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.........................
अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन

ु को आमथनक ववकासको लामग आवश्यक राजस्व सङ्कलन गने प्रवियालाई प्रभावकारी
प्रस्तावना: मुलक
बनाई राजस्व पररचालन बढाउन नेपाल



............. मा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा

प्रदान गररने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका कानूनलाई
समयानुकूल बनाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्र वीर वविम शाहदे वको शासनकालको पवहलो वर्नमा सं सदले
यो ऐन बनाएको छ ।

槞



यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखख लागू भएको ।
यो ऐन सं वत् २०७५ साल भार १ गतेदेखख लागू भएको ।

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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१.

संखिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तःशुल्क ऐन, २०५८” रहे को

छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभार्ा: ववर्य वा प्रसड्डले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, –
(क)

“अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा” भन्नाले यस ऐन वा अन्य प्रचमलत
कानून बमोखजम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा सम्िनु पछन ।

(ख)

“वस्तु” भन्नाले चल वा अचल दुवै वकमसमको सम्पखि सम्िनु पछन ।

(ग)

“सेवा” भन्नाले वस्तु बाहे कको जुनसुकै कुरा सम्िनु पछन

(घ)

“प्रमतष्ठान” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, सञ्चय वा

।

मबिी ववतरण गने वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गने उद्देश्यले
प्रचमलत कानून बमोखजम स्थापना भएका फमन, कम्पनी वा सं स्था
सम्िनु पछन ।
(ङ)

“इजाजतपर” भन्नाले दफा९ बमोखजम ददइएको इजाजतपर सम्िनु
पछन ।

(च)

“अन्तःशुल्क अमधकृत” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको मनममि नेपाल
सरकारले तोकेको अमधकृत सम्िनु पछन ।

(छ)

“उत्पादन” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु मनमानण गने, बनाउने वा
तयार गने कायन सम्िनु पछन ।

(ज)

“उत्पादक” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तु उत्पादन गनन इजाजतपर
प्राप्त गरे को व्यखि, फमन, कम्पनी वा सं स्था सम्िनु पछन र सो शब्दले
अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गने व्यखि, फमन, कम्पनी वा सं स्था
समेतलाई जनाउँनेछ ।

(ि)

“व्यखि” भन्नाले कुनै व्यखि, प्रमतष्ठान, सङ्घ, सािेदारी सं स्था, सहकारी,
ु व्यवसाय, गुठी वा कोर्को सञ्चालक, प्रोप्राइटर र मुख्य भै काम
सं यि
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गने प्रमतमनमध वा एजेन्ट सम्िनु पछन र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य
मलई वा नमलई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा
पैठारी गरी थोक वा खुरा वा जुनसुकै रुपमा मबिी ववतरण गने
मनकाय वा त्यस्तो मनकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य
कारोबार गने स्थान समेतलाई जनाउँनेछ ।
(ञ)

“कारखाना मूल्य” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा अन्तः शुल्क वा
अन्य कुनै कर नजोडी त्यस्तो वस्तु उत्पादन वा उत्पादन र मबिी
ववतरण गनन लाग्ने खचन र प्रमतष्ठानको नाफा मार जोडी मनधानरण
भएको मूल्य सम्िनु पछन ।

(ट)

“मूल्य” भन्नाले , –
(१)

उत्पादन गने वस्तुको हकमा कारखाना मूल्य,

(२)

सेवाको हकमा बीजक बमोखजमको मूल्य,

(३)

पैठारी हुने वस्तुको हकमा दफा ७ को उपदफा(१) को खण्ड
(ख) बमोखजम मनधानरण भएको मूल्य ।

(ठ)

“पैठारी” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्रचमलत कानून बमोखजम
ववदे शबाट नेपाल

(ड)



............... मभर ल्याउने कायन सम्िनु पछन ।

“बीजक” भन्नाले यस ऐन बमोखजम मूल्य उल्लेख गरी ददइने मबल,
रमसद पूजी वा भरपाई सम्िनु पछन ।

(ढ)

“ववभाग” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको मनममि नेपाल सरकारले
तोकेको ववभाग सम्िनु पछन ।

(ण)



“महामनदे शक’ भन्नाले ववभागको महामनदे शक सम्िनु पछन ।

गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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(त)

“तोवकएको’ वा “तोवकए बमोखजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोखजम सम्िनु पछन ।

३.

अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गने: सालबसाली वा कुनै एक सालको मनममि कुनै वस्तु
वा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क यो ऐन
र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोखजम असुल उपर गररनेछ ।

४.

अन्तःशुल्क असुली गने: (१) यस ऐन बमोखजम लाग्ने

अन्तःशुल्क असुल उपर गदान दे हाय

बमोखजमको अवस्थामा असुल उपर गररनेछ:–
(क)

वस्तुको हकमा प्रमतष्ठानको उत्पादन मबिीको लामग मनकासी गदानका
बखत,

(ख)

सेवाको हकमा उपभोिालाई बीजक जारी गदानको बखत,

(ग)

पैठारी गररने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपाल



.............. मभर

भन्सार प्रयोजनको लामग पैठारी हुँदाको बखत ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खखएको भएतापमन कुनै वस्तुको हकमा
उत्पादनको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाउनु पने भए त्यसको प्रविया तोवकए बमोखजम
हुनेछ ।
५.

अन्तःशुल्क अमधकृत मनयुि गनन वा तोक्न सक्ने: यस ऐनको प्रयोजनको मनममि नेपाल
सरकारले आवश्यक सङ्खख्यामा अन्तःशुल्क अमधकृत मनयुि गनन सक्नेछ र नेपाल सरकारले
आवश्यक दे खेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अमधकृतलाई पमन अन्तःशुल्क अमधकृतको
कायन गने गरी तोक्न सक्नेछ ।

६.

अन्तःशुल्क अमधकृतको अमधकारिेर: अन्तःशुल्क अमधकृतको अमधकारिेर नेपाल सरकारले
तोके बमोखजम हुनेछ ।



गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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७.

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य मनधानरण: (१) मूल्यको आधारमा कुनै वस्तुमा
अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा उत्पादन तफन र पैठारी तफन दे हाय बमोखजमको मूल्यलाई आधार
मानी अन्तःशुल्क लगाइनेछ:–
(क)

उत्पादन तफन:
(१)

उत्पादकले थोक मबिेतालाई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु मबिी गरे को
समय र स्थानमा मलने मूल्य, वा

(२)
(ख)

ववभागले उत्पादन लागतको आधारमा तोवकददएको मूल्य ।

पैठारी तफन:
पैठारी हुने वस्तुको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुमा भन्सार महसुल मलने प्रयोजनको
मनममि मनधानरण गररएको मूल्य ।
तर पैठारी हुने वस्तु नेपाल



........... मभर पमन उत्पादन हुने रहे छ

र ववभागले खण्ड (क) को प्रयोजनको लामग सो वस्तुको मूल्य मनधानरण
गरे को रहे छ भने सो मूल्य वा यस खण्ड बमोखजमको मूल्यमध्ये जुनबढी हुन्छ
सोही मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क असुल गररनेछ ।
(२) सेवामा बीजक बमोखजम मूल्य मनधानरण गरी अन्तःशुल्क असुल उपर गररनेछ ।
(३) ववभागले अन्तःशुल्क असुल उपर गने प्रयोजनको मनममि आवश्यकतानुसार पुनः
मूल्य मनधानरण वा अमतररि मूल्य मनधानरण गनन सक्नेछ ।
८.

इजाजतपर मलनु पने: (१) यस ऐन बमोखजम इजाजतपर नमलई कसै ले पमन अन्तःशुल्क
लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, मबिी वा सञ्चय गनन वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा कसै लाई प्रदान
गनन हुँदैन ।



गणतन्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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(२) उपदफा (१) बमोखजमको इजाजतपर मलन चाहने व्यखि, फमन, कम्पनी वा
सं स्थाले तोवकए बमोखजमको ढाँचामा तोवकएको दस्तुर सं लग्न गरी अन्तः शुल्क अमधकृत
समि इजाजतपरको लामग मनवेदन ददनु पनेछ ।
९.

इजाजतपर

सम्बन्धी

व्यवस्था:

(१)

दफा

८

बमोखजम

अन्तःशुल्क

अमधकृत

समि

इजाजतपरको लामग मनवेदन परे मा त्यस्तो मनवेदन उपर आवश्यक जाँचबुि गरी उपयुि
दे खखएमा तोवकए बमोखजमको ढाँचामा ववभागले वा ववभागले तोकेको अन्तःशुल्क अमधकृतले
इजाजतपर ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम ददइएको इजाजतपरको अवमध र त्यसलाई नवीकरण
गने तररका र नवीकरण दस्तुर तोवकए बमोखजम हुनेछ ।
१०.

इजाजतपर रद्द गनन सक्ने: दफा ९ को

उपदफा

(२) बमोखजम ददइएको इजाजतपर

ववभागले दे हायको अवस्थामा रद्द गनन सक्नेछ:-

११.

(क)

इजाजतपरमा तोवकएको शतन तथा बन्दे ज उल्लङ्घन भएको पाइएमा,

(ख)

सावनजमनक वहत ववपरीत हुने दे खखएमा ।

यथेष्ट आधार दे खखएमा तलासी मलने: अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु अन्तःशुल्क छली प्रमतष्ठानबाट
मनकासी गरी वा ववदे शबाट पैठारी गरी मलई जान लागेको छ भन्ने मनामसब मावफकको शड्ढा
लागेमा अन्तःशुल्क अमधकृत वा मनजले खटाएको कमनचारीले जुनसुकै व्यखि वा सवारी
साधनलाई रोक्का गनन र अन्तः शुल्क मतरे को प्रमाण माग गनन सक्नेछ । अन्तःशुल्क महसुल
मतरे को प्रमाण पेश गनन नसकेमा अन्तःशुल्क छले को मामननेछ ।

१२.

खानतलासी, कब्जा वा मगरफ्तार गनन सवकने: (१) कुनै व्यखि, फमन, कम्पनी वा सं स्थाले
इजाजतपर नमलई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा उत्पादन, पैठारी, मबिी वा सञ्चय गरी वा
अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गरी व्यवसाय सञ्चालन गरे मा वा दफा ११ बमोखजम
अन्तःशुल्क छलेको भन्ने कुराको जानकारी अन्तःशुल्क अमधकृत वा मनजले खटाएका



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधत ।
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कमनचारीले पाएमा त्यस्ता अमधकृत वा कमनचारीले त्यस्तो कायन भै रहे को प्रमतष्ठान, घर, जग्गा,
सवारी साधन वा स्थानको खानतलासी मलन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम खानतलासी मलँदा यस ऐन ववपरीत अन्तःशुल्क लाग्ने
वस्तुको उत्पादन, मबिी, पैठारी, सञ्चय वा ओसार पसार गने कायन वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा
प्रदान गरी व्यवसाय सञ्चालन गने काम गरे को पाइएमा त्यस्तो काममा सररक भएको
व्यखिलाई खानतलासी मलने अमधकृत वा कमनचारीले पुजी ददई मगरफ्तार गरी त्यहाँ प्राप्त
वस्तुको मुच ुल्का खडा गरी कब्जामा मलनु पनेछ ।
(३) यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसूर कुनै प्रमतष्ठान, घर, जग्गा सवारी साधन वा
स्थानमा भै रहेको छ र तुरुन्तै केही कारबाही नगरे मा अमभयुि भागी जाने वा कसूरको सबुत
प्रमाण गायब हुने सम्भावना दे खेमा अन्तःशुल्क अमधकृत वा मनजले खटाएको कमनचारीले सो
कुराको पचान खडा गरी आफैले वा आफ्नो मातहतका कमनचारीद्वारा जुनसुकै बखत दे हायका
कामहरु गनन गराउन सक्नेछ:–
(क)

त्यस्तो प्रमतष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानमा प्रवेश गनन,

(ख)

त्यसरी प्रवेश गदान बाधा ववरोध भएमा त्यस स्थानमा रहे बसेका
मामनसलाई त्यहाँबाट हट्न मनामसब मावफकको मौका ददई झ्याल
ढोका फोरी प्रवेश गनन,

(ग)

कसूरमसत सम्बखन्धत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु र सो बमोखजमको कसूर
प्रमाखणत गनन सहायक हुने अन्य वस्तु र कागजात कब्जा गनन,

(घ)

इजाजतपर मनलम्बन गनन, र

(ङ)

कसूर गरे को भनी शड्ढा लागेको व्यखिलाई मगरफ्तार गनन ।
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(३क)

उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोखजम कुनै व्यखिलाई मगरफ्तार गररएकोमा

मगरफ्तार गररएको व्यखि सवहत त्यस्तो मगरफ्तारीको स्वीकृमतको लामग अन्तःशुल्क अमधकृत
समि पेश गनुन पनेछ ।
(४) यस दफा बमोखजम कुनै प्रमतष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानमा प्रवेश
गदान वा खानतलासी मलँदा सम्भव भएसम्म सम्बखन्धत महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका,
नगरपामलका वा गाउँ ववकास समममतका एकजना सदस्य वा त्यस ठाउँका एकजना स्थानीय
व्यखिलाई सािी राख्नु पनेछ ।
(५) यस ऐन बमोखजम कसै लाई मगरÇतार गरे कोमा वा कुनै व्यखि, प्रमतष्ठान, घर,
जग्गा, सवारी साधन वा स्थानको खानतलासी गरे कोमा वा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा अन्य
वस्तु कब्जा गरे कोमा त्यसरी खानतलासी वा मगरफ्तार गने अन्तःशुल्क अमधकृतले त्यसको
प्रमतवेदन ववभागको महामनदे शक समि सो मगरफ्तार, खानतलासी वा वस्तु कब्जा गरे को
मममतले चौबीस घण्टामभर मछटो साधनद्वारा पठाउनु पनेछ । अन्तःशुल्क अमधकृत बाहे क
मनजको मातहतका अन्य कमनचारीले त्यस्तो काम गरे मा मनजले त्यसको प्रमतवेदन त्यस्तो
काम गरे को मममतले चौबीस घण्टामभर अन्तःशुल्क अमधकृत वा ववभाग समि पठाउनु
पनेछ ।
(६) यस ऐन बमोखजम कसूरको तहवककातको सम्बन्धमा अन्तःशुल्क अमधकृतलाई
प्रचमलत कानून बमोखजम प्रहरीलाई भए सरहको अमधकार हुनेछ ।
(७) खानतलासी, मगरफ्तार वा कब्जा गने काममा अन्तःशुल्क अमधकृतले सहयोगको
मनममि स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीसँग अनुरोध गरे मा स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीले तत्काल
सहायता प्रदान गनुन पनेछ ।
१३.

कसूरको सूचना ददनु पने: (१) कसै ले यस ऐन ववपरीत कुनै काम हुन लागेको, भै रहे को वा
भैसकेको कुरा थाहा पाएमा अन्तःशुल्क कायानलयमा वा नखजकमा अन्तःशुल्क कायानलय नभए
प्रहरी कायानलय वा अन्य कुनै सरकारी कायानलयमा सो कुराको सूचना ददनु मनजको कतनव्य
हुनेछ । सूचना ददने व्यखिले त्यस्तो सूचना मलखखत वा मौखखक रुपमा ददन सक्नेछ ।



केही नेपाल कानूनलाई सं शोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७४ द्वारा थप ।
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त्यसरी सूचना प्राप्त गने कायानलयले तुरुन्त त्यस्तो सूचना सम्बखन्धत अन्तः शुल्क कायानलयमा
पठाउनु पनेछ ।
(२) सूचना ददने व्यखिले आफ्नो नाम गोय य राख्न चाहे मा साङ्केमतक भार्ामा आफ्नो
पररचय ददन सक्नेछ ।
(३) सूचना ददँदा सूचना ददने व्यखिले आफूले थाहा पाएको स्रोत खुलाउन बाध्य हुने
छै न ।
१४.

पुरस्कार: (१) यस ऐन ववपरीत कुनै काम हुन लागेको, भै रहे को वा भैसकेको कुराको सूचना
वा सुराक ददने सरकारी कमनचारी वा अन्य कुनै व्यखिलाई अमभयुिबाट बरामद भएको
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाट असुल भएको मबगोको दे हाय बमोखजम हुने रकम मुद्दाको अखन्तम
मनणनय भएपमछ सम्बखन्धत अन्तःशुल्क कायानलयबाट पुरस्कार स्वरुप प्रदान गररनेछ:–
(क)

सुराक ददने व्यखिलाई मबगोको बीस प्रमतशत,

(ख)

दसी तथा मामनस सवहत पिी पेश गने व्यखिलाई मबगोको चालीस
प्रमतशत,

(ग)

वस्तु मार पिी पेश गने व्यखिलाई मबगोको पच्चीस प्रमतशत ।

तर सूचना वा सुराक ददने व्यखि एक भन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यखिहरु बीच
पुरस्कारको बाँडफाँड दामासाहीले गररनेछ ।
(२) कुनै कमनचारी वा प्रहरीले सुराक पाई बरामद गरे को वस्तु व्यखि सवहत पिाउ
गरे मा त्यस्तो कमनचारी वा प्रहरीलाई मबगोको पच्चीस प्रमतशत ददइनेछ ।
तर वस्तु मार पविएमा पविएको वस्तुको मूल्यको पच्चीस प्रमतशत मार पुरस्कार
स्वरुप प्रदान गररनेछ । त्यसरी पुरस्कार ददँदा एक पटकमा प्रमत व्यखि पन्र हजार रुपैयाँ
भन्दा बढी भएमा सो अड्ढमा नबढ्ने गरी ददइनेछ ।
१५.

सूचना वा मद्दत नददने व्यखिलाई दण्ड सजाय: यस ऐन ववपरीत कायन हुन लागेको, भैरहे को
वा भै सकेको कुरा थाहा पाएपमछ सो कुराको सूचना ददनु पने वा अन्तःशुल्क कायानलयले
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मागेको बखत मद्दत ददनु पने कतनव्य भएको कुनै व्यखिले जानी जानी त्यस्तो सूचना वा
मद्दत नददएमा मनजलाई कसूरको प्रकृमत हे री तीन मवहनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म
जररबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१६.

दण्ड: (१) कसैले दे हायका कसूर गरे मा त्यस्ता व्यखिलाई त्यस्तो कसूरको मनममि मबगो
ज˚त गरी मबगो बमोखजम जररबाना वा एक वर्नसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:–
(क)

यस ऐन बमोखजम मतनुन पने अन्तःशुल्क दवाएमा, मछपाएमा वा छले मा,

(ख)

दफा ८ को उल्लङ्घन गरे मा,

(ग)

कुनै व्यखिले िुट्टा लेखा वा कीते कागज तयार गरी यस ऐन ववपरीत
कुनै कसूर गरे मा ।

(२) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा ले खखएको कसूर गनन प्रयत्न वा दुरुत्साहन गरे मा
आधा सजाय हुनेछ ।
(३) कसूरसँग प्रत्यि वा परोि रुपमा प्रयोग हुन आएको भाँडावतनन, वस्तु वा से वा
उत्पादन गनन प्रयोग गररएको ज्यावल, मेशीन, उपकरण र सवारी साधन समेत जफत हुनेछ ।
तर त्यस्तो कसूर गने व्यखिले भाडाको सवारी साधन प्रयोग गरे को र सवारी धनीको
अनुममत मबना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरे को भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत
नगरी सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जररबाना र सवारी चालकलाई कसूरको प्रकृमत
हेरी तीन मवहनासम्म कैद वा पन्र हजार रुपैयाँ सम्म जररबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापमन भाडाको सवारीमा दतान गरी
सवारी साधनको मामलकले नै प्रयोग गरे को पाइएमा त्यस्तो सवारी जफत हुनेछ ।
१७.

सम्पखि रोक्का तथा मललाम मबिी गने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम
बमोखजम अन्तःशुल्क अमधकृतले कुनै व्यखिको सम्पखि जफत गनुन पने मनामसब मावफकको
कारण पनन आएमा त्यस्तो सम्पखि अन्य कुनै व्यखिलाई हक हस्तान्तरण वा स्वाममत्व
पररवतनन हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सक्नेछ ।
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(२) यसरी रोक्का रहेको सम्पखि सड्ने, मबग्रने, नष्ट हुने वा त्यसको मूल्य घट्ने
दे खखएमा अन्तःशुल्क अमधकृतले त्यस्तो वस्तु तुरुन्त मललाम मबिी गरी आएको रकमको
आम्दानी बाँध्नु पनेछ । रोक्का रहे को सम्पखि पमछ सम्बखन्धत व्यखिले वफतान पाउने
ठहररएमा मललाम मबिीबाट प्राप्त भएको रकम मार मनजलाई वफतान ददइनेछ । सम्बखन्धत
व्यखिले वस्तु नै वफतान पाउँ भनी दाबी गनन पाउने
१८.

छै न ।

अदालतलाई भए सरहको अमधकार हुन:े (१) यस ऐनको प्रयोजनको लामग अन्तः शुल्क
अमधकृतलाई सम्बखन्धत व्यखिलाई खिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र मलखतहरु पेश
गनन लगाउने, थुनामा राख्ने वा जमानीमा छोड्ने सम्बन्धमा प्रचमलत कानून बमोखजम
अदालतलाई भए सरहको अमधकार हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोखजम कारबाही गदान अन्तःशुल्क अमधकृतले सं खिप्त कायनववमध ऐन,
२०२८ बमोखजमको कायनववमध अपनाउनु पनेछ ।

१९.

पुनरावेदन: यस ऐन बमोखजम अन्तःशुल्क अमधकृतले गरे को मनणनय उपर पैं तीस ददनमभर
राजस्व न्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०.

अमधकार प्रत्यायोजन नहुन:े दफा १५ र १६ बमोखजम अन्तः शुल्क अमधकृतलाई प्राप्त
अमधकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छै न ।

२१.

जफत गने कारबाही स्थमगत रहने अवस्था: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका मनयमहरु
बमोखजम अन्तःशुल्क अमधकृतबाट कुनै व्यखिको सम्पखि जफत गने गरी मनणनय भै सो मनणनय
उपर पुनरावेदन परे कोमा पुनरावेदन हे ने अमधकारीले

पुनरावेदनको कारबाही वकनारा

नगरे सम्म सो सम्पखि ज˚त गने कारबाही स्थमगत राख्ने आदे श अन्तःशुल्क अमधकृतलाई ददन
सक्नेछ ।
तर दफा १७ को उपदफा (२) को अवस्थामा यो दफाको व्यवस्था लागू हुने
छै न ।
२२.

बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गने: यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम
बमोखजम कुनै व्यखिले नेपाल सरकारलाई मतनुन बुिाउनु पने रकम नमतरी नबुिाई बाँकी
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रहेकोमा त्यस्तो रकम मनजबाट अन्तःशुल्क अमधकृतले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर
गनेछ ।
२३.

पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अन्तःशुल्क अमधकृतले अन्तःशुल्कको असुली गदान यस
ऐन बमोखजमका कुराहरु पालन नगरी वा अमनयममत गरी वा लापरवाही गरी अन्तःशुल्क को
दावयत्व बढ्न गएको छ भन्ने करदाताको मनवेदन अन्तःशुल्क लगाउने आदे श प्राप्त भएको
मममतले पैंतीस ददनमभर परे मा महामनदे शकले छानमबन गरी उपयुि दे खेमा त्यस्तो आदे श रद्द
गरी पुनः अन्तःशुल्क असुल गनन आदे श ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोखजम

परे को

मनवेदन

उपर

आवश्यक

जाँचबुि

गरी

महामनदे शकले नब्बे ददनमभर मनणनय ददइसक्नु पनेछ ।
(३) महामनदे शकले गरे को मनणनय उपर खचि नबुिेमा सो मनणनयको सूचना पाएको
मममतले पैं तीस ददनमभर सम्बखन्धत व्यखिले राजस्व न्यायामधकरण समि पुनरावेदन ददन
सक्नेछ ।
तर दफा १९ बमोखजम पुनरावेदन ददएकोमा यस दफाबमोखजम पुनरावलोकनको लामग
मनवेदन गनन पाउने छै न ।
२४.

कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोखजम हुन:े प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखखएको
भएतापमन सालबसाली लागू हुने आमथनक ऐनले यस ऐनमा सं शोधन गरी कर लगाउने, मनधानरण
गने, बढाउने, घटाउने, छु ट ददने वा ममन्हा ददने सम्बन्धी व्यवस्था गरे कोमा बाहे क अन्य कुनै
पमन ऐनले यस ऐन बमोखजमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पमन सं शोधन, पररवतनन वा कर
सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गनन सक्ने छै न ।

२५.

मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

२६.

खारे जी र बचाउ: (१) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ खारे ज गररएको छ ।
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(२) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ अन्तगनत भए गरे का सम्पूण न काम कारबाहीहरु यसै ऐन
बमोखजम भए गरे को मामननेछन् ।



रष्टव्य:– केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका शब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।
13
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▩अनुसूची

ँ सम्बखन्धत)
(दफा ३ सग
अन्त:शुल्क दरबन्दी

अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

चौपाया (बोभाइन जामतको) ताजा वा खचसो पारे को (फ्रेस

02.01

वा खचल्ड) मासु।
0201.10.00

-मसङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

0201.20.00

-हाडसवहतको अन्य टु िाहरु

५

0201.30.00

-हाड नभएको

५

चौपाया (बोभाइन जामतको) वहमीकृत (फ्रोजन) मासु।

02.02
0202.10.00

-मसङ्गो र आधा शरीर (करकास र हाफ करकास)

५

0202.20.00

-हाडसवहतको अन्य टु िाहरु

५

0202.30.00

-हाड नभएको

५

सुँगरु को मासु ताजा, खचसो पारे को वा वहमीकृत (फ्रेस, खचल्ड

02.03

वा फ्रोजन)।
-ताजा वा खचसो पारे को :
0203.11.00

--मसङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

0203.12.00

--हाडसवहतको अगामड र पछामडका साँप्राहरु र साँप्राबाट
कावटएका अन्य टु िाहरु

▩

आमथनक ऐन, २०७७ द्बारा सं शोमधत।
14
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

0203.19.00

--अन्य

५

-वहमीकृत (फ्रोजन) :
0203.21.00

--मसङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

0203.22.00

--हाडसवहतको अगामड र पछामडका साँप्राहरु र साँप्राबाट

0203.29.00

५

कावटएका अन्य टु िाहरु

५

--अन्य

५

भेडा वा खसी बोकाको ताजा, खचसो पारे को वा वहमीकृत

02.04

मासु।
0204.10.00

-भेडा (पाठो) को ताजा वा खचसो पारे को मसङ्गो र आधा
शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

-भेडाको ताजा वा खचसो अन्य मासु:
0204.21.00

--मसङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

0204.22.00

--हाडसवहतको अन्य टु िा

५

0204.23.00

--हाड नभएको

५

0204.30.00

-भेडा (पाठो) को वहमीकृत (फ्रोजन) मसङ्गो र आधा
शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

-वहमीकृत (फ्रोजन) गररएका भेडाका अन्य मासु:
0204.41.00

--मसङ्गो र आधा शरीरहरु (करकास र हाफ करकास)

५

0204.42.00

--हाडसवहतको अन्य टु िाहरु

५

0204.43.00

--हाड नभएको

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा

0205

0204.50.00

-खसी बोकाको मासु

0205.00.00

घोडा, गधा,

५

खच्चर र वहमनजहरुको ताजा, खचसो, वा

वहमीकृत (फ्रोजन) मासु।

५

चौपाया जीवजन्तु, (बोभाइन), सुँगरु , भेडा, खसी बाख्रा, घोडा,

02.06

गधा, खच्चर वा वहमनजहरुको ताजा, खचसो पारे को वा
वहमीकृत (फ्रोजन)

खान

हुने

कमसल

मासु (इमडबुल

अफल)।
0206.10.00

-चौपाया (बोभाइन) जीवजन्तुको ताजा र खचसो

५

-चौपाया जीवजन्तु (बोभाइन) को वहमीकृत (फ्रोजन):
0206.21.00

--जीब्रो

५

0206.22.00

--कले जो

५

0206.29.00

--अन्य

५

0206.30.00

-सुँगरु को ताजा र खचसो पारे को

५

-सुँगरु को वहमीकृत (फ्रोजन):

02.07

0206.41.00

--कले जो

५

0206.49.00

--अन्य

५

0206.80.00

-अन्य ताजा वा खचसो पारे को

५

0206.90.00

-अन्य वहमीकृत (फ्रोजन)

५

सङ्केत ०१.०५ को कुखुराको ताजा, खचसो पारे को वा
वहमीकृत मासु र खान हुने अफल।
-ग्यालुस डोमेवष्टकस जातका चराहरु

16
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0207.11.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), ताजा वा खचसो पाररएका (फ्रेस
वा खचल्ड)

५

0207.12.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), वहमीकृत (फ्रोजन)

५

0207.13.00

--ताजा वा खचस्याइएका (फ्रेस वा खचल्ड) टु िा र अवशेर्
(कट्स एण्ड ओफाल)

0207.14.00

५

--वहमीकृत (फ्रोजन) टु िा र अवशेर्

(ओफाल)

५

-टकीहरुको :
0207.24.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), ताजा वा खचस्याइएको (फ्रेस वा
खचल्ड)

५

0207.25.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), वहमीकृत

0207.26.00

--ताजा वा खचस्याइएका टु िा र अवशेर् (कट्स एण्ड

(फ्रोजन)

५

ओफाल)
0207.27.00

--वहमीकृत

५
(फ्रोजन)

टु िा

र

अवशेर्

(कट्स

एण्ड

ओफाल)

५

-हाँस (डक) हरुको:
0207.41.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), ताजा वा खचस्याइएको (फ्रेस वा
खचल्ड)

५

0207.42.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), वहमीकृत

0207.43.00

--ताजा वा खचस्याइएका बोसोयुि कलेजो (फ्याटी मलभर)

0207.44.00

(फ्रोजन)

५

हरु

५

--अन्य, ताजा वा खचस्याइएको (फ्रेस वा खचल्ड)

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0207.45.00

--अन्य, वहमीकृत (फ्रोजन)

५

-हाँस (गीज) हरुकोः
0207.51.00

--टु िा नपाररएको (मसङ्गो), ताजा वा खचस्याइएको (फ्रेस वा
खचल्ड)

५

0207.52.00

--टु िा नपाररएको मसङ्गो), वहमीकृत

0207.53.00

--ताजा वा खचस्याइएका बोसोयुि कलेजो (फ्याटी मलभर)

फ्रोजन)

५

हरु

५

0207.54.00

--अन्य, ताजा वा खचस्याइएको (फ्रेस वा खचल्ड)

५

0207.55.00

--अन्य, वहमीकृत (फ्रोजन)

५

0207.60.00

-मगनी जातका चराहरुको

५

ताजा, खचसो पारे को वा वहमीकृत अन्य मासु र खान हुने

02.08

अफल
0208.10.00

-खरायोको

0208.30.00

-प्रधान

मासु।
५
स्तनी

(नर

बानर)

हरु

(प्राइमेट) को
0208.40.00

५

ँ
-मतममङ्गल (ह्वे ल) हरू, सौंस वा गुज

डखल्फन) हरू र

ु (परपस) हरू (मतममगण श्रे णीका स्तनपायीहरू) को;
खशंशक
समुरीगाई (मैनेटी) र हखस्तमकर (डुगङ्ग) हरू, जलीय
स्तनधारी (मसरे मनया) श्रे णीका स्तनपायीहरूको;
सी

0208.50.00

लायनहरु

र

वालरसहरु

(पाइमनपेमडया

मसलहरु,
उपश्रे णीका

स्तनपायीहरु) को

५

-सरीसृपहरु (सपन र कछु वा समेत) को

५

18

www.lawcommission.gov.np
अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0208.60.00

-ऊँट र अन्य ऊँटजातीय जन्तुहरु

0208.90.00

-अन्य

(क्यामेमलडाई) को

५
५

नखाररएको वा अन्य प्रकारले मनस्सारण नगररएको, ताजा,

02.09

खचस्याइएको, वहमीकृत, लवखणत,

नून पानीमा डुबाएको,

सुकाएको वा धू ममत मासु नभएको सुँगरु को बोसो (वपग
फ्याट) र कुखुराको बोसो

(पौल्री

फ्याट)।
0209.10.00

-सुँगरु (वपग) हरुको

५

0209.90.00

-अन्य

५

मासु र खान हुने अफल मासु (नून हालेको, नून पानीमा

02.10

डुबाएको,

सुकाएको वा धू ममत (स्मोक्ड) र खान हुने

(इमडबुल) धू लो मासु

(फ्लोअसन एण्ड

ममल्स) समेत।
-सुँगरु को मासु :
0210.11.00

--हाडसवहतका अगामड र पछामडका साँप्राहरु र साँप्राबाट
कावटएका अन्य टु िाहरु

५

0210.12.00

--भूँडी र भूँडीका टु िाहरु

५

0210.19.00

--अन्य

५

0210.20.00

-चौपाया (बोभाइन) को मासु

५

-अन्य, मासु वा मांसावशेर् (अफल) का खान हुने धू लो र
पीठोसमेत :
0210.91.00

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

19

५

www.lawcommission.gov.np
अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0210.92.00

ँ (डखल्फन) हरु, तथा
--मतममङ्गल (ह्वे ल) हरु, सोंस वा गुज
ु
खशंशक
(परपस) हरु (मतममगण

मसटामसया) श्रे णीका

स्तनपायीहरू) को; समुरीगाई (मैनेटी) तथा हखस्तमकर
(डुगङ्ग)

हरू,

जलीय

स्तनपायीहरूको;

स्तनधारी

(मसरे मनया)

श्रे णीका

मसलहरु, सी लायनहरु र वालरसहरु

(पाइमनपेमडया उपश्रे णीका स्तनपायीहरु) को

५

0210.93.00

--सरीसृप (सपन र कछु वासमेत) को

५

0210.99.00

--अन्य

५

ताजा, खचसो पारे को र वहमीकृत माछाको वफलेट र अरु

03.04

माछा, ममसनो पारी टु िाएको र नटु िाएको समेत।
-मतलावपया

(ओरे ओिोममस

(य याङ्गामसअस

जातहरू,

जातहरू),

मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

मसवहननस

जातहरू,

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू

लेय टोबाबनस

(एङ्गुइला जातहरू), नाइल

पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
का ताजा र खचस्याइएका वफले टहरू :
0304.31.00

--मतलावपयाहरु (ओरे ओिोममस जातहरु) का

0304.32.00

--क्याटवफस

(य याङ्गामसअस

जातहरु,

मसलुरस

५
जातहरु,

क्लाररअस जातहरु, इक्टालुरस जातहरु) का

५

0304.33.00

--नाइल पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) का

५

0304.39.00

--अन्य

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-अन्य माछाका ताजा वा खचसो पारे को वफलेटहरु :
0304.41.00

--य यामसवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस नेकान, अङ्कोररङ्कस गोबुस
न ा,
अङ्कोररङ्कस केटा, अङ्कोररङ्कस शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस वकसुच,
अङ्कोररङ्कस मासोउ तथा अङ्कोररङ्कस रोडुरस), एटलाखन्टक
साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्युब साल्मोन (हू चो हुचो)
का

0304.42.00

५

--राउट

साल्मो

क्लाकी,

रटा, अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस

माइवकस,

अङ्कोररङ्कस

अक्वाबोमनटा, अङ्कोररङ्कस

मगलाइ,

अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) का
0304.43.00

५

--च्याय टो माछा (फ्लाट वफस) (ल्यूरोनेखक्टडाइ, बोमथडाइ,
साइनो

ग्लोसीडाइ,

सोलेइडाइ,

स्कोपथाखल्मडाइ

तथा

मसथारीडाइ) का
0304.44.00

५

--ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,

युखक्लच्थाइडाइ,

म्यािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ,

गामडडाइ,

मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र

मुराइनोलेवपमडडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.45.00

--सोडनवफस (खजवफयाज ग्ल्यामडअस) का

५

0304.46.00

--टु थवफस

५

0304.47.00

---डगवफस र अन्य साकनहरु

५

0304.48.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राखजडाइ)

५

0304.49.00

--अन्य

५

(मडसोखस्टकस जातहरु) का

-अन्य, ताजा वा खचसो पारे को :
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0304.51.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

(य याङ्गामसअस

जातहरू,

जातहरू),

मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,

मसवहननस

इडेलस,
जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला, लाबेओ
जातहरू,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

लेय टोबाबनस

होवेनी,

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल
पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
:

५

0304.52.00

--साल्मोनीडाइका

५

0304.53.00

--ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,
म्यािोउराइडाइ,

खक्लच्थाइडाइ,

गामडडाइ,

मेलानोनाइडाइ, मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र

मुराइनोलेवपमडडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.54.00

--सोडनवफस (खजवफयाज ग्ल्यामडअस) का

५

0304.55.00

--टु थवफस

५

0304.56.00

--डगवफस र अन्य साकनहरु

५

0304.57.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राखजडाइ)

५

0304.59.00

--अन्य

५

(मडसोखस्टकस जातहरु) का
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-मतलावपया

(ओरे ओिोममस

(य याङ्गामसअस

जातहरू,

जातहरू),

मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,

मसवहननस

इडेलस,
जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

लेय टोबाबनस

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल
पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)
का वहमीकृत वफलेटहरू :
0304.61.00

--मतलावपया (ओरे ओिोममस जातहरु) का

0304.62.00

--क्याटवफस

(य याङ्गामसअस

जातहरु,

५
मसलुरस

जातहरु,

क्लाररअस जातहरु, इक्टालुरस जातहरु) का

५

0304.63.00

--नाइल पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) का

५

0304.69.00

--अन्य

५

-ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,

युखक्लच्थाइडाइ,

गामडडाइ,

म्यािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र
मुराइनोलेवपमडडाइ

पररवारहरुका

माछाका

वहमीकृत

वफलेटहरु :
0304.71.00

--कड

(ग्याडुस

मरहुआ, ग्याडुस

ओग्याक,

ग्याडुस

म्यािोमसफालस) का

५

0304.72.00

--ह्याड्डक (मेलानोग्रामस एग्लेवफनस) का

५

0304.73.00

--कोलवफस (पोलावकअस मभरे न्स) का

५

0304.74.00

--हेक (मलुमन सअस जातहरु, यूरोवफमसस जातहरु) का

५
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0304.75.00

--अलास्का पोलाक (मथरे ग्रा काल्कोग्रामा) का

५

0304.79.00

--अन्य

५

-अन्य माछाका वहमीकृत वफले टहरु:
0304.81.00

--य यामसवफक साल्मोन (अङ्कोररङ्कस नेकान, अङ्कोररङ्कस गोबुस
न ा,
अङ्कोररङ्कस

केटा,अङ्कोररङ्कस

शाववत्चा, अङ्कोररङ्कस

वकसुच,

अङ्कोररङ्कस मासोउ तथा अङ्कोररङ्कस रोडुरस), एटलाखन्टक
साल्मोन (साल्मो सालार) र ड्यान्युब साल्मोन (हू चो हुचो)
का
0304.82.00

५

--राउट (साल्मो रटा, अङ्कोररङ्कस माइवकस, अङ्कोररङ्कस
क्लाकी,

अङ्कोररङ्कस

अक्वाबोमनटा,

अङ्कोररङ्कस

मगलाइ,

अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) का
0304.83.00

५

--च्याय टो माछा (फ्लाट वफस) (ल्यूरोनेखक्टडाइ, बोमथडाइ,
साइनो ग्लोसीडाइ, सोलेइडाइ, स्कोप- थाखल्मडाइ तथा
मसथारीडाइ) का

५

0304.84.00

--सोडनवफस (खजवफयाज ग्ल्यामडअस) का

५

0304.85.00

--टु थवफस मडसोखस्टकस जातहरु)का

५

0304.86.00

--हेररङ (क्लुवपया हेरेङ्गस, क्लुवपया पलासी) का

५

0304.87.00

ु जातका) खस्कप ज्याक वा स्रीप-वेमलड
--टु नाहरु (थुनस
वोमनतो (युमथनस (कासुवनस) पेलाममस) का

५

0304.88.00

--डगवफस, अन्य साकनहरु, रे इहरु र स्केटहरु (राखजडाइ)

५

0304.89.00

--अन्य

५

-अन्य वहमीकृत:
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0304.91.00

--सोडनवफस (खजवफयाज ग्ल्यामडअस)

५

0304.92.00

--टु थवफस (मडसोखस्टकस एसपीपी)

५

0304.93.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

जातहरू),

क्याटवफस

(य याङ्गामसअस

जातहरू, मसलुरस

जातहरू,

क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन

इडेलस,

मसवहननस

जातहरू,

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी, लेय टोबाबनस

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल
पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)

५

0304.94.00

--अलास्का पोलाक (मथरे ग्रा काल्कोग्रामा) का

५

0304.95.00

--अलास्का

पोलाक

ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,
म्यािोउराइडाइ,

(मथरे ग्रा

काल्कोग्रामा)

युखक्लच्थाइडाइ,

बाहे क,
गामडडाइ,

मेलानोनाइडाइ, मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र

मुराइनोलेवपमडडाइ पररवारहरुका माछाका

५

0304.96.00

--डगवफस र अन्य साकनहरु

५

0304.97.00

--रे इहरु र स्केटहरु (राखजडाइ)

५

0304.99.00

--अन्य

५

सुकाएको, नुमनलो पारे को वा नून पानीमा हालेको, माछा;

03.05

धू ममत पारे को, धू ममत गनुन अखघ वा धू ममत गदान पाकेको वा
नपाकेको; माछाको खान हुने धू लो, वपठो र य यालेट
0305.10.00

-माछाको खान हुने धू लो, वपठो र य यालेट
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0305.20.00

-सुकाएको, धू ममत पारे को, नुमनलो पारे को वा नून पानीमा
हालेको माछाको कले जो, फुल र प्रजननग्रन्थी
-सुकाएको,

५

नुमनलो पारे को वा नून पानीमा हालेको तर

धू ममत नगरे का माछाको वफलेटहरु:
0305.31.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

जातहरू),

(य याङ्गामसअस

जातहरू, मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन

जातहरू,

इडेलस,

मसवहननस

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

लेय टोबाबनस

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल
पचन

(ल्याटे स

मनलोवटकस)

र

स्नेकहेड्हरू

(चान्ना

जातहरू)
0305.32.00

५

--ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,युखक्लच्थाइडाइ,

गामडडाइ,

म्यािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र

0305.39.00

मुराइनोलेवपमडडाइ पररवारहरुका माछाका

५

--अन्य

५

माछाको खानयोग्य कमसल मासु बाहेक, धू ममत माछा,
वफलेटहरु समेत:
0305.41.00

--य यामसवफक

सालमोन

(अङ्कोररङ्कस

नेकान,

अङ्कोररङ्कस

गोबुश
न ा, अङ्कोयररङ्कस केटा, अङ्कोररङ्कस खववत्शा, अङ्कोररङ्कस
वकसुच,

अङ्कोररङ्कस

एटलाखण्टक सालमोन

मसोउ

र

अङ्कोररङ्कस

रोडुरस),

(साल्मो सालार) र डान्यूब सालमोन

(हू चो हुचो)।

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0305.42.00

--हेररङ्खस् (वहलसा)

0305.43.00

--राउट

(साल्मो

क्लाकी,

५
रटा, अङ्कोररङ्कस

माइवकस, अङ्कोररङ्कस

अङ्कोररङ्कस अक्वाबोमनटा,

अङ्कोररङ्कस मगलाइ,

अङ्कोररङ्कस अपाचे र अङ्कोररङ्कस िाइसोगेष्टर) को
0305.44.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

जातहरू),

(य याङ्गामसअस

जातहरू, मसलुरस

५
क्याटवफस

जातहरू,

क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन
जातहरू,

इडेलस,

मसवहननसजातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

लेय टोबाबनस

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल

0305.49.00

पचन (ल्याटे स मनलोवटकस) र स्नेकहेड्हरू (चान्ना जातहरू)

५

--अन्य

५

-माछाको खानयोग्य कमसल मासु बाहेक, सुकाएको माछा,
नून हालेको वा नहालेको तर धू ममत नगरे को:
0305.51.00

--कड्

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0305.52.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

जातहरू),

(य याङ्गामसअस

जातहरू, मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस

सेनोफाररङ्गोडोन
जातहरू,

इडे लस,

मसवहननस

जातहरू,

माइलोफाररङ्गोडोन वपमसअस), क्याट्ला क्याट्ला,

लाबेओ

जातहरू,

होवेनी,

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू
पचन

(ल्याटे स

मनलोवटकस)

लेय टोबाबनस

(एङ्गुइला जातहरू), नाइल
र

स्नेकहेड्हरू

(चान्ना

जातहरू)
0305.53.00

५

--ब्रे ग्मामसरोटाइडाइ,

युखक्लच्थाइडाइ,

गामडडाइ,

म्यािोउराइडाइ, मेलानोनाइडाइ, मलुखन स्सडाइ, मोररडाइ र
मुराइनोलेवपमडडाइ

पररवारहरूका

माछा, कड

(ग्याडस

मोरुवा, ग्याडस ओगाक, ग्याडस म्यािोसेफालस) बाहेक:
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0305.54.00

--हेररङ्गहरू (क्लुवपया हरे ङ्गस, क्लुवपया पल्लासी), एङ्कोमभज
(इन्ग्राउमलस जातहरू), सामडननहरू
वपल्काडनस,्

सामडननोप

जातहरू),

जातहरू), मब्रसमलन वा स्प्राटहरू
म्याकरे ल

(स्कम्बर

(सामडनना
सामडननेला

(सामडननेला

(स्प्राटस स्प्राटस),

स्कम्ब्रस, स्कम्बर

अस्रे लामसकस,

स्कम्बर जापोमनकस), इखन्डयन म्याकेरे लहरू, (रस्रे मलगर
जातहरू), मसरवफसहरू (स्कोमबेरोमोरस जातहरू), ज्याक
तथा

हर्न

िेभेलहरू

म्याकेरे ल
(क्यारान्क्स

(राच ुरस

जातहरू),

ज्याकहरू,

जातहरू), कोमबया

(रामससेन्रोन

क्यानाडम), मसल्भर पम्फ्रेस्ट (पम्पस जातहरू), य यामसवफक
साउरी

(कोलोलामबस

साइरा),

क्यापेमलन

(मालोटस्

जातहरू),

स्काड्स

(मडक्याय टे रस

ववलोसस्),

सोडनवफस

(मसवफयास ग्लामडअस), कावाकावा (युथाइनस एवफमनस),
बोमनतोहरू

0305.59.00

(साडान

जातहरू), मामलननहरू, सेइलवफसहरू,

स्पेरवफस (इस्टोपेररडाइ)

५

--अन्य

५

-माछाको खानयोग्य कमसल मासु बाहेक, नून हालेको तर
नसुकाइएको वा धू ममत नगरे को र नूनपानीमा राखेको माछा
:
0305.61.00

--हेररङ्खस् (वहलसा)

५

0305.62.00

--कड्

५

0305.63.00

--एन्कोमभज

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0305.64.00

--मतलावपया

(ओरे ओिोममस

(य याङ्गामसअस

जातहरू,

जातहरू),

मसलुरस

जातहरू,

क्याटवफस
क्लाररअस

जातहरू, इक्टालुरस जातहरू), कापन (साइवप्रनस जातहरू,
क्यारामसअस

जातहरू,

हाइपोफ्थाखल्मखच्थस
माइलोफाररङ्गोडोन
जातहरू,

सेनोफाररङ्गोडोन

इडे लस,

मसवहननस

जातहरू,

जातहरू,

वपमसअस), क्याट्ला

ओस्टे खचलस

हास्सेल्टी,

क्याट्ला, लाबेओ

लेय टोबाबनस

होवेनी,

मेगालोब्रामा जातहरू), इलहरू (एङ्गुइला जातहरू), नाइल
पचन

0305.69.00

(ल्याटे स

मनलोवटकस)

र

स्नेकहेड्हरू

(चान्ना

जातहरू)

५

--अन्य

५

ुँ ीहरु र माछाको
-माछाको पखेटा, टाउकाहरु, पुच्छरहरु, भड
अन्य खानयोग्य कमसल मासु:

03.06

0305.71.00

--साकनका पखेटाहरु

५

0305.72.00

ुँ ीहरु
--माछाको टाउका, पुच्छर र भड

५

0305.79.00

--अन्य

५

खबटामभर भएको वा नभएको जीववत, ताजा, खचसो पारे को,
वहमीकृत, सुकेको, नूमनलो गरे को वा नून पानीमा हालेको
क्ु रष्टामसयन; खबटामभर भएको वा नभएको, धू ममत गने
प्रवियामा वा धू ममत गनुअ
न खघ पकाएको वा नपकाएको
धू ममत िुष्टामसयन; खबटामभर भएको पानीमा उमालेर वा
बफाएर पकाएको, खचसो,

वहमीकृत, सुख्खा र नूमनलो

पाररएको वा नपाररएको, नून पानीमा हालेको वा नहालेको
िुष्टामसयनहरु; िुष्टामसयनहरुको मानवीय उपभोगका लामग
उपयुि खान हुने धू लो, वपठो र गुवटका

30
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-वहमीकृत (फ्रोजन):
0306.11.00

--रक लब्स्टार र अन्य सामुखन्रक माछा (िौवफस)

५

0306.12.00

--लब्स्टार

५

0306.14.00

ँ टो)
--ियाब्स (गग

५

0306.15.00

--नवे लब्स्टरहरु (नेफ्रोय स नवेखजकस)

५

0306.16.00

--खचसो पानीका मस्रम्पहरु र प्राउनहरु (पाण्डालस जातहरु,
िाङ्गन िाङ्गन)

५

0306.17.00

--अन्य मस्रम्पहरु र प्राउनहरु

५

0306.19.00

--अन्य, िुष्टामसयन्सको

खान

हुने

वपठो,

धू लो

र

य यालेटसमेत

५

-जीववत, ताजा वा खचस्याइएका :
0306.31.00

--रक लोब्स्टर

र

अन्य

सामुन्री

िवफस

(पामलनुरस

जातहरू, पानुमलरस जातहरू, जसस् जातहरू)

५

0306.32.00

--लोब्स्टरहरू (होमारस जातहरू)

५

0306.33.00

ँ टाहरू
-- गग

५

0306.34.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोय स नवेखजकस)

५

0306.35.00

--चीसो पानीका मस्रम्पहरू र प्राउनहरू (पन्डालस जातहरू,
िान्गोन िान्गोन)

५

0306.36.00

--अन्य मस्रम्पहरू र प्राउनहरू

५

0306.39.00

--अन्य, िुस्टामसयनका मानव उपभोग्य धू लो, मैदा र
गुवटका (पेलेट) हरू समेत
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-अन्य :
0306.91.00

--रक लोब्स्टर

र

अन्य

सामुन्री

िवफस

(पामलनुरस

जातहरू, पानुमलरस जातहरू, जसस् जातहरू)

५

0306.92.00

--लोब्स्टरहरू (होमारस जातहरू)

५

0306.93.00

ँ टाहरू
--गग

५

0306.94.00

--नवे लोब्स्टर (नेफ्रोय स नवेखजकस)

५

0306.95.00

--मस्रम्पहरू र प्राउनहरू

५

0306.99.00

--अन्य, िुस्टामसयनका मानव उपभोग्य धू लो, मैदा र
गुवटका (पेलेट) हरू समेत
खबटामभर

03.07

भएको

वा

५

नभएको,

जीववत, ताजा, खचसो

पाररएको, वहमीकृत, सुकाएको, नुमनलो पाररएको वा नून पानी
हालेको मोलस्कहरु; खबटामभर भएको वा नभएको, धू ममत
गने िममा वा गनुअ
न खघ पकाएको वा नपकाएको धू ममत
मोलस्कहरु; मोलस्कहरुका

मानवीय

उपभोगका

लामग

उपयुि खान हुने पीठो, धू लो र गुवटका (पेलेट) हरु।
-सीपी (ओइस्टर) हरु :
0307.11.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पाररएको

५

0307.12.00

--वहमीकृत

५

0307.19.00

--अन्य

५

-पेक्टे न, क्लाममस वा य लाकोपेक्टे न जातीहरुको स्क्यालोप
(एक वकसीमको सीपी), क्वीन स्क्यालोप
स्क्यालोप) समेत :
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

0307.21.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0307.22.00

--वहमीकृत

५

0307.29.00

--अन्य

५

-शम्बुक (मुसेल्स) :
0307.31.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0307.32.00

--वहमीकृत

५

0307.39.00

--अन्य

५

-कटल वफस र खस्क्वड
0307.42.00

--जीववत, ताजा र खचस्याइएको

५

0307.43.00

--वहमीकृत

५

0307.49.00

--अन्य

५

-अक्टोपस (अष्टभ ुजी जल जन्तु) :
0307.51.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0307.52.00

--वहमीकृत

५

0307.59.00

--अन्य

५

0307.60.00

-सामुदरक खचय ले कीरा बाहे कका अन्य खचय लेकीराहरु

५
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-क्लामहरु, काकलहरु
आकनवटमसडाइ,
म्याखक्रडाइ,

र

आकन

कामडनडाइ,

डोनामसडाइ,

मेसोडेसम्यावटडाइ,

सोल्कवटनडाइ,

सेलहरु
माइडाइ,

(आमसनडाइ,
वहटे लीडाइ,
सेमममलडाइ,

सोलेमनडाइ, वरडाखक्नडाइ, र

वेनेररडाइ

पररवारहरु) :
0307.71.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0307.72.00

--वहमीकृत

५

0307.79.00

--अन्य

५

-एब्यालोन (हामलओवटस जातहरू) र स्रोम्बोइड कोन्च
(स्रोम्बस जातहरू) :
0307.81.00

--जीववत, ताजा वा खचस्याइएको एब्यालोन (हामलओवटस
जातहरू)

0307.82.00

--जीववत,

५
ताजा

वा

खचस्याइएको

स्रोम्बोइड

कोन्च

(स्रोम्बस जातहरू)

५

0307.83.00

--वहमीकृत एब्यालोन (हामलओवटस जातहरू)

५

0307.84.00

--वहमीकृत स्रोम्बोइड कोन्च (स्रोम्बस जातहरू)

५

0307.87.00

--अन्य एब्यालोन (हामलओवटस जातहरू)

५

0307.88.00

--अन्य स्रोम्बोइड कोन्च (स्रोम्बस जातहरू)

५

-अन्य, मानवीय उपभोगका लामग उपयुि खान हुने पीठो,
धू लो र य यालेट समेत :
0307.91.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0307.92.00

--वहमीकृत

५
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0307.99.00
03.08

--अन्य

५

िुष्टामसयन

र

मोलस्कहरु

खचस्याएका,

वहमीकृत,

बाहेकका,

जीववत, ताजा,

सुकाइएका, नूमनलो पाररएका वा

नूमनलो पानीमा राखखएका ढाडमा हाड नहुने जलचरहरु;
धू मीत गने िममा वा धू ममत गनुअ
न खघ पकाइएका वा
नपकाइएका िुष्टामसयन र मोलस्कहरु बाहेकका ढाडमा
हाड नहुने धू मीत जलचरहरु; िुष्टामसयन र मोलस्कहरु
बाहेकका ढाडमा हाड नहुने जलचरका मानवीय उपभोगका
लामग उपयुि पीठो, मैदा र गुवटका (पेलेट) हरु।
-समुरी-क्युकम्बरहरु

(खस्टकोपस

जापोमनकस,

होलोथुररओइमडया) :
0308.11.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0308.12.00

--वहमीकृत

५

0308.19.00

--अन्य

५

-समुरी

अखचननहरू

य यारासेन्रोटस

(स्रोङमगलोसेन्रोटस

मलमभडस, लोजेखचनस

अल्बस,

जातहरू,
इखचनस

एस्कुलेन्टस) :
0308.21.00

--जीववत, ताजा वा खचसो पारे को

५

0308.22.00

--वहमीकृत

५

0308.29.00

--अन्य

५

0308.30.00

-जेलीवफस (रोवपले मा जातहरु)

५

0308.90.00

-अन्य

५
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
नररवल,

08.0१

ब्राखजलनट,

काजु,

ताजा

वा

सुकेको,

खबटा

फुटाएको वा नफुटाएको, बोिा ताछे को वा नताछे को।
-नररवलः
080१.१1.00

--सुकेको]

५

अन्य काष्ठफलहरु, ताजा वा सुकाएको, खबटा फुटाएको वा

08.02

नफुटाएको, बोिा ताछे को वा नताछे को।

--बदाम (अलमण्ड):
०८०२.११.००

--खबटा सवहत

५

०८०२.१२.००

--खबटा फुटाएको

५

-ह्याजेलनट वा वफलवटन :
0802.21.00

--खबटा सवहत

५

0802.22.00

--खबटा फुटाएको

५

-ओखर (वालनट) :
0802.31.00

--खबटा सवहत

५

0802.32.00

--खबटा फुटाएको

५

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

--खबटा सवहत

५

0802.42.00

--खबटा फुटाएको

५

-वपस्ता (वपष्टामसयो) हरु:
0802.51.00

--खबटा सवहत

५
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
0802.52.00

--खबटा फुटाएको

५

-म्याकाडाममया नटहरु :
0802.61.00

--खबटा सवहत

५

0802.62.00

--खबटा फुटाएको

५

0802.70.00

-कोलानट (कोला जातहरु)

५

0802.80.00

-सुपारी (अररका नट) हरु

५

0802.90.00

-अन्य

५

खजूर (छोहोडा), अँजीर, भइुँ कटहर, एभोकेडा (नास्पाती

08.04

जस्तो फल), अम्बा, आंप, म्याङ्गोष्टीन, ताजा वा
0804.10.00

सुकेको।

-खजूर (छोहोडा)

५

-अँजीर:
0804.20.90
08.06

--अन्य

५

ताजा अथवा सुख्खा अङ्गुर।
0806.20.00

-सुकाएको
खुपाननी

08.09

५

(एवप्रकोट), चेरी

आरुसमेत),

आलुबखरा

ु ल),
(पैयंफ
(य लम)

आरु
र

च ुरो

(नेक्टाररन
(स्लो),

ताजा।
0809.10.00

-खुपाननी (एवप्रकोट)

५
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शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

सल्फरडाइअक्साइड ग्याँसमा (नून पानी, गन्धक पानीमा

08.12

वा यस्तै अन्य सुरखित राख्ने तरल पदाथनमा राखी) अस्थायी
रुपमा सुरखित गररएको,

तर त्यस खस्थमतमा तुरुन्त खान

उपयुि नहुने खालका फलफूल र काष्ठफलहरु।
0812.10.00

-पैयूँ (चेररज)

५

0812.90.00

-अन्य

५

शीर्नक ०८.०१ दे खख ०८.०६ सम्मको बाहे क सुकाएको

08.13

फलफूल; यस भागका काष्ठफल वा सुख्खा फलफूलहरुको
ममश्रणहरु।
0813.10.00

-खुपाननी (एप्रीकोट्स)

५

0813.20.00

-सुकाएको आरु बखडा (प्रन्स)
ु

५

0813.40.00

-अन्य फलफुल

५

0813.50.00

-यो भागको काष्ठफलहरु वा सुख्खा फलफूलहरुको ममश्रण

५

दालखचनी र दालखचनीको रुखको फूलहरु।

09.06

-नधुल्याइएको र टु िा नपाररएको:
0906.11.00

--दालखचनी

५

0906.19.00

--अन्य

५

0906.20.00

-धुल्याइएको र टु िा पारे को

५

14.04

अन्यर नपरे को वनस्पमत उत्पादन।
-अन्य:
1404.90.10

---अधनतयारी खयर कत्था (कत्था रस)
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
1404.90.20

प्रमत वकलो

---खयर कत्था

रु.1५५।-

16.01

१४०४.९०.३०

ँ ी बेने पातहरु
--ववड

1601.00.00

ससेज र मासु, अफल र रगतबाट बनेको यस्तै उत्पादन;

५

यी उत्पादनहरुमा आधाररत खाद्य पदाथन।
16.02

तयारी वा सुरखित मासु, अफल वा

१०

रगत।

1602.10.00

-समरुपी पररकार

१०

1602.20.00

-कुनै जनावरको कले जोको

१०

-शीर्नक ०१.०५ को चरा च ुरुङ्गीको:
1602.31.00

--टकीको

१०

1602.32.00

--ग्यालुस डोमेवष्टक जातका चराहरु (फाउल्स) को

१०

1602.39.00

--अन्य

१०

-सुगरु कोः

16.03

1602.41.00

--वफला र वफलको टु िा

१०

1602.42.00

--अगामडको वफला र त्यसको टु िा

१०

1602.49.00

--अन्य, ममश्रण समेतको

१०

1602.50.00

-चौपाया (बोभाइन) खजवजन्तुको

१०

1602.90.00

-अन्य, कुनै जनावरको रगतको पररकार समेत

१०

1603.00.00

मासु, माछा, िुष्टामसयन, मोलस्क
इनभवटनब्रेटको सार र

रस।
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उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

तयारी र सुरखित माछा; क्यामभर (माछाको फुल) र

16.04

माछाको फुल (क्यामभर) को प्रमतस्थापक (सब्स्टीच्यूट)
-मसङ्गै वा टु िा माछा तर केस्रा नपारे को:
1604.11.00

--साल्मोन

१०

1604.12.00

--हेरङ्गस्

१०

1604.13.00

--स्प्राट माछाको सामडनन्स, सामडननेला र मब्रसमलङ

१०

1604.14.00

--टु नाज, स्कीपज्याक र वोमनतो (साडान एस पी पी)

१०

1604.15.00

--म्याकारल

१०

1604.16.00

--एन्कोमभज

१०

1604.17.00

--बाम(ईल) हरु

१०

1604.18.00

--साकनको पखेटाहरु

१०

1604.19.00

--अन्य

१०

1604.20.00

--अन्य तयारी वा सुरखित माछा

१०

-क्यामभयर र क्यामभयरका प्रमतस्थापकहरु:
1604.31.00

--क्यामभयर

१०

1604.32.00

--क्यामभयरका प्रमतस्थापकहरु

१०

तयारी वा सुरखित िुष्टामसयन्स, मोलस्क र अन्य ढाडको

16.05

हाड नभएको (इनभवटनब्रेट) जलचरहरु।
1605.10.00

ँ टो
-गग

१०

-खिँगे माछा (स्रीम्प र प्राउन) हरु:
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शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

1605.२१.00

--हावा नमछने भाँडोमा नराखखएको

१०

1605.29.00

--अन्य

१०

1605.30.00

-लोव्स्टर

१०

1605.40.00

-अन्य कुष्टामसयन्स

१०

-बावहरी खबटा हुने जीव

(मोलस्क) हरु:

1605.51.00

--मसपी (ओइस्टर) हरु

1605.52.00

ँ ी (स्कालोप) हरु रानी घुग
ँ ी (क्वीन स्कालोप) हरु
--घुग

१०

समेत

१०

1605.53.00

--मसलहरु

१०

1605.54.00

--कटल माछा र खस्क्वड्

१०

1605.55.00

-- क्लाम, कोकल र आकन सेलहरु

१०

1605.56.00

--क्लाम, कोकल र आकन सेलहरु

१०

1605.57.00

--एबालोन

१०

1605.58.00

--शंखेकीरा (स्नेल) हरु, समुन्री शंखेकीरा (सी स्नेल) हरु

1605.59.00

बाहेक

१०

--अन्य

१०

-अन्य ढाडमा हाड नहुने जलचरहरु:
1605.61.00

--समुरी क्युकम्वरहरु

१०

1605.62.00

--समुरी अखचननहरु

१०

1605.63.00

--जेमल माछा

१०
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
1605.69.00

--अन्य

१०

ठोस रुपमा उखु वा च ुकन्दर र रासायमनक तवरबाट शुद्ध

17.01

गररएको सुिोज (उखुको खचनी)
-रङ्गाउने र सुवास स्वाद आउने पदाथन नममसाएको कच्चा
खचनी:
--यस भागको उपशीर्नक रष्टव्य २ मा उल्लेख गररएको
उखुको खचनी:
1701.13.10

ँ र भेलीसमेत), गुड
ँ गट्टा
---सख्खर (गुड

प्रमत क्वीन्टल.
रु.१२५।–

--उखुको अन्य खचनी:
1701.14.10

ँ र भेलीसमेत), गुड
ँ गट्टा
---सख्खर (गुड

प्रमत क्वीन्टल.
रु.१२५।–

खचनी बनाउँदा मनस्कने खशरा वा उखुको रस (टे मा छु वा

17.03

खुदो समेत)
1703.10.00

-उखुको खुँदो (मोलासेस)

प्रमत क्वीन्टल.
रु.८०।–

1703.90.00

प्रमत क्वीन्टल.

-अन्य

रु.८०।–
कोका नभएको खचनीको ममठाई

17.04

चक्लेट
1704.10.00

(सेतो

सवहत)।

-खचनीले छोपेको वा नछोपेको वा मीठो लेप लगाएको वा
नलगाएको च ुइं गम

१०
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा

18.05

1704.90.00

-अन्य

५

1705.00.00

कोकोको धू लो, खचनी वा गुमलयो पदाथन नहाले को।

५

18.06

चक्लेट र अरु कोको मममसएका खाद्य पदाथनहरु।
1806.10.00

-कोकोको धू लो, खचनी वा गुमलयो पदाथन हाले को

1806.20.00

-२ केजी भन्दा बढी तौलको वढका (ब्लौक वा स्ल्याव) वा
डण्डी

५

(बार) को रुपमा रहेका अन्य पररकार, तरल, माँडा,

धू लो, दानादार वा अन्य थुप्रो (बल्क) को रुपमा भाँडोमा
हामलएको वा तुरुन्त वेष्ठन गररएको (इमममडयट य यावकङ्ग)
मा २ केजी भन्दा बढी भएको

५

-अन्य, वढका, चाका र डण्डीको रुपमा:
1806.31.00

--भररएको

५

1806.32.00

--नभररएको

५

-अन्यः
१८०६.९०.१०

---पूणत
न ः

मनःस्नेवहत

(मडफ्याटे ड)

आधार

(बेमसस)

मा

गणना गररं दा, तौलमा कोकोको मारा ६ प्रमतशत भन्दा
बढी भएको वा ६ प्रमतशत नभएपमन पूणरु
न पमा चकलेटले
बावहरपदट्ट लेवपत (कोटे ड) गररएको शीर्नक १९.०४ का

१८०६.९०.९०

उत्पादनहरु

५

---अन्य

५
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मोल प्रमतशतमा

स्पेगेटी, म्याकारोनी, नूडल्स, लसान्या, नोकी, रामभओली,

१९.०२

क्यानेलोनी कुकुहरु जस्ता पकाइएका वा नपकाइएका,

(मासु वा अन्य पदाथन) भररएका वा नभररएका वा अन्य
वकमसमबाट तयार पाररएका पाष्ताका पररकारहरु; तयार
गररएको वा नगररएको कुकुहरु।
-नपकाएको पस्ता (मुछेको वपठो), नभरे को (नट स्टफ्ड) वा
अन्य प्रकारको तयारीः
1902.11.00

--फुल हाले को

प्रमत वकलो रु.१७।-

1902.19.00

--अन्य

प्रमत वकलो रु.१७।-

1902.20.00

-पकाएको वा नपकाएको वा अन्य प्रकारले तयार गरे को
भरे को पास्टा (मुछेको वपठो)

प्रमत वकलो रु.१७।-

1902.30.00

-अन्य पास्टा (मुछेको वपठो)

प्रमत वकलो रु.१७।-

1902.40.00

-कुकु (उिरी अवफ्रकी खाद्य पदाथन)

प्रमत वकलो रु.१७।-

कोको परे को वा नपरे को पाउरोटी, पेष्ट्री, केक, मबस्कुट र

१९.०५

अरु रोटी सम्बन्धी सामान; कम्युमनयम, वेफसन (पकाएको
रोटी मबकोको काम गने), और्मध भनन हुने खाली क्याय सूल,

(एम्टी क्यासे) मसमलङ वेफयसन (टाल्ने रोटी), राइस पेपर
(तोफु, ममचा बनाउने वपठोको रोटी जस्तो पदाथन) र अन्य
यस्तै उत्पादन।
-अन्यः
१९०५.९०.२०

---कुरकुरे , कुरमुरे, लेज, खचजवल

१९०५.९०.३०

---पापड

प्रमत वकलो रु.१७।५
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
---कुरमुरे, चटपटे प्रकृमतका अन्य विस्प सेभरी खाद्य
उत्पादनहरुः
१९०५.९०.८१

----फ्राई नगररएका

प्रमत वकलो रु.१७।-

१९०५.९०.८९

----अन्य

प्रमत वकलो रु.१७।-

मभनेगार (मसरका) वा एमसवटक एसीडद्वारा तयार गररएको

२०.०१

वा सुरखित गररएको वनस्पमत, फलफूल, काष्ठ फल र
अन्य खान हुने बोट ववरुवाका

अङ्गहरु।

२००१.१०.००

-काँिो (क्यूकम्बर र घेरवकन्)

१०

२००१.९०.००

-अन्य

१०

२०.०२

मसरका

(मभनेगार)

वा

एमसवटक

एसीडबाहे क

अन्य

तररकाबाट तयार वा सुरखित गररएको गोलभेडा।
२००२.१०.००

-मसङ्गो वा टु िा गोलभेडा

१०

२००२.९०.००

-अन्य

१०

२०.०३

मसरका

(मभनेगार)

वा

एमसवटक

एसीड

बाहेक

अन्य

तररकाबाट तयार वा सुरखित गररएको च्याउ र जमीनमूमन
फल्ने च्याउ।
२००३.१०.००

-छरक (ऐगाररकस) जामतका च्याउहरु

१०

२००३.९०.००

-अन्य

१०
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
मभनेगार वा एमसवटक एमसडबाट भन्दा मभन्दै वकमसमबाट

२०.०४

सुरखित गररएको वा तयार गररएको, शीर्नक २०.०६ का
उत्पादनहरु

बाहेक,

वहमीकृत

(फ्रोजन)

अन्य

वनस्पमतहरु।
-आलुहरुः
२००४.१०.१०

---फ्रेन्च फ्राई

१०

२००४.१०.९०

---अन्य

१०

२००४.९०.००

-अन्य वनस्पमत र वनस्पमतका ममश्रणहरु

१०

मभनेगार वा एमसवटक एमसडबाट भन्दा मभन्दै वकमसमबाट

२०.०५

सुरखित गररएको वा तयार गररएको, शीर्नक २०.०६ का
उत्पादनहरु बाहेक, वहमीकृत नगररएका (नट फ्रोजन)
अन्य वनस्पमतहरु।
२००५.१०.००

-समरुपी वनस्पमत

१०

-आलुहरुः
२००५.२०.१०

---आलु खचय स

प्रमत के.खज. रु.१७

२००५.२०.९०

---अन्य

१०

२००५.४०.००

-केराउ

१०

-बोडी, मसमीः
२००५.५१.००

--छोडाएको बोडी, मसमी

१०

२००५.५९.००

--अन्य

१०
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
२००५.६०.००

-कुररलो

१०

२००५.७०.००

-जैतनु

१०

२००५.८०.००

-गुमलयो मकै

१०

-अन्य वनस्पमत र वनस्पमतका ममश्रणः

२०.०६

२००५.९१.००

--बाँसको तामा

१०

२००५.९९.००

--अन्य

१०

२००६.००.००

खचनीबाट

सुरखित

(वप्रजर्भडन,

पानी

खिवकएको

(ड्रेण्ड),

खचनीको पाप्रा जमाइएको (ग्लेस) वा खचनीले आच्छाददत
(विस्टालाइज्ड)

गररएको
फल,

काष्ठफल

(नट्स),

वनस्पमतहरु
फलको

(भेखजटे वल्स),

बोिा

र

बोट

ववरुवाका अन्य अङ्गहरु।

१०

खचनी वा अन्य गुमलयो पदाथन हाली वा नहाली, पाक प्राप्त

२०.०७

(अब्टे ण्ड बाइ कुवकङ्ग) गररएका जाम, फलफूलको जेली,
मामानलेडस्, फलफूल वा काष्ट फल (नट) को सुरुवा
(य यूरी) वा
२००७.१०.००

फलफूल वा काष्ट फलको माडा

-समरुपी पररकारहरु

(पेष्ट)।
१०

-अन्यः
२००७.९१.००

--अममलो फलफूल

१०

२००७.९९.००

--अन्य

१०
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उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

खस्प्रट वा खचनी वा गुमलयो पदाथन हाली सुरखित गररएको वा

20.08

अन्य प्रकारले तयार गररएको अन्यर नपरे को फलफूल,
काष्ठफल र अन्य बोट ववरुवाको खान हुने अङ्गहरु।
-एकै ठाउँमा ममसाएको वा नममसाएको काष्टफल, बदाम र
अरु बीज :
2008.11.00

--बदाम (मम्फली)

५

--अन्य; ममश्रण समेतः
२००८.१९.१०

---भ ुटे को वा भूटेर नून राखखएको चना

५

२००८.१९.२०

---भ ुटे को वा भ ुटे र नून राखखएको काजु

५

२००८.१९.९०

---भ ुटे को वा भ ुटे र नून राखखएको वपस्ता

५

2008.20.00

---भ ुटे को वा भ ुटे र नून राखखएको बदाम

५

2008.30.00

-अममलो फलफूलहरु

५

2008.40.00

-नास्पाती

५

2008.50.00

-खुपाननी

५

2008.60.00

-पैयूँ

५

2008.70.00

-आरु, नेक्टाररन जामतको आरु समेत

५

2008.80.00

-स्रबेरी (भूँइ ऐसेल,ु काफल)

५

-उपशीर्नक २००८.१९ बाहे कको ममश्रण सवहतको अन्य :
2008.91.00

--ताडीको रुखको मामथल्लो टु य पो (पाम हाटनस)
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उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

2008.93.00

2008.97.00

--क्र्यानबेरी

(र्भयाखक्समनयम

म्यािोकापोन, र्भयाखक्समनयम

अखक्सककस, र्भयाखक्समनयम मभवटस-इमडया)

५

-- ममश्रणहरु

५

--अन्य:
2008.99.90

---अन्य

५

खचनी हालेको वा नहाले को, खस्प्रट नहालेको र नकुहाएको

20.09

फलफूलको रस (अङ्गुरको काँचो रस समेत) र वनस्पमत
रस।
-सुन्तलाको रस (ओरे न्ज जुस):
2009.11.00

--वहमीकृत (फ्रोजन)

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.12.00

--वहमीकृत नगररएको, वृिमूल्य २० ननाघेको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.19.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

-भोगटे

(पोमेलो समेत) को रस (ग्रेपफ्रुट इन्क्लुमडङ्ग

पोमेलो जूस):
2009.21.00

--वृि मूल्य २० ननाघेको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.29.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

-अन्य कुनै जखम्वर जामत (मसटरस) को एकल फलको रस:
2009.31.00

--वृि मुल्य २० ननाघेको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.39.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

-भूँइकटहरको रस (पाइनेपल जूस):
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उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

2009.41.00

--वृि मुल्य २० भन्दा बढी नभएको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.49.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.50.00

-गोलभेडाको रस (टमाटो जूस)

प्रमत मलटर रु.११।-

-अङ्गुरको रस (ग्रेप जूस) (अङ्गुरको काँचो रस) (ग्रेप मष्ट)
समेत:
2009.61.00

--वृि मूल्य ३० ननाघेको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.69.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

-स्याउको रस (एपुल जूस) :
2009.71.00

--वृि मूल्य २० ननाघेको

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.79.00

--अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

-अन्य कुनै एउटै फलफूल वा वनस्पमतको रस:
2009.81.00

--क्यानबेरी

(र्भयाखक्समनयम

म्यािोकापोन, र्भयाखक्समनयम

अखक्सककस, र्भयाखक्समनयम मभवटस-इमडया) को रस (जुस)

प्रमत मलटर रु.११।-

--अन्यः
२००९.८९.१०

ँ को रस
---आप

प्रमत मलटर रु.११।-

२००९.८९.९०

---अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

2009.90.00

-रसको ममश्रण

प्रमत मलटर रु.११।-
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कफी, खचया वा मेटका सार, रस वा सान्र (कन्सेन्रे ट) र

२१.०१

मतनै रस वा सान्रको आधार मलई वा कफी खचया र मेटको
आधार मलई बनाइएको तयारी पदाथनहरु भ ुवटएको खचकोरी
र

अरु

भ ुवटएका

मतनबाट

कफी

प्रमतस्थापक

प्राप्त

(सखव्स्टच्यूट)

सार,

रस

र
र

सान्रहरु।
-कफीको सत्व, सार र सान्र (एक्स्राक्ट्स, एसेन्स र
कन्सेन्रे ट), र यी सत्व, सार वा सान्रलाई वा कफीलाई
अं श (बेमसस) बनाई तयार गररएका पररकारहरुः
२१०१.११.००

--सत्व, सार र सान्रहरु

२१०१.१२.००

--सत्व, सार

वा

१०

सान्रलाई

अं श

(बेमसस)

बनाई

वा

कफीलाई अं श वनाइ तयार गररएका पररकारहरु
२१०१.२०.००

१०

-खचया वा मेटका सार, रस वा सान्र (कन्सेन्रे ट) र मतनका
सार, रस वा सान्रको आधार मलई वा खचया र मेटलाई
आधार मलई बनाइएको तयारी पदाथनहरु

२१०१.३०.००

-भ ुवटएको

खचकोरी

(सखव्स्टच्यूट)

र

र

भ ुवटएका

मतनीहरुका

सार

१०
कफी
तत्व

प्रमतस्थापक
र

सान्र

(कन्सेन्रे ट) हरु
२१.०५

२१०५.००.००

१०

कोको मममसएको वा नमममसएको आइसविम र अन्य खान
योग्य आइस।

21.06

१०

अन्यर नपरे को खाद्य पदाथन।
-अन्य:
2106.90.10

--दालमोठ, नमवकन, भ ुखजया र चमेना
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2106.90.20

सुतीरवहत पान मसला

प्रमत वकलो रु.६५०।-

2106.90.६0

सुतीरवहत सुगखन्धत सुपारी

प्रमत वकलो
रु.2२५।-

खचनी हालेको वा गुमलयो गरे को र वास्ना आउने सुरुखचकर

22.02

पानी, प्राकृमतक र कृमरम खमनज पानी र वायु प्रवावहत
पानी (एररटे ड) समेत र शीर्नक २०.०९ को फलफूल र
वनस्पमतको

रस

समावेश

नभएको

अल्कोहलरवहत

पेय

पदाथन।
-अन्य:
2202.91.00

--अल्कोहलरवहत ववयर

प्रमत मलटर रु.१७।-

--अन्य:

22.03

2202.99.10

---ईनजी मड्रंक्स

प्रमत मलटर रु.३०।-

2202.99.90

---अन्य

प्रमत मलटर रु.११।-

2203.00.00

जौबाट बनेको मबयर।

प्रमत मलटर
रु.१६५।-

ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरखित गररएको

22.04

(फोवटनफाइड) वाइन समेत शीर्नक २०.०९ को बाहे क
काँचो अङ्गुरको रस (ग्रेप मस्ट)
-स्पावकनङ वाइन:
2204.10.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-
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2204.10.२0

2204.10.३0

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

-अन्य वाइन; काँचो अङ्गुरको रस, अल्कोहल हालेर कुहुन
रोकेको वा ढीलो गरे को:
--२ मलटर वा कम जाने भाँडोमा रहेको:
2204.21.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2204.21.२0

2204.21.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

-- २ मलटर भन्दा बढी तर १० मलटर ननाघ्ने भाँडोमा
रहेको
2204.22.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2204.22.२0

2204.22.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

--अन्य:
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2204.29.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2204.29.२0

2204.29.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

-अन्य काँचो अङ्गुरको रस (ग्रेप मस्ट):
2204.30.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2204.30.२0

2204.30.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

भरमाउथ र वास्ना आउने सार वा सुगखन्धत वोट ववरुवा

22.05

ममखश्रत ताजा अङ्गुरको अन्य

वाइन।

-२ मलटर वा कम जाने भाडामा रहेको:
2205.10.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2205.10.२0

2205.10.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-
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-अन्य:
2205.90.10

---१२ प्रमतशतसम्म अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.3७०।-

2205.90.२0

2205.90.30

---१२ प्रमतशत भन्दा बढी १७ प्रमतशतसम्म अल्कोहल

प्रमत मलटर

भएको

रु.3७०।-

---१७ प्रमतशत भन्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमत मलटर
रु.४३०।-

अन्य कुहाएको (फमे ण्टे ड) पेय पदाथनहरु (उदाहरणत:

22.06

स्याउबाट

बनेको

साइडर,

नासपातीबाट

बनेका

पेरी,

कुहाएको मह र पानी ममलाएको ममड, साके); अन्यर
नपरे का वा समावेश नभएका कुहाएको पेय पदाथनहरु
(फमे ण्टे ड् ववभरे जेज) को ममश्रण खस्प्रटर कुहाइएका पेय
पदाथनहरु (फमे ण्टे ड् ववभरे जेज) तथा अमारक पेय पदाथन
(ननअल्कोहोमलक ववभरे जेज) हरुको
2206.00.10

---छ्याङ्ग (कन्री मबयर)

2206.00.20

---सेम्पेन, सेरी, ममड, पेरी, साइडर

ममश्रण।
प्रमत मलटर रु.3५।प्रमत मलटर
रु.४३०।-

2206.00.३0

प्रमत मलटर

---साके

रु.४३०।2206.00.४0

---१७
ममखश्रत

प्रमतशतभन्दा
मददरा,

बढी

अल्कोहल

कक्टे ल

भएको

जमडवुटी

(अल्कोहमलक

र

अल्कोहमलक/नन्अल्कोहमलक ममश्रण) तथा अन्य फमे ण्टे ड

प्रमत मलटर

मददराहरू

रु.४३०।-
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2206.00.90

प्रमत मलटर

---अन्य

रु.४३०।८० प्रमतशत घनत्व अल्कोहल शखि वा सो भन्दा मामथ

22.07

अल्कोहल शखि भएको अखन्डनेचडन इथायल अल्कोहल र
जुनसुकै

अल्कोहल

शखि

भएको

मडनेचडन

इथाइल

अल्कोहल र अन्य खस्प्रट

-८० प्रमतशत घनत्व अल्कोहल शखि वा सो भन्दा मामथ
अल्कोहल शखि भएको अखन्डनेचडन इथायल अल्कोहलः
2207.10.10

---अनमडनेचडन इथायल अल्कोहल

2207.१०.२०

---आयतनमा ८० प्रमतशत वा सो भन्दा बढी अल्कोहल
भएका

मददराको

कच्चा

पदाथनको

प्रमत मलटर रु.६०।-

रुपमा

प्रयोग

हुने

रे खक्टफाइड खस्प्रट

प्रमत मलटर रु.६०।-

2207.10.३0

---ई.एन.ए. (एक्स्रा न्युरल अल्कोहल)

प्रमत मलटर रु.६५।-

2207.10.४0

---एनहाइड्रस इथानोल (९९ प्रमतशतभन्दा बढी अल्कोहल

2207.10.९0

भएको)

प्रमत मलटर रु.७।-

---अन्य

प्रमत मलटर रु.६५।-

-जमतसुकै

अल्कोहल

शखि

भएको

मडनेचडन

इथायल

अल्कोहल र अन्य खस्प्रटः
2207.२०.१०

2207.२०.९०

---मडनेचडन खस्प्रट (८० दे खख ९९ प्रमतशतसम्म अल्कोहल
भएको)

प्रमत मलटर रु.१७।-

---अन्य

प्रमत मलटर रु.६५।-
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८० प्रमतशत भन्दा कम घनत्व अल्कोहल शखि भएको

22.08

अववकृत
अरख

(अनमडनेचडन) एमथल अल्कोहल;
(खस्पररट्स),

मददरा

(मलकसन)

र

अन्य

मादक

(खस्पररच ुअस) पेयहरु (बेभरे जेज)।
-अङ्गुरको वाइन वा अङ्गुर माकनबाट मनकामलएको खस्प्रट
(व्राण्डी)
2208.20.10

---वाइन वा ब्राण्डीको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग हुने
सवै प्रकारका मादक रबहरु (खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.१६५।-

---अन्यः
2208.20.९१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।-

2208.20.९२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९९०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।-

2208.20.९३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.20.९९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
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-ह्वीस्कीहरुः
2208.30.10

---ह्वीस्कीको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग हुने मादक
रबहरु

(खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.1६५।-

---अन्य:
2208.30.९१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।-

2208.30.९२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९९०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।-

2208.30.९३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.30.९९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
-उखुको उत्पादनहरुलाई

कुहाएर च ुलाई गरी मनकामलएको

रम र अन्य खस्प्रट:
2208.40.10

---रम र अन्य खस्प्रटहरुको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग
हुने

उखुको

उत्पादनहरुलाई

कुहाएर

मनकामलएको खस्प्रट समेतका मादक रबहरु
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---अन्य:
2208.40.९१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–

2208.40.९२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.९९०।–
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।–

2208.40.९३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.40.९९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
-जीन र जेनेभा:
2208.50.10

---खजन र जेनेभाको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग मादक
रबहरु (खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.1६५।-

---अन्य:
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2208.50.९१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–

2208.50.९२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.९९०।–
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।–

2208.50.९३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.50.९९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
-भोड्काः
2208.60.10

---भोड्काको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग मादक रबहरु
(खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.1६५।-

---अन्य:
2208.60.९१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
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2208.60.९२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.९९०।–
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।–

2208.60.९३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.60.९९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
-मददरा (मलकसन) तथा उद्दीपक (कमडनयल्स):
2208.70.10

---मददरा (मलकसन) तथा उद्दीपक (कमडनयल्स) को कच्चा
पदाथनको रुपमा प्रयोग हुने मादक रबहरु (खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.1६५।-

---अन्य:
2208.70.9१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर
रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–

2208.70.92

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.९९०।–
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।–
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2208.70.93

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको) तयारी मददरा

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-

2208.70.9९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
-अन्य:
2208.90.10

---अन्य मददराको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग हुने
मादक रबहरु (खस्प्रट समेत)

प्रमत मलटर रु.1६५।-

---अन्य:
2208.90.9१

----१५ यु.वप. शखिको (४८.५ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको)

प्रमत मलटर
रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–

2208.90.9२

----२५ यु.वप. शखिको (४२.८ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.९९०।–
मारा भएको)

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३२०।–

2208.90.9३

----३० यु.वप. शखिको (३९.९४ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको)

प्रमत मलटर रु.९२०।प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१३१५।-
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2208.90.9४

----४० यु.वप. शखिको (३४.२३ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.४६५।–
मारा भएको)

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.७७०।–

2208.90.9५

----५० यु.वप. शखिको (२८.५३ प्रमतशत अल्कोहलको प्रमत मलटर रु.३७५।–
मारा भएको)

प्रमत एल.वप. मलटर
रु.७५०।–

2208.90.9६

----७० यु.वप. शखिको (१७.१२ प्रमतशत अल्कोहलको
मारा भएको)

प्रमत मलटर रु.३५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.११५।–

2208.90.9९

प्रमत मलटर

----अन्य

रु.१३२५।–
प्रमत एल.वप. मलटर
रु.१५६०।–
रष्टव्य

तर आयामतत मददराको हकमा मामथ उखल्लखखत दरबन्दीमा
तोवकएको अल्कोहलको मारामा एक प्रमतशतसम्म फरक
भएमा सोही दरबन्दी लाग्नेछ र एक प्रमतशत भन्दा बढी
फरक

भएमा

नखजकको

उच्चदरको

दरवन्दी

अनुसार

अन्त:शुल्क लगाई असुल उपर गररनेछ।
24.01

अमनममनत (अन्म्यानुफ्याक्चडन) सुती; सुतीको अवशेर्
2401.10.00

-डाँठबाट

नछु ट्याइएको

वा

नमनकामलएको

सुती

(नट

स्टे म्ड/स्रीय ड)
2401.20.00

-आंखशक

वा

प्रमत वक.ग्रा.
रु.९५।-

पूणरु
न पमा

डाँठबाट

मनकामलएको सुती (स्टे म्ड/ स्रीय ड)
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2401.30.00

प्रमत वक.ग्रा.

-सुतीको अवशेर्

रु.९५।सुती वा सुतीको प्रमतस्थापक

24.02

(सखव्स्टच्यूट) बाट बनेको

मसगार, च ुरोट (चेरुट्स), सानो मसगार

(मसगाररलस) र

च ुरोट (मसगरे ट)।
2402.10.00

-सुतीको

मसगार,

च ुरोट

(चेरुट)

र

सानो

(मसगारीलस)
-सुतीको च ुरोट
2402.20.10

मसगार

प्रमत खखल्ली
रु.१७।-

(मसगरे ट):

---वफल्टर नभएको

प्रमत एम रु.४९५।–

---वफल्टर भएको:
2402.20.21

----७० मम.मम. सम्म लम्बाइको

2402.20.22

----७० भन्दा बढी ७५ मम.मम. सम्म लम्बाइको

प्रमत एम रु.1१३५।प्रमत एम
रु.1४७५।-

2402.20.23

----७५ भन्दा बढी ८५ मम.मम. सम्म लम्बाइको

प्रमत एम रु.1९२०।-

2402.20.24

----८५ मम.मम. भन्दा बढी लम्बाइको

प्रमत एम रु.२७१५।-

-अन्य:
2402.90.10

---तयारी मबडी

प्रमत एम रु.90।-

2402.90.20

---सवै प्रकारका मसगार

प्रमत खखल्ली
रु.1७।-

2402.90.९०

प्रमत खखल्ली

---अन्य

रु.1७।-
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अन्य मनममनत (म्यानुफ्याक्चडन) सुती र प्रमतस्थापक सुती;

24.03

समरुपी

(होमोखजनाइज्ड) वा पुनमननममनत

(ररकखन्स्टचूएटे ड) सुती; सुतीको रस र सार।
-कुनै पमन अनुपातमा सुतीको प्रमतस्थापक (सखव्स्टच्यूट)
भएको वा नभएको धू मपान गने सुती :
२४०३.११.००

--यस भागको उपशीर्नक रष्टव्य १ मा उखल्लखखत वाटर
पाइप टोब्याको (तमाखु)

प्रमत वक.ग्रा.
रु.१३३५।-

--अन्य:
2403.19.10

प्रमत वक.ग्रा.

---पाइप टोबाको

रु.१३३५।2403.19.20

प्रमत वक.ग्रा.

--च ुरोट तथा मबडीको लामग प्रशोमधत सुती

रु.2७५।2403.19.90

प्रमत वक.ग्रा.

---अन्य

रु.2७५।-अन्य:
2403.91.00

--समरुपी (होमोखजनाइज्ड) वा पुनमनममनत (ररकखन्स्टचूएटे ड)

प्रमत वक.ग्रा.

सुती

रु.3३5।-

--अन्य:
2403.99.10

2403.99.20

---जदान, खैनी, नस (स्नफ) र गुट्खा र मनकोटीनयुि पान

प्रमत वक.ग्रा.

मसलाहरु तथा यस्तै सुती ममखश्रत तयारी वस्तुहरु

रु.६५०।-

---चूना

ममलाई

खाने

गररएको सुती

खुरा

मबिीको

लामग

य यावकङ्ग

प्रमत वक.ग्रा.
रु.3३5।-
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2403.99.30

---खुरा मबिीको लामग नराखखएको कावटएको सुती (कट्

प्रमत वक.ग्रा.

टोबाको); धू लो सुती (डस्ट टोबाको)

रु.3३5।-

--अन्य:

---अन्यः

प्रमत वक.ग्रा.
रु.३३५।-

२४०३.९९.९१

----हुक्का फ्लेवर

प्रमत वक.ग्रा.
रु.१०००।-

२४०३.९९.९९

----अन्य

प्रमत वक.ग्रा.
रु.३३५।-

अमल अमल टु िाएको वा करौतीद्वारा काटे को वा अरु

25.15

वकमसमले काटे को ववखशष्ट गुरुत्व २.५ वा बढी भएको
चरपाटे

(वगानकार

समेत)

वढक्का

वा

पाता

मावनल

(मसं गममंर), राभरवटन, इकोखजन र अन्य चूनद्वारा स्मारक
वा भवन बनाउने ढु ङ्गा र एलावाष्टर (स्फवटक ढु ङ्गा)।
-मावनल सं गममनर र राभरवटन:
2515.12.00

--करौंतीद्वारा अमल अमल कावटएको वा अरु वकमसमले
काटे को चारपाटे (वगानकार समेत) वढक्का वा पाता

2515.20.00

–इकोखजन वा अन्य चून ममखश्रत स्मारक वा भवन बनाउने
ढु ङ्गा र एलावाष्टर (स्फवटक ढु ङ्गा)

25.16

५

करौंतीद्वारा वा अन्य वकमसमले अमल अमल तामछएको,
कावटएको वा टु िाइएको चारपाटे (वगानकार समेत) वढक्का
वा पाताको रुपमा रहे को ग्रेनाइट (कडा पत्थर), पफानइरी,
रे शा नभएको आग्नेय चट्टान, वेसाल्ट, बलौटे ढुङ्गा र स्मारक
एवं भवन बनाउने अन्य
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-कडा पत्थर (ग्रेनाइट) :
2516.12.00

--करौंतीद्वारा अमल अमल कावटएको वा अन्य प्रकारले
काटे को चारपाटे

(वगानकार समेत) वढक्का वा पाता

1५

-बलौट ढु ङ्गाः
2516.20.10

---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका

मगट्टी र बाटु मलएका

ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका

2516.20.20

---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका

1५
२.५ इञ्चभन्दा बढीका

ढु ङ्गाहरू

2516.20.30

2516.90.00

1५

---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका

ढु ङ्गाहरू र बालुवाको

ममश्रण, छरान

1५

-अन्य स्मारक वा भवन बनाउने ढु ङ्गा

1५

पोटनलेण्ड मसमेण्ट (च ुन ढु ङ्गा र दुमट माटोलाई भट्टीमा

२५.२३

पोल्दा बमनने मसमेण्ट), एलुममनस मसमेण्ट (एलुमममनयम
अक्साइड युि मसमेण्ट), स्लाग मसमेण्ट, सुपर सल्फेट
मसमेण्ट र अन्य यस्तै हाइड्रोमलक मसमेण्टहरु (पानीमा कडा
हुने मसमेण्ट), रङ्गीन वा रङ्गहीन अथवा खक्लन्कर

(धातुमल)

को रुपमा।
-पोटनल्याण्ड मसमेण्ट :
2523.21.00

--कृमरम रुपले रङ्गाएको वा नरङ्गाएको सेतो मसमेण्ट

प्र.मे.टन रु.२२०।-

2523.29.00

--अन्य (पोटनल्याण्ड मसमेण्ट खै रो)

प्र.मे.टन रु.२२०।-

2523.30.00

-आलुममनस मसमेण्ट

प्र.मे.टन रु.२२०।-

2523.90.00

-अन्य हाइड्रोमलक मसमेण्ट

प्र.मे.टन रु.२२०।-
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
अजलीय माध्यममा प्रखिप्त

32.08

वा घुमलत (मडजोल्र्भड)

(मडस्पस्डन)

सं श्लवे र्त पोमलमरहरु (बहुभाव) वा

रासायमनक

ढङ्गबाट

(मोमडफाइड)

सं श्लवे र्त

(पेन्टस) र रोगन

पोमलमरहरुमा

पररवमतनत
आधाररत

रङ्गले प

(वामननस)हरु (इनामेल र प्रलािारस

समेत); यस भागको रष्टब्यमा पररभार्ा गरे

अनुसारका

घोलहरु (सोल्यू शन)।
3208.10.00

-पोमलष्टरमा आधाररत

७

3208.20.00

-एिेमलक वा मभनाइन पोमलमरहरुमा आधाररत

७

3208.90.00

-अन्य

७

जलीय माध्यममा मडष्पस्डन (प्रखिप्त) वा मडजल्भ (घुमलत)

32.09

गररएको

कृमरम पोमलमरहरु

(बहुभाग) वा रासायमनक

तवरले पररवतनन गररएको प्राकृमतक पोमलमरहरुमा आधाररत
रङ्गलेप (पेन्ट) र रोगन

वामननस) इनामेल र प्रलािारस

(ल्याकसन) समेत)।
-एिेमलक वा मभनाइल पोमलमरमा आधाररतः

32.10

३२०९.१०.१०

---एिेमलक इमुल्सन

७

३२०९.१०.९०

---अन्य

७

3209.90.00

-अन्य

७

अन्य

रङ्ग

लेप

(पेन्ट)

र

रोगन

(बामननस) (इनामेल, प्रलािारस ल्याकर र मडस्टे म्पर समेत)
छाला तयारी गने (लेदर वफमनमसं ग) काममा प्रयोग हुने
खालका तयारी वाटर वपगमेन्ट (जलीय बणनक)
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
३२१०.००.१०

३२१०.००.९०
३२.१४

---सडकमा

खचन्ह

लगाउने

थमोय लावष्टक

रङ्गलेप

(थमोय लावष्टक रोड मावकनङ्ग मेटेररयल)

७

---अन्य

७

मससाकार

(ग्लेखजयर) को

पुट्टी, ग्राफ्टीङ्ग पुट्टी, रे खजन

मसमेन्ट, कौक (सं मधबन्धक) यौमगकहरु र अन्य मावष्टक
(खोटो) हरु; खचरकारको भरौट

(वफमलङ्ग) हरु, गृहमुख

(फ्यासाड), मभरी मभिो, भ ुई र तल्लो छत (मसमलङ्ग) र
यस्तै ठाउँको लामग सतहको वकरण परावतनन मनरोधक
उत्पादनहरु।
३२१४.१०.००

-काचनकतान (मसशाको काम गने ग्लेखजयर) को पोटीन
(पुट्टी), रोपण वा कलम बाँध्ने
(पुट्टी),

३३.०२

(कौवकङ्ग)

सखन्धबन्धक

(कम्पाउण्डस) र अन्य माखस्टक्स (खोटाहरु);

यौमगकहरु

३२१४.९०.००

मसमेण्टहरु,

रे खजन

(ग्राखफ्टङ्ग) पोटीन

खचरकार (पेण्टर) को भरौट (वफमलङ्गस)

५

-अन्य

५

उद्योगमा कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग गररने खालका,
सुगन्धयुि

तत्वहरु

(ओडोररफेरश

सब्सटान्सेज)

का

ममश्रणहरु (ममक्सचसन) र एक वा बढी त्यस्ता तत्वहरुको
आधार

(बेमसस)

भएका

ममश्रणहरु

(मद्यसारीय

(अल्कोहोमलक) घोल (सोल्यूसन) हरु समेत); पेय पदाथनहरु

(बेभरे जेज) को उत्पादन
हुने

खालका,

सब्सटान्सेस)

(म्यानुफ्याक्चर) मनममि प्रयोग

सुगन्धयुि
मा

आधाररत

तत्वहरु
अन्य

(ओडोररफेरस
तयारी

(वप्रपरे सन्स)।
-खाद्य वा पेय उद्योगमा प्रयोग हुने खालकोः
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
३३०२.१०.१०

33.03

3303.00.00

---मद्यसारीय

(अल्कोहोमलक)

घोल

(सोल्यूसन)

हरुमा

प्रयोग हुने सुगन्धयुि तत्वहरु (ओडोररफेरश सब्सटान्सेज)

५

सुगखन्धत वा शरीर सफाई सम्बन्धी पानी।

७

सौन्दयन वा रुप–सज्जा (मेक–अप) का सामानहरु (और्मध

33.04

बाहेकको), छालाको सुरिाको लामग प्रयोग गररने वस्तुहरु;
घाम छल्ने वा घामद्वारा (छाला) रङ्गाउने (सनट्यान)
सामानहरु समेत; हात र नङ प्रशाधनहरु (मेमनक्योर) वा
गोडाको उपचार सम्बन्धी

(पेमडक्योर)

सामानहरु।
3304.10.00

-ओठ सज्जा (मलप मेकअप) का सामानहरु

5

3304.20.00

ँ ा सजाउने (आइ मेकअप) का सामानहरु
-आख

5

3304.30.00

-हात गोडाका नङ उपचार सम्बन्धी प्रशाधनहरु

5

3304.91.00

--सं पीमडत (कम्प्रेस्ड) गरे को वा नगरे को पाउडर

5

--अन्यः
३३०४.९९.१०

---अनुहारमा लगाउने विम

5

३३०४.९९.२०

---नङपोमलस

5

३३०४.९९.३०

---शरीरमा लगाउने लोसन

5

३३०४.९९.९०

---अन्य

5

33.05

कपालमा प्रयोग गररने सामानहरु।
3305.10.00

-स्याम्पूहरु

5
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मोल प्रमतशतमा
3305.20.00

3305.30.00

-स्थायी रुपमा कपाल मसधा गने वा घुमाउरो बनाउने
साधनहरु

5

-कपाल रङ्गाउने प्रलािारस

5

-अन्यः
३३०५.९०.१०

---कपालमा लगाउने तेल

१०

३३०५.९०.२०

---कपालमा लगाउने रङ्ग

१०

३३०५.९०.३०

---कपालमा लगाउने विम

१०

३३०५.९०.४०

---कपालमा लगाउने कखण्डसनर

१०

३३०५.९०.९०

---अन्य

१०

मुख सम्बन्धी (ओरल) वा दाँत सम्बन्धी (डेण्टल) स्वास््य

33.06

(हाइखजन) मनममिका तयारी वस्तुहरु (वप्रपरे सन्स),

दन्त

खस्थरक ले दो र चूणन (डेञ्चर वफक्सेवटभ पेष्टस र पाउडसन)
समेत; अलग

अलग

(इनमडमभजुअल)

खुरा

मबिीको

य याकेजमा भएको दाँत हरुको चेप (बीचको भाग) सफा
गनन प्रयोग गररने तन्तु (यानन) (डेण्टल ल्फौस वा दाँत वा
दाँतको चेप सफा गनन बनाइएको मुलायम खालको धागो)।
3306.10.00

-दन्त मञ्जनहरु (डेखण्टफ्रीसेस)

3306.20.00

-दाँतहरुको चेप सफा गनन प्रयोग गररने तन्तु (डेण्टल

3306.90.00

5

फ्लस)

5

-अन्य

5
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मोल प्रमतशतमा
दाह्री बनाउने (वप्रशेभ, शेमभङ्ग र आफ्टरशेभ) सामानहरु,

33.07

गन्ध हटाउने, नुहाउने सामानहरु, रौं खुइल्याउने सामानहरु
र

अन्यर

नपरे का, अन्य

सफाइका सामानहरु;

सुगखन्धत

श्रृङ्गाररक

वा

सर

ववसं िामक तत्वहरु भएको वा

नभएको, सुगखन्धत भएको वा नभएको कोठा गन्धहारक

(मडओडोराइजर) सामानहरु।
3307.10.00

-दाह्री बनाउने (वप्रशेभ, शेमभङ्ग र आफ्टरशेभ) सामानहरु

3307.20.00

-व्यखिगत गन्ध हटाउने र पसीना रोक्ने सामानहरु

3307.30.00

-सुगखन्धत नुहाउने लवण र स्नानका सामानहरु
-कोठा

सुगखन्धत

पाने

वा

कोठाको

दुगन्न ध

5
१०
5

हटाउने

सामग्रीहरु धाममनक काममा प्रयोग हुने सुगखन्धत सामानहरु
समेतः
३३०७.४९.००

--अन्य

१०

3307.90.00

-अन्य

5
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मोल प्रमतशतमा
साबुन; साबुन भएका वा नभएका छड वा डण्डी (वार)

34.01

वटवकया (केक), साँचोमा ढालेर (मोल्डेड) बनेका रुप वा
आकृमतका, बाह्य भागमा असर पाने

(सफेस एखक्टभ)

प्राङ्गाररक उत्पादन वा ववरचनहरु (वप्रपरे सन्स) साबुन भए
वा नभएका तरल (मलखक्वड) वा लेदो (िीम) रुपमा
भएको र खुरा मबिीको लामग प्रस्तुत गररएका (पुट अप
फर ररटे ल सेल) नुहाउन (वामसङ द स्कीन) मनममिका
बाह्य

भागमा

असर

पाने

(सफेस

एखक्टभ)

प्राङ्गाररक

उत्पादन वा ववरचन (वप्रपरे सन्स) हरु; साबुन (सोप) वा
अपमाजनक (मडटजेण्ट) रब्य सं मसि

(इखम्प्रग्नेटेड),

ववलेवपत (कोटे ड) वा आवृि (कभडन) भएका कागत, गद्दा
(वामडङ्ग), जमोठ (फेल्ट) र वयनेतरवस्तु (ननवुभेन्स)।
3401.11.00

3401.19.00

--ट्वाइलेट

(शारीररक

सफाई)

को

प्रयोगको

लामग

(और्मधमूलक उत्पादन समेत

5

--अन्य

5

-अन्य रुपका साबुनः
३४०१.२०.१०

---सोमडयम फ्याट्टी एसीड साल्ट (सोप नुडल्स)

5

३४०१.२०.९०

---अन्य

5

3401.30.00

-छाला सफा गने (नुहाउने) कायन मनममिका बाह्य भागमा
असर पाने, तरल (मलखक्वड) वा लेदो (िीम) रुपमा भएका
खुरा मबिीको लामग प्रस्तुत भएका प्राङ्गाररक उत्पादन
(प्रोडक्ट्स) तथा ववरचनहरु
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मोल प्रमतशतमा
प्राङ्गाररक

34.02

बाह्य

भागमा

असर

पाने

कारकहरु

(एजेन्ट)(साबुन बाहेक); बाह्य भागमा असर पाने तयारी
वस्तुहरु, धुने (वामसङ्ग) उत्पादनहरु

(धुने सहायक सामान

समेत) र शीर्नक ३४.०१ मा उल्लेख भएका बाहेक साबुन
भएको वा नभएको सफा गने (खक्लमनङ्ग) सामानहरु।
-खुरा मबिीको रुपमा राखखएको वा नराखखएको प्राङ्गाररक
बाह्य भागमा असर पाने कारकहरु (एजेन्ट):
3402.11.00

--एमनयोमनक

5

3402.12.00

--क्यावटयोमनक

5

3402.13.00

--नन-आयोमनक

5

3402.19.00

--अन्य

5

-खुरा मबिीको लामग राखखएका तयारी सामानहरुः
३४०२.२०.१०

---मडटरजेन्ट पाउडर

5

३४०२.२०.९०

---अन्य

5

-अन्य:

38.14

3402.90.90

--अन्य

5

3814.00.00

ु
प्राङ्गाररक सं यि
रवक (सोल्भेन्ट) र पातलो पाने (मथनर)
पदाथन, अन्यर नपरे को; प्रलेप (पेन्ट) र रोगन (वामननस)
हटाउने वा मेट्ने तयारी
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मोल प्रमतशतमा
(नन्सेलल्ु यर)

अकोशीय

३९.२०

र

असवल

(नवरइन्फोस्ड), अस्तर नहामलएको वा पटमलत (लेममनेट)
नगररएको, आधार

(सपोटन)

नहामलएको

वा

यस्तै

अरु

सामानसँग नजोमडएका य लावष्टकका अन्य य लेटहरु, मसटहरु,
वफल्म, फ्वाईल र स्रीपहरु।
-इथाइमलनको पोमलमरकोः
३९२०.१०.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.१०.९०

---अन्य

5

-प्रोवपमलनको पोमलमरकोः
३९२०.२०.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.२०.९०

---अन्य

5

-स्टाइररनको पोमलमरकोः
३९२०.३०.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.३०.९०

---अन्य

5

-मभनायल क्लोराइडका पोमलमरहरुकोः
--तौलको

वहसाबले

६ प्रमतशतभन्दा

घटी

सुघट्यकारी

(य लावष्टसाइजसन) नरहेकोः
३९२०.४३.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.४३.९०

---अन्य

5

--अन्यः
३९२०.४९.१०

---मुरण गररएको

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

३९२०.४९.९०

---अन्य

5

-एिेमलक पोमलमरकोः
--पोमल (ममथाइल ममथाविलेट) कोः
३९२०.५१.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.५१.९०

---अन्य

5

--अन्यः
३९२०.५९.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.५९.९०

---अन्य

5

-पोमलकावोनेटहरु, अखल्कडरे खजन्स, पोमलएमलल इष्टरहरु वा
अन्य पोमलष्टरहरुः
--पोमलकावोनेटहरुकोः
३९२०.६१.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.६१.९०

---अन्य

5

--पोमल (इथाइमलन टे ररफ्थालेट) को
३९२०.६२.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.६२.९०

---अन्य

5

ृ पोमलष्टरहरुकोः
--असं तप्त
३९२०.६३.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.६३.९०

---अन्य

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

--अन्य पोमलष्टरहरुकोः
३९२०.६९.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.६९.९०

---अन्य

5

ु ोज वा यसका रासायमनक ब्यूत्पखिहरुकोः
-सेलल
ु ोजकोः
--पुनउनत्पाददत सेलल
३९२०.७१.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.७१.९०

---अन्य

5

ु ोज एमसटे टकोः
--सेलल
३९२०.७३.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.७३.९०

---अन्य

5

ु ोज ब्यू त्पखिहरुकोः
--अन्य सेलल
३९२०.७९.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.७९.९०

---अन्य

5

-अन्य य लावष्टकहरुकोः
--पोमल (मभनायल वुटाईरन) कोः
३९२०.९१.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.९१.९०

---अन्य

5

--पोमलयामाइडकोः
३९२०.९२.१०

---मुरण गररएको

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

३९२०.९२.९०

---अन्य

5

--एममनो-रे खजन्सकोः
३९२०.९३.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.९३.९०

---अन्य

5

--फेनोमलक रे खजन्सकोः
३९२०.९४.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.९४.९०

---अन्य

5

--अन्य य लावष्टककोः
३९२०.९९.१०

---मुरण गररएको

5

३९२०.९९.९०

---अन्य

5

य लावष्टकका अन्य य लेटहरु, मसटहरु, वफल्म, फ्वाइलहरु र

३९.२१

स्रीपहरु।
ु र):
-कोशमय (सेलल
--स्टाइररनको पोमलमरकोः
३९२१.११.१०

---मुरण गररएको

5

३९२१.११.९०

---अन्य

5

--मभनायल क्लोराइड पोमलमरकोः
३९२१.१२.१०

---मुरण गररएको

5

३९२१.१२.९०

---अन्य

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

--पोमलयूरेथेनकोः
३९२१.१३.१०

---मुरण गररएको

5

३९२१.१३.९०

---अन्य

5

ु ोज) कोः
--पुनउनत्पाददत (ररजेनरे टेड) कोर् (सेलल
३९२१.१४.१०

---मुरण गररएको

5

३९२१.१४.९०

---अन्य

5

--अन्य य लावष्टकहरुकोः
३९२१.१९.१०

---मुरण गररएको

5

३९२१.१९.९०

---अन्य

5

-अन्यः
-अन्यः
३९२१.९०.१०

---मुरण गररएको

5

---अन्यः

39.22

३९२१.९०.९१

----थमानकोल

5

३९२१.९०.९९

----अन्य

5

य लावष्टकका स्नानगार (वा्स)हरु, वहुधार स्नानागार (सावर
वा्स्) हरु, पानी आउने र मनस्कने व्यवस्था सवहतको डुँड
(मसङ्क)

हरु,

प्रिालनाधार

ल्याभोटरी य यानहरु,

(वाश-बेमसन), सबडेटहरु,

आसनहरु (मसट्स) र ढकनीहरु

(कभसन), प्रिालन जलाधार(फ्लमसङ्ग मसस्टन्सन) हरु र यस्तै
सरसफाइका समानहरु
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
3922.10.00

-स्नानागार (वा्स) हरु, वहुधार स्नानागार (शावर वा्स)
हरु डुँड (मसङ्कस) हरु तथा प्रिालनाधार (वास वेमसन्स
हरु)

5

3922.20.00

-ल्याभोटरी मसटहर (आसनहरु) र ढकनीहरु (कभरहरु)

5

3922.90.00

-अन्य

5

मालसामानको

39.23

(कन्भेयेन्स)

ओसारपसार
वा

पररवेष्टन

(य याक)

गने

य लावष्टकका

सामानहरु; य लावष्टकका पौलो वा वुजो (स्टोपसन) ढकनी
(मलड्स), मबकानहरु (क्याय स) र अन्य बन्द गने (क्लोजसन)
सामग्रीहरु।
-बाकस (कन्तुर वा सन्दूस) हरु, केस (वट्टा वा पेटी) हरु,
टोकरी वा डालो (िेटस) र यस्तै सामग्रीहरु:
3923.10.10

---य लावष्टकका पररवेष्टन (य याक) गने ट्यूवहरु

5

३९२३.१०.२०

---अण्डा राख्ने िेट

5

3923.10.90

---अन्य

5

-बोरा वा थैलो (स्याक्स) र िोलाहरु (ब्यागहरु) कोन्स
(डोको, सोली जस्ता सामानहरु) समेत) :
3923.21.00

--इथाइमलनका पोमलमरहरुका

5

3923.29.00

--अन्य य लावष्टकहरुको

5

-कावानइज (चोया इत्यादद बुनी मोह्रे को ठू लो बोतल),
बोतलहरु फ्लास्कहरु र त्यस्तै सामानहरु:
3923.30.10

---पेट बोतल (बोतल वप्रफमन)
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
3923.30.90

---अन्य

5

3923.50.00

-पौलो वा वुजोहरु (स्टोपसन), ढकनीहरु (मलड्स), मबकानहरु
(क्याय स) र अन्य बन्द गने सामग्रीहरु (क्लोजसन)

5

-अन्यः
३९२३.९०.१०

---कम्पोखजट एल.वप.जी. ग्याँस मसमलण्डर

5

३९२३.९०.९०

---अन्य

5

ु - वेयर), भान्साका पाक
य लावष्टकका भोजनपारहरु (टे बल

39.24

उपकरणहरु

(वकचेन वेयर), अन्य घरायासी

सामानहरु

र

सरसफाई

(हाइजेमनक)

वा

शौच

सम्बन्धी
र

श्रृङ्गार

(ट्वाइलेट) का समानहरु
ु का
-टे वल
उपकरणहरु

भोजनपारहरु

ु वेयर),
(टे वल

भान्साका

पाक

(वकचेनवेयर):

3924.10.10

--बच्चालाई दूध खुवाउने बोतल

5

3924.10.20

--मेलामाइनका भाँडा

5

3924.10.90

--अन्य

5

3924.90.00

-अन्य

5

अन्यर नपरे को कमीका य लावष्टकका ज्यावलहरु (ववल्डसन

39.25

वेयर)
3925.10.00

-३०० मल. भन्दा बढी िमताका ररजर्भवानयसन ट्याङ्कस, तरल
पदाथन राख्ने बडाबडा भाडा (र्भयाट्स) र त्यस्तै कन्टे नरहरु
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
3925.20.00

-ढोकाहरु, झ्यालहरु र मतनका फ्रेम (चौकोसहरु) र
ढोकाका सं घारहरु

3925.30.00

5

-सटर (कपाट) हरु, झ्यालका खिलममल पदानहरु (भेनेमसयन
ब्ल्याण्डससमेत) र त्यस्तै सामानहरु र मतनका अवयव
(पाटनस) हरु

5

-अन्यः
३९२५.९०.२०

---पफ स्याण्डवीच वाल एण्ड रुफ य यानल

5

३९२५.९०.९०

---अन्य

5

य लावष्टकका अन्य सामग्रीहरु र शीर्नक ३९.०१ दे खख

39.26

३९.१ सम्मका अन्य पदाथनहरुका
3926.10.00

सामानहरु।

-कायानलय वा ववद्यालयका आपूमतनहरु (सय लाइज)
-पररधान

सामग्रीहरु

(लुगाफाटो

र

सहायक

5
पररधान

सामग्रीहरु (क्लोददङ एक्सेसररज) (पन्जा (ग्लोर्भस), ममटे न्स
(बुढी

औ ंला

एकामतर

अरु

चारवटा

औ ंला

एकैठाउँ

अकोमतर ढाक्ने गरी तयार गरे को पञ्जाहरु) र औ ंलाहरु
खुलै रहने खालका पञ्जाहरु (ममट्स) समेतः

5

---ग्लोर्भसः
३९२६.२०.१९

----अन्य

5

---गाउनः
३९२६.२०.२९

----अन्य

5

---एप्रोनः
३९२६.२०.३९

----अन्य

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
३९२६.२०.९०

---अन्य

3926.30.00

-फमननचरका काउचहरुका वफवटङ्गहरु, उपकरण,

3926.40.00

5
ु ान
पाटनपज

जस्ता सामानहरु वा यस्तै सामानहरु

5

-लघु प्रमतमाहरु (स्ट्याट्यूट्स)

5

-अन्यः
---अन्यः
3926.90.9१

----मरपाल र पालहरु

5

3926.90.9२

----लेवल र ट्यागहरु

5

3926.90.९४

----कपडा िुण्ड्याउने ह्याङ्गरहरु

5

3926.90.९९

----अन्य

5

वस्तुहरु

६३.०५

ु न
सं पट

(य यावकङ्ग)

गनन

प्रयोग

हुने

खालको

(सामान भने) बोरा र िोला।

-मानव

मनममनत

तान्तव

पदाथनहरु

(टे क्सटाइल म्याटे ररयल्स) काः
६३०५.३३.००

--अन्य, पोमलइथाइमलन वा पोमलप्रोपमलनका पट्टी वा यस्तै
वस्तु

५

कृमरम फूलहरु, पल्लव (फोमलएज) र फल र मतनका

६७.०२

भागहरु (पाटनस); कृमरम फूलहरु, पल्लव र फलबाट
बनेका वस्तुहरु।
६७०२.१०.००

-य लावष्टकको

१०

६७०२.९०.००

-अन्य पदाथनको

१०

83

www.lawcommission.gov.np
अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
शीर्नक

68.02

६८.०१

का

वस्तुहरु

बाहेकका

स्मारक

वा

मनमानणको लामग तयार गरे का ढु ङ्गा (स्लेट बाहेक) र
मतनका समानहरु,

वप्रष्ठ सामग्री (व्यावकङ्ग) भएको वा

नभएको प्राकृमतक ढु ङ्गा

(स्लेटसवहत)

का सं गममनरका ठोस दाना (मोज्याक क्युव्स) र यस्तै
समाना प्राकृमतक ढु ङ्गा (स्लेटसवहत) का कृमतम रुपले
रं गाइएका दानाहरु रोडा, मगखान, टु िाहरु र धू लो (स्लेट
सवहत)
-चेय टो वा समतल सतह भएको सामान्य रुपले कावटएको
वा खचरे को अन्य स्मारक वा मनमानणको लामग तयार
गररएको ढु ङ्गा र मतनका वस्तुहरु:
6802.21.00

--सं गममनर,
(राभरटाइन)

सरन्ध
र

पत्थररलो

पत्थर
पदाथन

(अलावाष्टर)

5

6802.23.00

--पत्थर वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.29.00

--अन्य ढु ङ्गाहरु

१5
5

-अन्य:
6802.91.00

--सं गममनर,
(राभरटाइन)

सरन्र
र

पत्थररलो

पत्थर
पदाथन

(अलावाष्टर)

5

6802.92.00

--अन्य च ुनदार ढु ङ्गा

5

6802.93.00

--पत्थर वा चट्टान (ग्रेनाइट)

6802.99.00

--अन्य पत्थरहरु

15
5
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
अश्मतन्तु

68.13

(एसवेष्टस),

सेल्युलोजका आधारका,

अन्य

खमनज

तत्वहरु

वा

कपडा वा अन्य पदाथनका साथ

समायोजन (कम्वाइन) भए वा नभएको ब्रे क, क्लच र यस्तै
समानहरुका लामग, जडान नभएका (नौट माउन्टे न्ट) घर्नण
पदाथन वा मतनका सामानहरु (जस्तै, चाँदर रौल,

पाटा

(स्रीप), खण्ड(सेग्मेण्ट), चक्का (मडस्क), वाससन, य याडहरु)।
6813.20.00

-अश्मतन्तु (एसवेस्टस) भएका

5

- अश्मतन्तु (एसवेस्टस) नभएका:
6813.81.00

--ब्रे क लाइमनङ्ग र य याडहरु

5

6813.89.00

--अन्य

5

माटोका

69.07

फ्लेगहरू

र

पेमभङहरू

(पत्थरहरू नखजकै रहे को जडान), अगेनो वा च ुलो (हथन)
वा

मभिाका

टायलहरू; अस्तर

(ब्यावकङ्ग)

भएको

वा

नभएको सं गममनर गने ठोस दाना पदाथन र यस्तै सामानहरू;
वफमनमसङ्ग सेराममक्स।
-फ्लेगहरू र पेमभङहरू (पत्थरहरू नखजकै रहे को जडान),
अगेनो वा च ुलो (हथन) वा मभिाका टायलहरू, उपशीर्नक
६९०७.३० र ६९०७.४० का बाहेकः
6907.21.00

--तौलका वहसाबमा जल प्रशोचन कोवफमसयन्ट ०.५%
ननाघेको

6907.22.00

5

--तौलका वहसाबमा जल प्रशोचन कोवफमसयन्ट ०.५%
नाघेको तर १०% ननाघेको

6907.23.00

5

--तौलका वहसाबमा जल प्रशोचन कोवफमसयन्ट १०%
नाघेको

5
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मोल प्रमतशतमा
6907.30.00

-सं गममनर

गने

ठोस

(मोज्याक क्युब्स) र यस्तै,

6907.40.00

दाना

पदाथनहरू

उपशीर्नक ६९०७.४० का

बाहेक

5

-वफमनमसङ्ग सेराममक्स

5

अवशोर्क, प्रमतववम्वीय वा अप्रमतववम्वीय तह (पर वा

70.03

लेयर) भएको वा नभएको, पाता (मसट्स) वा प्रोफाइल को
रुपमा भएको,

अरु कुनै वकमसमको काम नगररएको,

ढालेको काँच (काष्ट ग्लास) र वेखल्लत काँच (रोल्ड
ग्लास)।
-तारववहीन पाता :
7003.12.00

--सम्पूणन

रुपमा

रङ्गाएको

(बडी

वटण्टे ड्),

अपारदशी

पाररएको (ओपामसफाइड्), रङ्ग चढाइएको (फ्ल्यास्ड) वा
अवशोर्क,

70.04

प्रमतववम्वीय वा अप्रमतववम्वीय तह (लेयर)

भएको

5

7003.19.00

--अन्य

5

7003.20.00

-तार भएको पाता

5

7003.30.00

-प्रोफाइल

5

अवशोर्क, प्रमतववम्वीय वा अप्रमतववम्वीय तह (लेयर) भएको
वा नभएको, तर अन्य कुनै काम नगररएको, पाता (मसट्स)
को रुपमा भएको तन्क्याएर बनाइएको (ड्रन) काँच वा
हावाफुकेर वा ग्याँस भरे र बनाइएको (ब्लोन) काँच।
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
7004.20.00

7004.90.00

-सम्पूणन

रङ्गाएको

(बडी

वटन्टे ड्),

अपारदशी

पाररएको

(ओपामसफाइड), रङ्ग

चढाएको

(फ्ल्यास्ड) वा अबशोर्क,

प्रमतववम्वीय वा अप्रमतववम्वीय तह (लेयर) भएको

5

-अन्य

5

अवशोर्क,

70.05

रुपमा

प्रमतववम्वीय

वा

अप्रमतववम्वीय

तह

(लेयर)

तर अन्य वकमसमबाट कुनै काम

भएको वा नभएको,

नभएको, पाता (मसट्स) मा भएको फ्लोट ग्लास (काँच) र
सतह घवर्नत (ग्राउण्ड) वा चमकाइएको (पोमलस्ड) काँच।
7005.10.00

-अवशोर्क, प्रमतववम्वीय

वा

अप्रमतववम्वीय

तह (लेयर)

भएको, तार–वववहन (नन-वायडन) काँच।

5

-अन्य तार वववहन काँच :
7005.21.00

70.06

--सम्पूणत
न : रङ्गाएको (वडी वटण्टे ड) ओपामसफाइड, फ्ल्यास्ड
वा मेरेली सर ्फेस ग्राउण्ड

5

7005.29.00

--अन्य

5

7005.30.00

-तार भएको काँच

5

7006.00.00

शीर्नक ७०.०३, ७०.०४ वा ७०.०५ का काँचहरु,
मनहुरेको (बेन्ट),

वकनाराको काम गरे को (एज वक्डन),

खोपेको (इनग्रेर्भड), य वाल पारे को (मड्रल्ड), इनामेल लगाएको
वा अन्य प्रकारले बनाएको तर अन्य पदाथनसँग जोडी

70.07

आकार नददएको वा जडान

नगरे को।

कडा बनाएको वा

काँच भएको

पटमलत

-कडा बनाएको (तावपत) सुरखित काँच:
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
7007.11.00

7007.19.00

--गाडी, जहाज, अन्तरीियान

वा

सवारीका

साधनमा

समाववष्ट गनन योग्य आकार र नापका

5

--अन्य

5

-पटमलत सुरखित काँच :
7007.21.00

70.08

--गाडी, जहाज, अन्तररियान

वा

सवारीका

साधनमा

समाववष्ट गनन योग्य आकार र नापको

5

7007.29.00

--अन्य

5

7008.00.00

काँचको बहुमभिीय अवरोधक इकाई (मखल्टपल वाल्ड
इन्सुलेवटङ

यूमनट)।

5

फ्रेम भएको वा नभएको काँचको ऐना, पछामडको दृश्य

70.09

दे खखने ऐना समेत।
7009.10.00

-गाडीको पृष्ठदृश्य दे खखने ऐना

5

-अन्य:
7009.91.00

--फ्रेम नहाले को

5

7009.92.00

--फ्रेम हालेको

5

फलाम वा अममखश्रत स्पातका (नन् एल्वाय) का लाय सा र

72.13

डण्डीहरु

(बासन

एण्ड

रौड्स), तापवेमलत

(हटरौल्ड),

असमममत रुपले बेवह्रएको कुण्डली (क्वायल) हरु।
7213.10.00

-वेलन

प्रविया

(रोमलङ्ग

भं गरु ीकरण
धसानहरु (ररब्स),

प्रोसेस)

कै

समयमा

उत्पन्न

(इण्डेण्टे सन),
खाँचहरु (ग्रर्भस)
वा अन्य ववकृमतहरु
ु

(मडफोमे सन) हरु भएका
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
7213.20.00

-अन्य वफ्र कवटङ्ग स्टील

(सल्फरको मारा बढी प्रमतशतमा

भएको इस्पात ववशेर्) को

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

--१ मम.मम. भन्दा कम नापको ब्यास भएको बृिाकार
मतयनकच्छे द

(िस सेक्सन) को:

7213.91.10

---८ मम.मम. ननाघेको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7213.91.90

---अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7213.99.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

गढे को

72.14

(फोज्डन),

तापवेमलत

(हटरोल्ड), ताप कवर्नत (हट ड्रन) वा ताप ववहष्कृत (हट
एक्स्ुडेड्)

बाहेक

अन्य

काम

नगररएको

फलाम

वा

अममखश्रत (नन् एल्वाय) इस्पातका अन्य लाय सा (बासन)
डण्डी (रौड) हरु, वेलनविया पमछ बटाररएका (खट्वस्टे ड्)
यस्ता वस्तुहरु समेत ।
7214.10.00

-गढे को (फोज्डन) (तातो पारी वपटे र बनाएको )

7214.20.00

-वेलन प्रविया (रोमलङ्ग प्रोसेस) कै समयमा उत्पन्न भएका
भं गरु ीकरण

(इण्डेण्टे सन),

धसानहरु

(ररब्स),

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

खाँचहरु

(ग्रर्भस)
वा अन्य मबकृमतहरु (मडफोमे सन्स) भएका वा वेलन
ु
विया (रोमलङ्ग) पमछ बटाररएका (वरवस्टे ड):
7214.30.00

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य, वफ्र कवटङ्ग स्टील (सल्फरको मारा बढी प्रमतशतमा
भएको इस्पात ववशेर्) को

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य :
7214.91.00

--चतुभज
न ु ाकृमत (वगानकार बाहे क) को मतयनक पररच्छे द
(िस-सेक्सन) को

प्र.मे.टन
रु.१६५०।-
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उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

--अन्य :
7214.99.10

---पुनवेलन योग्य (रररोलेवल) लाय सा र डण्डी अमधकतम
लम्बाइ १०० मम.मम. चौडाइ ६०० मम.मम. र मोटाइ ५

7214.99.90

मम.मम. र सो भन्दा बढी भएको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

---अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा अममखश्रत स्पात (नन् एल्वाय स्टील) का अन्य

72.15

लाय सा
7215.10.00

डण्डीहरु।

-शीत मनममनत (कोल्ड फोम्डन) वा शीत-पररष्कृत (कोल्डवफमनस्ड) बाहेक अन्य काम नभएको, वफ्र कवटङ्ग स्टील
(सल्फरको मारा बढी प्रमतशतमा भएको इस्पात ववशेर्)
को

7215.50.00

7215.90.00

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य, शीत मनममनत (कोल्ड फोम्डन) वा शीत-पररष्कृत
कोल्ड वफमनस्ड) बाहे क अन्य काम नभएका

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा अममखश्रत (नन्-एल्वाय स्टील) स्पातका ऐङ्गल

72.16

(कोण) शेय स (आकार) र सेक्सनहरु
7216.10.00

-तापबेमलत (हट रोल्ड),

तापकवर्नत

(भागहरु)।
(हटड्रन) वा ताप

ववहष्कृत (हट एक्सुडेड्) बाहेक अन्य कायन नगररएको,
८० मम.मम.भन्दा कम उचाइ भएको यू.आइ. वा एच
भागहरु (सेक्सन्स)

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-तापबेमलत, ताप कवर्नत वा ताप ववहष्कृतबाहेक अन्य कायन
नगररएको, ८० मम.मम.भन्दा कम उचाइ भएको एल वा टी
भागहरु

(सेक्सन्स) :
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मोल प्रमतशतमा
7216.21.00

--एल सेक्सनहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7216.22.00

--वट सेक्सनहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-तापबेमलत, तापकवर्नत वा ताप बवहष्कृतबाहे क अन्य कायन
नगररएको, ८० मम.मम. वा सोभन्दा बढी उचाइ भएको यू.
आइ. वा एच ् भागहरु (सेक्सन्स):
7216.31.00

--यू सेक्सनहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7216.32.00

--आई सेक्सनहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7216.33.00

--एच सेक्सनहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7216.40.00

-तापबेमलत

तापकवर्नत

वा ताप ववहष्कृतबाहे क अन्य कुनै

काम नगररएको, ८० मम.मम. वा सोभन्दा बढी उचाइ
भएको, एल वा टी भागहरु (सेक्सन्स)
7216.50.00

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-तापबेमलत, तापकवर्नत वा ताप बवहष्कृतबाहे क अन्य कायन
नगररएको, कोणहरु (एंगल) आकार

(शेय स) र

भागहरु (सेक्सन्स)

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-शीत मनममनत (कोल्ड फोम्डन) वा शीत पररष्कृत (कोल्ड
वफमनस्ड) बाहेक अन्य काम नभएका, कोणहरु (एंगल्स),
आकारहरु (शेय स) र खण्डहरु (सेक्सन्स) :
7216.61.00

--समतल वेलन (फल्याट रोल्ड) उत्पादनहरुबाट उपलब्ध

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7216.69.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य :
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7216.91.00

--समतल-बेलन

(फ्ल्याट-रोल्ड)

उत्पादनहरुबाट

मनममनत (कोल्ड-फोम्डन) वा शीत पररष्कृत

7216.99.00
७२.१७

(कोल्ड

वफमनस्ड) गररएका

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा अममखश्रत स्पातका तारहरु (वायर)।
७२१७.१०.००

७२.२३

शीत-

-जलप

वा

लेप

नलगाइएको, चमकदार

(पोमलस्ड)

बनाइएको वा नबनाइएको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७२१७.२०.००

-जस्ता (खजङ्क) को जलप वा ले प लगाइएको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७२१७.३०.००

-अन्य अपधातु (बेस मेटल) को जलप वा लेप लगाइएको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७२१७.९०.००

-अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७२२३.००.००

खखया नलाग्ने ईस्पातका तार (वायर)।

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

अन्य

७२.२९

ममखश्रत

स्पातका

तार

(वायर)।
७२२९.२०.००

-मसमलको-म्यांगमनज इस्पातको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७२२९.९०.००

-अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा इस्पातको नली वा पाइप जडानहरु (जस्तै -

73.07

कखय लङ, एल्वोज, स्लीभ)।
-काष्ट वफवटङ्ग (ढालेर जडान गरे को):
7307.11.00

--अनम्य (नन्-म्यामलएबल) काष्ट आइरनको

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.19.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य, स्टे नलेस स्टीलको:
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7307.21.00

--फ्लान्जेज

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.22.00

--मिडेड (चूडीदार) एल्वोज, वेण्डस र स्लीर्भस

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.23.00

--वट (कुन्दा) वेखल्डङ्ग वफवटङ्ग

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.29.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य:
7307.91.00

--फ्लेन्जेज

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.92.00

--मिडेड (चूडीदार) एल्वोज, वेण्डस र स्लीर्भस

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.93.00

--वट (कुन्दा) वेखल्डङ्ग वफवटङ्ग

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7307.99.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम

73.08

वा

इस्पातको

सं रचनाहरु

(स्रक्चसन) (शीर्नक नं ९४.०६ को पूव न ववरखचत भवनहरु
बाहेक) र सं रचनाका अङ्गहरु (जस्तै, पुल, पुल-खण्डहरु,
लक-गेट, टावसन, लेवटस मास्ट, छतहरु, छतका सं रचनाहरु,
ढोकाहरु र झ्यालहरु र मतनका सं रचनाहरु र ढोकाका
सं गारहरु, सटरहरु, वेददका

(ब्यालुस्रे ड्), खम्बाहरु र

स्तम्भहरु); फलाम र इस्पातका पाता, डण्डी, ऐग
ं ल, आकार,
सेक्सन, ट्यूव र यस्तै सं रचनाका प्रयोगको मनखम्त तयार
गररएका सामानहरु।
7308.10.00

-पुल र पुलका खण्डहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7308.20.00

-टावर र ल्यावटस माष्ट

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7308.30.00

-ढोका, झ्याल र मतनका चौकोसहरु र ढोकाका सं घारहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-
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7308.40.00

73.09

-खट बाँध्ने (स्क्याफोखल्डङ्ग),

सटररङ, (फमान) प्रोवपङ वा

वपट प्रोवपङ (टे वा ददने) का यस्तै उपकरणहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7308.90.00

-अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7309.00.00

जुनसुकै पदाथन (सं पीमडत वा तरलीकृत ग्याँस बाहेक) को
लामग, याखन्रक वा ताप सम्बन्धी उपकरण जडान नभएको,
अस्तर हाले को वा नहालेको,

ताप मनरोध गररएको वा

नगररएको ३०० लीटर भन्दा बढी ३००० मलटर िमता
सम्मको

फलाम

(पानीपोखरी), टं की,

वा

इस्पातबाट

बनेका

ररजर्भवानयर

वपपा र यस्तै आधानपार (कन्टे नर)

हरु।
73.11

7311.00.00

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा इस्पातको सं पीमडत वा तरलीकृत (कम्प्रेस्ड वा
मलक्वीफाइड्) ग्याँस हाल्ने घरायसी, व्यापाररक (औद्योमगक
बाहेक)

प्रयोजनका

एल.

वप.

खज.

मसमलण्डरहरु।

5

ववद्युतीय अवरोधक नभएको, फलाम वा इस्पातको बावटएको

७३.१२

(स्राण्डेड्), तार, डोरी, केवुल, सं ग्रमथत (य लेटेड्) वफिाहरु
(बैण्डस्) घुएरो हान्ने डोरी (खस्लङ्ग) र यस्तै।
७३१२.१०.००

-बावटएको (स्राण्डेड्) तार (वायर), डोरी र केवुल

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

७३१२.९०.००

-अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

73.15

फलाम वा इस्पातका मसिी (चेन) र मतनका
-सं मधत ग्रखन्थयुि (आवटनकुलेटेडमलङ्क)

अङ्गहरु।

मसिी र मतनका

अङ्गहरु:
7315.11.00

--रोलर मसिी

प्र.मे.टन रु.१६५०।-
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7315.12.00

--अन्य मसिी

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7315.19.00

--अङ्गहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7315.20.00

-स्कीड चेन (मसिी)

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

-अन्य मसिी:
7315.81.00

--स्ट्ड मलङ्क

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7315.82.00

--अन्य वेल्डेड् मलङ्क

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7315.89.00

--अन्य

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

7315.90.00

-अन्य अङ्गहरु

प्र.मे.टन रु.१६५०।-

फलाम वा इस्पातको कमानी र कमानीमा प्रयोग हुने पिी

७३.२०

(मलर्भस)।

-पिीदार कमानी र मतनका पिीहरुः
७३२०.१०.९०

--अन्य

5

फलाम वा इस्पातको सरसफाइ सम्बन्धी सामान र मतनका

७३.२४

ु ानहरु।
पाटनपज
७३२४.१०.००

-स्टे नलेस स्टीलको मसन्क र वास वेमसन

5

-स्नानागारः
७३२४.२१.००

--इनामेल गरे को वा नगरे को काष्ट आइरनका

5

७३२४.२९.००

--अन्य

5

ु ानहरु समेतः
-अन्य, पाटनपज
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७३२४.९०.१०

ु ानहरु
---पाटनपज

5

७३२४.९०.९०

---अन्य

5

८३.०१

बनेको

ताल्चा

(य याडलक)

आधारभूत

धातुबाट

र

ताल्चाहरु

(लक्स) हरु (साँचोले सञ्चालन हुने, सं योजन

(कखम्बनेशन) ले सञ्चालन हुने वा ववद्युतले सञ्चालन हुने);
ताल्चा

सवहतका

अपधातुका

फ्रेमहरु;

सवहतका

मामथ

अन्तराप

उल्लेख

र

भएका

अन्तराप
कुनै

पमन

वस्तुहरुको लामग अपधातुका साँचोहरु।
८३०१.२०.००

-मोटर गाडीमा प्रयोग हुने खालका ताल्चाहरु (लक्स)

5

फमननचर, ढोका, भर ्याङ्गको खुडवकला, ियाल, ब्लाइण्ड,

८३.०२

कोच, कांठी, कन्तुर, चेष्ट (वाकस) कास्केट र यस्तै
सामानमा प्रयोग गनन उपयुि अपधातुका जडान सामग्रीहरु
(माउखण्टङ्ग,
धातुको

वफवटङ्ग)

टोप

राख्ने

र

यस्तै

(र ्याक,

सामग्रीहरु;

टोप

िुण्ड्याउने

आधारभूत
मसं गौरा,

ब्राकेट र यस्तै जडानहरु; आधारभूत धातुको माउखण्टङ्ग
भएको

गुलावपाश

स्वचामलत

ढोका

(क्यास्टोसन);
वन्द

गने

सामान

आधारभूत

धातुको

(अटोमेवटक

डोर

क्लोजसन)।
८३०२.३०.००

-मोटर गाडीको लामग उपयुि अन्य जडान सामग्रीहरु
(माउखण्टङ्गस, वफवटङ्गस) र यस्तै सामग्रीहरु

८४.०९

शीर्नक ८४.०७ वा ८४.०८ का इखञ्जनहरुमा पूणत
न या वा
मुख्यतया प्रयोगको लामग उपयुि

-अन्यः
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--पूणत
न या

वा

मुख्यतया

स्पाकन

इखग्नसन

इन्टरनल

कम्वशन वपष्टन इखञ्जनमा प्रयोगका लामग उपयुि M
8409.91.१0

---मोटर गाडीको

5

--अन्यः
8409.9९.१0

---मोटर गाडीको

5

मापक यन्र जडे को वा नजडेको तरल पदाथनको पम्प,

८४.१३

तरल पदाथन मामथ तान्ने साधन (एमलभेटसन)
८४१३.३०.००

-इन्टरनल

कम्वशन

वपष्टोन

इखञ्जनको

लामग

इन्धन,

लुवव्रकेवटङ वा कुमलङ मममडयम पम्प
रे वफ्रजरे टर,

84.18

(रे वफ्रजरे वटङ)

वफ्रजर,
वा

वहमीकरण

5
अन्य

प्रखशतक

(वफ्रखजङ्ग)

उपकरणहरु,

वैद्यमु तक वा अन्य; शीर्नक ८४.१५ को वातानुकूलन यन्र
(एयर-कखण्डशमनङ्ग मशीन) बाहे क ताप पम्प (वहट पम्प)।
8418.10.00

ु
-छु ट्टै वावहरी ढोका (एक्स्टननल डोर) जडान भएको सं यि
रे वफ्रजरे टर-वफ्रजरहरु

5

8418.21.00

--सं पीडन वकमसमको (कम्प्रेशन-टाइप)

5

8418.29.00

--अन्य

5

8418.30.00

ु वकमसमको (चेष्ट
-८०० मलटर भन्दा कम िमताको, सं दस
टाइप)

8418.40.00

5

-९०० मलटर भन्दा कम िमताको,
(अपराइट टाइप)

ठाडो वकमसमको
5
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
8418.50.00

-सञ्चय

र

प्रदशननका

(चेष्ट्स), वपटारीहरु

लामग

अन्य

फमननचर

सन्दुकहरु

(क्याववनेटस्),

प्रदशनन

फलकहरु

(मडस्य ले काउण्टसन), प्रदशनन मञ्जुर्ा (शो-केसेस), र यस्तै
सामानहरु, प्रखशतक (रे वफ्रजरे वटङ) वा वहमीकरण (वफ्रखजङ्ग)
उपकरणहरु समावेश भएका

5

अपकेखन्रत (सेखन्रफ्युजेज), अपकेन्रण शोर् (सेखन्रफ्युगल

84.21

ड्रायसन)

समेत,

(वफल्टररङ्ग)

तरल

वा

र

ग्याँस

पररशोधन

मनखिका

मनस्पन्दन

(य युररफाइङ्ग)

यन्रावली

(मखशनरी) र उपकरणहरु (एपरे टस)
-तरल पदाथनको लामग मनस्पन्दन (वफल्टररङ्ग) वा पररशोधन
(य युररफाइङ्ग) का यन्रावली उपकरणहरु (मेखशनरी एण्ड
एपरे ट्स):
8421.23.00

--ईन्टरनल

कम्बशन

इखञ्जनको

लामग

लेत

पेरोल

मनस्यन्दकहरु (वफल्टसन)
-ग्याँसको

लामग

5

मनस्पन्दन

वा

पररशोधन

यन्रावली

(मखशनरी) वा उपकरणहरु (एपरे टस):
8421.31.00

--इन्टरनल

कम्वस्शन

इखञ्जनको

वायु

अन्तग्रहण

मनस्पन्दकहरु (इनटे क एयर वफल्टसन)

5

अन्य कायानलय यन्रहरु (अवफस मखशन्स) (उदाहणत:

84.72

हेक्टोग्राफ वा स्टे खन्सल डुखय लकेवटङ्ग मखशनहरु,

एड्रेमसङ्ग

मखशनहरु, अटोम्यावटक ब्याङ्कनोट मडस्पेन्सरहरु,

क्वाइन

सौवटनङ्ग मखशनहरु (मुरा छांट्ने यन्र), क्वाइन काउखण्टङ्ग
वा

र्यावपङ्ग

मखशनहरु,

पेखन्सल

शापेमनङ्ग

मखशनहरु,

परफोरे वटङ्ग वा स्ट्याखय लङ्ग मखशनहरु)।
8472.90.00

-अन्य

15
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
यस भागका अन्यर उल्लेख नभएका वा समावेश नभएका,

८४.७७

(ववकनङ्ग) मनममिका वा

रबर वा य लावष्टकको काम गनन
यी

पदाथनहरुका

(प्रोडक्ट्स)

उत्पादनहरु

को

मनमानण

(म्यानुफ्याक्चर) मनममिका यन्रावली (मखशनरी)।
८४७७.१०.००

-इन्जेक्सन-मौखल्डङ्ग मखशनहरु

5

यस भागको अन्यर उल्लेख नभएका वा समावेश नभएका,

84.79

व्यखिगत कायन (इनमडमभजुअल फङ्सन्स) भएका यन्रहरु
र याखन्रक सामधरहरु (मेकामनकल अय लायन्सेस)।
--अन्य :
8479.89.90

---अन्य

10

धातु ढलाइशाला (फाउण्ड्री) को लामग ढलाइका बक्साहरु

८४.८०

(मोखल्डङ्ग

बौक्सेस);

मोल्ड

बेसहरु;

ढलाइ

नमूनाहरु

(मौखल्डङ्ग य याटसन); धातु, मेटल कारबाइड्, काँच, खमनज
पदाथनहरु, रबर वा य लावष्टक ढाल्ने साँचोहरु

(मोल्ड्स)

(धातुको मसमलका (इनगौट) ढाल्ने साँचो बाहेक)।

-रबर वा य लावष्टक मनममिको ढलाइको साँचो (मोल्ड्स) :
८४८०.७१.००
84.81

--इन्जेक्सन वा कम्प्रेसन टाइय स
नल (पाइप) हरु, वाखष्पर
(ब्वायलर शेल),

5

वा ब्वायलरको वाह्यावरण

जलाशय (टै ङ्कस), र्भयाटहरु वा यस्तै

वस्तुहरुको

लामग

टु टीहरु

(ट्याय स, कौक्स), भल्भहरु र यस्तै उपकरणहरु, प्रेसर
ररड्युमसङ्ग

भल्भ

र

ताप

स्थैतकीय

(थमोस्टावटकली कन्रोल्ड) भल्भहरु समेत
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
8481.10.00

-प्रेसर ररड्युमसङ्ग भल्भहरु

5

8481.20.00

-ओमलयो हाइड्रोमलक वा न्युम्यावटक रान्सममसन मनममिका
भल्भहरु

5

8481.30.00

-चेक (ननररटनन) भल्भहरु

5

8481.40.00

-सेखफ्ट वा ररमलफ भल्भहरु

5

-अन्य उपकरणहरु (अय लायन्से स):
8481.80.90

--अन्य

5

चारपाटे (वगानकार समेत) भएको वा नभएको ववद्युत सखञ्चत

85.07

गने यन्र (एकुमुलेटर); मतनका छु ट्याउने यन्र

(सेपरे टर)

समेत।
8507.10.00

-वपष्टन इखञ्जन जगाउन प्रयोग हुने प्रकारको सीसा अम्ल
(लीड-एसीड)

10

8507.20.00

-अन्य लीड एसीड एकुमुलेटर

10

८५०७.३०.००

-मनकल क्याडममयम

5

८५०७.४०.००

-मनकल फलाम

5

८५०७.५०.००

-मनकल-धातु हाइड्राइड

5

-अन्य एकुमुलेटरः

85.08

८५०७.८०.१०

---पावर बैङ्क (व्यारी य याक)

10

८५०७.८०.९०

---अन्य

10

मनवानत माजननीहरु (र्भयाकुम खक्लनसन)
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-स्वचामलत ववद्युतीय मोटरयुि:
8508.11.00

--१५०० वाट भन्दा बढी शखि नभएको र धू लो जम्मा
गने थैली (डष्ट ब्याग) वा अन्य ग्रहण िमता (ररसे य टे कल
क्यापामसटी) २० मलटर ननाघेको

8508.19.00

5

--अन्य
5

8508.60.00

-अन्य मनवानत माजननीहरु (र्भयाकुम खक्लनसन)
5

8508.70.00

-अङ्गहरु (पाटनस)
5
स्वचामलत

85.09

उपकरणहरु,

ववद्युत

मोटरयुि

ववद्युत

याखन्रक

घरे ल ु

शीर्नक ८५.०८ का मनवानत माजननीहरु

बाहेक।
8509.40.00

85.11

-खानेकुरा वपध्ने र ममसाउने (फुड ग्राइण्डर र ममक्ससन);
फलफूल वा वनस्पमतको रस खिक्ने (जूस एक्स्रयाक्टर)

5

8509.80.00

-अन्य उपकरणहरु

5

8509.90.00

ु ानहरु
-पाटनपज

5

ववद्युत इखग्नसन वा स्पाकन इखग्नसन वा कम्प्रेसन इखग्नसन
इन्टरनल कम्वसन इखञ्जनको लामग स्टावटनङ्ग उपकरणहरु
(जस्तै -इखग्नसन म्याग्नेटोस्, म्याग्नेटो डाइनामोज (च ुम्बकीय
डाइनामो), इखग्नसन क्वायल, स्पावकनङ्ग य लग र ग्लो य लग,
स्टाटर मोटर); जेनेरेटर (जस्तै –डाइनामा, अल्टरनेटसन) र
यस्तो इखञ्जनमा जोड्ने कट आउटहरु।
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वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
8511.10.00

-स्पावकनङ य लग

5

८५११.३०.००

-मडवष्ट्रव्यूटसन; इखग्नसन क्वायल

5

८५११.४०.००

-स्टाटनर मोटर र दोहोरो काम हुने स्टाटनर जेनेरेटर

5

८५११.५०.००

-अन्य जेनरे े टर

5

८५११.८०.००

-अन्य उपकरणहरु

5

ववद्युतको प्रकाश ददने वा सूचना ददने उपकरणहरु (शीर्नक

85.12

८५.३९

का

सामान

बाहे क), साइकल

वा

मोटर

साइकलमा प्रयोग हुने ववण्ड खस्िन, वाइपर, मडफ्रोष्टर र
डेममष्टर।
8512.10.00

-साइकलमा प्रयोग हुने प्रकाश वा दृवष्टसूचक औजारहरु

8512.20.00

-अन्य

प्रकाश

वा

दृवष्टसूचक

(मभजुअल

5

मसग्नमलङ्ग)

औजारहरु

5

8512.30.00

-ध्वमनसूचक (साउण्ड मसग्नमलङ्ग) औजारहरु

5

8512.40.00

-ववण्ड खस्िन ववपर, मडफ्रोष्टर र डेममष्टर

5

8512.90.00

ु ानहरु
-पाटनपज

5

आफ्नै श्रोतबाट शखि सञ्चालन गरी बल्ने बोक्न हुने

८५.१३

ववद्युतको

वखि

म्याग्नटोज),

(जस्तै

शीर्नक

डाइब्यावरज,
८५.१२

ु े टर
एक्युमल
को

र

उपकरणहरु

बाहेक।
८५१३.१०.००

-बखिहरु

5
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मोल प्रमतशतमा
ु र सञ्जालहरु वा अन्य तारवववहन
टे मलफोन सेटहरु, सेलल

85.17

सञ्जालहरुका लामग प्रयोग हुने टे मलफोनहरु समेत; ध्वमन,
ँ डा प्रसारण वा सङ्खग्रहण मनममिका
छवव वा अन्य आक
उपकरणहरु,

तारसवहत

वा

ताररवहत

सञ्जाल

(जस्तै:

स्थानीय वा बृहत िेर सञ्जाल (लोकल अर वाइड एररया
नेटवकन) मा सञ्चार गनन प्रयोग हुने उपकरणहरु समेत,
शीर्नक ८४.४३, ८५.२५,

८५.२७ वा ८५.२८ का

प्रसारण वा सङ्खग्रहण उपकरणहरु बाहेक।
ु र सञ्जालहरु वा अन्य तारवववहन
-टे मलफोन सेटहरु; सेलल
सञ्जालहरुका लामग प्रयोग हुने समेत:
8517.12.00

ु र सञ्जालहरु वा अन्य तारवववहन सञ्जालहरुका
--सेलल
लामग प्रयोग हुने टे मलफोनहरु

२.5

ँ डा प्रसारण वा सङ्खग्रहण
-ध्वमन, छवी वा अन्य आक
मनममिका उपकरणहरु,

तारसवहत वा ताररवहत सञ्जाल

(जस्तै: स्थानीय वा बृहत् िेर सञ्जाल (लोकल अर वाइड
एररया नेटवकन) मा सञ्चार गनन प्रयोग हुने उपकरणहरु
समेत।
8517.61.00

--आधार स्थानहरु (बेस स्टे शन्स)

5

ँ डालाई सङ्खग्रहण गने पररवतनन
--ध्वमन, छवी वा अन्य आक
गने र प्रसारण वा पुनरुत्पादन गने यन्रहरु, स्वीखचङ्ग र
राउवटङ्ग उपकरणहरु समेतः
८५१७.६२.१०

---स्माटन घडी

१5

८५१७.६२.२०

---नेटववकनङ्ग स्वीच

5

८५१७.६२.३०

---राउटर

5
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
८५१७.६२.९०

---अन्य

5

8517.69.00

--अन्य

5

8517.70.00

-अङ्गहरु (पाटनस)्

5

सूक्ष्मध्वमनवाहक (माइिोफोन) हरु र त्यस मनममिका

85.18

धारकहरु (स्ट्याण्डस); सं लग्नक(इनक्लोजर) मा आरोवपत
(माउण्टे ड्) भए वा नभएका ध्वमन ववस्तारक यन्रहरु
(लाउड्

स्पीकसन);

सूक्ष्मध्वमन

वाहक

(माइिोफोन)

सखम्ममलत (कम्वाइण्ड) भएको वा नभएको कणन श्रवणयन्र
(हेड फोन) हरु तथा कणन श्रवणयन्र (इयर फोन) हरु, र
एक सूक्ष्मध्वमन वाहक

(माइिोफोन) तथा एक वा एक

भन्दा बढी ध्वमन ववस्तारक यन्र (लाउडस्पीकर) हरु
भएका समुच्चय (सेट) हरु; श्रब्यावृखि वैद्यमु तक ववस्तारक
(अमडयो वफ्रक्वेन्सी इलेखक्रक एखम्य लफायर) हरु; वैद्यमु तक
ध्वमन प्रवद्धनक यन्र (इलेखक्रक साउण्ड एम्य लीफायर)

का

समुच्चयहरु (सेट्स)
8518.10.00

-माइिोफोन र मतनका अडेसाहरु

१०

-बट्टामभर अड्याइएका वा नअड्याइएका लाउड खस्पकरहरु:
८५१८.२१.००

--बट्टामभर अड्याइएका मसङ्गल लाउड खस्पकर

८५१८.२२.००

--एउटै बट्टामभर अड्याइएका मखल्टपल लाउड खस्पकर

8518.29.00

--अन्य

१०

१०
१०
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
८५१८.३०.००

ु
-सूक्ष्मध्वमनवाहक (माइिोफोन) सं यि
भए वा नभएका
शीर्नवणयन्र (हेडफोन) हरु र कणनश्रवणहरु (इयर फोन)
हरु, र एउटा सूक्ष्मध्वमनवाहक (माइिोफोन) यन्र र
एक वा सो भन्दा बढी ध्वमन ववस्तारक यन्र (लाउड्
स्पीकर) हरु भएका समुच्चयहरु (सेट्स)

१०

८५१८.४०.००

-अमडयो वफ्रक्वेन्सी इलेखक्रक एखम्य लफायर

१०

८५१८.५०.००

-ववद्युतको आवाज बढाउने सेटहरु (इलेखक्रक साउण्ड
एखम्य लफायर सेट)

१०

मडस्कहरु, टे पहरु, सुगदठत अवस्थाका वाष्पीकरण नहुने

85.23

(सोमलड-स्टे ट नन्-भोलाटाइल) सञ्चय उपकरणहरु, “स्माटन
काडनहरु” र ध्वमन वा अन्य प्रवृखिलाई अमभले खन गनन
मनममिका अन्य माध्यम, अमभले खन गररएका वा नगररएका
मडस्क

उत्पादनका

लामग

प्रयोग

हुने

माष्टरहरु, तर भाग ३७ का उत्पादनहरु

म्यावरसहरु

र

बाहे क।

-च ुम्बकीय माध्यम:
8523.29.00

--अन्य:

5

-चािुर्ीय (अखय टकल) माध्यम:
8523.41.00

--रे कडन नगररएको

5

8523.49.00

--अन्य

5

-अधनसंवाहक (सेममकन्डक्टर) माध्यम:
8523.51.00

--सुगदठत अवस्थाका वाष्पीकरण नहुने (सोमलड-स्टे ट नन्भोलाटाइल) सञ्चय उपकरणहरु
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
--स्माटन काडनहरुः
८५२३.५२.१०

---मसम काडन

5

८५२३.५२.२०

---मेमोरी काडन

5

८५२३.५२.९०

---अन्य

5

8523.59.00

--अन्य

5

-अन्य:
8523.80.90

--अन्य

5

सङ्खग्रहण उपकरण (ररसेय सन ऐपरे टस) वा ध्वमन अमभलेखन

85.25

(साउण्ड ररकमडनङ्ग) वा पुनरुत्पादन (ररप्रोड्यूमसङ्ग) उपकरण
(ऐपरे टस)

समाववष्ट

भए

वा

नभएको, रे मडयो

(रे मडयो-ब्रोडकाखस्टङ्ग)

वा

टे मलमभजन

मनममिका

प्रसारण
प्रसारण

उपकरण (रान्सममसन एपरे टस); टे मलमभजन क्यामराहरु;
मडखजटल क्यामराहरु र मभमडयो क्यामरा–ररकडनस।
न
8525.60.00

-सङ्खग्रहण

उपकरण

(ररसेय सन

एपरे टस्)

समाववष्ट

रान्सममसन उपकरणहरु
8525.80.00

5

-टे मलमभजन क्यामराहरु, मडखजटल क्यामराहरु र मभमडयो
क्यामरा ररकडनरहरु (मभमडयो क्यामरा रे कडनस)न
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
रे मडयो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) ग्राहकहरु (ररमसभसन) अथवा

85.28

ध्वमन वा मभमडयो अमभले खन (ररकमडनङ्ग) वा पुनरुत्पादन
ररप्रोड्यूमसङ्ग)

उपकरणहरु

(ऐपरे टस)

समाववष्ट

(इनकरपोरे वटङ्ग) भएका वा नभएका, टे मलमभजन मनममिका
सङ्खग्रहण

(ररसेय सन)

सङ्खग्रहण

उपकरणहरु

(परीवविकहरु) र

उपकरण
समाववष्ट

प्रोजेक्टर

(ऐपरे टस);

टे मलमभजन

नभएका

मोमनटरहरु

(प्रिेवपर) हरु।

-प्रोजेक्टर (प्रिेवपर) हरु:
8528.62.00

ँ डा प्रशोधन यन्रमा
--शीर्नक ८४.७१ को स्वचामलत आक
सोिै जोडन सवकने वा सो यन्रका साथमा प्रयोग गननका
लामग अवकखल्पत (मडजाइन्ड)

10

रे मडयो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) ग्राहकहरु

८५.२८

(ररमसभसन) अथवा

ध्वमन वा मभमडयो अमभलेखन (ररकमडनङ्ग) वा पुनरुत्पादन
(ररप्रोड्यूमसङ्ग)

उपकरणहरु

(ऐपरे टस)

समाववष्ट

(इनकरपोरे वटङ्ग) भएका वा नभएका, टे मलमभजन मनममिका
सङ्खग्रहण

(ररसेय सन)

सङ्खग्रहण

उपकरणहरु

(परीवविकहरु) र

उपकरण
समाववष्ट

(ऐपरे टस); टे मलमभजन
नभएका

मोमनटरहरु

प्रोजेक्टर (प्रिेवपर) हरु।

-रे मडयो ब्रोडकाष्ट ररमसभरहरु वा ध्वमन वा दृष्य अमभले खन
वा पुनरुत्पादन उपकरणहरु समावेश भएका वा नभएका
टे मलमभजन मनममिका सङ्खग्रहण उपकरणहरु:
--अन्य रवङ्गनः
८५२८.७२.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाको

10

८५२८.७२.९०

---अन्य

10
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
शीर्नक ८५.२५ दे खख ८५.२८ सम्मका उपकरणहरुको

85.29

ु ानहरु।
लामग पूणत
न या वा मुख्यतया प्रयोगयोग्य पाटनपज
-अन्य:
8529.90.10

--टे मलमभजन ररमसभरका

10

शीर्नक ८५.१२ वा ८५.३० बाहेकका ववद्युतीय ध्वमन वा

85.31

दृश्य सूचक उपकरणहरु (जस्तै -घण्टी, साइरन, इखण्डकेटर
य यानेल, चोर

घण्टी (वगनलर एलामन) वा आगलागीको घण्टी

(फायर अलामन)
8531.20.00

8531.90.00

-तरल स्फवटक सामग्री (एल. सी. डी.) वा प्रकाश इममवटङ
डायोड्स (एल.इ.डी.) समाववष्ट इखण्डकेटर य यानेल

10

ु ानहरु
-पाटनपज

10

खस्थर

85.32

र्भयाररएवल

र

ममलाउन

हुने

ववद्युतीय

सन्धाररर

(क्यापामसटर) (वप्र-सेट)।
8532.10.00

-५०/६० हजन सवकनटको प्रयोगको लामग तयार गररएको
खस्थर सन्धाररर (क्यापामसटर) र ०.५ के.मभ. (पावर
क्यापामसटर) भन्दा कम िमता नभएको ररएक्टीभ शखि
सञ्चालन गनन सक्ने भएको

10

-अन्य खस्थर सन्धाररर (क्यापामसटर):
8532.21.00

--ट्यान्टालम

10

8532.22.00

--आल्मुमनयम इलेक्रोलाइवटक

10

8532.23.00

--सेराममक डाइईलेखक्रक, मसङ्गल लेयर

10

8532.24.00

--सेराममक डाइईलेखक्रक, मखल्टलेयर

10
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
8532.25.00

--कागज वा य लावष्टकको डाइईलेखक्रक

10

8532.29.00

--अन्य

10

8532.30.00

-र्भयाररएवल

8532.90.00

85.33

वा

एडजष्टे वल

(ममलाउन

हुने)

(वप्र–सेट)

क्यापामसटर

10

ु ानहरु
-पाटनपज

10

ववद्युत प्रमतरोधक

(रे मसष्टर) (ररयोस्ट्याट् र पोटे न्शीयोममटर

समेत), ताप प्रमतरोधक बाहे क।
8533.10.00

-खस्थर काबनन प्रमतरोधक, कम्पोखजसन वा वफल्म जस्ता

10

-अन्य खस्थर प्रमतरोधक:
8533.21.00

--२० वाटसम्मको शखि सञ्चालन िमताका लामग

10

8533.29.00

--अन्य

10

-तार

जोमडएको

घटबढ

हुने

(र्भयाररएवल)

प्रमतरोधक,

ररयोस्ट्याट्स र पोटे न्शीयोममटर:

85.34

8533.31.00

--२० वाटसम्मको शखि सञ्चालन िमताका लामग

10

8533.39.00

--अन्य

10

8533.40.00

-अन्य

घटबढ

हुने

प्रमतरोधक,

ररयोष्ट्याट्स

र

पोटे न्शीयोममटर समेत

10

8533.90.00

ु ानहरु
-पाटनपज

10

8534.00.00

वप्रन्टे ड सवकनट (छावपएका
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उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
१०००

85.36

(स्वीखचङ)
पररपथमा

भोल्टसम्मको
वा
वा

भोल्टे ज

ववद्युतीय
सँग

भएको

पररपथको

जोड्नको

लामग

वाल्ने

लामग

मनभाउने

वा

चावहने

ववद्युत
वैद्यमु तक

उपकरणहरु (जस्तै, स्वीच, ररले, फ्यूज, सजन सप्रेसर, य लग,
सकेट, ल्याम्प-होल्डर र अन्य सं योजकहरु (कनेक्टसन)
जक्सन बक्सेस); चािुर्ीय तन्तुहरु (अखय टकल फाइवसन),
चािुर्ीय

तन्तुका

मुठ्ठा

वा

मोटा

तारहरु

मनममिका

सं योजकहरु (कनेक्टसन)
8536.50.00

-अन्य स्वीचहरु

15

-ल्याम्प होल्डर, य लग र सकेटहरु :
8536.69.00

--अन्य

15

8536.90.00

-अन्य उपकरणहरु

15

तातो, चीसो क्याथोड वा फोटोक्याथोड भल्भस् र ट्यूबस्

85.40

(जस्तै -र्भयाकुम वा भेपोर वा ग्याँस वफल्ड भल्भ र ट्यूब,
मकनरी आकन रे क्टीफाइङ भल्भ र ट्यूब, क्याथोड रे ट्यूब,
टे मलमभजन क्यामरा ट्यूब)।
-क्याथोड-रे , टे मलमभजन वपक्चर ट्यूब,

मभमडयो ममनटर

क्याथोड-रे ट्यूब समेत:
8540.11.00

--रङ्गीन

5

यो भागको अन्यर नपरे को व्यखिगत कामका ववद्युतीय

८५.४३

औजार र

उपकरणहरु।

-अन्य यन्रहरु र उपकरणहरुः
८५४३.७०.१०

---ववद्युतीय मसगरे ट

३०
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
ववद्युतरुद्ध (इन्सुलेटेड), (इनामेल लगाएको वा एनोडाइज

85.44

समेत), तार (वायर), केबुल (को–एक्सेल केबुल समेत) र
कनेक्टरसँग जोमडएको वा नजोमडएको अन्य इन्सुलेटेड
कन्डक्टर; अखय टकल फाइबर केबुल, तार, ववद्युत कण्डक्टर
वा

कनेक्टर

जोडेको

वा

नजोडे को

प्रत्येक

ढावकएका

रे शाहरु (खशद्ड फाइबर) बाट बनेको तार।
-१०००

भोल्टसम्मको

लामग

अन्य

इलेखक्रक

कण्डक्टरहरु:
8544.42.00

--कनेक्टरसँग जोमडएका

15

8544.49.00

--अन्य

15

8544.70.00

-अखय टकल फाइवर केवुल

10

ड्राइभर समेत १० वा सोभन्दा बढी यारुहरु बोक्ने मोटर

87.02

गाडीहरु।
-कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन

इखञ्जन

(मडजेल वा अद्धन मडजेल) भएको:
8702.10.10

--बसहरु (२५ भन्दा बढी सीट भएको)

5

8702.10.20

--ममनीबसहरु (१५ दे खख २५ सम्म सीट भएको)

35

8702.10.30

--माइिो बसहरु (११ दे खख १४ सम्म सीट भएको)

55

---जीप, कार र र्भयानहरुः
८७०२.१०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०२.१०.४९

----अन्य

60
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मोल प्रमतशतमा
-कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन

इखञ्जन

(मडजेल वा अद्धन मडजेल) र धक्का ददने ववद्युतीय मोटर दुवै
भएको:
8702.20.10

--बसहरु (२५ भन्दा बढी सीट भएको)

5

8702.20.20

--ममनीबसहरु (१५ दे खख २५ सम्म सीट भएको)

35

8702.20.30

--माइिो बसहरु (११ दे खख १४ सम्म सीट भएको)

55

---जीप, कार र र्भयानहरुः
८७०२.२०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०२.२०.४९

----अन्य

60

-स्पाकन इखग्नसन इन्टरनल कम्वस्चन रे मसप्रोकेवटं ग वप्रष्टोन
इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युतीय मोटर दुवै भएको:
8702.30.10

--बसहरु (२५ भन्दा बढी सीट भएको)

5

8702.30.20

--ममनीबसहरु (१५ दे खख २५ सम्म सीट भएको)

35

8702.30.30

--माइिो बसहरु (११ दे खख १४ सम्म सीट भएको)

55

---जीप, कार र र्भयानहरुः
८७०२.३०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०२.३०.४९

----अन्य

60

-धक्का ददने ववद्युतीय मोटर मार भएकाः
---जीप, कार र र्भयानहरुः
८७०२.४०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका
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शीर्नक
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उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
८७०२.४०.४९

----अन्य

४०

-अन्य:
8702.90.10

---बसहरु (२५ भन्दा बढी सीट भएको)

5

8702.90.20

---ममनीबसहरु (१५ दे खख २५ सम्म सीट भएको)

35

8702.90.30

---माइिो बसहरु (११ दे खख १४ सम्म सीट भएको)

55

---जीप, कार र र्भयानहरुः
८७०२.९०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०२.९०.४९

----अन्य

60

मूलत: मामनसको यातायातको लामग बनेका मोटर कारहरु

87.03

र अन्य मोटर गाडीहरु (शीर्नक ८७.०२ बाहेकका),
स्टे सन वागेन र रे सीङ कार समेत।
-मूलत: वहउँमा यारा गननका लामग बनेका गाडीहरु गल्फ
कार र यस्तै गाडीहरु:
8703.10.10

--मूलत: वहउँमा यारा गननका लामग बनेका गाडीहरु

60

8703.10.90

--अन्य

60

-अन्य

गाडीहरु, स्पाकन

इग्नीसन

इन्टरनल

कम्वसन

रे मसप्रोकेवटङ वपस्टोन इखञ्जन भएका:
--मसमलण्डर िमता १००० सी.सी. ननाघेको:

---तीन पाङ्खग्रे गाडीहरु (अटोररक्सा)
८७०३.२१.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका
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८७०३.२१.१९

----अन्य

55

---अन्यः

८७०३.२१.९१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.२१.९९

----अन्य

60

--मसमलण्डर िमता १,००० सी.सी. नाघेको तर १,५००
सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.२२.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

65

८७०३.२२.९०

---अन्य

65

--मसमलण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर ३,०००
सी.सी. ननाघेको
---मसमलण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर २,०००
सी.सी. ननाघेकाः
८७०३.२३.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

70

८७०३.२३.१९

----अन्य

70

---मसमलण्डर िमता २,००० सी.सी. नाघेको तर २,५००
सी.सी. ननाघेकाः
८७०३.२३.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

80

८७०३.२३.२९

----अन्य

80

---मसमलण्डर िमता २,५०० सी.सी. नाघेको तर ३,०००
सी.सी. ननाघेकाः
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मोल प्रमतशतमा

८७०३.२३.३१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

90

८७०३.२३.३९

----अन्य

90

--मसमलण्डर िमता ३,००० सी.सी. नाघेकोः

८७०३.२४.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

100

८७०३.२४.९०

---अन्य

100

-अन्य गाडीहरु,

कम्प्रेशन इग्नीसन इन्टरनल कम्वसन

वपस्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधनमडजेल) मार भएका:
--मसमलण्डर िमता १,५०० सी.सी. ननाघेकोः

८७०३.३१.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.३१.९०

---अन्य

60

--मसमलण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर २,५००
सी.सी. ननाघेको:
---मसमलण्डर िमता १,५०० सी.सी. नाघेको तर २,०००
सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.३२.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

70

८७०३.३२.१९

----अन्य

70

---मसमलण्डर िमता २,००० सी.सी. नाघेको तर २,५००
सी.सी. ननाघेकोः
८७०३.३२.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाका
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८७०३.३२.२९

----अन्य

85

--मसमलण्डर िमता २,५०० सी.सी. नाघेकोः
८७०३.३३.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

100

८७०३.३३.९०

---अन्य

100

-अन्य

गाडीहरू,

स्पाकन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

रे मसप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युतीय मोटर दुवै
भएको, ववद्युत शखिको वाह्य स्रोतमा य लग जोडेर चाजन हुन
सक्ने वकमसमका बाहेकः
८७०३.४०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.४०.९०

---अन्य

60

-अन्य

गाडीहरू, कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) र धक्का ददने
ववद्युतीय मोटर दुवै भएको, ववद्युत शखिको वाह्य स्रोतमा
य लग जोडेर चाजन हुन सक्ने वकमसमका बाहेकः
८७०३.५०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.५०.९०

---अन्य

60

-अन्य

गाडीहरू,

स्पाकन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

रे मसप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युतीय मोटर दुवै
भएको, ववद्युत शखिको वाह्य स्रोतमा य लग जोडेर चाजन हुन
सक्ने वकमसमकाः
८७०३.६०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.६०.९०

---अन्य

60
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-अन्य

गाडीहरू, कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) र धक्का ददने
ववद्युतीय मोटर दुवै भएको, ववद्युत शखिको वाह्य स्रोतमा
य लग जोडेर चाजन हुन सक्ने वकमसमकाः
८७०३.७०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

60

८७०३.७०.९०

---अन्य

60

-अन्य गाडीहरू, धक्का ददने ववद्युतीय मोटर मार भएकोः
---तीन पाङ्खग्रे गाडीहरुः
८७०३.८०.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

५

८७०३.८०.१९

----अन्य

५

---मोटरको वपकपावर ५० वकलोवाट सम्मको कार, जीप
र र्भयानः
८७०३.८०.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

३०

८७०३.८०.२९

----अन्य

३०

---मोटरको वपकपावर ५० वकलोवाट भन्दा बढीको तर
१०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप र र्भयानः
८७०३.८०.३१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

४०

८७०३.८०.३९

----अन्य

४०

---मोटरको वपकपावर १०० वकलोवाट भन्दा बढीको तर
१५० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप र र्भयानः
८७०३.८०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाको
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८७०३.८०.४९

----अन्य

५०

---मोटरको वपकपावर १५० वकलोवाट भन्दा बढीको तर
२०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप र र्भयानः
८७०३.८०.५१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

६०

८७०३.८०.५९

----अन्य

६०

---मोटरको वपकपावर २०० वकलोवाट भन्दा बढीको तर
३०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप र र्भयानः
८७०३.८०.६१
८७०३.८०.६९

----अनएसेम्वल अवस्थाको

७०

----अन्य

७०

---मोटरको वपकपावर ३०० वकलोवाट भन्दा बढीको कार,
जीप र र्भयानः
८७०३.८०.७१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.७९

----अन्य

८०

---अन्यः
८७०३.८०.९१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.९९

----अन्य

८०

-अन्यः
८७०३.९०.10

---अनएसेम्वल अवस्थाको

60

८७०३.९०.९०

---अन्य

60
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वस्तु वा

87.04

सामानहरु

ढु वानीको

प्रयोगका

अन्य

मोटर

गाडीहरु।
8704.10.00

-राजमागन बावहरको प्रयोगका लामग मनममनत डम्परहरु

5

-अन्य, कम्प्रेसन इखग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन
(मडजेल वा अधन मडजेल) भएकाः
--बाहनको कुल तौल (जी.भी.डब्लु.) ५ टन ननाघेको।
8704.21.10

---मूलत: सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत २
जना भन्दा बढी मामनसको यातायातको लामग तयार समेत
भएका डबल क्याब वपकअप गाडी

8704.21.2०

60

---मूलत: सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत २
सीट भएको मसं गल क्याब वपकअप गाडी

50

8704.21.३०

---डेमलभरी र्भयान

30

८७०४.२१.४०

---तीनपाङ्खग्रे गाडी

5

8704.21.90

---अन्य

5

--बाहनको कुल तौल (जी.भी.डब्लु.) ५ टन नाघेको:
8704.22.10

---मूलत सामानको ओसार पसार गने ड्राइभर सवहत २
जना भन्दा बढी मामनसको यातायातको लामग तयार समेत
भएका डबल क्याब वपकअप गाडी

60

---अन्य:
8704.22.91

8704.22.92

----चेमसससँग

जोमडएको

दूध

ढु वानीका

लामग

ववशेर्

वकमसमले तयार गररएको ट्यांक

5

----चेमसससँग जोमडएको कन्टे नर ट्क

5
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8704.22.93

----चेमसससँग जोमडएको तरल य टे मलयम ग्याँस ढु वानीका
लामग ववशेर् वकमसमले तयार गररएको बुलेट

८७०४.२२.९४

5

----रक चेमससमा जडान भएको फोहर सङ्कलन तथा ढु वानी
गने गावेज कम्य याक्टर

5

८७०४.२२.९५

----मसमेन्ट बल्कर

5

8704.22.99

----अन्य

5

8704.23.00

--बाहनको कुल तौल (जी.भी. डव्लु) २० टन नाघेको

5

-अन्य, स्पाकन-इखग्नसन इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन
भएको:

--बाहनको कुल तौल (जी.भी. डब्लु) ५ टन ननाघेकोः
८७०४.३१.१०

---तीनपाङ्खग्रे गाडी

30

८७०४.३१.२०

---डेमलभरी र्भयान

30

८७०४.३१.९०

---अन्य

30

8704.32.00

--बाहनको कुल तौल (जी.भी. डव्लु) ५ टन नाघेको

5

-अन्य:
8704.90.10

---प्रखशतक प्रणाली (रे वफ्रजरे वटं ग मसष्टम) जडान गररएको

5

८७०४.९०.२०

---धक्का ददने ववद्युतीय मोटर मार भएको तीनपाङ्खग्रे गाडी

५

८७०४.९०.३०

---धक्का ददने ववद्युतीय मोटर मार भएको चारपाङ्खग्रे गाडी

५

8704.90.90

--अन्य

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
शीर्नक ८७.०१ दे खख ८७.०५ सम्मको मोटर गाडीका

87.06

लामग इखञ्जनसँग जोमडएका चेमसस।
8706.00.20

-ममनीबसहरु (१५ दे खख २५ सम्म सीट भएको) का

35

8706.00.30

-माइिोबसहरु (११ दे खख १४ सम्म सीट भएको) का

55

8706.00.40

-जीप कार र र्भयानहरुका

60

8706.00.50

-तीनपाङ्खग्रे गाडीहरु(अटोररक्सा) का

55

---वपकअप गाडीहरुकाः
८७०६.००.६१

----डबल क्यावको

60

८७०६.००.६२

----मसङ्गल क्यावको

50

८७०६.००.६३

----डेमलभरी र्भयानको

30

8706.00.70

-राजमागन बावहरको प्रयोगका लामग मनममनत डम्परहरुका

5

8706.00.80

-बस, रकहरुका

5

8706.00.90

-अन्य

5

शीर्नक ८७.०१ दे खख ८७.०५ सम्मको मोटरगाडीका

८७.०७

मुख्य भाग (बडी) (क्याब समेत)।

87.11

८७०७.१०.००

-शीर्नक ८७.०३ का गाडीका लामग

5

८७०७.९०.००

-अन्य

5

मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहत) र साइड काररवहत वा
सवहत

साइकलमा

सहायक

साइडकारहरु।
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
8711.10.00

-मसमलण्डर

िमता

५०

सी.सी.

ननाघेको

रे मसप्रोकेवटङ

इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन

40

-मसमलण्डर िमता ५० सी.सी. नाघेको तर २५० सी.सी.
ननाघेको रे मसप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन
भएका:
--अनएसेम्वल्ड अवस्थाका:
8711.20.11

----५० सी.सी. नाघेको तर १५५ सी.सी. ननाघेको

40

8711.20.19

----१५५ सी.सी. नाघेको तर २५० सी.सी. ननाघेको

40

--अन्यः
8711.20.91

----५० सी.सी. नाघेको तर १५५ सी.सी. ननाघेको

40

8711.20.99

----१५५ सी.सी. नाघेको तर २५० सी.सी. ननाघेको

50

-मसमलण्डर िमता २५० सी.सी. नाघेको तर ५०० सी.सी.
ननाघेको रे मसप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन
भएका:
8711.30.10

---अनएसेम्वल्ड अवस्थाका

40

8711.30.90

---अन्य

60

8711.40.00

-मसमलण्डर िमता ५०० सी.सी. नाघेको तर ८०० सी.सी.
ननाघेको रे मसप्रोकेवटङ इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन

8711.50.00

-मसमलण्डर

िमता

८००

सी.सी.

इन्टरनल कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन
8711.90.00

-अन्य

नाघेको

80

रे मसप्रोकेवटङ
100
40
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
यो भागको अन्यर उल्लेख नभएको वा समावेश नभएको

90.10

तस्वीर

सम्बन्धी

प्रयोगशालाहरुमा

(चलखचर

प्रयोग

हुने

सम्बन्धी

उपकरण

र

समेत)
औजारहरु;

नेगेटोस्कोप; प्रोजेक्सन स्िीन (प्रिेपक पदान)।
9010.90.00

ु ान र सहायक सामानहरु
-पाटनपज
सूक्ष्म

90.11

10

फोटोग्राफी

मसनेफोटोमाइिोग्राफी

वा

(फोटोमाइिोग्राफी),
माइिोप्रोजेक्सन

(सूक्ष्म

ु
प्रिेपण) को लामग समेत सं यि
चािुर् सूक्ष्मदशी यन्रहरु
(कम्पाउण्ड अखय टकल माइिोस्कोप)।
9011.10.00

-स्टीररयोस्कोवपक माइिोसकोय स

5

9011.20.00

-सूक्ष्म फोटो खखच्ने (फोटोमाइिोग्राफी), सूक्ष्म चलखचर
खखच्ने (मसनेफोटोमाइिोग्राफी) वा सूक्ष्म प्रिेपण (माइिो
प्रोजेक्सन)

9011.90.00

का

अन्य

सूक्ष्मदशनक

यन्रहरु

(माइिोस्कोय स)

5

ु ानहरु र सहायक सामानहरु
-पाटनपज

5

चािुर् (अखय टकल) सूक्ष्मदशनक यन्रहरु (माइिोस्कोय स)

90.12

बाहेकका

सूक्ष्मदशनक

यन्रहरु; वववमतनत

उपकरणहरु

(मडफ्र्याक्सन एपरे टस)।
9012.10.00

-दूरवीिण

यन्रहरु(माइिोस्कोय स),

माइिोस्कोपहरु बाहे क; वववतनन उपकरणहरु

9012.90.00

अखय टकल
(मडफ्याक्सन

एपरे टस्)

5

ु ानहरु र सहायक सामग्रीहरु
-पाटनपज

5
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
खखच्ने, खचनो लगाउने, वा गखणतीय वहसाब गने औजारहरु

90.17

(जस्तै -खखं च्ने

मेखशन,

नक्सा

उताने

यन्र,

प्रोटे क्टर,

नक्साका सेटहरु, स्लाइड् रुलहरु, मडस्क क्याल्कुलेटर);
यस भागमा अन्यर नपरे को, हातले लम्बाइ नाय ने औजारहरु
(जस्तै -नाय ने डण्डी र वफिा वा माइिोममटर, क्यामलपसन)।
9017.20.00

9017.90.00

-अन्य

खखच्ने, खचनो

लगाउने र

गखणतीय वहसाब

गने

औजारहरु

5

ु ानहरु र सहायक सामग्रीहरु
-पाटनपज

5

ग्याँस वा अरु तरल पदाथनका प्रवाह, तह, दवाव वा अन्य

90.26

ववववधता

(भेररयवल्स) नाय ने वा परीिण गने (जस्तै-

प्रवाहमापक, सतहमापक, म्यानोमीटर (हावा वा वाष्पको
दवाव नाय ने यन्र) तापमापक) औजार र उपकरणहरु,
शीर्नक ९०.१४, ९०.१५, ९०.२८ वा ९०.३२ का
औजार र उपकरणहरु बाहेक।

90.30

9026.10.00

-तरलको प्रवाह वा सतह नाय न वा परीिण गननको लामग

5

9026.20.00

-दवाव नाय न वा परीिण गननको लामग

5

9026.80.00

-अन्य औजारहरु र उपकरणहरु

5

9026.90.00

ु ानहरु र सहायक सामग्रीहरु
-पाटनपज

5

ओसीलोस्कोप (दोलनदशी), स्पेक्रम (वणनपट) ववश्लेर्क र
शीर्नक ९०.२८ का मापक (ममटर) बाहेकका ववद्युतको
मारा नाय ने वा परीिण गननको लामग प्रयोग हुने अन्य
औजारहरु र उपकरणहरु; अल्फा, मबटा, गामा, एक्स-रे ,
कखस्मक (अन्तररि) वा अन्य आयोनाइखजङ (ववद्युत अणु)
वववकरण (रे डीएसन) नाय ने वा पिा लगाउने औजार र
उपकरणहरु।
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
9030.40.00

-ववशेर्त: दूरसञ्चारको लामग मनममनत अन्य औजारहरु र
उपकरणहरु

9030.90.00

(जस्तै -िस-टकमीटर,

गेन ममजररङ्ग गने

औजारहरु, मडस्टोसनन फ्याक्टर ममटर, सोफोममटर)

5

ु ानहरु र सहायक सामग्रीहरु
-पाटनपज

5

ववछ्यौनाको रुपमा पररवतनन गनन सवकने वा नसवकने सीट

९४.०१

(आसन)

(शीर्नक

९४.०२

बाहेक)

र

मतनका

ु ानहरु।
पाटनपज
९४०१.२०.००

-मोटरगाडीहरुमा प्रयोग हुने आसनहरु

१०

९४०१.३०.००

-उचाइ घटीबढी गनन सवकने घुम्ने आसन

१०

९४०१.४०.००

-बगैंचाको

आसन

वा

क्याखम्पङ

उपकरण

आसनहरु; ववछ्यौनाको रुपमा पररवतनन हुने समेत

बाहेकका
१०

-वेत, ओखजयर, बाँस वा यस्तै पदाथनका आसनहरुः
९४०१.५२.००

--बाँसको

१०

९४०१.५३.००

--लहरे ताड (र्याटन) को

१०

९४०१.५९.००

--अन्य

१०

-काठको फ्रेम भएको आसनः
९४०१.६१.००

--गद्दादार आवरणयुि आसन (अपहोलस्टर) हरु

१०

९४०१.६९.००

--अन्य

१०

-धातुको फ्रेमसवहतको अन्य आसनहरुः
९४०१.७१.००

--गद्दादार आवरणयुि आसनहरु

१०

९४०१.७९.००

--अन्य

१०
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा
-अन्य आसनहरुः
९४०१.८०.९०

---अन्य
अन्य

९४.०३

१०
फमननचर

र

मतनका

ु ानहरु।
पाटनपज
९४०३.१०.००

-कायानलयमा प्रयोग हुने धातुका फमननचर

१०

-अन्य धातुका फमननचरः
९४०३.२०.९०

---अन्य

१०

९४०३.३०.००

-कायानलयमा प्रयोग हुने काठका फमननचर

१०

९४०३.४०.००

-भान्छामा प्रयोग हुने काठका फमननचर

१०

९४०३.५०.००

-सुत्ने कोठामा प्रयोग हुने काठका फमननचर

१०

९४०३.६०.००

-अन्य काठका फमननचर

१०

-य लावष्टकका फमननचरः
९४०३.७०.२०

---वेवी वाकर

१०

९४०३.७०.९०

---अन्य

१०

-अन्य पदाथनका फमननचर, बेत, ओमसयर, बाँस वा यस्तै
पदाथनहरुको समेतः

९४.०६

९४०३.८२.००

--बाँसको

१०

९४०३.८३.००

--लहरे ताड (र्याटन) को

१०

९४०३.८९.००

--अन्य

१०

पूव न मनममनत भवन।
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शीर्नक

उपशीर्नक

उल्लेख भएकोमा बाहेक

वस्तु वा सेवाको वववरण

मोल प्रमतशतमा

-काठकोः
९४०६.१०.९०

---अन्य

१०

-अन्यः

95.03

९४०६.९०.९०

---अन्य

१०

9503.00.00

राइसाइकल, स्कुटर, पेडल कार र यस्तै पाङ्खग्रा भएका
खेलौनाहरु; पुतलीको

कोिो

(क्यारे ज); पुतली;

खेलौना; आकार घटाएको

अन्य

(“स्केल”) नमूनाहरु

र यस्तै मनोरञ्नात्मक नमूनाहरु, चल्ने वा नचल्ने; सवै
प्रकारका वुवद्धका खेलौनाहरु (पजल्स)।

5

मभमडयो गेमका कन्सोल र यन्रहरु, खेलबाडको मेला (फन

95.04

फेयर) का सामानहरु वपनटे वलहरु, ववमलयाडनहरु, क्यामसनो
ु हरु र स्वचामलत वाउमलङ एली (खेल्ने
खेलका ववशेर् टे वल
ु
ठाँउ र बाटो सम्बन्धी) उपकरणहरु समेत भएका टे वल
वा बैठकका खेलहरु।
9504.20.00

-सबै प्रकारका ववमलयाडन खेलका सामानहरु र सहायक
सामानहरु

9504.30.00

-स्वचामलत

5
बाउमलङ्ग

एली

उपकरण

(इखक्वपमेण्ट) बाहेक, मुरा (क्वाइन) हरु, कागजी मुरा
(बैङ्कनोट) हरु, बैङ्क काडनहरु, टोकन वा भ ुिानीका अन्य
माध्यमद्वारा सञ्चालन गररने

(अपरे टेड्) अन्य खेलहरु

(गेम्स)

5

9504.40.00

-खेल्ने तासहरु

5

9504.50.00

-उपशीर्नक ९५०४.३० का बाहेकका मभमडयो गेमका
कन्सोल र यन्रहरु,

5
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अन्तःशुल्क दर अन्यथा
शीर्नक

उपशीर्नक

वस्तु वा सेवाको वववरण

उल्लेख भएकोमा बाहेक
मोल प्रमतशतमा

9504.90.00

-अन्य

5

आनन्दोत्सवका सामानहरु वा अन्य मनोरञ्जनका सामानहरु,

९५.०५

जादूववद्या (चटक) र असाधारण ठट्टा (नोभेल्टी जोक)
समेत।
९५०५.१०.००

-विसमस उत्सवका सामानहरु

५

९५०५.९०.००

-अन्य

५

रष्टव्य:(१)

मददराको अन्त:शुल्क गणना गदान प्रमत एल.वप. मलटर वा प्रमत मलटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा
गणना गरी असुल गररनेछ।

(२)

कुनै पमन मददराको कक्टे ल गरे मा उपशीर्नक २२०६.००.४० बमोखजमको दरबन्दी लाग्नेछ।

(३)

एम्बुलेन्स, शव वाहन, अपाङ्गता भएका व्यखिले प्रयोग गनन ममल्ने गरी बनाइएका स्कूटर र ब्यारीबाट
चल्ने टे म्पोको चेमससमा अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।अपाङ्गता भएका व्यखिले प्रयोग गने स्कूटर पैठारी
वा स्थानीय खररद गदान मतरे को अन्त:शुल्क त्यस्तो स्कूटर यातायात व्यवस्था कायानलयमा मनजको
नाममा दतान भएपमछ नेपाल सरकार, मवहला, बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक मन्रालय वा सम्बखन्धत
खजल्लाको प्रमुख खजल्ला अमधकारीको मसफाररसमा पैठारी गदान मतरे को अन्त:शुल्क सम्बखन्धत भन्सार
कायानलयबाट र स्थानीय खररद गदान मतरे को अन्त:शुल्क ववभागबाट वफतान गररनेछ।

(४)

घरे ल ु प्रववमधबाट उत्पादन गररने मसन्के चाउचाउ (Ready to eat नभएको) मा अन्त:शुल्क लाग्ने
छै न।

(५)

यारुले ल्याउन र लै जान पाउने मनजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी सूचना बमोखजम प्राप्त सुववधा
अन्तगनत भन्सार महसुल छु टमा पैठारी गररएको व्यखिगत प्रयोजनका वस्तुहरूमा अन्त:शुल्क लाग्ने
छै न।

(६)

चालीस वा सोभन्दा बढी सीट िमताका कम्तीमा पाँच वटा बस सावनजमनक यातायातमा सञ्चालन गने
गरी दतान भएका सहकारी सं स्था वा सं घ तथा कम्पनीले उखल्लखखत प्रयोजनको लामग पैठारी गने उि
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िमताका तयारी बस एवं मतनका चेमससमा अन्त:शुल्क छु ट हुनछ
े । त्यसरी पैठारी गरे का सवारी
साधनहरू पैठारी गरे को मममतले दश वर्न नपुगी मबिी ववतरण, नामसारी वा कुनै वकमसमले हक
हस्तान्तरण गनन पाइने छै न। दश वर्न नपुगी नामसारी, मबिी ववतरण वा कुनै वकमसमले हक
हस्तान्तरण गनुन परे मा प्रचमलत कानून बमोखजम लाग्ने पूरै अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
(७)

नेपाल सरकार, खशिा, ववज्ञान तथा प्रववमध मन्रालयको मसफाररसमा सामुदावयक खशिण सं स्थाले
ववद्याथी ओसारपसार गने प्रयोजनको लामग ३० सीट वा सोभन्दा बढी िमताको एक थान बस
आयात गदान लाग्ने अन्त:शुल्क छु ट हुनेछ। यसरी सुववधामा आयात गररएको सवारी साधन दश वर्न
नपुगी मबिी ववतरण, नामसारी वा कुनै वकमसमले हक हस्तान्तरण गनन पाइने छै न। दश वर्न नपुगी
मबिी ववतरण‚ नामसारी वा कुनै वकमसमले हक हस्तान्तरण गनुन परे मा प्रचमलत कानून बमोखजम पूरै
अन्त:शुल्क लाग्नेछ।

(८)

औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्लेख भएका अमत अववकमसत िेरमा
स्थावपत स्थानीय फलफूलमा आधाररत उद्योगबाट उत्पाददत ब्राण्डी र वाइनको उत्पादनमा यस
अन्त:शुल्क दरबन्दी अनुसार लाग्ने अन्त:शुल्कमा असी प्रमतशत छु ट हुनेछ।

(९)

स्वदे शमा उत्पादन हुने शीर्नक २२.०४ र २२.०५ मा पने वाइनमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा पैतीस
प्रमतशत तथा शीर्नक २२.०६ मा पने साइडरमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा चालीस प्रमतशत छु ट हुनेछ।

(१०) एसेम्बल गरी सवारी साधन उत्पादन गने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शीर्नक ८७.०२,
८७.०३ र ८७.११ मा पने सवारी साधन पैठारी गदान लाग्ने अन्त:शुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन
गरे को तयारी साधन मबिी गदान लाग्ने अन्त:शुल्कमा शीर्नक ८७.११ मा पने सवारी साधनको
हकमा पच्चीस प्रमतशत र शीर्नक ८७.०२ र ८७.०३ मा पने सवारी साधनका हकमा पचास
प्रमतशत छु ट हुनेछ।
(११) शीर्नक 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, ६८.०२,
९४.०१,

९४.०३,

र

९४.०६

तथा

उपशीर्नक

१७०१.१३.१०,

१७०१.१४.१०,

१७०४.१०.००,

१७०४.९०.००,

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,
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२१०१.३०.००, ८५०७.१०.०० र ८५०७.२०.०० मा पने वस्तुको आन्तररक उत्पादनमा
अन्त:शुल्क लाग्ने छै न।
(१२) शीर्नक २१.०६ को उपशीर्नक २१०६.९०.२०‚ २१०६.९०.६० र भन्सार शीर्नक २४.०३ को
उपशीर्नक २४०३.९९.१०‚ २४०३.९९.२० र २४०३.९९.३० का वस्तुमा कुल तौल प्रमत
वकलोग्राममा अन्तःशुल्क लाग्नेछ।
(१३) मददरा, ववयर र च ुरोटको पैठारीकतान वा सोको मबिेताले त्यस्तो वस्तुको मबिी गने खुरा मूल्य
आमथनक वर्नको सुरुमा र मूल्य पररवतनन भएको अवस्थामा पररवतनन हुनासाथ सावनजमनक सूचना
प्रकाशन गरी जानकारी गराउनु पनेछ।
(१४) अन्त:शुल्क दरबन्दी प्रयोजनको लामग मनधानररत आठ अङ्कको भन्सार उपशीर्नकलाई त्याङ्क प्रयोजनको
लामग महामनदे शकले अङ्क थप गनन सक्नेछ।
(१५) अन्त:शुल्क लाग्न सक्ने वस्तुको व्याख्या तथा हामोनाइज्ड कोड तोक्ने काम आवश्यकता अनुसार
भन्सार ववभागसँग परामशन मलई ववभागले गनन सक्नेछ।
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