४.०० भा ऩने 
भोटय य उऩशकषिक ८५०४.४०.१० भा ऩने व्माट्री चाजिय, 

(झ) यि सञ्चाय सेवाको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩशकषिक ९०१८.९०.2० भा 
ऩने यगत याख्न े प्राङ्जष्टकका थैरा तथा सोही प्रमोजनका राङ्झग नेऩार 

येडिस सोसाइटीरे ऩैठायी गने उऩशकषिक ९०१८.९०.9० भा ऩने 

ट्रान्सफ्मूजन सेट, उऩशकषिक ३००२.९०.१० भा ऩने टेङ्ञस्टङ्ग ङ्जकट्स य 

उऩशकषिक ३८२२.००.०० भा ऩने ङ्चयएजेण्ट, 

(ञ) दृङ्जष्टङ्जवहीनहरूरे प्रमोग गने उऩशकषिक ८४४३.३१.००,  
८४४३.३२.०० य ८४४३.३९.०० भा ऩने बे्ररो (बे्रर ङ्जप्रन्टय), 
उऩशकषिक  ८५३१.८०.०० भा ऩने यङ्गसूचक, ऩानकसूचक य 
प्रकाशसूचक मन्िहरू, उऩशकषिक  ९०२५.१९.९० भा ऩने 
आवाज ङ्छदने थभािङ्झभटय, उऩशकषिक  ९१०२.९९.०० भा ऩने बे्रर 
घडक, उऩशकषिक  ९०१३.८०.०० भा ऩने भेग्नकपाइङ्ग ग्रास, 
उऩशकषिक  ९०१४.१०.०० भा ऩने बे्रर कम्ऩास, उऩशकषिक  
४९०१.९१.०० य ४९०१.९९.०० भा ऩने बे्रर ऩङ्टस्तक, 
उऩशकषिक  ८४४३.३९.०० भा ऩने बे्रर इम्वोसय, उऩशकषिक  
८४७२.१०.०० भा ऩने बे्रर स्टेनङ्झसर भेङ्ञशन,   

(ट)  नेऩार याष्ड फैङ्कको नाभभा ऩैठायी हङ्टने बाग २८, २९, य ३८ भा 
ऩने यसामन, बाग ४८ भा ऩने टकभयीको ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक ऩने 
कागज, उऩशकषिक ४९०७.००.६० भा ऩने चेक पभि तथा 
चेकवङ्टक, बाग ७१ भा ऩने ङ्झसक्का, शकषिक ७१.०६, ७१.०८ य 
७१.१३ भा ऩने चाॉदी, सङ्टन तथा सोका गहना, बाग ७४ को धात ङ्ट, 
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बन्साय शकषिक ८४.७२ अन्तगित ऩने बन्साय भहसङ्टर भापी 
फाहेकका कामािरम मन्िहरु एवॊ मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म भारवस्तङ्ट, 

(ठ) ङ्जवदेशक प्रकाशकद्वाया प्रकाङ्ञशत शकषिक 49.01, 49.03 य 
49.04 भा ऩने ऩङ्टस्तक तथा ऩङ्झिका। 

(२) बन्साय भहसङ्टर एक प्रङ्झतशत भाि राग्ने्   

(क)  हवाई सेवा प्रदामक सॊस्थारे वा नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणफाट 
इजाजत प्राप्त गयेका कम्ऩनकरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
8802.20.00, 8802.30.00 य 8802.40.00 भा ऩने 
हवाईजहाज; उऩशकषिक 8802.11.00 य 8802.12.00 भा 
ऩने हेङ्झरकप्टय; उऩशकषिक 8483.40.00 भा ऩने गेमय फक्स; 
उऩशकषिक 8407.10.00 भा ऩने इङ्ञञ्जन; उऩशकषिक 
8411.11.00, 8411.12.00, 8411.21.00 य 
8411.22.00 भा ऩने टवो जेट इङ्ञन्जन य टवो प्रोऩेरसि; 
उऩशकषिक 4011.30.00 भा ऩने टामय; उऩशकषिक 
4013.90.30 भा ऩने ट्यङ्टव; उऩशकषिक 8507.10.00 भा 
ऩने व्माट्री; उऩशकषिक 7318.16.00, 7318.19.00 य 
7318.23.00 भा ऩने नट, वोल्ट य ङ्चयबेट; उऩशकषिक 
8803.10.00 भा ऩने प्रोऩेरय, योटय य व्रेड; उऩशकषिक 
8409.10.00 भा ऩने ङ्जऩष्टन; उऩशकषिक 8803.30.00 भा 
ऩने हवाईजहाज वा हेङ्झरकोप्टयका अन्म ऩाटिऩ ङ्टजािहरु; उऩशकषिक 
8805.10.00 भा ऩने ल्माङ्ञण्डङ्ग गेमय; उऩशकषिक 
7007.11.00 य 7007.21.00 भा ऩने ङ्जवण्डङ्झसल्ड, 

  तय ङ्झरजभा ऩैठायी बएका हवाइजहाज, हेङ्झरकोप्टय वा 
ङ्झतनका इङ्ञञ्जन ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे तकन वषिङ्झबि ङ्जपताि गयेभा वा 
नेऩारभा दङ्टघिटना बई ऩङ्टन: सञ्चारन गनि नसक्ने बएभा तथा सोही 
कायण ङ्जपताि रैजान सभेत नसकेभा ऩैठायी हङ्टॉदा ङ्झतयेको बन्साय 
भहसङ्टर ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 
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(ि) दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योगरे स्वदेशभा प्रमोग गने गयी ऩैठायी गने 
उऩशकषिक ०५११.९१.०० भा ऩने भाछाका टङ्टिाटािी वा धङ्टरो 
य ङ्झसऩकको टङ्टिा; उऩशकषिक २३०१.१०.०० य २३०१.२०.०० 
भा ऩने ङ्जपड सङ्ञप्रभेन्टको कच्चा ऩदाथि, उऩशकषिक 
२३०३.१०.०० भा ऩने भकैको ग्रङ्टटेन य उऩशकषिक 
२५२१.००.०० भा ऩने च ङ्टन ढङ्टॊगाको धङ्टरो य उऩशकषिक 
३५०७.९०.०० भा ऩने ईन्जाइभ, 

(ग) कऩडा तथा काऩेट उद्योगरे ऩैठायी गने शकषिक ५२.०५ य 
उऩशकषिक ५२०७.१०.०० भा ऩने धागो,  

(घ) उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक ९०२७.१०.००, ९०२७.३०.०० 
य ९०२७.९०.१० भा ऩने मन्ि उऩकयण तथा ९०२७.९०.९० 
भा ऩने ङ्झतनका ऩाटिऩूजाि, 

(ङ) टामय उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको प्रमोजनको राङ्झग 
ऩैठायी गने सम्ऩूणि कच्चा ऩदाथि तथा सहामक कच्चाऩदाथि, 

(च) मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि बइसकेका ङ्झडजेर वा 
ऩेट्रोरफाट चल्ने सवायी साधनराई ङ्जवद्यङ्टतकम भोटयफाट सञ्चारन हङ्टने 
गयी फनाउन े प्रमोजनका राङ्झग मस्ता उद्योग वा सवायी धनकरे 
ऩैठायी गने मन्ि तथा उऩकयण, 

(छ) सवायी प्रदूषण कभ गने उद्देश्मरे सवायी साधनभा प्रमोग गने गयी ऩैठायी 
गने उऩशकषिक ८४२१.३९.९० भा ऩने क्माटङ्झरक कन्बटिय य 

म्माग्नेटाइजय, 

(ज) धागो तथा कऩडा उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन प्रमोजनका राङ्झग 
ऩैठायी गने शकषिक ८४.०२,  ८४.२०, ८४.४४, ८४.४५, 
८४.४६, ८४.४७, ८४.४८, उऩशकषिक ८४२१.१२.००, 
८४५१.२९.००, ८४५१.३०.००, ८४५१.४०.००, 
८४५१.५०.०० का भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण, सोका स्ऩेमसि ऩाट्सि, 
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शकषिक २८.१५, २८.३०, २८.३६, २८.४७, २९.१५, 
३२.०४, ३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६, भा ऩने { 

केङ्झभकर, डाइज य ऩोङ्झरभय,  

(झ) तमायी ऩोशाक ङ्झनमाित गने उद्योगहरूरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
९४०३.२०.९० य ९४०३.६०.०० भा ऩने भ्माकङ्ट भ आइयङ्झनङ 
टेवङ्टर य उऩशकषिक ८५१६.४०.०० भा ऩने स्टीभ आइयन, 

(ञ) कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उद्योगभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक 
८४२१.११.०० भा ऩने सेऩयेटय; उऩशकषिक ७३०९.००.०० य 
७६११.००.०० भा ऩने ङ्झभल्क ङ्ञचङ्झरङ भ्माट; उऩशकषिक 
२८०४.३०.०० भा ऩने ङ्झरङ्ञक्वड नाइट्रोजन; उऩशकषिक 
८४१८.१०.०० भा ऩने जद्योङ्झगक येफ्रीजयेटय; उऩशकषिक 
७६१३.००.०० भा ऩने ङ्झरङ्ञक्वड नाइट्रोजन याख्न े कन्टेनय। 
तम्स्ता मन्ि उऩकयणहरू ङ्झस.के.डक. वा एस.के.डक. रूऩभा ऩैठायी 
हङ्टॉदा ङ्छद्वङ्जवधा ऩनि गएभा ऩैठायी गदािकै अवस्थाभा एक प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी भहसङ्टर फाऩतको फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरने य 
उि मन्ि, उऩकयण जडान बइसकेऩङ्झछ भेङ्ञशन ठहङ्चयएभा उि 
फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। 

(ट) अङ्ञक्सजन उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने उऩशकषिक ८४२१.३९.१० 
य ८४२१.३९.९० भा ऩने अङ्ञक्सजन प्राण्ट तथा उऩकयण, 

(ठ) ङ्ञचमा उद्योगरे ऩैठायी गने शकषिक 60.05 भा ऩने वेदङ्चयङ्ग नेट, 
उऩशकषिक 8402.2०.00 भा ऩने फोइरय, उऩशकषिक 
8414.59.00 भा ऩने ट्रप फ्मान, शकषिक 84.23 भा ऩने 
वेइङ्ग ङ्झब्रज, शकषिक 84.59 भा ऩने योरय साऩिङ्झनङ्ग भेङ्ञशन, 
उऩशकषिक 8201.60.00 भा ऩने प्रङ्जकङ्ग ङ्ञशमसि, उऩशकषिक 
8208.40.00 भा ऩने कङ्जटङ्ग ब्रेड, उऩशकषिक 
3506.99.00 भा ऩने कीया टाॉस्न े गभ, उऩशकषिक 
8438.80.90 भा ऩने टी प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन; योङ्झरङ्ग टेवङ्टर, टी 
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व्रेङ्ञण्डङ्ग भेङ्ञशन, प्रङ्जकङ्ग भेङ्ञशन, शकषिक 84.82 भा ऩने ङ्जवमङ्चयङ्ग, 
उऩशकषिक 8438.90.00 भा ऩने ऩाटिऩ ङ्टजािहरु; उऩशकषिक 
4823.20.10 भा ऩने ङ्जट व्माग ङ्जपल्टय ऩेऩय, उऩशकषिक 
7607.11.00 भा ऩने अरङ्टङ्झभङ्झनमभ फ्वाइर; ङ्ञचमा प्माङ्जकङ्गको 
राङ्झग उद्योगको नाभ छऩाई गयी ऩैठायी गने शकषिक 48.19 
अन्तगितका सफै उऩशकषिकहरुभा ऩने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर, उऩशकषिक 
4821.10.00 भा ऩने ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग रेफर य उऩशकषिक 
3923.10.90, 3923.21.00, 3923.29.00 य 
3923.90.90 भा ऩने भेटेङ्चयमर य उऩशकषिक 7612.90.00 
भा ऩने अरङ्टङ्झभङ्झनमभको वट्टा,  

(ड) दताि बएका भत्स्म पाभिरे ऩैठायी गने उऩशकषिक ५६०८.११.०० 
भा ऩने तमायी जारहरू; उऩशकषिक ५६०७.५०.०० भा ऩने जार 
फनाउन प्रमोग गङ्चयने नाइरन धागो य उऩशकषिक ७३१४.४९.०० 
भा ऩने भाछा ऩाल्ने तमायी केजहरू; उऩशकषिक ८४१३.८१.०० 
भा ऩने ऩम्ऩ सेट, उऩशकषिक ८४१४.५९.०० भा ऩने एयेटय; 
उऩशकषिक ३८०८.९१.९० भा ऩने भत्स्म ङ्जवष एवॊ भत्स्म 
प्रजनन् का राङ्झग आवश्मक उऩशकषिक २९३७.१९.०० य 
२९३७.२९.०० भा ऩने हाभोन, 

(ढ) धागो उद्योगरे ऩैठायी गने शकषिक ५२.०१, ५२.०२ य ५२.०३ 
भा ऩने कऩास, 

(ण) भौयी ऩारन उद्योगरे ऩैठायी गने भौयी ऩारनको राङ्झग आवश्मक 
ऩने उऩशकषिक ७३१०.१०.०० य ७३१०.२९.०० भा ऩने भेटर 
व्मायर; उऩशकषिक ७३२६.९०.०० भा ऩने आधाय चाका योरय, 
व्हीर प्रेट य यानक छेक्ने ऩाता; उऩशकषिक  ८४१३.८१.0० भा 
ऩने ङ्झगमय ऩम्ऩ, उऩशकषिक  ९०३१.८०.०० भा ऩने भहको 
गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने उऩकयण य उऩशकषिक ९६०३.९०.०० भा 
ऩने भौयी ब्रङ्टस; 
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(त) तमायी गहना फनाई ङ्जवदेश ङ्झनकासक गने उद्योगरे ऩैठायी गने 
उऩशकषिक २५३०.९०.०० भा ऩने कच्चा एम्फय (Raw 

Amber), 

(थ) नेऩारभा प्रमोग बइसकेका ऩङ्टयाना व्माट्री तथा ङ्जवद्यङ्टत सञ्चम गने 
एकङ्ट भङ्टरेटयको ऩङ्टन्प्रशोधन गने उद्देश्मरे दताि बएका उद्योगरे 
स्वककृत ङ्ञस्कभ फभोङ्ञजभ ऩैठायी गने उऩशकषिक ८४७४.८०.०० 
भा ऩने ङ्झभर भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण, 

(द) प्रमोग बइसकेका झङ्टिा प्राङ्जष्टक तथा प्राङ्जष्टकका ऩि ङ्टराई ऩङ्टन् 
प्रशोधन गने उद्देश्मरे दताि बएका उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागफाट 
स्वककृत ङ्ञस्कभ फभोङ्ञजभ ऩैठायी गने शकषिक ८४.७७ अन्तगित ऩने  
दयफन्दीभा भापी बए फाहेकका ङ्झभर भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण, 

(ध)  जषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
९०१६.००.०० भा ऩने तयाजङ्ट, 

(न)  प्राङ्जष्टकको झोरा उत्ऩादन गङ्चययहेका उद्योगरे सोको ङ्जवकल्ऩभा 
जङ्टट, कागज वा कऩडाफाट झोरा फनाउने गयी उद्योगको स्वरुऩभा 
ऩङ्चयवतिन गनि चाहेभा सोको राङ्झग आवश्मक ऩने सोही उद्योगरे 
ऩैठायी गने उऩशकषिक ८४४१.२०.०० य  उऩशकषिक 
८४79.८9.80 भा ऩने भेङ्ञशन तथा मन्ि उऩकयण, 

(ऩ) फारीनारीभा प्रमोग हङ्टने जैङ्जवक ङ्जवषादी उत्ऩादन गने उद्योगरे 
जैङ्जवक ङ्जवषादी उत्ऩादन गनिका राङ्झग ऩैठायी गने बाग ८४ भा ऩने 
बन्साय भहसङ्टर भापी बए फाहेकका भेङ्ञशनयी तथा मन्ि उऩकयण, 

(प) नेऩारी प्रकाशक तथा सम्ऩादक ङ्झभरी सञ्चारन गने गयी दताि 
बएका सहकायी सॊस्थारे ऩैठायी गने उऩशकषिक ८४४३.१२.०० 
वा ८४४३.१३.०० भा ऩने अपसेट भङ्टद्रण मन्िावरी (अपसेट 
ङ्जप्रङ्जटङ्ग भेङ्ञशन), 
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(फ) ग्माॉस ङ्झसङ्झरण्डयको बल्ब फनाउन े उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन 
प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने उऩशकषिक ७४०७.२१.०० भा ऩने 
ङ्जऩत्तरको डण्डक, 

(ब) कृङ्जष कामिभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक ३९२६.९०.९३  य 
८५१६.७९.१० भा ऩने कीया भाने ट्रर् माऩ (Insect traps), शकषिक 
35.06 भा ऩने भङ्टसा टास्ने ग्रङ्ट (गभ),  

(भ)  साभान्म बाॉडा फतिन फाहेक कङ्ट िङ्टयाराई दाना तथा ऩानक िङ्टवाउने 
उऩशकषिक 3924.90.१0,  7323.93.00, 7323.94.00 
य 7323.99.00 भा ऩने ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभका बाॉडा, उऩशकषिक 
३९२६.९०.९९ भा ऩने फकउ उभानि तथा योप्न प्रमोग हङ्टने टे्र, 

(म)  येशभ िेतक गने पाभिरे येशभ िेतकका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८४१९.३१.०० भा ऩने कोकन ड्रामय, उऩशकषिक  
८४४५.४०.०० भा ऩने  ङ्चयङ्झरङ्ग भेङ्ञशन, 

(३)    बन्साय भहसङ्टर आॊङ्ञशक रूऩभा छङ्टट हङ्टने् - 

(क) काऩेट उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक  5503.11.00, 
5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 
5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00, 
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 
5506.30.00, 5506.40.00, 5506.90.00, 
5507.00.00 भा ऩने स्टेऩङ्टर पाइवयभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा नब्फे प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

(ि) बाग ३० भा ऩने (उऩशकषिक ३००२.११.००, ३००२.१२.००, 
३००२.१३.००, ३००२.१४.००, ३००२.१५.००, 
३००२.१९००, ३००२.२०.००, ३००२.३०.००, 
३००३.९०.४०, ३००४.९०.४१, ३००४.९०.४९  य 
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३००४.९०.५० तथा भानव ऩोषण य स्वास््मवधिक ङ्झबटाङ्झभन 
फाहेक) जषङ्झधभा ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ग) बाग ८४ को ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्ने घयामसक प्रमोग 
हङ्टन सक्न ेफाहेकका भेङ्ञशनयी, मन्ि, उऩकयण य उद्योग ङ्जवबागको 
स्वककृत ङ्ञस्कभ फभोङ्ञजभ सक.के.डक. वा एस.के.डक. अवस्थाभा ऩटक 
ऩटक ऩैठायी हङ्टने भेङ्ञशनयीका भङ्टख्म अवमव तथा ङ्झतनका 
ऩङ्जहचानमोग्म अङ्ग एवॊ सहामक साभग्रकभा चाय प्रङ्झतशत भाि बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। बाग ७३ भा ऩने भेकाङ्झनकर सॊमन्ि जडान 
नगङ्चयएका बण्डायण टॊकी (स्टोयेज ट्याङ्क), ग्राइङ्ञण्डङ वर (ऩेषण 
गङ्टङ्जटका), पराभ वा स्ऩातका ऩाइऩ तथा बाग ६९ भा ऩने ताऩ 
सहन गनि सक्न े य ईँटा तथा ङ्जवद्यङ्टतकम प्रसायण राइनभा जडान 
गङ्चयने ट्रान्सपयभय जस्ता भारवस्तङ्टभा मो सङ्टङ्जवधा प्रदान नगयी 
दयफन्दी फभोङ्ञजभ नै भहसङ्टर असङ्टर गङ्चयनेछ। जगेडा वा 
प्रङ्झतस्थाऩनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टने ङ्झभर, भेङ्ञशनयी, मन्ि, उऩकयणका 
ऩाटिऩ ङ्टजाि तथा सहामक साभग्रकभा ऩङ्झन मो सङ्टङ्जवधा नङ्छदई दयफन्दी 
फभोङ्ञजभको भहसङ्टर राग्नेछ। 

      तय ऩङ्टयाना वा प्रमोग बइसकेका ङ्झभर, भेङ्ञशनयी मन्ि, 
उऩकयणभा मस िण्ड फभोङ्ञजभको छङ्टट ङ्छदइने  
छैन। 

(घ) कनि फ्रेक्स, ओट्स, भङ्टस्री, ऩोङ्चयज, रृङ्जवट फ्रेक्स जस्ता बे्रक 
पास्ट सेङ्चयमल्स उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
१००४.९०.०० भा ऩने ब ङ्टस सङ्जहतको ओट्स ऩैठायी गयेभा ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ङ) भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयभा दताि बएका ऩोङ्झरकोङ्जटङ्ग ऩेऩय य ङ्जप्रन्टेड 
रेङ्झभनेशन ङ्जपल्भ उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩोङ्झरकोङ्जटङ्ग ऩेऩय वा 
ङ्जप्रन्टेड रेङ्झभनेशन ङ्जपल्भ उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने 
ऩङ्चयभाणसम्भको उऩशकषिक ३९१९.९०.०० तथा शकषिक ३९.२० 
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य ३९.२१ का सफै उऩशकषिकभा ऩने ऩोङ्झरष्टय ङ्जपल्भ, 
ङ्जव.ओ.ऩक.ऩक. ङ्जपल्भ, एक्स्ुटेड ऩोङ्झरङ्जपल्भ भेटाराइज्ड सक.ऩक.ऩक. 
ङ्जपल्भ य ङ्झभल्की सक.ऩक.ऩक. ङ्जपल्भ ऩैठायी गदाि दश प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। 

(च) कङ्ट िङ्टयाऩारन व्मवसामको राङ्झग आवश्मक ऩने उऩशकषिक 
०४०७.११.०० य ०४०७.१९.०० भा ऩने चल्रा कोयल्नका 
राङ्झग ङ्झनषङे्ञचत पङ्ट रको ऩैठायीभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(छ) उऩशकषिक ६२११.३२.२०, ६२११.३३.२०, ६२११.४३.२०, 
6211.49.90, ६२११.४२.२० भा ऩने साडक, रङ्टॊगक, धोतक य 
उऩशकषिक ६२१४.९०.०० भा ऩने सङ्टतकको गम्छाभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ज) वाङ्ञणज्म फैङ्करे सविसाधायण जनताराई ङ्झफिी गनि आफ्नो रोगो 
अङ्जङ्कत स-साना ऩङ्चयभाणका उऩशकषिक ७११३.१९.१० य 
७११३.१९.९० भा ऩने ङ्झसक्का ऩैठायी गयेभा सो ङ्झसक्काभा शकषिक 
७१.०८ फभोङ्ञजभको दयभा बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

(झ) केवङ्टर काय उद्योगरे ऩैठायी गने उद्योग ङ्जवबागको स्वककृत 
स्कीभङ्झबि ऩने उऩशकषिक ७३१२.१०.०० भा ऩने केवङ्टर (रठ्ठा) 
य उऩशकषिक ८४३१.३९.०० भा ऩने तमायी क्माव वा क्माव 
ङ्झनभािण गनि आवश्मक ऩने उऩशकषिक ७२१०.९०.०० भा ऩने 
स्टीर ऩाता रगामत केवङ्टर कायका राङ्झग आवश्मक ऩने सम्ऩूणि 
ङ्झभर भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण। 

(ञ) शकषिक ३९.२० अन्तगितका सफै उऩशकषिकभा ऩने ङ्जपरय भास्टय 
ब्माचभा दश प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 
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(ट)  रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगरे ऩैठायी गने बन्साय भहसङ्टर भापी बए 
फाहेकका बाग ८४ भा ऩने भेङ्ञशनयीभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ठ) भारवस्तङ्ट ङ्ञचस्मानभा यािक ढङ्टवानक गनि प्रमोग हङ्टने गयी 
येफ्रीङ्ञजयेङ्जटङ्ग प्रणारी जडान गनि आवश्मक ऩने शकषिक ८७.०६ 
अन्तगितका चेङ्झसस य उि चेङ्झससभा जडान हङ्टन ेफक्स य सोसॉग 
सम्फङ्ञन्धत भेङ्ञशनयी उऩकयण सङ्जहतको चेङ्झसस (येफ्रीङ्ञजयेसन 
ङ्झसष्टभ) ऩैठायी गयेभा ङ्झनमभअनङ्टसाय राग्ने ऩूयै बन्साय भहसङ्टर 
धयौटीभा यािक ऩङ्झछ भारवस्तङ्ट ङ्ञचस्मानभा यािक ढङ्टवानक गनि प्रमोग 
हङ्टने गयी ऩूणिरुऩरे येफ्रीङ्ञजयेसन जडान बएको ढङ्टवानकको साधन 
फनाई मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि गयेको प्रभाण बन्साय 
कामािरमभा ऩेश गये ऩङ्झछ एक प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर फाऩतको 
यकभ असङ्टर गयी फाॉकी धयौटी यकभ ङ्जपताि गङ्चयनेछ। 

  तय मसयी सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनिका राङ्झग मस्तो ढङ्टवानक साधन अरु 

प्रमोजनभा प्रमोग हङ्टन नसक्न,े चारकरे ड्यासफोडिफाट नै सफै कङ्ट याको 
ङ्झनमन्िण गनि सक्न ेगयी स्थामक ङ्जकङ्झसभफाट आवश्मक सॊमन्ि जडान 

गयी तमाय बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। साभान्म ढङ्टवानक साधनभा अस्थामक 
तवयफाट अन्म सॊमन्ि जडान गङ्चयएको अवस्थाभा मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान 

गङ्चयने छैन। उऩशकषिक 8704.21.50, 8704.22.96 य 
८७०४.९०.१० को प्रङ्ञशतक प्रणारी (येफ्रीजयेङ्जटङ्ग ङ्झसष्टभ) जडान 

गङ्चयएको तमायी ढङ्टवानक साधनको हकभा सभेत मस्तो व्मवस्था रागू 

हङ्टनेछ। 

(ड) ङ्ञस्ऩङ्झरङ्जटङ्ग तथा ङ्झडङ्ञस्टरेशन प्रान्ट यािक ङ्झडङ्ञस्टल्ड पेट्टक एङ्झसड 
उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक १५०३.००.०० भा 
ऩने टेरो आमर, उऩशकषिक ३८२३.११.०० य ३८२३.१२.०० 
भा ऩने ऩाभ एङ्झसड आमर य एङ्झसड आमर तथा उऩशकषिक 
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३८२३.१३.०० भा ऩने ऩाभ पेट्टक एङ्झसडभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ढ) हाडिवेमयभा ऩङ्जहरे नै रोड बई आएका (ङ्जप्र-रोडेड वा इनङ्जवल्ट) 
सफ्टवेमय ऩैठायी हङ्टॉदा जङ्टन हाडिवेमयभा रोड बई आएको हो सोही 
हाडिवेमयभै वगीकयण गयी भहसङ्टर ङ्झरइनेछ य सफ्टवेमयको छङ्ट टै्ट 
वगीकयण गनङ्टिऩने छैन। 

(ण) यङ्ग (ऩेन्ट) उत्ऩादन गने उद्योगरे कच्चा ऩदाथिको रुऩभा ऩेठायी 
गने उऩशकषिक ३२०९.१०.१० भा ऩने एिेङ्झरक इभङ्टल्सनभा फकस 
प्रङ्झतशत  य उऩशकषिक २८२१.१०.०० भा ऩने आइयन अक्साइड 
य उऩशकषिक २८२३.००.०० भा ऩने  ङ्जटटाङ्झनमभ डाइअक्साइडभा 
ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(त) कम्तकभा एक हेक्टय ऺेिपरभा भाछा ऩारन गयेका भत्स्म पभिरे 
जकङ्जवत भाछा तथा भाछाका ब ङ्टया ढङ्टवानक गने गयी तमाय गयेका 
अङ्ञक्सजन सॊमन्ि जङ्झडत शकषिक ८७.०४ अन्तगित सफै 
उऩशकषिकहरुभा ऩने ढङ्टवानक साधनभा दश प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ। 

  तय मसयी सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनिका राङ्झग मस्तो ढङ्टवानक साधन 
उत्ऩादक कम्ऩनकफाट अरु प्रमोजनभा प्रमोग हङ्टन नसक्ने, चारकरे 
ड्यासफोडिफाट सफै कङ्ट याको ङ्झनमन्िण गनिसक्न े गयी स्थामक 
ङ्जकङ्झसभफाट आवश्मक सॊमन्ि जडान गयी तमाय बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 
साभान्म ढङ्टवानक साधनभा अस्थामक तफयफाट अन्म सॊमन्ि जडान 
गयी ल्माएको अवस्थाभा मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयने छैन। 

(थ) चारीस वा सोबन्दा फढी सकट ऺभताका कम्तकभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सञ्चारन गने गयी दताि बएका सहकायी 
सॊस्था तथा कम्ऩनकरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उि 
ऺभताका उऩशकषिक ८७०२.१०.१० भा ऩने तमायी फस य 
उऩशकषिक ८७०६.००.८० भा ऩने चेङ्झससभा ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय 
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भहसङ्टर राग्नेछ। त्मसयी ऩैठायी गयेका सवायी साधन ऩैठायी 
गयेको ङ्झभङ्झतरे दश वषि नऩङ्टगक साविजङ्झनक मातामात सञ्चारन गने 
उद्देश्मरे दताि बएका सहकायी सॊस्था वा कम्ऩनक वाहेक अरुराई 
ङ्झफिी ङ्जवतयण, नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि 
ऩाइने छैन। दश वषि नऩङ्टगक नाभसायी, ङ्झफिी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
हक हस्तान्तयण गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै भहसङ्टर 
राग्नेछ। 

(द) ऩूविङ्झनङ्झभित बवन (ङ्जप्रपेङ्झब्रकेटेड ङ्जवङ्ञल्डङ) ङ्झनभािण गनि आवश्मक ऩने 
भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनि दताि बएका उद्योगरे त्मस्ता बवन ङ्झनभािण 
गनि आवश्मक ऩने भारवस्तङ्ट उत्ऩादन गनिका राङ्झग ऩैठायी गने 
शकषिक ७२.१० वा ७२.१२ अन्तगितका तकस प्रङ्झतशत बन्साय 
भहसङ्टर राग्ने सफै उऩशकषिकभा ऩने ङ्ञस्रट स्टीर क्वाइरभा फकस 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ध) ङ्झग्रज य रङ्टङ्जव्रकेङ्जटङ्ग आमर उत्ऩादन गने उद्देश्मरे दताि बएका 
उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक २७१०.१९.६० भा ऩने फेस 
आमरभा ऩन्र प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(न) ङ्जऩ.एस.ङ्जट.एन. (ल्माण्ड राइन) टेङ्झरपोन सञ्जारभा प्रमोग हङ्टने 
उऩशकषिक ९४०३.२०.९० भा ऩने िस कनेक्सन क्माङ्जवनेट 
फक्सभा ऩन्र प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर  
राग्नेछ। 

(ऩ) ङ्जवद्यङ्टतकम ङ्चयक्सा उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादन प्रमोजनका 
ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने ङ्जवद्यङ्टतकम ङ्चयक्साभा प्रमोग हङ्टने शकषिक ८७.०८ 
अन्तगित ऩने ऩाटिऩ ङ्टजाि य सहामक साभग्रक ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(प) उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी गने 
उऩशकषिक २७१३.२०.०० को ऩेट्रोङ्झरमभ फल्क ङ्जवटङ्टङ्झभनभा राग्ने 
बन्साय भहसङ्टरभा ऩच्चकस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 
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(फ) उद्योगरे सूमिभ ङ्टिक तेर उत्ऩादन गनि उऩशकषिक १२०६.००.०० 
भा ऩने सूमिभ ङ्टिकको गेडा ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ब) बटभासको गेडाफाट प्रशोङ्झधत तेर तथा ङ्जऩना उत्ऩादन गने उद्योगरे 
उऩशकषिक १२०१.९०.०० भा ऩने बटभासको गेडा ऩैठायी गदाि 
राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(भ) दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
२३०४.००.०० भा ऩने बटभासको ङ्जऩनाभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा दश प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

(म) िाने तेर उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
१२०५.१०.०० भा ऩने तोयी, यामो य क्मानोरा (येप्सकड) को 
गेडा य उऩशकषिक १२०७.५०.०० भा ऩने सस्मङ्टुँको गेडाभा राग्ने 
बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(य) ङ्झडस्ऩोजेवर डाइऩय, फेफक वाइप्स य सेनेटयी प्माड उत्ऩादन गने 
उद्योगरे त्मस्ता वस्तङ्ट उत्ऩादन गनि ऩैठायी गने उऩशकषिक 
3506.91.00 भा ऩने ग्रङ्ट (हटभेल्ट), उऩङ्ञशषिक 
3906.90.00 भा ऩने सङ्टऩय एव्जयवेन्ट ऩोङ्झरभय, उऩशकषिक 
3920.49.10, 3920.49.90 भा ऩने ऩक.ई. ङ्जपल्भ, 
उऩशकषिक 3921.19.10 य 3921.19.90 भा ऩने ऩक.ऩक.ई 
ङ्जपल्भ, उऩशकषिक 4803.00.00 भा ऩने ङ्जटस्मङ्ट ऩेऩय, उऩशकषिक 
4811.90.90 भा ऩने ङ्चयङ्झरज ऩेऩय य उऩशकषिक 
5603.91.00 भा ऩने नन ओबन पेङ्जव्रक ऩैठायी गदाि ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(र) एडेङ्झसब उत्ऩादन गने उद्योगरे उऩशकषिक २९०५.१३.०० भा 
नभिर वङ्टटाइर अल्कोहर, उऩशकषिक २९१५.३१.०० भा ऩने 
इथामर एसेटेट,  उऩशकषिक २९१५.३२.०० भा ऩने ङ्झबनामर 
एसेटेट भोनोभय य   उऩशकषिक ३९०५.३०.०० भा ऩने 
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ऩोङ्झरङ्झबनाइर अल्कोहर ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ।   

(व) जषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे जषङ्झध उत्ऩादन तथा गङ्टणस्तय 
कामभ गनि आवश्मक ऩने उऩशकषिक ८४१५.८३.१० भा ऩने 
एमय ह्याण्डङ्झरङ्ग मङ्टङ्झनट ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर 
राग्नेछ।  

(श) ङ्झसङ्जऩङ्ग कम्ऩनकरे शकषिक 86.09 भा ऩने ङ्झसङ्जऩङ्ग कन्टेनय ऩैठायी 
गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ष) अगयवत्तक उत्ऩादन गने उद्योगरे उऩशकषिक २९१७.३४.०० भा 
ऩने डक.ई.ऩक. य उऩशकषिक ३३०२.९०.०० भा ऩने अगयफत्तक 
कम्ऩाउण्ड ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(स) पेस भास्क फनाउने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८४४९.००.१० भा ऩने पेस भास्क फनाउने भेङ्ञशनभा राग्ने 
बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ह) जङ्टट उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 
2710.19.70 भा ऩने जङ्टट ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग आमरभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

१५. नऩेार सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयसभा भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने् -  

(१) बन्साय भहसङ्टर  ऩूणि छङ्टट हङ्टने् - 

(क)  कूटनकङ्झतक ङ्झनमोग, ऩङ्चयमोजना, व्मङ्ञि य अन्म ङ्झनकाम 
(सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्था) रे भहसङ्टर 
सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका शङ्टरू उत्ऩादन वषिरे ऩन्र वषि 
नाघेका ऩङ्टयाना सवायी साधन नेऩार सयकाय, अथि 
भन्िारमको स्वककृङ्झत ङ्झरई ऩङ्टन् प्रमोग हङ्टन नसक्ने गयी 
स्ि्माऩ गयी यङ्ञजषे्डशन यद्द गनि चाहेभा त्मस्तो सवायी 
साधन, 
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(ि) नेऩार सयकाय, यऺा भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारी 
सेनाका नाभभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) सैङ्झनक प्रमोगका ियिजाना, हातहङ्झतमाय, गोरी 
गठ्ठा, फारूद य ङ्झतनका स्ऩेमय ऩाटिस, ङ्जवशेष 
प्रकायको तेर य टल्रीहरू, एक्सेसङ्चयज, 
ङ्जवष्पोटक ऩदाथि, सैङ्झनक साभग्रक उत्ऩादन गनि 
आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि तथा सङ्टयऺाको 
ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गने भेङ्ञशनयी जजाय य ऩाटिऩ ङ्टजाि, 

(आ) सैङ्झनक जवान तथा घोडा िच्चडको स्वास््म 
उऩचायको राङ्झग आवश्मक ऩने जजाय, 
उऩकयण, जषङ्झध य तत्सम्फन्धक भारवस्तङ्ट, 

(इ) नेऩारी सेनारे उऩमोग गने सञ्चायका उऩकयण य 
सोको सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक भारवस्तङ्ट, 

(ई) इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग सबे य ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टने 
हेबक अथिभङ्टङ्झबङ्ग प्राण्ट, जजाय य सोसम्फन्धक 
ऩाटिस, अङ्ञप्टकर इङ्ञक्वऩभेण्ट तथा नेऩार 
सयकाय, यऺा भन्िारमद्वाया तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
ङ्झडपेन्स स्टोयका भारवस्तङ्ट, 

(उ) क्माङ्ञम्ऩङ्ग इङ्ञक्वऩभेण्टस तथा स्ऩेशर पोसि य 
प्माया ुऩयराई आवश्मक ऩने भारवस्तङ्ट, 

(ऊ) सैङ्झनक अस्ऩतारको राङ्झग आवश्मक ऩने 
पङ्झनिचय तथा भारवस्तङ्ट, जषङ्झध, भेङ्झडकर 
जजाय य उऩकयण, 

(ए)  नेऩारी सेनाको नाभभा ऩैठायी हङ्टने हवाइजहाज, 
हेङ्झरकोप्टय य ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि, प्मायासङ्टट (व्माग 
सभेत) टङ्टल्स, तथा ग्राउण्ड इङ्ञक्वऩभेण्ट, 

(ऐ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 
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(ओ)  सॊमङ्टि याष्ड सॊघको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 
िङ्जटने सैङ्झनक डफ्पाको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी 
गने तथा रगतभा यािक रगेका आभौड ऩसिनर 
क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(ग) नेऩार सयकाय, गहृ भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सशस्त्र 
प्रहयी प्रधान कामािरमको नाभभा ऩैठायी हङ्टन े देहाम 
फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 
(अ) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गनि आवश्मक ऩने 

भेङ्ञशनयी जजाय, 
(आ) हातहङ्झतमाय, 
(इ) बकड ङ्झनमन्िणका भारवस्तङ्ट 
(ई) अस्ऩतार सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने 

उऩकयण तथा जजाय, 
(उ) सशस्त्र प्रहयीरे प्रमोग गने सञ्चाय सम्फन्धक 

भारवस्तङ्ट (नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ), 

(ऊ) अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग आवश्मक उऩकयण 
तथा अन्म भारवस्तङ्ट, 

(ए) ङ्जवष्पोटक सम्फन्धक सशस्त्र प्रहयीराई आवश्मक 
ऩने भारवस्तङ्ट, 

(ऐ) वैऻाङ्झनक प्रमोगशाराको राङ्झग चाङ्जहने भारवस्तङ्ट, 
(ओ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 
(ज) सॊमङ्टि याष्ड सॊघको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 

िङ्जटने सशस्त्र प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी 
गने तथा रगतभा यािक रगेका आभौड ऩसिनर 
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क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(घ) नेऩार सयकाय, गहृ भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार 
प्रहयीको नाभभा ऩैठायी हङ्टने देहामका भारवस्तङ््ट - 
(अ) शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ याख्न आवश्मक भेङ्ञशनयी 

तथा जजाय, 

(आ) हातहङ्झतमाय, 
(इ) बकड ङ्झनमन्िणको राङ्झग आवश्मक भारवस्तङ्ट, 
(ई) अस्ऩतार सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक ऩने 

उऩकयण तथा जजाय, 
(उ) प्रहयीरे प्रमोग गने सञ्चाय सम्फन्धक भारवस्तङ्ट 

(नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ), 

(ऊ) ट्राङ्जपक सम्फन्धक भारवस्तङ्ट, 
(ए) ङ्जपङ्गय ङ्जप्रन्ट्स य सो सम्फन्धक आवश्मक 

भारवस्तङ्ट, 
(ऐ) अऩयाध अनङ्टसन्धानको राङ्झग चाङ्जहन े उऩकयण 

तथा अन्म भारवस्तङ्ट, 

(ओ) ङ्जवष्पोटक सम्फन्धक प्रहयीराई आवश्मक ऩने 
भारवस्तङ्ट, 

(ज) वैऻाङ्झनक प्रमोगशाराको राङ्झग चाङ्जहने भारवस्तङ्ट, 
(अॊ) ङ्जवऩद् उिाय कामिभा प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, 
(अ्)  सॊमङ्टि याष्ड सॊघको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि 

िङ्जटने नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग ऩैठायी 
गने तथा रगतभा यािक रगेका आभौड ऩसिनर 
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क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय रगामत 
सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट। 

(ङ) वाङ्ञणज्म, आऩूङ्झति तथा उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण  ङ्जवबागको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩवितायोहण दररे ट्राङ्ञन्जटको रूऩभा 
नेऩारको फाटो गयी ङ्झनकासक वा ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट। 

(च)   नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) याङ्जष्डम ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान वकय अस्ऩतार, 
ङ्झि.ङ्जव.ङ्ञशऺण अस्ऩतार, वक.ऩक. कोइयारा 
भेभोङ्चयमर क्मान्सय अस्ऩतार, वक.ऩक. कोइयारा 
स्वास््म ङ्जवऻान प्रङ्झतष्ठान, शहीद गॊगारार याङ्जष्डम 
रृदम केन्द्र य भनभोहन काङ्झडिमोथोयाङ्झसक 
बास्कङ्ट रय तथा ट्रान्सप्रान्ट सेण्टयको नाभभा 
ऩैठायी हङ्टने ङ्झनभािण तथा अस्ऩतार सञ्चारनको 
राङ्झग आवश्मक ङ्झनभािण साभग्रक, ङ्ञचङ्जकत्सा 
सम्फन्धक उऩकयण य जजाय, 

(आ) क्मान्सयका ङ्जवयाभकराई ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गने 
प्रमोजनको राङ्झग सयकायी वा साभङ्टदाङ्जमक 
अस्ऩताररे ऩैठायी गने क्मान्सय ङ्झनयोधक 
ङ्ञग्रबेक एचजकसक य मस्तै जषङ्झध, 

(इ) भन्िारमको नाभभा वा भन्िारमरे तोकेको 
स्वास्थ सॊस्था वा ङ्झनकामराई सहमोग स्वरुऩ 
हस्तान्तयण गने ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था ङ्झनकाम वा 
व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने कोङ्जवड-19 सङ् िभणको 
योकथाभ, ङ्झनमन्िण य उऩचायका राङ्झग 
आवश्मक बाग 30 भा ऩने जषङ्झध, शकषिक 
39.26, 62.07, 62.08, 62.10 य 
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62.11 भा ऩने भेङ्झडकर तथा सङ्ञजिकर 
काभभा प्रमोग हङ्टने वस्तङ्ट (ऩक.ऩक.ई) उऩशकषिक 
3821.00.00 भा ऩने बामयर ट्रान्सऩोटि 
ङ्झभङ्झडमा, उऩशकषिक 3822.00.00 भा ऩने 
ङ्जऩ.ङ्झस.आय. टेष्ट ङ्जकट, आय.ङ्झड.टी. टेष्ट ङ्जकट, 
ङ्जऩ. ङ्झस. आय. ङ्चयएजेन्ट एक्सट्राक्सन ङ्जकट्स, 
उऩशकषिक 4015.11.00 भा ऩने सङ्ञजिकर 
ग्रोभ्स, उऩशकषिक 6307.90.20 भा ऩने 
पेस भास्क, बन्साय उऩशकषिक 8419.20.10 
भा ऩने अटोक्रेब भेङ्ञशन, उऩशकषिक 
9025.11.00 य 9025.19.10 भा ऩने 
ङ्झडङ्ञजटर इन्फ्रायेड थभोङ्झभटय (थभिर गन), 
उऩशकषिक 9019.20.30 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय, 
उऩशकषिक 9018.90.30 भा ऩने ऩोटेवर 
ङ्जऩ.ङ्झस.आय. भेङ्ञशन य उऩशकषिक 
9004.90.00 भा ऩने प्रोटेङ्ञक्टब गगल्स। 
बन्साय उऩशकषिक 2804.40.१0 भा ऩने 
भेङ्झडकर ग्रडे अङ्ञक्सजन (ङ्झरङ्ञक्वड एण्ड 
ग्माङ्ञस्मस अङ्ञक्सजन), उऩशकषिक 
९०१८.१९.१० भा ऩने ऩल्स अङ्ञक्सभकटय, 
उऩशकषिक 9019.20.९0 भा ऩने हेल्भेटस ्
पय नन-्इनबेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटसि, उऩशकषिक 

7311.00.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय, 
ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन कन्टेनय, ङ्झरङ्ञक्वड अङ्ञक्सजन 
ट्याङ्क, अङ्ञक्सजन क्माङ्झनस्टय, आई एस ओ 
कन्टेनस्ि पय ङ्झसङ्जऩङ्ग अङ्ञक्सजन य िोजेङ्झनक 
योड ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय अङ्ञक्सजन, उऩशकषिक 
8421.39.10 भा ऩने भ्माक्मङ्टभ प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग 
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एडजोप्सिन (ङ्झब.ङ्जऩ.एस.ए.), प्रसेय ङ्ञस्वङ्ग 
एडजोप्सिन (ङ्जऩ.एस.ए.) अङ्ञक्सजन प्रान्ट्स,् य 
िोजेङ्झनक अङ्ञक्सजन एमय सेऩेयेसन मङ्टङ्झनट्स 
(ए.एस.मङ्ट.), उऩशकषिक 8481.80.२0 भा ऩने 
अङ्ञक्सजन ङ्झसङ्झरन्डय बल्ब, उऩशकषिक 

9018.31.00 भा ऩने ङ्झसङ्चयन्ज ऩम्ऩ, 
इन्फ्मङ्टजन ऩम्ऩ, उऩशकषिक 9018.39.00 भा 
ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानङ्टरा, य उऩशकषिक 
9018.19.२0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट भङ्झनटय, 
उऩशकषिक 9019.20.10 भा ऩने अङ्ञक्सजन 
कन्सन्टे्रटय; उऩशकषिक 9019.20.20 भा ऩने 
बेन्ट्यङ्टयी भास्क, ङ्चयजभ्वािमय भास्क, बेङ्ञन्टरेटय 
भास्क य नन ् इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटय भास्क;  

उऩशकषिक 9019.20.90 भा ऩने बेङ्ञन्टरेटय 
सङ्जकि ट, अङ्ञक्सजन कनेक्टसि एण्ड ट्यङ्टङ्झफङ्ग, 
ह्यङ्टङ्झभङ्झडपामस्ि एण्ड बाइयर ङ्जपल्टस्ि पय 
बेङ्ञन्टरेटसि, ओयो-नेसर भास्क एण्ड नेसर 
भास्क पय नन ्इन्बेङ्झसब बेङ्ञन्टरेटस्ि; उऩशकषिक 
8422.30.00 भा ऩने अङ्ञक्सजन ङ्जपङ्झरङ्ग 
ङ्झसस्टभ; उऩशकषिक 8405.10.00 भा ऩने 
अङ्ञक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय, ट्यङ्टङ्झफङ्ग, उऩशकषिक 

9026.80.१0 भा ऩने अङ्ञक्सजन फ्रोङ्झभटय य 
अङ्ञक्सजन येगङ्टरेटसि, य उऩशकषिक 
9402.90.१0 भा ऩने आइ.ङ्झस.मङ्ट.फेड। 

(छ) उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा जङ्टट उद्योगरे आफ्नो 
उद्योगको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 8409.99.90,  
शकषिक ८४.४८, उऩशकषिक 8452.90.00, शकषिक 
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84.55, शकषिक ८४.८२ य उऩशकषिक 8483.90.00 
भा ऩने स्ऩेमय ऩाटिस। 

(ज) चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने ङ्जवदेशभा 
यहेका ऩङ्टयाना ऐङ्झतहाङ्झसक नेऩारी चरङ्ञचि तथा वतृ्तङ्ञचिका 
ङ्झडङ्ञजटर प्रङ्झत, टेऩ, क्मासेट वा ङ्चयरहरु। 

(२) बन्साय भहसङ्टर एक प्रङ्झतशत भाि राग्ने् - 

(क) स्वककृङ्झत प्राप्त ङ्झनजक वा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार तथा 
स्थानकम तहरे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सो भन्िारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
अनङ्टसायको देहाम फभोङ्ञजभको शति अनङ्टसाय ऩैठायी गने 
देहाम फभोङ्ञजभको ऩङ्चयभाणसम्भको एम्फङ्टरेन्स तथा मस 
अनङ्टसूचकको दपा १२ को िण्ड (क) को अधकनभा यही 
ऩैठायी गने देहाम फभोङ्ञजभको ऩङ्चयभाणसम्भको शवफाहन्- 

(अ) एक समबन्दा कभ शमम्ा बएको ङ्झनजक वा 
साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारको राङ्झग एउटा एम्फङ्टरेन्स 
य एउटा शवफाहन तथा एक सम वा सोबन्दा 
फढी शमम्ा बएको अस्ऩतारको राङ्झग 
दङ्टईवटासम्भ एम्फङ्टरेन्स य एउटा शवफाहन; 
गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग दङ्टई वटा, नगयऩाङ्झरकाको 
राङ्झग तकन वटा य उऩभहानगयऩाङ्झरका तथा 
भहानगयऩाङ्झरकाको राङ्झग चाय वटा एम्फङ्टरेन्स। 
मस उऩिण्ड फभोङ्ञजभ स्थानकम तहरे ऩैठायी 
गने एम्फङ्टरेन्सको भूल्म अङ्झधकतभ सोह्र राि 
रुऩैमाॉसम्भको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

 मस उऩिण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि नेऩार 
सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमरे 
उि सॊस्था वा ङ्झनकामरे त्मसबन्दा अङ्ञघ मस्तो 
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सङ्टङ्जवधा उऩबोग नगयेको व्महोया उि 
ङ्झसपाङ्चयसऩिभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

  मसयी सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको 
एम्फङ्टरेन्स य शवफाहन दश वषि ऩङ्टयानो बई वा 
दङ्टघिटना वा अन्म कङ्ट नै कायणरे प्रमोग गनि 
नसक्न े बएभा सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवस्था 
कामािरमफाट त्मसराई ऩि ङ्ट (स्क्र्माऩ) गयी दताि 
िायेज गयाई सोको प्रभाण बन्साय कामािरमभा 
ऩेश गयेऩङ्झछ सोको सट्टा अको एम्फङ्टरेन्स य 
शवफाहन ऩैठायी गदाि मस्तो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

(आ) िण्ड (ि) वा मस िण्डको उऩिण्ड (अ) 
फभोङ्ञजभ एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन ऩैठायी गदाि 
ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको शति सभेत ऩारना गनङ्टि 
ऩनेछ्- 

(१) एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन ऩैठायी गदाि 
ऩैठायीकै अवस्थाभा त्मस्तो एम्फङ्टरेन्स 
वा शवफाहनको अगाङ्झड ऩछाङ्झड 
टाढैफाट देङ्ञिने गयी ठूरा-ठूरा 
अऺयभा एम्फङ्टरेन्स (Ambulance) वा 
शवफाहन बनक रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(२) एम्फङ्टरेन्सभा साइयन, इभजेन्सक फत्तक, 
स्टे्रचयका साथै अन्म आवश्मक 
जजायहरू ङ्जपट गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(३) एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहनभा चारकको 
ऩछाङ्झडऩङ्जट्ट कङ्ट नै ऩङ्झन सकट याङ्ञिएको 
हङ्टनङ्ट      हङ्टॉदैन। 
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(४) एम्फङ्टरेन्स ङ्झफयाभकको सेवा फाहेक 
अन्मि प्रमोग गनि य शवफाहन शवको 
ओसायऩसाय गनि फाहेक अन्म 
प्रमोजनभा प्रमोग गनि ऩाइने छैन। 

(५) एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन नेऩार 
सयकायको सवायी प्रदूषण भाऩदण्डङ्झबि 
यहेय सञ्चारन गनङ्टि ऩनेछ। 

(६) ऩैठायी बएको एम्फङ्टरेन्स वा 
शवफाहनको सवायी दताि गदाि 
एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन बनक सवायी 
दताि प्रभाणऩिभा स्ऩष्ट उल्रेि गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(७) एम्फङ्टरेन्सभा टाढैफाट देङ्ञिने गयी ठूरा 
ठूरा अऺयभा "नेऩार सयकायफाट 
याजस्व छङ्टट सङ्टङ्जवधा प्राप्त" बङ्ङे 
रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

(८) एम्फङ्टरेन्सरे ङ्झफयाभक ओसायऩसाय 
रगामतका सेवा प्रदान गयेफाऩत ङ्झरने 
बाडा दय नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्िारमरे ङ्झनधाियण 
गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(इ) उऩिण्ड (आ) भा उङ्ञल्रङ्ञित शति उल्रङ्घन 
गयेको ऩाइएभा त्मस्तो एम्फङ्टरेन्स वा शवफाहन 
जपत गयी ङ्झफगो फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गङ्चयनेछ। 

(ि) सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ङ्झनजक ऺेिका अस्ऩतार फाहेक 
कानून फभोङ्ञजभ दताि बएका अन्म सॊघ, सॊस्था, कम्ऩनक 
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वा उद्योगरे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा सो भन्िारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
अनङ्टसायको िण्ड (क) को उऩिण्ड (आ) फभोङ्ञजभको 
शतिका अधकनभा यही ऩैठायी गने एम्फङ्टरेन्स य शवफाहन 
एक एक थान। 

 तम्सयी सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको एम्फङ्टरेन्स य शवफाहन 
दश वषि ऩङ्टयानो बई वा दङ्टघिटना वा अन्म कङ्ट नै कायणरे 
प्रमोग गनि नसक्न े बएभा सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवस्था 
कामािरमफाट त्मसराई ऩि ङ्ट (स्क्र्माऩ) गयी दताि िायेज 
गयाई सोको प्रभाण ऩेश गयेभा सोको सट्टा अको एम्फङ्टरेन्स 
य शवफाहन ऩैठायी गदाि सभेत मो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

   मस िण्ड फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गदाि नेऩार 
सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमरे उि 
सॊस्थारे त्मसबन्दा अङ्ञघ मस्तो सङ्टङ्जवधा उऩबोग नगयेको 
वा गयेको बए सो सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेको एम्फङ्टरेन्स य 
शवफाहन ऩि ङ्ट (स्क्र्माऩ) गयी दताि िायेज गयेको व्महोया 
उि ङ्झसपाङ्चयसऩिभा िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(ग) सयकायी अस्ऩताररे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने सो 
भन्िारमरे तोकेको भाऩदण्ड अनङ्टसायका एम्फङ्टरेन्स य 
शवफाहन। 

(घ) जद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देशको आन्तङ्चयक तथा फाह्य 
कायणरे याम्रोसॉग चल्न नसकी ठूरो नोक्सानक व्महोनङ्टि 
ऩयेका उद्योगको प्रवििन तथा सङ्टधायको राङ्झग नेऩार 
सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी कङ्ट नै 
उद्योगराई रूग्ण उद्योग घोषणा गयी त्मस्ता उद्योगराई 
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सोही सूचनाभा तोङ्जकएको ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयसभा त्मस्ता 
रूग्ण उद्योगको ऩङ्टनस्थािऩनाको राङ्झग ऩैठायी गने बाग ८४ 
अन्तगित ऩने जद्योङ्झगक भेङ्ञशनयी य ऩाटिऩूजाि।  

(ङ) ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा देहाम फभोङ्ञजभका 
भारवस्तङ््ट  

(अ)    दाना तथा ऩशङ्टऩन्छी उद्योग य ङ्जपड सङ्ञप्रभेन्ट 
उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने बाग २८ य 
२९ भा ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा 
ऩदाथि तथा शकषिक ३९.२३,  ४८.१९, 
६३.०५ य उऩशकषिक ८३०९.९०.९० भा ऩने 
प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर, 

  मसयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि एक आङ्झथिक 
वषिभा िऩत हङ्टन सक्ने ऩङ्चयभाण एकैऩटक 
ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ। मस्तो सङ्टङ्जवधा अनङ्टसाय 
ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि 
एवॊ उद्योगको टे्रडभाकि  अङ्जङ्कत प्माङ्जकङ्ग 
भेटेङ्चयमरको ङ्झसपाङ्चयस गदाि ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागरे 
िऩत अनङ्टऩात य ङ्झफिी एवॊ ङ्जवदेश ङ्झनकासक 
बएको ऩङ्चयभाणको आधायभा गनङ्टि ऩनेछ।  

 (आ) नश्ल सङ्टधायको राङ्झग ङ्जवदेशफाट ऩैठायी गङ्चयने 
उऩशकषिक ०५११.१०.०० भा ऩने उङ्ङत 
जातका चौऩामाको वकमि (ङ्झसभेन) य ऩशङ्टको 
भ्र ङ्टण। 

(च) नेऩार सयकाय, वन तथा वातावयण भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा उद्योगरे प्रदूषण ङ्झनमन्िणका राङ्झग ऩैठायी 
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गने उऩशकषिक ८४२१.३९.9० भा ऩने भेङ्ञशन य 
उऩकयण, 

(छ) वैकङ्ञल्ऩक उजाि प्रवििन केन्द्रको ङ्झसपाङ्चयसभा देहाम 
फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) वैकङ्ञल्ऩक उजािको स्रोत, जस्तै हावाफाट ङ्जवद्यङ्टत 

उत्ऩादन गने उऩशकषिक ८५०२.३१.०० भा ऩने 

हावा ङ्झभर य उऩशकषिक ८५०३.००.१० भा ऩने 

हावा ङ्झभरका एसेसङ्चयज य ऩाटिऩ ङ्टजाि,  

(आ) दयफन्दीभा भापी जङ्झनए फाहेकका सौमि 
शङ्ञिफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गनि प्रमोग हङ्टने ङ्झनम्न 
उऩकयण्- 

(१) उऩशकषिक ८५०४.४०.९० भा ऩने 
सोराय चाजि कन्ट्रोरय, 

(२) उऩशकषिक ७८०१.९१.०० भा ऩने 
एङ्ञण्टभोङ्झनमर ङ्झरड एल्वाम इन्गट, 
उऩशकषिक ७८०१.१०.०० य 
७८०१.९९.०० भा ऩने ङ्झरड; 
उऩशकषिक ८५०७.९०.०० भा ऩने 
व्माट्री वक्स, सेऩयेटय य ट्यूवरय 
व्माग, 

(३) उऩशकषिक ८४१३.७०.९९ भा ऩने 
व्माट्रीफाट चल्न े ऩानक ताङ्ङे ऩम्ऩ 
(डक.सक. ऩम्ऩ), 

(४) असक प्रङ्झतशतबन्दा फढी ऺभता बएको 
उऩशकषिक ८५०४.४०.९० भा ऩने 
सोराय इन्बटिय, 
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(५) सौमि टङ्टकीभा प्रमोग हङ्टन े १२ बन्दा 
कभ बोल्ट य १० बन्दा कभ एम्ऩकमय 
ऺभताका उऩशकषिक ८५०७.६०.०० 
भा ऩने ङ्झरङ्झथमभ आमन व्माट्री। 

(इ) गोफय ग्माॉस रगामत फामोग्माॉसका राङ्झग 
आवश्मक ऩने उऩशकषिक ८४८१.१०.०० भा 
ऩने भेन ग्माॉस बल्ब तथा फामो ग्माॉसभा प्रमोग 
हङ्टने अन्म बल्ब य  उऩशकषिक ७३०७.२३.०० 
भा ऩने ङ्झतनका ङ्जपङ्जटङ्ग, उऩशकषिक  
७३०७.९९.०० भा ऩने एल्वो, उऩशकषिक 
३९१७.३९.०० भा ऩने ग्माॉस ऩाइऩ, 
उऩशकषिक  ९०२८.१०.०० भा ऩने ग्माॉस 
गेज, उऩशकषिक ५९०८.००.०० भा ऩने गोफय 
ग्माॉस फत्तक, उऩशकषिक  ८३०७.९०.०० भा 
ऩने ग्माॉस टेऩ (ब्रास), उऩशकषिक 
७३२१.११.०० भा ऩने गोफय ग्माॉस च ङ्टल्हो य 
उऩशकषिक ७३२१.९०.०० भा ऩने ङ्झतनका 
ऩाटिऩ ङ्टजाि, उऩशकषिक  ७३०७.९२.०० भा ऩने 
ङ्चयडक्सन एल्वो य उऩशकषिक  ४००९.३१.०० 
भा ऩने यवय होज ऩाइऩ, 

(ई)  गोफयफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन गनिका राङ्झग ब्माट्री 
फनाउन ेउद्योगरे ऩैठायी गने सो ब्माट्री फनाउन 
चाङ्जहने आवश्मक कच्चा ऩदाथि बनक उद्योग 
ङ्जवबाग वा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवबागफाट 
ङ्झसपाङ्चयस बई आएका उद्योगको वाङ्जषिक ऺभता 
य स्वककृत स्कीभभा तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणसम्भका 
कच्चा ऩदाथि, 
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(उ) फामो उजािभा आधाङ्चयत उऩशकषिक 
७३२१.१९.०० भा ऩने फामो स्टोब (याइस 
हस्क स्टोब), उऩशकषिक  ७३२१.९०.०० भा 
ऩने वेकेराइट हेन्डर य  उऩशकषिक  
८४१४.५९.०० भा ऩने हाईस्ऩकड डक.सक. ऩङ्खा,  

(ऊ)  जैङ्जवक इन्धन (ठोस, तयर तथा ग्माॉस) 
उत्ऩादनको प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टने 
उऩशकषिक  ८४१९.३९.०० भा ऩने ड्रामय, 

उऩशकषिक  ८४१७.८०.०० भा ऩने 
कावोनाइजेशन पनेश, उऩशकषिक 
८४७९.८९.७० भा ऩने ङ्झब्रकेट भेङ्झसन  
रगामतका जैङ्जवक इन्धन उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयी, 
उऩशकषिक ८४७९.८२.०० भा ऩने ङ्झभक्सय 
भेङ्ञशन, उऩशकषिक ८४१६.२०.०० भा ऩने उड 
ऩेरेट फनिय, उऩशकषिक ८४१९.११.०० भा ऩने  
फामोभास ग्माङ्झसपामय तथा ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि य 
बाग २८, २९ य ३८ भा ऩने यसामन। 

(ए) सौमि ऊजािफाट भाि सञ्चारन हङ्टने तथा सौमि ताऩ 
उजाि उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने ङ्झनम्न उऩशकषिकभा 
ऩने भारवस्तङ््ट -  

 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 य  8516.60.90 
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(ज) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक तथा भङ्टनापा ङ्जवतयण 
नगने  अस्ऩताररे ऩैठायी गने भगृौरा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने 
उऩशकषिक  ९०१८.९०.9० भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस 

भेङ्झसन, डाइराङ्झसस ङ्चयप्रोसेसय,  डामराइजय य मसको ट्यूङ्जवङ्ग; 

उऩशकषिक ९४०२.९०.२० भा ऩने डाइराङ्झसस फेड तथा 
उऩशकषिक ९४०२.९०.९० भा ऩने कङ्ट सी, भङ्टटङ्टको योग 

ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक ९०१८.१२.०० 

भा ऩने इकोकाङ्झडिमोग्राप; उऩशकषिक ९०१८.९०.9० भा 
ऩने ङ्झबङ्झडमो स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्झसन य 
ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय, क्मान्सय योगको ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग 

हङ्टने उऩशकषिक ९०२२.१२.०० भा ऩने ऩोङ्ञजट्रोन इङ्झभशन 

टोभोग्रापी (ऩेट) स्क्मान भेङ्झसन, कम्प्मूटेड टोभोग्रापी 
(ङ्झस.टी.) स्क्मान भेङ्झसन, भेभोग्रापी; उऩशकषिक  
९०२२.२१.०० भा ऩने बे्रसकथेयाऩक य ङ्झरङ्झनमय एङ्ञक्सरयेटय; 

योग ङ्झनदानभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक  ९०१८.१९.९० भा ऩने 

फ्रो साइटोङ्झभटय, नेक्स्ट जेनेयेशन ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन 

भाइिोएयी प्रेटपि भ य भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर टाइभ ङ्जऩ.ङ्झस.आय. 
य उऩशकषिक ९०१८.१३.०० भा ऩने म्माग्नेङ्जटक ङ्चयजोनेन्स 

इभेङ्ञजङ्ग (एभ.आय.आई.) भेङ्झसन। 

(झ) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन उद्योग, कृङ्जष पभि तथा 
कम्ऩनक  एवॊ कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे ऩैठायी गने कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन, सङ्टयङ्ञऺत गनि ङ्झनभािण गङ्चयने शकत बण्डायको राङ्झग 
आवश्मक ऩने उऩशकषिक ८४१४.३०.०० भा ऩने 
कम्प्रसेय, उऩशकषिक ८४१५.८३.१० भा एमय ह्याण्डङ्झरङ्ग 
मूङ्झनट, उऩशकषिक ८४१८.६९.1० भा ऩने ङ्ञचरय, 
उऩशकषिक ८४१९.५०.०० भा ऩने ताऩ ङ्जवङ्झनभम 
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एकाईहरु, उऩशकषिक ८४८१.८०.९० भा ऩने बल्ब, एवॊ 
उऩशकषिक 3921.90.91 भा ऩने थभोकोर,  शकषिक 
३९.२० य ३९.२१ भा ऩने कङ्ट िङ्टया ऩारनको राङ्झग 
आवश्मक ऩने ङ्जवशेष प्रकायको प्राङ्जष्टक ङ्झसट य 
उऩशकषिक ४८१९.१०.१० य ३९२३.१०.२० भा ऩने 
अण्डा याख्न ेिेट य च्माउको फकउ उत्ऩादनभा प्रमोग हङ्टने 
उऩशकषिक ९४०३.२०.9० भा ऩने फकउ याख्न े एस.एस. 
वार टेफङ्टर, 

(ञ) प्राण्ट क्वायेङ्ञन्टन तथा ङ्जवषादी व्मवस्थाऩन केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने फारीनारीको राङ्झग भाि प्रमोग 
हङ्टने उऩशकषिक ३८०८.९१.९० भा ऩने कीटनाशक, 
उऩशकषिक ३८०८.९२.०० भा ऩने ढङ्टसकनाशक, 
उऩशकषिक ३८०८.९३.१० भा ऩने झायऩातनाशक, 
उऩशकषिक ३८०८.९९.११ भा ऩने भङ्टसानाशक ङ्जवषादी य 
ऩशङ्टऩन्छीको जैङ्जवक सङ्टयऺाका राङ्झग आवश्मक उऩशकषिक 
३८०८.९४.९० भा ऩने  ङ्झनसॊिाभक (ङ्झडसई्न्पेक्टेन्ट), 
ऩानक सपा गने (वाटय सेङ्झनटाइजय), ऩानक अम्रीकयण 
गने (वाटय एङ्झसडकपामय) तथा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट 
उत्ऩादन गने उद्योगरे उि केन्द्रको ऩङ्चयभाण य अवङ्झध 
िोङ्झरएको ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा ऩैठायी गने कच्चाऩदाथि, 

(ट) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ््ट - 

(अ) सयकायी, सयकायी अनङ्टदान प्राप्त तथा साभङ्टदाङ्जमक 

अस्ऩताररे ऩैठायी गने बाग ८४ य ९० का 
जषङ्झधम तथा शल्मङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्धक मन्ि, 
उऩकयण य जजाय, भङ्टटङ्टङ्झबि प्रत्मायोऩण गङ्चयने 
उऩशकषिक ९०२१.९०.३० भा ऩने बल्ब य 
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स्टेण्टहरू, उऩशकषिक ९०२१.५०.०० भा ऩने 

ऩेस भेकय य ऩेस भेकयका ऩाटिऩ ङ्टजाि, 

  तय मसयी ऩैठायी गयेका भारवस्तङ्ट 
वायेण्टी वा ग्मायेण्टीको अवङ्झधभा ऩैठायी गयेको 
ङ्झभङ्झतरे एक वषिङ्झबि भभित गनि रैजाॉदा वा भभित गयी 
ल्माउॉदा वा सोको सट्टा सोही प्रकायको अको 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि त्मसभा बन्साय भहसङ्टर ऩूणि 
छङ्टट  हङ्टनेछ।   

(आ) सयकायी, सयकायी अनङ्टदान प्राप्त, साभङ्टदाङ्जमक 
तथा गैयसयकायी अस्ऩताररे ऩैठायी गने आॉिा 
उऩचायको प्रमोगभा आउने इण्ट्राओकङ्ट रय रेन्स 
उत्ऩादन गनि आवश्मक ऩने उऩशकषिक 
३९२६.९०.३९, ३९२६.९०.९९ 
९००१.१०.००, ९००१.२०.०० य  
९००१.९०.०० भा ऩने कच्चा ऩदाथि य 
ङ्झतनका सहामक साभग्रक; मन्ि उऩकयण य 
ङ्झतनका ऩाटिऩ ङ्टजाि।  

(ठ) गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकाको हकभा सम्फङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्झसपाङ्चयसभा उऩशकषिक ८४२१.२१.०० भा ऩने ढरको 
पोहोय ऩानक प्रशोधनको राङ्झग ऩैठायी हङ्टन े ङ्जट्रटभेण्ट 
प्रान्ट, भेङ्ञशनयी य सॊमन्ि, 

 (ड) सम्फङ्ञन्धत स्थानकम तहको ङ्झसपाङ्चयसभा पोहयभैरा सङ्करन 

गयी ऩङ्टन् उत्ऩादन गने उद्योगरे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८४७९.८९.४० भा ऩने गावेज कम्प्माक्टय भेङ्ञशन, 

उऩशकषिक ७३०९.००.०० भा ऩने गावेज कन्टेनय, तथा 
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उऩशकषिक ८४७९.८९.३० भा ऩने पोहय भैरा प्रशोधन गयी 
ऩङ्टन् उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयी, 

 (ढ) ङ्जवदेशक ङ्झनमोग तथा दात ृसॊस्थारे कूटनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा वा 
भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयी कङ्ट नै आमोजनाको स्वककृत 
वाङ्जषिक कामििभ अनङ्टरूऩ आमोजनाराई नै हस्तान्तयण 
गयी सयकायी नम्फय प्रेटभा ऩङ्चयवतिन गने वा कङ्ट नै 
आमोजनाको नाभभा ऩूणि वा आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधाभा 
(रगत वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा ऩैठायी बएको फाहेक) ऩैठायी 
बएका य आमोजना सभाङ्झप्तऩङ्झछ नेऩार सयकाय, अथि 
भन्िारमको स्वककृङ्झत ङ्झरई सयकायी नम्फय प्रेटभा 
ऩङ्चयवतिन गने गयी सयकायी ङ्झनकामराई हस्तान्तयण गने 
वा स्वककृङ्झत प्राप्त कम्तकभा ऩन्र शमम्ाबन्दा फढी 
ऺभताका गैयनापाभङ्टिक साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारराई 
हस्तान्तयण गने सवायी साधन, 

 तय उत्ऩादन ङ्झभङ्झतरे दश वषि नाघेका सवायी 
साधनराई मो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने छैन। 

(ण) जषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा जषङ्झध उद्योगरे 
ऩैठायी गने बाग २८, २९ य ३८ भा ऩने कच्चा ऩदाथि, 
सहामक कच्चा ऩदाथि य यासामङ्झनक ऩदाथि; शकषिक 
११.०८ का सफै उऩशकषिकभा ऩने भाड (स्वेतसाय), 
उऩशकषिक  १३०२.१९.०० भा ऩने जङ्झडफङ्टटीका साय, 
शकषिक १५.२१ भा ऩने भौयीको फनस्ऩङ्झत तथा अन्म 
भैन, उऩशकषिक  १७०१.१४.९० भा ऩने उिङ्टको अन्म 
ङ्ञचनक, उऩशकषिक १७०२.११.०० भा ऩने ल्माक्टोज, 
उऩशकषिक १७०२.३०.१०  य १७०२.३०.२० भा ऩने 
ग्रङ्टकोज,  उऩशकषिक १७०२.३०.३० भा ऩने  डेक्स्ट्रोज 
य उऩशकषिक  १७०२.९०.९० भा ऩने फ्रङ्ट क्टोज वा अन्म 
ङ्ञचनक, उऩशकषिक १९०५.९०.४० भा ऩने जषङ्झध बनि 
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हङ्टने िारी क्माप्सङ्टर (एम्टी क्मासे), उऩशकषिक 
२२०७.१०.१० य २२०७.२०.९० भा ऩने इथानोर, 
उऩशकषिक २२०७.१०.२० य २२०७.२०.१० भा ऩने 
येङ्ञक्टपाइड ङ्ञस्प्रट, उऩशकषिक २५१९.९०.०० भा ऩने 
म्माग्नेङ्झसमभ अक्साइड, शकषिक २७.१२ भा ऩने ह्वाइट 
सफ्ट प्मायाङ्जपन य ऩेट्रोङ्झरमभ जेरी, शकषिक ३२.०३ य 
३२.०४ का सफै उऩशकषिकभा ऩने यङ्ग, शकषिक ३२.०५ 
भा ऩने  कोङ्जटङ्ग भेटेङ्चयमल्स, उऩशकषिक  ३३०१.९०.०० 
भा ऩने एसेङ्ञन्समर आमर, उऩशकषिक ३३०२.९०.०० 
भा ऩने सङ्टगन्धमङ्टि तत्व, शकषिक ३४.०२ भा ऩने ङ्जटवइन 
८० सोङ्झडमभ रौयेर सल्पेट, उऩशकषिक ३४०४.२०.०० 
य ३४०४.९०.०० भा ऩने भैन, उऩशकषिक 
३५०१.९०.०० भा ऩने  सोङ्झडमभ केङ्झसनेट, उऩशकषिक 
३५०७.९०.०० भा ऩने इन्जाइभ, उऩशकषिक 
३९०५.९९.०० भा ऩने ऩोङ्झरङ्झबनामर ङ्जऩयारोडोन 
(ङ्झबनामर एङ्झसटेड) एङ्झसटेड, उऩशकषिक ३९०६.९०.०० 
भा ऩने कायफोभसि, उऩशकषिक ३९१०.००.०० भा ऩने 
प्राथङ्झभक रुऩका ङ्झसङ्झरकनहरु, शकषिक ३९.१२ भा ऩने 
भाइिोङ्जिङ्ञस्टराइन सेरङ्टरोज, शकषिक ३९.१४ भा ऩने 
को-ऩोङ्झरभय टेष्ट भेङ्जकङ्ग, उऩशकषिक ४०१४.९०.०० भा 
ऩने यफय स्टोऩय, उऩशकषिक ४८२१.१०.०० भा ऩने 
रेफर, उऩशकषिक ७०१०.१०.०० भा ऩने एम्ऩङ्टर, 
उऩशकषिक  ७६१२.१०.०० भा ऩने आल्भोङ्झनमभका 
रचकदाय ट्यङ्टव, तथा उऩशकषिक ८३०९.९०.1० भा ऩने 
ऩक.ऩक.क्माऩ; शकषिक ३९.२०, ३९.२१ य ४८.१९ का 
सफै उऩशकषिक एवॊ उऩशकषिक ३९२३.१०.१०, 
३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, 
७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, 
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७६०७.२०.०० य ९६०२.००.०० भा ऩने प्माङ्जकङ 
भेटेङ्चयमर तथा उऩशकषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने १५ 
एभ.एर. सम्भ ऺभताका भेजङ्चयङ्ग कऩहरू,      

मस्तो ङ्झसपाङ्चयस गदाि जषङ्झध व्मवस्था ङ्जवबागरे 
कच्चा ऩदाथिको िऩत अनङ्टऩात, स्वदेशभा हङ्टने उऩबोग य 
ङ्जवदेशभा बएको ङ्झनकासकको आधायभा एक आङ्झथिक वषिको 
राङ्झग चाङ्जहने ऩङ्चयभाण एकैऩटक ङ्झसपाङ्चयस गनि  सक्नेछ। 

 (त) रगानक फोडिफाट स्वककृत हङ्टने जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको 
हकभा सो फोडिको य अन्म जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाको हकभा 
ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकास ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्वङ्ञन्धत जरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजना वा सोको ठेकेदायरे ऩैठायी गने जरङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन, प्रसायण, ङ्जवतयण, सञ्चारन वा सम्बायका राङ्झग 
आवश्मक ऩने ङ्झनभािण उऩकयण, भेङ्ञशनयी जजाय य सोको 
सम्फङ्ञन्धत ऩाटिऩ ङ्टजाि य वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवििन केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सौमि तथा वामङ्ट उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन, 
प्रसायण, ङ्जवतयण, सञ्चारन वा सम्बायको राङ्झग आवश्मक 
ऩने ङ्झनभािण उऩकयण, भेङ्ञशनयी जजाय य सोको सम्फङ्ञन्धत 
ऩाटिऩ ङ्टजािहरू, 

(थ) फकउ फकजन गङ्टणस्तय ङ्झनमन्िण केन्द्रको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी हङ्टने उऩशकषिक १००१.११.०० य 
1001.91.00 भा ऩने गहङ्टॉको फकउ, उऩशकषिक 
१००५.१०.०० भा ऩने भकैको फकउ, उऩशकषिक 
१००६.१०.१० भा ऩने धानको फकउ, उऩशकषिक 
१२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, 
१२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  य १२०९.९१.९० 
भा ऩने तयकायीको फकउ तथा उऩशकषिक 
१२०९.२१.००, १२०९.२२.००, १२०९.२३.००, 
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१२०९.२४.००, १२०९.२५.०० य १२०९.२९.०० 
भा ऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ उङ्ङत जातका घाॉसका फकउ, 

(द) नेऩार सयकाय, वन तथा वातावयण भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने सपा टेम्ऩोभा प्रमोग गङ्चयने 
उऩशकषिक ८५०७.२0.00 भा ऩने ङ्झडऩ साइकर ङ्झरड 
एङ्झसड व्माट्री य काठभाण्डौ उऩत्मकाभा सञ्चाङ्झरत सपा 
टेम्ऩोभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक ८५०७.60.00 भा ऩने 
ङ्झरङ्झथमन आमन व्माट्री, 

(ध) ऩि-ऩङ्झिका प्रकाशन गनि स्वककृङ्झत प्राप्त सञ्चाय गहृरे 
नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशकषिक ४८०१.००.०० भा 
ऩने अिवायी कागज, 

(न) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा कृङ्जष, वागवानक तथा ऩङ्टष्ऩ पाभिरे ऩैठायी गने 
उऩशकषिक ९४०६.१०.१० य ९४०६.९०.१० भा ऩने 
ङ्झग्रन हाउस य ङ्झसॉचाइभा प्रमोग हङ्टने शकषिक ३९.१७ य 
७३.०६ भा ऩने ऩाइऩ, शकषिक 39.17 य ७३.०७  भा 
ऩने ऩाइऩ जडान, उऩशकषिक ८४१३.७०.१९, 
८४१३.७०.९१,  ८४१३.७०.९२ य ८४१३.७०.९९  
तथा ८४१३.८१.०० भा ऩने ऩानक ताङ्ङे ऩम्ऩ,  

(ऩ)  सम्फङ्ञन्धत स्थानकम तहको ङ्झसपाङ्चयसभा परपूर, ऩङ्टष्ऩ 
तथा तयकायी िेतक गने कृङ्जष तथा नसियी पभिहरुरे ऩैठायी 
गने शकषिक ३९.२० य ३९.२१ भा ऩने मूबकप्राङ्जष्टक 

ङ्जपल्भ,  उऩशकषिक ३९२६.९०.९९ य ६३०७.९०.९० 
भा ऩने ईन्सेक्ट नेट, उऩशकषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने 
हेर नेट (अङ्झसना छेक्न े जारी) य टनेर प्राङ्ञस्टक, 

उऩशकषिक 1404.90.90 भा ऩने कोकोङ्जऩट, उऩशकषिक 
६००५.३५.०० भा ऩने थभिर ङ्ञस्िन सेट, ग्रकन 
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हाउसभा प्रमोग हङ्टने शकषिक ६०.०५ भा ऩने एग्रोनेट य 
उऩशकषिक ९४०६.१०.१० य ९४०६.९०.१० भा ऩने 
ङ्झग्रन हाउस, 

(प)  आमङ्टवेद तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
आमङ्टवेङ्छदक जषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योगरे आमङ्टवेङ्छदक 
जषङ्झध उत्ऩादन गनि ऩैठायी गने कच्चा ऩदाथि, 

(फ)  काठभाडौं उऩत्मकाङ्झबि सञ्चाङ्झरत उद्योग काठभाडौं 
उऩत्मका फाङ्जहय स्थानान्तयण गयी ऩङ्टन:सञ्चारन गनि चाहन े
उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने बाग 
84 भा ऩने जद्योङ्झगक भेङ्झसनयी, उऩकयण तथा 
ऩाटिऩ ङ्टजाि। 

 (३) बन्साय भहसङ्टर आॊङ्ञशक छङ्टट हङ्टने् - 

(क) भसक फनाउन े उद्योगरे उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गने उऩशकषिक २८२१.१०.०० भा ऩने  आइयन 
अक्साइड, उऩशकषिक २९०५.३२.०० भा ऩने प्रोङ्जऩङ्झरन 
ग्राइकोर, शकषिक ३२.०४ य ३२.०६ भा ऩने वणिक 
(ङ्जऩगभेण्ट), उऩशकषिक ३८१४.००.०० भा ऩने 
सोरबेन्ट,  शकषिक ३८.२४ भा ऩने यसामन, बाग ३९ 
भा ऩने ऩोङ्झरभयभा राग्न े बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ि) नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा स्वदेशक भङ्टद्रण (प्रसे) उद्योगरे आफ्नो 
उद्योगको प्रमोगको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 
३२१५.१९.०० भा ऩने भसकभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ग) ऩमिटन ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सकरे आफ्नो 
प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक ६३०६.२२.०० 
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य ६३०६.२९.०० भा ऩने ऩार, उऩशकषिक  
५६०७.५०.०० भा ऩने क्राइङ्ञम्वङ्ग योऩ, क्राइङ्ञम्फङ्गभा 
भाि प्रमोग हङ्टने भारवस्तङ्ट, ङ्जवशेष प्रकायका क्माङ्ञम्ऩङ 
िोकयी तथा उऩशकषिक ८२१५.२०.०० य 
८२१५.९९.०० भा ऩने कटरयी य उऩशकषिक 
४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,  ४२०२.९९.१० य 
४२०२.९९.९०   भा ऩने रूकस्माक, क्माम्ऩन य 
ङ्जऩटन, ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशतभाि बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ।  

 मस्ता एजेन्सकरे नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने सञ्चाय उऩकयणभा 
सभेत राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट 
हङ्टनेछ। मसयी ऩैठायी हङ्टन े भारवस्तङ्टभध्मे क्माङ्ञम्ऩङ 
िोकयी य कटरयीभा टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सकको नाभ य ङ्ञचन्ह 
अङ्जङ्कत बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

 (घ) ऩमिटन ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा जरमािाको व्मवसाम गने 
याङ्ञफ्टङ्ग सेवा सञ्चारन गने व्मवसामकरे आफ्नो व्मवसाम 
सञ्चारनको राङ्झग उऩशकषिक ६५०६.१०.०० भा ऩने 
हेरभेट एकसम थान य उऩशकषिक ३९२३.१०.९० भा 
ऩने वाटय प्र ङ्टप क्माभया कण्टेनय दश थान ऩङ्जहरो ऩटक 
ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर ऩाॉच प्रङ्झतशत राग्नेछ। 

(ङ) नेऩारभा छामाङ्कन गङ्चयएको शकषिक ३७.०६ भा ऩने 
ङ्जपल्भ डेबरऩ गनि वा प्रशोधन गनि वा प्रदशिन गनि 
अस्थामक ङ्झनकासक गनङ्टि ऩयेभा चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिको 
ङ्झसपाङ्चयसभा बन्साय भहसङ्टर नङ्झरई रगतभा यािक ङ्झनकासक 
गनि ङ्छदइनेछ। मस्तो ङ्झसनेभा ऩङ्टन् ऩैठायी गदाि प्रङ्झत ङ्झसनेभा 
ऩाॉच हजाय रूऩैंमाॉ बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। ङ्जवदेशभा 
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प्रदशिनका राङ्झग रङ्झगएको ङ्झसनेभा ङ्जपताि ल्माउॉदा बने 
बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन। 

             तय ङ्जवदेशक चरङ्ञचि नेऩारभा प्रदशिनको राङ्झग 
ऩैठायी गदाि प्रङ्झत चरङ्ञचि बीस हजाय रूऩैमाॉ बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। नेऩारभा चरङ्ञचि छामाङ्कन गनिको 
राङ्झग ङ्जवदेशक नागङ्चयकरे आपूसॉग ल्माउने तथा नेऩारी 
नागङ्चयकरे ङ्जवदेशभा चरङ्ञचि छामाङ्कन गनिको राङ्झग 
आपूसॉग रैजाने चरङ्ञचि सम्फन्धक मन्ि उऩकयण य 
सोसॉग सम्फङ्ञन्धत भारवस्तङ्ट चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने वा ङ्जपताि ल्माउने शतिभा 
बन्साय भहसङ्टर नङ्झरई रगतभा यािक ऩैठायी वा ङ्झनकासक 
गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(च) स्थामक स्वककृत प्राप्त ट्राबर एजेन्सक, टे्रङ्जकङ्ग एजेन्सक, 
याङ्ञफ्टङ्ग एजेन्सक य ताये तथा ङ्चयसोटि होटररे नेऩार 
सयकाय, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, ८७०२.३०.१० य 
८७०२.९०.१० भा ऩने रक्जयी कोच; उऩशकषिक 
८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० य 
८७०२.९०.३० भा ऩने भाइिोफस; य उऩशकषिक 
८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२०  य 
८७०२.९०.२० भा ऩने ङ्झभङ्झनफसभध्मे जम्भा दङ्टई थानभा 
राग्न ेबन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

  तय मसयी ऩैठायी हङ्टन े सवायी साधन ऩैठायी 
बएको आठ वषिसम्भ ङ्झनजक सवायीको रूऩभा दताि गनि वा 
नाभसायी गनि नऩाइने य सवायी साधनभा फाङ्जहयऩङ्जट्ट त्मस्ता 
एजेन्सक वा होटरको नाभ रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ। मस्ता 
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सवायी साधन आठ वषि नऩङ्टगक नाभसायी गयेभा 
ङ्झनमभानङ्टसाय ऩूयै बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ य आठ वषिऩङ्झछ 
नाभसायी बएभा बन्साय भहसङ्टर राग्ने छैन। एकऩटक 
मस्तो सङ्टङ्जवधा उऩबोग गङ्चयसकेको आठ वषि व्मङ्झतत 
गङ्चयसकेऩङ्झछ भाि ऩङ्टन् मस्तो सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(छ) ताये होटर वा ङ्चयसोटिरे स्वककृत मोजना अनङ्टसाय होटेरको 
ङ्झनभािणका राङ्झग ऩमिटन ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्जहरो 
ऩटक ऩैठायी गदाि ङ्झनम्न उऩशकषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा 
ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ्- 

उऩशकषिक ९४03.10.00, 9403.20.90, 
9403.40.00, 9403.50.00, 9403.60.00, 
9403.70.90, 9403.82.00, 9403.83.00, 
9403.89.00, 9404.10.00 भा ऩने पङ्झनिचय एवॊ 
ङ्जपक्चसि; शकषिक 32.08, 32.09 य 32.10 
अन्तगितका सफै उऩशकषिकहरुभा ऩने यङहरु; उऩशकषिक 
5702.32.00, 5702.39.00, 5702.42.00,  
5702.49.90, 5702.50.00, 5702.92.00, 
5702.99.00, 5703.20.00, 5703.30.00, 
5703.90.10 य 5703.90.90 भा ऩने काऩेट; 
उऩशकषिक 8536.10.00, 8536.20.00, 
8536.30.00, 8536.49.00, 8536.61.00, 
8539.10.00, 8539.21.00, 8539.22.00, 
8539.29.00, 8539.31.00, 8539.32.00, 
8539.39.00, 8539.41.00, 8539.49.00, 
8539.90.00 भा ऩने इरेङ्ञक्ट्रक इन्स्टरेशन; 
उऩशकषिक 8451.10.00 भा ऩने ड्राइङ्ञक्रङ्झनङ्ग भेङ्ञशन, 
उऩशकषिक 6302.31.10, 6302.31.90,  
6302.32.10, 6302.32.90,  6302.39.10, 
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6302.39.90, 6302.91.00, 6302.93.00, 
6302.99.00 भा ऩने हाउसङ्जकङ्जऩङ्गका भारवस्तङ्ट; 
उऩशकषिक 8414.30.00, 8414.40.00 भा ऩने 
कम्प्रशेय; उऩशकषिक 8414.10.00 भा ऩने ऩम्ऩ, 
उऩशकषिक 8301.40.00 भा ऩने डोय रक्स; 
उऩशकषिक 8504.33.00 भा ऩने ट्रान्सपभिय; 
उऩशकषिक 8502.12.00, 8502.13.00, 
8502.20.00 भा ऩने जेनेयेटसि; उऩशकषिक 
8214.90.00, 8215.10.00, 8215.20.00, 
8215.91.00, 8215.99.00 भा ऩने िकयी एवॊ 
कटरयी; उऩशकषिक 7013.10.00, 7013.22.00, 
7013.28.00, 7013.33.00, 7013.37.00, 
7013.41.00, 7013.42.00, 7013.49.00, 
7013.91.00, 7013.99.00 भा ऩने ग्रासवेमय; 
उऩशकषिक 7323.93.00 भा ऩने टेवङ्टरवेमय; उऩशकषिक 
6910.10.00 य 8481.80.90 भा ऩने सेङ्झनटयी 
ङ्जपङ्जटङ्ग। 

  भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टभध्मे िकयी, 
ग्रासवेमय, कटरयी, टेवङ्टरवेमय, सेङ्झनटयी ङ्जपङ्जटङ्ग य 
ङ्झरनेन्सभा होटेरको नाभ य ङ्ञचन्ह अङ्जङ्कत बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। 
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(ज) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सयकायी, साभङ्टदाङ्जमक वा भङ्टनापा ङ्जवतयण 
नगने  अस्ऩताररे ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० य 
८७०२.९०.३० भा ऩने भाइिोफस तथा उऩशकषिक 
८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० य 
८७०२.९०.२० भा ऩने ङ्झभङ्झनफसभा देहाम फभोङ्ञजभ 
बन्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइनेछ्-  

(अ) न्मूनतभ ऩन्र शमम्ादेङ्ञि ऩचास शमम्ासम्भ 
बएको अस्ऩतारको राङ्झग भाइिोफस वा 
ङ्झभङ्झनफसभध्मे एउटा य ऩचास शमम्ाबन्दा फढी 
बएको अस्ऩतारको राङ्झग भाइिोफस वा 
ङ्झभङ्झनफसभध्मे जम्भा दङ्टईवटा सवायी साधनभा 
राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट 
ङ्छदइनेछ। 

(आ) उऩिण्ड (अ) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी बएको 
भाइिोफस वा ङ्झभङ्झनफस ऩङ्टयानो बई प्रमोग गनि 
नसङ्जकने बएभा त्मसराई स्क्र्माऩ गयी सोको 
प्रभाण बन्साय कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ सोही 
प्रकायको अको सवायी साधन ऩैठायी गदाि सभेत 
मो सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

(झ) चरङ्ञचि धङ्टराई गने, ध्वङ्झन बने वा ङ्झनभािण गने उद्देश्मरे 
दताि बएका उद्योग वा कम्ऩनकरे चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने देहामको उऩिण्ड (अ) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट य चरङ्ञचि प्रदशिन गने उद्देश्मरे 
दताि बएका उद्योग वा कम्ऩनकरे उऩिण्ड (आ) भा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि दङ्टई 
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दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी बन्साय 
भहसङ्टर छङ्टट हङ्टनेछ। तम्सयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि चरङ्ञचि 
ङ्जवकास फोडिरे सम्फङ्ञन्धत उद्योग वा कम्ऩनकको ऺभता य 
प्रमोगको आधायभा ऩङ्चयभाण ङ्जकटान गयेय ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(अ)  उऩशकषिक ९०१०.१०.०० भा ऩने नेगेङ्जटब 
प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन य पाइनर नेगेङ्जटब 
अल्ट्राङ्ञक्रङ्झनङ भेङ्ञशन; उऩशकषिक 
९०१०.५०.०० भा ऩने कम्प्मूटयाइज्ड 
ङ्जप्रभ्मूएवर, ङ्झबङ्झडमो एङ्झसष्टसङ्जहत करय 
एनाराइङ्ञजङ्ग (कयेक्सन) भेङ्ञशन सेट, पाइनर 
ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग तथा पाइनर प्रोसेङ्झसङ्ग भेङ्ञशन, प्रोसेसय 
एवॊ ङ्जप्रन्टय, एनाराइजय, स्टेनवेक, साउण्ड 
ङ्चयडय, ङ्झसिोभकटय, डवय, ङ्झभक्सचय, अङ्झडमो 
ङ्झभङ्ञक्सङ्ग कन्सोर, स्ऩाराइजय, ङ्चयवाइण्डय, करय 
कयेक्सन सभेतको टेङ्झरङ्झसने भेङ्ञशन, साउण्ड 
अङ्ञप्टकर ट्रान्सपङ्चयङ्ग भेङ्ञशन सेट, ङ्चयफ्रेक्टय, 
वेवक, सङ्टऩय भल्टी-१०, भल्टी-२० सोराय, 
एच.एभ.आई, येङ्ञक्टपाइिस, प्रोजेक्ट कन्सोर, 
ङ्झडङ्ञजटर ङ्जपल्भ सविय, सवउपसि, ङ्जपल्भ 
प्राटयस्, ङ्जपल्भ अटोभेशन इङ्ञक्वऩभेण्ट्स, 
टेङ्झरङ्झसने सम्फन्धक उऩकयण; उऩशकषिक 
८५२८.४९.०० भा ऩने भङ्झनटय, उऩशकषिक  
९००७.२०.०० भा ऩने प्रोजेक्टय य उऩशकषिक 
९००२.११.०० भा ऩने प्रोजेक्टय रेन्स, 

साउण्ड अङ्ञप्टकर क्माभयाको रेन्स य रेन्स;  
उऩशकषिक ८४४१.१०.०० भा ऩने नेगेङ्जटब 
कङ्जटङ भेङ्ञशन सेट य उऩशकषिक  
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८५२१.१०.०० य ८५२१.९०.०० भा ऩने 
एच.डक. टेऩ येकडिय, वेटा-एस.ऩक. ङ्झबङ्झडमो येकडिय 
य ऩक२ येकडिय; उऩशकषिक  ८५२८.५९.०० 
भा ऩने एच.डक. भोङ्झनटय; उऩशकषिक 
८५१८.४०.०० य ८५१८.५०.०० भा ऩने 
एङ्ञम्प्रपामय; उऩशकषिक  ८५१८.२१.०० य 
८५१८.२२.०० भा ऩने स्ऩककय; य उऩशकषिक  
८५२८.६९.०० भा ऩने ङ्जप्रन्ट ङ्जप्रभ्मू प्रोजेक्टय, 
उऩशकषिक  ९००६.५१.०० य 
९००६.५३.०० भा ऩने क्माभयाहरू, उऩशकषिक  
९००२.२०.०० भा ऩने ङ्जपल्टय; उऩशकषिक  
९००७.९१.०० भा ऩने क्माभया स्टैण्ड, 
उऩशकषिक  ८५०४.४०.९० भा ऩने ब्माट्री  
चाजिय, उऩशकषिक  ८७१६.८०.०० भा ऩने 
ट्ररी, उऩशकषिक ८४२६.११.०० भा ऩने िेन 
ऩङ्जहरो ऩटक ऩैठायी गदाि दङ्टई दशभरव ऩाॉच 
प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फाॉकी बन्साय 
भहसङ्टर छङ्टट हङ्टनेछ।  

(आ)  उऩशकषिक 9401.80.90 भा ऩने रक्जयी 
ङ्झसट्स, उऩशकषिक 8415.10.00 भा ऩने ४ 
टनबन्दा फढी ऺभताको एमय कण्डकस्नय, 
उऩशकषिक 8539.29.00 भा ऩने प्रोजेक्टय 
ल्माम्ऩस य जेनन वल्वस, उऩशकषिक 

9007.20.00 भा ऩने प्रोजेक्टयस,् उऩशकषिक 
9010.60.00 भा ऩने प्रोजेक्सन ङ्ञस्िन्स,् 
उऩशकषिक 8518.40.00 य 8518.50.00 
भा ऩने एङ्ञम्प्रपामय। 
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(ञ) नेऩार सयकाय, सॊस्कृङ्झत, ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩवितायोहण दररे नेऩारका 
ङ्जहभार आयोहण गनिको ङ्झनङ्झभत्त ऩैठायी गने नेऩारभा िऩत 
हङ्टने भङ्छदया तथा च ङ्टयोट फाहेकका भारवस्तङ्टहरूभा दश 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी बन्साय भहसङ्टर राग्ने बएभा दश 
प्रङ्झतशत भाि बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

 मस्ता दररे ऩैठायी गने नेऩारभा िऩत नहङ्टने भारवस्तङ्टको 
हकभा दयफन्दी फभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर धयौटीभा ङ्झरई 
भारवस्तङ्ट ङ्जपताि गयेऩङ्झछ धयौटी यकभ ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(ट) नेऩार सयकाय, सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ग्राभकण ऺेिभा सेवा ऩङ्टर् माउने दूयसञ्चाय सेवा 
प्रदामक वा दूयसञ्चाय सेवा स्थाऩना गयी सञ्चारन गने 
सयकायी वा ङ्झनजक ऺेिका ङ्झनकामरे एक्सचेन्ज स्थाऩना 
तथा नेटवकि  ङ्जवस्तायका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८५४४.२०.०० भा ऩने केवङ्टर तथा उऩशकषिक 
८५०७.२०.०० भा ऩने ब्माट्रीभा सात प्रङ्झतशत  बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ।   

(ठ) उऩशकषिक ९०१८.३१.०० भा ऩने ङ्झसङ्चयञ्ज उत्ऩादन गने 
उद्योग य प्राङ्जष्टक दाना प्रमोग गयी सोझै स्राइन ऩानक 
उत्ऩादन गने उद्योगरे आवश्मक ऩने ऩङ्चयभाणसम्भको 
प्राङ्जष्टक दानाभा उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी 
गदाि दङ्टई दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर  
राग्नेछ। उद्योग ङ्जवबागरे मसयी ङ्झसपाङ्चयस गदाि उद्योगरे 
उत्ऩादन तथा ङ्झफिी गयेको ङ्झसङ्चयञ्ज वा स्राइन फोतरको 
ऩङ्चयभाण, त्मस्तो वस्तङ्ट उत्ऩादन गदाि राग्ने प्राङ्जष्टक 
दानाको ऩङ्चयभाण य िऩत अनङ्टऩात सभेतका आधायभा एक 
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आङ्झथिक वषिको राङ्झग आवश्मक ऩने प्राङ्जष्टक दानाको 
ऩङ्चयभाण एकैऩटक ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ। 

(ड) भङ्टटङ्टको शल्मङ्जिमा गदाि प्रमोग हङ्टन े उऩशकषिक 
९०१८.९०.9० भा ऩने कष्टभ ट्यूङ्जवङ्ग प्माक 
(सक.ङ्जट.ऩक.) उत्ऩादन गने उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको 
राङ्झग आवश्मक ऩने ऩङ्चयभाणसम्भको उऩशकषिक 
३९१७.३९.०० भा ऩने भेङ्झडकर ऩक.ङ्झब.सक. ट्यूव य 
सोको सहामक साभग्रक उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ऩैठायी गदाि दश प्रङ्झतशत  बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(ढ) एक सम वटा बन्दा फढी दङ्टधारङ्ट गाई वा बैंसक ऩाल्ने ऩशङ्ट 
पाभि य कृङ्जष सहकायीरे आफ्नो प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त नेऩार 
सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने शकषिक ८७.०४ अन्तगित ऩने 
जङ्टनसङ्टकै एउटा ढङ्टवानकको साधनभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। त्मस्तो ढङ्टवानकका 
साधन ऩैठायी गयेका ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण 
वा नाभसायी गनि ऩाइनेछैन। 

(ण) ङ्ञचमा उद्योगरे ङ्ञचमा ढङ्टवानक गने प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त 
उऩशकषिक ८७०४.२१.२० भा ऩने ङ्जऩकअऩ वा 
उऩशकषिक ८७०४.३२.०० भा ऩने ङ्झभङ्झन ट्रक नेऩार 
सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गयेभा सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण वा 
नाभसायी गनि नऩाउन े गयी एक ऩटकका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको सॊख्माभा बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ्-  
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(अ)    दश ङ्जवगाहादेङ्ञि तकस ङ्जवगाहासम्भ ऺेिपरभा 
ङ्ञचमा िेतक गयी ङ्ञचमा उत्ऩादन गने उद्योगराई 
एउटा, 

(आ)   तकस ङ्जवगाहाबन्दा फढी ऺेिपरभा ङ्ञचमा िेतक 
गयी ङ्ञचमा उत्ऩादन गने उद्योगराई दङ्टई  वटा। 

(त) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩशङ्टऩन्छी ऩारन उद्योग, कृङ्जष पभि तथा 
कम्ऩनक एवॊ कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे ऩैठायी गने कृङ्जषजन्म 
उत्ऩादन सङ्टयङ्ञऺत गनि ङ्झनभािण गङ्चयने शकत बण्डायको राङ्झग 
आवश्मक ऩने उऩशकषिक ३९२५.९०.२० भा ऩने ऩप 
स्माण्डङ्जवच वार एण्ड रुप प्मानरहरुभा दश प्रङ्झतशत 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(थ) नेऩार सयकाय, ङ्ञशऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्ञशऺण सॊस्थारे ङ्जवद्याथी ल्माउने 
रैजाने प्रमोजनका राङ्झग तकस सकटबन्दा फढी ऺभताको 
उऩशकषिक ८७०२.१०.१०, ८७०२.२०.१०, 
८७०२.३०.१०, ८७०२.४०.१०, ८७०२.९०.१० भा 
ऩने एउटा फस ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ।  

 मसयी ऩैठायी गयेको फस ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे दश 
वषिसम्भ अरु कसैराई ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी वा 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हक हस्तान्तयण गनि  ऩाइने छैन। दश 
वषि नऩङ्टगक ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
हक हस्तान्तयण गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩूयै 
भहसङ्टर राग्नेछ। 

(द) नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार सयकायफाट स्वककृङ्झत प्राप्त ङ्झनजक स्वास््म 



 

281 
 

सॊस्थारे ऩैठायी गने भगृौरा उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक  
९०१८.९०.9० भा ऩने हेभो डामराइङ्झसस भेङ्झसन, डाइराङ्झसस 
ङ्चयप्रोसेसय, डामराइजय य मसको ट्यूङ्जवङ्ग; उऩशकषिक 
९४०२.९०.२० भा ऩने डाइराङ्झसस फेड तथा उऩशकषिक 
९४०२.९०.९० भा ऩने कङ्ट सी, भङ्टटङ्टको योग ङ्झनदान तथा 
उऩचायभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक ९०१८.१२.०० भा ऩने 

इकोकाङ्झडिमोग्राप; उऩशकषिक ९०१८.९०.9० भा ऩने ङ्झबङ्झडमो 
स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेङ्झसन य ङ्झडफ्रीङ्झब्ररेटय, क्मान्सय 

योगको ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग हङ्टन े उऩशकषिक  
९०२२.१२.०० भा ऩने ऩोङ्ञजट्रोन इङ्झभशन टोभोग्रापी (ऩेट) 
स्क्मान भेङ्झसन, कम्प्मूटेड टोभोग्रापी (ङ्झस.टी.) स्क्मान भेङ्झसन, 

भेभोग्रापी; उऩशकषिक ९०२२.२१.०० भा ऩने बे्रसकथेयाऩक य 

ङ्झरङ्झनमय एङ्ञक्सरयेटय; योग ङ्झनदानभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक 
९०१८.१९.९० भा ऩने फ्रो साइटोङ्झभटय, नेक्स्ट जेनेयेशन 

ङ्झसक्वेन्सय, प्रोङ्जटन भाइिोएयी प्रेटपभि भङ्ञल्टप्रेक्स ङ्चयमर 

टाइभ ङ्जऩ.सक.आय. य उऩशकषिक  ९०१८.१३.०० भा ऩने 

म्माग्नेङ्जटक ङ्चयजोनेन्स इभेङ्ञजङ्ग (एभ.आय.आई.) भेङ्झसनभा 
राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ध)  ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा बेटेङ्चयनयी अस्ऩताररे 
ऩैठायी गने उऩशकषिक ८५४३.७०.9० भा ऩने भेटर 
ङ्झडटेक्टय, उऩशकषिक ९०१८.१२.०० भा ऩने  
अल्ट्रासाउण्ड, उऩशकषिक  ९०१८.९०.9० भा ऩने ग्मास 
एनेस्थेङ्झसमा सेट,  उऩशकषिक  ९०२२.१४.०० भा ऩने 
एक्स-ये भेङ्झसनभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ। 

(न)  नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा भोफाइर बेटेङ्चयनयी सेवा प्रदान गने सॊस्थारे 
भोफाइर बेटेङ्चयनयी सेवा सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने 
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बेटेङ्चयनेयी एम्फङ्टरेन्स य प्रमोगशारा तथा डामोगनोङ्जष्टक 
सङ्टङ्जवधा जङ्झडत उऩशकषिक 8705.90.90 भा ऩने भोटय 
गाडक  ऩैठायी गदाि राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा ऩचास प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ऩ) उद्योग ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा भास्क फनाउन े उद्योगरे 
सङ्ञजिकर भास्क फनाउनका राङ्झग कच्चा ऩदाथिको रुऩभा 
ऩैठायी गने उऩशकषिक ५६०३.११.०० य  
५६०३.९१.०० भा ऩने नफङ्टङ्झनएका कऩडा, उऩशकषिक 
५६०४.१०.०० भा ऩने इराङ्जष्टक डोयी य शकषिक 
७२.२६ भा ऩने ङ्ञिमा नराग्ने स्ऩातको स्ट्रीऩ ऩैठायी 
गदाि ऩाॉच प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ। 

(प)  तयाईभा ऩाॉच हेक्टय बन्दा फढी य ऩहाड तथा ङ्जहभारभा 
तकन हेक्टय बन्दा फढी ऺेिपरभा साभूङ्जहक कृङ्जष िेतक 
गने कृङ्जष सहकायी सॊस्थारे आफ्नो उत्ऩादन ढङ्टवानक गने 
प्रमोजनका राङ्झग नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी 
ङ्जवकास भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गने उऩशकषिक 
८७०४.21.10 य ८७०४.२२.१० भा ऩने डफर क्माफ 
ङ्जऩकअऩ, उऩशकषिक 8704.21.50, 8704.22.96 
य 8704.90.10 भा ऩने प्रङ्ञशतक प्रणारी (येङ्जफ्रजयेङ्जटङ्ग 
ङ्झसष्टभ) जडान गङ्चयएको ढङ्टवानक साधन फाहेक जङ्टनसङ्टकै 
प्रकायका एउटा ढङ्टवानकको साधनभा राग्ने बन्साय भहसङ्टरभा 
ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। त्मस्तो ढङ्टवानकका साधन ऩैठायी 
गयेका ङ्झभङ्झतरे सात वषिसम्भ ङ्झफिी ङ्जवतयण वा नाभसायी गनि 
ऩाइनेछैन। 

१६. कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क राग्ने्  देहामका भारवस्तङ्टहरू बायत य जनवादी गणतन्ि 

चकनको स्वशाङ्झसत ऺेि ङ्झतब्फतफाट स्थर भागि हङ्टॉदै नेऩारभा ऩैठायी हङ्टॉदा बन्साय 
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भहसङ्टर ऩूणिरूऩरे छङ्टट हङ्टनेछ य देहाम फभोङ्ञजभको दयभा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क 

राग्नेछ्- 

(१)  देहामका उऩशकषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे कृङ्जष 
सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नछे्- 

 

बाग ०१     

0101.21.00 0101.29.00 0101.30.00 0101.90.00 0102.21.00 

0102.29.00 0102.31.00 0102.39.00 0102.90.00 0103.10.00 

0103.91.00 0103.92.00 0104.10.00 0105.11.00 0105.12.00 

0105.13.00 0105.14.00 0105.15.00 0106.11.00 0106.12.00 

0106.13.00 0106.14.00 0106.19.00 0106.20.00 0106.31.00 

0106.32.00 0106.33.00 0106.39.00 0106.41.00 0106.49.00 

0106.90.00     

बाग ०३     

0302.13.00 0302.14.00 0302.19.00 0302.21.00 0302.22.00 

0302.23.00 0302.24.00 0302.29.00 0302.31.00 0302.32.00 

0302.33.00 0302.34.00 0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00 

0302.81.00 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00 0303.19.00 

0303.23.00 0303.24.00 0303.25.00 0303.29.00 0303.32.00 

0303.41.00 0303.42.00 0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00 

0303.46.00 0303.49.00 0303.51.00 0303.53.00 0303.54.00 

0303.55.00 0303.56.00 0303.57.00 0303.59.00 0303.63.00 

0303.64.00 0303.65.00 0303.66.00 0303.67.00 0303.68.00 

0303.69.00 0303.81.00 0303.82.00 0303.83.00 0303.84.00 

0303.89.00     

बाग ०५     

0506.10.00 0506.90.00    

बाग ०६     

0601.10.00 0601.20.00 0602.10.00 0602.20.00 0602.30.00 
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0602.40.00 0602.90.00 0604.20.00 0604.90.00  

बाग ०७     

0705.11.00 0705.19.00 0705.21.00 0705.29.00 0710.40.00 

0711.20.00 0712.33.00    

बाग ०८     

0801.12.00 0801.19.00 0804.20.10 0806.10.00 0809.10.00 

0809.21.00 0809.29.00 0810.20.00 0810.40.00 0810.50.00 

0810.60.00     

बाग १०     

1001.11.00 1001.19.00 1001.91.00 1001.99.00 1002.10.00 

1002.90.00 1003.10.00 1003.90.00 1004.10.00 1004.90.00 

1005.10.00 1005.90.00 1006.10.10 1006.10.90 1007.10.00 

1007.90.00 1008.10.00 1008.21.00 1008.29.00 1008.30.00 

1008.40.00 1008.50.00 1008.60.00 1008.90.00  

बाग १२     

1207.21.00 1207.29.00 1208.10.00 1208.90.00 1209.10.00 

1209.21.00 1209.22.00 1209.23.00 1209.24.00 1209.25.00 

1209.29.00 1209.30.00 1209.91.10 1209.91.20 1209.91.30 

1209.91.40 1909.91.50 1209.91.90 1209.99.00 1210.10.00 

1210.20.00 1211.20.00 1211.30.00 1211.40.00 1211.50.00 

1211.90.10 1211.90.90 1213.00.00 1214.10.00 1214.90.00 

बाग १४     

1401.10.00 1401.20.00 1401.90.00 1404.20.00 1404.90.40 

1404.90.90     

बाग १५     

1521.90.00     

 द्रष्टव्म् 
 भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित उऩशकषिक १००१.११.०० य 1001.91.00 

भा ऩने गहङ्टॉको फकउ, उऩशकषिक १००५.१०.०० भा ऩने भकैको 
फकउ, उऩशकषिक १००६.१०.१० भा ऩने धानको फकउ तथा 
उऩशकषिक १२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, 
१२०९.९१.४०, १२०९.९१.५०  य १२०९.९१.९० भा ऩने 
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तयकायीको फकउभा फकउ फकजन गङ्टणस्तय ङ्झनमन्िण केन्द्रको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टॉदा एक प्रङ्झतशत कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नेछ। 

 (२)  देहामका उऩशकषिकभा ऩने भारवस्तङ्टभा नौ प्रङ्झतशतका दयरे कृङ्जष 
सङ्टधाय शङ्टल्क राग्नछे्- 

 

बाग ०१     

0104.20.00 0105.94.00 0105.99.00   

बाग ०३     

0301.11.00 0301.19.00 0301.91.00 0301.92.00 0301.93.00 

0301.94.00 0301.95.00 0301.99.00 0302.11.00 0302.41.00 

0302.42.00 0302.43.00 0302.44.00 0302.45.00 0302.46.00 

0302.47.00 0302.49.00 0302.51.00 0302.52.00 0302.53.00 

0302.54.00 0302.55.00 0302.56.00 0302.59.00 0302.71.00 

0302.72.00 0302.73.00 0302.74.00 0302.79.00 0302.82.00 

0302.83.00 0302.84.00 0302.85.00 0302.89.00 0302.91.00 

0302.92.00 0302.99.00 0303.14.00 0303.26.00 0303.31.00 

0303.33.00 0303.34.00 0303.39.00 0303.91.00 0303.92.00 

0303.99.00 0304.31.00 0304.32.00 0304.33.00 0304.39.00 

0304.41.00 0304.42.00 0304.43.00 0304.44.00 0304.45.00 

0304.46.00 0304.47.00 0304.48.00 0304.49.00 0304.51.00 

0304.52.00 0304.53.00 0304.54.00 0304.55.00 0304.56.00 

0304.57.00 0304.59.00 0304.61.00 0304.62.00 0304.63.00 

0304.69.00 0304.71.00 0304.72.00 0304.73.00 0304.74.00 

0304.75.00 0304.79.00 0304.81.00 0304.82.00 0304.83.00 

0304.84.00 0304.85.00 0304.86.00 0304.87.00 0304.88.00 

0304.89.00 0304.91.00 0304.92.00 0304.93.00 0304.94.00 

0304.95.00 0304.96.00 0304.97.00 0304.99.00  

बाग ०४     

0401.10.00 0401.20.00 0401.40.00 0401.50.00 0407.11.00 
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0407.19.00 0407.21.00 0407.29.00 0407.90.00 0409.00.10 

बाग ०६     

0603.11.00 0603.12.00 0603.13.00 0603.14.00 0603.15.00 

0603.19.00 0603.90.00    

बाग ०७     

0701.10.00 0701.90.00 0702.00.00 0703.10.00 0703.20.00 

0703.90.00 0704.10.00 0704.20.00 0704.90.00 0706.10.00 

0706.90.00 0707.00.00 0708.10.00 0708.20.00 0708.90.00 

0709.20.00 0709.30.00 0709.40.00 0709.51.00 0709.59.00 

0709.60.00 0709.70.00 0709.91.00 0709.92.00 0709.93.00 

0709.99.00 0710.10.00 0710.21.00 0710.22.00 0710.29.00 

0710.30.00 0710.80.00 0710.90.00 0711.40.00 0711.51.00 

0711.59.00 0711.90.00 0712.20.00 0712.31.00 0712.32.00 

0712.39.00 0712.90.90 0713.39.00 0713.40.10 0713.40.90 

0713.50.00 0713.90.10 0713.90.90   

बाग ०8     

0803.10.00 0803.90.00 0804.30.00 0804.40.00 0804.50.00 

0805.10.00     

0805.21.00 0805.22.00 0805.29.00 0805.40.00 0805.50.00 

0805.90.00 0807.11.00 0807.19.00 0807.20.00 0808.10.00 

0808.30.00 0808.40.00 0809.30.00 0809.40.00 0810.10.00 

0810.30.00 0810.70.00 0810.90.10 0810.90.20 0810.90.90 

बाग ०९     

0910.11.10 0910.30.10    

बाग १0     

1006.20.00 1006.३0.10 1006.३0.90 1006.४0.00  

बाग ११     

1101.00.00 1102.20.00 1102.90.00 1103.11.10 1103.11.90 

1103.13.00 1103.19.00 1103.20.00 1104.12.00 1104.19.00 

1104.22.00 1104.23.00 1104.29.00 1104.30.00  
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बाग १२     

1201.10.00 1201.90.00 1202.30.00 1202.41.00 1202.42.00 

1206.00.00 1207.40.00 1207.99.00 1212.91.00 1212.92.00 

1212.93.00 1212.94.00 1212.99.00   

बाग १७     

1701.13.10 1701.14.10    

बाग २३     

2304.00.00 2305.00.00 2306.10.00 2306.20.00 2306.30.00 

2306.41.00 2306.49.00 2306.50.00 2306.60.00 2306.90.00 

१७. बन्साय भहसङ्टर तथा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क ऩूणि छङ्टट हङ्टने्  देहामका भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गदाि बन्साय भहसङ्टर तथा कृङ्जष सङ्टधाय शङ्टल्क ऩूणि रूऩभा छङ्टट हङ्टनेछ्-   
(क) उऩशकषिक ०१०५.११.००, ०१०५.१२.००, ०१०५.१३.००, 

०१०५.१४.००, ०१०५.१५.००, ०१०५.९४.००, 
०१०५.९९.०० य ०१०६.३३.०० भा ऩने प्रजननक्ा राङ्झग 
ऩैठायी हङ्टने (प्मायेन्ट स्टक) चल्राहरू। 

(ि) उऩशकषिक ०६०१.१०.००, ०६०१.२०.००, ०६०२.१०.००, 
०६०२.२०.००, ०६०२.३०.००, ०६०२.४०.०० य 
०६०२.९०.०० भा ऩने परपूर तथा पूरका गाना तथा 
जयाहरू, परपूर तथा पूरका ङ्झफरूवा य करभक ङ्झफरूवाहरू य 
उऩशकषिक १२०९.३०.०० भा ऩने पूरको फकउ ङ्झफजन।  

(ग) कङ्ट िङ्टयाको दाना उत्ऩादन गने उद्योग वा ह्याचयी पभिहरूरे ऩैठायी 
गने कङ्ट िङ्टयाको दानाभा प्रमोग हङ्टने उऩशकषिक ०५०६.१०.०० य 
०५०६.९०.०० भा ऩने हाडको धङ्टरो य अवशेष। 

(घ)  नेऩारभा जैङ्जवक भर उत्ऩादन गने गयी दताि बएका उद्योगरे 
जैङ्जवक भरको उत्ऩादनका राङ्झग ऩैठायी गने उऩशकषिक 
२३०६.९०.०० भा ऩने ङ्झनभिरी य अण्डकिरी। 
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(ङ) जैङ्जवक इन्धन उत्ऩादनको राङ्झग ऩैठायी गङ्चयन े उऩशकषिक 
१४०४.९०.९० भा ऩने सङ्ञजवन (Jatropha) को दाना तथा फकउ 
(ङ्झसड्स)्। 

(च) ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबागको ङ्झसपाङ्चयसभा नश्ल सङ्टधायको राङ्झग ऩैठायी गङ्चयन े
बाग १ भा ऩने जकङ्जवत चौऩामा ऩशङ्ट। 

(छ) नेऩार सयकाय, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास भन्िारमको  
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी गङ्चयने उङ्ङत जातका परपूरका ङ्झफरुवा। 

१८. भारवस्तङ्टको ऩैठायी सम्फन्धक ङ्जवशेष व्मवस्था् (१) व्मावसाङ्जमक प्रमोजनका 
राङ्झग भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि एक ऩटकभा एउटा कन्साईनभेन्टफाट तोकेका 
वस्तङ्ट वगीकयण बागभा ऩने उस्तै प्रकृङ्झतका भारवस्तङ्ट भाि ऩैठायी गनि ऩाइन े
गयी नेऩार सयकाय, अथि भन्िारमरे तोक्न सक्नेछ। मसयी तोकेको बन्दा 
पयक ङ्जकङ्झसभका भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ऩाइएभा पयक ऩाएजङ्झत 
भारवस्तङ्टभा राग्ने भहसङ्टर य सोको शतप्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी बन्साय 
अङ्झधकृतरे जाॉचऩास गनि सक्नछे।   
 (२) व्मावसाङ्जमक प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी हङ्टने िाद्य साभग्रक वा 
सोको प्माङ्जकङ्गभा भारवस्तङ्टको ब्राण्ड, रेवर, रेवरभा कच्चा ऩदाथिको 
ङ्झभश्रण य उऩबोग्म ङ्झभङ्झत तथा िाद्य साभग्रक फाहेकका अन्म तमायी 
भारवस्तङ्टको हकभा सो भारवस्तङ्ट वा सोको प्माङ्जकङ्गभा भारवस्तङ्टको ब्राण्ड य 
रेवर सभेत िङ्टराएको हङ्टन ङ्ट          ऩनेछ। मस्तो ङ्जववयण निङ्टरेको 
भारवस्तङ्ट य नक् करी भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेको वा गनि िोजेको ऩाइएभा 
त्मस्तो भारवस्तङ्ट बन्साय अङ्झधकृतरे जपत गनेछ। मसयी जपत गङ्चयएको 
भारवस्तङ्ट  सडाउन राग्ने िचि सभेत ऩैठायीकतािफाट असङ्टर गनेछ। 
 (३) नेऩारङ्झबि प्रतकतऩिद्वाया ऩैठायी हङ्टन े भारवस्तङ्टको हकभा 
प्रतकतऩि िोल्दाकै अवस्थाभा य अन्म फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी भापि त ब ङ्टिानक हङ्टने 
गयी ऩैठायी बएको भारवस्तङ्टहरूको हकभा प्रोपभाि इन्भ्वाइस तथा ङ्झतनका 
फकजकभा भारवस्तङ्टको ङ्जकटानक (स्ऩेङ्झसङ्जपक) ङ्जववयण, वस्तङ्ट वगीकयण 
शकषिक, प्रत्मेक वस्तङ्टको प्रङ्झत एकाई भूल्म य ऩङ्चयभाण, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक तथा 
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मथासम्बव भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय भोडेर नम्फय य कम्ऩनक सभेत 
िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। भारवस्तङ्ट धनक वा बन्साय एजेन्टरे ऩैठायी गने भारवस्तङ्टको 
घोषणा गदाि फकजकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्टराई प्रऻाऩनऩिभा अरग अरग 
घोषणा (ङ्झसङ्गर इन्ट्री) गनङ्टि ऩनेछ। भारवस्तङ्टराई अरग अरग घोषणा 
(ङ्झसङ्गर इण्ट्री) गयेको नऩाइएभा वा प्रतकतऩि, प्रोपभाि इन्भ्वाइस तथा 
ङ्झतनका फकजकभा भारवस्तङ्टको ङ्जकटानक (स्ऩेङ्झसङ्जपक) ङ्जववयण, वस्तङ्ट वगीकयण  
शकषिक, प्रत्मेक वस्तङ्टको प्रङ्झत एकाई भूल्म, ऩङ्चयभाण, उत्ऩङ्ञत्तको भङ्टरङ्टक, 
भारवस्तङ्टको प्रकृङ्झत अनङ्टसायको भोडेर नॊ. य कम्ऩनक जस्ता ङ्जववयण उल्रेि 
गयेको नऩाइएभा बन्साय अङ्झधकृतरे सो फभोङ्ञजभ घोषणा गनि रगाई त्मस्ता 
भारवस्तङ्टभा बन्सायरे ङ्झनधाियण गयेको भूल्मको दङ्टई प्रङ्झतशत य भहसङ्टर 
नराग्न े भारवस्तङ्ट बएभा भूल्मको एक प्रङ्झतशत थऩ यकभ असङ्टर गयी 
जाॉचऩास गनि सक्नेछ। 
   (४) तमायी भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेऩङ्झछ प्माङ्जकङ्गभा  अङ्झनवामि रुऩभा 
आमातकताि य फजाय ङ्जवतयकको ऩूया ङ्जववयण बएको रेवर रगाएय भाि 
फजायभा ङ्झफिीको राङ्झग ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।तोके फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड ऩूया 
नगयी फजायभा ऩठाएको ऩाइएभा अनङ्टगभन गने अङ्झधकायीरे मस्तो भारवस्तङ्ट 
जपत गनि सक्नेछ। 

 १९. सॊवेदनशकर सूचकका भारवस्तङ्टभा भहसङ्टर छङ्टट नहङ्टने्  साफ्टा सम्झैाता अन्तगित 
नेऩार सयकायको सॊवेदनशकर सूचकभा ऩयेका देहामका उऩशकषिकका 
भारवस्तङ्टभा अनङ्टसूचकको दपा ६ फभोङ्ञजभ छङ्टट प्रदान गङ्चयने छैन:  

 तय मस अनङ्टसूचकका अन्म दपाहरूफाट राग्ने बन्साय भहसङ्टर ऩूणि 
वा आॊङ्ञशक छङ्टट ङ्छदइएकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(१) साकि  भङ्टरङ्टकभध्मे गैयकभङ्जवकङ्झसत भङ्टरङ्टकको राङ्झग रागू हङ्टन ेसॊवेदनशकर 
भारवस्तङ्टको उऩशकषिकको सूचक्- 
 

बाग-४     

0402.10 0402.21 0402.29 0402.91 0402.99 

0405.10 0405.20 0405.90   
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बाग-७     

0712.90 0713.10 0713.20 0713.31 0713.32 

बाग-८     

0801.32 0८02.70 0802.80 0802.90 0805.10 

बाग-९     

0901.11 0901.12 0901.21 0901.22 0901.90 

0902.10 0902.20 0902.30 0902.40 0908.31 

0908.32 0910.91 0910.99   

बाग-११     

1107.10 1107.20    

बाग-१५     

1507.90 1511.90 1512.19 1514.11 1514.19 

1514.91 1514.99 1515.29 1516.20 1517.10 

बाग-१७     

1701.13 1701.14 1701.91 1701.99 1703.10 

1703.90 1704.10 1704.90   

बाग-१८     

1806.10 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90 

बाग-१९     

1902.11 1902.19 1902.20 1902.30 1905.10 

1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90 

बाग-२०     

2007.99 2008.19 2008.93 2008.99 2009.11 

2009.12 2009.1९ 2009.21 2009.29 2009.31 

200939 2009.41 2009.49 2009.50 2009.61 
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2009.69 2009.७1 2009.79 2009.81 2009.89 

2009.90     

बाग-२१     

2103.10 2103.20 2103.90 2104.10 2104.20 

2106.10 2106.90    

बाग-२२     

2201.10 2201.90 2202.10 2202.91 2202.99 

2203.00 2204.10 2204.21 2204.22 2204.29 

2204.30 2205.10 2205.90 2206.00 2207.10 

2207.20 2208.20 2208.30 2208.40 2208.50 

2208.60 2208.70 2208.90   

बाग-२४     

2401.10 2401.20 2401.30 2402.10 2402.20 

2402.90 2403.11 2403.19 2403.91 2403.99 

बाग-२५     

2515.12 2515.20 2516.12 2516.20 2516.90 

2517.41 2517.49 2523.10 2523.21 2523.29 

2523.30 2523.90    

बाग-२७     

2710.12 2710.19 2710.20   

बाग-३२     

3206.11 3206.19 3206.20 3206.41 3206.42 

3206.49 3206.50 3208.10 3208.20 3208.90 

3209.10 3209.90 3210.00   
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बाग-३३     
3304.10 3304.20 3304.30 3304.91 3304.99 
3305.10 3305.20 3305.30 3305.90 3307.10 
3307.20 3307.30 3307.49 3307.90  
बाग-३४     

3401.11 3401.19 3401.20 3401.30 3402.11 
3402.12 3402.13 3402.19 3402.20 3402.90 
3405.10 3405.20 3405.30 3405.40 3405.90 

बाग-३६     

3605.00     

बाग-३८     

3814.00 3819.00    

बाग-३९     

3916.10 3916.20 3916.90 3917.10 3917.21 

3917.22 3917.23 3917.29 3917.31 3917.32 

3917.33 3917.39 3917.40 3918.10 3918.90 

3919.10 3919.90 3920.10 3920.20 3920.30 

3920.43 3920.49 3920.51 3920.59 3920.61 

3920.62 3920.63 3920.69 3920.71 3920.73 

3920.79 3920.91 3920.92 3920.93 3920.94 

3920.9९ 3921.11 3921.12 3921.13 3921.14 

3921.19 3921.90 3922.10 3922.20 3922.90 

3923.10 3923.21 3923.29 3923.30 3923.50 

3923.90 3924.10 3924.90 3925.10 3925.20 

3925.30 3925.90 3926.10 3926.20 3926.30 
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3926.40 3926.90    

बाग-४०     

4011.10 4011.20 4011.40 4011.70 4011.80 

4011.90 4012.11 4012.12 4012.19 4012.20 

4012.90 4013.10 4013.90 4016.10  

बाग-४२     

4202.11 4202.12 4202.19 4202.21 4202.22 

4202.29 4202.31 4202.32 4202.39 4202.91 

4202.92 4202.9९ 4205.00   

बाग-४८     

4802.10. 4802.20 4802.40 4802.54 4802.55 

4802.56 4802.57 4802.58 4802.61 4802.62 

4802.69 4810.13 4810.14 4810.19 4810.22 

1810.29 4810.31 4810.32 4810.39 4810.92 

4810.99 4811.10 4811.41 4811.49 4811.51 

4811.59 4811.60 4811.90 4816.20 4816.90 

4817.10 4817.20 4817.30 4818.10 4818.20 

4818.30 4818.50 4818.90 4819.10 4819.20 

4819.30 4819.40 4819.50 4819.60 4820.10 

4820.20 4820.30 4820.40 4820.50 4820.90 

4821.10 4821.90    

बाग-४९     

4909.00 4910.00 4911.10 4911.91 4911.99 

बाग-५२     
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5210.11 5210.19 5210.21 5210.29 5210.31 

5210.32 5210.39 5210.41 5210.49 5210.51 

5210.59 5211.11 5211.12 5211.19 5211.20 

5211.31 5211.32 5211.39 5211.41 5211.42 

5211.43 5211.49 5211.51 5211.52 5211.59 

बाग-५३     

5310.10 5310.90    

बाग-५४     

5407.10 5407.20 5407.30 5407.41 5407.42 

5407.43 5407.44 5407.51 5407.52 5407.53 

5407.54 5407.61 5407.69 5407.71 5407.72 

5407.73 5407.74 5407.81 5407.82 5407.83 

5407.84 5407.91 5407.92 5407.93 5407.94 

5408.10 5408.21 5408.22 5408.23 5408.24 

5408.31 5408.32 5408.33 5408.34  

बाग-५५     

5512.11 5512.19 5512.21 5512.29 5512.९1 

5512.99 5513.11 5513.12 5513.13 5513.19 

5513.21 5513.23 5513.29 5513.31 5513.39 

5513.41 5513.49 5514.11 5514.12 5514.19 

5514.21 5514.22 5514.23 5514.29 5514.30 

5514.41 5514.42 5514.43 5514.49 5515.11 

5515.12 5515.13 5515.19 5515.21 5515.22 

5515.29 5515.91 5515.99 5516.11 5516.12 
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5516.13 5516.14 5516.21 5516.22 5516.23 

5516.24 5516.31 5516.32 5516.33 5516.34 

5516.41 5516.42 5516.43 5516.44 5516.91 

5516.92 5516.93 5516.94   

बाग-५६     

5601.21 5601.22 5601.29 5601.30  

बाग-५७     

5701.10 5701.90 5702.10 5702.20 5702.31 

5702.32 5702.39 5702.41 5702.42 5702.49 

5702.50 5702.91 5702.92 5702.99 5703.10 

5703.20 5703.30 5703.90 5704.10 5704.20 

5704.90 5705.00    

बाग-५९     

5903.10 5903.20 5903.90 5904.10 5904.90 

5906.10 5906.91 5906.99   

बाग-६०     

6001.10 6001.21 6001.22 6001.29 6001.91 

6001.92 9001.99 6002.40 6002.90 6003.10 

6003.20 6003.30 6003.40 6003.90 6004.10 

6004.90 6005.21 6005.22 6005.23 6005.24 

6005.35 6005.36 6005.37 6005.38 600५.39 

6005.41 6005.42 6005.43 6005.44 6005.90 

6006.10 6006.21 6006.22 6006.23 6006.24 

6006.31 6006.32 6006.33 6006.34 6006.41 
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6006.42 6006.43 6006.44 6006.90  

बाग-६१     

6101.20 6101.30 6101.90 6102.10 6102.20 

6102.30 6102.90 6103.10 6103.22 6103.23 

6103.29 6103.31 6103.32 6103.33 6103.39 

6103.41 6103.42 6103.43 6103.49 6104.13 

6104.19 6104.22 6104.23 6104.29 6104.31 

6104.32 6104.33 6104.39 6104.41 6104.42 

6104.43 6104.44 6104.49 6104.51 6104.52 

6104.53 6104.59 6104.61 6104.62 6104.63 

6104.69 6105.10 6105.20 6105.90 6106.10 

6106.20 6106.90 6107.11 6107.12 6107.19 

6107.21 6107.22 6107.29 6107.91 6107.99 

6108.11 6108.19 6108.21 6108.22 6108.29 

6108.31 6108.32 6108.39 6108.91 6108.92 

6108.99 6109.10 6109.90 6110.11 6110.12 

6110.19 6110.20 6110.30 6110.90 6111.20 

6111.30 6111.90 6112.11 6112.12 6112.19 

6112.20 6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 

6113.00 6114.20 6114.30 6114.90 6115.10 

6115.21 6115.22 6115.29 6115.30 6115.94 

6115.95 6115.96 6115.99 6116.10 6116.91 

6116.92 6116.93 6116.99 6117.10 6117.80 

बाग-६२     
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6201.11 6201.12 6201.13 6201.19 6201.91 

6201.92 6201.93 6201.99 6202.11 6202.12 

6202.13 6202.19 6202.91 6202.92 6202.93 

6202.99 6203.11 6203.12 6203.19 6203.22 

6203.23 6203.29 6203.31 6203.32 6203.33 

6203.39 6203.41 6203.42 6203.43 6203.49 

6204.11 6204.12 6204.13 6204.19 6204.21 

6204.22 6204.23 6204.29 6204.31 6204.32 

3204.33 6204.39 6204.41 6204.42 6204.43 

6204.44 6204.49 6204.51 6204.52 6204.53 

6204.59 6204.61 6204.62 6204.63 6204.69 

6205.20 6205.30 6205.90 6206.10 6206.20 

6206.30 6206.40 6206.90 6207.11 6207.19 

6207.21 6207.22 6207.29 6207.91 6207.99 

6208.11 6208.19 6208.21 6208.22 6208.29 

6208.91 6208.92 6208.99 6209.20 6209.30 

6209.90 6210.10 6210.20 6210.30 6210.40 

6210.50 6211.11 6211.12 6211.20 6211.32 

6211.33 6211.39 6211.42 6211.43 6211.49 

6212.10 6212.20 6212.30 6212.90 6213.20 

6213.90 6214.10 6214.20 6214.30 6214.40 

6214.90 6215.10 6215.20 6215.90 6216.00 

बाग-६३     

6301.10 6301.20 6301.30 6301.40 6301.90 

6302.10 6302.21 6302.22 6302.29 6302.31 
6302.32 6302.39 6302.40 6302.51 6302.53 
6302.59 6302.60 6302.91 6302.93 6302.99 
6303.12 6303.19 6303.91 6303.92 6303.99 
6305.10 6305.20 6305.32 6305.33 6305.39 
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6305.90 6306.12 6306.19 6306.22 6306.29 
6306.30 6306.40 6306.90   
बाग-६४     

6401.10 6401.92 6401.99 6402.12 6402.19 
6402.20 6402.91 6402.99 6403.12 6403.19 
6403.20 6403.40 6403.51 6403.59 6403.91 
6403.99 6404.11 6404.19 6404.20 6405.10 
6405.20 6405.90    
बाग-६५     

6506.10     
बाग-६८     

6802.10 6802.21 6802.23 6802.29 6802.91 
6802.92 6802.93 6802.99   
बाग-६९     

6904.10 6904.90 6907.21 6907.22 6907.23 
6907.30 6907.40 6910.10 6910.90 6911.10 
6911.90     
बाग-७०     

7003.12 7003.19 7003.20 7003.30 7004.20 

7004.90 7005.10 7005.21 7005.29 7005.30 

7006.00 7007.11 7007.19 7007.21 7007.29 

7008.00 7009.10 7009.91 7009.92 7013.10 

7013.22 7013.28 7013.33 7013.37 7013.41 

7013.42 7013.49 7013.91 7013.99 7020.00 

बाग-७२     

7210.20 7210.30 7210.41 7210.49 7210.50 

7210.61 7210.69 7210.70 7210.90 7212.20 

7212.30 7212.40 7212.50 7212.60 7213.10 

7213.20 7213.91 7213.99 7214.10 7214.20 

7214.30 7214.91 7217.99 7215.10 7215.50 
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7215.90     

बाग-७३     

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 

7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 ७305.90 

7306.11 7306.19 7306.21 7306.29 ७306.30 

7306.40 7306.50 7306.61 7306.69 7306.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

7313.00     

बाग-८०     

8007.00     

बाग-८३     

8302.10 8302.20 302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60 8309.10  

बाग-८४     

8415.10 8415.20 8415.81 8415.82 8415.83 

8415.90 8418.10 8418.21 8418.29 8418.30 

8418.40 8418.50 8418.61 8418.69 8450.11 

8450.12 8450.19 8450.20 8450.90 8451.10 

8451.२१ 8451.90    

बाग-८५     

8504.10 8504.21 8504.31 8504.32 8504.33 

8504.40 8504.50 8506.10 8506.30 8506.40 

8506.50 8506.60 8506.80 8506.90 8507.10 

8507.20 8507.30 8507.40 8507.50 8507.60 

8507.80 8507.90 8510.10 8510.20 8510.30 

8510.90 8528.49 8528.५9 8528.६9 8528.71 
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8528.72 8528.73 8536.10 8536.२0 8536.३0 

8536.41 8536.49 8536.61 8536.70 8539.10 

8539.21 8539.22 8539.29 8539.31 8539.32 

8539.39 8539.41 8539.49 8539.50 8539.90 

8540.11 8544.11 8544.19 8544.20 8544.30 

8544.60     
बाग-८७     

8702.10 8702.20 8702.30 8702.40 8702.90 
8703.10 8703.21 8703.22 8703.23 8703.24 
8703.31 8703.32 8703.33 8703.40 8703.50 
8703.60 8703.70 8703.80 8703.90 8704.10 
8704.21 8704.22 8704.23 8704.31 8704.32 
8704.90 8706.00 8708.10 8708.21 8708.29 
8708.30 8708.40 8708.50 8708.70 8708.80 
8708.91 8708.92 8708.93 8708.94 8708.95 
8708.99 8711.10 8711.20 8711.30 8711.40 
8711.50 8711.60 8711.90 8714.10  
बाग-९६     

9603.21 9608.10 9619.00    
बाग-९७     

9702.00 9703.00 9705.00   

(२)  साकि  भङ्टरङ्टकभध्मे कभङ्जवकङ्झसत भङ्टरङ्टकको ङ्झनङ्झभत्त रागू हङ्टन े सॊवेदनशकर 
भारवस्तङ्टको उऩशकषिकको सूचक्- 

देहामका उऩशकषिक फाहेकका उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञित अन्म उऩशकषिक्- 
 

बाग-७२     

7213.10 7213.20 7213.91 7213.99  

बाग-७३      

7304.11 7304.19 7304.22 7304.23 7304.24 
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7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 

7304.51 7304.59 7304.90 7305.11 7305.12 

7305.19 7305.20 7305.31 7305.39 7305.90 

7308.10 7308.20 7308.30 7308.40 7308.90 

बाग-८३     

8302.10 8302.20 8302.30 8302.41 8302.42 

8302.49 8302.50 8302.60   

बाग-८४      

8451.90     

२०. देहामका उऩशकषिकभा उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट दपा ७ फभोङ्ञजभ  ऩैठायी गयेभा 
सोही दपा फभोङ्ञजभ दय अनङ्टसाय बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ्- 

बाग -१      

0104.20 0105.94 0105.99   

बाग -२      

0204.10 0204.21 0204.22 0204.23 0204.30 

0204.41 0204.42 0204.43 0204.50 0207.11 

0207.12 0207.13 0207.14 0207.24 0207.25 

0207.26 0207.27 0207.41 0207.42 0207.43 

0207.44 0207.45 0207.51 0207.52 0207.53 

0207.54 0207.55 0207.60   

बाग -३     

0301.11 0301.19 0301.91 0301.92 0301.93 

0301.94 0301.95 0301.99 0302.11 0302.41 

0302.42 0302.43 0302.44 0302.45 0302.46 
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0302.4७ 0302.49 0302.51 0302.52 0302.53 

0302.54 0302.55 0302.56 0302.59 0302.71 

0302.72 0302.73 0302.74 0302.79 0302.82 

0302.83 0302.84 0302.85 0302.89 0302.91 

0302.92 0302.99 0303.14 0303.26 0303.31 

0303.33 0303.34 0303.39 0303.91 0303.92 

0303.99 0304.31 0304.32 0304.33 0304.39 

0304.41 0304.42 0304.43 0304.44 0304.45 

0304.46 0304.47 0304.48 0304.49 0304.51 

0304.52 0304.53 0304.54 0304.55 0304.56 

0304.57 0304.59 0304.61 0304.62 0304.63 

0304.69 0304.71 0304.72 0304.73 0304.74 

0304.75 0304.79 0304.81 0304.82 0304.83 

0304.84 0304.85 0304.86 0304.87 0304.88 

0304.89 0304.91 0304.92 0304.93 0304.94 

0304.95 0304.96 0304.97 0304.99 0305.10 

0305.20 0305.31 0305.32 0305.39 0305.42 

0305.43 0305.44 0305.49 0305.51 0305.52 

0305.53 0305.54 0305.59 0305.61 0305.62 

0305.63 0305.64 0305.69 0305.71 0305.72 
0305.७9     
बाग -४     
0401.10 0401.20 0401.40 0401.50 0403.10 

0403.90 0404.10 0404.90 0406.10 0406.20 

0406.30 0406.40 0406.90 0407.11 0407.19 



 

303 
 

0407.21 0407.29 0407.90 0409.00  

बाग -६     

0603.11 0603.12 0603.13 0603.14 0603.15 

0603.19 0603.90    

बाग -७     

0701.10 0701.90 0702.00 0703.10 0703.20 

0703.90 0704.10 0704.20 0704.90 0706.10 

0706.90 0707.00 0708.10 0708.20 0708.90 

0709.20 0709.30 0709.40 0709.51 0709.59 

0709.60 0709.70 0709.91 0709.92 0709.93 

0709.99 0710.10 0710.21 0710.22 0710.29 

0710.30 0710.80 0710.90 0711.40 0711.51 

0711.59 0711.90 0712.20 0712.31 0712.32 

0712.39 0713.33 0713.34 0713.35 0713.39 

0713.40 0713.50 0713.60 0713.90  

बाग -८      

0801.31 0802.11 0802.12 0802.31 0802.32 

0802.41 0802.42 0802.61 0802.62 0803.10 

0803.90 0804.30 0804.40 0804.50 0805.21 

0805.22 0805.29 0805.40 0805.50 0805.90 

0807.11 0807.19 0807.20 0808.10 0808.30 

0808.40 0809.30 0809.40 0810.10 0810.30 

0810.70 0810.90 0811.10 0811.90 0813.10 

0813.20 0813.30 0813.40 0813.50  

बाग -९     

0910.11 0910.12 0910.30   
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बाग -१०     

1001.91 1001.99 1005.10 1005.90 1006.10 

1006.20 1006.30 1006.40   

बाग -११     

1101.00 1102.20 1102.90 1103.11 1103.13 

1103.19 1103.20 1104.12 1104.19 1104.22 

1104.23 1104.29 1104.30 1105.10 1105.20 

1106.10 1106.20 1106.30   

बाग -१२     

1201.10 1201.90 1202.30 1202.41 1202.42 

1204.00 1205.10 1205.90 1206.00 1207.10 

1207.30 1207.40 1207.50 1207.60 1207.70 

1207.99 1212.91 1212.92 1212.93 1212.94 

1212.99     

बाग -१५     

1507.10 1512.11 1512.21 1512.29 1515.21 

1515.50 1515.90    

बाग -२०     

2001.10 2001.90 2002.10 2002.90 2003.10 

2003.90 2004.10 2004.90 2005.10 2005.20 

2005.40 2005.51 2005.59 2005.80 2005.91 

2005.99 2006.00 2007.10 2007.91 2008.11 

2008.20 2008.30 2008.40 2008.70 2008.91 

2008.97     

बाग -२१     
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2103.30     

बाग -२७     

2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 

2711.21 2711.29    

बाग -३०     

3003.10 3003.20 3003.41 3003.42 3003.43 

3003.49 3003.90 3004.10 3004.20 3004.32 

3004.41 3004.42 3004.43 3004.49 3004.90 

बाग -३९     

3923.40     

बाग -६३     

6310.10 6310.90    

२१.  ङ्झनजक ऺिेफाट सञ्चाङ्झरत कङ्ट ङ्चयमयफाट हङ्टन े ङ्झनकासक ऩैठायी सम्फन्धक व्मवस्था् 
ङ्झनजक ऺेिफाट सञ्चाङ्झरत कङ्ट ङ्चयमयभापि त हङ्टने ङ्झनकासक ऩैठायीका सम्फन्धभा 
देहामका व्मवस्था रागू हङ्टनेछ्- 

(१) देहामका भारवस्तङ्ट कङ्ट ङ्चयमयफाट ऩैठायी गनि ऩाइने छैन्- 

(क) एक ऩोकाभा सत्तयी ङ्जकरोग्राभबन्दा फढी तौर बएको, 

(ि) जनावय तथा ङ्झतनका अङ्ग, 

(ग) वनस्ऩङ्झत य ङ्झतनका अङ्ग, 

(घ) जङ्टनसङ्टकै स्वरुऩका सङ्टन, चाॉदी तथा गयगहना, 

(ङ) फहङ्टभूल्म तथा अधि फहङ्टभूल्म ऩत्थय, 

(च)  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩैठायीको राङ्झग प्रङ्झतफन्ध 
रगाइएका अन्म भारवस्तङ्ट। 
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(२) देहामका भारवस्तङ्ट कङ्ट ङ्चयमयफाट ङ्झनकासक गनि ऩाइने छैन्- 

(क) ङ्झनकासक भहसङ्टर राग्ने भारवस्तङ्ट, 

(ि) फण्डेड वेमयहाउस तथा ऩासफङ्टक सङ्टङ्जवधा उऩबोग गयेका 
उद्योगहरूरे ङ्झनकासक गने भारवस्तङ्ट, 

(ग) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनकासकको राङ्झग प्रङ्झतफन्ध 
रगाइएका अन्म भारवस्तङ्ट। 

(३) कङ्ट ङ्चयमय कम्ऩनकरे आफ्नो कङ्ट ङ्चयमयभापि त हङ्टने ऩैठायी वा ङ्झनकासकको 
कन्सोङ्झरडेटेड भेङ्झनपेस्ट अङ्झग्रभ रुऩभा बन्साय कामािरमभा प्रस्तङ्टत 
गनङ्टि ऩनेछ। बन्साय कामािरमरे भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गदाि 
प्रऻाऩनऩिका साथ त्मस्तो भेङ्झनपेष्टको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनवामि रुऩभा 
सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) नभूना (स्माम्ऩर) वा ङ्झन्शङ्टल्क उऩहायको रुऩभा एक 
कन्साइन्भेन्टभा ऩाॉचसम अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
ब ङ्टिानक प्रङ्जिमा ङ्झफना ऩैठायी गनि सङ्जकनेछ। व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका 
हकभा अङ्झधकतभ एकहजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
स्वककृत फैंङ्जकङ्ग प्रणारी अन्तगित ब ङ्टिानक हङ्टन े गयी ऩैठायी गनि 
सङ्जकनेछ य तम्सयी हङ्टने ऩैठायीका हकभा साभान्म बन्साय प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गनङ्टि ऩनेछ। 

(५) नभूना (स्माम्ऩर) वा ङ्झन्शङ्टल्क उऩहायको रुऩभा एक 
कन्साइन्भेन्टभा एकहजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
ब ङ्टिानक प्रङ्जिमा ङ्झफना ङ्झनकासक गनि सङ्जकनेछ। व्माऩाङ्चयक प्रमोजनका 
हकभा अङ्झधकतभ दशहजाय अभेङ्चयकी डरय भूल्मसम्भको भारवस्तङ्ट 
स्वककृत फैंङ्जकङ्ग प्रणारी अन्तगित ब ङ्टिानक हङ्टने गयी ङ्झनकासक गनि 
सङ्जकनेछ य मसयी हङ्टने ङ्झनकासकका हकभा साभान्म बन्साय प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गनङ्टि ऩनेछ। 



 

307 
 

(६) ङ्झनकासक वा ऩैठायी गदाि प्रषेकरे प्रत्मेक ऩोकाभा यहेको भारवस्तङ्टको 
तौर सभेतको ङ्जववयण य भूल्म िङ्टरेको पायाभ वा कन्सोङ्झरडेटेड 
भेङ्झनपेष्ट प्रत्मेक ऩोकासॉगै ऩठाउनङ्ट  ऩनेछ। 

(७) ङ्झनकासक ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गदाि प्रऻाऩनऩिका साथ 
उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको पायाभ वा भेङ्झनपेष्टको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(८) नेऩार सयकायको स्वककृङ्झत ङ्झरई ङ्झनकासक वा ऩैठायी हङ्टन ेभारवस्तङ्ट 
तथा डाक्टयको प्रङे्ञस्िप्सनका आधायभा ऩैठायी हङ्टन े जषङ्झधको 
हकभा उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभको भूल्मको फन्देज रागू हङ्टने 
छैन। 

(९) उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनकासक वा ऩैठायी हङ्टने नभूना वा 
उऩहायका हकभा अन्म आवश्मक कागजातका अङ्झतङ्चयि उऩदपा 
(६) फभोङ्ञजभको पायाभ वा भेङ्झनपेस्ट सॊरग्न गयी सम्फङ्ञन्धत 
कङ्ट ङ्चयमय कम्ऩनककै नाभभा प्रऻाऩनऩि बयी जाॉचऩास गनि सङ्जकनेछ।   

(१०) मस दपा फभोङ्ञजभको व्मवस्था जङ्टनसङ्टकै भङ्टरङ्टकफाट हङ्टन े ऩैठायी वा 
जङ्टनसङ्टकै भङ्टरङ्टकभा हङ्टने ङ्झनकासकका हकभा रागू हङ्टनछे।  

(११) उऩदपा (४) य (५) भा तोङ्जकएको भूल्मको सकभा नेऩार सयकाय, 
उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति भन्िारमरे नेऩार याजऩिभा सूचना 
प्रकाशन गयी हेयपेय गयेभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(१२) मस दपाको कामािन्वमनभा कङ्ट नै फाधा अडकाउ ऩयेभा बन्साय 
ङ्जवबागको भहाङ्झनदेशकरे त्मस्तो फाधा अडकाउ पङ्ट काउन वा मस 
दपाभा उङ्ञल्रङ्ञित प्रङ्जिमाराई आवश्मकता अनङ्टसाय सयरीकयण 
गनि सक्नेछ।  

२२. ङ्जवङ्जवध्  

(१) देहामभा उल्रेि बए फाहेक ऩङ्टयाना तथा प्रमोग बएका भारवस्तङ्टहरू 
ऩैठायी गनि ऩाइन ेछैन्- 
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(क)  कङ्ट नै उद्योगरे आफ्नो उद्योगको सञ्चारनको राङ्झग ऩैठायी 
गने बाग ८४ भा ऩने उत्ऩादन ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषि ननाघेका 
भेङ्ञशनयी एवॊ मन्ि उऩकयणहरू। 

  तय भङ्टद्रण उद्योगरे आफ्नो उद्योगको प्रमोजनको 
राङ्झग उत्ऩादनको ङ्झभङ्झतरे दश वषि ननाघेको भङ्टद्रण 
मन्िावरी (ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग भेङ्ञशन) ऩैठायी गनि सक्नेछन।् 

(ि) उद्योगरे आफ्नो प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने धात ङ्टका ऩि ङ्ट 
(भेटर स्क्र्माऩ), उऩशकषिक 4012.20.00 भा ऩने 
प्रमोग गङ्चयएका (मङ्टज्ड/स्क्र्माऩ) टामय, शकषिक 47.07 
भा ऩने यद्दक कागज (वेस्ट एण्ड स्क्र्माऩ) य योङ्ञजन तथा 
टऩेन्टाइन उद्योगरे आफ्नो प्रमोजनका राङ्झग ऩैठायी गने 
उऩशकषिक 8007.00.10 भा ऩने प्रमोग गयेका िारी 
ङ्जटनका ङ्झडब्फाहरु।  

(ग)  हवाई सेवा कम्ऩनकहरूरे हवाई सेवा सञ्चारनको राङ्झग 
नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्टयाना 
वा प्रमोग बएका हवाइजहाज, हेङ्झरकोप्टय य ङ्झतनका इङ्ञञ्जन 
एवॊ पेडयर एङ्झबएशन एङ्ञड्भन्सटे्रशन (एप.ए.ए.), मूयोङ्जऩमन 
एङ्झबएशन सेफ्टी एजेन्सक (इ.ए.एस.ए.) वा सम्फङ्ञन्धत 
देशका नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण (सक.ए.ए.) फाट स्वककृत 
प्राप्त भेङ्ञन्टनेन्स ङ्चयङ्जऩमय ओबयहर (एभ.आय.ओ.) कम्ऩनकरे 
भेङ्ञन्टनेन्स भभित सम्बाय वा ओबयहर गयी एमयओङ्छदिनेस 
स्टाण्डडि प्रभाणककयण गयेका वा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयणफाट स्वककृत प्राप्त कम्ऩनकरे भभित सम्बाय वा 
ओबयहर गयेका हवाईजहाज य हेङ्झरकोप्टयका अन्म 
ऩाटिऩ ङ्टजाि। 
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(घ)  माि ङ्टरे ल्माउन य रैजान ऩाउने ङ्झनजक प्रमोगका भारवस्तङ्ट 
सम्फन्धक सूचना अन्तगित ऩैठायी गनि ऩाइने ङ्झनजक प्रमोगका 
भारवस्तङ्ट। 

(ङ)  नेऩार सयकायको स्वककृङ्झत ङ्झरई याहत तथा उिाय 
कामिका राङ्झग अन्तयय्ाङ्जष्डम सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग स्वरूऩ 
ऩैठायी हङ्टने भारवस्तङ्ट। 

(च)  नेऩारभा सञ्चाङ्झरत आमोजनाको राङ्झग आमोजना तथा 
ठेकेदायरे ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा ऩैठायी गने ऩङ्टयाना ङ्झभर 

भेङ्झसनयी तथा मन्ि उऩकयण य ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा 
नेऩार आमर ङ्झनगभरे बायतकम आमर ङ्झनगभफाट ऩैठायी गने 

ऩङ्टयाना ङ्चयफ्मूरय ट्याङ्कय; वैदेङ्ञशक सहामताभा सञ्चाङ्झरत टनि 
ङ्जक आमोजनाको राङ्झग ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने शतिभा 
आमोजना वा ठेकेदायरे ऩैठायी गने ऩङ्टयाना सवायी तथा 
ढङ्टवानकका साधन। 

(छ) मस उऩदपाभा उल्रेि गङ्चयएदेङ्ञि फाहेकका ऩङ्टयाना वा 
प्रमोग बएका भारवस्तङ्ट य उत्ऩादन ङ्झभङ्झत निङ्टरेका ङ्झभर 
भेङ्ञशनयी एवॊ मन्ि उऩकयण ऩैठायी गयेको ऩाइएभा जपत 
गङ्चयनेछ। 

(२) चकनको स्वशाङ्झसत ऺेि ङ्झतब्फतफाट भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि देहामभा 
उङ्ञल्रङ्ञित भारवस्तङ्ट वस्तङ्ट ङ्जवङ्झनभम वा फैंङ्जकङ्ग प्रणारी अनङ्टसाय य 
अन्म सफै भारवस्तङ्ट फैंङ्जकङ्ग प्रणारी अनङ्टसाय गनङ्टि ऩनेछ्- 
(क)   कच्चा ऊन, 
(ि)   जकङ्जवत बेडा च्माङ्ग्रा, 
(ग)   नून, 
(घ)   चौंयी गाई य चौंयी गाईको ऩङ्टच्छय, 
(ङ)   गरैंचा, 
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(च)  जडकफङ्टटी। 

 तय ङ्झनकासक गदाि य सोह्र हजाय रूऩैंमाॉसम्भको भारवस्तङ्ट 
ऩैठायी गदाि फैङ्जङ्कङ्ग प्रणारी अङ्झनवामि हङ्टने छैन। 

(३) ब्रङ्टअयी कम्ऩनकरे िाउनककि  ऩैठायी गदाि आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरमको ङ्झसपाङ्चयसभा भाि ऩैठायी गनङ्टि ऩनेछ। 

(४) तेस्रो भङ्टरङ्टक तथा चकनको स्वशाङ्झसत ऺेि ङ्झतब्फतभा ङ्झनकासक हङ्टने 
भारवस्तङ्ट कङ्ट नै ङ्झनकासककतािरे काठभाण्डौङ्ञस्थत ङ्झिब ङ्टवन ङ्जवभानस्थर 
बन्साय कामािरमभा जाॉचऩास गयाई फन्द कन्टेनयभा बन्सायको 
सकरछाऩ रगाई दङ्ञऺण सकभाङ्ञस्थत बन्साय कामािरम तथा उत्तयी 
सकभाभा अवङ्ञस्थत तातोऩानक तथा यसङ्टवा बन्साय कामािरमफाट 
ङ्झनकासक गनि चाहेभा बन्साय ङ्जवबागरे प्रङ्जिमा तोकी उि सङ्टङ्जवधा 
प्रदान गनेछ। 

(५) कङ्ट नै सयकायी ङ्झनकाम, उद्योग, व्मङ्ञि, सॊस्था वा ङ्जवदेशक नागङ्चयकरे कङ्ट नै 

िास कामि प्रमोजनको राङ्झग (व्माऩाङ्चयक प्रमोजन फाहेक) ऩङ्झछ ङ्जपताि 
रैजाने शतिभा ऩैठायी गने भारवस्तङ्ट सम्फङ्ञन्धत भन्िारम वा दूतावासको 
ङ्झसपाङ्चयसभा फढीभा तकन भङ्जहनासम्भको राङ्झग रगतभा यािक ऩैठायी गनि 
ङ्छदन सङ्जकनेछ। तम्सयी ङ्झसपाङ्चयस नबएको अवस्थाभा बन्साय 

कामािरमरे जङ्ञचत्म हेयी ऩङ्झछ ङ्जपताि गने शतिभा फढीभा एकवषिको अवङ्झध 

तोकी राग्न ेकय, भहसङ्टर तथा शङ्टल्कहरू फाऩत नगद धयौटी वा फैङ्क 
ग्मायेण्टी ङ्झरई जाॉचऩास गनि स्वककृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। तोकेको अवङ्झधभा 
भारवस्तङ्ट ङ्जपताि गयेभा सो भारवस्तङ्ट ऩैठायी हङ्टॉदाका फित नगद 
धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा यािेको भहसङ्टर यकभको एक प्रङ्झतशत 
यकभ असङ्टर गयी नगद धयौटी ङ्जपताि वा फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा 
गङ्चयनेछ। तोङ्जकएको अवङ्झधभा भारवस्तङ्ट ङ्जपताि नगयेभा त्मस्तो 
भारवस्तङ्ट जपत गयी फैङ्क ग्मायेण्टी वा नगद धयौटीफाट भहसङ्टर 
फयाफयको यकभ याजस्वभा आम्दानक फाॉङ्झधनेछ। 

तय, 
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(क)  ङ्झनभािण कामिभा प्रमोग हङ्टने एक्साबेटय, डोजय, रोडय, योरय, 

रेबरय, िेन (ङ्जपक्स्ड िेन फाहेक) य िेनरयी जस्ता 
भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजान ेगयी अस्थामक ऩैठायी गदाि बन्साय 

भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि कयको सट्टा एकभङ्टष्ट 

सभदयभा प्रङ्झत ङ्छदन एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉका दयरे 

बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फढीभा एक वषिसम्भको राङ्झग अस्थामक 
ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 

(ि) कृङ्जष कामिभा प्रमोग हङ्टने वेरय वा स्ट्र करेक्टय सङ्जहतको 
कम्वाइन्ड हाबेष्टय ऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने गयी अस्थामक ऩैठायी 
गदाि बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क तथा भूल्म अङ्झबवङृ्जि 
कयको सट्टा एकभङ्टष्ट सभदयभा प्रङ्झतङ्छदन एक हजाय सात 
सम रुऩैमाॉका दयरे बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई फढीभा तकन 
भङ्जहनासम्भको राङ्झग अस्थामक ऩैठायी गनि  ङ्छदइनेछ। 

  िण्ड (क) य (ि) भा उङ्ञल्रङ्ञित उऩकयण 
भहसङ्टर नफङ्टझाई फसेको अवस्थाभा ऩिाउ ऩयी 
कायफाहीका राङ्झग बन्साय कामािरमभा ऩेश बएभा चोयी 
ऩैठायी बएको भानक बन्साय ऐन फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। 
भहसङ्टर ङ्झतयेको सभम व्मङ्झतत बएऩङ्झछ ङ्जपताि रैजाने िभभा 
भनाङ्झसफ कायण बएभा त्मस्तो उऩकयणको भूल्मभा नफढ्ने 
गयी फढी फसेको अवङ्झधको प्रङ्झत ङ्छदनको ऩाॉचहजाय 
रुऩैंमाॉका दयरे भहसङ्टर असङ्टर गयी ङ्जपताि रैजान ङ्छदन 
सक्नेछ।   

(ग) ङ्जवऩद्को अवस्थाभा उिाय तथा याहत कामिभा प्रमोग हङ्टने 
तथा उिाय तथा याहतका राङ्झग आउने ङ्जवदेशक व्मङ्ञिका 
राङ्झग आवश्मक ऩने देहाम फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्ट ऩङ्झछ 
ङ्जपताि रैजाने गयी रगतभा यािक अस्थामक ऩैठायी गनि ङ्छदन 
सङ्जकनेछ्- 
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(अ)   सूचना तथा सञ्चाय सम्फन्धक उऩकयण, 

(आ)  ऩानक शङ्टिककयण तथा ऩानक बण्डायण सम्फन्धक 
उऩकयण तथा वस्तङ्ट, 

(इ) डाक्टय, इङ्ञन्जङ्झनमय, सञ्चायकभी, रङ्ञजङ्जष्टङ्झसमन, 
साभङ्टदाङ्जमक काभदाय आङ्छदको काभको राङ्झग 
आवश्मक ऩने सफै ङ्जकङ्झसभका मन्ि, उऩकयण, 
भेङ्ञशन, तथा ङ्जवद्यङ्टतकम उऩकयण, 

(ई)  याहतको राङ्झग प्रत्मऺ रुऩभा प्रमोग नहङ्टने तय 
ङ्जवऩद् फाट बएको असयराई हटाउन य सोको 
साभना गनि प्रमोग हङ्टने उऩकयणहरू जस्तै् सफै 
प्रकायका प्रदूषण हटाउने, ङ्झफङ्झग्रएका, बङ्ञत्कएका 
घय, बवन तथा सॊयचना सपा गने वा हटाउने, 
जद्योङ्झगक सॊयचना ङ्झनयीऺण गने आङ्छद कामिभा 
प्रमोग हङ्टने भेङ्ञशनयी तथा उऩकयण, 

(उ)  कामािरम उऩकयण जस्ता प्रशासङ्झनक सहमोगक 
भारवस्तङ्ट, जस्तै् कम्प्मूटय, पोटोकङ्जऩ तथा 
ङ्जप्रन्टय, िचि बएय जाने प्रकृङ्झतका भारवस्तङ्ट, 
कभिचायी सङ्टयऺा सम्फन्धक उऩकयण, प्रशासङ्झनक 
म्मानङ्टअर तथा कागजात, 

(ऊ)  ङ्जवऩद्को सभमभा उिाय कामिभा िङ्जटने 
कभिचायीका राङ्झग स्थानान्तयण गनि सङ्जकने 
फासस्थान तथा मसका सहामक साभग्रक, जस्तै् 
िाना ऩकाउने तथा िाने उऩकयण तथा 
साभग्रकहरू, स्नानागाय सम्फन्धक साभग्रक, सङ्टयऺा 
सम्फन्धक साभग्रक,  

(ए)   सवायी साधन, ङ्झतनका स्ऩेमय ऩाटिस तथा भभितका 
राङ्झग आवश्मक उऩकयण, 
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(ऐ)  उिाय कामिका राङ्झग आवश्मक जनावय, जस्तै् 
ताङ्झरभ प्राप्त कङ्ट कङ्ट य, 

(ओ)  ङ्जवऩद्को सभमभा उिायभा सॊरग्न व्मङ्ञि फस्न 
तथा ङ्झनजको कामिसम्ऩादनको राङ्झग आवश्मक 
ऩने भारवस्तङ्ट, 

(ज)  नेऩार सयकायरे याहत प्रमोजनको राङ्झग तोके 
फभोङ्ञजभका अन्म भारवस्तङ्ट। 

(६) चकनको स्वशाङ्झसत ऺेि ङ्झतब्फतफाट िेङ्झडट सङ्टङ्जवधा अन्तगित 
भारवस्तङ्ट ऩैठायी गदाि यािेको धयौटी यकभ ङ्जपताि ऩाउनको राङ्झग 
उि भारवस्तङ्ट ऩैठायी गयेको ङ्झभङ्झतरे तकन भङ्जहनाङ्झबि फैङ्जङ्कङ्ग 
प्रणारीफाट ब ङ्टिानक ऩठाएको प्रभाण ऩेश गयी धयौटी ङ्जपताि 
ङ्झरइसक्नङ्ट ऩनेछ। भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे तकन भङ्जहनाङ्झबि 
उऩयोि फभोङ्ञजभ ङ्जपताि नबएको धयौटी यकभ सदयस्माहा गङ्चयनेछ 
य त्मसभा ऩैठायीकतािको दाफक राग्न ेछैन। 

(७) नेऩारको अन्म याष्डहरूसॉग बएका ङ्छद्वऩऺकम तथा फहङ्टऩऺकम सम्झौता 
वा सङ्ञन्धको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नेऩारभा ऩैठायी बएका भारवस्तङ्ट 
देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनकासक गनि ङ्छदइनेछ्- 

(क)   भारवस्तङ्ट ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि ऩङ्टन् अको 
भङ्टरङ्टकभा ङ्झनकासक गने गयी ऩैठायी गनि चाहेभा 
ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा उि भारवस्तङ्टभा ऩैठायी गदाि 
राग्न ेभहसङ्टर तथा सोको थऩ दश प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ 
नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टी यािक ऩैठायी गनि ङ्छदइनेछ। 
मस्ता वस्तङ्टहरू ङ्झनकासक गदाि ऩैठायी गदािको अवस्थाभा 
ब ङ्टिानक गयेको ङ्जवदेशक भङ्टद्राभा नघट्ने गयी आजिन गयेको 
प्रभाण य ङ्झनकासक बएको प्रभाण ऩेश गयेको एक 
भङ्जहनाङ्झबि धयौटी यहेको यकभ वा फैङ्क ग्मायेण्टीफाट 
राग्न े बन्साय भहसङ्टरको दश प्रङ्झतशत यकभ असङ्टर गयी 
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फाॉकी धयौटी यकभ ङ्जपताि वा फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा 
गङ्चयनेछ। मसयी छ भङ्जहनाङ्झबि ङ्झनकासक गनि नसकेभा 
भहसङ्टर फाऩतको यकभ नगद धयौटीभा यहेको यकभ वा 
फैङ्क ग्मायेण्टीफाट असङ्टर गङ्चयनेछ। 

(ि)   कङ्ट नै व्मङ्ञिरे नेऩारभा ऩैठायी बएको भारवस्तङ्ट फैङ्जङ्कङ्ग 
प्रङ्जिमा भापि त ब ङ्टिानक हङ्टने गयी ङ्झनकासक गनि चाहेभा 
ऩैठायी भूल्मभा कम्तकभा दश प्रङ्झतशत भूल्म अङ्झबवङृ्जि गयी 
ङ्झनकासक फाऩतको ङ्जवदेशक भङ्टद्रा अङ्झग्रभ रूऩभा प्राप्त 
बइसकेको वा सो फाऩत िोङ्झरएको प्रतकतऩिको आधायभा 
ङ्जवदेशक भङ्टद्रा प्राप्त हङ्टने प्रभाण ऩेश गयेभा ङ्झनकासक गनि  
ङ्छदइनेछ। 

  तय ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई वषि नाघेका य 
नेऩारभा ङ्झफिी हङ्टन नसकेका ङ्जवद्यङ्टतकम उऩकयण 
(इरेङ्ञक्ट्रक वा इरेक्ट्रोङ्झनक)  ऩैठायीकताि स्वमॊरे ङ्झनकासक 
गनि चाहेभा ङ्झनकासककताि य त्मस्तो ऩैठायीकतािका फकचभा 
बएको िङ्चयद ङ्झफिी सम्झौता ऩेश गयेभा ङ्झनकासक गनि 
ङ्छदइनेछ य मस िण्डभा उङ्ञल्रङ्ञित भूल्म अङ्झबवङृ्जिको शति 
रागू हङ्टने छैन। 

(८) नेऩारभा ऩैठायी बई वा नेऩारभा नै उत्ऩादन बई प्रमोग बइसकेका 
वा बाग ८४, ८५ य ९० भा ऩने ऩङ्टयाना भारवस्तङ्ट तथा 
नेऩारङ्झबिफाट सङ्कङ्झरत जङ्टनसङ्टकै ऩदाथिका यद्दक तथा ऩि ङ्ट ङ्झनकासक 
फाऩतको ङ्जवदेशक भङ्टद्रा अङ्झग्रभ रूऩभा प्राप्त बइसकेको वा सो फाऩत 
िोङ्झरएको प्रतकतऩिको आधायभा दङ्टई ऩऺकम सङ्ञन्ध ङ्जवऩयीत नहङ्टने 
गयी ङ्झनकासक गनि ङ्छदइनेछ। 

(९) भहसङ्टर, भूल्माङ्कन, त्माङ्क वा मस्तै अन्म प्रमोजनको राङ्झग बन्साय 
ङ्जवबागको भहाङ्झनदेशकरे वस्तङ्ट वगीकयणको उऩशकषिकभा आवश्मक 
अङ्क थऩ गयी कामािन्वमनभा ल्माउन सक्नेछ। 
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(१०) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने गयी फनाइएका स्कङ्ट टय, 
नेऩार सयकाय, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जमे्षठ् नागङ्चयक 
भन्िारम वा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको 
ङ्झसपाङ्चयसभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिको नाभभा ऩैठायी गदाि बन्साय 
भहसङ्टर राग्न ेछैन। ऩैठायीको अवस्थाभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिरे  
प्रमोग गनि ङ्झभल्ने नबएका य ऩैठायी गङ्चयसकेऩङ्झछ अऩाङ्गता बएको 
व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने फनाई दताि गने बएभा उि भन्िारम वा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी 
गदाि राग्न े बन्साय भहसङ्टर धयौटी ङ्झरइनेछ। अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको नाभभा उऩमङ्टिि फभोङ्ञजभ दताि बएको प्रभाण बन्साय 
कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ धयौटी यहेको बन्साय भहसङ्टर ङ्जपताि 
ङ्छदइनेछ। मसयी ऩैठायी गयेको स्कङ्ट टय नेऩार अऩाङ्ग सॊघको 
ङ्झसपाङ्चयसभा अऩाङ्गता बएको व्मङ्ञिराई नै ङ्झफिी वा नाभसायी गदाि 
बन्साय भहसङ्टर राग्न ेछैन। 

(११) फण्डेड वेमयहाउस य नगद धयौटी (ऩासफङ्टक) को सङ्टङ्जवधा नङ्झरएका 
उद्योगरे आपूरे ङ्झनकासक गने भारवस्तङ्ट उत्ऩादनको राङ्झग 
आवश्मक ऩने कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि (नेऩारभा 
उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गयी सोफाट 
उत्ऩाङ्छदत तमायी भारवस्तङ्ट तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबि तोङ्जकएको प्रङ्जिमा 
अनङ्टसाय ङ्झनकासक गयेभा त्मस्ता कच्चा ऩदाथि, सहामक कच्चा ऩदाथि 
(नेऩारभा उत्ऩादन नहङ्टने प्माङ्जकङ्ग भेटेङ्चयमर सभेत) ऩैठायी गदाि 
बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा रागेको कय, भहसङ्टर नेऩार याजऩिभा सूचना 
प्रकाशन गयी सोही सूचनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भारवस्तङ्टभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सभदयभा बन्साय 
ङ्झफन्दङ्टफाट ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(१२) बन्साय भहसङ्टर दयफन्दीको ङ्जवङ्झबङ्ङ शकषिक य उऩशकषिकभा ऩने 
भारवस्तङ्टको प्रङ्झत एकाईको भाऩन (Unit of Measurement) बन्साय 
ङ्जवबागरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(13) चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारी चरङ्ञचिको 
छामाङ्कनको राङ्झग आवश्मक मन्ि तथा उऩकयण ऩङ्झछ ङ्जपताि गने 
शतिभा फढीभा एक वषिको अवङ्झध तोकी राग्ने भहसङ्टर फाऩतको 
यकभ फैङ्क ग्मायेण्टी ङ्झरइ ऩैठायी गनि ङ्छदन सङ्जकनेछ। मसयी ऩैठायी 
गङ्चयएका मन्ि तथा उऩकयण ङ्जपताि गयेऩङ्झछ यािेको फैङ्क ग्मायेण्टी 
पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। तोकेको अवङ्झधभा ङ्जपताि नगयेभा राग्ने भहसङ्टर 
फैङ्क ग्मायेण्टीफाट असङ्टर गयी त्मस्ता मन्ि तथा उऩकयण जपत 
गङ्चयनेछ। 

(१४) ऩैठायीकतािरे नेऩारभा ङ्झफिी गङ्चयने अङ्झधकतभ िङ्टद्रा ङ्झफिी भूल्म 
ऩैठायीकै अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा अङ्झनवामि घोषणा 
गनङ्टि ऩने गयी नेऩार सयकायरे भारवस्तङ्ट तोक्न सक्नेछ। 

(१५)  ऩङ्टयाना ट्रकराई ङ्जवदेश रगक कन्टेनय ट्रक वा कन्टेनय याख्न े टे्ररय 
ट्रक फनाई ङ्जपताि ल्माएभा सोभा रागेको िचि यकभभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर ऩूणिरूऩभा छङ्टट ङ्छदइनेछ।  

(१६)  शकषिक ८७.०४ अन्तगित ऩने कङ्ट नै ढङ्टवानक साधनको इङ्ञञ्जनसॉग 
जोङ्झडएको शकषिक ८७.०६ अन्तगित ऩने चेङ्झससभा ऩैठायी बन्साय 
भहसङ्टर दय फढी बएको य सोही चेङ्झससभा फनेको तमायी साधनभा 
ऩैठायी बन्साय भहसङ्टर दय कभ बएको अवस्थाभा कङ्ट नै ऩैठायीकतािरे 
त्मस्तो तमायी साधन ऩैठायी नगयी सोको इङ्ञञ्जनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस 
ऩैठायी गयी सो चेङ्झसस नेऩारङ्झबिै वा ङ्जवदेशभा रगक तमायी साधन 
फनाउन चाहेभा देहाम फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ्- 
(क) इङ्ञञ्जनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस ऩैठायी गयी नेऩारङ्झबिै तमायी 

साधन फनाउन चाहेभा सो चेङ्झसस ऩैठायी गदाि 
ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा चेङ्झससभा राग्ने ऩूयै भहसङ्टर 
धयौटीभा यािक छ भङ्जहनाङ्झबि तमायी साधन फनाई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा दताि गयी सोको प्रभाण तथा तमायी 
साधन सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ त्मस्तो 
तमायी साधन ऩैठायी गदाि राग्ने भहसङ्टर दय फभोङ्ञजभको 
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भहसङ्टर यकभ धयौटीफाट कट्टा गयी फाॉकी धयौटी यकभ 
ऩैठायीकतािराई ङ्जपताि ङ्छदइनेछ। 

(ि) इङ्ञञ्जनसॉग जोङ्झडएको चेङ्झसस ऩैठायी गयी ऩङ्टन् उि चेङ्झसस 
ङ्जवदेशभा रगक तमायी साधन फनाई ल्माउन चाहेभा 
ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा सो चेङ्झसस ऩैठायी गदाि राग्ने ऩूयै 
भहसङ्टर धयौटीभा याङ्ञिनेछ य ऩैठायी बएको ङ्झभङ्झतरे तकन 
भङ्जहनाङ्झबि ऩैठायीकतािको अनङ्टयोधभा कङ्ट नै प्रकायको भहसङ्टर 
नङ्झरई सो चेङ्झसस ङ्जवदेश ङ्झनकासक गनि अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ। 
मसयी ङ्झनकासक बएको चेङ्झससभा ङ्झनकासक बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जहनाङ्झबि तमायी साधन फनाई ऩैठायी गयेभा त्मस्तो तमायी 
साधन फनाउन रागेको िचि य ऩङ्जहरे ऩैठायी बएको चेङ्झसस 
सभेतको भूल्मभा त्मस्तो तमायी साधन ऩैठायी हङ्टॉदा दयफन्दी 
फभोङ्ञजभ राग्ने दय फभोङ्ञजभको भहसङ्टर चेङ्झसस ऩैठायी गदाि 
यािेको धयौटीफाट असङ्टर गयी फाॉकी धयौटी यकभ ङ्जपताि 
ङ्छदइनेछ य धयौटीफाट अऩङ्टग बएभा ऩैठायीकतािफाट असङ्टर 
गङ्चयनेछ।  

(ग) नेऩारङ्ञस्थत आङ्झधकाङ्चयक ङ्झफिेता वा एजेन्सकको नाभभा 
धयौटी यािक ऩैठायी बएको चेङ्झसस अन्म व्मङ्ञिरे िङ्चयद 
गयी िण्ड (क) य (ि) फभोङ्ञजभ तमायी साधन फनाउन 
चाहेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई सभेत िण्ड (क) य (ि) 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ। 

(घ) उङ्ञल्रङ्ञित सङ्टङ्जवधाको कामािन्वमनका िभभा कङ्ट नै 
प्रङ्जिमागत कङ्छठनाईहरू ङ्झसजिना बएभा वा उङ्ञल्रङ्ञित सभम 
सकभा अऩमािप्त बएभा बन्साय ङ्जवबागका भहाङ्झनदेशकरे छ 
भङ्जहनासम्भ म्माद थऩ गनि य आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदई 
सयरीकयण गनि सक्नेछ।  

(ङ)  उङ्ञल्रङ्ञित ढङ्टवानक साधनको प्रकृङ्झत पयक गयी वा अन्म 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झफिी गने बएभा वा आपैरे अन्म 
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प्रमोगभा ल्माउन चाहेभा कानून फभोङ्ञजभ राग्ने ऩूयै 
भहसङ्टर ङ्झतयी ङ्झफिी गनि वा अन्म प्रमोजनभा ल्माउन 
ऩाइनेछ। सो फभोङ्ञजभ प्रङ्जिमा ऩूया नगयी ढङ्टवानक 
साधनको प्रकृङ्झत पयक ऩायेको वा घोङ्जषत फाहेक अन्म 
प्रमोगभा ल्माएको ऩाइएभा त्मस्तो साधन जपत गङ्चयनेछ। 

(१७) फन्द कन्टेनयभा रगाउन े सकर बन्साय ङ्जवबागरे तोकेको भूल्म 
ब ङ्टिानक गयी सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमफाट प्राप्त गनि सङ्जकनेछ। 

(१८) कङ्ट नै बन्साय कामािरमफाट भारवस्तङ्ट ऩैठायी गने गयी प्रतकतऩि 
िोरेको तय कायणफस सो बन्साय कामािरमको सट्टा अन्म बन्साय 
कामािरमफाट ऩैठायी गनङ्टिऩने अवस्था ऩयेभा प्रतकतऩि िोरेको फैङ्करे 
ऩैठायी हङ्टने बन्साय कामािरम सॊशोधन गयेको प्रभाण ऩैठायी हङ्टने 
बन्साय कामािरमभा ऩेश बएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे 
भारवस्तङ्ट जाॉचऩास गनि सक्नछे। मसयी ऩैठायी हङ्टने बन्साय ङ्झफन्दङ्ट 
ऩङ्चयवतिनका राङ्झग अन्म ङ्झनकामको अनङ्टभङ्झत वा ङ्झसपाङ्चयस आवश्मक 
ऩने छैन। 

(१९)  नेऩार सयकायफाट स्वककृङ्झत प्राप्त स्वास््म सॊस्थारे ङ्झफयाभकको 
शयीयफाट ङ्झरइएको कङ्ट नै नभूना ऩयीऺणको राङ्झग ङ्जवदेशभा ऩठाउॉदा 
वा ल्माउॉदा भहसङ्टर नङ्झरई रैजान वा ल्माउन ङ्छदइनेछ। 

(२०) नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा स्वदेशक वामङ्टसेवा 
कम्ऩनकका स्वाङ्झभत्वभा यहेका हवाईजहाज तथा हेङ्झरकोप्टय 
ङ्जवदेशभा ङ्झरजभा ङ्छदने गयी रगतभा यािक अस्थामक ङ्झनकासक गनि 
ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

(२१) फण्डेड वेमय हाउसको इजाजत प्राप्त उद्योगरे फैङ्क ग्मायेण्टी 
सङ्टङ्जवधाभा य फण्डेड वेमय हाउसको इजाजत प्राप्त नगयेका उद्योगरे 
ऩासफङ्टक सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका कच्चा ऩदाथिफाट तमायी वस्तङ्ट 
फनाई तोकेको म्मादङ्झबि ङ्झनकासक गनि कोङ्झबड-19 भहाभायीको 
कायण नसकी फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वा हङ्टन नसकेको बए 
सॊवत ्2078 सार चैत भसान्तङ्झबि तमायी वस्तङ्ट फनाई ङ्झनकासक 
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गयेको कागजात सङ्जहत फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वाका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो फैङ्क ग्मायेण्टी वा धयौटी पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। 

(२२) मस अनङ्टसूचकभा उल्रेि बएका भारवस्तङ्ट तथा तक भारवस्तङ्टको 
वस्तङ्ट वगीकयण शकषिक वा उऩशकषिकभा पयक ऩयी कामािन्वमनभा 
ङ्छद्वङ्जवधा बएभा वा भारवस्तङ्टको ङ्जववयण य सोको शकषिक वा 
उऩशकषिकभा कङ्ट नै िङ्टङ्जट पेरा ऩयेभा बन्साय ङ्जवबागको 
भहाङ्झनदेशकरे व्माख्मा गयी तोक्न वा त्मस्तो िङ्टङ्जट सच्माउन 
सक्नेछ। 

(23) तमायी ऩाभ तेर उत्ऩादन गयी ङ्झनकासक गने फण्डेड वेमय हाउसको 
इजाजत प्राप्त उद्योगरे फैङ्क ग्मायेण्टी सङ्टङ्जवधाभा कच्चा ऩाभ तेर 
ऩैठायी गयेको तय ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे तमायी ऩाभ तेर फनाई तोकेको 
म्मादङ्झबि ङ्झनकासक गनि नसकेको कायण फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा हङ्टन 
नसकेको बए सॊवत ्2078 सार असोज भसान्तङ्झबि कच्चा ऩाभ 
तेर ऩैठायी गदाि राग्ने भहसङ्टर ङ्झतयी सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमभा 
फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा त्मस्तो फैङ्क ग्मायेण्टी 
पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। 

(24)  मस दपाको उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ एक वषिङ्झबि ङ्जपताि रैजाने 
शतिभा नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टी सङ्टङ्जवधाभा ऩैठायी गयेका 
भारवस्तङ्ट कोङ्झबड-19 का कायण उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबि ङ्जपताि 
रैजान नसकी नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वा गनि नसकेको 
बए सॊवत ्2078 सार चैत भसान्तङ्झबि ङ्जपताि रगक नगद धयौटी 
वा फैङ्क ग्मायेण्टी पङ्ट कङ्ट वाको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा उऩदपा (५) 
फभोङ्ञजभ राग्ने भहसङ्टर ङ्झरई त्मस्तो नगद धयौटी वा फैङ्क ग्मायेण्टी 
पङ्ट कङ्ट वा गङ्चयनेछ। 

(25)  फसको फडक फनाउन भहसङ्टर धयौटीभा ङ्झनकासक गयेको तय कोङ्झबड-
19 का कायण बएको फन्दाफन्दी (रकडाउन) रे गदाि तोङ्जकएको 
सभमभा फडक फनाई ङ्जपताि ल्माउन नसकेको कायण धयौटी ङ्जपताि 
हङ्टन नसकेको बए सोको कायण सङ्जहत सॊवत ् २०७८ सार बदौ 
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भसान्तङ्झबि ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सम्फङ्ञन्धत बन्साय कामािरमरे एक 
ऩटकका राङ्झग त्मस्तो धयौटी यकभ ङ्जपताि ङ्छदन सक्नेछ। 
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अनङ्टसूचक-२ 
(दपा २ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

१. नेऩारफाट ङ्जवदेशभा ङ्झनकासक हङ्टने भारवस्तङ्टभा देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झनकासक बन्साय 
भहसङ्टर राग्नेछ। मस दपाभा उल्रेि बएका फाहेक अन्म भारवस्तङ्टभा 
ङ्झनकासक बन्साय भहसङ्टर राग्नेछैन। 

 

शकषिक उऩशकषिक भारवस्तङ्टको ङ्जववयण 

ङ्झनकासक बन्साय 
भहसङ्टर दय 

अन्मथा उल्रेि 
बएकोभा फाहेक 
भोर प्रङ्झतशतभा 

07.13  कोसा छोडाएको सङ्टख्िा 
कोसे तयकायी, फोिा 
छोडाएको वा नछोडाएको 
वा दरेको वा नदरेको  

  -भङ्टसङ्टयो्  

 0713.40.90 ---भङ्टसङ्टयोको दार (Split 

Red Lentils) 
प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

१०.०१  गहङ्टॉ य भेसङ्झरन।  

  -दङ्टरुभ गहङ्टॉ:  

 1001.11.00 --फकउ प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1001.19.00 --अन्म   प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

  -अन्म्  
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 1001.91.00 --फकउ  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.  
रु.१।- 

 1001.99.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

10.05  भकैं ।   

 1005.10.00 -फकउ (गेडा)  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1005.90.00 -अन्म          प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

१०.०६  धान।  

  -धान्  

 १००६.१०.१० ---फकउ प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 १००६.१०.९० ---अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.20.00 -कङ्ट टेको (तय याम्रो 
नपरेको)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.30.00 -ऩाङ्झरस वा चम्कने 
गयेको वा नगयेको कङ्ट टेय 
तमाय गयेको चाभर 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1006.40.00 -कङ्झनका  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 
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12.11  भङ्टख्मत् सङ्टगङ्ञन्धत वस्तङ्ट 
फनाउन,े जषङ्झध फनाउन े
वा कीटनाषक जषङ्झध 
फनाउन े वा मस्तै 
प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग 
हङ्टन े िारको, ताजा, 
ङ्ञचस्माइएको, ङ्जहभककृत वा 
सङ्टकेको काङ्जटएको वा 
नकाङ्जटएको, ङ्जऩॊधेको वा 
नङ्जऩॊधेको वा धूरो 
ऩाङ्चयएको वा नऩाङ्चयएको 
ङ्जवरुवा य ङ्जवरुवाका 
अङ्गहरू (फकमाॉ य पर 
सभेत)।  

  -अन्म्  

 1211.90.10 ---माचािग ङ्टम्वा  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.   
रु.५०००।- 

 1211.90.90 ---अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

14.04  अन्मि नऩयेको वनस्ऩङ्झत 
उत्ऩादन।   

 1404.90.10 ---अधितमायी िमय 
कत्था (कत्था यस)
  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.७।- 

 1404.90.20 ---िमय कत्था  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५।- 
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 1404.90.50 ---रुद्राऺका दानाहरू प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.60 ---अगेङ्झरको वोिा प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.70 ---ङ्चयठ्ठा (सोऩनट) प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

 1404.90.90 ---अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५।- 

21.06  अन्मि नऩयेको िाद्य 
ऩदाथि।  

  -अन्म्  

 2106.90.20 ---ऩान भसरा (सङ्टती 
यङ्जहत)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.४०।- 

 2106.90.६0 ---सङ्टती यङ्जहत सङ्टगङ्ञन्धत 
सङ्टऩायी 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.२५।- 

23.04 2304.00.00 बटभासको तेर ङ्झनकाल्दा 
प्राप्त हङ्टन े ङ्जऩना य अन्म 
ठोस अवशेष, ङ्जऩॊधेको वा 
नङ्जऩॊधेको वा ऩेरेटको 
रुऩभा बएको वा  
नबएको। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.  
रु.-।५० 
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23.05 2305.00.00 फदाभको तेर ऩेल्दा 
ङ्झनस्केको, ङ्जऩॊधेको वा 
नङ्जऩॊधेको, ऩेरेटको रुऩभा 
बएको वा नबएको ङ्जऩना 
य अन्म ठोस अवशेष। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा.  
रु.-।५० 

23.06  वनस्ऩङ्झतको वोसो वा तेर 
ङ्झनकाल्दा प्राप्त हङ्टन ेशकषिक 
२३.०४ वा २३.०५ भा 
ऩयेको फाहेक ङ्जऩॊधेको वा 
नङ्जऩॊधेको, ऩेरेटको रुऩभा 
बएको वा नबएको ङ्जऩना 
य अन्म ठोस अवशेष।  

 2306.20.00 -आरसको फकमाॉको
   

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 

  -तोयी वा यामो (येऩ जय 
कोल्जा) दाना्  

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

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.।५० 

 2306.90.00 -अन्म   प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।- 
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24.03  अन्म उत्ऩादनभा प्रमोग 
बएको सङ्टती  य 
प्रङ्झतस्थाऩक सङ्टती; सभरुऩक 
(होभोङ्ञजनाइज्ड) वा 
ऩङ्टनङ्झनिङ्झभित 
(ङ्चयकङ्ञन्स्टचएूटेड) सङ्टती; 
सङ्टतीको यस य साय।  

  -अन्म:  

  --अन्म:  

 २४०३.९९.१० ---जदाि, िैनक, नस 
(स्नप), गङ्टट्िा य मस्तै 
सङ्टती ङ्झभङ्ञश्रत तमायी 
वस्तङ्टहरु 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

  ---अन्म्  

 २४०३.९९.९१ ----हङ्टक्का फ्रेवय प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

 २४०३.९९.९९ ----अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.५०।- 

25.05  बाग २६ को 
भेटरङ्जवमङ्चयङ्ग (धात ङ्टमङ्टि) 
फारङ्टवा फाहेक यङ्गकन वा 
यङ्गहीन सवै प्रकायको 
प्राकृङ्झतक फारङ्टवा।  

 2505.10.00 -ङ्झसङ्झरका फारङ्टवा य 
क्वाजि  

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 
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 2505.90.00 -अन्म फारङ्टवा  प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

25.14 2514.00.00 अङ्झर अङ्झर टङ्टिाएको वा 
नटङ्टिाएको वा 
कयौंङ्झतद्वाया काटेको वा 
नकाटेको वा अरु 
ङ्जकङ्झसभरे काटेको 
चायऩाटे (वगािकाय सभेत) 
ङ्जढक्का वा ऩाता, स्रेट  

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

25.16  कयौंङ्झतद्वाया वा अन्म 
ङ्जकङ्झसभरे अङ्झर अङ्झर 
ताङ्झछएको, काङ्जटएको वा 
टङ्टिाइएको चायऩाटे 
(वगािकाय सभेत) ङ्जढक्का 
वा ऩाताको रुऩभा यहेको 
ग्रनेाइट (कडा ऩत्थय), 
ऩपािइयी, येशा नबएको 
आग्नमे चट्टान, वेसाल्ट, 
वरौटे ढङ्टॊगा य स्भायक 
एवॊ बवन फनाउन े अन्म 
ढङ्टॊगा।  

  -फरौट ढङ्टॊगा्  

 2516.20.10 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका  ङ्झगट्टक य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ 
इञ्चसम्भका  

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 
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 2516.20.20 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका  २.५ 
इञ्चबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

 2516.20.30 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका  ढङ्टङ्गाहरू 
य फारङ्टवाको ङ्झभश्रण, छयाि 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 
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25.17  साधायणतमा कॊ ङ्जिट 
जोड्दा, सडकभा ढङ्टङ्गाका 
टङ्टिा ओछ्याउॉदा वा 
येल्वे य अन्म मस्तै 
ठाउॉभा दृढ फनाउन 
फोझको रुऩभा रगाउन 
प्रमोग गङ्चयन े ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत ङ्झगट्टक य 
टङ्टिाइएका वा ङ्जऩॊङ्झधएका 
ढङ्टङ्गाहरू; फाटङ्टङ्झरएका 
ऩत्थय  (ङ्झसॊगर), 
अङ्ञग्नप्रस्तय य मो 
शकषिकको ऩङ्जहरो बागभा 
उल्रेि बएका वस्तङ्टहरू 
बएको वा नबएको 
स्ल्माग (धात ङ्ट अवशेष), 
ड्रस य मस्तै जद्योङ्झगक 
अवशेष; अरकिामङ्टि 
भेकाडभ (योडा); ताङ्जऩत 
वा अताङ्जऩत शकषिक 
२५.१५ वा २५.१६ का 
ऩत्थयका दाना, टङ्टिाटङ्टिी 
य धङ्टरो।  



 

330 
 

  -साधायणतमा कॊ ङ्जिट 
जोड्दा, सडकभा ढङ्टङ्गा 
ओछ्याउॉदा वा येल्वे य 
मस्तै ठाउॉभा दृढ फनाउन 
फोझ रगाउन े काभभा 
प्रमोग गङ्चयन े ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत ङ्झगट्टक य 
टङ्टिाइएका वा ङ्जऩॊङ्झधएका 
ढङ्टङ्गाहरू, फाटङ्टङ्झरएका 
प्रस्तय, अङ्ञग्नप्रस्तय 
(ङ्ञफ्रण्ट):  

 2517.10.10 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका ङ्झगट्टक य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स),२.५ 
इञ्चसम्भका 

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2517.10.20 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका २.५ 
इञ्चबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

 2517.10.30 ---45 टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका ढङ्टङ्गाहरू य 
फारङ्टवाको ङ्झभश्रण, छयाि 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 
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  -उऩशकषिक २५१७.१० 
भा उङ्ञल्रङ्ञित वस्तङ्ट 
सभावेश बए वा नबएका 
ड्रस य स्ल्माग (धात ङ्टका 
अवशेष) का वा मस्तै 
जद्योङ्झगक अवशेषका 
भेकाडभ (योडा) :  

 2517.20.10 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका ङ्झगट्टक य 
फाटङ्टङ्झरएका ढङ्टङ्गाहरू 
(ऩेवल्स), २.५ 
इञ्चसम्भका   

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2517.20.20 ---टङ्टक्र्माइएका वा 
नटङ्टक्र्माइएका २.५ 
इञ्चबन्दा फढीका ढङ्टङ्गाहरू 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.१,२००।- 

  -शकषिक २५.१५ वा 
२५.१६ को ताङ्जऩत वा 
अताङ्जऩत दाना (ग्रनेङ्टअर), 
टङ्टिाटािी (ङ्ञचङ्जऩङ्ग) य 
धङ्टरो (ऩाउडय):  

  --अन्म्  

  ---ढङ्टङ्गाको धङ्टरो्  

 2517.49.1१ ----िसय उद्योगफाट 
उत्ऩाङ्छदत 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.६००।- 

  ---अन्म्   
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 2517.49.९१ ----िसय उद्योगफाट 
उत्ऩाङ्छदत 

प्र.घ.ङ्झभ. 
रु.६००।- 

25.19  प्राकृङ्झतक म्माग्नङे्झसमभ 
कावोनटे (म्माग्नसेाइट); 
गाङ्झरएका म्माग्नङे्झसमा; 
ऩङ्टणिरुऩरे फदङ्झरएको 
(डेडिवनि वा ङ्झसन्टडि) 
म्माग्नङे्झसमा, फाल्नङ्टबन्दा 
ऩङ्जहरे थोयै भािाभा अन्म 
अक्साइडहरू ङ्झभराइएको 
वा नङ्झभराइएको; अन्म 
म्माग्नङे्झसमभ अक्साइड, 
शङ्टि वा  अशङ्टि।  

 2519.10.00 -प्राकृङ्झतक म्माग्नेङ्झसमभ 
कावोनेट  (म्माग्नेसाइट) 

प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

 2519.90.00 -अन्म प्र.घ.ङ्झभ.  
रु.६००।- 

25.26  कयौंङ्झतद्वाया वा अन्म 
प्रकायरे अङ्झर अङ्झर 
टङ्टिाइएको वा 
नटङ्टिाइएको, ताङ्झछएको 
वा नताङ्झछएको चायऩाटे  
(फगािकाय सभेत) ङ्जढक्का 
वा ऩाता सभेत य 
प्राकृङ्झतक ङ्ञस्टमटाइट 
(सावङ्टन ढङ्टङ्गा); टाल्क 
(ियी)।   
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 2526.10.00 -नङ्जऩधेको धङ्टरो 
नफनाएको  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.१।५० 

३९.१५  प्राङ्जष्टकको अवशेष, 
ऩेङ्चयङस (कतयन) य  
यद्दक।  

 ३९१५.१०.०० -इथाइङ्झरनको ऩोङ्झरभयको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.२०.०० -स्टाइङ्चयनको ऩोङ्झरभयको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.३०.०० -ङ्झबनामर क्रोयाइडको 
ऩोङ्झरभयको 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 

 ३९१५.९०.०० -अन्म प्राङ्जष्टकको प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.5/- 
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44.01  फाल्न े  दाउया,  भङ्टढा,  
ङ्ञचयेको  भोटो टङ्टिा  
(ङ्झफरेट), हाॉगाङ्झफॉगा वा 
दाउयाको फाधेको ङ्झफटो, 
वा मस्तै रुऩभा; काठका 
चोइटाचोइटी वा भङ्झसना 
टङ्टिाटािी  (ऩाङ्जटिकर); 
काठ ङ्ञचयेको धङ्टरो, 
काठको अवशेष, यद्दक 
वस्तङ्ट, भङ्टढो, ङ्झब्रकेट  
(ङ्झथचेय फनाइएको चक्का), 
ऩेरेट भट्याङ्ग्रा) वा 
मस्तै रुऩभा एकङ्झित 
गङ्चयएको वा  
नगङ्चयएको।  

  -फाल्ने दाउया, भङ्टढा, 
ङ्ञचयेको भोटो टङ्टिा 
(ङ्झफरेट), हाॉगाङ्झफॉगा, 
दाउयाको ङ्झफटो वा मस्तै 
रुऩभा्  

 4401.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4401.19.00 --गैय कोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  (काठको चोइटा चोइटी 
वा भङ्झसना टङ्टिाटािी   
ऩाङ्जटिकर) :  
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 4401.21.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4401.22.00 --गैय कोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  -काठको धूरो, काठको 
अवशेष य यद्दक वस्तङ्ट, 
भङ्टढा, चक्का (ङ्जव्रकेट), 
गङ्टङ्जटका  (ऩेरेट) हरु वा 
मस्तै रुऩभा एकङ्झित 
गङ्चयएको्         

 4401.31.00 --काठका गङ्टङ्जटका 
(उडऩेरेट) हरु २००% 

 4401.39.00 --अन्म  २००% 

44.03  फोिा वा काठको फाङ्जहयी 
नयभ बाग ताछेको वा 
नताछेको वा भोटा भोटी 
ढॊगरे चायऩाटे ऩायेको 
अऩङ्चयभाङ्ञजित  काठ।  

  -यङ्गरेऩ (ऩेन्ट) वणिक 
यङ्ग (स्टेन), ङ्जिओसोट 
वा अन्म सॊयङ्ञऺत  
(ङ्जप्रजबेङ्जटब) हरूद्वाया 
उऩचाय गङ्चयएको्  

 4403.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4403.12.00 --गैह्र कोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 
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  -अन्म, कोणधायी 
(कोङ्झनपेयस):  

 4403.21.00 --सल्रा (ऩाइनस 
जातहरू) को, कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्झतमिक-छेदन आमाभ 
(िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. 
वा सोबन्दा वढी बएको २००% 

 4403.22.00 --सल्रा (ऩाइनस 
जातहरू) को, अन्म २००% 

 4403.23.00 --देवदारु (एङ्झफएस 
जातहरू) य स्प्र ङ्टस 
(ङ्जऩङ्झसमा जातहरू) को, 
कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झतमिक-छेदन 
आमाभ (िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. 
वा सोबन्दा वढी बएको २००% 

 4403.24.00 --देवदारु (एङ्झफएस 
जातहरू) य स्प्र ङ्टस  
(ङ्जऩङ्झसमा जातहरू) को, 
अन्म २००% 

 4403.25.00 --अन्म, कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्झतमिक-छेदन आमाभ 
(िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. 
वा सोबन्दा वढी बएको २००% 
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 4403.26.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म, उष्णप्रदेशकम 
(ट्रङ्जऩकर) काठको्  

 4403.41.00 --गाढा यातो भेयान्तक, 
हरङ्टका यातो भेयान्तक य 
भेयान्तक फकाउ २००% 

 4403.49.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म:  

 4403.91.00 --ओकको   २००% 

 4403.93.00 --फकच (पागस जातहरू) 
को, कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झतमिक-
छेदन आमाभ (िस 
सेक्सनर डाइभेन्सन) 
१५ से.ङ्झभ. वा सोबन्दा 
वढी बएको २००% 

 4403.94.00 --फकच (पागस जातहरू) 
को, अन्म २००% 

 4403.95.00 --बोजऩि (फचि) (फेटङ्टरा 
जातहरू) को, कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्झतमिक-छेदन आमाभ 
(िस सेक्सनर 
डाइभेन्सन) १५ से.ङ्झभ. 
वा सोबन्दा वढी बएको २००% 
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 4403.96.00 --बोजऩि (फचि) (फेटङ्टरा 
जातहरू) को, अन्म २००% 

 4403.97.00 --रहये ङ्जऩऩर (ऩप्रय) य 
आस्ऩेन  (ऩोऩङ्टरस 
जातहरू) को २००% 

 4403.98.00 --भसरा (मङ्टकङ्झरप्टस 
जातहरू) को २००% 

  --अन्म्   

 4403.99.10 ---५ इञ्च वा सो बन्दा 
कभ भोटाइभा रम्वाइभा 
ङ्ञचयेको २००% 

 4403.99.90 ---अन्म  २००% 
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44.04  हङ्टऩको काठ; काठको 
ङ्ञचयेको िाॉवा  (ऩोर); 
ङ्झतिायेको तय रम्फाइभा  
नङ्ञचयेको काठको घोचा 
(ऩाइर), ङ्जकरो (ङ्जऩकेट) 
य एकाऩट्टक ङ्झतिाङ्चयएको 
घोचो  (स्टेक); साधायण 
रुऩरे काॊटछाॊट गयेको 
तय नदोब्राएको, 
नफॊग्माएको, अरुथोक 
नफनाएको टेक्न े रठ्ठक, 
छाताको डण्डक, जजायको 
डण्डक वा त्मस्तै साभान 
फनाउन उऩमङ्टि हङ्टन े
िारको काठको छडक,  
चोइटाचोइटी काठ 
(ङ्ञचऩउड) य मस्तै।  

 4404.10.00 -देवदाय जाङ्झतको 
(कोङ्झनपेयस) २००% 

 4404.20.00 -देवदाय जाङ्झतको फाहेक 
(नन-्कोङ्झनपेयस)  २००% 

44.05 4405.00.00 काठको ऊन; काठको 
ङ्जऩठो। २००% 

44.06  येर वा ट्राभको काठका 
ऩटयीहरू (ङ्ञस्रऩय) 
(िस-टाइज)।  
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  -असॊङ्झसि (नट 
इङ्ञम्प्रग्नेटेड)  

 4406.11.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4406.12.00 --गैय कोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

  -अन्म्   

 4406.91.00 --कोणधायी (कोङ्झनपेयस) २००% 

 4406.92.00 --गैय कोणधायी (नन-्
कोङ्झनपेयस) २००% 

44.07  रम्फाइभा ङ्ञचयेको वा 
काटेको (ङ्ञचप्ड), ताछेको 
(स्राइस्ड) वा फोिा 
हटाएको  (ङ्जऩल्ड) यण्डा 
रगाएको वा नरगाएको, 
अऩघिषक रगाई 
ङ्ञचल्माएको वा 
नङ्ञचल्माएको वा छेउभा 
जोड  (इन्ड ज्वाइन्टेड) 
गङ्चयएको वा नगङ्चयएको ६ 
एभ.एभ. बन्दा फढी 
भोटाइको काठ।  

  -कोणधायी (कोङ्झनपेयस):  

 4407.11.00 --सल्रा (ऩाइनस 
जातहरू) को २००% 
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 4407.12.00 --देवदारु (एङ्झफएस 
जातहरू) य स्प्र ङ्टस ङ्जऩङ्झसमा 
जातहरू) को  २००% 

 4407.19.00 --अन्म  २००% 

  -उष्णप्रदेशकम (ट्रङ्जऩकर) 
काठको्  

 4407.21.00 --भहोगनक स्वकटेङ्झनमा 
(एसऩकऩक) २००% 

 4407.22.00 --ङ्झबयोरा, इम्फङ्टइमा य 
वाल्सा २००% 

 4407.25.00 --गाढा यातो भेयान्तक, 
हरङ्टका यातो भेयान्तक य 
भेयान्तक फकाउ २००% 

 4407.26.00 --सेतो रौआन, सेतो 
भेयान्तक, सेतो सेयामा, 
ऩहेंरो भेयान्तक य एरान २००% 

 4407.29.00 --अन्म  २००% 

  -अन्म्   

 4407.91.00 --ओकको   २००% 

 4407.92.00 --फकचको  २००% 

 4407.96.00 --बोजऩि (फचि) (फेटङ्टरा 
जातहरू) को २००% 
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 4407.97.00 --रहये ङ्जऩऩर (ऩप्रय) य 
आस्ऩेन  (ऩोऩङ्टरस 
जातहरू) को २००% 

 4407.99.00 --अन्म  २००% 

44.08  ऩषृ्ठावयण वा फाङ्जहयी ऩि 
चढाउन े  (बेङ्झनमङ्चयङ्ग) 
ङ्झनङ्झभत्तका चादय  
(ङ्ञशट्स) हरू (ऩटङ्झरत 
काष्ठ  (ल्माङ्झभनटेेड् उड) 
ताछेय (स्राइङ्झसङ) प्राप्त 
हङ्टन े वस्तङ्ट सभेत), 
प्राइउड  (स्तय काष्ठ) 
वा मस्तै ऩटङ्झरत काष्ठ 
ङ्झनङ्झभत्तका चादयहरू  
(ङ्ञशट्स) तथा यण्डा 
(प्रेन) रगाएको वा 
नरगाएको अऩघिषक 
रगाएको वा नरगाएको, 
दङ्टइ टङ्टप्ऩा जोङ्झडएका   
(स्राइस्ड) वा नजोङ्झडएको 
वा छेउको जोड (इण्ड 
ज्वाइण्टेड्) गङ्चयएको वा 
नगङ्चयएको, ६ ङ्झभ. ङ्झभ. 
भा नफढ्न े भोटाइ  
(ङ्झथकनसे) बएका अन्म 
काठ।  
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 4408.10.00 -कोणधायी  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

  -उष्णप्रदेशकम (ट्रङ्जऩकर) 
काठको्  

 4408.31.00 --गाढा यातो भेयान्तक, 
हरङ्टका यातो भेयान्तक य 
भेयान्तक फकाउ 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

 4408.39.00 --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

 4408.90.00 -अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.६।- 

४७.07  प्रङ्झतरब्ध (ङ्चयकबडि) (यद्दक 
य टङ्टिाटािी) कागत वा 
कागतको गाता (ऩेऩय 
फोडि)।    

  ४७०७.10.०० 

 

-अङ्जवयॊ ङ्ञजत (अनङ्ञब्रज्ड) 
दृढ कागत (िाफ्ट 
ऩेऩय) वा कागतगाता 
(ऩेऩय फोडि) वा 
िोल्सकदाय कागत 
(कोरुगेटेड ऩेऩय) वा 
कागतगाता  (ऩेऩय फोडि) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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  ४७०७.20.०० 

 

-सॊऩूणित् यॊगकन  
नगयेको,  भङ्टख्मतमा  
ङ्जवयॊ ङ्ञजत  यासामङ्झनक 
गङ्टबो (ऩल्ऩ) फाट 
फनाइएको अन्म कागत 
य कागत गाता (ऩेऩय 
फोडि)    

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ४७०७.30.०० -भङ्टख्मत् माङ्ञन्िक गङ्टबो 
(भेकाङ्झनकर ऩल्ऩ) फाट 
फनाइएको कागत वा 
कागतगाता (ऩेऩयफोडि) 
(जस्तै सभाचायऩि, 
ऩङ्झिका (जनिल्स) य 
त्मस्तै भङ्टद्रण साभग्रकहरु)  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 ४७०७.90.०० -अन्म, नकेराइएको  वा  
नछङ्टट्याइएको  यद्दक य 
टङ्टिाटािीहरु (अवशेष) 
(वेष्ट एण्ड स्क्र्माऩ) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७२.04  यद्दक पराभ य ऩि ङ्ट; ऩङ्टन 
ऩगाङ्झरन े पराभ वा 
इस्ऩातको ईट आकायको 
(इन्गोट) ऩि ङ्ट। 

 

  ७२०४.10.०० -यद्दक ढारेको (कास्ट) 
पराभको यद्दक य ऩि 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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   -ङ्झभङ्ञश्रत स्ऩात 
(एल्वामङ्ञस्टर) का यद्दक 
य ऩि ङ््ट   

 

  ७२०४.21.०० --ङ्ञिमा नराग्ने 
इस्ऩातको 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.29.०० --अन्म  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.30.०० -ङ्जटनमङ्टि पराभ वा 
इस्ऩातका यद्दक वा ऩि ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

   -अन्म यद्दक य ऩि ङ््ट    

  ७२०४.41.०० 

 

 

--गट्ठा (वण्डर) भा बए 
वा नबएका,(कायिानाको 
काभ ऩङ्झछ ङ्झनस्केका) 
टिङ्झनिङ्ग, शेङ्झबङ्ग, ङ्ञचप्स, 
ङ्झभङ्झरङ्ग वेष्ट, स-डस्ट, 
ङ्जपङ्झरङ्गस, ङ्जट्रङ्झभङ्गस य 
स्टैङ्ञम्ऩङ्ग जस्ता छ्याॊकन, 
टङ्टिाटािी य धूरो 
रुऩका ऩि ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.49.०० --अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

  ७२०४.50.०० इुँट आकायको (इनगट) 
ऩङ्टन ऩगाङ्झरने ऩि ङ्ट 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७४ ०४ ७४०४.00.०० ताभा अवशेष य ऩि ङ्ट।  प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 
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७६ ०२ ७६०२.००.०० अरङ्टङ्झभङ्झनमभ अवशेष य 
ऩि ङ्ट। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

७९ ०२ ७९०२.००.०० जस्ता अवशेष य  
ऩि ङ्टहरु।  

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

८० ०२ ८००२.००.०० ङ्जटनको अवशेष य  
ऩि ङ्टहरु। 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

८५.४८  प्राथङ्झभक (प्राइभयी) 
सेरहरु, प्राथङ्झभक 
(प्राइभयी) ब्माट्रीहरु य 
वैद्यङ्टङ्झतक सॊचामकहरु 
(एक्मूभङ्टरेटसि) का 
अवशेष य यद्दकहरु; प्रमङ्टि  
(स्ऩेण्ट) प्राइभयी सेरहरु, 
प्रमङ्टि प्राइभयी ब्माट्रीहरु 
य प्रमङ्टि (स्ऩेण्ट) 
वैद्यङ्टङ्झतक सॊचामकहरु 
(एक्मूभङ्टरेटसि); मस 
बागभा अन्मि उल्रेि 
(स्ऩेङ्झसपाइड्) वा सभावेश 
(इन्क्रङ्टडेड) नबएका, 
मन्िावरी  (भेङ्झसनयी) वा 
उऩकयण (ऐऩयेटस) का 
वैद्यङ्टङ्झतक अङ्गहरु  
(ऩाट्सि)।  
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 ८५४८.१०.०० -प्राथङ्झभक (प्राइभयी) 
सेरहरु, प्राथङ्झभक                 
(प्राइभयी) ब्माट्रीहरु य 
वैद्यङ्टङ्झतक सॊचामकहरु 
(इरेङ्ञक्ट्रक एक्मूभङ्टरेटसि) 
का अवशेष य यद्दकहरु; 
प्रमङ्टि प्राइभयी सेरहरु, 
प्रमङ्टि (स्ऩेण्ट) प्राइभयी 
ब्माट्रीहरु य प्रमङ्टि 
(स्ऩेण्ट) वैद्यङ्टङ्झतक 
सॊचामकहरु 
(एक्मूभङ्टरेटसि) 

प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

 8548.90.00 -अन्म प्रङ्झत ङ्जक.ग्रा. 
रु.10/- 

२. ङ्झनकासक हङ्टने भारवस्तङ्टको वगीकयणका राङ्झग बन्साय कामािरमहरूरे 
अनङ्टसूचक-१ को ऩङ्चयच्छेद १ देङ्ञि २१ सम्भ ऩने बाग १ देङ्ञि ९७ सम्भभा 
उङ्ञल्रङ्ञित उऩशकषिकको प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ। 

३. ङ्ञजल्रा वन कामािरमको इजाजत ङ्झरई उद्योगरे धूऩ वा हवनभा प्रमोग हङ्टने 
गयी सल्राफाट फनाएको स-साना टङ्टिाहरू (Chips) (उऩशकषिक 
४४०१.३१.०० य ४४०१.३९.००) ङ्झनकासक गदाि दश प्रङ्झतशतभाि 
बन्साय भहसङ्टर राग्नेछ।  

४. सॊमङ्टि याष्ड सॊघको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि िङ्जटने नेऩारी सेना, सशस्त्र 
प्रहयी य नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग यऺा भन्िारम वा गहृ भन्िारमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा रैजाने आभौड ऩसिनर क्माङ्चयमय, सवायी साधन, हात हङ्झतमाय 
रगामत सफै प्रकायका भारवस्तङ्ट रगतभा यािक ङ्झनकासक गनि ङ्छदइनेछ।   
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अनङ्टसूचक -३ 

(दपा १० सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 

 

(१) देहामका सवायी तथा ढङ्टवानकका साधन ऩैठायी हङ्टॉदाका फित बन्साय 
ङ्जवन्दङ्टभा य स्वदेशभा उत्ऩादन हङ्टन ेसवायी तथा ढङ्टवानकका साधनभा दतािका 
फित देहाम फभोङ्ञजभको सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछ :- 

सवायी तथा ढङ्टवानकका साधनको ङ्जकङ्झसभ दस्तङ्टय 

(क) शकषिक ८७.०२ भा ऩने फस, 
ङ्झभनकफस, भाइिोफस, शकषिक 
८७.०४ भा ऩने ट्रक, ङ्जट्रऩय,   
डम्ऩय, रयी, ट्रकरयी,  ङ्झभनकट्रक, 
ङ्झभनकङ्जट्रऩय, फन्द कन्टेनय सङ्जहतको 
ट्रक, ग्माॉस वोक्ने फङ्टरेट, ट्याङ्कय, 
ट्रक चेङ्झससभा जडान बएको गावेज 
कम्प्माक्टय, ङ्झसभेन्ट फल्कय। 

भूल्मको सात प्रङ्झतशत 

(ि) २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भका शकषिक 
८७.०२  य ८७.०३ भा ऩने 
काय, जकऩ, भ्मानहरु, शकषिक 
८७.०४ भा ऩने ङ्झसङ्गर य डफर 
क्माव ङ्जऩकअऩ गाडक तथा डेङ्झरबयी 
भ्मान  

भूल्मको आठ प्रङ्झतशत 

(ग) २००० ङ्झस.ङ्झस. बन्दा भाङ्झथका 
शकषिक ८७.०२  य ८७.०३ भा 
ऩने काय, जकऩ,  भ्मानहरु, शकषिक 
८७.०४ भा ऩने ङ्झसङ्गर य डफर 
क्माव ङ्जऩकअऩ गाडक तथा डेङ्झरबयी 
भ्मान 

भूल्मको दश प्रङ्झतशत 

(घ) धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएका काय, जकऩ,  भ्मान, फस, 

भूल्मको ऩाॉच प्रङ्झतशत 
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ङ्झभङ्झनफस, भाइिोफस य शकषिक 
८७.०४ भा ऩने धक्का ङ्छदन े
ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि बएका 
ढङ्टवानकका साधन (तकन ऩाङ्ग्र े  
वाहेक) 

(ङ) भोटयसाइकर य स्कङ्ट टय:  

  (अ) १५५ ङ्झस.ङ्झस. ननाघेको प्रङ्झत गोटा रु. १५,०००।– 

  (आ) १५५ ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय २५० 
ङ्झस.ङ्झस. ननाघकेो प्रङ्झत गोटा रु. १८,०००।– 

  (इ) २५० ङ्झस.ङ्झस. नाघेको तय ४०० 
ङ्झस.ङ्झस. ननाघकेो प्रङ्झत गोटा रु. ५०,०००।– 

  (ई) ४०० ङ्झस.ङ्झस. नाघेको  प्रङ्झत गोटा रु.१,००,०००।– 

(ऊ) धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएका भोटयसाइकर य स्कङ्ट टय प्रङ्झत गोटा रु. १०,०००।– 

(च) धक्का ङ्छदन े ङ्जवद्यङ्टतकम भोटय भाि 
बएका तकन ऩाङ्ग्र े सवायी य ढङ्टवानक 
साधन 

प्रङ्झत गोटा रु. १०,०००।– 

(छ) शकषिक ८७.०३ य ८७.०४ भा 
ऩने अन्म तकन ऩाङ्ग्र े  सवायी तथा 
ढङ्टवानकका साधनहरु  

प्रङ्झत गोटा रु.१५,०००।– 

 

(ज) भाङ्झथ उल्रेि गङ्चयएवभोङ्ञजभ 
वाहेकका शकषिक ८७.०२, ८७.०३ य 
८७.०४ भा ऩने अन्म सवायी य 
ढङ्टवानकका साधन 

भूल्मको दश प्रङ्झतशत 

(झ) शकषिक ८७.०६ भा ऩने चेङ्झसस भूल्मको नौ प्रङ्झतशत 

(ञ) जङ्टनसङ्टकै प्रङ्जिमाफाट शङ्टरु दताि हङ्टन 
आउने सवायी तथा ढङ्टवानकका साधनभा 
मस दपाभा उल्रेि बएअनङ्टसाय नै सडक 
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ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछ। 
 

(२) भाङ्झथ दपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या उल्रेि बएताऩङ्झन तर उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जवषमभा सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(क) कूटनकङ्झतक ङ्झनमोग तथा कूटनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त व्मङ्ञिरे ऩैठायी गने 
भोटयगाडक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे प्रमोग गनि ङ्झभल्ने गयी 
फनाइएका १५५ सक.सक. सम्भका स्कूटय, दभकर, एम्फङ्टरेन्स, 
शवफाहन य शकषिक ८७.०५ भा ऩने ङ्जवशेष उदे्दश्म बएका साधनभा 
सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछैन। 

(ि) चारीस वा सोबन्दा फढी सकट ऺभताका कम्तकभा ऩाॉच वटा फस 
साविजङ्झनक मातामातभा सञ्चारन गने गयी दताि बएका सहकायी सॊस्था 
तथा कम्ऩनकरे उङ्ञल्रङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग ऩैठायी गने उि 
ऺभताका तमायी फस तथा ङ्झतनका चेङ्झससभा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
राग्न ेछैन। 

(ग) सॊमङ्टि याष्ड सॊघको अनङ्टयोधभा शाङ्ञन्त स्थाऩनाथि िङ्जटने नेऩारी सेना, 
सशस्त्र प्रहयी य नेऩार प्रहयीको प्रमोगका राङ्झग नेऩार सयकाय, यऺा 
भन्िारम वा गहृ भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩारभा दताि नहङ्टने गयी 
अस्थामक ऩैठायी हङ्टने सवायी तथा ढङ्टवानकका साधनभा सडक ङ्झनभािण 
दस्तङ्टय राग्नेछैन। 

(घ) ङ्जवभानस्थरङ्झबि माि ङ्ट टङ्झभिनरदेिक वामङ्टमानसम्भ माि ङ्ट ल्माउने य 
रैजाने गयी भाि चल्ने शतिभा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ऩैठायी हङ्टने फसभा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्नेछैन। 

(ङ) नेऩार सयकायफाट बन्साय सङ्टङ्जवधा (कङ्ट टनकङ्झतक सङ्टङ्जवधा) वा ऩूणि वा 
आॊङ्ञशक भहसङ्टर सङ्टङ्जवधा ऩाई वा नेऩार सयकायको ङ्झनणिमफाट एक 

प्रङ्झतशत बन्साय भहसङ्टर ङ्झरई वा रगत वा फैङ्क ग्मायेण्टीभा अस्थामक 
ऩैठायी बएका सवायी तथा ढङ्टवानकका साधन ङ्झफिी गयेभा वा उऩहाय 
ङ्छदएभा वा आपैरे उऩमोग गयी स्थामक ऩैठायीभा रुऩान्तयण गनि 
चाहेभा एकऩटक सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय ङ्झतयीसकेको बए ऩङ्टन् सडक 
ङ्झनभािण दस्तङ्टय राग्ने छैन। सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय नङ्झतयेको बए 
स्थामक ऩैठायीभा रुऩान्तयण गदािका फित सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
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राग्नेछ। 

(३) सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय ङ्झतयेको सङ्टङ्झनङ्ञितता गयेय भाि सम्फङ्ञन्धत 
मातामात ब्मवस्था कामािरमरे सवायी तथा ढङ्टवानक साधन दताि गनङ्टि 
ऩनेछ।बन्साय कामािरमफाट जाॉचऩास हङ्टॉदा सडक ङ्झनभािण दस्तङ्टय 
असङ्टर गनि छङ्टट बएको देङ्ञिएभा छङ्टट बएको दस्तङ्टय असङ्टर गयेको 
प्रभाण बन्साय कामािरमफाट प्राप्त बएऩङ्झछ भाि दताि गनङ्टि ऩनेछ। 

 

स्ऩष्टककयण : मस अनङ्टसूचकको प्रमोजनको राङ्झग,- 
(१) “भूल्म” बङ्ङारे आन्तङ्चयक उत्ऩादन वा िङ्चयदको हकभा सवायी तथा 

ढङ्टवानक साधनको ङ्झफिी ङ्झफजकभा उङ्ञल्रङ्ञित भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय 
सङ्जहतको फकजक भूल्म, ऩैठायीको हकभा बन्साय भहसङ्टर, अन्त्शङ्टल्क, 
भूल्म अङ्झबवङृ्जि कय तथा बन्साय ङ्झफन्दङ्टभा राग्ने सफै प्रकायका दस्तङ्टय 
य शङ्टल्क सभावेश बएको भूल्म सम्झनङ्ट ऩछि। 

(२) “जङ्टनसङ्टकै प्रङ्जिमाफाट” बङ्ङारे ङ्झरराभ, जपत, हस्तान्तयण, िङ्चयद वा 
ङ्झफिीफाट दताि हङ्टन आउन ेसवायी साधन सम्झनङ्ट ऩछि। 
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 अनङ्टसूचक–४ 

 (दपा १२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क 

1. आङ्झथिक वषि २०७८/७९ भा नेऩारभा चरङ्ञचिको प्रदशिनभा चरङ्ञचि घयरे 
प्रदशिन गने ङ्जवदेशक चरङ्ञचिको सफै शे्रणकको प्रवेश शङ्टल्कभा ऩन्र प्रङ्झतशत 
चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ। 

२. चरङ्ञचि घयरे क्माङ्झफन सञ्चारन गनि ऩाउने छ। ङ्जवदेशक चरङ्ञचि प्रदशिन 
गये फाऩत त्मस्तो क्माङ्झफनको सफै शे्रणकको ङ्जटकट ङ्झफिीफाट असङ्टर गने 
चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको दय प्रवेश शङ्टल्कको फकस प्रङ्झतशत हङ्टनेछ। 

३.  चरङ्ञचि घयरे आपूरे प्रदशिन गयेको चरङ्ञचिको दैङ्झनक ङ्जटकट ङ्झफिीको 
ङ्जववयण अङ्झबरेि ङ्झफिी िाताभा दैङ्झनकरूऩभा अद्यावङ्झधक गनङ्टि ऩनेछ। 
चरङ्ञचि घयरे चरङ्ञचि प्रदशिन सम्फन्धक ङ्जववयण साप्ताङ्जहकरूऩभा काठभाडौं 
उऩत्मकाको हकभा चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडि य सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व 
कामािरमभा तथा अन्म ऺेिको हकभा आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम बएको 
ङ्ञजल्राभा सो कामािरमभा य आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम नबएको ङ्ञजल्राभा 
कोष तथा रेिा ङ्झनमन्िक कामािरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

४. चरङ्ञचि घयरे ङ्जवद्यङ्टतकम प्रणारी (ई-ङ्जटकेङ्जटङ्ग ङ्झसष्टभ) फाट ङ्जटकट जायी गयी 
केन्द्रीम चरङ्ञचि व्मवस्थाऩन प्रणारी (सेन्ट्रर ङ्झसनेभा म्मानेजभेन्ट) को 
सबियसॉग ङ्झरङ्क गनङ्टि ऩनेछ। 

५. प्रकयण ४ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमभा ङ्जवद्यङ्टतकम प्रणारी जडान तथा केन्द्रीम 
सबियसॉग ङ्झरङ्क नगयी ङ्जटकट जायी गयेको ऩाइएभा त्मसयी जायी गङ्चयएको 
ङ्जटकटफाट प्राप्त यकभको ऩङ्जहरो ऩटकका राङ्झग शतप्रङ्झतशत एक ऩटकबन्दा 
फढीको राङ्झग दङ्टई सम प्रङ्झतशत जङ्चयफाना रगाई असङ्टर गङ्चयनेछ। 

6. प्रकयण १ य २ फभोङ्ञजभको शङ्टल्क चरङ्ञचि घयरे असङ्टर गयी प्रत्मेक 
भङ्जहनाको शङ्टल्क अको भङ्जहनाको ऩच्चकस गतेङ्झबि प्रकयण ५ को अधकनभा 
यही ङ्जववयणसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता सेवा 
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कामािरम वा सो कामािरमहरु नबएको ङ्ञजल्राभा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्िक 
कामािरमभा दाङ्ञिर गनङ्टि ऩनेछ। तोकेको सभमभा शङ्टल्क नफङ्टझाउनेराई 
प्रत्मेक भङ्जहनाको फङ्टझाउनङ्ट ऩने शङ्टल्कको ऩच्चकस प्रङ्झतशत जङ्चयफाना 
राग्नेछ। चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको भाङ्झसक ङ्जववयण उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबि 
चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिभा सभेत फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिभा 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने ङ्जववयण फक्स अङ्जपस प्रणारीफाट सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

7. चरङ्ञचि घयरे चरङ्ञचि प्रदशिन गयी चरङ्ञचि प्रदशिन नगयेको बनक वा 
ङ्जवदेशक चरङ्ञचि प्रदशिन गयी नेऩारी चरङ्ञचि प्रदशिन गयेको हो बनक वा 
वास्तङ्जवक ङ्जटकट ङ्झफिीबन्दा कभ ङ्जटकट ङ्झफिी दैङ्झनक ङ्झफिी िाताभा 
जनाई झङ्टट्टा ङ्जववयण ङ्छदएभा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना रगाई त्मसयी 
छङ्झरएको चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क सङ्जहत असङ्टर गङ्चयनेछ:- 

(क) ऩङ्जहरो ऩटक बए छङ्झरएको चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको शत 
प्रङ्झतशत। 

(ि) दोस्रो ऩटक वा सोबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै ऩटक बए ऩङ्झन छङ्झरएको 
चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको दङ्टई सम प्रङ्झतशत।  

8. प्रकयण ४ य ५ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको म्माद व्मङ्झतत बएको दङ्टई भङ्जहनाङ्झबि 
जङ्चयफानासङ्जहत शङ्टल्क नफङ्टझाउने चरङ्ञचि घय फन्द गयी रागकेो शङ्टल्क तथा 
जङ्चयफाना सभेत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतरे असङ्टर गनेछ। सभमभा ङ्जववयण ऩेश 
नगयेभा प्रङ्झत भङ्जहना एक हजाय रुऩैमाॉ जङ्चयफाना राग्नेछ। 

9.  ङ्जवऩद्, उऩकयणकम भभित सम्बाय वा अन्म कङ्ट नै कायणरे सात ङ्छदन वा 
सोबन्दा फढी ङ्छदन चरङ्ञचि घय फन्द बएको व्महोया प्रकयण ११ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित कामािरमरे प्रभाङ्ञणत गयेको अवस्थाभा फन्द बएको ङ्छदनको 
चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क राग्ने छैन। 

10.  ङ्जवद्याथीवगिको सहङ्टङ्झरमतको राङ्झग शङ्झनफाय ङ्झफहान ८ फजेको य साविजङ्झनक 
ङ्झफदा ऩयेका ङ्छदनको ङ्झफहान ८ फजेको चरङ्ञचि प्रदशिनभा चरङ्ञचि ङ्जवकास 
शङ्टल्कभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ।  
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11.  मस अनङ्टसूचक फभोङ्ञजभ गयेको ङ्झनणिम उऩय ऩैतकस ङ्छदनङ्झबि याजस्व 
न्मामाङ्झधकयणभा ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ।  

12. चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क सम्फन्धक प्रशासन आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा 
कयदाता सेवा कामािरम बएको ङ्ञजल्राभा सो कामािरमरे य आन्तङ्चयक 
याजस्व कामािरम वा कयदाता सेवा कामािरम नबएको ङ्ञजल्राभा कोष तथा 
रेिा ङ्झनमन्िक कामािरमरे गनेछ।  

१3. चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको अनङ्टगभन चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिरे सभेत गनेछ। 
चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको स्थरगत ङ्झनयीऺणका राङ्झग फोडिफाट िङ्जटई 
आएका कभिचायीराई चरङ्ञचि सम्फन्धक अङ्झबरेि, ङ्झफिी िाता तथा दशिक 
सॊख्मा सम्फन्धक अङ्झबरेि चरङ्ञचि घयरे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। सम्फङ्ञन्धत 
आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा कयदाता सेवा कामािरम वा कोष तथा रेिा 
ङ्झनमन्िक कामािरमरे आवश्मकता अनङ्टसाय अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनेछन।्  

१4. चरङ्ञचि घयका सञ्चारकरे चरङ्ञचि प्रदशिन गनङ्टिबन्दा एक ङ्छदन अगावै 
आपूरे प्रमोग गने ङ्जटकटको ङ्झसरङ्झसरेवाय नम्फय, चरङ्ञचिको नाभ य प्रदशिन 
गङ्चयने ङ्झभङ्झत चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडि य आन्तङ्चयक याजस्व कामािरम वा 
कयदाता सेवा कामािरम वा कोष तथा रेिा ङ्झनमन्िक कामािरमभा जानकायी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ य सोको अङ्झबरेि चरङ्ञचि घयरे याख्नङ्ट ऩनेछ। 

१5.  मस अनङ्टसूचक फभोङ्ञजभ असङ्टर बएको चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको नब्फे प्रङ्झतशत 
यकभ चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिराई य फाॉकी दश प्रङ्झतशत यकभ आन्तङ्चयक 
याजस्व ङ्जवबागरे तोकेको प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको 
प्रशासन गने कामािरमको प्रशासङ्झनक तथा बौङ्झतक सङ्टधाय कामिभा िचि गनि 
सङ्जकनेछ। चरङ्ञचि ङ्जवकास फोडिरे आपूरे प्राप्त गयेको चरङ्ञचि ङ्जवकास 
शङ्टल्क यकभको ऩच्चकस प्रङ्झतशतबन्दा फढी यकभ प्रशासङ्झनक कामिभा िचि 
गनि ऩाउने छैन। 

१6. चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्क सम्फन्धक अन्म प्रङ्जिमागत कङ्ट या चरङ्ञचि ङ्जवकास 
फोडिको ङ्झसपाङ्चयसभा आन्तङ्चयक याजस्व ङ्जवबागरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 



 

356 
 

१7. चरङ्ञचि ङ्जवकास शङ्टल्कको रेिाऩयीऺण भहारेिाऩयीऺकफाट हङ्टनेछ।  
 


