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आयकर ऐन, २०५८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०५८।१२।१९
संशोधन
१. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३

२०६३।६।२८

२. गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानुन सं शोधन
गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

३. केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

४. केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०५८ सालको ऐन नं. २२


................
आयकर सम्बन्त्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन

ु को आमथनक ववकासको लामग राजस्व सं कलन गने प्रवियालाई प्रभावकारी बनाई
प्रस्िावनााः मुलक
राजस्व पररचालनलाई अमभवृवि गनन आयकर सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गरी
समयानुकूल वनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज ज्ञानेन्त्र वीर वविम शाहदे वको शासनकालको पवहलो वर्नमा सं सदले
यो ऐन बनाएको छ ।




यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिेदेखि लागू भएको ।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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पररच्छे द–१
प्रारखम्भक
१.

संखिप्त नाम, ववस्िार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ”आयकर ऐन, २०५८” रहे को छ ।
(२) यो ऐन नेपाल



.......... भर लागू हुनेछ र नेपाल



............ बावहर

ु ै बसेको भए पमन बामसन्त्दा व्यखिलाई समेि लागू हुनेछ ।
जहााँसक
(३) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

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

“अमिम कर कट्टी गने व्यखि” भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रमिफल, सेवा
ु ानी गदान पररच्छे द–१७
शुल्क िथा ठे क्का वा करार समेिको भि
बमोखजम अमिम कर कट्टी गने किनव्य भएको व्यखि सम्िनु पछन ।

(ि)

“अमधकृि” भन्नाले मबभागमा रहने दफा ७२ मा उल्ले ि भए बमोखजमका
महामनदे शक, उप–महामनदे शक, प्रमुि कर प्रशासक, मनदे शक, प्रमुि कर
अमधकृि, कर अमधकृि िथा अन्त्य अमधकृिलाई सम्िनु पछन ।

(ग)

“अखन्त्िमरुपमा कर कट्टी हुने भ ुिानी” भन्नाले दफा ९२ मा उल्ले ि भए
बमोखजम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज िथा गैर बामसन्त्दा व्यखिलाई
ु ानी सम्िनु पछन ।
गररएको कर कट्टी हुन ु पने भि

(घ)

“अवकाश कोर्” भन्नाले मनकायको वहिामधकारी प्राकृमिक व्यखि वा
ु ानी प्रदान गने प्रयोजनको
मनजको आखश्रिलाई कोर्बाट अवकाश भि
लामग अवकाश योगदान रकम स्वीकार गने र सो रकम लगानी गने
उद्देश्यले मार स्थापना भएको मनकाय सम्िनु पछन ।

(ङ)

“अवकाश

भ ुिानी” भन्नाले

दे हायका

व्यखिलाई

सम्िनुपछन :–


गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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(१)

प्राकृमिक व्यखिले अवकाश मलएको अवस्थामा मनजलाई ददइने
ु ानी, वा
भि

(२)

प्राकृमिक

व्यखिको

मृत्यु

भएको

अवस्थामा

मनजको

आखश्रिलाई ददइने भ ुिानी ।
(च)

ु ानीको व्यवस्था वा
“अवकाश योगदान रकम” भन्नाले अवकाश भि
सोको भववष्यमा गररने व्यवस्थाको लामग अवकाश कोर्मा गररएको
ु ानी सम्िनु पछन ।
भि

(छ)

“असिम व्यखि” भन्नाले शारीररक वा मानमसक अस्वस्थिाको कारणले
आफ्नो व्यवहार गनन सिम नभएको व्यखि सम्िनु पछन ।

(ज)

“आय” भन्नाले कुनै व्यखिले रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त
गरे को आय र यस ऐन बमोखजम गणना गररएको सो आयको कूल
रकम सम्िनु पछन ।

(ि)

“आय वर्न” भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गिे देखि अको सालको
आर्ाढ मसान्त्ि सम्मको अवमध सम्िनु पछन ।

(ञ)

ु ानी वा प्रमिफल सवहिको
“उपहार” भन्नाले कुनै प्रमिफल ववनाको भि
ु ानी भएमा प्रमिफलको बजार मूल्य भन्त्दा भि
ु ानीको बजार मूल्य
भि
ु ानी सम्िनु पछन ।
बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भि

(ट)

“ऋण दावयत्व” भन्नाले ऋण दावी सरहको दावयत्व सम्िनु पछन ।

(ठ)

ु ानी प्राप्त
“ऋण दावी” भन्नाले कुनै एक व्यखिले अको व्यखिबाट भि
गने अमधकार सम्िनु पछन र सो शब्दले कुनै एक व्यखिले अको
व्यखिलाई ददएको रकम वफिान मलने अमधकार, बैंक िथा ववत्तीय
सं स्थाहरूमा जम्मा भएको मनिेप, मलनु पने रकम, ऋणपर, ववमनमयपर,
वण्ड, वावर्नक वृखत्त अन्त्िगनिको अमधकार, ववत्तीय पटृ ा र वकस्िाबन्त्दी
वविीबाट रकम प्राप्त गने अमधकार समेिलाई जनाउाँछ ।
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(ड)

“कम्पनी” भन्नाले प्रचमलि कम्पनी कानून बमोखजम सं स्थावपि कम्पनी
सम्िनु पछन र कर प्रयोजनको लामग दे हायका सं स्थाहरू समेिलाई
कम्पनी सरह व्यवहार गररनेछ :–
(१)

प्रचमलि कानून बमोखजम स्थावपि सं गदठि सं स्था,

(२)

कुनै असं गदठि सं घ, समममि, सं स्था वा समाज वा दिान गररएका
वा

नगररएका

एकलौटी

फमन

र

सािेदारी

बाहे कको

व्यखिहरूको समूह वा ट्रष्ट,
(३)

बीस वा सोभन्त्दा बढी सािेदारहरू भई प्रचमलि कानुन
बमोखजम दिान भए वा नभएकोेे सािेदारी फमन, अवकाश कोर्,
ु उद्यम,
सहकारी सं स्था, युमनट ट्रष्ट, सं यि

(ढ)

(४)

ववदे शी कम्पनी,

(५)

महामनदे शकले िोकेको अन्त्य कुनै ववदे शी सं स्था ।

“कर” भन्नाले यस ऐन बमोखजम लाग्ने कर सम्िनु पछन र सो शब्दले
ु ानीलाई समेि जनाउाँछ :–
दे हाय बमोखजमका भि
(१)

कर बक्यौिा रहे को व्यखिको सम्पखत्तका सम्बन्त्धमा दावी र
मललाम मबिी बापि मबभागले गरे का दफा १०४ को उपदफा
(८) को िण्ड (क) मा उखल्लखिि िचनहरू,

(२)

अमिम कर कट्टी गने व्यखि वा कर कट्टी हुने व्यखिले दफा
९० बमोखजम बुिाउनु पने रकम वा वकस्िाबन्त्दीमा दाखिला
गने व्यखिले दफा ९४ बमोखजम बुिाउनु पने रकम वा दफा
९९, १०० र १०१ बमोखजम कर मनधानरण भए अनुसार
बुिाउनु पने रकम,

(३)

दफा १०७ को उपदफा (२), दफा १०८ को उपदफा (३)
वा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को
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उपदफा

(१)

बमोखजम

िेस्रो

पिको

कर

दावयत्वको

सम्बन्त्धमा ववभागलाई बुिाउनु पने रकम,
(४)

शुल्क

िथा

ब्याज

बापि

बुिाउनु

पने

पररच्छे द–२२

बमोखजमको रकम, र
(५)

मबभागले आदे श ददए बमोखजम दाखिला गनुन पने दफा १२९
बमोखजमको जररवाना रकम ।

(ण)

“कर कट्टी हुने व्यखि” भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रमिफल, सेवा शुल्क
ु ानी गदान पररच्छे द–१७ बमोखजम कर
िथा ठे क्का वा करार समेिको भि
ु ानी प्राप्त गने वा भि
ु ानी प्राप्त गने अमधकार भएको
कट्टी गरी भि
व्यखि सम्िनु

(ि)

पछन ।

“कर मनधानरण” भन्नाले यस ऐन बमोखजम गररने कर मनधानरण सम्िनु
पछन र सो शब्दले दफा १२२ बमोखजम गररएको शुल्क िथा ब्याजको
मनधानरण समेिलाई जनाउाँछ ।
िर यस शब्दले दफा १०१ बमोखजम सं शोमधि कर मनधानरणले
प्रमिस्थापन गरे को सामबकको कर मनधानरणलाई जनाउाँने छै न ।

(थ)

“गैर

बामसन्त्दा

व्यखि” भन्नाले

बामसन्त्दा

व्यखि

बाहे कको

व्यखि

सम्िनुपछन ।
(द)

“गैर व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्त” भन्नाले दे हायका सम्पखत्त बाहे कका
जग्गा, भवन िथा कुनै मनकायमा रहे को वहि वा सुरिण सम्िनु पछन:–
(१)

व्यावसावयक

सम्पखत्त, ह्रास

योग्य

सम्पखत्त

वा

व्यापाररक

मौज्दाि,
(२)

कुनै प्राकृमिक व्यखिको मनम्न अवस्थाको मनजी भवन–
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(क)

अववखच्छन्न

िीन

वर्न

वा

सोभन्त्दा

बढी

अवमध

स्वाममत्वमा रहे को, र
(ि)

सो व्यखिले अववखच्छन्न वा पटक पटक गरी कूल
िीनवर्न वा सोभन्त्दा बढी बसोबास गरे को,

(३)

कुनै प्राकृमिक व्यखिको एक करोड रुपैयााँेाँेभ
ाँ न्त्दा कम
मूल्यमा मनसगन गरे को मनजी भवन, वा

(४)

िीन पुस्िामभर भएको िररद वविीबाहे क अन्त्य वकमसमले
हस्िान्त्िरण गरी मनसगन गरे को सम्पखत्त ।

(ध)

“छु ट पाउने सं स्था” भन्नाले दे हायका मनकाय सम्िनु पछन :–
(१)

नाफा

नकमाउने

उद्देश्यले

स्थापना

भएका

सावनजमनक

प्रकृमिका सामाखजक, धाममनक, शैखिक वा परोपकारी सं स्था,
(२)

सामाखजक वा िेलकूद सम्बन्त्धी सुववधा प्रवद्र्धन गने उद्देश्यले
सो सं स्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नमलने गरी गठन
भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) िेलकूद सं स्था,

(३)

मनवानचन आयोगमा दिान भएको राजनीमिक दल,

(४)

गाउाँपामलका,

(५)

नेपाल राष्ट्र बैंक,

(६)

नेपाल सरकार,

(७)

दफा ७६ बमोखजम जारी भएको पूवानदेशद्वारा कर छु ट

नगरपामलका वा खजल्लासभा,

उपभोग गनन पाएको िोवकए बमोखजमको मनकाय,



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि
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िर छु ट पाउने सं स्थाको उद्देश्य अनुसार कायन सम्पन्न हुाँदा वा
कुनै व्यखििारा सो सं स्थालाई प्रदान गररएका सम्पखत्त वा सेवा बापिको
ु ानी गदान बाहे क सो सं स्थाको सम्पखत्त र सो सं स्थाले प्राप्त
कुनै भि
गरे को रकमबाट कुनै व्यखिले कुनै फाइदा प्राप्त गरे को भए कर छु ट
हुने छै न ।
(न)

“ट्रष्ट” भन्नाले ट्रष्टीले सम्पखत्त धारण गने प्रबन्त्ध सम्िनु पदनछ ।
िर यस शब्दले सािेदारी, सं गदठि सं स्था वा िण्ड (ड) को
उपिण्ड

(प)

(३) बमोखजम उखल्लखिि सं स्थालाई जनाउने छै न ।

“ट्रष्टी” भन्नाले एक्लै वा अन्त्य प्राकृमिक व्यखि, गुठी वा अन्त्य सं गदठि
ु रुपमा सम्पखत्त अमानिको रुपमा राख्ने प्राकृमिक
सं स्थासं ग ममली सं यि
व्यखि, गुदठ वा अन्त्य सं गदठि सं स्था सम्िनु पछन र सो शब्दले दे हायको
व्यखि समेिलाई जनाउाँछ:–
(१)

मृिक व्यखिको जायजेथाको सञ्चालनकिान वा प्रशासक,

(२)

मलखक्वडेटर, प्रापक वा ट्रष्टी,

(३)

मनजी वा आमधकाररक है मसयिमा असिम व्यखिको सम्पखत्तको
सं रिक, मनदे शन, मनयन्त्रण वा व्यवस्थापन गने कुनै व्यखि,

(४)

मनजी

प्रमिष्ठान

वा

यस्िै

प्रमिष्ठान

अन्त्िगनि

सम्पखत्तको

व्यवस्थापन गने कुेुनै व्यखि, र
(५)

उपिण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उखल्लखिि व्यखि सरहको
जस्िै खस्थमिमा रहे को अन्त्य कुनै व्यखि ।

(फ)

“दीघनकालीन करार” भन्नाले करारको बहाली अवमध बाह्र मवहना भन्त्दा
बढी भएको दफा २६ बमोखजमको करार सम्िनु पछन ।
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(ब)

ु ,
“नािे दार” भन्नाले प्राकृमिक व्यखिको पमि, पखि, छोरा, छोरी (धमनपर
ु ी समेि), बावु, आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, भाई, भाउजु, बुहारी, दददी,
धमनपर
बवहनी, सासु, ससुरा, साला, जेठान, साली, जेठीसासु, काका, काकी, भमिजा,
भमिजी, नािी र नामिनी सम्िनु पछन ।

(भ)

“मनकाय (इखन्त्टटी)” भन्नाले दे हायका सं स्था वा सं गठन सम्िनु पछन:–
(१)

सािेदारी, ट्रष्ट वा कम्पनी,

(२)

गाउाँपामलका,

(३)

नेपाल सरकार,

(४)

कुनै ववदे शी सरकार वा सो सरकार अन्त्िगनिका प्रान्त्िीय वा

नगरपामलका वा खजल्लासभा,

स्थानीय सरकार वा कुनै सन्त्धीद्वारा स्थापना भएको सावनजमनक
अन्त्िरानवष्ट्रय सं गठन, वा
(५)

ु मा अवखस्थि नरहे को उपिण्ड
आफू बामसन्त्दा भएको मुलक
(१), (२) र

(३) मा उल्लेि भएको सं स्था वा सं गठनको

स्थायी सं स्थापन ।
(म)

ाँ ी प्राप्त गने
“मनकायमा रहे को वहि” भन्नाले कुनै मनकायको आय वा पूज
सांयोमगक (कखन्त्टन्त्जेन्त्ट) अमधकार समेिको अमधकार सम्िनु पछन ।

(य)

“मनसगन (मडस्पोजल)” भन्नाले दफा ४० मा उल्ले ि भए बमोखजम कुनै
सम्पखत्त वा दावयत्वको मबिी वा हस्िान्त्िरण समेिको मनसगन सम्िनु
पछन ।

(र)

“मनवहि स्वाममत्व” भन्नाले दे हायको स्वाममत्व सम्िनु पछन :–
(१)

कुनै मनकायको सम्बन्त्धमा कुनै प्राकृमिक व्यखि वा प्राकृमिक
व्यखिको वहि नरहेको मनकायले सो मनकायमा प्रत्यि वा



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि

8

www.lawcommission.gov.np
अप्रत्यि रुपमा एक वा बढी मध्यस्थ मनकायहरूद्घारा रािेको
वहिका आधारमा मसखजनि स्वाममत्व, वा
(२)

कुनै मनकायको स्वाममत्व रहे को सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा सो
मनकायमा मनवहि स्वाममत्व रहे का व्यखिहरूको स्वाममत्वको
समानुपािको आधारमा मनधानरण भएको सम्पखत्तको स्वाममत्व ।

(ल)

“पटृ ा” भन्नाले कुनै व्यखिले अको व्यखिको नगदी सम्पखत्त बाहे कको
सम्पखत्त प्रयोग गने अस्थायी अमधकार सम्िनु पछन र सो शब्दले
इजाजिपर, भाडा सम्िौिा, छनौट, रोयल्टी सम्िौिा वा वहालवालाको
हक समेिलाई

(व)

जनाउाँछ ।

“प्राकृमिक व्यखि” भन्नाले प्राकृमिक व्यखि ववशेर् सम्िनु पछन र यस
ऐनको प्रयोजनको लागी सो शब्दले दिान भई वा नभई प्राकृमिक
व्यखिको स्वाममत्वमा रहे को एकलौटी फमन िथा एउटै

प्राकृमिक

व्यखिको रुपमा मामनने गरी दफा ५० बमोखजम छनौट भएको दम्पखत्त
समेिलाई जनाउाँछ ।
(स)

ु ानी” भन्नाले दे हायको कुनै भि
ु ानीको
“प्राकृमिक स्रोि बापिको भि
रकम सम्िनु पछन :–
(१)

जममनबाट पानी, िमनज पदाथन वा अन्त्य जीववि वा मनर्र्जीव
स्रोि मनकाले बापि प्राप्त गरे को रकम, वा

(२)

जममनबाट मनकामलएको प्राकृमिक स्रोि र िमनज पदाथनको
जीववि वा मनजीव स्रोिको पररमाण वा मूल्यका आधारबाट
समि वा आंखशक रुपमा गणना गररएको रकम ।

(र्)

“बजार मूल्य” भन्नाले कुनै सम्पखत्त वा सेवाका सम्बन्त्धमा असम्बखन्त्धि
व्यखिहरूबीच

सामान्त्य

बजार

व्यवहारको

मसलमसलामा

सम्पखत्तको सामान्त्य कारोबार मूल्य सम्िनु पछन ।
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(श)

“भाडा” भन्नाले घर वहाल समेिका मूिन सम्पखत्तको पटृ ा बापि प्राप्त
ु ानी सम्िनु
गररएको वप्रममयम र सो पट्टा प्रदान गरे बापि गरे को भि
पछन ।
ु ानीलाई जनाउाँने
िर यस शब्दले प्राकृमिक स्रोि बापि भएको भि
छै न ।

(ह)

ु ानी” भन्नाले दे हायको काम कारवाही सम्िनु पछन:–
“भि
(१)

कुनै एक व्यखिको रकम वा सम्पमि अको व्यखिको नाउाँमा
र

कुनै

अको

व्यखिको

दावयत्व

सो

व्यखिको

नाउाँमा

हस्िान्त्िरण भएमा,
(२)

कुनै एक व्यखिबाट मसखजनि सम्पखत्त सो सम्पखत्तको मसजनना
पमछ

अको

व्यखिको

स्वाममत्वमा

भएमा

वा

कुनै

एक

व्यखिको दावयत्वको भार अको व्यखिले बहन गरे मा,
(३)

एक व्यखिले अको व्यखिलाई सेवा प्रदान गरे मा,

(४)

कुनै एक व्यखिको स्वाममत्वमा रहे को सम्पखत्त अको व्यखिले
प्रयोग गरे मा वा प्रयोगको लामग उपलब्ध भएमा ।

(ि)

ाँ ीकरण समेि दफा ५३
“मुनाफाको वविरण” भन्नाले मुनाफाको पूज
बमोखजम भएको कुनै मनकायको मुनाफाको वविरण सम्िनु पछन ।

(र)

“यूमनट ट्रष्ट” भन्नाले कम्िीमा बीस जना व्यखिहरूका लाभको लामग
ाँ ीमा सहभागी हुन
ट्रष्टीले सम्पखत्त धारण गने व्यवस्था भई आय वा पूज
पाउने व्यखिहरूको अमधकारलाई धारण गरे को इकाईहरूको सं ख्याद्वारा
मनधानररि आधारमा ववभाजन हुने व्यवस्था गररएको ट्रष्ट सम्िनु पछन ।

(ज्ञ)

“रोजगारी” भन्नाले कुनै पमन वकमसमको ववगि, विनमान वा भावी रोजगारी
सम्िनु पछन ।
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(कक) “रोयल्टी” भन्नाले अमूिन सम्पखत्तको पट्टा अन्त्िगनि गररएको कुनै भ ुिानी
ु ानी
सम्िनु पछन र सो शब्दले दे हायका उद्देश्यका लामग गररने कुनै भि
समेिलाई जनाउाँछ:–
(१)

प्रमिमलवप अमधकार, पेटेन्त्ट, मडजाइन, मोडे ल, योजना, गोप्य सूर
वा प्रविया वा ट्रेडमाकनको प्रयोग वा प्रयोग गने अमधकार
राख्ने,

(२)

प्रववमधको ज्ञान प्रदान गने,

(३)

चलखचरजन्त्य वफल्म, मभमडयो टे प, ध्वमन ररकमडनङ वा कुनै अन्त्य
यस्िै माध्यमको प्रयोग वा प्रयोग गने अमधकार र औद्योमगक,
व्यापाररक वा वैज्ञामनक अनुभव प्रदान गने,

(४)

उपिण्ड (१), (२) वा (३) बमोखजमका कुरामा सहायक हुने
वकमसमले कुनै सहयोग प्रदान गने, वा

(५)

उपिण्ड

(१), (२), (३)

वा

(४)

बमोखजमका

कुराका

सम्बन्त्धमा पूण न वा आंखशक बन्त्दे ज मान्ने ।
ु ानीलाई
िर यस शब्दले प्राकृमिक स्रोिबापिको भि
जनाउने छै न ।
(कि) “लगानी” भन्नाले दे हाय बमोखजम बाहे क एकीकृि िवरमा प्रयोग गररएका
उस्िै प्रकृमिका एक वा बढी सम्पखत्त राख्ने वा त्यस्िोेे सम्पखत्त लगानी
गने कायन सम्िनु पछन:–
(१)

सम्पखत्तमा स्वाममत्व राख्ने व्यखिबाट मनजी प्रयोगमा ल्याइएको
गैर व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्त बाहे कका सम्पखत्त राख्ने वा
सो सम्पखत्तमा रकम लगाउने कायन, वा

(२)

रोजगारी वा व्यवसाय ।
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(कग) “लगानी मबमा” भन्नाले दे हायका कुनै मबमा सम्िनु पछन:–
(१)

मबममि व्यखि वा मबममि व्यखिको सम्बि व्यखिको मृत्यु
सम्बन्त्धी घटनाका हकमा गररएको मबमा,

(२)

मबममि

व्यखि

वा

मनजको

सम्बि

व्यखिको

व्यखिगि

चोटपटक वा कुनै िास िवरमा असिम हुने घटना सम्बन्त्धी
मबमा,
िर मबमाको मबमा सम्िौिा कखम्िमा पााँच वर्नसम्म
वहाल रहने वा वहालीको समय सीमा नभएको र करारमा
उखल्लखिि ववशेर् पररखस्थमिहरूमा बाहे क पााँच वर्नको अवमध
ु ान हुन ु अगावै मबमकबाट अन्त्त्य गनन नसवकने गरी
भि
गररएको हुन ु पनेछ ।
(३)

कुनै रकम वा श्रं ृिलाबि रकमहरू भववष्यमा मबममिलाई
ु ानी हुने गरी गररएको मबमा,
भि

(४)

उपिण्ड (१), (२), वा (३) अन्त्िगनिका मबमाको पुनमबनमा, र

(५)

उपिण्ड (४) मा उखल्लखिि पुनमबनमाको पुनमबनमा ।

(कघ) “लाभांश” भन्नाले मनकायबाट हुने वविरण सम्िनु पछन ।
(कङ) “बामसन्त्दा व्यखि” भन्नाले कुनै आय वर्नका सम्बन्त्धमा दे हायका व्यखि
सम्िनु पछन:–
(१)

प्राकृमिक व्यखिको सम्बन्त्धमा,
(क)

सामान्त्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहे को,

(ि)

कुनै आय वर्नको अववखच्छन्न ३६५ ददनको अवमधमा
१८३ ददन वा सोभन्त्दा बढी नेपालमा रहे को, वा
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(ग)

नेपाल सरकारबाट आय वर्नको कुनै समयमा ववदे शमा
िटाइएको ।

(२)

सािेदारी फमन,

(३)

ट्रष्टको सम्बन्त्धमा त्यस्िो ट्रष्ट जुन,–
(क)

नेपालमा स्थापना भएको,

(ि)

ट्रष्टको ट्रष्टी आय वर्नमा बामसन्त्दा व्यखि भएको,

(ग)

ट्रष्टलाई आय वर्नमा बामसन्त्दा व्यखि वा मनज सं लग्न
भएको व्यखिहरूको समूहले प्रत्यि वा एक वा बढी
मध्यस्थ

मनकाय

(इन्त्टरपोज्ड

इखन्त्टटी)

हरूको

माध्यमद्वारा मनयन्त्रण गरे को ।
(४)

कम्पनीको सम्बन्त्धमा त्यस्िो कम्पनी जुन, –
(क)

नेपालको कानून अन्त्िगनि सं स्थावपि भएको,

(ि)

कुनै आय वर्नमा नेपालमा सो कम्पनीको व्यवस्थापन
प्रभावकारी रहे को ।

(५)

गाउाँपामलका,

(६)

कुनै ववदे शी सरकार वा सो सरकार अन्त्िगनिका प्रान्त्िीय र

नगरपामलका वा खजल्लासभा,

स्थानीय सरकारको त्यस्िो मनकायको सम्बन्त्धमा जुन, –
(क)

नेपालको कानूनअन्त्िगनि स्थावपि भएको, वा

(ि)

कुनै

आय

वर्नमा

नेपालमा

त्यस्िो

मनकायको

व्यवस्थापन प्रभावकारी रहे को ।
(७)


कुनै सखन्त्ध सम्िौिा अन्त्िगनि स्थावपि सं स्था वा मनकाय, र

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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(८)

गैर

बामसन्त्दा

व्यखिको

नेपालमा

रहे को

ववदे शी

स्थायी

सं स्थापन ।
(कच) “व्यखि” भन्नाले प्राकृमिक व्यखि वा मनकाय सम्िनु पछन ।
(कछ) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै मनकायको व्यवस्थापकीय मनणनयहरू गने
काममा सं लग्न हुने व्यखि सम्िनु पछन र सो शब्दले कुनै ट्रष्टको ट्रष्टी
र

ववदे शी

स्थायी

सं स्थापनमा

स्वाममत्व

भएको

व्यखि

समेिलाई

जनाउाँछ ।
(कज) “व्यवसाय” भन्नाले कुनै पमन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्िै
अन्त्य प्रकृमिका व्यावसावयक कारोबार सम्िनु पछन र सो शब्दले त्यस्िै
प्रकारका ववगि, विनमान वा भावी व्यवसायहरूलाई समेि जनाउाँछ ।
िर यस शब्दले रोजगारीलाई जनाउाँने छै न ।
(कि) “ब्याज” भन्नाले दे हायका भ ुिानी वा लाभ सम्िनु पछन:–
(१)

सावााँ बाहेक ऋण दावयत्व अन्त्िगनिको भ ुिानी,

(२)

छु ट, वप्रमममय, अदलबदल

भ ुिानी

वा

त्यस्िै

ु ानीको
भि

माध्यमबाट प्राप्त गररएको लाभ, र
(३)

वावर्नक वृखत्त वा वकस्िाबन्त्दी मबिी अन्त्िगनि सम्पखत्त प्राप्त गने
व्यखिबाट वा ववत्तीय पटृ ा अन्त्िगनि कुनै सम्पखत्तको प्रयोग
ु ानी मध्ये ब्याजको रुपमा
बापि कुनै व्यखिलाई गररने भि
मलइने दफा ३२ बमोखजमका रकमहरू ।

(कञ) “व्यापाररक मौज्दाि” भन्नाले कुनै व्यखिको स्वाममत्वमा रहे को मनजद्वारा
सञ्चामलि मनयममि व्यवसायको िममा मबिी गररएको वा गररने सम्पखत्त,
कायन प्रगमिमा रहे को सम्पखत्त र सम्पखत्तमा समाववष्ट हुने सामािीहरूको
मौज्दाि सम्िनु पछन ।
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िर यस शब्दले ववदे शी मुरामा रहे को सम्पखत्तलाई जनाउाँने छै न ।
(कट) “व्यावसावयक सम्पखत्त” भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गररएको कुनै
सम्पखत्त सम्िनु पछन ।
िर यस शब्दले व्यापाररक मौज्दाि वा व्यवसायको ह्रासयोग्य
सम्पखत्तलाई जनाउाँने छै न ।
(कठ) “वविरण” भन्नाले दफा ५३ मा उल्ले ि भए बमोखजम कुनै मनकायबाट
हुने वविरण सम्िनु पछन ।
(कड) “ववदे श पठाएको आय” भन्नाले गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालखस्थि दफा
६८ बमोखजमको ववदे शी स्थायी सं स्थापनले ववदे श पठाउनु पने आय
ु ानी गरे को
बैंक माफनि ववदे श पठाएको वा अन्त्य कुनै पमन िररकाले भि
रकम सम्िनु

पछन ।

ु ले लगाएको दफा ६९ को
(कढ) “ववदे शी आयकर” भन्नाले कुनै ववदे शी मुलक
उपदफा (८) मा उखल्लखिि ववदे शी आयकर सम्िनु पछन र सो शब्दले
ु ले लगाएको अखन्त्िम रुपमा कट्टी हुने कर समेिलाई
कुनै ववदे शी मुलक
जनाउाँछ ।
(कण) “ववदे शी स्थायी सं स्थापन” भन्नाले

िण्ड (भ) को उपिण्ड (४)

बमोखजमको मनकाय सम्िनु पछन ।
(कि) “ववभाग” भन्नाले आन्त्िररक राजश्व ववभाग सम्िनु पछन ।
(कथ) “वैदेखशक मुरामा रहे को सम्पखत्त” भन्नाले नेपाली रुपैयााँ बाहेक अन्त्य
ववदे शी मुरामा रहे को सम्पखत्त सम्िनु पछन ।
(कद) “स्थायी सं स्थापन” भन्नाले कुनै व्यखिले पूण न वा आंखशक रुपमा व्यवसाय
सञ्चालन गने स्थान सम्िनु पछन र सो शब्दले दे हायका स्थान समेिलाई
जनाउाँछ :–
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(१)

व्यवसाय सञ्चालन गने सामान्त्य िममा स्विन्त्र है मसयिले
कायन गने साधारण एजेण्ट बाहे क कुनै एजेण्ट माफनि कुनै
व्यखिले पूण न वा आंखशक रुपमा व्यवसाय गने स्थान,

(२)

कुनै व्यखिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेमसनरी रहे को वा
प्रयोग गरे को वा जडान गरे को स्थान,

(३)

कुनै बाह्र मवहनाको अवमधमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी
नब्बे ददनभन्त्दा बढी कुनै व्यखिले कमनचारीमाफनि वा अन्त्य
प्रकारले प्राववमधक, व्यावसावयक वा परामशन सेवा प्रदान गरे को
कुनै दे शको एक वा एकभन्त्दा बढी स्थान, वा

(४)

कुनै व्यखिले नब्बे ददन वा सोभन्त्दा बढी समयसम्म मनमानण
गने, जडान गने वा स्थापना गने आयोजनामा सं लग्न रहे को
स्थान

िथा

सो

आयोजनाको

सुपररवेिण

सम्बन्त्धी

वियाकलापहरू सञ्चालन गरे को स्थान ।
(कध) “सम्पखत्त” भन्नाले कुनै पमन वकमसमको मूिन वा अमूिन सम्पखत्त सम्िनु पछन
र सो शब्दले मुरा, ख्यामि, प्रववमध ज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यखिको ववदे शी
शािामा रहे को स्वाममत्व वा वहि, आम्दानी गने वा भववष्यमा आम्दानी
प्राप्त गने अमधकार र कुनै त्यस्िो सम्पखत्तको कुनै भाग समेिलाई
जनाउाँछ ।
(कन) “सम्बि व्यखि” भन्नाले एक अको व्यखिको मनसाय अनुसार काम गने
एक वा एकभन्त्दा बढी व्यखि वा त्यस्िा व्यखिहरूको समूह सम्िनु
पछन र सो शब्दले दे हायका व्यखिहरू समेिलाई जनाउाँछ :–
(१)

प्राकृमिक व्यखि र सो व्यखिको नािे दार वा कुनै व्यखि वा
सो व्यखिको सािेदार,

(२)

ववदे शी स्थायी सं स्थापन र सो सं स्थापनमा स्वाममत्व भएको
व्यखि, र
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(३)

कुनै मनकाय आफै वा आफूसं ग सम्बखन्त्धि अन्त्य व्यखि वा
सहयोगी मनकाय वा त्यस्िा सहयोगी मनकायसं ग सम्बखन्त्धि
अन्त्य कुनै व्यखि वा मनकायसं ग ममले र कुनै मनकायको आय,
ाँ ी वा मिामधकारको पचास प्रमिशि वा सोभन्त्दा बढी वहस्सा
पूज
मनयन्त्रण गने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गने मनकाय ।
िर दे हायका व्यखि सम्बि व्यखि हुने छै न:–
(१)

कमनचारी,

(२)

ववभागले सम्बि व्यखि होइन भनी िोकेको
व्यखि ।

(कप) “सािेदारी” भन्नाले बीस जना भन्त्दा कम सािेदार भई प्रचमलि कानून
बमोखजम दिान भए वा नभएको फमन सम्िनु पछन ।
िर यस शब्दले दिान भएको वा नभएको एकलौटी फमन वा
ु उद्यमलाई जनाउाँने छै न ।
सं यि
(कफ) “सामान्त्य मबमा” भन्नाले लगानी मबमा बाहे कका मबमा सम्िनु पछन ।
(कब) “सामान्त्य ब्याज दर” भन्नाले वावर्नक पन्त्र प्रमिशिको ब्याजको दर
सम्िनु पछन ।
(कभ) “स्वीकृि अवकाश कोर्” भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (१) बमोखजम
ववभागबाट स्वीकृमि प्राप्त गरे को अवकाश कोर् सम्िनु पछन ।
(कम) “सेवा शुल्क” भन्नाले कुनै व्यखिले उपलब्ध गराएको सेवा बापि
ु ानी गररएको कुनै शुल्क सम्िनु पछन
मनजलाई बजार मूल्य अनुसार भि
र सो शब्दले कममशन, बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्राववमधक
सेवा शुल्कलाई समेि जनाउाँछ ।
(कय) “शेयरवाला” भन्नाले कुनै कम्पनीको वहिामधकारी व्यखि सम्िनु पछन ।
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(कर) “ह्रासयोग्य सम्पखत्त” भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आजननको
लामग प्रयोग गररएका टु टफुट, पूरानो हुंेाँदै गएको वा समय व्यिीि हुाँदै
गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पखत्त सम्िनु पछन ।
िर यस शब्दले व्यापाररक मौज्दािलाई जनाउाँने छै न ।
(कल) “वहिामधकारी” भन्नाले कायनसंग सम्बखन्त्धि कुनै मनकायमा वहि भएको
व्यखि सम्िनु पछन ।
(कव) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोखजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको
मनयमहरूमा िोवकएको वा िोवकए बमोखजम सम्िनु पछन ।
पररच्छे द–२
करको आधार
३.

कर लगाउने: दे हायका प्रत्येक व्यखिलाई प्रत्येक आय वर्नमा यस ऐन बमोखजम कर लगाई
असूलउपर गररनेछ:–
(क)

कुनै आय वर्नमा करयोग्य आय भएको व्यखि,

(ि)

दफा ६८ को उपदफा (३) र (४) बमोखजम कुनै आय वर्नको आय
ववदे शमा पठाउने गैर–बामसन्त्दा व्यखिको नेपालमा अवखस्थि ववदे शी
स्थायी सं स्थापन, र

(ग)

ु ानी प्राप्त गने
कुनै आय वर्नमा अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी भई भि
व्यखि ।

३क.



४.

करको गणना र करको दर:

............
(१) कुनै आय वर्नका लामग दफा ३ मा उखल्लखिि कुनै

व्यखिले दाखिला गनुन पने करको रकम त्यस्िा व्यखिले दाखिला गनुन पने करको जम्मा
रकम बराबर हुनछ
े ।


गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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(२) दफा ३ को िण्ड (क) बमोखजमको कुनै व्यखिले दाखिला गनुन पने करको
गणना गदान सो आय वर्नका लामग सो व्यखिको करयोग्य आयमा अनुसूची–१ मा उखल्लखिि
सम्बखन्त्धि दरहरू लगाई गणना गनुन पनेछ । यसरी करको गणना गदान दफा ५१ वा ७१
बमोखजम सो व्यखिले दावी गरे को कुनै कर ममलान गनन पाउने रकम कटाई गणना गनुन
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन दे हायका सबै अवस्थाहरू
पूरा गरे का दफा ३ को िण्ड (क) बमोखजमको बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिले दाखिला गनुन
पने कर त्यस्िा बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिलाई सो आय वर्नमा रोजगारदािाबाट ददइएका
भ ुिानीबाट दफा ८७ बमोखजम कट्टी भएको कर रकमको जम्मा रकम बराबर हुनेछ ।
(क)

सो आय वर्नको आयमा नेपालमा स्रोि भएको कुनै रोजगारीको
आयमार समावेश भएको,

(ि)

सो आय वर्नमा सबै रोजगारदािा बामसन्त्दा व्यखि भएको र एक
पटकमा एउटामार रोजगारदािा भएको, र

(ग)

रोजगारदािाले भ ुिानी गरे को और्मध उपचार िचन र अवकाश
योगदान बाहे क करयोग्य आयमा दफा ५१ बमोखजम कर ममलान गनन
र दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोखजमको िचन िथा दफा
१२ बमोखजमको िचन घटाउन दावी नगरे को ।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन दे हायका सबै अवस्थाहरू
पूरा गरे का दफा ३ को िण्ड (क) बमोखजमको बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिले कुनै आय वर्नमा
दाखिला गनुन पने कर अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (७) मा उखल्लखिि रकम
बराबर हुनेछ ।
(क)

सो आय वर्नमा सो व्यखिको नेपालमा स्रोि भएको व्यवसायबाट प्राप्त
आय मार भएको,

(ि)

व्यवसायबाट प्राप्त आय र व्यवसायको कारोबार अनुसूची–१ को दफा
१ को उपदफा (६) मा उखल्लखिि सीमाभन्त्दा बढी नभएको, र
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(ग)

सो व्यखिले सो आय वर्नमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छनौट
गरे को ।

(५) दफा ३ को िण्ड (ि) बमोखजमको ववदे शी स्थायी सं स्थापनले दाखिला गनुन पने
करको गणना गदान त्यस्िो सं स्थापनले सो आय वर्नमा ववदे श पठाएको आयमा अनुसूची–१
को दफा २ को उपदफा (६) मा उखल्लखिि दर लगाई गणना गनुन पनेछ ।
(६)

दफा ३ को िण्ड (ग) बमोखजमको व्यखिले दाखिला गनुन पने कर सो

ु ानीको रकममा
व्यखिले सो आय वर्नमा प्राप्त गरे को अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी हुने प्रत्येक भि
दफा ८८ मा उखल्लखिि दर लगाई गणना गररएको जम्मा रकम बराबर हुनेछ ।
५.

करयोग्य आय र आयका शीर्नकहरूको वगीकरण:

कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नको करयोग्य

आय सो वर्नमा दे हायका प्रत्येक आयका शीर्नकहरूको मनधानरणयोग्य आयको कूल जम्मा
रकमबाट दफा १२ वा ६३ बमोखजम कुनै दावी गरे को रकम भए सो रकम घटाई गणना
गररएको रकम बराबर हुनछ
े :–

६.

(क)

व्यवसाय,

(ि)

रोजगारी, र

(ग)

लगानी ।

मनधानरणयोग्य आय:
व्यवसाय, रोजगारी

यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा कुनै
वा

लगानीबाट

भएको

दे हायका

आयहरूलाई

मनधानरणयोग्य

आय

मामननेछ: –
(क)

ु ै भएपमन सो वर्नमा सो
बामसन्त्दा व्यखिको आयको स्रोि जहााँसक
व्यखिको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय, र

(ि)

गैर–बामसन्त्दा व्यखिको सो वर्नमा आयको स्रोि नेपालमा भएको
रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय ।
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िर मनधानरणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ बमोखजम कर
छु ट ददइएको कुनै पमन आय समावेश हुने छै न ।
पररच्छे द–३
आयको गणना
७.

व्यवसायबाट भएको आयको गणना:

(१) कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय

सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरू सो व्यखिको सो व्यवसायको सो वर्नको आयमा
गणना गनुन पनेछ ।
(२)

कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र

लाभको गणना गदान सो व्यखिले सो वर्नमभर प्राप्त गरे को दे हायका रकमहरू समावेश गरी
गणना गनुन पनेछ:–
(क)

सेवा शुल्क,

(ि)

व्यापाररक मौज्दािको मनसगनबाट प्राप्त रकम,

(ग)

पररच्छे द–८ बमोखजम गणना गररएको कुनै व्यखिको व्यावसावयक
सम्पखत्त वा व्यावसावयक दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त िू द लाभ,

(घ)

व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पखत्तको मनसगनबाट अनुसूची–२ को दफा ४
को उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोखजम प्राप्त गरे को मामनने रकम,

(ङ)

व्यवसायका सम्बन्त्धमा कुनै व्यखिबाट प्राप्त गरे को उपहार,

(च)

व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्त्धमा कुनै प्रमिबन्त्ध स्वीकार गरे बापि
प्राप्त गरे को रकम,

(छ)

कुनै व्यखिले प्राप्त गरे को रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने
प्रकृमिको भए िापमन त्यस्िो व्यखिले आफ्नो व्यवसायसं ग प्रत्यि
रुपमा सम्बखन्त्धि भई प्राप्त गरे को रकम, र
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(ज)

पररच्छे द–६ वा ७ वा दफा ५६ वा ६० बमोखजम समावेश गररनु पने
अन्त्य रकमहरू ।

(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन दफा १०, ५४ र ६९

ु ानीहरू व्यवसाय सञ्चालनबाट
बमोखजम छु ट पाउने रकम र अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी हुने भि
भएको मुनाफा र लाभको गणना गदान समावेश गनुन पने छै न ।
८.

रोजगारीबाट भएको आयको गणना: (१) कुनै प्राकृमिक व्यखिले कुनै आय वर्नमा
रोजगारीबाट प्राप्त गरे को पाररश्रममक सो वर्नमा सो व्यखिको रोजगारीको आय मानी गणना
गनुन पनेछ ।
(२)

रोजगारदािाबाट कुनै आय वर्नमा प्राकृमिक व्यखिलाई ददइएका दे हायका

भ ुिानीहरू त्यस्िो प्राकृमिक व्यखिको सो आय वर्नको रोजगारीबाट प्राप्त पाररश्रममक गणना
गदान समावेश गनुन पनेछ:–
(क)

ज्याला, िलब, मबदा बापिको रकम, अमिररि समय काम गरे बापिको
रकम, शुल्क, कममशन, पुरस्कार, उपहार, बोनस र अन्त्य सुववधाहरू
ु ानी,
बापिको भि

(ि)

महङ्गी भत्ता, जीवन मनवानह िचन, भाडा, मनोरन्त्जन वा यािायाि भत्ता
ु ानी,
बापिको रकम लगायि कुनै पमन व्यखिगि भत्ताका भि

(ग)

मनज वा मनजको सम्बि व्यखिले व्यखिगि प्रयोजनको लामग गरे को
ु ानी,
िचनको फछ्र्यौट वा सोधभनान बापि प्राप्त गररएको भि

(घ)

ु ानी,
रोजगारीका कुनै शिनमा सहमिी जनाए बापि गररएका भि

(ङ)

रोजगारीको अन्त्त्य, नोक्सानी वा अमनवायन अवकाश बापि गररएका
ु ानी,
भि

(च)

अवकाश भ ुिानी र रोजगारदािाले सो कमनचारीको लामग अवकाश
कोर्मा जम्मा गरे को रकम समेिका अवकाश योगदान,
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(छ)

ु ानी, र
रोजगारीका सम्बन्त्धमा गररएका अन्त्य भि

(ज)

पररच्छे द–६ वा ७ बमोखजम समावेश गररनु पने अन्त्य

रकमहरू ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै प्राकृमिक व्यखिले
रोजगारीबाट प्राप्त गरे को पाररश्रममकको गणना गदान दे हायका कुराहरू समावेश गनुन पने
छै न:–
(क)

दफा १० बमोखजम छु ट पाउने रकम र अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी हुने
ु ानी,
भि

(ि)

समान शिनमा सबै कमनचारीलाई उपलब्ध हुने गरी रोजगारदािाबाट
कायनस्थलमा कमनचारीलाई उपलब्ध गराइएका िाना िथा िाजा,

(ग)

कुनै कमनचारीले गरे को दे हायका िचनको फछ्र्यौट वा सोधभनान:–
(१)

सो िचनले रोजगारदािाको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरे मा, वा

(२)

प्राकृमिक व्यखिको व्यवसाय वा लगानीबाट हुने आयको
गणनामा छु ट भएको वा छु ट हुने िचन ।

(घ)

वहसाब वकिाब राख्न अव्यावहाररक वा प्रशासमनक रुपले कदठन हुने
ु ानी ।
िोवकए बमोखजमको साना रकमको भि
स्पष्टीकरण:

यस

दफाको

प्रयोजनको

लामग

ु ानी” भन्नाले
“भि

ु ानी सम्िनु पछन ।
दे हायबमोखजम भएको भि
(क)

रोजगारदािाबाट भएको,

(ि)

रोजगारदािाको सम्बि व्यखिबाट भएको, र

(ग)

रोजगादािा वा मनजको सम्बि व्यखिसं ग भएको सम्िौिा
अनुसारको कुनै िे स्रो व्यखिबाट भएको ।
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९.

लगानीबाट भएको आयको गणना: (१) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा लगानीबाट गरे को
मुनाफा र लाभहरू सो व्यखिको सो लगानीको सो वर्नको आय मानी गणना गनुन पनेछ ।
(२)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा लगानी गरे बापि गरे को मुनाफा र लाभको

गणना गदान सो व्यखिले सो वर्नमा प्राप्त गरे का दे हायका रकमहरू समावेश गनुन पनेछ:–
(क)

सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृमिक स्रोि बापिको भ ुिानी,
भाडा, रोयल्टी, लगानी मबमाबाट प्राप्त लाभ, दफा ६३ को उपदफा (१)
बमोखजम स्वीकृमि प्राप्त नगरे को अवकाश कोर्को वहिबाट प्राप्त लाभ
ु ानी,
वा स्वीकृि अवकाश कोर्बाट गररएको अवकाश भि

(ि)

पररच्छे द–८ बमोखजम गणना गररएको सो व्यखिको सो लगानीको गैर
व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त िू द लाभ,

(ग)

सो व्यखिले गरे को लगानीको ह्रासयोग्य सम्पखत्त मनसगन गदान अनुसूची–
२ को दफा ४ को उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोखजम ह्रासयोग्य
सम्पखत्तको

समूहमा

भएका

सम्पखत्तको

लामग

गररएको

िचनहरू

(आउटगोइङ्गस) सवहिको बााँकी मूल्य भन्त्दा प्राप्त हुने आम्दानीहरू
(इनकममङ्गस) बढी भएमा सो बढी भएजमि रकम,
(घ)

लगानीका सम्बन्त्धमा सो व्यखिले प्राप्त गरे को उपहार,

(ङ)

ु ानी र सो व्यखिको
सो लगानीका सम्बन्त्धमा गररएको अवकाश भि
लामग अवकाश कोर्मा जम्मा गररएको रकम समेिको अवकाश
योगदान,

(च)

लगानीका सम्बन्त्धमा कुनै प्रमिबन्त्ध स्वीकार गरे बापि प्राप्त गररएका
रकमहरू, र

(छ)

पररच्छे द–६ वा ७ वा दफा ५६ बमोखजम समावेश गररनु पने अन्त्य
रकमहरू ।
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(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै व्यखिले

लगानीबाट प्राप्त गने मुनाफा िथा लाभको गणना गदान दे हायका कुराहरू समावेश गररने
छै न्न:–
(क)

दफा १०, ५४, र ६९ बमोखजम छु ट पाउने रकम र अखन्त्िम रुपमा
ु ानी, र
कर कट्टी हुने भि

(ि)

सो व्यखिले रोजगारी वा व्यवसायबाट आजनन गने आयको गणना
गदान समावेश गररने रकम ।
पररच्छे द–४
छु ट हुने रकमहरू र अन्त्य छु टहरू

१०.

छु ट हुने रकमहरू: दे हायका रकमहरूमा कर छु ट हुनेछ:–
(क)

नेपाल सरकार र कुनै ववदे शी राष्ट्र वा अन्त्िरानवष्ट्रय सं घ सं स्थाको
बीचमा भएको दद्वपिीय वा बहुपिीय सखन्त्धमा उल्ले ि भए बमोखजम
कर छु टको सुववधा पाउने कुनै व्यखिले प्राप्त गरे को कर छु टको
रकम,

(ि)

ववदे शी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापि कुनै प्राकृमिक
व्यखिले प्राप्त गरे को रकम,
िर,
(१)

सो व्यखि रोजगारी गरे को कारणले मार बामसन्त्दा वा गैर
बामसन्त्दा भएको हुन ु पनेछ, र

(२)

सो

राष्ट्रको

सरकारी

गररएको हुन ु पनेछ ।
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(ग)

नेपालको नागररक नभएको िण्ड (ि) बमोखजमको प्राकृमिक व्यखि
वा मनजको मनकटस्थ पररवारको सदस्यले ववदे शी राष्ट्रको सरकारी
कोर्बाट प्राप्त गरे का रकम,

(घ)

कर मिनुन नपने शिनमा नेपाल सरकारको सेवामा मनयुि भएका गैर
नेपाली नागररकले प्राप्त गरे को रकम,

(ङ)

नेपाल सरकारबाट ववधवा, बृि वा अपाङ्ग व्यखिलाई ददइने भत्ता,

(च)

दफा ७, ८ वा ९ बमोखजम आयको गणना गदान समावेश गररनु पने
रकम बाहे क उपहार, इच्छापर, अपुिाली वा छारवृखत्तको रुपमा प्राप्त
रकमहरू,

(छ)

छु ट पाउने सं स्थाले दे हाय बापि प्राप्त गरे को रकम:–
(१)

चन्त्दा, उपहार,

(२)

दफा २ को िण्ड (ध) बमोखजमको छु ट पाउने सं स्थालाई
प्रमिफल प्राप्त गने वा प्रमिफलको आस नगरी त्यस्िो सं स्थाको
कायनसंग प्रत्यि रुपले सम्बखन्त्धि अन्त्य योगदानहरू, वा

(३)

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आजनन गरे को रकम,
वा

(ज)

ववदे शी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेबाबाट अवकाश प्राप्त गरे को नेपाली
नागररकले सो राष्ट्रको सरकारी कोर्बाट प्राप्त गरे को मनवृखत्तभरण
बापिको रकम ।

११.

व्यावसावयक छु ट िथा सुववधाहरू: (१) कुनै फमन, कम्पनी, सािेदारी िथा सं गदठि सं स्थाको
रुपमा दिान गरी कृवर् व्यवसाय गरी प्राप्त गरे को आयमा र भूमम सम्बन्त्धी ऐन, २०२१ को
दफा १२ को िण्ड (घ) र (ङ) मा उल्ले ि भए बमोखजमको जग्गामा कृवर् व्यवसायबाट
प्राप्त भएकोबाहे क अन्त्य कृवर् आम्दानीमा कर लाग्ने छै न ।
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(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोखजम दिान भई सञ्चालन भएको कृवर् वा वन
पैदावारमा आधाररि रे शम िेिी िथा रे शम उत्पादन, फलफूल िेिी िथा फलफूल प्रशोधन,
पशुपालन, डे री उद्योग, कुिुरापालन, मत्स्यपालन, खचया िेिी िथा प्रशोधन, कफी िेिी िथा
प्रशोधन, जमडबुटी िेिी िथा प्रशोधन, िरकारीका बीऊ–ववजन उत्पादन, मौरीपालन, मह
उत्पादन, रबर िेिी, फलफूल िेिी िथा उत्पादन, कवुमलयमि वन, एिोफरे ष्ट्री आदद
व्यावसावयक वन सम्बन्त्धी व्यवसायहरू जस्िा कृवर् िथा वनजन्त्य उद्योगहरू, िरकारी
भण्डारका लामग स्थावपि शीि भण्डार, कृवर् सम्बन्त्धी बीऊ–ववजन, कीटनाशक और्मध, मल
िथा कृवर् औजार (याखन्त्रक शखिबाट चल्ने बाहे क) को कारोबार गने सहकारी सं स्था िथा
िामीण समुदायमा आधाररि बचि िथा ऋण सहकारी सं स्था वा सं घको आयमा कर लाग्ने
छै न । यस्िो सं स्था वा सं घले वविरण गरे को लाभांशमा समेि कर लाग्ने छै न ।
(३) कुनै व्यखिलाई कुनै आय वर्नमा ववशेर् उद्योगबाट भएको आयमा दे हाय
बमोखजम कर लगाइनेछ:–
(क)

छ सय वा सोभन्त्दा बढी नेपाली नागररकलाई वर्नभरर नै प्रत्यि
रोजगारी ददएमा सो वर्नको आयमा लाग्ने करको दरको नब्बे प्रमिशि,

(ि)

अमि अववकमसि, अववकमसि, अल्प ववकमसि िेरहरूमा ववशेर् उद्योग
सञ्चालन भएको भए त्यस्िा उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्न समेि
दश आयवर्नका लामग सो वर्नहरूको आयमा लाग्ने करको िमशाः
सत्तरी, पचहत्तर र असी प्रमिशि ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोखजम छु ट पाउने व्यखिले आयको गणना गदान
अन्त्य छु ट्टै व्यखिद्वारा सो आय मार प्राप्त गरे सरह मानी सो उपदफाहरूमा उल्ले ि भए
अनुसार आयको गणना गनुन पनेछ ।
(५) एउटै आयको सम्बन्त्धमा उपदफा (३) को िण्ड (क) र (ि) बमोखजम
एकभन्त्दा बढी छूट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यखिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छु ट
मार पाउनेछ ।
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(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफाको िण्ड (ि)
बमोखजमको उद्योग सञ्चालन गनन प्रयोग भएका सम्पखत्तहरू सामबकमा अन्त्य व्यखिले सोही
वकमसमको उद्योग सञ्चालन गनन प्रयोग गरे को भए सो उपदफाको समयको सीमाको गणना
गदान त्यसरी प्रयोग भएको अवमधलाई समेि गणना गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“कृवर् व्यवसाय” भन्नाले सावनजमनक वा मनजी जममनबाट बालीनाली उत्पादन
गने वा जममन प्रयोग गने मोहीबाट कुि वा बाली प्राप्त गने व्यवसाय सम्िनु
पछन ।

(ि)

“अमि अववकमसि”, “अववकमसि” र “अल्प ववकमसि िेर” भन्नाले

‽

औद्योमगक

व्यवसाय ऐन, २०४९ को अनुसूची–३ मा उखल्लखिि िेर सम्िनु पछन ।
(ग)

“ववशेर् उद्योग” भन्नाले च ुरोट, मबंडी, मसगार, िाने सूमिन, िै नी, मुख्य कच्चा पदाथन
सूमिन भएको सोही प्रकृमिका अन्त्य उत्पादनहरू, मददरा, बीयर िथा यस्िै
प्रकारका वस्िु उत्पादन गने उद्योग बाहे क ‽औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०४९
को दफा ३ मा वगीकरण गररएका उत्पादनमूलक उद्योग सम्िनु पछन ।

१२.

कर छु ट पाएका सं स्थाहरूलाई ददइएको चन्त्दा उपहार: (१) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा
आफ्नो करयोग्य आय गणना गदान यस दफाको प्रयोजनको लामग ववभागबाट स्वीकृमि प्राप्त
कर छु ट पाउने सं स्थालाई चन्त्दा उपहार ददएको रकम घटाउने दाबी गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफा बमोखजम कुनै
आय वर्नमा कट्टी गनन पाउने िचन एक लाि रुपैयााँ वा सो व्यखिको सो वर्नको उपदफा (१)
बमोखजमको उपहार बापि कट्टी नगरी र दफा १७ को उपदफा (२) र दफा १८ को
उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी मनधानरण गररएको करयोग्य आयको
पााँच प्रमिशि मध्ये जुन घटी हुन्त्छ सोभन्त्दा बढी हुने छै न ।

‽

हाल औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू रहेको ।
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै िास
अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको कुनै कायनको
लामग कुनै व्यखिले िचन गरे को वा चन्त्दा ददएको रकम सो व्यखिको आय मनधानरण गदान
िचन बापि पूण न वा आंखशक रुपमा कट्टी गनन पाउने गरी िोक्न सक्नेछ ।
पररच्छे द–५
कट्टी हुने रकमहरू
१३.

सामान्त्य कट्टी: कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय
गणना गने प्रयोजनको लामग यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसं ग सम्बखन्त्धि दे हायका
िचनहरू कट्टी गनन पाउनेछ:–

१४.

(क)

सो आयवर्नमा भएका,

(ि)

सो व्यखिबाट भएका, र

(ग)

व्यवसाय वा लगानीबाट आय आजनन हुने कायनमा भएका ।

ब्याज कट्टी: (१) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको
गणना गने प्रयोजनको लामग सो व्यखिको दे हायको ऋण दावयत्व अन्त्िगनि सो वर्नमा लागेका
सबै ब्याज कट्टी गनन पाउनेछ:–
(क)

कुनै रकम ऋण मलए बापि सो ऋण दावयत्व मसजनना भएकोमा सो
रकम सोही वर्न प्रयोग गररएको वा सो वर्नमा प्रयोग गररएका कुनै
सम्पखत्त िररद गनन प्रयोग गररएको, वा

(ि)

अन्त्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दावयत्व मसजनना हुन गएको ।
िर यस्िो ऋण दावयत्व व्यवसाय वा लगानीबाट आय आजनन
हुने कायनका लामग मसजनना भएको हुन ु पनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कर छु ट पाउने

सं स्थाद्वारा मनयखन्त्रि बामसन्त्दा मनकायले कुनै आय वर्नमा सो उपदफा बमोखजम कट्टी गनन
पाउने कूल ब्याज रकम दे हायका रकमहरूको जम्मा भन्त्दा बढी हुने छै न:–
(क)

सो मनकायको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गररने सो वर्नमा
प्राप्त गरे को सबै ब्याज रकम, र

(ि)

सो मनकायबाट प्राप्त गररएको कुनै ब्याज समावेश नगरी वा सो
मनकायबाट बुिाइएको कुनै ब्याज कट्टी नगरी गणना गररएको सो
मनकायको सो वर्नको करयोग्य आयको पचास प्रमिशि रकम ।

(३)

उपदफा (२) बमोखजम कट्टी गनन नददएको वा नगररएको कुनै ब्याजलाई

अगामी आय वर्नमा खजम्मेवारी सानन र िचन भएको दे िाउन पाउनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग कुनै आय वर्नको लामग “कर छु ट पाउने
सं स्थाद्घारा मनयखन्त्रि बामसन्त्दा मनकाय” भन्नाले सो वर्नमा बामसन्त्दा मनकाय भई सो बामसन्त्दा
मनकायमा सो वर्नको कुनै समयमा दे हायका व्यखि वा सं स्थाहरूको पच्चीस प्रमिशि वा
सोभन्त्दा बढी मनवहि स्वाममत्व वा मनयन्त्रण रहे को मनकाय सम्िनु पछन ।
(क)

कर छु ट पाउने सं स्था र सो सं ग सम्बि व्यखि,

(ि)

सो वर्नमा दफा ११ बमोखजम कर छु ट पाउने व्यखि वा त्यस्िो व्यखिसं ग
सम्बि व्यखि,

१५.

(ग)

गैर बामसन्त्दा व्यखि वा गैर बामसन्त्दा व्यखिसं ग सम्बि व्यखि, वा

(घ)

िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उखल्लखिि व्यखिहरूको कुनै सं योजन ।

व्यापार मौज्दािको लागिको िचन कट्टी: (१) कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा कुनै
व्यवसायबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनका लामग सो वर्नमा सो व्यखिको व्यवसायको
व्यापार मौज्दािको मनसगनका सम्बन्त्धमा उपदफा (२) बमोखजम गणना गररएको लागिको
िचन कट्टी (एलाउन्त्स) बाहेक अन्त्य कुनै पमन िचन कट्टी गनन पाउने छै न ।
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(२)

उपदफा (१) बमोखजमको लागिको िचन कट्टीको गणना दे हाय बमोखजम

िण्ड (क) को रकमबाट िण्ड (ि) को रकम घटाई गनुन पनेछ:–
(क)

कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दािको शुरु मूल्यमा
सो वर्नमा सो व्यवसायबाट प्राप्त गररएको व्यापार मौज्दािको लागि
जोडी हुने रकम,

(ि)

िण्ड

(क)

बमोखजमको

आय

वर्नमा

कुनै

व्यवसायको

व्यापार

मौज्दािको अखन्त्िम मूल्यको रकम ।
(३)

कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्दािको शुरु मूल्य गि आय

वर्नको अन्त्त्यको सो व्यवसायको व्यापार मौज्दािको अखन्त्िम मूल्य हुनेछ ।
(४)

दे हायमा उखल्लखिि रकम मध्ये जुन घटी हुन्त्छ त्यसलाई सो आय वर्नको

व्यवसायको व्यापार मौज्दािको अखन्त्िम मूल्य मान्नु पनेछ:–
(क)

सो आय वर्नको अन्त्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दािको लागि, वा

(ि) सो आय वर्नको अन्त्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दािको बजार
मूल्य ।
(५) कुनै व्यखिले व्यवसायको व्यापार मौज्दािको लागिको गणना गदान दफा ४५
र उपदफा (६) को अधीनमा रही दे हाय बमोखजम गनुन पनेछ:–
(क)

व्यवसायको आय गणना गदान नगद आधारमा ले िा राख्ने ब्यखिको
हकमा परल लागि वा िपि लागिको िररका प्रयोग गरे र, र

(ि)

व्यवसायको आय गणना गदान एिुअल आधारमा लेिा राख्ने व्यखिको
हकमा िपि लागिको िररका प्रयोग गरे र ।

(६) कुनै व्यखिको व्यवसायको व्यापार मौज्दाि यकीन गनन नसवकने भएमा सो
व्यखिले पवहलो प्रामप्त पवहलो मनस्काशन िररका वा औसि लागि िररकाबाट व्यापार
मौज्दािको लागि गणना गनन छनौट गनन सक्नेछ ।
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िर एक पटक यस्िो िररकाको छनौट गररसकेपमछ ववभागको मलखिि अनुममि बाहे क
सो िररका पररविनन गनन सक्ने छै न ।
(७) उपदफा (५) बमोखजम व्यापार मौज्दािको लागि गणना गदान दे हायको िररकाले
गणना गनुन पनेछ ।
(क)

िपि लागि िररका बमोखजम गणना गदान ले िाको सवनमान्त्य मसद्घान्त्ि
अन्त्िगनि प्रत्यि सामिी लागि, प्रत्यि श्रम लागि र कारिानाको
खशरोभार लागिको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्दािको लागि
गणना गने ।

(ि)

परल लागि िररका बमोखजम गणना गदान ले िाको सवनमान्त्य मसद्घान्त्ि
अन्त्िगनि प्रत्यि सामिी लागि, प्रत्यि श्रम लागि र कारिानाको
पररविननशील खशरोभार लागिको योग बराबर हुने गरी व्यापार
मौज्दािको लागि गणना गने ।

(८)

उपदफा (६) बमोखजम व्यापार मौज्दािको लागि गणना गदान दे हायको

िररकाले गणना गनुन पनेछ:–
(क)

औसि लागि िररका बमोखजम गणना गदान ले िाको सवनमान्त्य मसिान्त्ि
अन्त्िगनि व्यवसायमा रहेका उही वकमसमका सबै व्यापार मौज्दािको
भाररि औसि लागिको आधारमा गणना गने ।

(ि)

पवहलो प्रामप्त पवहलो मनष्काशन िररका बमोखजम गणना गदान ले िाको
सवनमान्त्य मसद्घान्त्ि अन्त्िगनि पवहले प्राप्त भएको व्यापार मौज्दाि पवहले
नै मनसगन हुन्त्छ भन्ने आधारमा गणना गने ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“प्रत्यि श्रम लागि” भन्नाले व्यापार मौज्दािको उत्पादनसं ग प्रत्यि
रुपमा सम्बखन्त्धि श्रम लागि सम्िनु पछन ।
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(ि)

“प्रत्यि सामिी लागि” भन्नाले व्यापार मौज्दािको अमभन्न अङ्गको
रुपमा भएको वा हुने सामिीको लागि सम्िनु पछन ।

(ग)

“कारिानाको खशरोभार लागि” भन्नाले प्रत्यि श्रम र प्रत्यि सामिी
लागि बाहेक व्यापार मौज्दािको उत्पादन गनन लागेको कूल लागि
सम्िनु पछन ।

(घ)

“पररविननशील कारिाना खशरोभार लागि” भन्नाले व्यापार मौज्दािको
उत्पाददि

पररमाणको

पररविननसं गै

प्रत्यि

रुपमा

पररविनन

हुने

कारिाना खशरोभार लागि सम्िनु पछन ।
१६.

ममनि िथा सुधार िचन: (१)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय वा लगानीको

आय गणना गदान सो व्यवसाय वा लगानीबाट आय आजनन गनन सो वर्नमा स्वाममत्व भएको र
प्रयोग गररएको ह्रासयोग्य सम्पखत्तको ममनि वा सुधार गदान भएको सबै िचनहरू कट्टी गनन
पाउनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन सो उपदफा बमोखजम

गनन पाउने िचन कट्टी गदान सो आय वर्नको अन्त्त्यमा रहे को सम्पखत्तको समूहको ह्रास आधार
रकमको पााँच प्रमिशि भन्त्दा बढी हुने छै न र सोभन्त्दा बढी िचन भएमा भएको िचनको
िमानुसार मार यस्िो कट्टी गनन पाउनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोखजमको सीमाको पररणाम स्वरुप उपदफा (१) बमोखजम

कट्टी गनन नपाइने कुनै अमधक िचन वा सोको भाग अनुसूची–२ को दफा २ को उपदफा
(५) बमोखजम सम्बखन्त्धि सम्पखत्तको समूहको ह्रास आधार रकममा जोड्न पाउनेछ ।
१७.

प्रदूर्ण मनयन्त्रण िचन: (१) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय
गणना गने प्रयोजनको लामग सो वर्नमा सो व्यवसाय सञ्चालन गने कायनमा िचन गरे को हद
सम्मको प्रदू र्ण मनयन्त्रण िचन कट्टी गनन पाउनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै आय वर्नमा सो

उपदफा बमोखजम कट्टा गनन पाउने िचनको सीमा गणना गदान सो व्यखिबाट सञ्चामलि सबै
व्यवसायको प्रदूर्ण मनयन्त्रण िचन कट्टी नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) िथा दफा १८
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को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गररएको करयोग्य
आयको पचास प्रमिशिभन्त्दा बढी हुने छै न ।
(३) उपदफा (२) मा उखल्लखिि सीमाभन्त्दा बढी कट्टी गनन नपाइने अमधक िचन वा
ाँ ीकरण गरी अनुसूची–२ बमोखजम ह्रास कट्टी गनन सक्नेछ ।
सोको भागलाई पूज
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “प्रदू र्ण मनयन्त्रण िचन” भन्नाले प्रदू र्ण मनयन्त्रण
गने वा अन्त्य रुपमा वािावरण सं रिण गने वा जोगाई राख्ने उिेश्यको लामग कुनै प्रवियासं ग
सम्बखन्त्धि कुनै व्यखिबाट गररएको िचन सम्िनु पछन ।
१८.

अनुसन्त्धान र ववकास िचन: (१) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसायबाट भएको
आय गणना गने प्रयोजनको लामग सो वर्नमा सो व्यवसाय सञ्चालन गने कायनमा िचन गरे को
हद सम्मको अनुसन्त्धान र ववकास िचन कट्टी गनन पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै आय वर्नमा सो
उपदफा बमोखजम कट्टा गनन पाउने िचनको सीमा गणना गदान सो व्यखिबाट सञ्चामलि सबै
व्यवसायका अनुसन्त्धान िथा ववकास िचन कट्टी नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) र दफा
१७ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गररएको सो
व्यखिको करयोग्य आयको पचास प्रमिशि भन्त्दा बढी हुने छै न ।
(३) उपदफा (२) मा उखल्लखिि सीमाभन्त्दा बढी कट्टी गनन नपाइने कुनै अमधक िचन
ाँ ीकरण गरी अनुसूची–२ बमोखजम ह्रास कट्टी गनन सक्नेछ ।
वा सोको कुनै भागलाई पूज
स्पष्टीकरण

यस दफाको प्रयोजनको लामग “अनुसन्त्धान र ववकास िचन” भन्नाले कुनै

व्यखिबाट मनजको व्यवसायको ववकास गने र व्यापाररक उत्पादन वा प्रवियाको सुधार गने
उद्देश्यबाट गररएको िचन सम्िनु पछन ।
िर यस्िो िचनमा अनुसूची–२ को दफा १ को उपदफा (३) मा उखल्लखिि कुनै पमन
सम्पखत्त प्राप्त गदानको लागि समावेश हुने छै न ।
१९.

ह्रासकट्टी िचन: (१)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको

आय गणना गने प्रयोजनको लामग सो व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यखिको आय आजनन गनन
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सो वर्नमा आफ्नो स्वाममत्वमा रही प्रयोग गरे को ह्रासयोग्य सम्पखत्तको ह्रास भए बापि
अनुसूची–२ बमोखजम ह्रास िचन कट्टी गनन पाउनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै मनकायले

सावनजमनक पुवानधार सं रचनाको मनमानण िथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्िान्त्िरण गने
आयोजनाहरू र मबद्युि गृह मनमानण, उत्पादन र प्रसारण गने आयोजनाहरूमा जडान भएका
सं यन्त्रहरू, उपकरणहरू, र अन्त्य मेखशनरीहरूको ह्रास कट्टी सम्बन्त्धमा मनम्नानुसार हुनेछ ।
(क)

सामबकमा

जडान

भई

रहे का

सं यन्त्रहरू, उपकरणहरू

र

अन्त्य

मेखशनरीहरू पूरानो वा जीणन भई काम नलाग्ने हुन गई सोको सटृ ा
नयााँ सं यन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्त्य मेखशनरीहरू जडान गनुन पने
भएमा यसरी जडान गरे को आय वर्नमा सामबकमा जडान भएका पूरानो
वा खजणन भई काम नलाग्ने सम्पखत्तको लागिबाट सो आयवर्नसम्मको
ह्रास कट्टी घटाउाँदा बााँकी हुने मूल्य िचनको रुपमा कट्टी गनन
पाउनेछ ।
(ि)

िण्ड

(क)

बमोखजम

फेररएका

सम्पखत्तहरूका सम्बन्त्धमा
सरकारलाई

पुराना

सो मनकायले

हस्िान्त्िरण गने

समयमा

सम्पखत्त

बाहे कका

अन्त्य

त्यस्िा आयोजना नेपाल
सो

सम्पखत्तको

लागिबाट

हस्िान्त्िरण हुने आयवर्नसम्मको ह्रास कट्टी घटाउाँदा मूल्य बााँकी रहन
आएमा त्यस्िो बााँकी मूल्य िचनको रुपमा कट्टी गनन पाउनेछ ।
२०.

व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानी: (१)कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा व्यवसाय वा
लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको लामग दे हाय बमोखजमको नोक्सानी कट्टी गनन
पाउनेछ:–
(क)

सो व्यखिले अन्त्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोनुन परे को सो वर्नको कुनै
कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र

(ि)

सो व्यखिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोनुन परे को ववगि चार आय
वर्नहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी ।
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िर, सावनजमनक

पुवानधार

सं रचनाको

मनमानण

िथा

सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्िान्त्िरण गने आयोजनाहरू
र मबद्युि गृह मनमानण, उत्पादन र प्रसारण गने आयोजनाहरूको
हकमा ववगि साि आय वर्नहरूको

कट्टी हुन नपाएको

नोक्सानी ।
(२) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गने
प्रयोजनको लामग सो व्यखिले अन्त्य कुनै लगानीबाट व्यहोनुन परे को सो वर्नको कट्टी हुन
नपाएको नोक्सानी कट्टी गनन पाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) को अमधनमा रही सो उपदफाहरूको प्रयोजनका लामग
कुनै व्यखिले ववदे शी स्रोिका सम्बन्त्धमा व्यहोनुन परे को कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो
व्यखिको ववदे शी स्रोिबाट भएको आयको गणना गदान मार कट्टी गनन पाउनेछ र कुनै कर
नलाग्ने आय प्राप्त गदान भएको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यखिको कर नलाग्ने
आयको गणना गदान मार कट्टी गनन पाउनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) को अमधनमा रही कुनै व्यखिको व्यवसायको अन्त्िरानवष्ट्रय
स्िरमा प्रमिस्पधान गरी प्राप्त गरे को दीघनकालीन करार पूरा भएको वा अन्त्य कुनै रुपमा मनसगन
गररएको आय वर्नमा सो व्यखिले नोक्सानी व्यहोनुन परे मा वा उपदफा (१) को िण्ड (ि)
बमोखजम खजम्मेवारी सारी आगामी वर्नमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी
दीघनकालीन करारसं ग सम्बखन्त्धि भएमा ववभागले मलखिि सूचना ददएर सो नोक्सानी दे हाय
बमोखजम गनन अनुममि ददन सक्नेछ:–
(क)

ववगिको आय वर्न वा वर्नहरूमा पछामड सारी लै जान पाउने, र

(ि)

सो वर्न वा वर्नहरूमा सो दीघनकालीन करारसं ग सम्बखन्त्धि व्यवसायको
आयको गणना गदान आयिफन समावेश हुने रकमहरू िचनिफन समावेश
हुने रकमहरू भन्त्दा बढी भए जमिको हदसम्म मार कट्टी हुन
नपाएको नोक्सानी मान्न पाउने ।
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(५) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा व्यहोनुन परे को दे हायको नोक्सानी सो व्यखिको
दीघनकालीन करार वा करारहरूसं ग सम्बखन्त्धि रहे को मानी बााँडफााँड गनुन पनेछ:–
(क)

व्यवसायसं ग सम्बखन्त्धि दीघनकालीन करार वा करारहरूबाट भएको
नोक्सानी, र

(ि)

त्यस्िा प्रत्येक करारका लामग सो करारसं ग सम्बखन्त्धि वर्नमा सो
व्यवसायबाट भएको आय गणना गदान कट्टी गररने िचनहरू सो
करारसं ग

सम्बखन्त्धि

समावेश

गररने

रकमभन्त्दा

बढी

भएको

नोक्सानी ।
(६) कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा एकभन्त्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको
आय गणना गदान सो व्यखिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्त्दा बढी व्यवसाय वा
लगानीबाट कट्टी गनन पाउने भएमा सो व्यखिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अं श कट्टी गने
व्यवसाय वा लगानीको प्राथममकिा आफै मनधानरण गनन सक्नेछ ।
(७)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट व्यहोनुन परे को

नोक्सानीको गणना गदान यस दफाको प्रयोग नगरी सो व्यखिको व्यवसाय वा लगानीबाट
भएको आय गणना गदान समावेश गररने रकमहरू भन्त्दा कट्टी गररने रकमहरू बढी भए यसरी
बढी भए जमिको रकमको गणना गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी” भन्नाले उपदफा
(१), (२) वा (४) बमोखजम कुनै व्यखिको आय गणना गदान कट्टी नगररएको हदसम्मको
नोक्सानी सम्िनु पछन ।
२१.

कट्टी गनन नपाउने िचन: (१)

यस ऐनमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै

व्यखिलाई कुनै आय वर्नमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गने
प्रयोजनको लामग दे हायको िचन वा रकम कट्टी गनन पाइने छै न:–
(क)

घरे ल ु वा व्यखिगि प्रकृमिका िचन,
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(ि)

यस ऐन बमोखजम बुिाउनु पने कर र कुनै दे शको सरकार िथा
सोको कुनै पमन स्थानीय मनकायलाई कुनै कानून वा सो कानून
अन्त्िगनि

बनेको

कुनै

मनयम, ववमनयमको

उल्लं घन

गरे

बापि

बुिाइएको जररवाना र यस्िै अन्त्य शुल्क,
(ग)

दफा १० बमोखजम छु ट पाउने रकमहरू प्राप्त गनन कुनै व्यखिबाट
िचन गररएको हदसम्मका वा अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी गररएका
रकमहरू प्राप्त गनन गररएका िचनहरू,

(घ)

ु ानी बापिको िचन,
उपदफा (२) मा ले खिएको भि

(ङ)

कुनै मनकायबाट गररएको मुनाफाको वविरण, वा

(च)

यस पररच्छे द वा पररच्छे द–६, ७, १०, ११, १२ वा १३ बमोखजम
प्रदान गररएका बाहे क िण्ड (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) मा िचन
कट्टी गनन नपाउने भनी नभमनएको भए िापमन यस्िा अन्त्य कुनै
रकमहरू ।

(२) कुनै आय वर्नमा बीस लाि रुपैयााँभन्त्दा बढीको वावर्नक कारोबार गने व्यखिले
दे हायका अवस्थामा बाहे क सो आय वर्नमा एक पटकमा पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढीको
नगद भ ुिानी गरे मा सो कट्टी गनन पाउने छै न:–
(क)

नेपाल सरकार, सं वैधामनक मनकाय, नेपाल सरकारको स्वाममत्व भएको
ु ानी,
सं स्थान वा बैंक वा ववत्तीय सं स्थालाई गररएको भि

(ि)

प्राथममक कृवर् पैदावार उत्पादन गने कृर्क वा उत्पादकलाई भ ुिानी
गदान र त्यस्िो पैदावारको प्राथममक प्रशोधन भइसकेको भए पमन
ु ानी पाएको भए सो रकम,
कृर्क आफैले प्रशोधन गरी भि

(ग)

ु ानी,
अवकाश योगदान वा अवकाश भ ुिानी बापिको भि

(घ)

ु ानी,
बैवकङ्ग सेवाहरू उपलब्ध नभएको स्थानमा गररएको भि
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(ङ)

ु ानी वा नगदमा नै गनुन
बैवकङ्ग सेवा बन्त्द भएको ददनमा गररएको भि
पने कुनै अपररहायन बाध्यिा भएको भ ुिानी, वा

(च)
(३)

ु ानी पाउने व्यखिको बैंक िािामा जम्मा गररएको रकम ।
भि

दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र ७१ का व्यवस्थाहरूको अधीनमा

ाँ ीगि प्रकृमिको िचन वा ववदे शी आयकर बापि कुनै पमन रकम कट्टी गनन पाइने
रही पूज
छै न ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क) “घरे ल ु वा व्यखिगि प्रकृमिका िचन” भन्नाले दे हायका िचनहरू सम्िनु
पछाः–
(१)

कुनै प्राकृमिक व्यखिको लामग भएको िचनहरू, ऋण मलएकोमा
व्यखिगि प्रयोग भएको हदसम्मको ऋण बापिको ब्याज
समेि दे हायका िचनहरू:–
(क)

बासस्थान, िाना, िाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका
अन्त्य

वियाकलापहरू

उपलब्ध

गराउने

समेिका

प्राकृमिक व्यखिको लामग भएका िचन,
(ि)

व्यवसाय वा लगानीको मसलमसलामा आवि जावि गने
बाहे क प्राकृमिक व्यखिले घरबाट व्यवसाय वा लगानी
सञ्चालन गररने स्थानमा आवि–जावि गरे बापिको
िचन,

(ग)

काम गदानको समयबाहे क अन्त्य समयमा लगाउन
उपयुि नभएका लुगा बाहे क प्राकृमिक व्यखिका
लामग लुगाको िररद गनन भएको िचन, र

(घ)

खशिा वा िामलमको लामग गररएको िचन ।

39

www.lawcommission.gov.np
िर कुनै मडिी वा मडप्लोमा हामसल नहुने
वकमसमका

व्यवसाय

वा

लगानीसं ग

प्रत्यि

रुपले

सम्बखन्त्धि खशिाको लामग मार गररएको िचन कट्टी
गनन पाइनेछ ।
(२)

दे हायका अवस्थाहरू िथा सोको हदसम्म बाहे क कुनै व्यखिले कुनै प्राकृमिक

ु ानी गरे को सम्बन्त्धमा लागेका िचनहरू र िे स्रो व्यखिको लामग गररएको
व्यखिलाई भि
िचनहरू:–
(क)

प्राकृमिक व्यखिको आयको गणना गदान सो भ ुिानीलाई समावेश
गररएको भएमा,

(ि)

प्राकृमिक व्यखिले आफूले पाएको भ ुिानीको बजार मूल्य बराबरको
सो व्यखिलाई प्रमिफलस्वरुप वफिान भ ुिानी गरे को भएमा,

(ग)

वहसाब राख्न कदठन हुने वा प्रशासमनक रुपले अव्यावहाररक हुने
ु ानी भएमा ।
िोवकए बमोखजमका सानामिना रकमको भि

(ि)

“बैवकङ्ग सेवा उपलब्ध स्थान” भन्नाले कुनै स्थान ववशेर्कोेे दश
वकलोममटर िेर मभर बैवकङ्ग सेवा उपलब्ध भएकोमा सो स्थानलाई
बैवकङ्ग सेवा उपलब्ध स्थान सम्िनु पछन ।

(ग)

ु ानी” भन्नाले बैंक वा ववखत्तय सं स्था माफनि प्रमििपर, चेक,
“नगद भि
ड्राफ्ट, धनादे श, टे मलिावफक ट्रान्त्सफर, मनी ट्रान्त्सफर (हुण्डी) िारा
ु ानी र बैड्ढ वा ववत्तीय सं स्थाबीच अन्त्य कुनै वकमसमबाट
गररएको भि
ु ानी सम्िनु पछन ।
गररएको स्थानान्त्िरण बाहे कका भि

(घ)

“पूखाँ जगि प्रकृमिको िचन” भन्नाले दे हाय बमोखजमका िचन सम्िनु पछन:–
(१)

प्राकृमिक स्रोिको सम्भाव्यिा अध्ययन, अन्त्वेर्ण र ववकासका
सम्बन्त्धमा लागेको िचन,
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(२)

बाह्र मवहनाभन्त्दा बढी लाभप्रद आयु भएको कुनै सम्पखत्त प्राप्त
गदान लागेको िचन, वा

(३)

दावयत्वको मनसगन गदान लागेको िचन ।
पररच्छे द–६
कर लेिांकन र समय

२२.

कर लेिांकन गने िररका: (१) कुनै व्यखिले कवहले कुनै आय प्राप्त गछन वा कुनै िचन गछन
भन्ने कुराको मनधानरण यस ऐनको अधीनमा रही ले िाको सवनमान्त्य मसिान्त्ि अनुरुप हुनेछ ।
(२) प्राकृमिक व्यखिले मनजको रोजगारी िथा लगानीबाट प्राप्त हुने आयको गणना
गदान कर प्रयोजनको लामग नगद आधारमा ले िांकन गनुन पनेछ ।
(३) कम्पनीले कर प्रयोजनको लामग एिुयल आधारमा ले िांकन गनुन पनेछ ।
(४) ववभागले मलखिि सूचना जारी गरी अन्त्यथा िोकेकोमा बाहे क कुनै व्यखिले
आयकर प्रयोजनका लामग उपदफा (१), (२) र (३) को अधीनमा रही नगद वा एिुयल
आधारमा ले िांकन गनन सक्नेछ ।
(५) कुनै व्यखिले कर प्रयोजनको लामग उपदफा (२) र (३) को अमधनमा रही कर
लेिांकन गने िररकामा पररविनन गनन मनवेदन ददन सक्नेछ । त्यस्िो व्यखिको आम्दानी
स्पष्ट दे िाउन लेिांकन राख्ने िररकामा पररविनन गनन आवश्यक छ भन्ने ववभागलाई लागेमा
ववभागले ले िांकन गने िररकामा पररविनन गने स्वीकृमि ददन सक्नेछ ।
(६) कर प्रयोजनको लामग कुनै व्यखिको ले िांकन िररका उपदफा (५) बमोखजम
पररविनन भएमा त्यस्िो पररविनन भएको आय वर्नमा सो व्यखिको आय गणना गदान समावेश
भएको, कट्टा भएको वा समावेश हुने वा कट्टा हुने रकमहरूमा कुनै रकम नछु टने गरी वा
दोहोरो नपने गरी समायोजन गनुन पनेछ ।
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२३.

नगद आधारको लेिांकन: कुनै व्यखिले कर प्रयोजनको लामग यस ऐनको अधीनमा रही
रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेिांकन नगद आधारमा
गदान दे हाय बमोखजम गनुन पनेछ:–
(क)

ु ानी उपलब्ध हुाँदाका
मनजले भ ुिानी प्राप्त गदान वा मनजलाई सो भि
अवस्थामा मार मनजको आयको गणनामा रकम प्राप्त गरे को मानी
समावेश गनुन पनेछ ।

(ि)

ु ानी गरे पमछ मार सो गणनामा िचन बापि कट्टी गनुन
मनजले भि
पनेछ ।

२४.

एिुयल आधारको लेिांकन: (१) कुनै व्यखिले कर प्रयोजनको लामग यस ऐनको अधीनमा
रही व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको ले िांकन एिुयल आधारमा
ु ानी प्राप्त गरे को मानी मनजको
गदान भ ुिानी प्राप्त गने अमधकार मसजनना हुनासाथ त्यस्िो भि
आयको गणनामा समावेश गनुन पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा उल्लेि भए बमोखजम कुनै व्यखिले गरे को आयको

गणनामा कट्टी गने प्रयोजनको लामग दे हायका िचनहरू व्यहोरे को मामननेछ:–
(क)

कुनै अको व्यखिबाट भएको भ ुिानीको सट्टामा त्यस्िो िचन समावेश
भएको

कुनै

ु ानी
भि

गररएको

भएमा

दे हायको

अवस्थामा

िचन

व्यहोरे को मामननेछ:–
(१)

ु ानी गने दावयत्व रहे कोमा,
सो व्यखिमा सो भि

(२)

त्यस्िो दावयत्वको मूल्य उखचि र यथाथनपरक ढं गले यकीन
गनन सवकने भएकोमा, र

(३)
(ि)

ु ानी प्राप्त भएकोमा, वा
अको व्यखिबाट भि

िण्ड (क) मा उखल्लखिि अवस्था बाहे क अन्त्य सबै अवस्थामा
ु ानी गररएको समयमा िचन व्यहोरे को मामननेछ ।
भि
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(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गनन एिुयल आधारमा
लेिा राख्ने व्यखिलाई दे हायका अवस्थाहरूमा ववभागले मलखिि सूचना ददई कर घट्ने भएमा
ु ानी ददने
कर प्रयोजनको लामग भ ुिानीलाई पमछ साने वा घटाउने कायनलाई रोक्न सो भि
समयलाई समायोजन गनन सक्नेछ ।
(क)

मनम्न अनुसार भएमा,–
(१)

कुनै आय वर्नको लामग आयको गणना गदान कुनै िचन कट्टी
गनन पाउने िर सो व्यखिले कर प्रयोजनको लामग नगद
आधारमा लेिांकन गनुन परे को भए सो िचन कुनै आगामी आय
वर्नमा मार कट्टा गनन पाउाँदथ्यो, वा

(२)

सो आय वर्नमा आगामी आय वर्नको आय गणना गदान मार
ु ानी पाएको िर सो व्यखिले कर
समावेश गनुन पने कुनै भि
प्रयोजनको लामग नगद आधारमा ले िांकन गनुन परे को भए सो
ु ानीको रकम सो भ ुिानी पाएकै आय वर्नमा समावेश
भि
हुन्त्थ्यो, र

(ि)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा भ ुिानी ददाँदा वा पाउाँदा मिनुन पने कूल
करलाई घटाउने भएमा ।

(४)

व्यवसाय वा लगानीबाट आखजनि कुनै व्यखिको आय एिुयल आधारमा

ु ानी प्राप्त हुाँदा वा ददइदा उपयुि
गणना गदान दे हायका अवस्थाहरूमा हुनसक्ने फरकलाई भि
समायोजन गनुन पनेछ ।
(क)

ु ानी समावेश
सो व्यखिले आफूले पाउन सक्ने पररमाणको कुनै भि
ु ानी कट्टा गरे मा, र
गरे मा वा आफूले व्यहोनुन पने पररमाणको कुनै भि

(ि)

िण्ड (क) मा उखल्लखिि कायन भए पश्चाि मुराको मूल्यांकनको
फरकको कारण समेिले गदान सो व्यखिले फरक पररमाणमा भ ुिानी
पाई वा भ ुिानी ददई सो प्राप्त गरे को वा व्यहोरे को रकममा फरक
पनन गएको भएमा ।
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२५.

डुवक
े ो ऋण लगायिका रकमहरूको ररभसन: (१)

कुनै व्यखिले कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा

लगानीबाट प्राप्त गरे को आयको गणनामा प्राप्त गरे को रकम र व्यहोरे का िचनको ले िा राख्दा
दे हायको कुनै अवस्थामा सो व्यखिले सोध भनान, असूलउपर, दावी त्याग, अपले िन, वा ममन्त्हा
गररएको समयमा उपयुि समायोजन गनुन पनेछ ।
(क)

पमछ गएर सो व्यखिले अवस्था अनुसार सो रकमको सोधभनान गरे मा
वा िचन असूलउपर गरे मा,

(ि)

प्राप्त गररएको रकमको ले िा एिुयल आधारमा राखिएकोमा पमछ
गएर सो व्यखिले सो रकम प्राप्त गने आफनो अमधकार छामड ददएमा
वा सो रकम सो व्यखिको ऋण दावी भएको अवस्थामा मनजले सो
ऋणलाई डुवेको ऋण मानी अपले िन गरे मा, वा

(ग)

िचन गररएको रकमको ले िा एिुयल आधारमा राखिएकोमा पमछ
गएर सो व्यखिले त्यस्िो िचन गने दावयत्व छामडददएमा वा सो िचन
ऋण दावी भएको अवस्थामा जुन व्यखिलाई सो ऋण मिनुन पने हो
सो व्यखिले ऋण ममन्त्हा ददएमा ।

(२)

कुनै व्यखिले दे हायका अवस्थामा मार कुनै रकम प्राप्त गने अमधकार त्याग

गनन वा सो व्यखिको ऋण दावीलाई डुवेको ऋणको रुपमा अपले िन गनन पाउनेछ:–
(क)

कुनै ववत्तीय सं स्था वा बैड्ढको ऋण दावीका हकमा सो ऋण दावी
िोवकएको मापदण्डहरू अनुसार डुवेको ऋणमा पररणि भएमा, र

(ि)

ु ानी
िण्ड (क) मा उखल्लखिि अवस्थामा बाहे क अन्त्य अवस्थामा भि
प्राप्त गनन सो व्यखिले सबै उपयुि उपायहरू अपनाएपमछ सो व्यखि
सो अमधकार वा ऋण दावी असुलउपर हुन नसक्ने कुरामा मनामसव
रुपमा ववश्वस्ि भएमा ।

२६.

दीघनकालीन करार अन्त्िगनि समावेश र कट्टी हुने रकमहरूमा औसि मनकाल्ने िररका: (१)
कुनै व्यखिलाई कुनै आय वर्नमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना
गने प्रयोजनको लामग सो व्यखिको दीघनकालीन करार अन्त्िगनि करारको सम्पन्न प्रमिशि
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अनुसार िमबि बृविको योग अनुसार समावेश हुने र िमबि बृविको योग अनुसार कट्टी
गररने अनुमामनि रकम, प्राप्त गररएको वा िचन गररएको मामननेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “दीघनकालीन करार” भन्नाले दे हाय बमोखजमको
अवस्थाको करार सम्िनु पछन:–
(क)

सो करारको बहाली अवमध बाह्र मवहनाभन्त्दा बढी भएको, र

(ि)

सो करार उत्पादन, जडान वा मनमानणका लामग वा त्यस्िो प्रत्येक
कामका सम्बन्त्धमा सम्बि सेवाको सम्पादनका लामग गररएको वा
समावेश नभएको करार बाहे कको प्रमिफल ववलखम्बि हुने करार ।

(२) प्रमिफल ववलखम्बि हुने करार, िमबि बृविको योग अनुसार समावेश हुने,
िमबि बृविको योग अनुसार कट्टा गररने, समावेश नभएको करार (एक्स्ल्कुडेड कन्त्ट्राक्ट) र
सम्पन्न प्रमिशिको करार िोवकए बमोखजम हुनेछ ।
पररच्छे द–७
रकमहरूको पररमाणीकरण, बााँडफाड र चारररीकरण
२७.

ु ानीलाई दे हायको रकम बराबरमा पररमाणीकरण
रकमहरूको पररमाणीकरण: (१) कुनै भि
गनुन पनेछ:–
(क)

कुनै एक व्यखिले

अको व्यखिलाई रब्य (मनी) वा सम्पखत्त

ु ानीको हकमा हस्िान्त्िररि रब्य र
हस्िान्त्िरण गरी गररएको भि
सम्पखत्तको बजार मूल्य बराबरको रकम,
(ि)

ु ानीको लामग िोवकए
दे हायका कुरा उपलब्ध गराए बापि भएको भि
बमोखजम मनधानरण हुने रकम वा रकम मनधानरण गने व्यवस्था
नगररएकोमा िण्ड (ङ) अनुसार मनधानरण हुने रकम:–
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(१)

ु ानी पाउने व्यखिको पूण न वा आंखशक रुपमा मनजी
भि
प्रयोजनका लामग प्रयोग गररएको वा प्रयोगको लामग उपलब्ध
भएको सवारी साधन, वा

(२)
(ग)

ु ानी पाउने व्यखिको लामग उपलब्ध गराइएको भवन ।
भि

ु ानी ददने व्यखिले गरे को
दे हायका कुरा उपलब्ध गराए बापि भि
िचनबाट भ ुिानी प्राप्त गने व्यखिको योगदान कटाई बााँकी हुन
आएको रकम:–
(१)

घरको रे िदे िकिान, भान्त्छे , सवारी चालक, माली वा अन्त्य घरे ल ु
सहायकको सेवा,

(२)

कुनै िाना, जलपान वा मनोरञ्जन, वा

(३)

ु ानी प्राप्त गने व्यखिको मनवासस्थानमा जडान गररएको
भि
धारा, ववजुली, टे मलफोन जस्िा सेवाहरू,

(घ)

कुनै आय वर्नमा भ ुिानी प्राप्त गनुन पने कुनै व्यखिले ऋण बापि
मिरे को ब्याज प्रचमलि ब्याज दर अनुसार मिनुन पने ब्याज रकमभन्त्दा
कम भएमा सो कम भएजमि रकम, र

(ङ)

ु ानी बाहे क अन्त्य
िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) मा उखल्लखिि भि
ु ानीको सम्बन्त्धमा भि
ु ानी पाउने व्यखिको सटृ ा िे स्रो व्यखिले
भि
ु ानी
भि

पाएमा

सामान्त्यिया

पाउने

फाइदाको

मूल्य

बराबरको

रकम ।
(२)

ु ानी आजनन गरे को,
उपदफा (१) को िण्ड (क) र (ङ) को सम्बन्त्धमा भि

प्राप्त गरे को, ददएको, बहन गरे को वा कर प्रयोजनको लामग अन्त्य रुपमा वहसाब गररएको
समयलाई नै रकमहरूको पररमाणीकरण भएको समय मामननेछ ।
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२८.

रुपैयााँमा पररविनन: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लामग कुनै व्यखिको आय िथा सो आय
मनधानरण गदान समावेश गररने र कट्टी गररने रकमहरू नेपाली रुपैयााँ बाहेक अन्त्य मुरामा
अंवकि गररएको भए त्यस्िो रकमलाई नेपाली रुपैयााँमा पररविनन गनुन पनेछ ।
(२)

कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा आय गणना गदान समावेश गररने वा कट्टी

गररने रकम नेपाली रुपैयााँ बाहे क अन्त्य मुरामा अं वकि गररएकोमा सो रकम प्राप्त गररएको,
िचन गररएको, ददएको, बुिाएको वा कर प्रयोजनको लामग अन्त्य कुनै वकमसमले वहसाब गदानका
बिि प्रचमलि ववमनमय दर अनुसार सो मुरालाई नेपाली रुपैयााँमा पररविनन गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफाको

प्रयोजनको लामग ववभागले मलखिि रुपमा सूचना जारी गरी अनुममि ददएकोमा कुनै व्यखिले
सो आय वर्नमा ववभागले िोकेको औसि ववमनमय दर प्रयोग गनन सक्नेछ ।
२९.

अप्रत्यि भ ुिानीहरू: कुनै व्यखिले दे हाय बमोखजम भ ुिानीकिान वा मनजसं ग सम्बि व्यखिले
गरे को भ ुिानीबाट अन्त्य व्यखिलाई फाइदा पुयानउने आशय रािेकोमा ववभागले मलखिि
ु ानी प्राप्त
रुपमा सूचना जारी गरे र त्यस्िो अन्त्य व्यखि वा मनददनष्ट गरे को व्यखिलाई सो भि
गने व्यखिको रुपमा मान्न सक्नेछ:–

३०.

(क)

ु ानीबाट अप्रत्यि रुपले फाइदा मलएमा, वा
कुनै भि

(ि)

ु ानी प्राप्त गने व्यखि मनददनष्ट गरे मा ।
कुनै भि

ु स्वाममत्वमा रहेको लगानी: कुनै व्यखिले अको व्यखिसं गको सं यि
ु स्वाममत्वमा रहे को
संयि
लगानीबाट आजनन गरे को आय गणना गने प्रयोजनको लामग आय गणना गदान समावेश वा
ु
कट्टी गररने रकमहरू सं यि
स्वाममत्व भएका व्यखिहरूको सो लगानीमा रहे को आ–आफ्नो
वहिको समानुपामिक आधारमा बााँडफााँड गनुन पनेछ ।

३१.

ु ानी लगायि दे हायका कुराहरू
िमिपूमिन बापिको भ ुिानीको चारररीकरण: मबमा बापिको भि
बापि कुनै व्यखि वा सो व्यखिको सम्बि व्यखिले कुनै िमिपूमिन रकम प्राप्त गरे कोमा सो
िमिपूमिन बापिको रकम प्राप्त गरे को समयमा त्यस्िो रकम अवस्था अनुसार रोजगारी,
व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गदान समावेश गनुन पनेछ:–
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(क)

कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट सो व्यखिले प्राप्त गरे को वा
प्राप्त हुन सक्ने कुनै आय वा सो आयको गणनामा समावेश हुने कुनै
रकम बापिको िमिपूमिन, वा

(ि)

कुनै व्यवसाय वा लगानीमा सो व्यखिलाई भएको वा हुनसक्ने
नोक्सानी वा सो व्यखिको आयको गणना गदान कट्टी हुने िचन रकम
बापिको िमिपूमिन ।

३२.

वावर्नक वृखत्त, वकस्िाबन्त्दी मबिी र ववत्तीय पट्टाृ अन्त्िगनिका भ ुिानीको चारररीकरण: (१)
वावर्नक वृखत्त वा वकस्िाबन्त्दी वविी अन्त्िगनि सम्पखत्त प्राप्त गने व्यखिबाट वा ववत्तीय पटृ ा
ु ानीलाई यस दफा
अन्त्िगनि कुनै सम्पखत्तको प्रयोग बापि कुनै व्यखिलाई गररएको भि
ाँ ी वफिान सरह व्यवहार गनुन पनेछ ।
बमोखजम ऋण दावी अन्त्िगनि ब्याज र पूज
ु ानीहरूलाई एकमुष्ट गणना गरी सोको कूल
(२) उपदफा (१) बमोखजमका सबै भि
योगलाई दे हाय बमोखजम दुई भागमा ववभाजन गनुन पनेछ:–
(क)

ु ानी वा कुनै
आवश्यकिा अनुसार वावर्नक वृखत्त बापिका सबै भि
सम्पखत्त वकस्िाबन्त्दी वविी गदान वा पटृ ामा ददाँदाको समयमा सो
ाँ ीगि भाग, र
सम्पखत्तको बजार मूल्य बराबर हुने पूज

(ि)

ाँ ीगि
ु ानीहरूको कूल योगबाट पूज
उपदफा (१) बमोखजमका सबै भि
भाग घटाउाँदा हुन आउने ब्याज भाग ।

(३)

उपदफा (२) बमोखजम वावर्नक वृखत्त, वकस्िाबन्त्दी वविी वा ववत्तीय पटृ ा

ाँ ीको भाग र ब्याजको
ददाँदाको समयमा नै वविेिाले वकस्िाबन्त्दी मनधानरण गदान स्पष्टरुपमा पूज
भाग छु ट्याई कूल भ ुिानी िामलका उपलब्ध गराउनु पनेछ । सो बमोखजमको िामलका
ाँ ीगि भागहरूलाई वावर्नक वृखत्त, वकस्िाबन्त्दी वविी वा
उपलब्ध गराउन नसक्नेले ब्याज र पूज
ववत्तीय पटृ ालाई छ छ मवहनामा जोड्दै लमगने ब्याजसवहिको ममखश्रि ऋणसरह मानी उपदफा
(१) बमोखजमका भ ुिानीहरूमा ववभाजन गनुन पनेछ ।
(४)

ु ानीको ऋणको
ममखश्रि ऋण मानी उपदफा (१) बमोखजम गररने भि

ु ानीको समयमा बुिाउन बााँकी सावााँ
अवमधभर ब्याजको दर एउटै हुने गरी प्रत्येक भि
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ाँ ी) मा ब्याजको अं श वहसाब गरी ऋणीले आंखशकरुपमा सावााँ र आंखशकरुपमा ब्याजको
(पूज
भ ुिानी गनुन पनेछ ।
(५) यस दफा बमोखजम ववत्तीय पटृ ा अन्त्िगनि पटृ ा गदान दे हायका शिन पुरा
गनुप
न नेछ ।
(क)

पटृ ा

सम्िौिामा

पटृ ाको

बहाली

अवमध

सवकएपमछ

स्वाममत्वको

हस्िान्त्िरण गररने वा पटृ ा मलने व्यखिले पटृ ाको अवमध समाप्त
ु ामनि मूल्यमा सो सम्पखत्त िररद गनन पाउने
भएपमछ मनखश्चि वा पूवाननम
ववकल्पको व्यवस्था भएको,
(ि)

पटृ ाको अवमध सो सम्पखत्तको उपयोगी आयुको पचहत्तर प्रमिशि भन्त्दा
बढी भएको,

(ग)

पटृ ाको अवमध समाप्त भएपमछ सो सम्पखत्तको अनुमामनि बजार मूल्य
पटृ ाको प्रारम्भमा रहे को सो सम्पखत्तको बजार मूल्यको बीस प्रमिशि
भन्त्दा कम भएको,

(घ)

सम्पखत्तको उपयोगी आयुको अखन्त्िम पच्चीस प्रमिशि आयुभन्त्दा अगावै
प्रारम्भ हुने पटृ ाको हकमा न्त्यू निम पटृ ा भ ुिानीको विनमान मूल्य
पटृ ाको अवमध प्रारम्भ हुाँदाको समयमा सो सम्पखत्तको बजार मूल्यको
नब्बे प्रमिशि बराबर वा सोभन्त्दा बढी भएको, वा

(ङ)

पटृ ा मलने व्यखिको लामग ववशेर् वकमसमले ियार गररएको सम्पखत्त र
पटृ ाको अवमध समाप्त भएपमछ सो सम्पखत्त पटृ ा मलने व्यखिलाई बाहे क
अन्त्य कुनै व्यखिलाई व्यवहाररक प्रयोग नहुने भएको ।

ु ानीलाई उपदफा (३) बमोखजम दुई
(६) उपदफा (१) बमोखजमको प्रत्येक भि
भागहरूमा ववभाजन गररनेछ र ऋण दाबी अन्त्िगनि ब्याज भागलाई बुिाएको वा बुिाउने
ाँ ीगि भागलाई पूज
ाँ ीको वफिानको रुपमा व्यवहार गनुन पनेछ ।
ब्याजको रुपमा र पूज
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(७)

ववत्तीय पट्टा अन्त्िगनि पट्टा मलने व्यखिलाई पटृ ा गररएको सम्पखत्तको स्वाममत्व

भएको व्यखि सरह मामननेछ र पटृ ा ददने व्यखिको पट्टा मलने व्यखि मामथ ऋण दावी सरह
मामननेछ ।
(८)

पटृ ा

भ ुिानीको

विनमान

मूल्यलाई

सामान्त्य

ब्याजदर

बराबरको

छु ट

(मडस्काउण्ट) दर प्रयोग गरी गणना गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: “पटृ ाको अवमध” भन्नाले पटृ ा मलने व्यखिले पटृ ा नवीकरण गराउन पाउने
अमिररि अवमध समेिलाई सम्िनु पछन ।
३३.

सम्बि व्यखिहरूबीच मूल्य हस्िान्त्िरण (ट्रान्त्सफर प्राइमस∙) र अन्त्य प्रबन्त्धहरू: (१) सम्बि
व्यखिहरूबीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्त्य बजार व्यवहार (आम्र्स ले न्त्थ)
अनुसार सञ्चालन गररएको भए मिनीहरूको लामग कायम हुनसक्ने करयोग्य आय वा बुिाउन
पने कर प्रमिववखम्बि हुने वकमसमले िी व्यखिहरूबीच आय गणना गदान समावेश वा कट्टी
गररने रकमहरू ववभागले मलखिि रुपमा सूचना जारी गरे र वविरण, मबमनयोजन वा बााँडफााँड
गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा उखल्लखिि कुनै कुरा गदान ववभागले दे हाय बमोखजम गनन

सक्नेछ:–
(क)

ु ानीको स्रोि र वकमसमलाई पुनाः
कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भि
चारररीकरण गनन, वा

(ि)

कुनै व्यवसाय सञ्चालन गनन कुनै व्यखिले मुख्य कायानलय िचन
लगायि गनुन परे को ववमभन्न िचनबाट, सम्बि व्यखि वा व्यखिहरूलाई
फाईदा

पुग्न

गएकोमा

त्यस्िो

िचन

व्यवसायको

कारोबारको

िुलनात्मक आधारमा सम्बि व्यखिहरूबीच बााँडफााँड गनन ।
३४.

आयको िण्डीकरण: (१) कुनै व्यखिले आफ्नो आय अको व्यखिसं ग ववभाजन गनन प्रयि
गरी सो बाट बुिाउनु पने करमा कुनै कमी आउने दे खिएमा दावयत्व घटी हुन नददन
ववभागले मलखिि रुपमा सूचना ददएर प्रत्येक व्यखिको आय गणना गदान समावेश वा कट्टी
गररने रकमहरू समायोजन गराउन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) मा उल्लेि भए बमोखजम व्यखि र सम्बि व्यखिबीच प्रत्यि

वा अप्रत्यि रुपमा एक वा बढी मध्यस्थ मनकायहरूद्वारा दे हायका रकमहरूको हस्िान्त्िरण र
सो हस्िान्त्िरणको प्रयोजनले सो व्यखि वा सम्बि व्यखिबाट बुिाउनु पने करमा कमी
ल्याउन आय ववभाजन गने प्रयि गरे को अवस्थाहरू समेिलाई जनाउनेछ:–
(क)

प्राप्त गररने रकम वा गररने िचनहरू, वा

(ि)

कुनै सम्पखत्त हस्िान्त्िरण गररमलने व्यखिले सो सम्पखत्तबाट प्राप्त गने
रकम वा उपभोग गने रकम वा सो सम्पखत्तको स्वाममत्व मलए बापि
ु ानी ।
व्यहोरे को िचन वा ददएको भि

(३)

ववभागले उपदफा (२) बमोखजम कुनै व्यखिले आय ववभाजन गनन िोजेको हो

वा होइन भन्ने कुरा यकीन गदान हस्िान्त्िरणका लामग गररएको कुनै पमन भ ुिानीको बजार
मूल्यको आधार मलनेछ ।
३५.

कर मुखि ववरुिको सामान्त्य मनयम: ववभागले यस ऐन बमोखजम कर दावयत्वको यकीन गने
प्रयोजनको लामग दे हायका कुराहरू गनन सक्नेछ:–
(क)

कर मुखि योजनाको भागको रुपमा गररएको वा गनन िोखजएको कुनै
प्रबन्त्ध वा प्रबन्त्धको कुनै भागलाई पुनाः चारररीकरण गनन,

(ि)

कुनै सारभूि आमथनक असर नदे िाउने कुनै प्रबन्त्ध वा प्रबन्त्धको कुनै
भागलाई वेवास्िा गनन, वा

(ग)

सारभूिित्व नदे िाउने कुनै प्रबन्त्ध वा प्रबन्त्धको भागलाई पुनाः
चारररीकरण गनन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “कर मुखि योजना” भन्नाले कर दावयत्वबाट मुखि
पाउने वा कर दावयत्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रबन्त्ध सम्िनु पछन ।
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पररच्छे द–८
सम्पखत्त र दावयत्वबाट प्राप्त िू द लाभको मनधानरण
३६.

सम्पखत्त िथा दावयत्वबाट प्राप्त िू द लाभ: (१) कुनै आय वर्नको लामग कुनै व्यखिको
व्यवसायको व्यावसावयक सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त िू द लाभको गणना सो आय
वर्नमा सो व्यवसायको व्यावसावयक सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त सबै लाभको
योगबाट दे हायका नोक्सानी कटाई गनुन पनेछ:–
(क)

व्यवसायको व्यावसावयक सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट सो वर्नमा
हुन गएको सबै नोक्सानीको योग,

(ि)

सो वर्नमा सो व्यखिको अन्त्य कुनै व्यवसायबाट हुन गएको िू द
नोक्सानी मध्ये अन्त्यर कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र

(ग)

कुनै

आय

वर्नमा

सो

व्यवसाय

वा

सो

व्यखिको

अन्त्य

कुनै

व्यवसायबाट ववगिमा हुन गएको िू द नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन
नसकेको नोक्सानी ।
(२)

कुनै आय वर्नको लामग कुनै व्यखिको लगानीको कर लाग्ने गैर व्यावसावयक

सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त िू द लाभको गणना सो आय वर्नमा सो लगानीको कर लाग्ने गैर
व्यावसावयक सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट दे हायको नोक्सानी कटाई गनुन
पनेछ:–
(क)

सो लगानीको कर लाग्ने गैर व्यावसावयक सम्पखत्तको मनसगनबाट सो
वर्नमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग,

(ि)

सो वर्नमा सो व्यखिको अन्त्य कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन
गएको िू द नोक्सानीमध्ये अन्त्यर कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र

(ग)

ववगिको कुनै आय वर्नमा सो व्यखिको सो लगानी, कुनै व्यवसाय वा
अन्त्य कुनै लगानीबाट हुन गएको िू द नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन
नसकेको नोक्सानी ।
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(३)

ववदे शी स्रोिको सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट हुन गएको नोक्सानीका

सम्बन्त्धमा कुनै व्यखिले उपदफा (१) वा (२) बमोखजम कट्टी गने दावी कुनै ववदे शी स्रोिको
सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त लाभको हदसम्म मार गनन सक्नेछ ।
(४)

कुनै व्यखिले उपदफा (१) वा (२) बमोखजम एकभन्त्दा बढी गणनामा

व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको िू द नोक्सानी उपदफा (१) वा

(२) बमोखजम कट्टी

गनन सक्ने भएमा मनजले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अं श कट्टी गने प्रयोजनको लामग
गणनाहरूको छनौट गनन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(१)

“िू द नोक्सानी” भन्नाले –
(क) कुनै व्यवसायको सम्बन्त्धमा कुनै आय वर्नमा सो व्यवसायको
व्यावसावयक सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट हुन गएको
नोक्सानी सो वर्नमा सो व्यवसायको व्यावसावयक सम्पखत्त वा
दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त लाभभन्त्दा बढी भए जमिकोेे रकम
सम्िनु पछन, र
(ि) कुनै लगानीको सम्बन्त्धमा कुनै आय वर्नमा सो लगानीको
करयोग्य गैर व्यावसावयक सम्पखत्तको मनसगनबाट हुन गएको
नोक्सानी सो वर्नमा सो लगानीको करयोग्य गैरव्यावसावयक
सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त लाभभन्त्दा बढी भए जमिको रकम
सम्िनु पछन ।

(२)

“कट्टी हुन नसकेको िू द नोक्सानी” भन्नाले

कुनै

व्यवसाय वा

लगानीको,–
(क) कुनै आय वर्नमा सो व्यवसाय वा लगानीको सो वर्नमा भएको
िू द नोक्सानी मध्ये उपदफा (१) को िण्ड (ि) वा (ग) वा
उपदफा २ को िण्ड (ि) वा (ग) बमोखजम कट्टी हुन नपाएको
नोक्सानी, र
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(ि) दफा २० को उपदफा (१) वा (२) को समय सीमाको
कारणले िचन ममन्त्हा पाउन नसवकने सो व्यवसाय वा लगानीको
सो दफाको उपदफा (७) बमोखजमको कुनै कट्टी हुन नसकेको
नोक्सानी सम्िनु पछन ।
३७.

सम्पखत्त िथा दावयत्वबाट भएको लाभ र नोक्सानी:

(१) कुनै सम्पखत्त वा दावयत्वको

मनसगनबाट हुन गएको कुनै व्यखिको लाभ मनसगनको समयमा सो सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको
िचनहरूको (आउट गोइङ्गस) योगभन्त्दा सो सम्पखत्त वा दावयत्व बापि प्राप्त आम्दानीकोेे योग
बढी भए जमिको रकम मानी गणना गनुन पनेछ ।
(२)

कुनै सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट हुन गएको कुनै व्यखिको नोक्सानी

मनसगनको समयमा सो सम्पखत्त वा दावयत्व बापि प्राप्त आम्दानीहरूको योगभन्त्दा सो सम्पखत्त
वा दावयत्व बापिको िचनको (आउट गोइङ्गस) योग बढी भए जमिको रकम मानी गणना गनुन
पनेछ ।
३८.

सम्पखत्त र दावयत्वहरू बापिको िचन र िू द िचन: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै
व्यखिको सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको िचनहरूमा दे हायका िचनहरू समावेश हुनेछन्:–
(क)

कुनै सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा दे हायका रकमहरू लगायि सो सम्पखत्त
प्राप्त गदान सो व्यखिबाट गररएका िचनहरू:–
(१)

सो सम्पखत्तको मनमानण वा उत्पादन गदान लागेको सम्बखन्त्धि
िचन, र

(२)

प्रामप्तको पररणामस्वरुप सो व्यखिको आय मनधानरण गदान
आयमा समावेश गररनु पने कुनै रकम ।

(ि)

सो सम्पखत्त वा दावयत्वको पररविनन, सुधार र ममनि सं भार गदान लागेको
िचन लगायि सो सम्पखत्त वा दावयत्वको स्वाममत्व मलाँदा मनजबाट
गररएको िचर ्, र सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा सो सम्पखत्तको ममनि सं भार
गदान लागेको िचन,
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(ग)

सो सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगन गदान मनजबाट गररएको िचन, र

(घ)

सो सम्पखत्त प्राप्त गदान वा दावयत्व बहन गदान र त्यस्िो सम्पखत्त वा
दावयत्व मनसगन गदान मनजबाट गररएका आकखस्मक िचनहरू ।
िर यस्िो िचनमा दफा २१ को उपदफा (१) को िण्ड
(क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बमोखजमका िचनहरू र आय मनधानरण गदान
कट्टी गनन सवकने हद सम्मका िचनहरू समावेश गनुन पने छै न ।

(२) कुनै िास समयमा कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका िू द िचनहरू सो समयमा
सो सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका सबै आम्दानीहरूको योगभन्त्दा सो सम्पखत्त वा दावयत्व
बापिको सबै िचनहरूको योग बढी भए जमिको रकमहरू मानी गणना गनुन पनेछ ।
(३) पररच्छे द–६ र ७ मा उखल्लखिि आय गणना गदान कट्टी गररने िचन रकमलाई
कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको िचन रकमको सन्त्दभनमा भए सरह मानी उपदफा (१)
बमोखजमका िचनहरूका सम्बन्त्धमा लागू हुने छन् ।
िर उखल्लखिि व्यवस्थाको सम्बन्त्धमा दफा २६ लागू हुने छै न ।
३९.

सम्पखत्त िथा दावयत्व बापिका आम्दानी र िू द आम्दानी: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै
व्यखिको सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका आम्दानीहरूमा दे हायका रकमहरू समावेश गनुन
पनेछ:–
(क)

मनजले दावयत्वको सम्बन्त्धमा दावयत्व वहन गदान प्राप्त गरे का रकमहरू,

(ि)

सम्पखत्तको मूल्य पररविनन वा न्त्यू न गरी वा दावयत्व बृवि गरी प्राप्त
गररएका रकमहरू लगायि सम्पखत्त प्राप्त गदान वा दावयत्व वहन गर्र्ने
सम्बन्त्धमा मनजबाट प्राप्त गररने रकमहरू, र

(ग)

सो सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगन सम्बन्त्धमा मनजले प्राप्त गरे को वा
प्राप्त गने रकमहरू ।
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िर यस्िो आम्दानीमा कर छु ट पाएको रकम, अखन्त्िम रुपमा
कट्टी हुने कर लागेको रकम वा सो व्यखिको आय मनधानरण गदान
आयमा समावेश गररने रकमहरू समावेश हुने छै नन् ।
(२) कुनै िास समयमा कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका िू द आम्दानीहरूमा सो
समयमा सो सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका िचनहरूको योगभन्त्दा सो सम्पखत्त वा दावयत्व
बापिका आम्दानीहरू बढी भए जमिको रकमहरू समावेश गनुन पनेछ ।
(३) पररच्छे द–६ र ७ मा उखल्लखिि ववर्यका सम्बन्त्धमा आय गणना गदान आयमा
समावेश गररने रकमलाई कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको आम्दानी रकमको सन्त्दभनमा भए
सरह मानी उपदफा (१) बमोखजम गनुन पनेछ ।
िर उखल्लखिि व्यवस्थाको सम्बन्त्धमा दफा २६ लागू हुने छै न ।
४०.

सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगन: (१) कुनै व्यखिको कुनै सम्पखत्तबाट स्वाममत्व हटे मा मनजले
सो सम्पखत्तको मनसगन गरे को मामननेछ । सम्पखत्तको मनसगनमा सो सम्पखत्तको स्वाममत्व भएको
व्यखिबाट सो सम्पखत्तको वविरण गररनु सो सम्पखत्त अन्त्य सम्पखत्त वा दावयत्वमा गामभनु,
वकस्िाबन्त्दी मबिीको माध्यमबाट मबिी गनुन वा ववत्तीय पटृ ा अन्त्िगनि कुनै अको व्यखिलाई
पटृ ामा ददइनु, रद्द गररनु, ववनास हुन,ु हराउनु, म्याद सवकनु वा समपनण गररनु जस्िा कायन समेि
समावेश गनुन पनेछ ।
(२) कुनै व्यखि कुनै दावयत्वको भारबाट हटे मा मनजले सो दावयत्वको मनसगन गरे को
मामननेछ । दावयत्वको मनसगनमा दावयत्व फछ्र्यौट, रि, मुि, समापन हुन ु वा अको दावयत्व वा
सम्पखत्तमा गामभनु जस्िा कायन समेि समावेश गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै व्यखिले कुनै
सम्पखत्त वा दावयत्वको दे हायका अवस्थाहरूमा मनसगन गरे को मामननेछ:–
(क)

प्राकृमिक व्यखिको सम्बन्त्धमा सो व्यखिको मृत्युको ित्काल अखघ,

(ि)

कुनै सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा सो सम्पखत्त बापिका आम्दानीहरूको योग
सो सम्पखत्त बापिका िचनहरूको योगभन्त्दा बढी भएमा,
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(ग)

ऋण दावी भएको सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा,–
(१)

बैड्ढ वा ववत्तीय सं स्थाको ऋण दावीको सम्बन्त्धमा िोवकए
बमोखजमका मापदण्ड अनुसार िराब ऋण हुन पुगेकोमा, र

(२)

अन्त्य कुनै अवस्थामा सो व्यखिले ऋण दावी असूलउपर नहुने
भनी मनामसव रुपमा ववश्वास गरे कोमा ।
िर सो ऋण दावी असूलउपर गनन सो व्यखिले सबै
उपयुि उपायहरू अवलम्बन गरी सकेको हुन पनेछ ।

(घ)

कुनै व्यखिले व्यावसावयक सम्पखत्त, गैर व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्त,
ह्रास योग्य सम्पखत्त वा व्यापार मौज्दािको वकमसम फेररने गरी त्यस्िो
सम्पखत्त मनजले प्रयोग गनन थाले को अवस्थामा सो सम्पखत्तको फेररएको
स्वरुप प्रयोग गनुन भन्त्दा ित्काल अखघ,

(ङ)

कुनै मनकायको सम्बन्त्धमा दफा ५७ बमोखजमका अवस्थाहरूमा, र

(च)

नेपालमा अवखस्थि जग्गा जममन वा भवन बाहेक, सो व्यखि गैर–
ु न्त्दा ित्काल अखघ ।
बामसन्त्दा व्यखि हुनभ

(४) उपदफा (१) बमोखजम कुनै व्यखिले कुनै ववत्तीय पटृ ा अन्त्िगनि कुनै सम्पखत्त
पटृ ामा ददएर सो सम्पखत्तको मनसगन गरे मा मनजले जुन व्यखिलाई सो सम्पखत्त पटृ ामा ददएको
हो त्यस्िो व्यखिले मनसगनको समयमा सो सम्पखत्तको स्वाममत्व प्राप्त गरे को मामननेछ ।
(५) सम्पखत्त िथा दावयत्वहरूको मनसगनबाट कुनै व्यखिले प्राप्त गरे को लाभ गणना गने
प्रयोजनको लामग दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि सो व्यखिको स्वाममत्वमा रहे का कुनै
सम्पखत्त बापिका िू द िचनहरूको रकम सो बिि उि सम्पखत्तको
प्रचमलि बजार मूल्य बराबर मामननेछ,
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(ि)

यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि कुनै व्यखिको दावयत्व बापिका िू द
आम्दानीहरू त्यस बिि उि दावयत्वको प्रचमलि बजार मूल्य
अनुसारको रकम बराबर मामननेछ ।

४१.

सम्पखत्त वा दावयत्वको थमौिी (ररटे न्त्सन) सवहिको मनसगन: कुनै व्यखिले दफा ४० को
उपदफा (३) को िण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) मा उखल्लखिि कुनै पमन िररकाले कुनै सम्पखत्त
वा दावयत्व मनसगन गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा,–
(१)

सो व्यखिलाई मनसगन बापि मनसगनको समयमा सो सम्पखत्तको
बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मामननेछ, र

(२)

सो समयसम्म सो सम्पखत्त बापि गररएका िू द िचनहरू
(आउट गोइङ्ग) प्रामप्त रकम बराबरको रकम भए सरह
मामननेछ ।

(ि)

दावयत्वको सम्बन्त्धमा,–
(१)

सो व्यखिलाई मनसगनको समयमा सो दावयत्वको बजार मूल्य
बराबरको रकम सो मनसगन बापि िचन गरे को मामननेछ, र

(२)

सो समयसम्म उपिण्ड (१) बमोखजम दावयत्व बापि गररएका
आम्दानीहरूलाई िचन रकम बराबरको भए सरह मामननेछ ।

४२.

वकस्िाबन्त्दी मबिी वा ववत्तीय पट्टाको माध्यमबाट मनसगन: कुनै व्यखिले कुनै सम्पखत्त कुनै
अको व्यखिलाई वकस्िाबन्त्दी मबिीको माध्यमबाट वा ववत्तीय पट्टा अन्त्िगनि पट्टामा ददई
मनसगन गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सम्पखत्त मनसगन गने व्यखिलाई मनसगनको समयमा सो सम्पखत्तको बजार
मूल्य बराबरको रकम सो मनसगनबाट प्राप्त भएको मामननेछ, र
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(ि)

मनसगनबाट सम्पखत्त प्राप्त गने व्यखिको उपिण्ड (क) बराबरको रकम
लागि परे को मामननेछ ।
िर दफा ४५ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था
लागू हुने छै न ।

४३.

पमि, पिी वा पूव न पमि, पूव न पिी लाई सम्पखत्तको हस्िान्त्िरण: सम्बन्त्ध मबच्छे द भएको वा अं श
मलई मभन्न बसेको कुनै प्राकृमिक व्यखिले मनजको पमि, पिी वा पूव न पमि, पूव न पिीलाई
सम्पखत्त हस्िान्त्िरण गरी सम्पखत्तको मनसगन गरे मा र सो पमि, पिी वा पूव न पमि, पूव न पिीले यो
दफा लागू गररपाउन मलखिि रुपमा छनौट गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले मनसगनको ित्काल अखघ सो सम्पखत्त बापि भएका िू द
िचनहरू बराबरको रकम सो मनसगन बापि प्राप्त गरे को मामननेछ, र

(ि)

िण्ड (क) बराबरको रकम हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त प्राप्त गने
व्यखिको लागि परे को मामननेछ ।

४४.

मृत्यु पश्चाि सम्पखत्तको हस्िान्त्िरण: कुनै प्राकृमिक व्यखिको मृत्यु भई कुनै सम्पखत्तको
स्वाममत्व अको व्यखिमा हस्िान्त्िरणबाट मनसगन गररएकोमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले सो मनसगनका समयमा सो सम्पखत्तको प्रचमलि बजार मूल्य
बराबरको रकम मनसगन बापि प्राप्त गरे को मामननेछ, र

(ि)

हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त प्राप्त गने व्यखिको िण्ड (क) बराबरको
रकम लागि परे को मामननेछ ।

४५.

सम्बि व्यखिहरूबीचको हस्िान्त्िरण र अन्त्य गैर बजार हस्िान्त्िरणहरू: (१)

कुनै

व्यखिले

कुनै सम्पखत्त सम्बि व्यखिलाई वा कुनै अन्त्य व्यखिलाई कुनै प्रमिफल नमलई हस्िान्त्िरण
गरी सो सम्पखत्त मनसगन गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले सो सम्पखत्तको मनसगनबाट सो सम्पखत्तको मनसगन हुन ु
ित्काल अखघ सो सम्पखत्तको बजार मूल्य वा सो सम्पखत्त बापि भएको
िू द िचनमध्ये जुन बढी हुन्त्छ सो रकम प्राप्त गरे को मामननेछ, र
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(ि)

िण्ड (क) मा उल्ले ि भए बराबरको रकम हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त
प्राप्त गने व्यखिको लागि परे को मामननेछ ।
िर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो
व्यवस्था लागू हुने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै व्यखिले व्यावसावयक
सम्पखत्त, गैर व्यावसावयक कर लाग्ने सम्पखत्त वा व्यापाररक मौज्दािका रुपमा रहेको
सम्पखत्तको स्वाममत्व सम्बि व्यखिलाई हस्िान्त्िरण गरी मनसगन गरे मा र उपदफा (६)
बमोखजमका कुराहरू पूरा भएमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो मनसगनको ित्काल अखघ सो सम्पखत्त बापि भएको िू द िचन
बराबरको रकम सो मनसगन बापि सो व्यखिले प्राप्त गरे को मामननेछ, र

(ि)

िण्ड (क) मा उल्ले ि भए बराबरको रकम हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त
प्राप्त गने व्यखिको लागि परे को मामननेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन उपदफा (६) बमोखजमका
कुराहरू

पूरा

गरी

कुनै

व्यखिले

ह्रासयोग्य

सम्पखत्तको

स्वाममत्व

सम्बि

व्यखिलाई

हस्िान्त्िरणबाट मनसगन गरे मा वा त्यस्िो सम्पखत्त सो ह्रास योग्य सम्पखत्तको कुनै समूहमा पने
भएमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले सो मनसगन हुाँदाका बिि अनुसूची–२ को दफा ४
बमोखजम सो समूहको घट्दो प्रणालीको बााँकी मूल्य बराबरको रकम
सो मनसगन बापि प्राप्त गरे को मामननेछ, र

(ि)

िण्ड (क) मा उल्ले ि भए बराबरको रकम हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त
प्राप्त गने व्यखिको लागि परे को मामननेछ ।

(४) कुनै व्यखिले यस दफा बमोखजम कुनै दावयत्व सम्बि व्यखिलाई हस्िान्त्िरण
गरी वा अन्त्य कुनै व्यखिलाई कुनै मूल्य नमलई हस्िान्त्िरण गरी सो दावयत्वको मनसगन गरे मा
दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
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(क)

ु न्त्दा
सो व्यखिको सो मनसगन बापि बजार मूल्य वा सो मनसगन हुनभ
ित्काल अखघको सो दावयत्व बापि भएको िू द आम्दानी मध्ये जुन
घटी हुन्त्छ सो रकम बराबर लागि परे को मामननेछ, र

(ि)

जुन व्यखिलाई सो दावयत्व हस्िान्त्िरण गररएको हो सो व्यखिले उि
दावयत्व बराबरको रकम सो दावयत्व मलाँदाको सम्बन्त्धमा प्राप्त गरे को
मामननेछ ।
िर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो
व्यवस्था लागू हुने

छै न ।

(५) कुनै व्यखिले उपदफा (६) मा उखल्लखिि कुराहरू पूरा गरी आ नो कुनै
व्यवसायबाट आय आजनन गदान मलएको कुनै दावयत्व सम्बि व्यखिलाई हस्िान्त्िरण गरी
मनसगन गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले उि मनसगनको ित्काल अखघ सो दावयत्व बापि गरे को
िू द आम्दानी बराबरको रकम सो मनसगनको लामग सो व्यखिको
लागि परे को मामननेछ, र

(ि)

सो सम्बि व्यखिले

सो दावयत्व मलने सम्बन्त्धमा उि रकम

बराबरको प्रामप्त गरे को मामननेछ ।
(६) उपदफा (२), (३) र (५) को प्रयोजनको लामग दे हाय बमोखजमका कुराहरू पूरा
गरे को हुन ु पनेछ:–
(क)

मनसगन गररएको व्यावसावयक सम्पखत्त, व्यापार मौज्दाि वा व्यवसायको
ह्रासयोग्य सम्पखत्त मनसगन गने व्यखिबाट हस्िान्त्िरण गररएको ित्काल
पमछको सम्बि व्यखिको व्यावसावयक सम्पखत्त, व्यापार मौज्दाि वा
व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पखत्त हुनेछ ।

(ि)

मनसगन गररएको गैर व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्त वा कुनै लगानीको
ह्रासयोग्य सम्पखत्त मनसगन गने व्यखिबाट हस्िान्त्िरण गररएको ित्काल
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पमछको सम्बि व्यखिको व्यावसावयक सम्पखत्त, गैर व्यावसावयक
करयोग्य सम्पखत्त ह्रासयोग्य सम्पखत्त वा व्यापार मौज्दाि हुनेछ ।
(ग)

कुनै दावयत्वको हकमा सम्बि व्यखिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट
आय आजननका लामग सो सम्बि व्यखिलाई सो दावयत्व हस्िान्त्िरण
गनुन पनेछ ।

(घ)

हस्िान्त्िरणको बििमा सो हस्िान्त्िरण गने व्यखि र सम्बि व्यखि
बामसन्त्दा भएको हुन ु पछन िथा सम्बि व्यखि कर छु ट पाउने व्यखि
भएको हुन ु हुदैन ।

(ङ)

सो सम्पखत्तमा मनवहि स्वाममत्व वा सो दावयत्वमा मनवहि भार अवस्था
अनुसार कखम्िमा पचास प्रमिशि रवहरहनु पनेछ, र

(च)

अवस्था अनुसार उपदफा (२), (३) वा (५) अनुसारको छनौट लागू
गनन सो व्यखि िथा सम्बि व्यखि दुवैबाट मलखिि रुपमा अनुरोध
गनुन पनेछ ।

४६.

सम्पखत्त वा दावयत्वको प्रमिस्थापन सवहिको अस्वेखच्छक मनसगन: (१) कुनै व्यखिले दफा ४०
को उपदफा (१) मा उखल्लखिि िररकाहरूमध्ये कुनै पमन िररकाले कुनै सम्पखत्त अस्वेखच्छक
रुपमा मनसगन गरे को एक वर्नमभर सो सम्पखत्तको बदलामा सोही वकमसमको अको सम्पखत्तको
स्वाममत्व प्राप्त गरी यो दफा लागू हुन मलखिि रुपमा अनुरोध गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले दे हाय बमोखजमको रकमहरूको योग बराबरको रकम सो
मनसगन बापि प्राप्त गरे को मामननेछ:–
(१)

ु न्त्दा ित्काल अखघ सो सम्पखत्त बापिका िू द िचन,
मनसगन हुनभ
र

(२)

सो प्रमिस्थावपि सम्पखत्त प्राप्त गदान गररएको िचन भन्त्दा सो
मनसगनबाट प्राप्त गररएको रकम बढी भए यस्िो बढी भए जमि
रकम, र
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(ि)

सो व्यखिले

प्रमिस्थावपि सम्पखत्त

प्राप्त गदान

दे हाय

बमोखजमको

रकमहरूको योग बराबरको रकम िचन गरे को मामननेछ:(१)

मनसगन

ु न्त्दा
हुनभ

ित्काल

अखघ

मनसगन

गररएको

सम्पखत्त

बापिका िू द िचनहरू, र
(२)

सो मनसगनबाट प्राप्त

गररएको रकमभन्त्दा सो

प्रमिस्थावपि

सम्पखत्त प्राप्त गदान भएको िचन बढी भए यस्िो बढी भए जमि
िचन ।
(२) कुनै व्यखिले दफा ४० को उपदफा (२) मा उखल्लखिि िररकाहरूमध्ये कुनै
पमन िररकाबाट कुनै दावयत्व अस्वैखच्छक रुपमा मनसगन गरे को एक वर्नमभर सो दावयत्वको
सटृ ामा सोही वकमसमको अको दावयत्व वहन गरी यो दफा लागू हुन मलखिि रुपमा अनुरोध
गरे मा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले उपिण्ड (१) मा उखल्लखिि रकमबाट उपिण्ड (२)
मा उखल्लखिि रकम घटाई हुन आउने रकम सो मनसगन बापि िचन
गरे को मामननेछ ।
(१)

मनसगनको ित्काल अखघ सो दावयत्व बापिको िू द आम्दानीहरू
बापिको रकम,

(२)

सो प्रमिस्थावपि दावयत्व मलाँदा प्राप्त गररएको रकमभन्त्दा सो
मनसगन गदान भएको िचन बढी भए यस्िो बढी भए जमिको िचन
रकम,

(ि)

सो व्यखिले प्रमिस्थावपि दावयत्व मलाँदा दे हाय बमोखजमको रकमहरूको
योग बराबरको रकम प्राप्त गरे को मामननेछ:–
(१)

मनसगन

ु न्त्दा
हुनभ

ित्काल

बापिका िू द आम्दानीहरू, र
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(२)

मनसगन गदान भएको िचन भन्त्दा प्रमिस्थावपि दावयत्व मलाँदा प्राप्त
गररएको रकम बढी भए यस्िो बढी भए जमिको रकम ।

(३)

कुनै

मनकायमा

रहे को

वहिको

पररविनन

वा

मनकायको

पुनमननमानणको फलस्वरुप सो मनकायको एउटा वहिको अको
वहि (सेक्यूररटी) बाट प्रमिस्थापना भई अस्वैखच्छक मनसगन
मसजनना हुने अवस्थाहरू िोवकए बमोखजम हुनेछ ।
४७.

सम्पखत्त र दावयत्व गामभई हुने मनसगन: (१) कुनै व्यखिले कुनै सम्पखत्त प्राप्त गरे को वा दावयत्व
वहन गरे को पररणामस्वरुप सो व्यखिको स्वाममत्वमा भएको अको कुनै सम्पखत्त वा वहन
गरे को अको कुनै दावयत्व समाप्त भई वा गामभई मनसगन भएमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

ु न्त्दा ित्काल अखघ गामभने सम्पखत्त वा दावयत्व बापिका
मनसगन हुनभ
िू द िचनहरू भएकोमा सो व्यखिले,
(१)

गामभने सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनका सम्बन्त्धमा सो िू द
िचन बराबरको रकम प्राप्त गरे को मामननेछ ।
िर यस्िो रकम उि गामभएको दावयत्व बापि मनजले
प्राप्त गरे को रकमभन्त्दा बढी हुने छै न ।

(२)

गामभएको सम्पखत्तको स्वाममत्व धारण वा दावयत्वको भार वहन
गदान उि रकम बराबरको रकम िचन गरे को मामननेछ ।

(ि)

गामभने दावयत्वको सम्बन्त्धमा सो दावयत्वको मनसगनको ित्काल अखघ
गामभने दावयत्व बापि िू द आम्दानीहरू भएकोमा सो व्यखिले:–
(१)

गामभने दावयत्वको मनसगन बापि सो िू द आम्दानी बराबरको
रकम िचन गरे को मामननेछ ।
िर गामभएको सम्पखत्तको हकमा सो सम्पखत्त प्राप्त गदान
मनजले िचन गरे को रकम भन्त्दा बढी हुन ु हुंदैन ।
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(२)

गामभएको सम्पखत्तको स्वाममत्व धारण वा दावयत्वको भार िहण
गदान उि रकम बराबरको रकम प्राप्त गरे को मामननेछ ।

(२)

उपदफा (१) मा उखल्लखिि कुराहरूको प्रमिकूल नहुने गरी सो उपदफा

दे हायका अवस्थाहरूमा समेि लागू हुनेछ:–
(क)

सो व्यखिले कुनै सम्पखत्त प्राप्त गने वा मबिी गने कायन गरे मा,

(ि)

सो व्यखिबाट पटृ ामा ददइएको सम्पखत्तको प्रामप्त गरे मा, र

(ग)

हस्िान्त्िरण

गररमलने

व्यखिबाट

जमानि

ददइएको

दावयत्वको

हस्िान्त्िरण भएमा ।
४८.

ववभाजनबाट हुने सम्पखत्त र दावयत्वको मनसगन: कुनै व्यखिबाट स्वाममत्व प्राप्त गररएको कुनै
सम्पखत्तसं ग सम्बखन्त्धि अमधकार वा वहन गररएको दावयत्वसं ग सम्बखन्त्धि भारहरू कुनै सम्पखत्त
वा सोको कुनै भागको पटृ ाको माध्यमबाट समेि अन्त्य कुनै व्यखिमा मसजनना भएमा दे हाय
बमोखजम हुनेछ:–
(क)

अमधकार वा भारहरू स्थायी भएकोमा सो पवहलो व्यखिले सो सम्पखत्त
वा दावयत्वको कुनै भाग मनसगन गरे को िर कुनै नयााँ सम्पखत्त वा
दावयत्व प्राप्त नगरे को मामननेछ, र

(ि)

अमधकार वा भारहरू अस्थायी वा सांयोमगक भएकोमा सो पवहलो
व्यखिले सो सम्पखत्त वा दावयत्वको कुनै भाग मनसगन गरे को मामनने
छै न ।
िर अवस्था अनुसार नयााँ सम्पखत्त प्राप्त गरे को वा नयााँ दावयत्व
मलएको मामननेछ ।

४९.

िचन िथा आम्दानीहरूको बााँडफााँडबाट हुने मनसगन: (१) कुनै

व्यखिले

दे हाय

बमोखजमको

अवस्थामा कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व प्राप्त गदान, वहन गदान वा मनसगन गदान गररएको िचन वा
आम्दानीहरू अवस्थानुसार प्रामप्त, वहन वा मनसगनको समयमा बजार मूल्यको आधारमा सम्पखत्त
र दावयत्वहरूबीच बााँडफााँड गनुन पनेछ:–
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(क)

एकै समयमा एक वा बढी सम्पखत्त प्राप्त गरे मा वा एक वा बढी
दावयत्व िहण गरे मा, वा

(ि)
(२)

एकै समयमा एक वा बढी सम्पखत्त वा दावयत्व मनसगन गरे मा ।

कुनै सम्पखत्तको स्वाममत्व धारण गने वा दावयत्व वहन गने व्यखिले सो

सम्पखत्त वा दावयत्वको कुनै भाग मनसगन गरे मा सो मनसगनको ित्काल अखघको सो सम्पखत्त वा
दावयत्वको िू द िचन वा िू द आम्दानीहरूलाई मनसगन गररएको सम्पखत्त वा दावयत्वको भाग र
बााँकी रहे को भागमा अवस्था अनुसार मनसगनको ित्कालपमछको सोको बजार मूल्यको
आधारमा बााँडफााँड गनुन पनेछ ।
पररच्छे द–९
प्राकृमिक व्यखि सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्था
५०.

दम्पखत्त: (१) बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखि र सो व्यखिको बामसन्त्दा पमि वा पिी दुवैले मलखिि
सूचना ददएर कुनै िास आय वर्नमा कर प्रयोजनको लामग एउटै प्राकृमिक व्यखिको रुपमा
मामनने गरी छनौट गनन सक्नेछन् ।
(२) कुनै आय वर्नको सम्बन्त्धमा उपदफा (१) मा उखल्लखिि व्यवस्था छनौट गने
ु रुपमा
दम्पिीमध्ये पमि वा पिीले सो वर्नमा बुिाउनु पने करको लामग एक अकोप्रमि सं यि
र छु ट्टाछु ट्टै रुपमा खजम्मेवार हुनेछन् ।

५१.

और्मध उपचार बापि कर ममलान: (१) कुनै प्राकृमिक बामसन्त्दा व्यखिले मनजको लामग आफैं
वा अन्त्य कुनै व्यखि माफनि गरे को स्वीकृि और्मध उपचार िचनको लामग कुनै आय वर्नमा
और्मध उपचार बापि कर ममलान गनन दावी गनन सक्नेछ ।
(२)

कुनै आय वर्नमा प्राकृमिक व्यखिको और्मध उपचार बापि कर ममलानको

रकम उपदफा (१) बमोखजमको स्वीकृि और्मध उपचार िचन रकमको पन्त्र प्रमिशिको दरले
हुने रकममा उपदफा (४) मा उखल्लखिि कुनै रकम भए सो समेि जोडी गणना गनुन
पनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै आय वर्नमा

प्राकृमिक व्यखिबाट दावी गररएको और्मध उपचार बापि कर ममलान रकम िोवकएको
सीमाभन्त्दा बढी हुने छै न ।
(४)

कुनै आय वर्नमा कुनै प्राकृमिक व्यखिको हकमा दे हायका हदसम्म िण्ड

(क) र (ि) मा उल्ले ि भए बमोखजम बढी भएको रकम खजम्मेवारी सारी आगामी वर्नहरूमा
उपदफा (२) बमोखजमको रकममा समावेश गनन सवकनेछ:–
(क)

उपदफा (२) बमोखजमको रकम उपदफा (३) बमोखजमको सीमाभन्त्दा
बढी भएमा यस्िो बढी भएको रकम, र

(ि)

सो वर्नमा दफा ३ को िण्ड (क) बमोखजमको व्यखिले दाखिला गनुन
पने कर रकम कम भएको कारणले सो व्यखिले और्मध उपचार
बापि कर ममलान उपयोग गनन नसक्ने हदसम्मको रकम ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “स्वीकृि और्मध उपचार
िचन” भन्नाले िोवकए बमोखजमको स्वीकृि और्मध उपचार िचन सम्िनु
पछन ।
पररच्छे द–१०
मनकायहरूका लामग ववशेर् व्यवस्था

५२.

मनकायहरूका सम्बन्त्धमा लागू हुने करका मसिान्त्िहरू: (१) कुनै मनकाय कर दाखिला गने
प्रयोजनको लामग त्यसको वहिामधकारीभन्त्दा छु ट्टै रुपमा खजम्मेवार हुनेछ ।
(२) मनकायबाट हुने वविरण दफा ५३ मा उल्ले ि भए बमोखजम हुनेछ र त्यसरी हुने
वविरणमा दफा ५४ बमोखजम यसका वहिामधकारीलाई कर लगाइनेछ ।
(३) मनकायबाट प्राप्त गररएको रकम र व्यहोररएको िचन रकम मनकायले अन्त्य
व्यखिको लामग प्राप्त गरे को वा नगरे को वा िचन व्यहोरे को वा नव्यहोरे को जे जस्िो भए पमन
मनकायले प्राप्त गरे को र व्यहोरे को मामननेछ ।
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(४) मनकायको स्वाममत्वमा रहेको सम्पखत्त र वहन गररएका दावयत्वलाई सोही
मनकायको स्वाममत्व वा भारमा रहे को मामननेछ । यस्िो स्वाममत्वमा रहे को सम्पखत्त र वहन
गररएका दावयत्वलाई अन्त्य कुनै व्यखिको स्वाममत्व वा भारमा रहे को मामनने छै न ।
(५) मनकायको आयको लामग त्यसको व्यवस्थापक, वहिामधकारी वा मनकाय जो सुकैले
दाखिला गरे को ववदे शी आयकर सो मनकायले दाखिला गरे को मामननेछ ।
(६) कुनै मनकाय र यसका व्यवस्थापक िथा वहिामधकारीबीचको कारोबारलाई
पररच्छे द–७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्त्यिा ददइनेछ ।
५३.

मनकायबाट हुने वविरण: (१)

मनकायबाट हुने वविरणमा दे हायका कुराहरू समावेश गनुन

पनेछ:–
(क) मनकायबाट आफ्नो कुनै वहिामधकारीलाई कुनै पमन है मसयिले गररएको
ु ानी, वा
भि
(ि)

ाँ ीकरण ।
मुनाफाको पूज

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफाको िण्ड (क)
मा उल्ले ि भएको कुनै भ ुिानी मनम्न अवस्थाहरूमा मार वविरण भएको मामननेछ:–
(क)

मनकायबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रमिफलको सटृ ामा वहिामधकारीले उि
ु ानी गरे को रकमभन्त्दा सो भ ुिानी बढी भएमा, र
मनकायलाई भि

(ि)

सो भ ुिानीमा मनम्न रकमहरू समावेश नभएमा:–
(१)

वहिामधकारीको आयको गणना गदान समावेश भएका रकमहरू,

(२)

वविरणको कारणले बाहेक अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी भएको
ु ानीहरू ।
भि

(३)

कुनै मनकायको वविरणले सो मनकायको सम्पखत्त र दावयत्वको मूल्य घटाउने

ाँ ीको वफिान मामननेछ ।
भएमा मार त्यस्िो वविरण मुनाफाको वविरण वा पूज

68

www.lawcommission.gov.np
(४)

दे हायका कुनै अवस्थामा कुनै मनकायको वविरणलाई दफा ५५ को अधीनमा

रही मुनाफाको वविरण मामननेछ:–
(क)

उपदफा (३) मा उखल्लखिि वकमसमको वविरण भएमा र वविरणको
ाँ ीकृि गररएको
समयमा मनकायको दावयत्वको बजार मूल्य िथा पूज
मुनाफा

समेि

समावेश

भएको

ाँ ी
पूज

योगदान

रकमको

जम्मा

रकमभन्त्दा सम्पखत्तको बजार मूल्य बमोखजमको रकम बढी भएमा,
(ि)
(५)

ाँ ीकरण भएमा ।
मुनाफाको पूज

उपदफा (३) मा उखल्लखिि वविरण मुनाफाको वविरण नभएको हदसम्म

ाँ ी वफिान भएको मामननेछ ।
पूज
(६)

ाँ ीको वफिान नभएको हदसम्म सो मनकायको लाभांश
कुनै मनकायको वविरण पूज

मामननेछ ।
ाँ ीकरण” भन्नाले बोनस शेयर वा
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “मुनाफाको पूज
यस्िै कुनै वहि जारी गरी पूखाँ जकृि गरे को वा सो मनकायको वहिको च ुिा रकममा बृवि
ाँ ी िािामा नाफालाई आम्दानी बााँधेको समेिलाई
गरे को वा मनकायको वप्रममयम िथा पूज
जनाउाँछ ।
५४.

लाभांशको कर: (१)

बामसन्त्दा मनकायले वविरण गरे को लाभांशमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

कुनै कम्पनीको शेयरवालालाई अखन्त्िम रुपमा कर कट्टीको
ववमधले कर लाग्नेछ, र

(ि)

अन्त्य मनकायहरूलाई कर लाग्ने छै न ।

(२) कुनै गैर बामसन्त्दा मनकायले कुनै बामसन्त्दा वहिामधकारीलाई वविरण गरे को
लाभांशलाई सो वहिामधकारीको आयको गणना गदान समावेश गरी कर लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन बामसन्त्दा कम्पनीले कर
छु ट हुने सं स्थालाई वविरण गरे को लाभांश बाहे क अरु बामसन्त्दा कम्पनीलाई लाभांश वविरण
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गदान लाभांश पाउने बामसन्त्दा कम्पनीले लाभांश वविरण गने बामसन्त्दा कम्पनीको पच्चीस
प्रमिशि वा सोभन्त्दा बढी मिामधकारमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले एक वा बढी आफैं वा
सम्बि मनकाय माफनि मनयन्त्रण गरे मा त्यस्िो बामसन्त्दा कम्पनीलाई वविरण गररएको
लाभांशमा कर लाग्ने छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन सो उपदफा दे हायको
अवस्थामा लागू हुने छै न:–
(क)

लाभांश वविरण गने कम्पनीको मबमोचनीय (ररमडममवेवल) शेयरको
स्वाममत्वका कारण कुनै कम्पनीलाई वविरण गररएको लाभांश ।

(ि)

दफा ५८ मा उल्लेि गररएको लाभांश ।

(५) कुनै मनकायको वहिामधकारीको वहि बापि प्राप्त हुने पररच्छे द–८ बमोखजमका
ाँ ीको वफिान रकम समावेश गनुन
आम्दानीहरूमा सो वहि बापि कुनै मनकायबाट गररएको पूज
पनेछ ।
िर मनकायले वविरण गरे को लाभांश समावेश गनुन पने छै न ।
५५.

मनकायको मबघटन: (१) कुनै मनकायको मबघटनको िममा वहिहरूको मनसगन हुाँदा कुनै
वहिामधकारीले पाउने नाफाको अं श र योगदान गरे को पूखाँ जको अं शको अनुपािमा गरे को
वविरणलाई मनम्न सबै अवस्थाहरू पूरा भएमा सो मनकायको आंखशक लाभांश र आंखशक
ाँ ीको भ ुिानी मामननेछ ।
पूज
(क)

प्रचमलि कानूनको प्रविया पूरा गरी कुनै मनकायले आ नो वहि िररद
गरे को वा कुनै मनकायको मबघटन भएको कारणबाट समेि सो
मनकायमा रहे को वहिको िारे जी, मोचन वा समथननको सम्बन्त्धमा
त्यस्िो मनकायबाट कुनै वविरण गररएको,

(ि)

पूणन मबघटन भएकोमा बाहे क सो मनकायको मुनाफाको अं शमा
वहिामधकारीहरूको अमधकारको उपयुि अनुपािमा वविरणको गणना
नभएको वा मनामसव रुपमा हुन नसकेको, र
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(ग)

सो मनसगनपमछ सो वविरण प्राप्त गने सो वहिामधकारी सो मनकायसं ग
सम्बि व्यखि नभएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कुनै मनकायमा रहेको कुनै
वहिामधकारीको वहि सो मनकायले प्रचमलि कानून बमोखजम मान्त्यिा प्राप्त मधिोपर मबमनमय
बजार माफनि िररद गरी उि वहिामधकारीलाई गरे को वविरणमा सो उपदफा र दफा ५३
को व्यवस्था लागू हुने छै न ।
५६.

मनकाय र वहिामधकारीबीचको कारोबार: (१) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै मनकाय िथा
सो मनकायको वहिामधकारीबीच एक अकानमा वविरणको कुनै िररका वा अन्त्य कुनै वकमसमले
सम्पखत्तको स्वाममत्वको हस्िान्त्िरणबाट सम्पखत्त मनसगन भएमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

ु न्त्दा ित्काल
सम्पखत्त हस्िान्त्िरणकिानले सो सम्पखत्तको मनसगन हुनभ
अखघको बजार मूल्य सरहको रकम सो मनसगनबाट प्राप्त गरे को
मामननेछ, र

(ि)

सम्पखत्त हस्िान्त्िरण गररमलने व्यखिको सो सम्पखत्त प्राप्त गदान िण्ड
(क) मा उल्लेि भए बराबरको रकम लागि परे को मामननेछ ।

(२) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै मनकाय र सो मनकायको कुनै वहिामधकारीबीच
एक अकानमा कुनै दावयत्वको हस्िान्त्िरणबाट सो दावयत्वको मनसगन भएमा दे हाय बमोखजम
हुनेछ:–
(क)

ु न्त्दा ित्कालअखघको
दावयत्व हस्िान्त्िरणकिानको सो दावयत्व मनसगन हुनभ
बजार मूल्य सरहको रकम सो दावयत्व मनसगन गदान लागि परे को
मामननेछ, र

(ि)

दावयत्व हस्िान्त्िरण गररमलने सो व्यखिले दावयत्व मलाँदा िण्ड (क) मा
उल्ले ि भए बराबरको रकम प्राप्त गरे को मामननेछ ।
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(३) कुनै मनकायले कुनै वहिामधकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहे कको लाभांश
वविरण गरे मा त्यस्िो लाभांशको रकमलाई सो मनकायको आय गणना गदान समावेश गनुन
पनेछ ।
िर िोवकएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्ले ि गररएको कुरा लागू नहुने गरी
व्यवस्था गनन सवकनेछ ।
५७.

मनयन्त्रणमा पररविनन: (१) कुनै मनकायको मबगि िीन वर्न अखघसम्मको स्वाममत्वको िुलनामा
पचास प्रमिशि वा सोभन्त्दा बढी स्वाममत्व पररविनन भएमा सो मनकायले आफ्नो स्वाममत्वको
सम्पखत्त वा आफूले वहन गरे को दावयत्व मनसगन गरे को मामननेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्ले ि भए बमोखजम कुनै मनकायको स्वाममत्व पररविनन भएमा
त्यस्िो पररविनन पमछ सो मनकायलाई दे हायका कायन गनन अनुममि ददइने छै न:–
(क)

ु न्त्दा अखघ सो मनकायबाट िचन गररएका
स्वाममत्वको पररविनन हुनभ
दफा १४ को उपदफा (३) बमोखजम अगामड साररएको ब्याज कट्टा
गनन,

(ि)

ु न्त्दा अखघ सो मनकायलाई हुन गएको
स्वममत्वको पररविनन हुनभ
नोक्सानी दफा २० बमोखजम कट्टा गनन,

(ग)

स्वाममत्वका पररविननपमछ हुन गएको नोक्सानीलाई दफा २० को
उपदफा (४), दफा ५९, वा ६० बमोखजम त्यस्िो स्वाममत्वको
पररविनन अखघको कुेुनै आय वर्नमा पछामड लै जान,

(घ)

ु खघ दफा २४ को उपदफा (४) को िण्ड
स्वाममत्व पररविनन हुनअ
(क)

बमोखजम

कुनै

रकम

वा

िचन

बापि

वहसाब

गरे को

र

स्वाममत्वको पररविनन पमछ सो रकम वा िचनको दफा २४ को
उपदफा (४) को िण्ड (ि) बमोखजम सच्चाएकोमा दफा २४ को
उपदफा (४) बमोखजम समायोजन गनन,

72

www.lawcommission.gov.np
(ङ)

ु खघ दफा २५ को उपदफा (१) को िण्ड
स्वाममत्वको पररविनन हुनअ
(ि)

बमोखजम

कुनै

रकमको

वहसाब

गरे को

र

स्वाममत्वको

पररविननपमछ सो रकम प्राप्त गने अमधकार त्याग गरे को वा सो रकम
कुनै व्यखिको ऋण दाबी भएकोमा त्यस्िो व्यखिले उि ऋणलाई
डुबेको ऋण मानी अपले िन गरे मा दफा २५ को उपदफा (१)
बमोखजम समायोजन गनन,
(च)

ु खघ सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगन गदान हुन
स्वाममत्वको पररविनन हुनअ
गएको

घाटा

स्वाममत्वको

पररविननपमछ

सम्पखत्त

वा

दावयत्वको

मनसगनबाट प्राप्त आम्दानीमा दफा ३६ बमोखजम घटाउन,
(छ)

ु खघ दफा ६० को उपदफा (२) को िण्ड
स्वाममत्व पररविनन हुनअ
(ि) को उपिण्ड (१) बमोखजम वप्रममयमको वहसाब गरे कोमा र
स्वाममत्वको पररविनन पमछ त्यस्िो वप्रममयम मबममिलाई वफिान ददएमा
सो बमोखजम िचन दाबी गनन, वा

(ज)

ु खघ ववदे शी आयका सम्बन्त्धमा दाखिला गरे को
स्वाममत्व पररविनन हुनअ
करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोखजम आगामी वर्नमा सानन ।

(३) कुनै मनकायको स्वाममत्वमा कुनै आय वर्नमा उपदफा (१) मा उखल्लखिि
वकमसमले पररविनन भएमा सो आय वर्नको स्वाममत्व पररविनन अखघ र पमछको भागहरूलाई
छु टृ ाछु ट्टै आय वर्नहरूको रुपमा मामननेछ ।
५८.

लाभांश कर घटाउन नददने व्यवस्था: (१) कुनै मनकायले दे हाय बमोखजम लाभांश वविरण
गरे मा लाभांश कर घटाउन प्रबन्त्ध गरे को मामननेछ:–
(क)

चालू वा अपेखिि मुनाफा सं खचि गरे कोमा,

(ि)

वहि प्राप्त गने कुनै व्यखिले सो मनकायको कुनै वहि प्राप्त गछन र सो
वहि प्राप्तकिान वा मनजको सम्बि व्यखिले सो मनकायको हालको वा
सामबकको

वहिामधकारीलाई
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प्रामप्तसं ग सम्बखन्त्धि भए वा नभए पमन र वहि प्राप्तीको समयमा
ु ानी भए वा नभए पमन कुनै भि
ु ानी गरे कोमा,
भि
(ग)

सो भ ुिानी पूण न वा आंखशक रुपमा मनकायको मुनाफामा प्रमिमबखम्बि
भएमा, वा

(घ)

सो मनकायबाट वहि प्राप्तकिानले वहि प्राप्त गरे पमछ सो मनकायले सो
वहि प्राप्तकिानलाई लाभांश वविरण गरे कोमा र सो लाभांशले पूण न वा
आंखशक रुपले सो मुनाफामा समेटेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम गररएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्त्ध अन्त्िगनि कुनै
मनकायबाट लाभांश वविरण गररएकोमा सो प्रबन्त्धलाई दे हायसरह भएको मामननेछ:–
(क)

ु ानीलाई सो
वहि प्राप्तकिान वा मनजको सम्बि व्यखिले गरे को भि
व्यखिले

ु ानी नमानी सो मनकायले
गरे को भि

िण्ड (ि) मा

उखल्लखिि सामबक वा हालको वहिामधकारीलाई लाभांश वविरण गरे
सरह मामननेछ ।
(ि)

सो मनकायबाट वहि प्राप्तकिानलाई वविरण गररएको लाभांश िण्ड (क)
ु ानी भमनएको रकम घटाई हुन
मा उखल्लखिि लाभांशबाट सो भि
आउने रकम बराबर भएको मामननेछ ।
पररच्छे द–११

बैंवकङ्ग र मबमा व्यवसाय सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्था
५९.

बैंवकङ्ग व्यवसाय: (१) बैंवकङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गने कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा सो
व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानीको गणना गदान सो व्यखिले सञ्चालन गरे को अन्त्य
व्यवसाय भन्त्दा बैंवकङ्ग व्यवसायलाई मभन्न व्यवसायको रुपमा मानी छट्टै गणना गनुन पनेछ ।
(२) कुनै व्यखिलाई कुनै आय वर्नमा बैंवकङ्ग व्यवसायबाट नोक्सान भएमा सो
व्यखिले त्यस्िो नोक्सानी सो व्यवसायको ववगिका पांेाँच आय वर्नहरूको आयबाट िोवकए
बमोखजम घटाउन पाउनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोखजम नोक्सानी घटाउाँदा दे हाय बमोखजम भएको हुन ु पनेछ:–
(क)

ववगि आय वर्नमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आय भन्त्दा बढी हुन
नहुन,े

(ि)

कूल योग नोक्सानीको रकमभन्त्दा बढी हुन नहुने,

(ग)

दफा २० को प्रयोजनको लामग कट्टा गनन नपाएको नोक्सानीको रकम
घट्ने ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “बैंवकङ्ग व्यवसाय” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोखजम
बैंवकङ्ग कारोबार गनन स्वीकृमि प्राप्त बैड्ढ िथा ववत्तीय सं स्थाहरूले सञ्चालन गरे को बैंवकङ्ग
कारोबार सम्िनु पछन ।
६०.

सामान्त्य मबमा व्यवसाय: (१)

सामान्त्य मबमा व्यवसाय सञ्चालन गने कुनै व्यखिको कुनै

आय वर्नमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानी गणना गदान सो व्यखिले सञ्चालन
गरे को अन्त्य व्यवसाय भन्त्दा मबमा व्यवसायलाई मभन्न व्यवसायको रुपमा मानी छु ट्टै गणना
गनुन पनेछ ।
(२) सामान्त्य मबमा व्यवसाय गने कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नको आयको गणना गदान
दे हाय बमोखजम गनुन पनेछ:–
(क)

आयिफन यस ऐन बमोखजम समावेश गनुन पने कुनै अन्त्य रकमहरूका
अमिररि दे हायका रकमहरू पमन समावेश गनुन पनेछ:–
(१)

सो व्यखिले सो वर्नमा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरे को
पुनमबनमाको

वप्रममयम

लगायि

मबमाको

वप्रममयम

बापिको

रकम, र
(२)

पुनमबनमा, जमानि, सुरिण वा िमिपूमिनको कुनै करार बापि
ु ानीबाट सो
िण्ड (ि) को उपिण्ड (१) बमोखजमका भि
वर्नमा प्राप्त रकमहरू ।
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(ि)

िचनिफन यस ऐन बमोखजम कट्टा गनन पाउने रकमका अमिररि
दे हायका रकमहरू पमन कट्टा गनन पाउनेछ:–
(१)

सो व्यवसाय सञ्चालन गदान सो व्यखिबाट मबमकको है मसयिमा
ु ानीहरू, र
सो वर्नमा गररएको भि

(२)

सो वर्न वा ववगि वर्नमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना
गदान िण्ड (क) को उपिण्ड (१) बमोखजम समावेश गररएका
सो वर्नमा मबमीिलाई वफिान ददइएका वप्रममयमहरू ।

(३)

कुनै व्यखिलाई कुनै आय वर्नमा दिान भएको सामान्त्य मबमा व्यवसायबाट

नोक्सानी भएमा सो व्यखिले त्यस्िो नोक्सानी सो व्यवसायको ववगि पााँच आय वर्नहरूको
आयबाट िोवकए बमोखजम घटाउन पाउनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोखजम नोक्सानी घटाउाँदा दे हाय बमोखजम भएको हुन ु पनेछ:–
(क)

सो ववगि आय वर्नमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आय भन्त्दा बढी हुन
नहुन,े

(ि)

कूलयोग नोक्सानीको रकमभन्त्दा बढी हुन नहुने,

(ग)

दफा २० को प्रयोजनको लामग कट्टा गनन नपाएको नोक्सानीको रकम
घट्ने ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “दिान भएको सामान्त्य मबमा व्यवसाय” भन्नाले
प्रचमलि कानून बमोखजम नेपालमा दिान भई सामान्त्य मबमा कारोबार गने मबमा व्यवसाय
सम्िनु पछन ।
६१.

लगानी मबमा व्यवसाय: (१)

लगानी मबमा व्यवसाय सञ्चालन गने कुनै व्यखिको कुनै आय

वर्नमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानीको गणना गदान सो व्यखिले सञ्चालन
गरे को अन्त्य व्यवसाय भन्त्दा लगानी मबमा व्यवसायलाई मभन्न व्यवसायको रुपमा मानी छु ट्टै
गणना गनुन पनेछ ।
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(२) लगानी मबमा व्यवसाय गने कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नको आय गणना गदान
दे हाय बमोखजम गनुन पनेछ:–
(क)

दे हायका रकमहरू बाहे क यस ऐन बमोखजम समावेश गनन सवकने
अन्त्य रकमहरू समावेश गने:–
(१)

सो व्यखिले सो व्यवसाय सञ्चालन गदान वप्रममयम लगायि
मबमा वप्रममयम बापिको रुपमा सो आय वर्नमा प्राप्त गरे को
पुनमबनमाको रकम, र

(२)

पुनमबनमा, जमानि, सुरिण वा िमिपूमिनको कुनै करार बापिको
ु ानीबाट सो
िण्ड (ि) को उपिण्ड (१) बमोखजमको भि
वर्नमा प्राप्त रकमहरू ।

(ि)

दे हायका रकमहरू बाहे क यस ऐन बमोखजम कट्टी गनन सवकने अन्त्य
रकमहरू कट्टी गने :–
(१)

कुनै व्यखिले मबमकको है मसयिमा उि व्यवसाय सञ्चालन
गदान गरे को भ ुिानीहरू, र

(२)

िण्ड (क) को उपिण्ड (१) मा उखल्लखिि मबमीिलाई वफिान
भएको वप्रममयम ।

(३)

उपदफा (२) को िण्ड (क) को उपिण्ड (१) र (२) िथा िण्ड (ि) को

उपिण्ड (१) र (२) मा उखल्लखिि रकमहरू सो व्यखिको सम्पमि वा दावयत्व बापिका
आम्दानी र िचनहरूमा समावेश गनुन पनेछ ।
(४)

कुनै व्यखिको लगानी मबमा व्यवसायको लगानी मबमा सम्िौिा सो व्यखिको

सम्पखत्त िथा दावयत्व मामनने छै न ।
६२.

मबमाबाट प्राप्त रकम: (१) कुनै व्यखिको आयको गणना गने प्रयोजनको लामग सो ब्यखिले
मबमाबाट प्राप्त गरे को रकमको सम्बन्त्धमा दफा ३१ मा उल्ले ि भए बमोखजम हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन लगानी मबमाबाट प्राप्त लाभ
सम्बन्त्धमा दे हाय बमोखजम हुने:–
(क)

ु ानी गरे को अवस्थामा मबमीि
बामसन्त्दा व्यखिले त्यस्िो रकम भि
उपर अखन्त्िम रुपमा हुने कर कट्टीद्वारा कर लगाइनेछ, र

(ि)

गैर बामसन्त्दा व्यखिले

त्यस्िो रकम भ ुिानी गरे को अवस्थामा

मबममिको आयमा सो रकम समावेश गरी गणना गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “लगानी मबमाबाट प्राप्त लाभ” भन्नाले सो मबमाको
ु ानी सो व्यखिले मिरे को
सम्बन्त्धमा कुनै व्यखिले लगानी मबमा बापि प्राप्त गरे को भि
वप्रममयमभन्त्दा बढी भएजमिको रकमलाई सम्िनु पछन ।
पररच्छे द–१२
अवकाश बचि सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्था
६३.

अवकाश कोर्को स्वीकृमि: (१) अवकाश कोर् राख्न चाहने बामसन्त्दा व्यखिले अवकाश कोर्
राख्ने स्वीकृमिको लामग ववभाग समि मनवेदन ददएमा ववभागले िोवकए बमोखजम स्वीकृमि
प्रदान गनेछ ।
(२) स्वीकृि अवकाश कोर्को वहिामधकारी प्राकृमिक व्यखिले कुनै आय वर्नमा सो
कोर्मा गरे को अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाई पाउन दावी गनन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफा बमोखजम कुनै
आय वर्नमा कुनै व्यखिबाट घटाई पाउन दाबी गररएको रकम िोवकएको अवकाश
योगदानको सीमाभन्त्दा बढी हुने छै न ।

६४.

अवकाश कोर्मा कर: (१) अवकाश कोर्को आय मनधानरण गने प्रयोजनको लामग यस ऐन
बमोखजम समावेश हुने वा कट्टी हुने रकमहरू कोर्को आय गणना गदान समावेश वा कट्टी गनुन
पनेछ ।
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िर–
(क)

सो कोर्मा प्राप्त योगदान सो कोर्को आम्दानी हुने छै न र त्यस्िा
योगदानलाई गणनामा समावेश गररने छै न ।

(ि)

ु ानीहरू सो कोर्को िचन हुने छै न र त्यस्िा भि
ु ानीलाई
अवकाश भि
आयको गणना गदान कट्टी गनन पाईने छै न ।

(ग)

कुनै वहिामधकारीको अवकाश कोर्मा रहे को वहि सो कोर्को दावयत्व
हुने छै न ।

(२) स्वीकृि अवकाश कोर्को आयमा कर लाग्ने छै न ।
(३) कुनै स्वीकृि अवकाश कोर् त्यस्िो कोर्को रुपमा नरहे मा त्यस्िो कोर्ले िण्ड
(क) बमोखजमको रकमबाट िण्ड (ि) बमोखजमको रकम घटाई हुने रकममा कम्पनीलाई
लाग्ने करको दर अनुसार हुन आउने रकम कर बुिाउनु पनेछ:–
(क)

सो कोर्बाट स्वीकृि अवकाश कोर्को रुपमा स्वीकृमि प्राप्त गरे को
मममिदे खि मान्त्यिा समाप्त भएको मममिसम्मको अवमधबीच सो कोर्मा
जम्मा भएको सबै अवकाश योगदानहरू र उपदफा (२) लागू
नभएको भए करयोग्य आय मामनने सबै आय रकम,

(ि)

सो कोर्बाट स्वीकृि अवकाश कोर्को रुपमा स्वीकृमि प्राप्त गरे को
मममिदे खि मान्त्यिा समाप्त भएको मममिसम्मको अवमधबीच सो कोर्ले
ु ानी ददएको सबै अवकाश भि
ु ानी रकम ।
भि

६५.

अवकाश भ ुिानीहरू: (१) कुनै प्राकृमिक व्यखिको कुनै स्वीकृि अवकाश कोर्मा रहे को
वहिबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको लामग दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

सो

कोर्मा

रहेको

वहि

बापि

सो

कोर्ले

ु ानीहरूलाई आयमा समावेस गनुन पनेछ, र
भि
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(ि)

िण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन यदद त्यस्िो
ु ानी एकमुष्ठ रुपमा गररएको छ भने यसरी गररएको भि
ु ानी
भि
ु ानी रकमको पचास प्रमिशि वा पााँच लाि
रकमबाट सो भि
रुपैयााँमध्ये जुन बढी हुन्त्छ सो रकम घटाई हुने भूिानीलाई सो
प्राकृमिक व्यखिको गैर व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्तको मनसगनबाट
प्राप्त लाभ मामननेछ ।

(२)

कुनै प्राकृमिक व्यखिको कुनै स्वीकृमि नमलएको अवकाश कोर्मा रहे को

वहिबाट भएको लाभ गणना गने प्रयोजनका लामग दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

ु ानी गररएकोमा अखन्त्िम रुपमा हुने कर
बामसन्त्दा व्यखिबाट रकम भि
कट्टीको रुपमा सो वहिामधकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ, र

(ि)

ु ानी गरे कोमा सो वहिामधकारीको
गैर बामसन्त्दा व्यखिले रकम भि
आय गणना गदान सो रकम समावेश गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “स्वीकृमि नमलएको अवकाश
कोर्मा रहे को वहि बापि भएको लाभ” भन्नाले स्वीकृमि नमलएको
अवकाश

कोर्लाई

सो

कोर्मा

रहे को

वहि

बापि

वहिामधकारी

प्राकृमिक व्यखिबाट बुिाइएको अवकाश योगदानहरूको रकमभन्त्दा
सो कोर्बाट सो व्यखिको वहि बापि सो व्यखिलाई गररएको
अवकाश भ ुिानी बढी भए यस्िो बढी भए जमिको रकम सम्िनु
पछन ।
६६.

अवकाश कोर्मा रहेको वहि बापिका िचन र आम्दानीहरू: (१) कुनै अवकाश कोर्मा कुनै
प्राकृमिक व्यखिको वहिको रुपमा रहे को कुनै सम्पखत्त बापि गररएको िचनमा दे हायका रकम
समावेस गनुन पनेछ:–
(क)

सो

प्राकृमिक

व्यखिले

योगदानहरू, र
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(ि)

सो कोर्बाट दफा ६४ को उपदफा (३) बमोखजम कर दाखिला
गररएकोमा सो कोर् स्वीकृि अवकाश कोर्को रुपमा स्वीकृि भएको
मममिदे खि मान्त्यिा समाप्त भएको मममिसम्मको बीचको अवमधमा
उपदफा (२) बमोखजम सो सम्पखत्त बापिका आम्दानीहरूमा समावेश
गररएको रकम ।
उपरोि रकमहरू दफा ३८ मा उखल्लखिि िचनमा समावेस
भएको हुन ु हुदैन ।

(२)

कुनै स्वीकृि अवकाश कोर्मा कुनै व्यखिको वहिको रुपमा रहे को कुनै

सम्पखत्त बापिका आम्दानीहरूमा सो वहिका सम्बन्त्धमा गररएका अवकाश योगदानहरू बापि
दफा ६३ को उपदफा (२) बमोखजम सो व्यखिबाट दावी गररएका छु टहरू समावेश गनुन
पनेछ ।
पररच्छे द–१३
अन्त्िरानवष्ट्रय कर
६७.

आयको स्रोि, नोक्सानी, लाभ र भ ुिानी: (१) कुनै व्यखिको कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा
लगानीबाट भएको आयको स्रोिमा िण्ड (ि) मा उखल्लखिि रकमभन्त्दा िण्ड (क) मा
उखल्लखिि रकम बढी भएको भए त्यस्िो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहे को स्रोि
मामननेछ ।
(क)

सो आय गणना गदान समावेश गररएका नेपालमा स्रोि भएका
रकमहरू,

(ि)
(२)

सो आय गणना गदान कट्टी गररएका नेपालमा स्रोि भएका रकमहरू ।

कुनै व्यखिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको नोक्सानीमा िण्ड

(ि) मा उखल्लखिि रकमभन्त्दा िण्ड (क) मा उखल्लखिि रकम बढी भएको भए त्यस्िो बढी
भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहे को स्रोि मामननेछ ।
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(क)

सो व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गदान कट्टी गररने नेपालमा
स्रोि भएका रकमहरू,

(ि)

सो आय गणना गदान समावेश गररएका नेपालमा स्रोि भएका
रकमहरू ।

(३)

आय गणना गदान समावेश गररने रकमको दे हायको अवस्थामा नेपालमा स्रोि

भएको मामननेछ:–
(क)

नेपालमा स्रोि रहे का सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट प्राप्त लाभबाट
नेपालमा स्रोि रहे को सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट हुन गएको
नोक्सानी घटाई हुन आउने दफा ७ को उपदफा (२) को िण्ड (ग)
वा दफा ९ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोखजमका िू द लाभ,

(ि)

नेपालमा रहेका सम्पखत्त वा नेपालमा बहन गनुन पने दावयत्व समावेश
भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) को िण्ड (घ) वा दफा ९ को
उपदफा (२) को िण्ड (ग) मा उल्लेि भए बमोखजम आय गणना
गदान समावेश गररने लाभ र रकमहरू,

(ग)

िण्ड (क) र (ि) को अधीनमा रही नेपालमा स्रोि रहे का प्राप्त
ु ानीहरू ।
भि

(४)

नेपालमा रहेका सम्पखत्त वा नेपालमा बहन गनुन पने दावयत्व समावेश भएकोमा

सो सम्पखत्त वा दावयत्वको मनसगनबाट हुन गएको लाभ वा नोक्सानीको स्रोि नेपालमा रहे को
मामननेछ ।
(५)

आय मनधानरण गदान कट्टी गररएका रकमहरूमा दे हायका रकमहरू समावेश

भएकोमा त्यस्िा रकमहरूको स्रोि नेपालमा भएको मामननेछ:–
(क)

नेपालमा रहे का सम्पखत्तहरूका सम्बन्त्धमा दफा १५ को उपदफा (१)
मा उखल्लखिि लागिको िचन कट्टी गनन पाउने रकम,
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(ि)

नेपालमा रहेका सम्पखत्तका सम्बन्त्धमा दफा १६ को उपदफा (१)
बमोखजमका िचनहरू िथा दफा १९ बमोखजम कट्टी गनन पाउने
हदसम्मका िचन रकमहरू, र

(ग)

िण्ड (क) र (ि) का अधीनमा रही नेपालमा स्रोि रहे का
ु ानीहरू ।
भि

(६)

ु ानीहरूको स्रोि नेपालमा रहे को मामननेछ:–
दे हायका भि
(क)

ु ानी ददइएको लाभांशहरू,
बामसन्त्दा मनकायबाट भि

(ि)

बामसन्त्दा व्यखिबाट मिररएको ब्याज,

(ग)

नेपालमा रहे को जममनबाट प्राप्त प्राकृमिक स्रोिका सम्बन्त्धमा गररएको
वा त्यस्िो स्रोिको सन्त्दभनमा गणना गररएको प्राकृमिक स्रोि बापिको
ु ानी,
भि

(घ)

ु ानी गररएको वहाल
नेपालमा रहे का कुनै सम्पखत्तको प्रयोग बापि भि
रकम,

(ङ)

कुनै ब्यखिले नेपालमा रहे का कुनै सम्पखत्तको प्रयोग कसै लाई गनन
ददए बापि वा सम्पखत्त प्रयोग गनन अमधकार वा त्यस्िो सम्पखत्त प्रयोग
नगने बन्त्दे ज माने बापि प्राप्त गरे को रोयल्टी,

(च)

ु ानी
कुनै व्यखिबाट नेपालमा रहे को जोखिमको मबमा सम्बन्त्धमा भि
गररएको साधारण मबमा बापिको रकम र सो व्यखिलाई साधारण
मबमा बापि बुिाइएको वप्रममयम,

(छ)

कुनै व्यखिले अन्त्िर चलान (ट्रान्त्समसपमेन्त्ट) गरे को पररमाणस्वरुप
बाहेक नेपालमा स्थल, सामुदरक वा हवाई यािायाि वा चाटनर सेवा
ु ानी:–
व्यवसाय सञ्चालन गरी दे हाय बमोखजम प्राप्त गरे को भि
(१)

प्रस्थान गने यारुहरूको ओसार पसार गने, वा
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(२)
(ज)

डाक, पशुपंिी वा अन्त्य प्रत्यि चल सम्पखत्त चलान गनेेे ।

िार, रे मडयो, अखप्टकल

फाईवर

वा

भू–उपिह

जस्िा

सञ्चारको

माध्यमबाट िबर वा सूचना सम्प्रेर्ण गने व्यवसाय सञ्चालन गने
व्यखिले त्यस्िा िबर वा सूचना नेपालमा उत्पखत्त भएको वा नभएको
जे भएपमन नेपालमा स्थावपि सं यन्त्रहरूबाट िबर वा सूचनाको
सम्प्रेर्णका सम्बन्त्धमा सो व्यखिले प्राप्त गरे को भ ुिानी,
(ि)

रोजगार गनन वा सेवा प्रदान गनन वा सो कायनहरूमा बन्त्दे ज माने बापि
िण्ड (छ) वा (ज) मा उल्ले ि नगररएका वकमसमका सेवा शुल्क
ु ानीहरू:–
लगायिका दे हायका अवस्थाका भि
(१)

ु ानीको स्थान जहााँसक
ु ै भए पमन नेपालमा सो कायनहरू
भि
भएमा, वा

(२)

ु ै भए पमन नेपाल सरकारले भ ुिानी ददने
सो कायनहरू जहााँसक
भएमा ।

(ञ)

ु ानी गररएका िण्ड (ि) मभर नपने वावर्नक
बामसन्त्दा व्यखिबाट भि
ु ानीको
वृखत्तको रकम, लगानी मबमा बापिको रकम र अवकाश भि
रकम िथा त्यस्िो रकमहरू सुमनखश्चि गनन बामसन्त्दा व्यखिलाई ददएको
कुनै वप्रममयम वा अन्त्य भ ुिानी,

(ट)

नेपालमा

रहे को

सम्पखत्तबाट

सञ्चामलि

व्यवसाय

वा

लगानीका

सम्बन्त्धमा प्राप्त गररएका उपहारहरू, र
(ठ)

मामथ िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (ि), (ञ) र (ट)
ु ानीहरू:–
मा उल्ले ि भए बाहे कका दे हायका भि
(१)

नेपालमा रहेको सम्पखत्तको मनसगनको सम्बन्त्धमा वा नेपालमा
बहन

गनुन

पने

ु ानीहरू, वा
भि
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(२)

नेपालमा

सञ्चामलि

वियाकलापका

सम्बन्त्धमा

गररएका

ु ानीहरू ।
भि
(७)

मामथका उपदफाहरूमा लेखिए बमोखजम नेपालमा स्रोि भएका मामनने बाहे क

ु ानीलाई ववदे शी स्रोि भएको मामननेछ र त्यस्िो आय,
कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भि
ु मा रहे को छ भन्ने कुरा यकीन
नोक्सानी, रकम, लाभ वा भ ुिानीको स्रोि कुन ववदे शी मुलक
गने प्रयोजनका लामग यस ऐनमा नेपाल भनी उल्लेि भएका सन्त्दभनहरू कुनै िास ववदे शी
ु को हकमा उल्लेि भएको सन्त्दभन सरह मानी लागू हुनछ
मुलक
े न् ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग, –
(क)

“नेपालमा रहे को सम्पखत्त” भन्नाले नेपालमा रहेका जग्गा जमीन वा
भवनहरू िथा बामसन्त्दा व्यखिको कुनै ववदे शी राष्ट्रमा रहे का जग्गा
जममन वा भवन बाहे कका सम्पखत्त वा सो व्यखि दफा ६९ बमोखजम
मनयखन्त्रि ववदे शी मनकाय सं ग सम्बि रहे मा सो मनकायमा रहेको
मनजको वहि समेि सम्िनु पछन ।

(ि)

“नेपालमा बहन गनुन पने दावयत्व” भन्नाले बामसन्त्दा व्यखिको दावयत्व
सम्िनु पछन ।

६८.

ववदे शी स्थायी संस्थापनहरू: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन यस ऐनका
अन्त्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालखस्थि कुनै ववदे शी स्थायी
सं स्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गने खजम्मेवारी सोही सं स्थापनको हुनेछ ।
(२)

ववदे शी स्थायी सं स्थापनको आयबाट दफा ६९ बमोखजम सो सं स्थापनको

स्वाममत्व भएको व्यखिको आय छु ट्याउनु पनेछ ।
(३)

गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालखस्थि ववदे शी स्थायी सं स्थापनले ववदे श पठाएको

आयमा दफा ३ को िण्ड (ि) मा उल्ले ि भए बमोखजमको स्थायी सं स्थापन उपर कर
लाग्नेछ ।
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(४)

गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालखस्थि ववदे शी स्थायी सं स्थापनले कुनै आय वर्नमा

ववदे श पठाएको आय सो ववदे शी स्थायी सं स्थापनले सो वर्नमा वविरण गरे को लाभांश रकम
बराबर हुनेछ ।
६९.

मनयखन्त्रि ववदे शी मनकायहरू: (१) कुनै मनकायले कुनै आय वर्नको अन्त्त्यमा मनयखन्त्रि ववदे शी
मनकायको रुपमा सो मनकायले सो वर्नमा भएको सम्वि आयको लाभांश वविरण गरे मा
आफ्ना वहिामधकारीहरूलाई समानुपािमा दे हाय बमोखजम लाभांश वविरण गरे को मामननेछ:–
(क)

लाभांश वविरण गदान सो आयमा रहने सो वहिामधकारीहरूको अमधकार
अनुसार, वा

(ि)

िी अमधकारहरू मनामसब रुपमा मनखश्चि नभएमा ववभागले पररखस्थमि
अनुरुप उपयुि ठानेको िररका अनुसार ।

(२)

कुनै आय वर्नको अन्त्त्यमा मनयखन्त्रि ववदे शी मनकायको रुपमा रहे को

मनकायबाट सो आय वर्नमा उपदफा (१) बमोखजम बाहेक वविरण गररएका लाभांशहरूमा कर
लाग्ने छै न ।
(३)

लाभांश वविरणको समयमा मनयखन्त्रि ववदे शी मनकायसं ग सम्बि रहे का

वहिामधकारीहरूलाई

सो

मनकायबाट

उपदफा

(१)

बमोखजम

वविरण

गररएको

मामनने

लाभांशको सम्बन्त्धमा दे हाय बमोखजम भएको मामननेछ:–
(क)

सो मनकायको सम्बि आयको वकमसम र स्रोि सरहको
ववशेर्िा भएको, र

(ि)

सो मनकायको सम्बि आयको प्रत्येक वकमसम र स्रोि
मध्येबाट समानुपामिक रुपमा वविरण गरे को ।

(४)

उपदफा (३) बमोखजम वविरण गररएको मामनने रकमका सम्बन्त्धमा उपदफा

(५) वा दफा ५२ को उपदफा (५) बमोखजम दाखिला गररएको मामनने समेि कुनै मनयखन्त्रि
ववदे शी मनकायबाट दाखिला गररएको कुनै कर सो मनकायसं ग सम्बि वहिामधकारीका लामग
छु ट्याउनु पनेछ ।
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(५)

बााँडफााँडको समयमा उपदफा (४) बमोखजम छु ट्याइएको कर वहिामधकारीले

दाखिला गरे को मामननेछ र त्यस्िो करका लामग वहिामधकारीले दफा ७१ मा व्यवस्था गररए
बमोखजम कर ममलान गने सुववधा पाउन सक्नेछ ।
(६)

वविरणको समयमा उपदफा (१) बमोखजम वहिामधकारीलाई वविरण गररएको

मामनने रकमलाई सो प्रापक वहिामधकारीको सो वविरण गने मनकायमा वहिको रुपमा रहे को
कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको िचनमा समावेश गनुन पनेछ ।
(७)

वविरणको समयमा उपदफा (२) बमोखजम कर छु ट पाउने वहिामधकारीलाई

वविरण गररएको लाभांशलाइं प्रापक वहिामधकारीको सो वविरण गने मनकायमा वहिको रुपमा
रहेको कुनै सम्पखत्त वा दावयत्व बापिको आम्दानीमा समावेश गनुन पनेछ ।
(८)

यस ऐनको प्रयोजनको लामग दाखिला गरे को ववदे शी आयकरलाई वा उपदफा

(५) वा दफा ५२ को उपदफा (५) बमोखजम कुनै मनयखन्त्रि ववदे शी मनकायले दाखिला गरे
सरह मामनएको ववदे शी आयकरलाई सो मनकायले यस ऐन बमोखजम दाखिला गरे को वा
दाखिला गरे सरह मामनएको कर रकम मामननेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“सम्बि आय” भन्नाले कुनै आय वर्नमा कुनै मनयखन्त्रि ववदे शी
मनकायको करयोग्य आय गणना गदान सो मनकायलाई बामसन्त्दा मनकाय
भए सरह मानी गणना गररएको करयोग्य आय सम्िनु पछन ।

(ि)

“मनयखन्त्रि ववदे शी मनकाय” भन्नाले कुनै आय वर्नमा कुनै बामसन्त्दा
व्यखिको प्रत्यि रुपमा वा एक वा बढी मध्यस्थ गैर बामसन्त्दा
मनकायहरूको माध्यमबाट अप्रत्यि रुपमा वहि रहे को कुनै गैर
बामसन्त्दा मनकायलाई जनाउाँछ र सो व्यखि सो मनकायसं ग सम्बि
रहेको छ वा सो सम्बि मामनने व्यखि िथा कुनै अन्त्य बढीमा चार
बामसन्त्दा

व्यखिहरू

सो

मनकायसं ग

सम्बि

भएको

मनकायलाई पमन मनयखन्त्रि ववदे शी मनकाय सम्िनु पछन ।
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७०.

नेपालमा जल यारा, हवाई यािायाि वा दू र सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैर बामसन्त्दालाई
लाग्ने कर: (१) जल यारा सञ्चालन, चाटनर सेवा सञ्चालन वा हवाई यािायाि सञ्चालन गने
गैर बामसन्त्दा व्यखिको कुनै आय वर्नको करयोग्य आयमा सो वर्नमा अन्त्िर चलान
(ट्रान्त्समसपमेन्त्ट) बाट प्राप्त रकम बाहे क दे हायका कायनहरूबाट प्राप्त रकमहरू समावेश गनुन
पनेछ:–
(क)

नेपालबाट प्रस्थान हुने यारुहरूको ओसार पसार, वा

(ि)

नेपालबाट चलान गररएको डााँक, पशुपंिी वा मालसामानको ओसार
पसार ।

(२)

िार, रे मडयो, अखप्टकल फाइवर वा भू–उपिह सञ्चारको व्यवसाय सञ्चालन गने

गैर बामसन्त्दा व्यखिको कुनै आय वर्नको करयोग्य आयमा नेपालमा स्थावपि सं यन्त्रबाट
गररएको नेपालमा उत्पखत्त भएको वा नभएको िबर वा सूचनाको सम्प्रेर्णबाट प्राप्त रकमहरू
समावेश गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोखजम कुनै गैर बामसन्त्दा व्यखिको करयोग्य आयमा

समावेश गररने रकमहरूमा अनुसूची–१ को दफा २ को उपदफा (७) मा िोवकएको दरले
कर लाग्नेछ ।
िर,
(क)

सो व्यखिको कुनै बााँकी करयोग्य आयका सम्बन्त्धमा दाखिला गनुन
पने कर गणना गदान िी रकमहरूलाई गणना गनुन पनेछैन,

(ि)

िी रकमहरूको गणनासं ग सम्बखन्त्धि िचनहरू सो बााँकी करयोग्य
आय गणना गदान कट्टी गनन पाइने छै न, र

(ग)

िी रकमहरूका सम्बन्त्धमा यस दफा बमोखजम सो व्यखिबाट दाखिला
गनुन पने कर रकमबाट सो व्यखिले कुनै पमन कर ममलान गने सुववधा
पाउने छै न ।
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स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “गैर बामसन्त्दा व्यखि”
भन्नाले नेपाल बावहर मुख्य कायानलय रहे को सम्बि मनकायहरूको
समूहमभर रहे को बामसन्त्दा मनकाय सम्िनु पछन ।
७१.

वैदेखशक कर ममलान: (१) कुनै बामसन्त्दा व्यखिले कुनै आय वर्नमा दाखिला गरे को कुनै
ववदे शी आय कर सो व्यखिको मनधानरणयोग्य ववदे शी आय बापि दाखिला गररएको करको
हदसम्म सो आय वर्नमा सो ववदे शी आयकर बापि कर ममलानको दावी गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम दावी गररएको ववदे शी कर ममलानको गणना गदान

दे हाय बमोखजम गनुन पनेछ:–
(क)

प्रत्येक दे शको स्रोिको मनधानरणयोग्य ववदे शी आयकालामग छु टृ ाछु ट्टै
गणना गनुन पनेछ, र

(ि)

प्रत्येक गणनाका सम्बन्त्धमा सो वर्नमा उि व्यखिको नेपालको
करको औसि दरभन्त्दा मनधानरणयोग्य ववदे शी आयका हकमा बढी
करको दरले सो ववदे शी कर ममलानको दावी गनन पाइने छै न ।

(३)

उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा व्यवस्था गररएको सीमाको कारणले

उपदफा (१) बमोखजम ववदे शी कर ममलान गनन पाउने सुववधा प्रदान नगररने कुनै व्यखिको
मनधानरणयोग्य ववदे शी आयका सम्बन्त्धमा दाखिला गरे को कुनै ववदे शी आयकरलाई दे हाय
बमोखजम गनन पाइनेछ:–
(क)

आगामी वर्नमा सानन सवकने, र

(ि)

यस्िो ववदे शी आय भएको दे शमा स्रोि रहे को सो व्यखिको भावी
आयवर्नको मनधानरणयोग्य ववदे शी आयका सम्बन्त्धमा दाखिला गरे को
मामनने ।

(४)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै आय वर्नको लामग

कुनै व्यखिले सो वर्नमा पाउने ववदे शी कर ममलानको दावी छोडी यस्िो ममलान सुववधा
उपलब्ध रहे को ववदे शी आयकर बापिको रकम िचन दावी गनन पमन सक्नेछ ।
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स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“मनधानरणयोग्य ववदे शी आय” भन्नाले कुनै आय वर्नमा कुनै बामसन्त्दा
व्यखिको सो वर्नमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको सो
व्यखिको मनधानरणयोग्य आयमा समावेश गररने दे हाय बमोखजमको
आय सम्िनु पछन:–
(१)

ववदे शी स्रोिबाट भएको आय, वा

(२)

जुनसुकै स्रोिको भए िापमन दफा ६९ अन्त्िगनि सो बामसन्त्दा
व्यखिलाई वविरण गररएको मामनने गैर बामसन्त्दा व्यखिको
आय ।

(ि)

“नेपालको करको औसि दर” भन्नाले कुनै आय वर्नमा कुनै व्यखिको
कुनै ववदे शी कर ममलान गनुन अगावै सो वर्नमा सो व्यखिको करयोग्य
आयको दफा ३ को िण्ड (क) मा उखल्लखिि व्यखिले सो वर्नमा
दाखिला गनुन पने करको गणना गररने नेपालको करको दर सम्िनु
पछन ।
पररच्छे द–१४
कर प्रशासन िथा आमधकाररक कागजाि

७२.

ववभाग: (१) यस ऐनको कायानन्त्वयन िथा प्रशासन गने कामको लामग ववभाग खजम्मेवार
हुनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा उखल्लखिि ववभागको खजम्मेवारी पूरा गने कायनमा ववभागलाई

सघाउ पु–याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी ववभाग मािहिमा
आन्त्िररक राजश्व कायानलय स्थापना गनन र िी कायानलयहरूको कायनिेर िोक्न सक्नेछ ।
यसरी कायनिेर िोवकएका कायानलयहरू ववभागकै अङ्गका रुपमा रहे को मामननेछन् ।
(३)

ववभागमा

दे हाय

बमोखजमका

सक्नेछन्:–
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(क)

महा–मनदे शक,

(ि)

आवश्यक सं ख्यामा उप–महामनदे शक, प्रमुि कर प्रशासक, मनदे शक,
प्रमुि कर अमधकृि, कर अमधकृि िथा अन्त्य अमधकृि, र

(ग)
(४)

अन्त्य कमनचारी ।

नेपाल सरकारले ददएको मनदे शनको अधीनमा रही महामनदे शकले दे हाय

बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

यस ऐन बमोखजम ववभागलाई प्राप्त कुनै पमन अमधकारको प्रयोग गनन,

(ि)

उपदफा (५) र (६) को अधीनमा रही िण्ड (क) बमोखजमको
अमधकार कुनै अको अमधकृिले प्रयोग गनन पाउने गरी अमधकार
प्रत्यायोजन गनन,

(ग)

आन्त्िररक राजश्व कायानलय नरहे को ठाउाँमा िण्ड (क) बमोखजमको
अमधकारमध्ये दफा ७५ बमोखजम सावनजमनक पररपर जारी गनन, दफा
७७ बमोखजमको कागजाि िोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५)
बमोखजम कुनै पुनरावलोकनीय मनणनयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्त्य
िवरले प्रभाववि गनन, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोखजम कुनै
व्यखिले ददएको मनवेदनमा उखल्लखिि कुराहरूलाई पूण न वा आंखशक
रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गनन, दफा १२९ बमोखजम कसूर थपेर
जोड्न वा दफा ८२ बमोखजम कुनै अमधकृिलाई अखख्ियारी ददन
बाहेक अन्त्य सबै वा केही अमधकार मनजामिी सेवाको कुनै अमधकृि
कमनचारीले प्रयोग गनन पाउने गरी िोक्न ।

(५)

नेपाल सरकार वा महामनदे शकले ददएको मनदे शनको अधीनमा रही उप–

महामनदे शक, प्रमुि कर प्रशासक, मनदे शक, प्रमुि कर अमधकृि िथा कायानलय प्रमुिको रुपमा
रहने कर अमधकृिले दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
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(क)

यस ऐन बमोखजम ववभागलाई प्राप्त अमधकारमध्ये दफा ७५ बमोखजम
सावनजमनक पररपर जारी गनन, दफा ७७ बमोखजमको कागजाि िोक्न,
दफा

११५

को

उपदफा

(५)

कुनै

बमोखजम

पुनरावलोकनीय

मनणनयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्त्य िवरले प्रभाववि गनन, दफा ११५
को

उपदफा

(७)

बमोखजम

कुनै

व्यखिले

ददएको

मनवेदनमा

उखल्लखिि कुराहरूलाई पूण न वा आंखशक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार
गर्र्न न वा दफा १२९ बमोखजम कसूर थपेर जोडन बाहे क अन्त्य
अमधकारहरू प्रयोग गनन, र
(ि)

उपदफा (६) को अधीनमा रही ववभागको कुनै अको अमधकृिले
प्रयोग गनन पाउने गरी त्यस्िो अमधकार प्रत्यायोजन गनन ।

(६)

महामनदे शक, उप–महामनदे शक, प्रमुि कर प्रशासक, मनदे शक, प्रमुि कर

अमधकृि वा कायानलय प्रमुिको रुपमा रहने कर अमधकृि बाहे कको ववभागको कुनै अको
अमधकृिले दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

दे हायका अमधकारहरू बाहे क ववभागलाई भएको अमधकारहरूमध्ये सो
अमधकृिलाई

प्रत्यायोजन

गररएका

कुनै

अमधकारको

प्रयोग

गनन

सक्नेछ:–
(१)

दफा ७५ बमोखजम सावनजमनक पररपर जारी गनन, दफा ७७
बमोखजमको कागजाि िोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५)
बमोखजम कुनै पुनरावलोकनीय मनणनयलाई स्थगनमा राख्न वा
अन्त्य िवरले प्रभाववि गनन, दफा ११५ को उपदफा (७)
बमोखजम

कुनै

व्यखिले

ददएको

मनवेदनमा

उखल्लखिि

कुराहरूलाई पूण न वा आंखशक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार
गनन वा दफा १२९ अन्त्िगनि कसूर थपेर जोडन, वा
(२)

दफा ८२ बमोखजम कुनै अमधकृिलाई अखख्ियारी ददन वा
दफा १०९ बमोखजम सूचना जारी गनन, र
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(ि)

आफूलाई प्रत्यायोजन गररएको कुनै अमधकार पुनाः प्रत्यायोजन गनन
सक्ने छै न ।

७३.

अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिाहरू: (१) कुनै व्यखिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचमलि कानून
ु मा पमन कर लाग्ने रहे छ
बमोखजम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा ववदे शी मुलक
भने यस्िो दोहोरो कर नलाग्ने गनन नेपाल सरकारले ववदे शी सरकारमसि अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिा
गनन सक्नेछ ।
(२)

नेपालसं ग सम्पन्न भएका कुनै अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिा बमोखजम अको दे शको

सिम अमधकारीले सो अको दे शको कर कानून अन्त्िगनि कुनै बक्यौिा राख्ने व्यखिले
बुिाउनु पने रकम नेपालमा सं कलन गररददन ववभागलाई अनुरोध गरे को अवस्थामा यो
उपदफा लागू हुनेछ ।
(३)

उपदफा (२) लागू हुने अवस्थामा ववभागले सो सिम अमधकारीलाई सो

रकम पठाउने प्रयोजनको लामग कर बक्यौिा राख्ने सो व्यखिलाई मलखिि रुपमा सूचना गरी
सो सूचनामा उल्ले ि गररएको मममिमभरमा त्यस्िो रकम ववभागमा दाखिला गनन लगाउन
सक्नेछ ।
(४)

ु ानीमा छु ट ददनु पने वा
कुनै अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिामा नेपालले आय वा भि

ु ानीमा करको घटाइएको दर लगाउनु पने गरी व्यवस्था गररएको भएमा यो
आय वा भि
उपदफा लागू हुनेछ ।
(५)

उपदफा (४) लागू भएको अवस्थामा दे हाय बमोखजमको कुनै मनकायलाई कर

छु ट वा कर कट्टीको सुववधा उपलब्ध हुने छै न:–
(क)

सो सम्िौिाको प्रयोजनको लामग सो सम्िौिाको अको पि रहे को
राष्ट्रको बामसन्त्दा मामनने मनकाय, र

(ि)

सो मनकायको मनवहि स्वाममत्वको पचास प्रमिशि वा सोभन्त्दा बढी
वहस्सा प्राकृमिक व्यखिहरूद्वारा वा कुनै प्राकृमिक व्यखिको वहि
नरहे को मनकायहरूद्वारा िहण गररएको, र सो सम्िौिाको प्रयोजनको
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लामग सो व्यखिहरू वा मनकायहरू सो सम्िौिाको अको पि रहेको
राष्ट्रको वा नेपालको पमन बामसन्त्दा नभएको ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिा”
भन्नाले

दे हायको व्यवस्था गने

कुनै

ववदे शी सरकारसं ग सम्पन्न

गररएको नेपालको हकमा लागू भएको कुनै सखन्त्ध वा सम्िौिा सम्िनु
पछन:–
(क)

दोहोरो करबाट मुखि ददने र ववत्तीय छल मनरोध गने, वा

(ि)

कर दावयत्वको कायानन्त्वयनमा पारस्पररक प्रशासमनक सहायिा
प्रदान गने ।

७४.

करदािाको अमधकार: (१) करदािाले यस ऐन बमोखजम पूरा गनुन पने किनव्य पूरा नगरी
उपदफा (२) मा उखल्लखिि कुनै पमन अमधकारको उपभोग गनन पाउने छै न ।
(२)

करदािालाई यस ऐन बमोखजम कर वुिाउने सन्त्दभनमा दे हाय बमोखजमको

अमधकार हुनेछ:–
(क)

सम्मानपूवक
न व्यवहारको अमधकार,

(ि)

करसम्बन्त्धी कुराहरूको सूचना प्रचमलि कानून बमोखजम प्राप्त गने
अमधकार,

(ग)

करसम्बन्त्धी कुरामा सफाईको सवूद पेश गने मौका प्राप्त गने
अमधकार,

(घ)

प्रमिरिाको लामग कानून व्यवसायी वा ले िापरीिक मुकरर गने
अमधकार, र

(ङ)

करसम्बन्त्धी

गोपनीय

कुराहरू

अनमििम्य हुने अमधकार ।
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स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “करदािा” भन्नाले दफा ३ मा
उल्ले ि भए बमोखजम कर लगाई असुल उपर गररने व्यखि सम्िनु पछन ।
७५.

सावनजमनक पररपर:

(१) यस ऐनको कायानन्त्वयनमा एकरुपिा ल्याई कर प्रशासनलाई सरल

बनाउन र ववभागका अमधकृिहरू लगायि यस ऐनबाट प्रभाववि हुने व्यखिहरूलाई
मागनमनदे शन ददन ववभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्त्धमा व्याख्यासवहि मलखिि
सावनजमनक पररपरहरू जारी गनन सक्नेछ ।
(२)

ववभागले उपदफा (१) बमोखजम जारी गररएका पररपरहरू सवनसाधारणको

जानकारीका लामग ववभागमा वा ववभागले आवश्यिानुसार अन्त्य कुनै स्थानमा वा कुनै
माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजम जारी गररएको कुनै पररपर रद्द नगररएसम्म सो

पररपर बमोखजम कारवाही गनन ववभाग वाध्य हुनेछ ।
७६.

पूवानदेश: (१) कुनै व्यखिले आफूद्वारा प्रस्िाववि वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्त्धका सम्बन्त्धमा
यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै विववधा मनराकरणका लामग ववभागसमि मलखिि रुपमा
मनवेदन ददएमा ववभागले सो व्यखिलाई मलखिि रुपमा सूखचि गरी ववभागको धारणा िोवकए
बमोखजम पूवानदेशद्वारा जारी गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेखिएको

भए

िापमन

यस

ऐनको

कायानन्त्वयनका सम्बन्त्धमा दे िापरे को कुनै दद्वववधासम्बन्त्धी ववर्य अदालिमा मबचाराधीन रहे को
वा अदालिबाट मनणनय भई सकेको अवस्थामा त्यस्िो ववर्यमा ववभागले उपदफा (१)
बमोखजमको पूवानदेश जारी गनन सक्ने छै न ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजम पूवानदेश जारी गनुन अगावै कुनै व्यखिले दे हाय

बमोखजम गरे मा सो व्यखिलाई ददएको पूवानदेश वहालरहे सम्म सो आदे श बमोखजम यस ऐनको
कायानन्त्वयन गनन ववभाग वाध्य हुनेछ:–
(क)

सो आदे शसं ग सम्बि ववर्यको पूण न यथाथन वववरण ववभागसमि प्रस्िुि
गरे मा, र
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(ि)

ाँ ा
सो आदे शको लामग सो व्यखिले ददएको मनवेदनमा उखल्लखिि वूद
अनुरुपको प्रबन्त्ध भएमा ।

(४)

दफा ७५ बमोखजम जारी गररएका सावनजामनक पररपर र उपदफा (१)

बमोखजम जारी गररएका पूवानदेश एक आपसमा बाखिएमा पूवानदेश जारी गररएको व्यखिको
हकमा पूवानदेशमा उखल्लखिि कुराहरूलाई प्राथममकिा ददइनेछ ।
(५)

उपदफा (१) बमोखजमको पूवानदेश जारी गनुअ
न खघ ववभागले मनवेदकलाई आफैं

वा आफ्नो प्रमिमनमध उपखस्थि भै कुनै अपुग वववरण भएमा पेश गने मौका ददनसक्नेछ ।
७७.

कागजािको ढााँचा: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमावली बमोखजम आवश्यक
पने िथा यस ऐनको प्रभावकारी कायानन्त्वयनका लामग आवश्यक पने सूचना, वववरण िथा
जानकारीहरू समावेश हुने गरी ववभागले समय समयमा आवश्यक कागजाि, आयवववरण
लगायिका वववरणहरू, कर कट्टी वववरण दाखिला गने िररका र ढााँचा िथा अमभले िको ढााँचा
िोक्न सक्नेछ ।
(२)

ववभागले उपदफा (१) बमोखजमका ढााँचाहरू सवनसाधारणको जानकारीको

लामग ववभागमा र ववभागले मनधानरण गरे का अन्त्य स्थानमा िथा अन्त्य माध्यमबाट उपलब्ध
गराउनेछ ।
७८.

स्थायी लेिा नम्बर: (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यखिको पवहचान गने प्रयोजनका
लामग ववभागले सो व्यखिलाई स्थायी ले िा नम्बर भमनने एउटा पररचय सं ख्या जारी गनेछ ।
(२)

ववभागले कुनै पमन व्यखिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लामग प्रयोग गररने कुनै

आय वववरण, वववरण, कथन वा अन्त्य कागजािमा आफ्नो स्थायी ले िा नम्बर उल्ले ि गनन
आदे श ददन सक्नेछ ।
(३)

नेपाल सरकारले कुनै व्यखिले स्थायी ले िा नम्बर दे िाउनु पने वा उल्ले ि

गनुन पने अवस्था िोक्न सक्नेछ ।
७९.

कागजािको िामेली: (१) यस ऐन बमोखजम कुनै व्यखिलाई ददनु बुिाउनु पने कुनै पमन
कागजाि दे हायको अवस्थामा सो व्यखिलाई बुिाइएको वा ददइएको मामननेछ:–
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(क)

कुनै व्यखिको फ्याक्स नम्बर वा इ–मेल ठे गानामा पठाएको,

(ि)

व्यखिगि रुपमा जसलाई वुिाउनु पने हो उसै लाइ वुिाएको वा
मनकायको हकमा मनकायको प्रबन्त्धकलाई वुिाएको, वा

(ग)

व्यखिको थाहा भएसम्मको आवास, कायानलय, व्यवसाय वा अन्त्य
ठे गानामा हुलाकबाट रखजष्ट्री गरी पठाएको ।

(२)

ववभागको अमधकारप्राप्त अमधकृिको नाम र पद िुल्ने गरी दस्ििि गररएको,

कम्प्यू टर प्रववमधबाट इनिीप्ट वा इनकोड गररएको, छाप लगाइएको वा सो कागजािमा
लेिी यस ऐन बमोखजम जारी गररएको, िामेली गररएको वा ददइएको कागजािलाई
रीिपूवक
न को मामननेछ ।
८०.

रुटीपूण न कागजाि: (१) यस ऐन बमोखजम जारी गररएको दे हायको कुनै कागजाि रुटीपूण न
मामनने छै न:–
(क)

मूलभूि रुपमा यस ऐन अनुकूल भएमा, र

(ि)

जुन व्यखिलाई सो कागजािमा सम्बोमधि गररएको छ सो व्यखिलाई
सामान्त्य रुपमा सो कागजािमा लखिि गररएको भएमा ।

(२)

यस ऐन बमोखजम ववभागले जारी गरे को कुनै कागजािमा कुनै रुटी भएमा र

सो रुटीबाट यस ऐनको ब्याख्या वा कुनै व्यखि ववशेर्को िथ्य सम्बन्त्धी कुनै वववाद नभएमा
त्यस्िो रुटी सच्याउने प्रयोजनको लामग ववभागले उि कागजािमा सं शोधन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द–१५
अमभलेि र सूचना सं कलन
८१.

कागजािको अमभलेि राख्ने: (१) यस ऐन बमोखजम कर बुिाउनुपने दावयत्व भएको प्रत्येक
व्यखिले ववभागबाट िोवकएको प्रकार, ढााँचा, ले िापरीिणको प्रमाणीकरण वा अन्त्य प्रकारले
गनुन पने प्रमाणीकरण िथा प्रमाखणि गने कागजािहरूका अमिररि दे हाय बमोखजमका
आवश्यक कागजािहरू नेपालमा िडा गरी राख्नु पनेछ:–
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(क)

यस ऐन बमोखजम ववभागमा पेश गनुन पने आय वववरण वा अन्त्य कुनै
कागजािहरूलाई पुष्ट्याई गने आवश्यक सूचना िथा कागजाि,

(२)

(ि)

मनजले बुिाउनु पने कर मनधानरण गनन सघाउ पु–याउने कागजाि,

(ग)

िचन कट्टीलाई पूष्ट्याइाँ गने कागजाि ।

ववभागले मलखिि रुपमा सूचना जारी गरी अन्त्यथा िोकेकोमा बाहे क यस दफा

बमोखजमका कागजािहरू सम्बखन्त्धि आय वर्न समाप्त भएको मममिले कम्िीमा पााँच वर्नको
अवमधसम्म सुरखिि राख्नु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजमको कुनै कागजाि नेपाली वा अं िज
े ी भार्ामा नभएमा

ववभागले मलखिि सूचना जारी गरी सम्बखन्त्धि व्यखिलाई मनजको आपनै िचनमा त्यस्िो
कागजािलाई प्रचमलि कानून बमोखजम मान्त्यिा प्राप्त अनुबादकबाट नेपाली भार्ामा गररएको
अनुवादप्रमि पेश गनन लगाउन सक्नेछ ।
८२.

ववभागले जानकारी प्राप्त गनन सक्ने: (१) यस ऐनको कायानन्त्वयन गननको लामग ववभागको
अमधकृिले दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

प्रचमलि कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवखस्थि कुनै पमन पररसर,
स्थान, कागजाि वा अन्त्य सम्पखत्तमा पूण न वा मनवानध पहुाँच प्राप्त गनन,

(ि)

िण्ड (क) बमोखजम पहुाँच प्राप्त गरे को कागजािका इले क्ट्रोमनक प्रमि
लगायि कागजको कुनै अंश वा प्रमिमलवप प्राप्त गनन,

(ग)

िण्ड (क) बमोखजम पहुाँच प्राप्त गरे को कागजाि यस ऐन बमोखजम
कुनै व्यखिको कर दावयत्व मनधानरण गनन आवश्यक हुने िालको
प्रमाण हो भन्ने सम्बखन्त्धि अमधकृिलाई लागेमा त्यस्िो कागजाि
आफ्नो कब्जामा मलन, र

(घ)

कागजािमा

पहुाँच

भएको

कुनै

व्यखिलाई

त्यस्िो

कागजािको

प्रमिमलवप उपलब्ध गराईददन अनुरोध गरे कोमा सो व्यखिले उपलब्ध
नगराएकोमा िण्ड (क) बमोखजम त्यस्िा कागजािमा पहुाँच प्राप्त गनन
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त्यस्िा कागजाि कुनै पमन रुपमा कुनै सम्पखत्तमा रािीएकोछ भन्ने सो
अमधकृिलाइ लागेमा त्यस्िो सम्पखत्त आफ्नो कब्जामा मलन ।
(२)

कुनै पमन अमधकृिले ववभागबाट मलखिि रुपमा अखख्ियारी प्राप्त नगरी उपदफा

(१) बमोखजमको कुनै पमन अमधकारको प्रयोग गनन पाउने छै न । कुनै अमधकृिले उपदफा
(१) बमोखजमको अमधकारको प्रयोग गरी कुनै पररसर वा स्थानमा प्रवेश गदान सो पररसर वा
स्थानको कब्जा गने व्यखिले वा सम्बखन्त्धि कुनै कागजाि वा सम्पखत्तमा पहुाँच भएको
व्यखिले ववभागको अखख्ियारी दे िाउन अनुरोध गरे मा त्यस्िो अमधकृिले मनजहरूलाई त्यस्िो
अखख्ियारी दे िाउनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजमको अमधकार प्रयोग गरी कुनै पररसर वा स्थानमा प्रवेश

गने ववभागको कुनै अमधकृिले अनुरोध गरे मा त्यस्िो पररसर वा स्थानको कब्जा गने व्यखि
वा सम्बखन्त्धि कागजाि वा सम्पखत्तमा पहुाँच भएको व्यखिले सो अमधकारको प्रभावकारी
प्रयोगका लामग सबै समुखचि सुववधा िथा सहायिा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४)

ववभागले उपदफा (१) को िण्ड (ग) वा (घ) बमोखजम कब्जामा मलएको

कागजाि वा सम्पखत्त दे हायको समयसम्म आफनो कब्जामा मलन सक्नेछ:–
(क)

उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोखजम कब्जामा मलएको कुनै
कागजाि कुनै व्यखिको कर दावयत्व मनधानरण गनन वा यस ऐन
बमोखजम अन्त्य कुनै कारवाहीको लामग आवश्यक पने समयसम्म, र

(ि)

उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोखजम कब्जामा मलएको सम्पखत्त
वववाददि

कागजािमा

पहुाँच

प्राप्त

गरी

कब्जामा

नमलएसम्मको

समयसम्म ।
(५)

उपदफा (४) बमोखजम जुन व्यखिको कागजाि कव्जामा मलइएको छ सो

व्यखिले त्यस्िो कागजािको जााँच गनन सक्नेछ र ववभागले िोके बमोखजमको सुपररवेिणमा
सम्बखन्त्धि व्यखिकै िचनमा कायानलय समयमभर त्यस्िो कागजािको प्रमिमलवप वा अं श उिार
गरी मलन सक्नेछ ।
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(६) यस ऐनको कायानन्त्वयनकोलागी आवश्यक पने कागजािहरूमा पहुाँच प्राप्त गने
सम्बन्त्धमा ववशेर्ामधकार सम्बन्त्धी वा सावनजमनक वहि सम्बन्त्धी जुनसुकै व्यवस्था गररएको
भए िापमन ित्सम्बन्त्धमा यस दफामा ले खिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “कब्जा गने व्यखि” भन्नाले कुनै पररसर वा
स्थानका सम्बन्त्धमा सो पररसर वा स्थानको स्वाममत्व भएको व्यखि, प्रबन्त्धक वा त्यहााँ रहे को
अन्त्य कुनै व्यखि सम्िनु पछन ।
८३.

सूचना ददई जानकारी प्राप्त गनन सक्ने: (१) यस ऐन बमोखजम कर वुिाउने दावयत्व भएको वा
नभएको कुनै पमन व्यखिलाई ववभागले मलखिि रुपमा सूचना जारी गरे र दे हाय बमोखजम गनन
आदे श ददन सक्नेछ:–
(क)

सूचनामा िोवकएको समयमभर सो सूचनामा िोवकएको कुनै जानकारी
कुनै कागजाि िडा समेि गरे र पेश गनन,

(ि)

सो व्यखि वा अन्त्य कुनै व्यखिको कर सम्बन्त्धी कुराहरूका
सम्बन्त्धमा ववभागका अमधकृिसमि परीिणका लामग सो सूचना मा
िोवकएको समय र स्थानमा ववभागमा उपखस्थि हुन,

(ग)

सो व्यखिको मनयन्त्रणमा रहे को सूचनामा उखल्लखिि कुनै कागजाि
परीिणको प्रयोजनको लामग िण्ड (ि) बमोखजम सो व्यखिको
परीिण हुाँदाको विि पेश गनन ।

(२)

उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोखजम परीिण गररने कुनै पमन व्यखिलाई

त्यस्िो परीिण भर कानूनी वा अन्त्य प्रमिमनमधत्व गराउन पाउने अमधकार हुनेछ ।
(३) यस ऐनको कायानन्त्वयनकोलागी आवश्यक पने कागजािहरूमा पहुाँच प्राप्त गने
सम्बन्त्धमा कुनै ववशेर्ामधकार सम्बन्त्धी वा सावनजमनक वहि सम्बन्त्धी जुनसुकै व्यवस्था
गररएको भए िापमन ित्सम्बन्त्धमा यस दफामा ले खिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
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८४.

सरकारी गोप्यिा: (१) ववभागको कुनै पमन अमधकृि िथा अन्त्य कमनचारीले यस ऐन बमोखजम
आफ्नो किनव्य पालनको मसलमसलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजाि
िथा जानकारी गोप्य राख्नु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन ववभागको कुनै

अमधकृिले उपदफा (१) बमोखजमको कागजाि वा जानकारी दे हायका व्यखि समि दे हाय
बमोखजम प्रकट गनन सक्नेछ:–
(क)

यस ऐन बमोखजम सो अमधकृिको किनव्यपालन गनन आवश्यक भएको
हदसम्म,

(ि)

यस ऐन बमोखजम प्रशासमनक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्त्धमा
कुनै अदालि वा न्त्यायामधकरणबाट आदे श भएकोमा,

(ग)

अथन मन्त्री समि,

(घ)

अन्त्य कुनै ववत्तीय कानूनको प्रयोजनका लामग प्रकट गनन आवश्यक
भएकोमा,

(ङ)

नेपाल सरकारको सेवामा रहे को कुनै व्यखिलाई राजस्व वा िथ्यांक
सम्बन्त्धी कायनका लामग आवश्यक भएमा त्यस्िो व्यखि समि,

(च)

पदीय किनव्यको पालनको मसलमसलामा पेश गनन आवश्यक भएकोमा
महालेिा परीिक वा महाले िा परीिकबाट अखख्ियार प्राप्त कुनै
व्यखि समि, वा

(छ)

नेपालले अन्त्िरानवष्ट्रय सम्िौिा गरे को कुनै दे शको सरकारको अमधकार
प्राप्त अमधकारीसमि त्यस्िो सं िौिामा ित्सम्बन्त्धमा व्यवस्था गररएको
हदसम्म ।

(३)

उपदफा (२) बमोखजम कागजाि र जानकारी प्राप्त गने कुनै व्यखि, अदालि,

न्त्यायामधकरण, मनकाय वा अमधकारीले आवश्यक परे को न्त्यू निम हदसम्मको अवस्थामा बाहे क
त्यस्िा कागजाि वा जानकारी गोप्य राख्नु पनेछ ।
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पररच्छे द–१६
करको भ ुिानी
८५.

करको भ ुिानीको समय, स्थान र िररका: (१) यस ऐन बमोखजम मिनुन पने कर िोवकएको
स्थान र िररका बमोखजम बुिाउनु पनेछ ।
(२)

यस ऐन बमोखजम मिनुन पने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही दे हायको

समयमा बुिाउनु पनेछ:–
(क)

अमिम कर कट्टी गरी दाखिला गनुन पनेले दफा ९० को उपदफा (४)
मा उखल्लखिि समयमा,

(ि)

वकस्िाबन्त्दीमा कर बुिाउनुपनेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा
उखल्लखिि समयमा,

(ग)

मनधानरण गररएका कर बुिाउनु पनेले,–
(१)

दफा ९९ बमोखजमको कर मनधानरण सम्बन्त्धमा आय वववरण
बुिाउनु पने मममिमा,

(२)

दफा

१००

को

उपदफा

(२)

बमोखजम

गररएको

कर

मनधानरणको सम्बन्त्धमा दफा १०२ बमोखजम वुिाएको कर
मनधानरणको सूचनामा िोवकएको म्यादमभर,
(३)

दफा

१०१

बमोखजम

भएको

सं शोमधि

कर

मनधानरणको

सम्बन्त्धमा दफा १०२ बमोखजम बुिाएको कर मनधानरणको
सूचनामा िोवकएको म्याद मभर ।
(घ)

दफा १०४ को उपदफा (८), दफा १०९ को उपदफा (१) वा दफा
११० को उपदफा (१) बमोखजम जारी भएको सूचना बमोखजम
ववभागलाई

बुिाउनु

उखल्लखिि मममिमा,
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(ङ)

दफा १०७ को उपदफा (२) बमोखजम कुनै मनकायले कर नबुिाई
कायम हुन आएको दावयत्वको सम्बन्त्धमा सो मनकायबाट जुन समयमा
कर बुिाउनु पने हो सोही समयमा,

(च)

दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४) बमोखजम माग गररएको
रकमको सम्बन्त्धमा िमशाः मललाम मबिी गरी रकम ममलान
गररएको वा ममलान गनन नसवकएको मममिले साि ददनमभर, र

(छ)

दफा

१२२

बमोखजम

मनधानरण

गररएका

शुल्क

िथा

ब्याजको

सम्बन्त्धमा मनधानरणको सूचनामा उखल्लखिि मममिमा ।
(३)

दे हायका अवस्थामा कर बुिाउनु पने मममि प्रभाववि हुने छै न:–
(क)

कर

असूलउपर

गनन

पररच्छे द–२०

बमोखजम

ववभागले

गरे को

कारवाही, वा
(ि)
८६.

यस ऐन बमोखजम अन्त्य कारवाही गनन प्रारम्भ गररएकोमा ।

बुिाउनु पने करको प्रमाण: कुनै व्यखिको नाम, ठे गाना र सो व्यखिले बुिाउनु पने करको
रकम उल्लेि गरी ववभागको अमधकृिले हस्िािर गरे को प्रमाणपर नै दे हायका काम
कारवाहीमा सो व्यखिबाट बुिाउनु पने कर रकमको मनममत्त पयानप्त प्रमाण हुनेछाः–
(क)

कर

असूलउपर

गनन

पररच्छे द–२०

बमोखजम

ववभागले

गरे को

कारवाही, वा
(ि)

पररच्छे द–२३ बमोखजम कुनै कसूर सम्बन्त्धी कारवाही ।
पररच्छे द–१७
भ ुिानीमा कर कट्टी

८७.

रोजगारदािाबाट कर कट्टी: (१) प्रत्येक बामसन्त्दा रोजगारदािाले रोजगारीबाट कुनै कमनचारी
वा कामदारले प्राप्त गरे को आयको गणना गदान समावेश गररने नेपालमा स्रोि भएको कुनै
रकम भ ुिानी गदान अनुसूची १ बमोखजमको दरले हुने कर कट्टी गनुन पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोखजम कर कट्टी गनुन पने रोजगारदािाको दावयत्व दे हायको
कारणले घट्ने वा समाप्त हुने छै नाः–
(क)

ु ानीबाट अन्त्य कुनै रकम कट्टी गने वा
रोजगारदािाले उखल्लखिि भि
रोक्का राख्ने वा घटाउने अमधकार वा किनव्य भएकोमा, वा

(ि)

अन्त्य प्रचमलि कानून बमोखजम कमनचारी वा कामदारको रोजगारीबाट
भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा ।

८८.

लगानी प्रमिफल र सेवा शुल्कको भ ुिानी गदान कर कट्टी: (१) बामसन्त्दा व्यखिले नेपालमा
ु ानी गदान र सो व्यखि
स्रोि भएको ब्याज, प्राकृमिक स्रोि, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क भि
ु ानीको रकम भि
ु ानी गदान कूल भ ुिानी
स्वीकृि अवकाश कोर् भएमा कुनै अवकाश भि
रकमको पन्त्र प्रमिशिका दरले कर कट्टी गनुन पनेछ ।
ु ानी भएको सं चयकोर् र उपदानमा छ प्रमिशिका
िर स्वीकृि अवकाश कोर्बाट भि
दरले मार कर कट्टी गनुन पनेछ ।
(२)

बामसन्त्दा व्यखिले नेपालमा स्रोेेि भएको लाभांश, लगानी मबमाबाट प्राप्त लाभ

ु ानी गदान कूल भि
ु ानी रकमको दश
वा स्वीकृमि नमलएको अवकाश कोर्बाट प्राप्त लाभ भि
प्रमिशिका दरले कर कट्टी गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन बामसन्त्दा बैड्ढ वा ववत्तीय

सं स्थाहरूले कुनै प्राकृमिक व्यखिलाई मनिेप बापि दे हाय बमोखजमको ब्याज वा ब्याज
ु ानी ददाँदा कूल भि
ु ानी रकममा छ प्रमिशिका दरले कर कट्टी गनुन
स्वरुपको कुनै रकम भि
पनेछ:–

(४)

(क)

नेपालमा स्रोि भएको, र

(ि)

व्यवसाय सञ्चालनसं ग सम्बखन्त्धि नभएको ।

उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन दे हायका

भ ुिानी गदान यो दफा लागू हुने छै न:–
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(क)

ु ानी वा
प्राकृमिक व्यखिले गरे को व्यवसाय सञ्चालनसं ग सम्बखन्त्धि भि
ु ानी,
घर भाडामा मलए बापि मिरे को भाडा बाहे क का अन्त्य कुनै भि

(ि)

बामसन्त्दा बैड्ढ वा अरु बामसन्त्दा ववत्तीय सं स्थालाई मिरे को ब्याज, वा

(ग)

ु ानी वा दफा ८७ बमोखजम कर कट्टी हुन ु पने
कर छु ट पाएको भि
ु ानी ।
भि

८९.

ठे क्का वा करारको भ ुिानी गदान कर कट्टी: (१) बामसन्त्दा व्यखिले सामान्त्य मबमा वप्रममयम
ु ानी ददाँदा
भ ुिानी वा ठे क्का वा करार बापि पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढीको रकम भि
भ ुिानीको कूल रकममा १.५ प्रमिशिका दरले कर कट्टी गनुन पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा उखल्लखिि रकम यकीन गनन एउटै करार अन्त्िगनि त्यस्िो

ु ानी पाउने व्यखि वा मनजको
व्यखि वा मनजको सम्बि व्यखिबाट सोही करार अन्त्िगनि भि
ु ानीहरू भए सो समेि जोडी
सम्बि व्यखिलाई ववगिको दश ददनमा ददइएका अन्त्य कुनै भि
यकीन गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै बामसन्त्दा व्यखिले

कुनै ठे क्का वा करार अन्त्िगनि कुनै गैर बामसन्त्दा व्यखिलाई ददने भ ुिानीबाट दे हाय बमोखजम
कर कट्टी गनुन पनेछ :–
(क)

ववभागले

सो बामसन्त्दा व्यखिलाई मलखिि सूचना ददएकोमा सो

सूचनामा मनधानररि दरमा, वा
(ि)
(४)

अन्त्य कुनै अवस्थामा उपदफा (१) बमोखजम ।

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन दे हायका भ ुिानीका

हकमा यो दफा लागू हुने छै न:–
(क)

कुनै व्यवसाय सञ्चालनका मसलमसलामा गररएको भ ुिानी बाहे कका
प्राकृमिक व्यखिहरूले गरे को भ ुिानी, वा
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(ि)

कर छु ट ददइएको भ ुिानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोखजम कर कट्टी
ु ानी ।
गनुन पने भि

९०.

कट्टी गररएको करको वववरण र भ ुिानी: (१) अमिम कर कट्टी गनुन पने प्रत्येक व्यखिले
प्रत्येक मवहना समाप्त भएको पन्त्र ददनमभर दे हायका कुराहरू िुलाई ववभागले िोकेको
िररका र ढााँचामा ववभागमा वववरण दाखिला गनुन पनेछ:–
(क)

सो मवहनामा अमिम कर कट्टी गने व्यखिले कर कट्टी भएको
व्यखिलाई दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम ददएको कर कट्टी हुने
ु ानी,
भि

(ि)

कर कट्टी हुने व्यखिको नाम, ठे गाना र स्थायी ले िा नम्बर हुनेको
सम्बन्त्धमा स्थायी ले िा नम्बर,

(ग)

उपदफा (३) मा उल्ले ि गररएको बाहे क प्रत्येक भ ुक्त्तानी गदान कट्टी
गररएको करको रकम, र

(घ)
(२)

ववभागले िोकेको अन्त्य कुनै जानकारी ।

उपदफा (१) मा उखल्लखिि वववरणसं ग अमिम कर कट्टी गने व्यखिले कट्टी

गररएको कर वा उपदफा (३) बमोखजम कर कट्टी गरे को मामनएको रकम उपदफा (१) मा
उखल्लखिि म्यादमभर ववभागमा दाखिला गनुन पनेछ ।
(३)

अमिम कर कट्टी गनुन पने व्यखिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कर

कट्टी नगरे को भए पमन सो कर कट्टी हुन ु पने समयमा सो कर कट्टी गररएको मामननेछ ।
(४)

दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कुनै कर कट्टी गररएको रकम वा उपदफा

(३) बमोखजम कर कट्टी गरे को मामनने रकम सो अमिम कर कट्टी गने व्यखिले दाखिला गनुन
पनेछ र उपदफा (५) लागू हुने अवस्थामा कर कट्टी हुने व्यखिले उपदफा (१) मा
उखल्लखिि अवमध पश्चाि् पन्त्र ददनमभर सो कर दाखिला गनुन पनेछ ।
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(५)

दे हाय बमोखजम अमिम कर कट्टी गने व्यखिले कर कट्टी नगरे मा वा दाखिला

ु
नगरे मा सो कर कट्टी हुने व्यखि र सो अमिम कर कट्टी गने व्यखि दुवै जना सं यि
रुपमा
र छु टृ ाछु ट्टै रुपमा सो कर रकम ववभागमा दाखिला गनन खजम्मेवार हुनेछन् :–
(क)

अमिम कर कट्टी गने व्यखिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कुनै
ु ानीबाट कर कट्टी नगरे मा, र
भि

(ि)

अमिम कर कट्टी गने व्यखिले उपदफा (३) बमोखजम कर कट्टी
गरे को मामनने रकम उपदफा (४) बमोखजम कर दाखिला गनुन पने
मममि मभर ववभागमा दाखिला नगरे मा ।

(६)

अमिम कर कट्टी गने व्यखिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कर कट्टी

ु ानीका ववर्यमा कर कट्टी हुने
गरी ववभागमा दाखिला गरे कोेेमा सो कर कट्टी भएको भि
ु ानी गरे सरह
व्यखिद्वारा कुनै दावी गररएमा सो रकम कर कट्टी हुने व्यखिलाई भि
मामननेछ ।
(७)

दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कर कट्टी नगरे को रकम अमिम कर कट्टी

गने व्यखिले ववभागलाई दाखिला गरे को भएमा सो दाखिला भएको कर रकम बराबरको
रकम सो कर कट्टी हुन ु पने व्यखिबाट असूलउपर गनन पाउनेछ ।
९१.

कर कट्टी प्रमाणपर: (१) अमिम कर कट्टी गने व्यखिले कर कट्टी हुने व्यखिलाई उपदफा
(२) मा िोवकएको समयमा दे हाय बमोखजमको कर कट्टी प्रमाणपर उपलब्ध गराउनु पनेछ:–
(क)

ववभागद्वारा कुनै िररका िोवकएको भए सो िररका बमोखजम प्रमाखणि
गररएको, र

(ि)

दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कट्टी गररएको कर रकम िथा
ु ानी रकमहरू िुलेको ।
भि

(२)

अमिम कर कट्टी गरे को अवमध िुलाई अमिम कर कट्टी गरे को मवहना समाप्त

भएको मममिले पन्त्र ददनमभर अमिम कर कट्टी प्रमाणपर प्रदान गनुन पनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन दफा ८७ बमोखजम कर

कट्टी गररएको अवस्थामा अमिम कर कट्टी प्रमाणपर दे हाय बमोखजम प्रदान गनुन पनेछ:(क)

सो प्रमाणपर सो आय वर्नमा सो कमनचारी वहाल रहे को अवमधभरको
लामग मार हुनेछ ।

(ि)

सो प्रमाणपर सो वर्न समाप्त भएको मममिले िीस ददनमभर उपलब्ध
गराई सक्नु पनेछ वा सो वर्नमा सो कमनचारीले सो अमिम कर कट्टी
गने व्यखिकोमा रोजगारी गनन छोडे को भए सो रोजगारी छोडे को
मममिले िीस ददनमभर सो प्रमाणपर उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

९२.

ु ानीलाई अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी
अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी हुने भ ुिानी: (१) दे हायका भि
ु ानी मामननेछ :–
हुने भि
(क)

ु ानी गरे को लाभांश,
बामसन्त्दा कम्पनीले भि

(ि)

व्यवसाय

सञ्चालन

गरररहेको बाहे क

अन्त्य

प्राकृमिक

व्यखिलाई

नेपालमा स्रोि भएको जग्गा वा घर र सोसं ग गामसएका जडानहरू र
उपकरणहरू बापि भ ुिानी गरे को भाडा,
(ग)

बामसन्त्दा व्यखिले लगानी मबमा बापि भ ुिानी गरे को लाभ,

(घ)

बामसन्त्दा व्यखिले मिरे को स्वीकृमि नमलएको अवकाश कोर्को वहि
बापि भ ुिानी गरे को लाभ,

(ङ)

दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्ले ि भए बमोखजम बैड्ढ वा ववत्तीय
सं स्थाले भ ुिानी ददएको ब्याज, र

(च)

दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम गैर बामसन्त्दा व्यखिलाई ददइएको
ु ानी ।
कर कट्टी हुन ु पने भि

(२)

अमिम कर कट्टी गने व्यखिले वा कर कट्टी हुने व्यखिले अखन्त्िम रुपमा

कट्टी हुने भ ुिानीबाट दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम कर कट्टी गरे को वा दफा ९० को
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उपदफा (३) बमोखजम कट्टी गररएको भनी मामनएको कर रकम ववभागलाई दाखिला गरे मा
दफा ३ को िण्ड (ग) मा उल्ले ि भए बमोखजमको व्यखिले कर दावयत्व पूरा गरे को
मामननेछ ।
९३.

अखन्त्िम रुपमा कट्टी नहुने करको ममलान सुववधा र समावेश: (१)

कुनै भ ुिानीको रकम

ु ानीबाट कुनै कर कट्टी गररएको भए त्यस्िो कर कट्टी
गणना गने प्रयोजनको लामग सो भि
रकमलाई सो भ ुिानीको अं शको रुपमा मलइनेछ ।
(२)

ु ानीमा कर कट्टी
अखन्त्िम रुपमा कर कट्टी हुने भ ुिानी बाहे कको कुनै भि

भएको रहे छ भने कर कट्टी हुने व्यखिले दे हाय बमोखजमको कर रकम दाखिला गरे सरह
मामननेछ:–
(क)

ु ानीमा कट्टी गररएको कर रकम,
दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोखजम भि

(ि)

अमिम कर कट्टी गने व्यखि वा कर कट्टी हुने व्यखिले दफा ९०
ु ानीमा कर कट्टी गरे को मामनने
को उपदफा (३) बमोखजमको वा भि
कर रकम ववभागमा दाखिला गरे को भए त्यस्िो रकम ।

ु ानी गरे को
(३) उपदफा (२) बमोखजमको रकम कर कट्टी हुने व्यखिले सो भि
आय वर्नमा दाखिला गनुन पने कर रकममा मार ममलान गनन दावी गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द–१८
वकस्िाबन्त्दी
९४.

वकस्िाबन्त्दीमा कर दाखिला: (१) कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्नमा मनधानरणयोग्य
आय भएको वा हुने व्यखिले दे हाय बमोखजम िीन वकस्िामा कर दाखिला गनुन पनेछ :–
दाखिला गनुन पने मममि
पौर् मवहनाको अन्त्त्यसम्म

दाखिला गनुन पने रकम
मिररसकेको करभन्त्दा बढी हुन आउने
अनुमामनि करको ४०%
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चै र मवहनाको अन्त्त्यसम्म

मिररसकेको करभन्त्दा बढी हुन आउने
अनुमामनि करको ७०%

आर्ाढ मवहनाको अन्त्त्यसम्म

मिररसकेको करभन्त्दा बढी हुन आउने
अनुमामनि करको १००%

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“अनुमामनि कर” भन्नाले वकस्िाबन्त्दीमा कर दाखिला गनुन पने कुनै
व्यखिले कुनै वर्नको वकस्िाबन्त्दी कर दाखिला गनुन पने समयमा दफा
९५ बमोखजम गणना गरे को वकस्िाबन्त्दीको अनुमामनि कर सम्िनु
पछन ।

(ि)

“मिररसकेको कर” भन्नाले दे हायको कूल जम्मा सम्िनु पछन ।
(१)

सम्बखन्त्धि वकस्िा दाखिला गनुन पने मममि अगामड यस दफा
बमोखजम पूव न वकस्िाद्वारा सो आय वर्नमा दाखिला गरे को कर
रकम,

(२)

सो आय वर्नमा सम्बखन्त्धि वकस्िा दाखिला गनुन पने मममि
अगामड कुनै व्यखिको पररच्छे द–१७ बमोखजम सो वर्नमा सो
ु ानीहरूबाट कट्टी
व्यखिको आय गणना गदान समावेश हुने भि
भएको कर रकम,

(३)

वकस्िा बुिाउनु पने मममिभन्त्दा अगामड सो वर्नमा कर कट्टी
गने एजेण्ट वा कर कट्टी हुने व्यखिले उपिण्ड (२) मा
ु ानीबाट दफा ९० को उपदफा (३) बमोखजम
उखल्लखिि भि
कर कट्टी भएको मामनने रकम ववभागमा दाखिला गरे को भए
त्यस्िो कर रकम, र
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(४)

वकस्िा बुिाउनु पने मममिभन्त्दा अगामड सो व्यखिले गरे को
स्वीकृि और्मध उपचार िचनको सम्बन्त्धमा सो व्यखिले दफा
५१ बमोखजम दावी गनन सक्ने और्मध उपचार िचनको कर
ममलान रकम ।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन सो उपदफा बमोखजम

बुिाउनु पने वकस्िाको रकम दुई हजार रुपैयााँभन्त्दा कम भएमा त्यस्िो वकस्िाको रकम
बुिाउनु पनेछैन ।
(३)

वकस्िा

दाखिला

गने

व्यखिले

यस

दफा

बमोखजम

कुनै

आय

वर्नमा

वकस्िावन्त्दीका माध्यमबाट दाखिला गरे को कर रकम सो वर्नमा लाग्ने कर बापि कट्टी गनन
पाउनेछ ।
९५.

दाखिल गनुन पने अनुमामनि करको वववरण: (१) कुनै आय वर्नमा वकस्िा दाखिला गनुन पने
प्रत्येक व्यखिले दफा ९४ बमोखजम सो वर्नमा पवहलो कर वकस्िा रकम बुिाउनु पने
मममिमभर सो वर्नका लामग सो व्यखिको दे हायका रकमको अनुमान उल्ले ि गरी सोको
वववरण िोवकएको ढााँचा र िररकामा ववभागमा पेश गनुन पनेछ :–
(क)

रोजगारी, व्यवसाय र लगानीको प्रत्येक स्रोिबाट उि व्यखिले सो
वर्नमा प्राप्त गननसक्ने मनधानरणयोग्य आय िथा त्यस्िो आयको स्रोि,

(ि)

सो वर्नमा प्राप्त हुनसक्ने सो व्यखिको करयोग्य आय र और्मध
उपचार िचन बापि कर ममलानको रकम नघटाई दफा ४ बमोखजम
गणना गरी दफा ३ को िण्ड (क) मा उखल्लखिि व्यखिले दाखिला
गनुन पने कर रकम,

(ग)

गैर

बामसन्त्दा

व्यखिको

नेपालखस्थि

ववदे शी

स्थायी

सं स्थापनको

सम्बन्त्धमा त्यस्िो ववदे शी सं स्थापनले सो वर्नमा ववदे श पठाएको आय
रकम र सो आयमा दफा ४ को उपदफा (५) बमोखजम गणना
गररएको दफा ३ को िण्ड (ि) मा उखल्लखिि व्यखिले दाखिला गनुन
पने कर रकम, र
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(घ)
(२)

ववभागले िोकेको अन्त्य कुनै वववरण ।

उपदफा (१) मा उखल्लखिि व्यखिको उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग)

मा उखल्लखिि कर रकमको योग सो आय वर्नमा दाखिला गनुन पने अनुमामनि कर हुनेछ ।
(३)

उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोखजम कुनै आय वर्नमा दाखिला गनुन पने

करको अनुमान गनन दफा ७१ बमोखजम दाबी गररने वैदेखशक कर ममलान रकमको गणना
गदान कुनै व्यखिले सो वर्नमा दाखिला गरे को कुनै वैदेखशक कर वा सो वर्नमा दाखिला गनुन
पने भनी मनजले अनुमान गरे को ववदे शी आयकर मार गणना गनुन पनेछ ।
(४)

करको वकस्िा दाखिला गने कुनै व्यखिले उपदफा (१) बमोखजमको ढााँचामा

आवश्यक जानकारी उल्लेि गरी सं शोधनका कारणहरू िुलाई सं शोमधि अनुमान ववभागमा
पेश नगरे सम्म मनजले सो उपदफा बमोखजम गरे को अनुमान सो आय वर्न भरको लामग कायम
रहनेछ ।
(५)

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै व्यखिले उपदफा

(४) बमोखजम पेश गरे को सं शोमधि अनुमान ववभाग समि पेश गरे को मममि पमछ सो आय
वर्नमा दफा ९४ बमोखजम बुिाउनु पने करको वकस्िाको वहसाब गदान मार लागू हुनेछ ।
(६)

उपदफा (१) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन करको वकस्िा

दाखिला गनुन पने कुनै व्यखि वा करको वकस्िा दाखिला गनुन पने कुनै वगनले उपदफा (१)
बमोखजम अनुमान पेश गनुन नपने गरी ववभागले िोक्न
(७)

सक्नेछ ।

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन करको वकस्िा दाखिला

गनुन पने कुनै व्यखिले उपदफा (१) बमोखजम कुनै आय वर्नमा अनुमान पेश नगरे मा वा पेश
गररएको अनुमान वा सं शोमधि अनुमानमा ववभाग सन्त्िुष्ट नभएमा वा उपदफा (६) बमोखजम
करको वकस्िा वुिाउन कुनै व्यखिले अनुमान पेश गनुन नपने गरी िोवकएकोमा ववभागले
दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ :–
(क)

सो व्यखिको सो वर्नमा दाखिला गनुन पने अनुमामनि करको अनुमान
दफा ३ को िण्ड (क) वा (ि) मा उखल्लखिि व्यखिले गि आय
वर्नमा दाखिला गनुन पने करको आधारमा गनन सक्नेछ, र
112

www.lawcommission.gov.np
(ि)

ववभागले िण्ड (क) बमोखजम ियार गरे को अनुमान सो अनुमान
ियार गनन प्रयोग गरे को िररका र व्यखिले पेश गरे को अनुमानमा
ववभाग सन्त्िुष्ट हुन नसकेको भए सोको कारण समेि उल्ले ि गररएको
मलखिि सूचना ववभागले वकस्िा दाखिला गनुन पने व्यखिलाई ददनेछ ।

(८)

ववभागले वकस्िा दाखिला गनुन पने व्यखिलाई उपदफा (७) बमोखजम सूचना

ददएमा सो वर्नमा सो व्यखिले दाखिला गनुन पने अनुमामनि कर रकम ववभागले अनुमान
गरे को रकम हुनछ
े ।
पररच्छे द–१९
आय वववरण र कर मनधानरण
९६.

आय वववरण: (१) प्रत्येक व्यखिले आय वर्न समाप्त भएको िीन मवहनामभरमा दफा ९७,
९८ र १०० को अधीनमा रही सो वर्नको आय वववरण ववभागले िोकेको स्थानमा दाखिला
गनुन पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजमको आय वववरण दे हाय बमोखजम हुन ु पनेछ:–
(क)

दे हायका कुरा िुलाई ववभागबाट िोवकएको िररका र ढााँचामा ियार
गनुन पनेछ:–
(१)

प्रत्येक रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यखिको
सो वर्नमा भएको मनधानरणयोग्य आय र त्यस्िो आयको
स्रोि,

(२)

सो वर्नमा सो व्यखिको करयोग्य आय र सो आयमा
दफा ३ को िण्ड (क) मा उखल्लखिि व्यखिलाई
लाग्ने कर,

(३)

गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालमा रहे को ववदे शी स्थायी
सं स्थापनले सो आय वर्नमा ववदे श पठाएको आय र सो
आयमा लाग्ने कर,
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(४)

दफा ९३, ९४ वा १०० बमोखजम कर ममलान गनन
पाउने गरी कुनै व्यखिले सो वर्नमा दाखिला गरे को
कर कट्टी, वकस्िाबन्त्दी वा मनधानरण गररएको कुनै कर
रकम,

(५)

सो व्यखिले सो वर्नमा उपिण्ड (२) र (३) मा
उखल्लखिि करको रकमबाट उपिण्ड (४) बमोखजम
दाखिला गरे को कर घटाई हुन आउने दाखिला गनन
बााँकी करको रकम, र

(६)
(ि)

ववभागले िोकेको अन्त्य कुनै सूचना िथा जानकारी ।

आय वववरण दठक सााँचो र पूण न भएको भन्ने घोर्णा गरी सो व्यखि
वा व्यवस्थापकबाट सवहछाप गररएको हुन ु पनेछ, र

(ग)

आय वववरणसाथ दे हायका कुराहरू सं लग्न हुन ु पनेछ:–
(१)

कुनै व्यखिले आय वववरण दाखिल गरे को वर्नमा प्राप्त गरे को
ु ानी बापि दफा ९१ बमोखजम अमिम कर कट्टी गररएको
भि
प्रमाणपर,

(२)

उपदफा (४) बमोखजम सो व्यखिलाई उपलब्ध गराइएको
कुनै वववरण,

(३)

दफा ४ को उपदफा (४) बमोखजम कुनै छनौट गररएको भए
सोको प्रमाण, र

(४)
(३)

ववभागले िोकेको अन्त्य कुनै सूचना िथा जानकारी ।

ु ानी मलएर कुनै अको
कुनै व्यखिले कमनचारीको है मसयिले बाहे क कुनै भि

व्यखिको आय वववरण वा आय वववरणसाथ सं लग्न हुन ु पने कागजाि वा वववरण ियार
पारे मा वा ियार पानन सहयोग गरे मा त्यस्िो व्यखिले दे हायको कुरा प्रमाखणि गनुन पनेछ:–
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(क)

अको व्यखिले दफा ८१ बमोखजम रािेको कागजािहरू जााँच गरे को,
र

(ि)

वववरण वा जानकारीले सम्बखन्त्धि पररखस्थमिलाई वास्िववक रुपमा
प्रमिमबखम्बि गरे को ।

(४)

उपदफा (३) बमोखजम वववरण प्रमाखणि गनुन पने व्यखिले वववरण प्रमाखणि

गनन ईन्त्कार गरे मा त्यसरी ईन्त्कार गनुक
न ा कारणहरू मलखिि रुपमा उल्ले ि गरी जसको आय
वववरण प्रमाखणि गरी ददनु पने हो सो व्यखिलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(५)

दे हायका अवस्थामा उपदफा (१) बमोखजम कुनै आय वर्नको आय वववरण

दाखिल गनुन पने म्यादभन्त्दा अगावै दफा १०० को अधीनमा रही ववभागले कुनै व्यखिलाई
ददएको मलखिि सूचनामा उखल्लखिि म्यादमभर सो आय वर्न वा आय वर्नको कुनै भागको
आय वववरण दाखिल गराउन सक्नेछ :–

९७.

(क)

सो व्यखि टाट पखल्टएमा, ऋणमा डुबेमा वा मबघटन भएमा,

(ि)

सो व्यखिले अमनखश्चि समयका लामग नेपाल छोड्ने भएमा,

ग)

सो व्यखिले कुनै कारणले नेपालमा गरररे हको कायन छोड्न लागेमा, वा

(घ)

ववभागले अन्त्यथा उपयुि सम्िेमा ।

आय वववरण दाखिला गनन नपने: ववभागले मलखिि आदे श ददएमा बाहेक दे हायका कुनै पमन
व्यखिले दफा ९६ बमोखजम कुनै आय वर्नको आय वववरण पेश गनुन पने छै न:–
(क)

सो आय वर्नमा दफा ३ को िण्ड (क) मा उखल्लखिि व्यखिमध्ये
कर मिनुन नपने कुनै व्यखि,

(ि)

सो आय वर्नमा दफा ३ को िण्ड (ग) मा उखल्लखिि व्यखि, वा

(ग)

सो आय वर्नमा दफा ४ को उपदफा (३) आकवर्नि हुने कुनै
बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखि ।
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९८.

आय वववरण दाखिला गने म्याद थप: (१) दफा ९६ बमोखजम आय वववरण दाखिला गनुन पने
कुनै व्यखिले त्यस्िो वववरण दाखिला गने म्यादमभर ववभाग समि थप म्यादको लामग
मलखिि मनवेदन ददएमा मनामसव मावफकको कारण भएमा ववभागले आयवववरण दाखिला गनुन
पने म्याद थप गररददन सक्नेछ । यसरी म्याद थपका लामग ददएको मनवेदन सम्बन्त्धमा
ववभागले गरे को मनणनयको जानकारी मनवेदकलाई मलखिि रुपमा ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम आय वववरण पेश गनन ववभागले एकै पटक वा पटक

पटक गरी बवढमा िीन महीनासम्म म्याद थप गनन सक्नेछ ।
९९.

कर मनधानरण: (१) कुनै व्यखिले दे हायका रकमहरू िुलाई आयवववरण दाखिला गनुन पने
मममिमा कुनै आय वर्नको आयवववरण दाखिला गरे को रहे छ भने सो आयवववरणको कर
मनधानरण गरे सरह मामननेछ :–
(क)

दफा ३ को िण्ड (क) र (ि) मा उखल्लखिि व्यखिले सो आय
वर्नमा मिनुन पने आय वववरणमा उल्ले ि गरे को करको रकम, र

(ि)
(२)

आय वववरणमा उल्ले ि गरे को उि वर्नको मिनन बााँकी कर रकम ।

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नको आय वववरण पेश नगरे मा आय वववरण

दाखिला नभएसम्मको लामग आय वववरण पेश गनुन पने मममिमा दे हाय बमोखजम कर मनधानरण
गरे सरह मामननेछ:–
(क)

पररच्छे द–१७ बमोखजम प्राप्त गरे को रकमबाट कट्टी भएको कुनै
करको रकम िथा मनजले पररच्छे द–१८ बमोखजम सो वर्नको लामग
वकस्िाबन्त्दीमा दाखिला गरे को कुनै रकमको योग बरावर मनजको सो
वर्नको करको रकम भएको मामननेछ, र

(ि)

कर मनधानरण बमोखजम कर मिनन बााँकी नरहे को मामननेछ ।

१००. संशय कर मनधानरण: (१) दफा ९६ को उपदफा (५) बमोखजम कुनै आय वर्न वा कुनै
आयवर्नको कुनै अं शको आय वववरण दाखिला गनुन पने भएमा दफा ९९ बमोखजम गनुन
पनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन दफा ९६ को उपदफा

(५) मा उखल्लखिि अवस्थामा ववभागले दे हाय बमोखजमको रकमको आधारमा न्त्यायोखचि
रुपले सो व्यखिको कर मनधानरण गनन सक्नेछ :–
(क)

कुनै आय वर्न वा सो वर्नको अं शको लामग दफा ९६ को उपदफा
(२) को िण्ड (क) को उपिण्ड (१), (२), (३) र (४) मा
उखल्लखिि रकम, र

(ि)

कुनै आय वर्न वा सो वर्नको अं शको लामग दफा ९६ को उपदफा
(२) को िण्ड (क) को उपिण्ड (५) बमोखजम दाखिला गनन बााँकी
रहेको रकम ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोखजम कर मनधानरण गररएकोमा दे हाय बमोखजम
हुनेछ:–
(क)

पूरा आय वर्नको कर मनधानरण गररएको व्यखिले सो आयवर्नको लामग
दफा ९६ को उपदफा (१) बमोखजमको आय वववरण दाखिल गनुन
पने छै न, वा

(ि)

कुनै आय वर्नको अं शको कर मनधानरण गररएको व्यखिले दफा ९६
को उपदफा (१) बमोखजम सो आय वर्नको आय वववरण दाखिल गनुन
पनेछ ।

(४)

कुनै आय वर्नको कुनै अं शको कर मनधानरण अनुसार दाखिला गरे को कर

रकम पूरा वर्नको कर मनधानरण गदान लाग्ने करमा ममलान गनन पाइनेछ ।
(५)

यस दफा बमोखजम कर मनधानरणगदान ववभागले सफाईको सवूि प्रमाण पेश गनन

साि ददनको म्याद ददनु पनेछ ।
१०१. संशोमधि कर मनधानरण: (१) दफा ९९ वा १०० बमोखजम कर मनधानरण भएको व्यखिको
करको दावयत्व यस ऐनको उद्देश्य बमोखजम न्त्यायोखचि आधारमा समायोजन गनन ववभागले
सं शोमधि कर मनधानरण गनन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोखजम गररएको सं शोमधि कर मनधानरणमा पुनाः सं शोधन गनन
ववभागले उपयुि ठानेमा न्त्यायोखचि आधारमा जमिपटक पमन सं शोधन गनन सक्नेछ ।
(३) ववभागले उपदफा (१) वा (२) बमोखजम कर मनधानरण गदान दे हायको मममिले
चार वर्नमभर गररसक्नु पनेछ:–
(क)

दफा ९९ बमोखजम कर मनधानरण भएकोमा आय वववरण पेश गनुन पने
मममि,

(ि)

दफा १०० को उपदफा (२) बमोखजम कर मनधानरण गररएकोमा कर
मनधानरण गररएको व्यखिलाई दफा १०२ बमोखजम कर मनधानरणको
सूचना ददएको मममि,

(ग)

उपदफा (१) वा (२) बमोखजम कर मनधानरण गररएकोमा उपदफा
(१)

बमोखजम

सं शोधन

गररएको

सामबकको

कर

मनधानरणसं ग

सम्बखन्त्धि िण्ड (क) वा (ि) मा उखल्लखिि मममि ।
(४)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन जालसाजीले गदान कुनै

व्यखिको कर मनधानरण गलि ढं गबाट भएको रहे छ भने जुनसुकै बिि ववभागले त्यस्िो कर
मनधानरणमा सं शोधन गनन सक्नेछ । यसरी सं शोधन गदान जालसाजी गरी वववरण रािेको वा
कर मनधानरण गरे को जानकारी प्राप्त भएको एक वर्नमभर सं शोधन गररसक्नु पनेछ ।
(५)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन राजस्व न्त्यायामधकरण

वा अन्त्य अमधकारप्राप्त अदालिहरूबाट कर मनधानरण सं शोधन गररएको वा मनधानररि कर
घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म ववभागले त्यस्िो कर मनधानरणमा सं शोधन गनन सक्ने
छै न ।
िर पुनाः छानववन गने आदे श ददएमा सं शोधन गनन बाधा पुगेको मामनने छै न ।
(६)

यस दफा बमोखजम कर मनधानरणमा सं शोधनगदान ववभागले त्यसरी सं शोधन गनुन

परे को आधार स्पष्ट िुलाई सो व्यखिलाई मलखिि सूचना ददई त्यस्िो कर मनधानरण सम्बन्त्धमा
सफाईको सवूि प्रमाण पेश गनन साि ददनको म्याद ददनु पनेछ ।
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१०२. कर मनधानरणको सुचना: ववभागले दे हायका कुराहरू िुलाई दफा १०० को उपदफा

(२)

वा दफा १०१ बमोखजम गरे को कर मनधानरणको मलखिि सूचना कर मनधानरण गररएको
व्यखिलाई ददनु पनेछ ।
(क)

कर मनधानरणसं ग सम्बखन्त्धि आय वर्न वा अवमधको लामग दफा ३ को
िण्ड

(क) र (ि) मा उखल्लखिि व्यखिले दाखिला गनुन पने र

दाखिला गनन बााँकी मनधानररि कर,
(ि)

िण्ड (क) मा उखल्लखिि कर मनधानरणमा कर गणना गररएको
िररका,

(ग)

ववभागले कर मनधानरण गनुन परे को कारण,

(घ)

दाखिला गनन बााँकी मनधानररि कर दाखिल गनुन पने समय, र

(ङ)

कर मनधानरण उपर खचत्त नबुिेमा उजूरी गने समय, स्थान र िररका ।
पररच्छे द–२०
कर संकलन, ममन्त्हा र वफिान

१०३. कट्टी गरी बुिाउनु पने कर बापिको सुरिण: (१) अमिम कर कट्टी गनुन पने व्यखिले
पररच्छे द–१७ बमोखजम कट्टी गनुन पने करलाई अदालिको आदे श वा अन्त्य कुनै कानून
ु ानीलाई भन्त्दा अिामधकार ददनु पनेछ ।
बमोखजम वा अन्त्य कुनै वकमसमले गनुन पने भि
(२)

अमिम कर कट्टी गनुन पने व्यखिले पररच्छे द–१७ बमोखजम कट्टा गरे को

करसम्बन्त्धमा दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
(क)

त्यस्िो व्यखिले कट्टी गरे को कर र त्यस्िो कर बापि कुनै सम्पखत्त
प्राप्त गरे को भए सो समेि नेपाल सरकारको मनममत्त रोक्का रािेको
मामनने,

(ि)

सो कट्टी गररएको कर रकम त्यस्िो व्यखिको ऋण वा दावयत्वसं ग
आवि गनन नसवकने, र
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(ग)

त्यस्िो कर कट्टी गने एजेण्ट टाट पखल्टएको वा ववघटन भएको
अवस्थामा सो कर कट्टी रकम त्यसरी ववघटन भएको वा टाट
पल्टे को जेथाको भाग नमामनने र त्यसरी ववघटन भई वा टाट पखल्टई
भाग लगाउनु पदान कट्टी गररएको कर वा सो सम्पखत्त उपर ववभागको
पवहलो दावी रहने ।

१०४. सम्पमि मामथको दाबी: (१) प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै
व्यखिले कर दाखिला गनुन पने मममिसम्ममा सो कर दाखिला नगरे मा सो कर बक्यौिा राख्ने
व्यखिको सम्पमिमा नेपाल सरकारको दाबी मसजनना भएको मामननेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम दाबी मसजनना हुने सम्पखत्त मामथ दाबी गदान ववभागले

दे हायका कुराहरू िुलाएको मलखिि सूचना सो व्यखिलाई ददनु पनेछ:–

(३)

(क)

दाबी गररएको सम्पखत्तको वववरण,

(ि)

उपदफा (३) मा उल्ले ि गररए बमोखजमको दाबीको सीमा,

(ग)

सो दाबीसं ग सम्बखन्त्धि कर, र

(घ)

अन्त्य कुनै कुरा भए सो कुरा ।

उपदफा (२) बमोखजम सम्पखत्तमामथ दाबी गदान त्यस्िो व्यखिले बुिाउनु पने

कर, त्यस्िो करका सम्बन्त्धमा दफा ११९ बमोखजम बुिाउनु पने ब्याज, दाबी र मललाम
मबिी गदान लागेका िचनहरूको हदसम्म मार दाबी मसजनना हुनेछ ।
(४)

उपदफा (२) बमोखजम गररएको दाबी दे हायका कायन नभएसम्म लागू हुने

छै न:–
(क)

भवन िथा जग्गा जममनको सम्बन्त्धमा उपदफा (६) बमोखजम दाबी
दिान गराउन ववभागले जानकारी नददएसम्म,

(ि)

अन्त्य प्रत्यि सम्पमिका सम्बन्त्धमा ववभागले दफा १०५ को उपदफा
(३) बमोखजम त्यस्िो सम्पमि कब्जा नगरे सम्म, र
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(ग)

अन्त्य जुनसुकै अवस्थामा कर बक्यौिा रहे को व्यखिलाई उपदफा (२)
बमोखजमको सूचना नददएसम्म ।

(५)

कर बक्यौिा रहे को व्यखिले बुिाउनुपने उपदफा (२) बमोखजम गररएको

दाबीबाट िाममएको उपदफा (३) बमोखजमको सम्पूण न रकम ववभागलाई बुिाएमा दाबी
गररएको सम्पखत्त फुकुवा हुनेछ ।
(६)

उपदफा (२) बमोखजम ववभागले कुनै जग्गा, जममन वा भवन उपर दाबी

गरे मा सम्बखन्त्धि मालपोि कायानलयलाई जानकारी ददनु पनेछ र उि कायानलयले त्यस्िो
जग्गा जममन वा भवन कसै लाई बेचमबिन वा स्वाममत्व हस्िान्त्िरण नहुने गरी रोक्का राख्नु
पनेछ ।
(७)

उपदफा (५) बमोखजम जग्गा, जममन र भवन उपरको दाबी फुकुवा गनुन पने

भएमा ववभागले सोको जानकारी मालपोि कायानलयमा ददनु पनेछ । त्यस्िो जानकारी प्राप्त
भएपमछ मालपोि कायानलयले त्यस्िो रोक्का भएको जग्गा जममन र भवनको फुकुवा गरर ददनु
पनेछ ।
(८)

उपदफा (३) बमोखजम लाग्ने िचनका सम्बन्त्धमा ववभागले यथाशीघ्र कर

बक्यौिा रहे का व्यखिलाई दे हायका कुराहरू िुलाई सूचना ददनु पनेछ:–
(क)

त्यस्िो सूचना ददनु अगामड कर बक्यौिा रहे को व्यखिको सम्पखत्तका
सम्बन्त्धमा दाबी र मललाम मबिी बापि ववभागले गरे का िचनहरू, र

(ि)

त्यस्िा िचनहरू कर बक्यौिा रहे को व्यखिले ववभागलाई बुिाउनु पने
मममि ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “दाबी र मललाम मबिी गदान
गरे को िचन” भन्नाले दे हाय बमोखजम ववभागले गरे को वा गनुन पने िचन
सम्िनुपछन:–
(क)

सो सम्पखत्त उपरको दाबी मसजनना वा फुकुवा गने सम्बन्त्धमा
यस दफा बमोखजम ववभागले गरे को वा गनुन पने िचन, वा
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(ि)

दाबी गररएको सम्पखत्त कब्जामा मलने, आफूसं ग राख्ने र मललाम
मबिी गने सम्बन्त्धमा दफा १०५ बमोखजम ववभागले गरे को
वा गनुन पने िचन ।

१०५. दाबी गरे को सम्पखत्तको मललाम मबिी: (१) कर बक्यौिा रहे को व्यखिसं ग रहे को दाबी गरे को
सम्पखत्त मललाम मबिी गने सूचना ववभागले कर बक्यौिा रहे को व्यखिलाई ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम ददइएको सूचनालाई दफा १०४ को उपदफा (२)

बमोखजम ददइएको सूचनामा समावेश गनन वा त्यस्िो सूचनासं ग सं लग्न गररददन सवकनेछ ।
यस्िो सूचनामा दे हायका कुराहरू स्पष्ट रुपमा िुलाई कर बक्यौिा रहे को व्यखिलाई ददनु
पनेछ:–
(क)

दाबी गरे को सम्पमि, सो सम्पखत्त मललाम वा मबिी गररने िररका र
समय, र

(ि)

मूिन सम्पमिको सम्बन्त्धमा ववभागले सो सम्पखत्त कब्जामा मलने िररका
र स्थान ।

(३)

ववभागले उपदफा (१) वा (२) बमोखजमको सू चना कर बक्यौिा रहे को

व्यखिलाई ददएपमछ दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

कुनै पमन समयमा सो सूचनामा उखल्लखिि मूिन सम्पखत्त कब्जामा मलने,

(ि)

मूिन सम्पखत्त कब्जामा मलने प्रयोजनको लामग उपदफा (१) को
सूचनामा उखल्लखिि कुनै पररसरमा कुनै पमन समयमा प्रवेश गनन, र

(ग)

जग्गा जममन वा भवन बाहे कका मूिन सम्पखत्तका सम्बन्त्धमा त्यस्िा
सम्पखत्तहरू कर बक्यौिा रहे का व्यखिको िचनमा ववभागले उपयुि
सम्िेको कुनै पमन स्थानमा राख्न ।

(४)

ववभागले उपदफा (१) बमोखजमको सूचना कर बक्यौिा रहे को व्यखिलाई

ददएकोमा दे हायको समयमा त्यस्िा दाबी गरे को सम्पखत्त सावनजमनक रुपमा मललाम मबिी गनन
वा उपयुि सम्िेको िररकाबाट त्यस्िो सम्पखत्तको बेचमबिन वा चलन गनन सक्नेछ:–
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(क)

दाबी गरे को सम्पखत्त जग्गा जममन वा भवन भएमा उपदफा (३)
बमोखजम त्यस्िो सम्पखत्त कब्जामा मलएको मममिले िीस ददन पमछ,

(ि)

दाबी गरे को सम्पखत्त नाश हुने मूिन सम्पखत्त भएमा उपदफा (३)
बमोखजम कब्जामा मलएको एक ददनपमछ,

(ग)

दाबी गरे को सम्पखत्त िण्ड (क) वा (ि) मा उखल्लखिि सम्पखत्त
बाहेकका मूिन सम्पखत्त भएमा उपदफा (३) बमोखजम कब्जामा मलएको
दश ददनपमछ, र

(घ)

अन्त्य कुनै वकमसमको सम्पखत्त भएमा उपदफा (३) बमोखजम त्यस्िो
सम्पखत्त कब्जामा मलएको दश ददनपमछ ।

(५)

उपदफा (४) बमोखजम मललाम मबिीबाट प्राप्त रकमबाट सवनप्रथम मललाम

मबिी गररएको सम्पखत्तको दाबी र मललाम मबिी गदान गरे को िचन कटाईनेछ । यसरी िचन
कट्टी गरी सकेपमछ बुिाउनु पने कर र दफा ११९ बमोखजम सो करका सम्बन्त्धमा बुिाउनु
पने ब्याज कटाइनेछ र त्यसपमछ कुनै रकम बााँकी रहन आएमा त्यस्िो रकम कर बक्यौिा
रहेका व्यखिलाई वफिान ददनु पनेछ ।
(६)

मललाम मबिीबाट प्राप्त रकम उपदफा (५) बमोखजम ममलान गररसकेपमछ

ववभागले सो ममलानको प्रविया िुलाईएको मलखिि सूचना कर बक्यौिा रहे का व्यखिलाई
ददनु पनेछ ।
(७)

मललाम मबिीबाट प्राप्त रकमलाई उपदफा (५) बमोखजमको प्रविया अपनाई

ु ानी
ममलान गदान सो उपदफामा उखल्लखिि िचन, कर र ब्याज बापिको रकम पूणरु
न पमा भि
गनन अपयानप्त भएमा ववभागले नपुग रकम असूलउपर गनन दफा १०४, १११ वा यस दफा
बमोखजम पुनाः कारबाही प्रारम्भ गनुन पनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
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(क)

“दाबी गरे को सम्पखत्त” भन्नाले अमिम कर कट्टी गने व्यखिले दफा
१०३ को उपदफा (२) वा दफा १०४ को उपदफा (२) मा
उखल्लखिि कर बक्यौिा रहे को व्यखिको सम्पखत्त सम्िनुपछन ।

(ि)

“दाबी र मललाम मबिी गदान गरे को िचन” भन्नाले दफा १०४ बमोखजम
दाबी र मललाम मबिी गदान गरे को िचन सम्िनु पछन ।

(ग)

“कर बक्यौिा रहेको व्यखि” भन्नाले दफा १०३ र १०४ मा
उखल्लखिि अमिम कर कट्टी गने व्यखि समेिलाई सम्िनुपछन ।

१०६. नेपाल



......... बावहर जान रोक लगाइने: (१) कुनै व्यखिले कर दाखिला गनुन पने

मममिमभर कर दाखिला नगरे मा कर ववभागले त्यस्िो व्यखिलाई कर दाखिला गनन सूचना
ददएको समय भ ुिानी भएको मममिदे खि ७२ घण्टासम्मका लामग नेपाल सरकारको सम्बखन्त्धि
कायानलयलाई मलखिि सूचना ददई सो व्यखिलाई दे शबाट बावहर जानबाट रोक्ने आदे श ददन
सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा उखल्लखिि समयावमधमा थप गनुन पने भएमा ववभागले

सम्बखन्त्धि पुनरावेदन अदालिको पूव न स्वीकृमि मलनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजमको व्यखिले कर दाखिला गरे मा वा कर दाखिल गने

सम्बन्त्धमा सन्त्िोर्जनक व्यवस्था गरे को ववभागलाई लागेमा उपदफा (१) बमोखजम सम्बखन्त्धि
कायानलयलाई सूचना ददई त्यस्िो आदे श वफिान मलन सक्नेछ ।
१०७. मनकायका अमधकृि कमनचारीलाई खजम्मेवार बनाइने: (१) कुनै मनकायले यस ऐन बमोखजम
पालन गनुन पने कुनै कुरा पालन नगरे मा सो समयमा सो मनकायको अमधकृिको रुपमा कायन
गने प्रत्येक व्यखि सोको मनममत्त खजम्मेवार हुनेछन् ।
(२)

कुनै मनकायले कर बुिाई सक्नु पने मममिसम्म कर नबुिाई कसूर गरे मा सो

मनकायका ित्काल वहाल रहे का वा ६ मवहना अखघसम्म वहाल रहे का प्रत्येक अमधकृिहरू
ु वा छु ट्टाछु ट्टै रुपमा सो कर बुिाउन खजम्मेवार हुनेछन् ।
सं यि



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
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उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफाहरू

दे हायका अवस्थामा लागू हुने छै नन् :–
(क)

सो व्यखिको जानकारी वा मन्त्जुरीववना सो मनकायले त्यस्िो कसूर
गरे को अवस्थामा, र

(ि)

त्यस्िो कसूर हुन नददन सो व्यखिले त्यस्िै समान पररखस्थमिहरूमा
सामान्त्य

मानवीय

वववेक

प्रयोग

गने

व्यखिले

अपनाउनेसम्मको

होमसयारी, पररश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरे को भएमा ।
(४)

कुनै व्यखिले उपदफा (२) बमोखजम वुिाउनु पने कर दाखिला गरे मा सो

व्यखिले दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

मनजले त्यसरी दाखिला गरे को रकम सो मनकायबाट असूलउपर गनन,

(ि)

िण्ड (क) को प्रयोजनको लामग त्यसरी दाखिला गरे को रकमभन्त्दा
बढी नहुने गरी मनजको कब्जामा रहे को वा रहन आउने सो मनकायको
रब्य समेिका सम्पखत्त आफ्नो अधीनमा राख्न ।

(५)

उपदफा (४) को िण्ड (ि) बमोखजम कुनै व्यखिले कुनै सम्पखत्त अधीनमा

मलएमा त्यस्िो व्यखि उपर सो मनकाय वा अन्त्य कुनै व्यखिले कुनै दाबी गनन पाउने छै न ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “कुनै मनकायका अमधकृि” भन्नाले सो मनकायको
व्यवस्थापक वा सो है मसयिमा कायन गने कुनै व्यखि सम्िनु पछन ।
१०८. प्रापकबाट करको असुली: (१) प्रत्येक प्रापकले प्रापकको पदमा मनयुि भएको मममि वा
नेपालखस्थि कुनै सम्पखत्त कब्जामा मलएको मममिमध्ये जुन अखघल्लो हुन्त्छ सो मममिले पन्त्र
ददनमभर ववभागलाई मलखिि रुपमा सो कुराको सूचना ददनु पनेछ ।
(२)

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिले दाखिला गनुन पने रकमको सम्बन्त्धमा ववभागले

मलखिि सूचना प्रापकलाई ददनु पनेछ ।
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उपदफा (२) बमोखजमको सूचना प्राप्त गरे पमछ प्रापकले दे हाय बमोखजम गनुन

पनेछ:–
(क)

प्रापकको कब्जामा आएको सम्पखत्तको आवश्यक वहस्सा मबिी गरी
आएको रकमबाट दफा १०३ को उपदफा (२) को िण्ड (ग) को
अमधनमा रही उपदफा (२) बमोखजम दाखिला गनुन पने करभन्त्दा
ु ानी गरी सो
अिामधकार रहे को कुनै ऋण भए त्यस्िो ऋण बापि भि
उपदफा अन्त्िगनि ववभागले सूखचि गरे को रकम छु ट्याई राख्नुपने , र

(ि)

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको िफनबाट मनजको कर दावयत्व बापि
त्यसरी छु ट्याइएको रकम ववभागमा दाखिला गनुन पने ।

(४)

प्रापकले उपदफा (३) बमोखजम कुनै रकम छु ट्याई नरािेको हदसम्म त्यस्िो

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको िफनबाट दाखिला गनुन पने कर दावयत्व बराबरको रकम
ववभागमा दाखिला गने व्यखिगि दावयत्व प्रापकको हुनछ
े ।
िर दाखिला गरे को रकम कर बक्यौिा रहे को व्यखिबाट प्रापकले असूलउपर
गररमलन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग,–
(क)

“प्रापक” भन्नाले दे हायका कुनै व्यखि सम्िनु पछन:–
(१)

मलखक्वडेटर,

(२)

कुनै सम्पखत्त वा मनकायका सम्बन्त्धमा प्रापकको रुपमा अदालि
बावहरबाट वा अदालिबाट मनयुि व्यखि,

(३)

बन्त्धकी मलई सम्पखत्त कब्जामा राख्ने व्यखि,

(४)

मृिक प्राकृमिक व्यखिको सम्पखत्तको प्रत्यि हकवाला, प्रशासक वा
दामकाम गने व्यखि, वा

(५)

असिम प्राकृमिक व्यखिको काम कारबाही गररददने कुनै व्यखि ।
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“कर बक्यौिा राख्ने व्यखि” भन्नाले जसको सम्पखत्त प्रापकको कब्जामा आएको हो सो
व्यखि सम्िनु पछन ।

१०९. रकम बुिाउनु पने व्यखिबाट कर असूलउपर गने: (१)

कुनै

कर

बक्यौिा

राख्ने

व्यखिले कर बुिाईसक्नु पने मममिसम्म कर नबुिाई बााँकी रािे मा दे हाय बमोखजमको कुनै
पमन भ ुिानीकिानलाई ववभागले मलखिि सूचना ददएर कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको िफनबाट
बुिाउनु पने करको हदसम्मको रकम सो सूचनामा उखल्लखिि मममिमभर ववभागमा दाखिला
गनन आदे श ददन सक्नेछ:–
(क)

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई रकम बुिाउनु पने व्यखि,

(ि)

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको लामग वा मनजको िफनबाट रब्य राख्ने
व्यखि,

(ग)

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई बुिाउने गरी कुनै िे स्रो व्यखिको
िफनबाट रब्य राख्ने व्यखि, वा

(घ)

िेस्रो पिबाट सो रब्य कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई बुिाउने
अखख्ियारी पाएको व्यखि ।

(२)

ु ानीकिानलाई ददएको सूचनाको प्रमिमलवप
ववभागले उपदफा (१) बमोखजम भि

कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई ददनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो उपदफा बमोखजमको

सूचनामा उखल्लखिि मममि िण्ड (क) र (ि) मा उखल्लखिि मममिभन्त्दा अखघल्लो हुन सक्ने
छै न:–
(क)

सो रकम कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई बुिाउनु पने मममि वा मनजको
िफनबाट त्यस्िो रकम रािेको मममि, र

(ि)

उपदफा (२) बमोखजम सू चना ददएको मममि ।
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(४)

ु ानीकिानले सो उपदफा बमोखजम दाखिला गरे को
उपदफा (१) बमोखजम भि

ु ानी गरे सरह मामननेछ । यस्िो रकम कर बक्यौिा
रकम कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई भि
ु ानीकिानसंग दाबी गनन पाउने छै न ।
राख्ने व्यखि वा अन्त्य कुनै व्यखिले भि
११०. गैर बामसन्त्दा व्यखिको एजेन्त्टबाट कर असूलउपर गने: (१) कुनै कर बक्यौिा राख्ने गैर
बामसन्त्दा व्यखिले कर बुिाई सक्नु पने मममिसम्म कर नबुिाई बााँकी रािेमा ववभागले
त्यसरी कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको स्वाममत्वमा रहे को कुनैेैपमन सम्पखत्त आफ्नो कब्जामा
राख्ने कुनै व्यखिलाई मलखिि सूचना ददएर सो सम्पखत्तको बजार मूल्य बरावरको रकमबाट
त्यस्िो कर बक्यौिा राख्ने व्यखिले बुिाउनु पने करको रकमभन्त्दा बढी नहुने गरी सो िे स्रो
पिको कर दावयत्व सम्बन्त्धमा कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको िफनबाट सो सूचनामा उखल्लखिि
मममिमभर कर बुिाउन आदे श ददन सक्नेछ ।
(२)

कुनै व्यखिले उपदफा (१) बमोखजमको आदे श अनुसार कर रकम बुिाएमा

मनजले दे हाय बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

ु ानी रकम
सो व्यखिले कर बक्यौिा राख्ने व्यखिबाट त्यस्िो भि
असूलउपर गनन,

(ि)

िण्ड (क) को प्रयोजनको लामग सो व्यखिको आफ्नो

कब्जामा

रहेको वा कब्जामा रहन आउने कर बक्यौिा राख्ने व्यखिको रकम
समेिको कुनै पमन सम्पमि त्यसरी भ ुिानी गररएको रकमभन्त्दा बढी
नहुने गरी आफ्ना अधीनमा मलन ।
(३)

उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोखजम कुनै व्यखिले कुनै सम्पखत्त अधीनमा

मलएमा त्यस्िो व्यखि उपर कर बक्यौिा राख्ने व्यखि वा अन्त्य कुनै व्यखिले कुनै पमन दाबी
गनन पाउने छै न ।
१११. कर नमिरे मा मुद्दा चलाउने: कर दाखिला गनुन पने म्यादमभर कर दाखिला नगने व्यखिबाट
कर असुमलका लामग ववभागले सम्बखन्त्धि खजल्ला अदालिमा मुद्दा दायर गनन सक्नेछ ।
११२. ममन्त्हा: (१) कुनै व्यखिले बुिाउनु पने कर असूलउपर गनन नसवकने भएमा नेपाल सरकारले
त्यस्िो कर आंखशक वा पूणरु
न पमा ममन्त्हा ददन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन नेपाल सरकारले

पररच्छे द–२२ बमोखजम लगाईएको शुल्क िथा ब्याज पूरै वा आंखशक रुपमा ममन्त्हा ददन
सक्नेछ ।
११३. कर वफिान र वहसाब ममलान: (१) कुनै व्यखिले आफूले दाखिला गनुन पने कर दावयत्वभन्त्दा
बढी हुने गरी कर बुिाएकोमा बढी दाखिला गरे को कर रकम मनजले यस ऐन बमोखजम
दाखिला गनुन पने कर रकमबाट घटाउन ववभागले मनदे शन ददन सक्नेछ । यसरी घटाउाँदा
बढी हुन गएको जमि रकम ववभागले सम्बखन्त्धि व्यखिलाई वफिान गनुन पनेछ ।
(२)

कुनै व्यखिले दफा ११९ बमोखजम दाखिला गरे को ब्याजसं ग सम्बखन्त्धि कर

दाखिला गनन नपने भएमा ववभागले यस्िो ब्याज सो व्यखिलाई वफिान गनुन पनेछ ।
(३)

कुनै व्यखिले उपदफा (१) बमोखजम रकम वफिान पाउन िोवकए बमोखजम

ववभागमा मनवेदन ददनु पनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोखजम मनवेदन ददने व्यखिले त्यस्िो मनवदे न दे हायको

मममिमध्ये पमछल्लो मममिबाट दुई वर्नमभर ददनु पनेछ । सो म्यादमभर मनवेदन नददएमा
उपदफा (१) बमोखजमको रकम वफिान हुने छै न:–
(क)

बढी रकम दाखिला गरे को कारण उत्पखत्त भएको आय वर्नको समामप्त
भएको मममि,

(५)

(ि)

बढी रकम दाखिला गररएको मममि, वा

(ग)

मुद्दा फैसला भएको मममि ।

उपदफा (३) बमोखजम परे को मनवेदनका सम्बन्त्धमा ववभागले गरे को मनणनयको

मलखिि सूचना ववभागले सम्बखन्त्धि व्यखिलाई ददनु पनेेेछ ।
(६)

अदालिको आदे शले वा अन्त्य कारणबाट ववभागले करको कुनै रकम कुनै

व्यखिलाई वफिान ददाँदा ववभागले दे हाय बमोखजमको अवमधको सामान्त्य दर बमोखजमको ब्याज
समेि त्यस्िो व्यखिलाई ददनु पनेछ:–
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(क)

त्यस्िो कर वफिान दफा ९३, ९४ वा १०० बमोखजम कुनै व्यखिलाई
कुनै आय वर्नमा उपलब्ध भएको अमधक कर ममलानसं ग सम्बखन्त्धि
भएमा दफा ९६ बमोखजम आय वववरण पेश गनुन पने मममिदे खि कर
वफिान ददएको मममिसम्मको अवमध, र

(ि)

अन्त्य कुनै अवस्थामा त्यस्िो व्यखिले वफिान हुने कर बुिाएको
मममिदे खि वफिान ददएको मममिसम्मको अवमध ।

(७)

कुनै आय वर्नमा दफा ५१ वा ७१ बमोखजम दाबी गनन सवकने कर कट्टी

ममलान र त्यस्िा कर कट्टीलाई यस उपदफा बमोखजम वहसाब ममलान गनन वा वफिान ददन
सवकने छै न ।
िर सो वर्नमा कर कट्टी ममलानलाई दफा ४ को उपदफा (२), दफा ५१ को
उपदफा (४) र दफा ७१ को उपदफा (३) मा गररएको व्यवस्था बमोखजम गनन
सवकनेछ ।
पररच्छे द–२१
पुनरावलोकन र पुनरावेदन
११४. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्ने मनणनयहरू िथा कायनमबमध: (१) यस ऐनको प्रयोजनको
लामग दे हायका मनणनयहरू उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनसक्नेछ:–
(क)

दफा ७६ बमोखजम ववभागले जारी गरे को पूवानदेश,

(ि)

दफा ९५ को उपदफा (७) बमोखजम कुनै व्यखिले दाखिला गनुन पने
अनुमामनि करका बारे मा ववभागले गरे को अनुमान वा अनुमान गननको
लामग गरे को मनणनय,

(ग)

दफा ९६ को उपदफा (५) वा दफा ९७ बमोखजम आय वववरण पेश
गनन कुनै व्यखिलाई आदे श ददने गरी ववभागले गरे को मनणनय,
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(घ)

कुनै व्यखिले दफा ९८ बमोखजम पेश गनुन पने आय वववरणको म्याद
थप गररपाउन ददएको मनवेदनमा ववभागले गरे को मनणनय,

(ङ)

दफा १०० वा १०१ बमोखजम कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नको लामग
बुिाउनु पने करको मनधानरण वा दफा १२२ बमोखजम कुनै व्यखिले
बुिाउनु पने शुल्क िथा ब्याजको मनधानरण,

(च)

दफा १०८ को उपदफा (२) बमोखजम प्रापकको है मसयिमा कुनै
व्यखिले पाउने रकम भनी छु ट्याई राख्नु पने गरी ववभागले ददएको
सूचना,

(छ)

दफा १०९ को उपदफा (१) बमोखजम कर बक्यौिा राख्ने व्यखिलाई
बुिाउनु पने रकम राख्ने कुनै व्यखिलाई ववभागमा दाखिला गनन
आदे श ददने गरी ववभागले गरे को मनणनय,

(ज)

दफा ११० को उपदफा (१) बमोखजम गैर बामसन्त्दा व्यखिको
िफनबाट दाखिला गनुन पने कुनै व्यखिको कर दाखिला गनन कुनै
व्यखिलाई आदे श ददने गरी ववभागले गरे को मनणनय,

(ि)

दफा ११३ को उपदफा (५) बमोखजम कर वफिान पाउाँ भनी कुनै
व्यखिले ददएको कुनै मनवेदनउपर ववभागले गरे को मनणनय, र

(ञ)

दफा ११५ को उपदफा (३) बमोखजम उजुरी दिान गने म्याद थपको
लामग

कुनै

व्यखिले

ददएको

कुनै

मनवेदनउपर

ववभागले

गरे को

मनणनय ।
(२)

उपदफा (१) को िण्ड (घ), (ि) र (ञ) मा उखल्लखिि ववर्यहरूका

सम्बन्त्धमा ववभागले कुने मनणनय गरे को भए िापमन दफा ९८, दफा ११३ को उपदफा (३)
वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोखजम मनवेदन ददने व्यखिलाई मनवेदन परे को िीस
ददनमभर ववभागले मनणनयको सूचना नददएमा सो मनवेदन अस्वीकार गने मनणनय गरे सरह मानी
उपदफा (१) बमोखजम सो उपर प्रशासवकय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ ।
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(३)

उपदफा (२) बमोखजमको म्यादमभर मनणनयको सूचना मनवेदन ददने व्यखिलाई

प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी ववभागमा दिान गराएमा ववभागले सो उपदफामा उखल्लखिि
मनवेदन अस्वीकार गनन गरे को मनणनय र सोको सूचना सो मममिमा सो व्यखिलाई ददएको
मामननेछ ।
११५. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लामग मनवेदन ददन सक्ने: (१) दफा ११४ बमोखजमका
प्रशासकीय पुनरावलोकन गनन सवकने मनणनयउपर खचत्त नबुझ्ने व्यखिले सो मनणनयको सूचना
पाएको मममिले िीस ददनमभर सो मनणनय ववरुि ववभाग समि मनवेदन ददनसक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम ददने मनवेदनमा त्यस्िो पुनरावलोकन हुन ु पने कारण

िथा आधारहरू स्पष्ट रुपमा उल्ले ि गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोखजम मनवेदन ददने म्याद गुखिन गई कुनै व्यखिले म्याद

थपको लामग म्याद गुिक
े ो मममिले साि ददनमभर मनवेदन ददएमा ववभागले दे हाय बमोखजम गनन
सक्नेछ:–
(क)

मनामसव कारण दे खिएमा उपदफा (१) बमोखजम मनवेदन ददने म्याद
गुिक
े ो मममिबाट बढीमा िीस ददनको लामग म्याद थप्न, र

(ि)

सो मनवेदनउपर ववभागले गरे को मनणनयको मलखिि सूचना मनवेदकलाई
ददन ।

(४)

उपदफा (१) बमोखजम मनवेदन ददएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा

(१) मा उखल्लखिि मनणनयको कायानन्त्वयनमा असर परे को मामनने छै न ।
(५)

उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन उपदफा (१) बमोखजम

कुनै व्यखिबाट ददइएको मनवेदनको टुं गो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोखजम
भएको मनणनयलाई ववभागले िामेलीमा राख्न वा अन्त्य कुनै वकमसमले प्रभाववि गनन सक्नेछ ।
(६)

उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन मिनुन पने करको पचास

प्रमिशि रकम नबुिाएसम्म सो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने
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(७)

कुनै व्यखिले उपदफा (१) बमोखजम ददएको मनवेदनउपर ववभागले दे हाय

बमोखजम गनन सक्नेछ:–
(क)

सो मनवेदनमा उखल्लखिि कुराहरूलाई पूण न वा आंखशक रुपमा स्वीकार
वा अस्वीकार गनन, र

(ि)
(८)

मनवेदन उपरको मनणनयको मलखिि सूचना सो व्यखिलाई ददन ।

उपदफा (१) बमोखजम मनवेदन ददएको मममिले नब्बे ददनमभर ववभागले सो

मनवेदन उपरको मनणनयको सूचना मनवेदकलाई नददएमा मनवेदकले सोको जानकारी ववभागमा
दिान गराई ववभागले मनवेदन अस्वीकार गरे को मान्न सक्नेछ ।
(९)

उपदफा (८) बमोखजम मनवेदन अस्वीकार गरे को मानेको कुरा सम्बखन्त्धि

मनवेदकले मलखिि रुपमा ववभागलाई जानकारी ददनु पनेछ । ववभागले त्यस्िो जानकारी दिान
भएको मममिमा त्यस्िो मनवेदन अस्वीकार गने मनणनय गरे को र सो व्यखिलाई सो मनणनयको
सूचना ददएको मामननेछ ।
११६. राजस्व न्त्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्ने: (१) दफा ११५ बमोखजम ववभागमा ददएको
मनवेदनउपर भएको मनणनयमा खचत्त नबुझ्ने व्यखिले राजस्व न्त्यायामधकरण ऐन, २०३१
बमोखजम राजस्व न्त्यायामधकरणमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम पुनरावेदन ददने व्यखिले पुनरावेदन ददएको पन्त्र

ददनमभर पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रमि ववभागमा दिान गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम पुनरावेदन ददएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा
(१) मा उखल्लखिि मनणनयको कायानन्त्वयनमा असर परे को मामनने छै न ।
(४)

दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन सो

उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने मनणनय महामनदे शकले गरे को भए राजस्व
न्त्यायामधकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
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पररच्छे द–२२
शुल्क िथा ब्याज
११७. कागजाि नरािेमा वा वववरण वा आय वववरण दाखिला नगरे मा शुल्क लाग्ने: (१)

कुनै

व्यखिले दे हाय बमोखजम नगरे मा त्यस्िो व्यखिलाई प्रत्येक मवहना र मवहनाको भागको लामग
कुनै आय वर्नको आयको गणना गदान कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र कुनै
रकम समावेश गनुन पने भए सो समावेश गरी हुने मनधानरणयोग्य आयको रकमको डे ढ
प्रमिशि प्रमि वर्नका दरले हुने रकम वा एक हजार रुपैयााँ प्रमिमवहनाका दरले हुने रकममध्ये
जुन बढी हुन्त्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ ।
(क)

दफा ९५ को उपदफा (१) बमोखजम कुनै आय वर्नको आय वववरण
दाखिला नगरे कोमा, वा

(ि)

दफा ९६ को उपदफा (१) बमोखजम कुनै आय वर्नको आय वववरण
दाखिला नगरे मा ।

(२)

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नको दफा ८१ बमोखजम राख्नु पने कागजाि

नरािेमा त्यस्िो व्यखिलाई त्यस्िो कागजाि नरािेको वर्नको लामग कुनै आय वर्नको आयको
गणना गदान कुनै रकम कटाई पाउने भए सो नकटाई र रकमहरू समावेश गनुन पने भए सो
समावेश गरी हुने मनधानरणयोग्य आयकोेे रकमको डे ढ प्रमिशि प्रमि वर्नका दरले हुने रकम
वा एक हजार रुपैयााँ प्रमिमवहना का दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्त्छ सो रकम शुल्क
लाग्नेछ ।
(३)

अमिम कर कट्टी गने कुनै एजेण्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोखजमको

वववरण पेश नगरे मा त्यस्िो एजेण्टलाई वववरण पेश गनुन पने मममिबाट यस्िो वववरण दाखिला
नभएको मममिसम्मको प्रत्येक मवहना र मवहनाको भागको लामग अमिम कर कट्टी गनुन पने
कर रकमको वावर्नक डेढ प्रमिशिका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ ।
११८. वकस्िाबन्त्दीमा दाखिला गनेले अनुमामनि कर कम हुने गरी बुिाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै
व्यखिले यस उपदफाको िण्ड (क) बमोखजम दाखिला गरे को वकस्िाबन्त्दी कर रकम िण्ड
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(ि) बमोखजम वकस्िामा दाखिल गनुन पने कर रकमभन्त्दा कम भएमा सो कम रकममा
उपदफा (२) बमोखजम ब्याज लाग्नेछ:–
(क)

वकस्िाबन्त्दी कर दाखिला गनुन पने व्यखिले दफा ९४ बमोखजम कुनै
वर्नमा दाखिला गनुन पने वकस्िाबन्त्दी करको सम्बन्त्धमा दफा ९५
बमोखजम गणना गरे को अनुमामनि वा सं शोमधि कर रकम,

(ि)

सो वर्न दफा ३ को िण्ड (क) र (ि) मा उखल्लखिि व्यखिले
दाखिला गर्र्न नु पने कर रकमको नब्बे प्रमिशिले हुने कर रकम ।

(२)

उपदफा (१) बमोखजमको व्यखिलाई सो वर्नको पवहलो वकस्िा बुिाउनु पने

मममिदे खि दफा ९९ बमोखजम कर मनधानरण भई कर बुिाउनु पने मममिसम्मको प्रत्येक मवहना
र मवहनाको भागको सामान्त्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ ।
(३)

िण्ड (ि) मा उखल्लखिि रकमभन्त्दा िण्ड (क) मा उखल्लखिि रकम बढी

भएमा यसरी बढी भएको प्रत्येक अवमधको रकममा सामान्त्य दरले उपदफा (२) बमोखजम
ब्याज लाग्नेछ ।
(क)

कुनै व्यखिको कुनै आय वर्नमा प्रत्येक वकस्िा अवमधको लामग
वकस्िाबन्त्दीको रुपमा बुिाउनु पने

कूल

रकमको अनुमान

वा

सं शोमधि अनुमान सही भएको भए सो रकम को नब्बे प्रमिशि रकम,
(ि)

सो आय वर्नमा मिरे को वकस्िाहरूको रकम ।

११९. कर नबुिाएमा ब्याज लाग्ने: (१)

कर मिनुन पने िोवकएको मममिसम्म कुनै व्यखिले कर

दाखिला नगरे मा दाखिला गनन बााँकी रहे को रकममा यसरी कर दाखिला गनन बााँकी रहे को
अवमधभरको लामग सो व्यखिलाई प्रत्येक मवहना र मवहनाको भागमा सामान्त्य ब्याजदरले
ब्याज लाग्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखजम मिनुन पने ब्याज गणना गने प्रयोजनको लामग दफा

९८ बमोखजम ददइएको थप म्यादमा ब्याज छु ट पाइने छै न ।
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(३)

अमिम कर कट्टी गने व्यखिले दफा ९० को उपदफा (४) पालना नगरे को

कारणले मनजले बुिाउनु पने ब्याज मनजले अमिम कर कट्टी हुने व्यखिबाट असुलउपर
गररमलन पाउने छै न ।
१२०. िुठृा वा भ्रमपूणन वववरण दाखिला गनेलाई शुल्क लाग्ने: कुनै व्यखिले कुनै कुराका सम्बन्त्धमा
ववभागमा िुठृा वा भ्रमपूणन वववरण ददएमा वा दाखिला गनुन पने कुनै कुरा वा वस्िुको
जानकारी नददई वा सो वववरणबाट हटाई वववरणमा उखल्लखिि जानकारी भ्रमपूण न हुन गएमा
त्यस्िो व्यखिलाई दे हाय बमोखजम शुल्क लाग्नेछ:–
(क)

जानाजानी वा लापरबाही पूवक
न गरे को नभई भूलवस िू ट्ठा वा भ्रमपूण न
हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रमिशि ।

(ि)

जानाजानी वा लापरवाही गरे को कारणले िुठृा वा भ्रमपूण न हुन
गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रमिशि ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “ववभागमा दाखिला गररएको
वववरण” भन्नाले ववभागमा वा यस ऐन बमोखजम किनव्यको पालना गने
मसलमसलामा ववभागबाट अखख्ियार प्राप्त अमधकृि समि मलखिि रुपमा
दाखिला गररएको वववरण र दे हाय बमोखजम दाखिला गररएको वववरण
समेिलाई जनाउनेछ:–
(क)

मनवेदन, सूचना, वववरण, उजुरी, बयान, वा यस ऐन बमोखजम
दाखिला गररएको, ियार पाररएको, ददइएको वा पेश गररएको
अन्त्य कागजाि,

(ि)

यस ऐन बमोखजम बाहे क ववभाग वा ववभागका कुनै अमधकृि
समि पेश गररएको कागजाि,

(ग)

ववभाग वा कुनै अमधकृिले कुनै व्यखिलाई सोधेको प्रश्नको
उत्तर, वा
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(घ)

वववरण

ददइने

कुराको

मनामसब

जानकारी

भएको

कुनै

व्यखिले कुनै अको व्यखिमाफनि ववभाग वा कुनै अमधकृिलाई
ददएको जानकारी ।
१२१. ममियारलाई शुल्क लाग्ने: पररच्छे द–२३ मा उखल्लखिि कुनै कसूर गने व्यखिलाई जानजान
वा लापरवाही गरी मद्दि गने वा सहायिा ददने वा दुरुत्साहन गने वा सल्लाह ददने
ममियारलाई त्यस्िा व्यखिले कम मिरे को करको शिप्रमिशि रकम शुल्क लाग्नेछ ।
१२२. शुल्क िथा ब्याजको मनधानरण: (१) यस पररच्छे द बमोखजम कुनै व्यखिले बुिाउनु पने शुल्क
िथा ब्याजको मनधानरण ववभागले गनेछ ।
(२)

कुनै िास काम पूरा नगरे कोले वा कुनै वववरणका सम्बन्त्धमा यस पररच्छे द

बमोखजम शुल्क िथा ब्याज बापिको दावयत्वको गणना गदान यस पररच्छे दको प्रत्येक दफाका
हकमा छु ट्टाछु ट्टै रुपमा गणना गनुन पनेछ ।
(३)

यस दफा बमोखजम लगाईने शुल्क िथा ब्याज यस ऐन बमोखजम अन्त्य कुनै

कर बुिाउनु पने भए त्यस्िो करमा थप गररनेछ र त्यस्िो शुल्क िथा ब्याज बुिाउाँदैमा
पररच्छे द–२३ मा उखल्लखिि फौजदारी कारवाही सम्बन्त्धी दावयत्वबाट कुनै व्यखि मुि
भएको मामनने छै न ।
(४) यस दफा बमोखजम शुल्क िथा ब्याजको मनधानरण गररएकोमा ववभागले दे हायका
कुरा िुलाइएको सो मनधानरणको मलखिि सूचना सो व्यखिलाई ददनेछ । यस्िो सूचना दफा
१०२ बमोखजम जारी गररने सूचनामा सं लग्न गरी पठाउन सक्नेछ ।

(५)

(क)

ववभागले शुल्क िथा ब्याज मनधानरण गनुप
न रे को कारण,

(ि)

बुिाउनु पने र शुल्क िथा ब्याज बापिको रकम,

(ग)

सो रकम कसरी गणना गररएको हो सोको िररका, र

(घ)

सो मनधानरण ववरुि उजुरी गने समय, स्थान र िररका ।

यस दफा बमोखजम शुल्क िथा ब्याज मनधानरण गदान दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
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(क)

दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) को िण्ड
(ि), उपदफा (४) र (५) मा लेखिएका कुराहरू यस दफा बमोखजम
शुल्क िथा ब्याज मनधानरण गदान पमन लागू हुनेछ, र

(ि)

दफा १०१ को उपदफा (३) को िण्ड (ि),(ग), उपदफा (४), (५)
र दफा १०२ मा ले खिएका कुराहरू यस दफाको उपदफा (४) का
हकमा पमन लागू हुनेछ ।
पररच्छे द–२३
कसूर िथा सजाय

१२३. कर दाखिला नगनेलाई हुने सजाय: मनामसव मावफकको कारणमबना कर दाखिला गनुन पने
मनधानररि समयसम्म कर दाखिला नगने व्यखिलाई पााँच हजार रुपैयााँदेखि िीस हजार
रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक मवहनादे खि िीन मवहनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१२४. िुट्ठा वा भ्रमपूण न वववरण ददनेलाई हुने सजाय: कुनै व्यखिले ववभागमा ददएको कुनै जानकारी
वा वववरण जानाजानी वा लापरबाही साथ पेश गरे को कारणले िुठ्ठा वा भ्रमपूण न भएमा वा
त्यस्िो व्यखिले त्यस्िो ववर्यका सम्बन्त्धमा कुनै िास कुरा वा ववर्यको जानकारी वववरणमा
उल्लेि नगरी वा हटाई सो वववरण भ्रमपूण न हुन गएकोमा त्यस्िो व्यखिलाई चामलस हजार
रुपैयााँदेखि एक लाि साठी हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा छ मवहनादे खि दुई वर्नसम्म कैद
वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “ववभागमा ददएको कुनै जानकारी वा वववरण”
भन्नाले दफा १२० को स्पष्टीकरणमा उल्ले ि भएको वववरण सम्िनु पछन ।
१२५. कर प्रशासनमा बाधा ववरोध गने वा अनुखचि प्रभाव पानेलाई हुने सजाय: (१) दे हायका

कायन

गने व्यखिलाई पााँच हजार रुपैयाााँदेखि बीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा एक मवहनादे खि
िीन मवहनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:–
(क)

यस ऐन बमोखजम आफनो किनव्य पालना गने मसलमसलामा ववभागको
अमधकृिलाई बाधाववरोध गरे मा,
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(२)

(ि)

दफा ८३ बमोखजमको सूचना बमोखजम कायन नगरे मा, वा

(ग)

अन्त्य कुनै रुपमा यस ऐनको कायानन्त्वयनमा बाधा ववरोध गरे मा ।

उपदफा (१) बमोखजमको कायन गने उद्योग गरे मा सो उपदफामा ले खिएको

सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
१२६. अखख्ियार प्राप्त वा अखख्ियार प्राप्त नभएको व्यखिले कसूर गरे मा हुने सजाय: (१) दफा ८४
को उल्लं घन गने कुनै पमन अखख्ियार प्राप्त व्यखिलाई असी हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा
एक वर्नसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोखजम अखख्ियार नपाएको कुनै व्यखिले कर वा कर भनी अन्त्य कुनै
रकम उठाएमा वा उठाउन प्रयि गरे मा असी हजार रुपैयााँदेखि दुई लाि चालीस हजार
रुपैंयासम्म जररवाना वा एक वर्नदेखि िीन वर्नसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१२७. ममियारलाई हुने सजाय: यस ऐन बमोखजम कुनै कसूर गनन कुनै व्यखिलाई जानीजानी मद्दि
गने वा त्यस्िो कसूर गनन सल्लाह ददने वा दुरुत्साहन गने व्यखिलाई कसूरदारलाई हुने
सजायको आधा सजाय हुनेछ ।िर यस्िो ममियार सरकारी कमनचारी भएमा कसुरदारलाई हुने
सजाय बराबर सजाय हुनेछ ।
१२८. ऐनको पालना नगनेलाई हुने सजाय: यस ऐनमा अन्त्यथा व्यवस्था गररएकोमा बाहे क यो ऐन
वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेका मनयमहरूका कुनै व्यवस्थाको पालना नगने व्यखिलाई पााँच
हजार रुपैयााँदेखि िीस हजार रुपैयााँसम्म जररवाना हुनेछ ।
१२९. ववभागले जररवानाको रकम दाखिला गनन आदे श ददन सक्ने: (१)

यस पररच्छे दमा अन्त्यर

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन दफा १२६ मा उखल्लखिि कसूरमा बाहे क कुनै व्यखिले
आफूले यस पररच्छे दमा उल्ले ि भएको अन्त्य कुनै एक वा एकभन्त्दा बढी कसूर गरे को भनी
अदालिी कारबाहीको प्रकृया शुरु हुन ु अगावै मलखिि रुपमा स्वीकार गरे मा त्यस्िोेे एक वा
एकभन्त्दा बढी कसूर गरे बापि लाग्ने जररवाना रकममा नबढ्ने गरी जररवाना रकम दाखिला
गनन ववभागले त्यस्िो व्यखिलाई आदे श ददन सक्नेछ ।
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(२)

ववभागले उपदफा (१) बमोखजमको आदे श ददाँदा सो आदे शमा त्यस्िो कसूर,

बुिाउनु पने जररवाना रकम र जररवाना रकम बुिाउनु पने मममि िुलाउनु पनेछ ।
(३)

ववभागले यस दफा बमोखजम ददएको आदे श अखन्त्िम हुनेछ र सो उपर

पुनरावेदन लाग्ने छै न ।
१३०. नेपाल सरकार वादी हुन:े यस पररच्छे द अन्त्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।
१३१. मुद्दाको िहवककाि र दायरी: (१) यस पररच्छे द बमोखजम सजाय हुने कसूरसम्बन्त्धी मुद्दाको
िहवककाि िोवकएको अमधकृिले गनेछ र त्यस्िो िहवककािको काम पुरा भएको पैमिस
ददनमभर सम्बखन्त्धि खजल्ला अदालि समि मुद्दा दायर गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम िहवककाि गदान िहवककाि गने अमधकृिले सरकारी
वकीलको राय सल्लाह मलनु पनेेेछ ।
पररच्छे द–२४
ववववध
१३२ ववशेर्ज्ञको सेवा मलन सक्ने: नेपाल सरकारले कर परीिणसम्बन्त्धी कायनको लामग सम्बखन्त्धि
ववशेर्ज्ञको सेवा मलन सक्नेछ र यस्िा ववशेर्ज्ञका सम्बन्त्धमा समेि दफा ८४ मा उखल्लखिि
सरकारी गोप्यिासम्बन्त्धी व्यवस्था लागू हुनेछ ।
१३३. ववभागीय कारबाही गररने: कुनै कर मनधानरण लापरबाहीबाट गरे को ठहरी करदािाको दावयत्व
बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्िो कर मनधानरण गने वा दफा १०१ को उपदफा (३)
बमोखजमको म्यादमभर सं शोमधि कर मनधानरण नगने सम्बखन्त्धि अमधकृिलाई मनजको सेवा
शिनसम्बन्त्धी प्रचमलि कानून बमोखजम सजाय गनन महामनदे शकले ववभागीय कारबाही चलाउन
सक्नेछ ।
१३४. अमधकृिको पररचय पर: प्रत्येक अमधकृिले िोवकए बमोखजमको पररचयपर आफ्नो साथमा
राख्नु पनेछ र किनव्य पालनाको मसलमसलामा कसै ले त्यस्िो पररचयपर हे न न माग गरे मा
दे िाउनु पनेछ ।
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१३५. अदालिलाई भए सरहको अमधकार हुन:े यस ऐनको प्रयोजनको लामग ववभागलाई सम्बखन्त्धि
व्यखिलाई खिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र मलििहरू पेश गनन लगाउने सम्बन्त्धमा
प्रचमलि कानून बमोखजम अदालिलाई भए सरहको अमधकार हुनेछ ।
१३६. असल मनयिले गरे को काम कारबाहीप्रमि जवाफदे ही नहुन:े यस ऐनमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए िापमन कुनै अमधकृिले आफ्नो किनव्य पालन गदान असल मनयि मलई गरे को
काम कारबाही प्रमि मनज व्यखिगि रुपमा जवाफदे ही हुने छै न ।
१३७. नेपाल सरकारले आदे श वा मनदे शन ददन सक्ने: कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल
सरकारले ववभागलाई आवश्यक आदे श वा मनदे शन ददन सक्नेछ ।
१३८. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
मनयमहरू बनाउन सक्नेछ ।
१३९. मनदे खशका बनाई जारी गनन सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा रही
ववभागले आवश्यक मनदे खशका बनाई जारी गनन सक्नेछ ।
१४०. अनुसूचीमा थपघट िथा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी
अनुसूची–१ बाहे कका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट िथा हे रफेर गनन सक्नेछ ।
१४१. प्रहरीले सहयोग गनुन पने: यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमको कायानन्त्वयन गने
सम्बन्त्धमा ववभागले मागेको सहयोग गनुन प्रहरीको किनव्य हुनेछ ।
१४२. करसम्बन्त्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोखजम हुन:े प्रचमलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए
िापमन सालबसाली लागू हुने आमथनक ऐनले यस ऐनमा सं शोधन गरी कर लगाउने, मनधानरण
गने, बढाउने, घटाउने, छूट ददने वा ममन्त्हा ददने सम्बन्त्धी व्यवस्था गरे कोमा बाहे क अन्त्य कुनै
पमन ऐनले यस ऐन बमोखजमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पमन सं शोधन, पररविनन वा कर
सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्थाहरू गनन सक्ने छै न ।
१४३. िारे जी, संशोधन र बचाउ: (१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३
िारे ज गररएका छन् ।
(२)

दे हायका ऐनहरूमा दे हाय बमोखजम सं शोधन गररएका छन्:–
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(क)



(ि)

कमनचारी संचयकोर् ऐन, २०१९ मा संशोधन: कमनचारी सं चय कोर्

.........

ऐन, २०१९ को दफा १८ को िण्ड (ि) को अन्त्त्यमा रहे का “कुनै
वकमसमको कर लाग्ने छै न” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आयकर बाहे क
कुनै वकमसमको कर लाग्ने छै न” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ग)

नेपाल पेट्रोमलयम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोमलयम ऐन,
२०४० को दफा १३ को िण्ड (ग) खिवकएकोछ ।

(घ)

मनवृखत्त कोर् ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन: मनवृखत्त कोर् ऐन,
२०४२ को दफा २९ मा रहे का “यस्िै अन्त्य कुनै वकमसमको कर
लाग्ने छै न” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आयकर बाहे क अन्त्य कुनै
वकमसमको कर लाग्ने छै न” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

(ङ)

नागररक लगानी कोर् ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधन: नागररक
लगानी कोर् ऐन, २०४७ को दफा ५१ िारे ज गररएको छ ।

(च)

नेपाल

.........

ववज्ञान िथा प्रववमध प्रज्ञा प्रमिष्ठान ऐन, २०४८ को

दफा ३० मा सं शोधन: नेपाल

.........

ववज्ञान िथा प्रववमध प्रज्ञा

प्रमिष्ठान ऐन, २०४८ को दफा ३० िारे ज गररएको छ ।
ђ(छ)

औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन:
(१)

औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को िण्ड
(ग), (घ), (ङ), (ञ), (ठ), (ि), (थ), (द) र (ध) खिवकएका
छन् ।


ђ

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिवकएको ।
हाल औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू रहेको ।
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(२)

िण्ड (च) मा रहे का “आयकरमा सञ्चालन मममिले दश
वर्नसम्म िमशाः िीस, पच्चीस र बीस प्रमिशि िथा” भन्ने
शब्दहरू खिवकएका छन् ।

(ज)

ववदे शी लगानी िथा प्रववमध हस्िान्त्िरण ऐन, २०४९ मा सं शोधन:
ववदे शी लगानी िथा प्रववमध हस्िान्त्िरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को
उपदफा (१.क) खिवकएको छ ।

(ि)

वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य ववज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ मा सं शोधनाः
वी.पी कोइराला स्वास्थ्य ववज्ञान प्रमिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा २१
को दोस्रो हरफमा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द खिवकएको छ ।

(ञ)

ु न ववश्वववद्यालय
मरभ ुवन ववश्वववद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन: मरभव
ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) खिवकएकोछ ।

(ट)

ववद्युि ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन:
(१)

ववद्युि ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्नकमा रहे को
“आयकर” भन्ने शब्द खिवकएको छ ।

(२)
(ठ)

उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) खिवकएका छन् ।

पोिरा ववश्व ववद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ मा संशोधन: पोिरा
ववश्व ववद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (२)
खिवकएको छ ।

(ड)

वी. पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पिाल ऐन, २०५३ को दफा
१८ मा संशोधनाः वी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पिाल ऐन
२०५३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको “आयकर” भन्ने
शब्द खिवकएको छ ।

(ढ)

नगर ववकास कोर् ऐन, २०५३ मा संशोधन: नगर ववकास कोर् ऐन,
२०५३ को दफा २४ िारे ज गररएको छ ।
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(ण)

दू र सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३४ को उपदफा (१) िारे ज
गररएकोछ ।

(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोखजम िारे ज वा सं शोधन भएका ऐन वा ऐनका

दफाहरू अन्त्िगनि गररएका सवै काम कारबाही यसै ऐन अन्त्िगनि गररएका मामननेछन् ।
(४)

ु न्त्दा अखघका आय वर्नको आय कर मनधानरण र असूलउपर
यो ऐन लागू हुनभ

गने सम्बन्त्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्त्धमा आय कर ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरू लागू
हुनेछन् ।



रष्टव्य: (१) केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

(२) न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्दहरु:–
"पुनरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” ।
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अनुसूची–१
ाँ सम्बखन्त्धि)
(दफा ४ सग
करका दरहरू
१.

प्राकृमिक व्यखिको सम्बन्त्धमा:(१)

कुनै आय वर्नमा बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको
उपदफा (२) र (४) का अधीनमा रही दे हाय बमोखजमको दरले कर लाग्नेछ:–
(क)

पचपन्न हजार रुपैयााँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने,

(ि)

पचपन्न हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी िर एकलाि िीसहजार रुपैयााँसम्म करयोग्य
आय भएमा पचपन्न हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा पन्त्र प्रमिशि, र

(ग)

एक लाि िीस हजार रुपैयााँभन्त्दा बढीको करयोग्य आय भएमा एकलाि
िीसहजार रुपैयााँ सम्मको करयोग्य आयमा रु. ११,२५०।– र एक लाि
िीस हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रमिशि ।

(२)

कुनै आय वर्नमा दफा ५० बमोखजम छनौट गने कुनै दम्पखत्तको करयोग्य आयमा
यस अनुसूचीको उपदफा (४) को अधीनमा रही दे हाय बमोखजमको दरमा कर
लाग्नेछ:–
(क)

पचहत्तर हजार रुपैयााँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने,

(ि)

पचहत्तर हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी िर एकलाि पचास हजार रुपैयााँसम्म
करयोग्य आय भएमा पचहत्तर हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा पन्त्र
प्रमिशि, र

(ग)

एकलाि पचासहजार रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आय भएमा एक लाि
पचासहजार रुपैयााँसम्मको करयोग्य आयमा रु. ११,२५०।– र एकलाि
पचासहजार रुपैयााँभन्त्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रमिशि ।
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(३)

यस अनुसूचीको उपदफा (४) मा उखल्लखिि व्यवस्था दे हायको अवस्थामा लागू
हुनेछ:–
(क)

बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिको सम्बन्त्धमा कुनै आय वर्नमा पचपन्न हजार
रुपैयााँभन्त्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोखजमको छनौट नगरे को
बामसन्त्दा दम्पिीको सम्बन्त्धमा कुनै आय वर्नमा पचहत्तर हजार रुपैयााँभन्त्दा
बढी आय भएको, र

(ि)

गैर–व्यावसावयक करयोग्य सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त िू द लाभ सो प्राकृमिक
व्यखि वा दम्पिीको आय र िदअनुरुप करयोग्य आयको गणनामा समावेश
भएको ।

(४)

यस अनुसूचीको उपदफा (३) को अधीनमा रही दे हायका व्यखिलाई दे हाय बमोखजम
कर लाग्नेछ:–
(क)

दे हायका रकममध्ये जुन बढी छ सो रकममा सो प्राकृमिक व्यखि वा
दम्पिीको सो मार करयोग्य आय भए सरह मानी यस अनुसूचीको उपदफा
(१) वा (२) बमोखजमको दरले कर लाग्नेछ:–
(१)

सो प्राकृमिक व्यखि वा दम्पिीको जम्मा करयोग्य आयबाट सो
लाभको रकम घटाई बााँकी हुन आउने रकम, वा

(२)

प्राकृमिक व्यखिको सम्बन्त्धमा पचपन्न हजार रुपैयााँ वा दम्पिीको
सम्बन्त्धमा पचहत्तर हजार रुपैयााँ ।

(ि)

सो करयोग्य आयको बााँकी रकममा दश प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।
िर स्वीकृि अवकाश कोर्बाट भ ुिानी भएको सं चयकोर् िथा उपदानमा छ

प्रमिशिका दरले मार कर कट्टी गनुन पनेछ ।
(५)

नेपाल सरकारले िोकेको दुगम
न िेरमा बसोबास गने प्राकृमिक व्यखिहरूको लामग
यस अनुसूचीको उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा उखल्लखिि कर नलाग्ने सीमाको
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रकम पचपन्न हजार रुपैयााँ र पचहत्तर हजार रुपैयााँमा दुगम
न भत्ता बापि िोवकए
बमोखजम बढीमा िीसहजार रुपैयााँसम्म बृवि गनन सवकनेछ ।
(६)

यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोखजमको सीमा एक लाि रुपैयााँ आय र
दश लाि रुपैयााँ बराबरको कारोबार हुनेछ ।

(७)

यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोखजम करको रकम दे हाय बमोखजमको
हुनेछ:–
(क)

महानगरपामलका

वा

उप–महानगरपामलका

िेरमा

व्यवसाय

गने

प्राकृमिक व्यखिका हकमा दुईहजार रुपैयााँ,
(ि)

नगरपामलका

िेरमा

व्यवसाय

गने

प्राकृमिक

व्यखिका

हकमा

गने

प्राकृमिक

व्यखिका

हकमा

एकहजार पााँचसय रुपैयााँ,
(ग)

अन्त्य

कुनै

स्थानमा

व्यवसाय

एकहजार रुपैयााँ ।
(८)

गैर बामसन्त्दा प्राकृमिक व्यखिको कुनै आय वर्नको करयोग्य आयमा पखच्चस
प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।

(९)

यस दफामा अन्त्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन कुनै बामसन्त्दा प्राकृमिक
व्यखिको मनवृमिभरण आय रहे छ भने प्राकृमिक व्यखिको लागी उपदफा (१) को
िण्ड (क) वा दम्पखत्तको लागी उपदफा (२) को िण्ड (क) मा उखल्लखिि रकम
को पच्चीस प्रमिशि थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बााँकी रहने रकममा मार
यस दफा वमोखजम करको गणना गररनेछ ।

२.

मनकायको सम्बन्त्धमा:
(१)

यस दफा को उपदफा (२), (३), (४), (५) र (७) को अधीनमा रही कुनै आय
वर्नमा कुनै मनकायको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ:–
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(२)

कुनै आय वर्नमा कुनै बैड्ढ, ववत्तीय सं स्था, सामान्त्य मबमा व्यवसाय गने वा नेपाल
पेट्रोमलयम ऐन, २०४० बमोखजम पेट्रोमलयम कायन गने मनकायको करयोग्य आयमा
िीस प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।
स्पष्टीकारण: पेट्रोमलयम कायनको हकमा “करयोग्य आय” भन्नाले पेट्रोमलयम सम्िौिामा
उखल्लखिि कायनववमध िथा यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयम बमोखजम
मनधानरण भएको करयोग्य आय सम्िनु पछन ।

(३)

कुनै मनकायको नेपालको स्रोिबाट दे हाय बमोखजम कुनै आय वर्नमा भएको करयोग्य
आयमा बीस प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।
(क)

सो मनकाय कुनै वर्नभरर पूणरु
न पले यस ऐनको दफा ११ मा उखल्लखिि ववशेर्
उद्योग सञ्चालनमा सं लग्न रहे मा,

(ि)

सो मनकायले,–
(१)

कुनै सडक, पुल, टनेल, रोप–वे वा आकाशे पुल मनमानण गरी
सञ्चालन गरे मा, वा

(२)
(४)

कुनै ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गरे मा ।

कुनै आय वर्नमा कुनै मनकायले सावनजमनक पुवानधार सं रचनाको मनमानण िथा सञ्चालन
गरी नेपाल सरकारलाई हस्िान्त्िरण गने जस्िा आयोजनाहरू र मबद्युि गृह मनमानण,
उत्पादन र प्रसारण गरे मा त्यस्िो मनकायलाई सो मनकायको करयोग्य आयमा बीस
प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।

(५)

कुनै आय वर्नमा कुनै मृि बामसन्त्दा व्यखिको रब्य वा अशि बामसन्त्दा प्राकृमिक
व्यखिको ट्रष्टको करयोग्य आयमा सो रब्य वा ट्रष्ट बामसन्त्दालाई प्राकृमिक व्यखि
सरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोखजम कर
लाग्नेछ ।

(६)

कुनै आय वर्नमा कुनै गैर बामसन्त्दा व्यखिको नेपालखस्थि ववदे शी स्थायी सं स्थापनले
ववदे श पठाएको आयमा दश प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।
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(७)

कुनै आय वर्नमा दफा ७० मा उखल्लखिि आयको सम्बन्त्धमा कुनै गैर–बामसन्त्दा
व्यखिको करयोग्य आयमा पााँच प्रमिशिका दरले कर लाग्नेछ ।
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अनुसूची–२
ाँ सम्बखन्त्धि)
(दफा १९ सग
ह्रास कट्टीको मनधानरण
१.

ह्रासयोग्य सम्पखत्तको वगीकरण र समूहीकरण:

(१)

ह्रासयोग्य सम्पखत्तको वगीकरण दे हाय बमोखजमको हुनेछ:–
वगन

सम्पखत्तको वववरण

“क”

भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृमिका यस्िै प्रकारका अन्त्य बनौटहरू ।

“ि”

कम्प्यू टर, िथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फमननचर, वफक्स्चर र कायानलय उपकरणहरू ।

“ग”

अटोमोबाइल्स, बस िथा ममनीबसहरू ।

“घ”

मनमानण िथा उत्िनन् सम्बन्त्धी उपकरणहरू र दफा १७ को उपदफा (३), दफा
१८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेि अन्त्य किै समावेश
नभएका ह्रासयोग्य सम्पखत्तहरू ।

“ङ”
(२)

वगन “घ” मा उल्लेि भएका ह्रासयोग्य सम्पखत्तहरू बाहे कका अदृश्य सम्पखत्तहरू ।

कुनै व्यखिले कुनै आय वर्नमा मनजको स्वाममत्वमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट आय
आजननकोलागी प्रयोग गरे को कुनै ह्रासयोग्य सम्पखत्तलाई पवहलो पटक स्वाममत्वमा आएको वा
प्रयोग भएको समयमा मनम्नानुसारको समूह राख्नु पनेछ र सो समूहहरूलाई सो वर्नमा उि
व्यखिको ह्रासयोग्य सम्पखत्तहरूको समूह मामननेछ:–
(क)

सो

व्यखिको

स्वाममत्वमा

रहे को

वा

प्रयोगमा

रहे को

उस्िै

सम्पखत्तहरूको सम्बन्त्धमा वगन “क”, “ि”, “ग”, वा “घ” का ह्रासयोग्य
सम्पखत्त सोही वगनका अन्त्य सम्पखत्तहरूको उही समूहमा ।
(ि)

वगन “ङ” का ह्रासयोग्य सम्पखत्तको सम्बन्त्धमा उही वगनको सम्पखत्तहरू
भए िापमन वेग्ला वेग्लै समूहमा राख्नु पछन ।
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(३)

व्यवसायबाट आय आजनन गने मसलमसलामा प्राकृमिक स्रोिको उत्िनन, िमनज मनकाल्ने कायन
िथा सोको ववकासको लामग परे को लागि सो आयसं ग सम्बखन्त्धि व्यवसायको लामग सम्पखत्त
िररद गदान परे को लागि सरह

मामननेछ ।

२.

ह्रास िचन:

(१)

कुनै पमन व्यखिले कुनै आय वर्नमा सो व्यखिको ह्रासयोग्य सम्पखत्तका समूहहरू बापि यस
दफाको उपदफा (२) र (६) बमोखजम गणना गररएका प्रत्येक समूहमा रहे का सम्पखत्तको सो
वर्नमा भएको ह्रास बराबरको िचन कट्टी गनन पाउनेछ ।

(२)

कुनै व्यखिले आफ्नो आय वर्नमा समूहमा रहे का सम्पखत्तको ह्रास कट्टीको गणना दे हाय
बमोखजमको सूरको प्रयोग गरी मनकाल्नु पनेछ ।
क X ि
“क”

भन्नाले सो आय वर्नको अन्त्त्यमा सम्पखत्तको समूहमा रहे को ह्रास आधार रकमलाई
जनाउाँनेछ,

“ि”

भन्नाले सो समूहको हकमा लागू हुने यस अनुसूचीको दफा ३ मा उखल्लखिि ह्रास
कट्टी दरलाई जनाउाँनेछ ।

(३)

कुनै आय वर्नको अन्त्त्यमा वगन “क”, “ि”, “ग” वा “घ” मा रहे का ह्रासयोग्य सम्पखत्तको ह्रास
आधार रकम दे हाय बमोखजमको िण्ड (क) र िण्ड (ि) को योगबाट िण्ड (ग) को रकम
घटाई कायम गनुन पनेछ ।
िर यसरी घटाइएपमछको रकम शून्त्य भन्त्दा कम हुने छै न:–
(क)

अखघल्लो वर्नको अन्त्त्यको सो समूहको ह्रास कट्टीआधार रकमबाट
उपदफा (२) र (६) बमोखजम गणना गररएको सो समूहको ह्रास िचन
कट्टी गरी बााँकी हुने रकम ।

(ि)

सो वर्नमा सो समूहको ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहमा
थवपएका सम्पखत्तको लामग गररएको सो समूहमा थप गरे को सो आय
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वर्नमभर यस अनुसूचीको दफा ५ बमोखजमको िचन वा समूहमा
जोमडएको िचन ।
(ग)

सो समूहको कुनै सम्पखत्तको सो वर्नमा भएको मनसगनबाट प्राप्त कुनै
रकम ।

(४)

कुनै आय वर्नको अन्त्त्यमा वगन “घ” अन्त्िगनिका प्रत्येक ह्रासयोग्य सम्पखत्तको ह्रास कट्टीको
आधार रकम दे हाय बमोखजमको रकमको कूल योग हुनेछ:–
(क)

अखघल्लो

आय

वर्नको

अन्त्त्यमा

समूहमा

रहे का

ह्रासयोग्य

सम्पखत्तहरूको ह्रास कट्टीको आधार रकम, र
(ि)

त्यस आमथनक वर्नमा सो ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहमभरको
सम्पखत्तको लामग उपदफा (५) बमोखजम थवपएको रकम ।

(५)

कुनै व्यखिको ह्रासयोग्य सम्पखत्तको कुनै समूहमा समावेश भएको कुनै ह्रासयोग्य सम्पखत्तको
लामग गररएको लागिलाई सम्बखन्त्धि समूहको ह्रास आधार रकममा दे हाय बमोखजम जोड्नु
पनेछ:–
(क)

सो सम्पखत्त यस अनुसूचीको दफा १ बमोखजम समूहमा समावेश गररने
समय वा सो सम्पखत्त प्राप्त गनन िचन गरे को समयमध्ये जुन पमछ
आउाँछ सो समयमा मनम्न सूर अनुसार गणना गरी पवहलो मान मानी
जोड्नु पनेछ ।

क÷३ X ि
यस िण्डको प्रयोजनको लामग “क” लाई दे हायको अवमधको लामग दे हायको मान हुनेछ:–
(अ)

आय वर्नको शुरुदे िी पुर् मसान्त्िसम्मको अवमधको अन्त्त्यको समय
िीन हुनेछ,

(आ)

माघदे खि चै रमसान्त्िवीचको अवमध दुई हुनेछ, र

(इ)

बैशािदे खि आय वर्नको अन्त्त्य सम्मको अवमध एक हुनेछ ।
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“ि” भन्नाले सो लागि रकम जनाउाँनेछ ।
(ि)

लागिको बााँकी भाग पवहलो भाग थप गररएको आय वर्नपमछको आय
वर्नमा जोमडन्त्छ िर सो अवमधको ववचमा यस अनुसूचीको दफा ४ को
ु द
उपदफा (२) बमोखजम उि समूह मबघटन भएको हुनह
ु ैन ।

(६)

वगन “क”, “ि”, “ग” वा “घ” का समूहको ह्रासयोग्य सम्पखत्तहरूको ह्रास कट्टी आधार रकमबाट
यस दफाको उपदफा (२) बमोखजम गणना गररने ह्रास िचन कटाउाँदा दुईहजार रुपैयााँभन्त्दा
कम भएमा अमिररि ह्रास िचन बापि सो बााँकी रकम सवै गणना गनुन पनेछ ।

३.

ह्रासको दर:

(१)

उपदफा (२) को अधीनमा रही यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) मा उखल्लखिि
प्रत्येक समूहको हकमा लागू हुने ह्रासको दर दे हाय बमोखजम हुनेछ:–
वगन

दर

“क”

५ प्रमिशि

“ि”

२५ प्रमिशि

“ग”

२० प्रमिशि

“घ”

१५ प्रमिशि

“ङ”

सम्पखत्त िररद गदानको बििमा उि सम्पखत्तको लागिलाई सम्पखत्तको
प्रयोगावमधले भाग गरी मनकटिम आधा वर्नमा ममलानगरी हुन आउने दर
प्रमिशिमा ।

(२)

यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्ले ि गररएका आयोजनाहरूले र अनुसूची–१
को दफा २ को उपदफा (३) र (४) मा उल्ले ि गररएका मनकायले यस अनुसूचीको
उपदफा (१) मा उल्लेि गरे का वगन “क”, “ि”, “ग” र “घ” मा उखल्लखिि ह्रासयोग्य
सम्पखत्तकालामग लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एक मिहाईले थप पाउनेछन् ।
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४.

ह्रासयोग्य सम्पखत्तको मनसगन:

(१)

कुनै व्यखिको सो आय वर्नमा व्यवसाय वा लगानीमा प्रयोग भएका ह्रासयोग्य सम्पमि वा
सम्पमिहरूको मनसगनबाट भएको आयको गणना गदान िण्ड (ि) भन्त्दा िण्ड (क) बढी भए
यस्िो बढी भएजमि रकम सो आयमा समावेश गनुन पनेछ ।
(क)

कुनै व्यखिको समूहको “क”, “ि”, “ग” वा “घ” वगनमा पने कुनै आय
वर्नमा मनजको सो वर्न ह्रासयोग्य सम्पखत्तको मनसगनबाट प्राप्त भएका
आयहरू,

(ि)

मनसगनबाट प्राप्त आयलाई समावेश नगरी यस अनुसूखचको दफा २ को
उपदफा (३) बमोखजम समूहको सो वर्नको अन्त्त्यमा रहे को ह्रास कट्टी
आधार रकम ।

(२)

ु न्त्दा अगामड सो व्यखिको ह्रासयोग्य सम्पखत्तको
कुनै व्यखिले कुनै आय वर्न समाप्त हुनभ
समूहमा रहे का सबै सम्पखत्तहरू मनसगन गरे मा सो समूह ववघटन भएको मामननेछ र दे हाय
बमोखजम हुनेछ:–
(क)

ह्रासयोग्य सम्पखत्तको समूहमा भएका सम्पखत्तको मनम्न सूर बमोखजम
ह्रास गणना गदान हुने ह्रास कट्टी रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार
रकमभन्त्दा बढी भएमा सो व्यखिले सो वर्नको लामग सो बढी भएजमि
रकम प्राप्त गरे सरह मामननेछ ।
क –ि
वा

(ि)

ह्रासयोग्य सम्पखत्तको समूहमा भएका सम्पखत्तको मनम्न सूर बमोखजम
ह्रास गणना गदान हुन आउने रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार
रकमभन्त्दा बढी भएमा सो व्यखिलाई सो वर्न सो बढी भएजमि िचन
रकम ममनाहा हुनेछ ।
ि –क
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स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामगाः–
(१)

“क” भन्नाले कुनै व्यखिले सो सम्पखत्तको मनसगनबाट सो
वर्न

प्राप्त

गरे को

वा

प्राप्त

गने

आम्दानीहरू

(इनकममङ्गस) सम्िनु पछन ।
(२)

“ि” भन्नाले िण्ड (अ), (आ) र (इ) को जम्मा रकम
सम्िनु पछन:–
(अ)

सो वर्नमा समूहको घट्दो प्रणालीको बााँकी
मूल्य,

(आ)

समूहको ह्रास आधार रकममा जोमडएका सो
वर्नका िचनहरू (आउटगोइङ्गस), र

(इ)

समूहको ह्रास आधार रकममा यस अनुसूचीको
दफा २ को उपदफा (५) बमोखजम आगामी
वर्नमा जोमडने िचनहरू (आउटगोइङ्गस) ।

(३)

यस अनुसूचीको प्रयोजनको लामग कुनै आय वर्नमा
ह्रासयोग्य सम्पखत्तको समूहको घट्दो प्रणालीको बााँकी
रहे को

मूल्य

भन्नाले

मनम्नानुसारको

रकमलाई

जनाउाँछ :–
(क)

समूहको वगन “क”, “ि”, “ग” वा “घ” को
हकमा, सो समूहको अखघल्लो आय वर्नको
अन्त्त्यमा रहे को ह्रास आधार रकमबाट सो
वर्नको लामग सो समूहको यस अनुसूचीको
दफा २ को उपदफा (२) र उपदफा (६)
बमोखजम गणना गररएको कुनै ह्रास भए सो
घटाएपमछ हुने रकम,

155

www.lawcommission.gov.np
(ि)

समूहको वगन “घ” को सम्बन्त्धमा सो समूहको
अखघल्लो आय वर्नको अन्त्त्यमा रहे को ह्रास
आधार

रकमबाट

अनुसूचीको

दफा

सो
२

को

व्यखिलाई

यस

उपदफा

(१)

बमोखजम कट्टी गनन ददइएका ववगिका आय
वर्नहरूका
रकम ।

156

सबै

िचनहरू

घटाएपमछ

हुने

www.lawcommission.gov.np
▩अनुसूची-१

(दफा २ को उपदफा (१) साँग सम्बखन्त्धि)
१.

भन्त्सार महसुलाः (१) ववदे शबाट नेपालमभर पैठारी हुने मालवस्िुमा आमथनक ऐन, २०७६ को अनुसूची-१ मा
उखल्लखिि शीर्नक, उपशीर्नक, मालवस्िुका वववरणहरू र अन्त्य व्यवस्थाहरूमा समेि दे हाय बमोखजम सं शोधन र
थप गरी भन्त्सार महसुल दर लगाइएको छ। यसमा उखल्लखिि सं शोधन र थप बाहेकका पररच्छे द र भागका
रष्टव्यहरू, शीर्नक, उपशीर्नकहरू, मालवस्िुका वववरणहरू र मालवस्िुको पैठारीका दरहरू समेि आमथनक ऐन,
२०७६ बमोखजम नै हुनेछन्।
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

गाढा पाररएको वा खचनी वा अन्त्य गुमलयो पदाथन

०४.०२

हामलएको दूध र िर।

-िौलमा नौनीको मारा १.५ प्रमिशि भन्त्दा कम
भएको धू लो, दाना वा अन्त्य ठोस रुपमााः
०४०२.१०.१०

---खचल्लो हटाइएको दूध (स्कीम्ड ममल्क)

०४०२.१०.२०

---बच्चाहरुलाई िानाको रुपमा िुवाउन ममल्ने

०४०२.१०.९०

दूध

४०

---अन्त्य

४०

-िौलमा नौनीको मारा १.५ प्रमिशि भन्त्दा बढी
भएको धू लो, दाना वा अन्त्य ठोस रुपमााः

--अन्त्याः

▩

४०

आमथनक ऐन, २०७७ द्बारा सं शोमधि।
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

०४०२.२९.1०

---बच्चाहरुलाई िानाको रुपमा िुवाउन ममल्ने

०४०२.२९.९०

४

दूध

४०

---अन्त्य

४०

दूधबाट मनकामलएका नौनी िथा अन्त्य स्नेह (फ्याट

०४.०५

वा खचल्लो पदाथनहरु) र िेलहरु-आयल्स); दुग्ध
ववस्िरण (डेरी स्प्रेड्स)।

-अन्त्याः
०४०५.९०.१०

---घ्यू

४०

०४०५.९०.९०

---अन्त्य

४०

०७.०१

िाजा वा खचसो पारे को आलु।
०७०१.९०.००

-अन्त्य

१५

कोसा छोडाएको सुख्िा कोसे िरकारी, बोिा

०७.१३

छोडाएको

वा

नछोडाएको

वा

दलेको

वा

नदलेको।

-अन्त्याः

०८.१०

०७१३.९०.१०

---दलेकोाः

१०

०७१३.९०.९०

---अन्त्य

१०

अन्त्य फल, िाजा।
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

-अन्त्याः
०८१०.९०.१०

---अनार

१०

०८१०.९०.२०

---मलची

१०

०८१०.९०.९०

---अन्त्य

१०

ाँ ेको िुसाननी र मररच।
सुकेको वा वपध

०९.०४

--नधुल्याएकोाः
०९०४.११.१०

---वपपला

२०

०९०४.११.२०

---सेिो मररच

२०

०९०४.११.३०

---कालो मररच

२०

०९०४.११.९०

---अन्त्य

२०

--धुल्याएकोाः
०९०४.१२.१०

---मररच

२०

०९०४.१२.९०

---अन्त्य

२०

अदुवा, केशर, हलेदो

०९.१०

(बेसार), िेजपाि, पुददना,

िरकारीको (करी) र अन्त्य मसलाहरु।
-अन्त्य मसलाहरुाः
०९१०.९१.००

--यो

भागको

रष्टव्य

ममश्रणहरु

१(ि)

साँग

सम्बखन्त्धि
१५

159

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

१०.०६

३

४

धान।
-धानाः
१००६.१०.१०

---बीउ

१०

१००६.१०.९०

---अन्त्य

१०

-पामलस वा चम्कने गरे को वा नगरे को कुटे र ियार
गरे को चामलाः
१००६.३०.१०

---बासमिी चामल

10

१००६.३०.९०

---अन्त्य

10

अन्नको कुटे को वस्िु, वपठो वा डल्ला (पेलेट)।

११.०३

-कुटे को अन्न र वपठोाः
--गहुाँकोाः
११०३.११.१०

---सुजी

१०

११०३.११.९०

---अन्त्य

१०

रोप्न हुने फलफूल, बीऊ र ववजाणु (स्पोसन)।

१२.०९

-अन्त्याः
--िरकारीका बीउाः
१२०९.९१.१०

---काउलीको

१०
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

१२०९.९१.२०

---बन्त्दागोवीको

१०

१२०९.९१.३०

---प्याजको

१०

१२०९.९१.४०

---मूलाको

१०

१२०९.९१.५०

---टमाटरको

१०

१२०९.९१.९०

---अन्त्य

१०

मुख्यिाः सुगखन्त्धि वस्िु बनाउने, और्मध बनाउने वा

१२.११

कीटनार्क और्मध बनाउने वा यस्िै प्रयोजनका
लामग प्रयोग हुने िालको, िाजा, खचस्याइएको,
वहमीकृि वा सुकेको कावटएको वा नकावटएको,
ाँ ेको
वपध

वा

ाँ ेको
नवपध

वा

धू लो

पाररएको

वा

नपाररएको ववरुवा र ववरुवाका अङ्गहरु (मबयााँ र
फलसमेि)।

-अन्त्याः

१७.०२

१२११.९०.१०

---याचानगम्ु वा

१०

१२११.९०.९०

---अन्त्य

१०

अन्त्य खचनी, रासायमनक रुपले शुि र ठोस रुपमा
भएको ग्लुकोज, ल्याक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज समेि
रङ्गाउने वा सुवास र स्वाद आउने पदाथन नहामलएको
खचनीको मसरप (बाक्लो पाररएको उिुको रस वा
िुदो); प्राकृमिक मह ममसाएको वा नममसाएको
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

कृमरम मह; चास्नी।
-ग्लुकोज र िरल ग्लुकोज, फ्रुक्टोज नमममसएको वा
सुख्िा अवस्थामा २० प्रमिशि भन्त्दा कम फ्रुक्टोज
मममसएकोाः
१७०२.३०.१०

---ग्लुकोज िरल अवस्थाको

१०

१७०२.३०.२०

---ग्लुकोज ठोस अवस्थाको

१०

१७०२.३०.३०

---डेक्सट्रोज

१०

-िौलको वहसाबले सुख्िा अवस्थामा कम्िीमा २०
प्रमिशि िर ५० प्रमिशि भन्त्दा कम फ्रुक्टोज
(फलशकनरा)
ग्लुकोज

युि

रस

ग्लुकोज

(ग्लुकोज

(रािाशकनरा)

मसरप), प्रिीप

र

शकनरा

(इनभटन सुगर) बाहेकाः
१७०२.४०.१०

---ग्लुकोज िरल अवस्थाको

१०

१७०२.४०.२०

---ग्लुकोज ठोस अवस्थाको

१०

१७०२.४०.३०

---डेक्सट्रोज

१०

-अन्त्य, प्रिीपशकनरा (इनभटन सुगर) िथा सुख्िा
अवस्थामा

िौलको

वहसाबले

५०

प्रमिशि

फलशकनरायुि अन्त्य चीनी र चीनी रस (सुगर
मसरप) समेिाः
१७०२.९०.१०

---रसायमनक रुपमा शुि रुपमा रहेको माल्टोज
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
१७०२.९०.२०

३
---प्राकृमिक

महसाँग

ममश्रण

४
भए

वा

नभएको

कृमरम मह

१०

१७०२.९०.३०

---क्यारामल

१०

१७०२.९०.९०

---अन्त्य

१०

१८.०६

चक्लेट र अरु कोको मममसएका िाद्य पदाथनहरु।
१८०६.१०.००

-कोकोको धू लो, खचनी वा गुमलयो पदाथन हाले को

१८०६.२०.००

-२ केजी भन्त्दा बढी िौलको वढका (ब्लौक वा
स्ल्याव) वा डण्डी

३०

(बार) को रुपमा रहेका अन्त्य

पररकार, िरल, मााँडा, धू लो, दानादार वा अन्त्य थुप्रो
(बल्क) को रुपमा भााँडोमा हामलएको वा िुरुन्त्ि
वेष्ठन गररएको (इमममडयट प्यावकङ्ग) मा २ केजी
भन्त्दा बढी भएको

३०

-अन्त्य, वढका, चाका र डण्डीको रुपमााः
१८०६.३१.००

--भररएको

३०

१८०६.३२.००

--नभररएको

३०

-अन्त्याः
१८०६.९०.१०

---पूणि
न ाः मनाःस्नेवहि (मडफ्याटे ड) आधार (बेमसस)
मा गणना गररं दा िौलमा कोकोको मारा ६ प्रमिशि
भन्त्दा बढी भएको वा ६ प्रमिशि नभए पमन
पूणरु
न पमा चकलेटले

बावहरपदट्ट लेवपि (कोटे ड)

गररएको शीर्नक १९.०४ का उत्पादनहरु
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
१८०६.९०.९०

१९.०१

३

४

---अन्त्य

३०

यब्यसार

(माल्ट

नगररएको

वा

एक्स्ट्रयाक्ट); अन्त्यर
समाववष्ट

(खचल्लो) रवहि

उल्लेि

नभएको, पूणि
न ाः

बोसो

आधारमा गणना गदान िौलको

आधारमा ४० प्रमिशि भन्त्दा कम कोको भएको वा
कोको

नभएको

मैदा

(फ्लाअर)

छााँटा

(दलेका

अन्नका कण) (िोट्स), पीठो, स्वेिसार (स्टाचन) वा
यब्यसार

(माल्ट

एक्स्ट्रयाक्ट)

का

िाद्य

पररकारहरु; कोको नभएको वा कोको भएपमन पूणि
न ाः
बोसो (खचल्लो) रवहि आधार

(मडफ्याटे ड् बेमसस)

मा िौलको वहसाबले ५ प्रमिशि भन्त्दा कम रहेको,
शीर्नकहरु

०४.०१

वस्िुहरुका

िाद्य

दे खि

०४.०४

सम्मका

पररकारहरु, अन्त्यर

उल्लेि

नगररएको

वा

समाववष्ट

नभएको।
-अन्त्याः

१९.०४

१९०१.९०.१०

---यब्यसार (माल्ट एक्स्ट्रयाक्ट)

15

१९०१.९०.९०

---अन्त्य

15

िाद्यान्नलाई फुलाएर (स्वैमलङ्ग) वा भ ुटे र ियार
गरे को िाद्य सामिी, िाद्यान्नको उत्पादनहरु (जस्िै
कनन फ्लेक); अन्त्यर उल्लेि नगररएको वा समावेश
नभएको, पकाइएको वा अन्त्य वकमसमबाट ियार
गररएको गेडा (िेन) को रुपमा वा शल्क वा पाप्रा
(फ्लेकको) रुपमा भएको िाद्यान्नहरु (सेररयल्स)
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

(मकै बाहेक) वा अन्त्य वकमसमबाट ियार गररएको
अन्न (मैदा, छााँटा वा दलेको अन्न िोट्स) र पीठो
बाहेक)।
-अन्न वा अन्न उत्पादनबाट उत्पाददि वस्िुलाई
फुलाएर (स्वेमलङ्ग) वा भ ुटे र बनाइएको ियारी िाद्य
वस्िुाः
१९०४.१०.१०

---पूणि
न ाः मनाःस्नेवहि (मडफ्याटे ड) आधार (बेमसस)
मा

गणना

गररं दा, िौलमा

कोकोको

मारा

६

प्रमिशि भन्त्दा कम भएको वा चकलेटले बावहरपदट्ट
पूणरु
न पमा लेवपि (कोटे ड) नगररएको उत्पादनहरु

१५

---अन्त्याः
१९०४.१०.९१

----कनन फ्लेक्स

१५

१९०४.१०.९९

----अन्त्य

१५

-अन्त्याः

१९.०५

१९०४.९०.१०

---धानको भूजा

१५

१९०४.९०.२०

---खचउरा

१५

१९०४.९०.९०

---अन्त्य

१५

कोको परे को वा नपरे को पाउरोटी, पेष्ट्री, केक,
मबस्कुट र अरु रोटी सम्बन्त्धी सामान; कम्युमनयम,
वेफसन (पकाएको रोटी मबकोको काम गने), और्मध
भनन हुने िाली क्याप्सूल, (एम्टी क्यासे) मसमलङ
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मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

वेफयसन (टाल्ने रोटी), राइस पेपर (िोफु, ममचा
बनाउने वपठोको रोटी जस्िो पदाथन) र अन्त्य यस्िै
उत्पादन।
-अन्त्याः
१९०५.९०.२०

---कुरकुरे , कुरमुरे, लेज, खचजवल

४०

१९०५.९०.३०

---पापड

३०

१९०५.९०.४०

---और्मध भनन हुने िाली क्याप्सुल (एम्टी क्यासे)

४०

१९०५.९०.५०

---अन्त्यर उल्लेि नभएका ववस्कुटहरु

४०

१९०५.९०.६०

---केक, कुवकज र पेष्ट्री

४०

१९०५.९०.७०

---पाउरोटी

४०

---कुरमुरे, चटपटे प्रकृमिका अन्त्य विस्प सेभरी
िाद्य उत्पादनहरुाः

२०.०४

१९०५.९०.८१

----फ्राई नगररएका

३०

१९०५.९०.८९

----अन्त्य

४०

मभनेगार

वा

एमसवटक

एमसडबाट

भन्त्दा

मभन्त्दै

वकमसमबाट सुरखिि गररएको वा ियार गररएको,
शीर्नक २०.०६ का उत्पादनहरु बाहेक, वहमीकृि
(फ्रोजन) अन्त्य वनस्पमिहरु।
-आलुहरुाः
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

२००४.१०.१०

---फ्रेन्त्च फ्राई

२0

२००४.१०.९०

---अन्त्य

२०

मभनेगार

२०.०५

वा

एमसवटक

एमसडबाट

भन्त्दा

मभन्त्दै

वकमसमबाट सुरखिि गररएको वा ियार गररएको,
शीर्नक २०.०६ का उत्पादनहरु बाहेक, वहमीकृि
नगररएका (नट फ्रोजन) अन्त्य वनस्पमिहरु।
-आलुहरुाः
२००५.२०.१०

---आलु खचप्स

४०

स्प्रीट वा खचनी वा गुमलयो पदाथन हाली सुरखिि

२०.०८

गररएको वा अन्त्य प्रकारले ियार गररएको अन्त्यर
नपरे को फलफूल, काष्ठफल र अन्त्य बोट ववरुवाको
िान हुने अङ्गहरु।
-एकै ठाउाँमा ममसाएको वा नममसाएको काष्टफल,
बदाम र अरु बीजाः
--अन्त्य; ममश्रण समेिाः
२००८.१९.१०

---भूटेको वा भ ुटे र नून राखिएको चना

१५

२००८.१९.२०

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

१५

२००८.१९.३०

---भ ुटे को वा भ ुटे र नून राखिएको वपस्िा

१५

२००८.१९.४०

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

१५

२००८.१९.९०

---अन्त्य

१५
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

खचनी हालेको वा नहालेको, स्प्रीट नहालेको र

२०.०९

नकुहाएको फलफूलको रस (अङ्गुरको कााँचो रस
समेि) र वनस्पमि रस।
--अन्त्य
२००९.८९.१०

ाँ को रस
---आप

प्रमि मलटर रु. ६०।-

२००९.८९.९०

---अन्त्य

प्रमि मलटर रु. ६०।-

कफी, खचया

२१.०१

वा

मेटका

सार, रस

वा

सान्त्र

(कन्त्सेन्त्ट्रेट) र मिनै रस वा सान्त्रको आधार मलई
वा कफी खचया र मेटको आधार मलई बनाइएको
ियारी पदाथनहरु भ ुवटएको खचकोरी र अरु भ ुवटएका
कफी प्रमिस्थापक (सखव्स्टच्यूट) र मिनबाट प्राप्त
सार,

रस

र

सान्त्रहरु।
२१०१.२०.००

-खचया वा मेटका सार, रस वा सान्त्र (कन्त्सेन्त्ट्रेट) र
मिनका सार, रस वा सान्त्रको आधार मलई वा खचया
र मेटलाई आधार मलई बनाइएको ियारी पदाथनहरु

३०

सस र ससको लामग चावहने पररकार; ममखश्रि मसला

२१.०३

र ममखश्रि ममनसला; सस्युुँको वपठो, मैदा र ियारी
सस्युुँ (मष्टाडन)।
-अन्त्याः
२१०३.९०.१०

--ममखश्रि मसला र ममखश्रि ममनसला
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
२१०३.९०.२०

२१.०६

३

४

---अचार

२०

अन्त्यर नपरे को िाद्य पदाथन।
-अन्त्याः
२१०६.९०.१०

---दालमोठ, नमवकन, भ ुखजया र चमेना

२१०६.९०.६०

--सुिीरवहि सुगखन्त्धि सुपारी

३०
प्रमि वकलो ५०

--अन्त्याः
२१०६.९०.९३

---ननडेरी विम

३०

िाजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरखिि

22.04

गररएको

(फोवटनफाइड)

वाइन

समेि

शीर्नक

२०.०९ को बाहेक कााँचो अङ्गुरको रस (िेप मस्ट)
-स्पावकनङ वाइन:
2204.10.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2204.10.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2204.10.30

प्रमि मलटर रु.३००/-

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

-अन्त्य वाइन; कााँचो अङ्गुरको रस, अल्कोहल हालेर
कुहुन रोकेको वा ढीलो गरे को:
--२ मलटर वा कम जाने भााँडोमा रहेको:
2204.21.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको
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उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
2204.21.२0

2204.21.30

३
---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

४
१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

--२ मलटर भन्त्दा बढी िर १० मलटर ननाघ्ने
भााँडोमा रहे कोाः
2204.22.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2204.22.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2204.22.30

प्रमि मलटर रु.३००/-

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

--अन्त्य:
2204.29.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2204.29.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2204.29.30

प्रमि मलटर रु.३००/-

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

-कााँचो अङ्गुरको अन्त्य रस (िेप मस्ट):
2204.30.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2204.30.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2204.30.30

प्रमि मलटर रु.३००/-

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

भरमाउथ र वास्ना आउने सार वा सुगखन्त्धि वोट

22.05

ववरुवा ममखश्रि िाजा अङ्गुरको अन्त्य वाइन।
-२ मलटर वा कम जाने भाडामा रहेको:
2205.10.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2205.10.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2205.10.30

प्रमि मलटर रु.३००/-

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

-अन्त्य:
2205.90.10

---१२ प्रमिशिसम्म अल्कोहल भएको

2205.90.२0

---१२ प्रमिशि भन्त्दा बढी

2205.90.30

१७ प्रमिशिसम्म

अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

---१७ प्रमिशि भन्त्दा बढी अल्कोहल भएको

प्रमि मलटर रु.३००/-

अन्त्य

22.06

प्रमि मलटर रु.३००/-

कुहाएको

(फमेण्टे ड)

पेय

पदाथनहरु

(उदाहरणि: स्याउबाट बनेको साइडर, नासपािीबाट
बनेका पेरी, कुहाएको मह र पानी ममलाएको ममड,
साके); अन्त्यर

नपरे का

वा

समावेश

नभएका

कुहाएको पेय पदाथनहरु (फमेण्टे ड् ववभरे जेज) को
ममश्रण

र

ववभरे जेज)

कुहाइएका
िथा

पेय

पदाथनहरु

अमारक

(ननअल्कोहोमलक ववभरे जज
े ) हरुको
2206.00.10

---छ्याङ्ग (कन्त्ट्री मबयर)

171

पेय

(फमेण्टे ड्
पदाथन

ममश्रण।
४०

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

2206.00.20

---सेम्पेन, सेरी, ममड, पेरी, साइडर

४०

2206.00.३0

---साके

४०

2206.00.४0

---१७

प्रमिशिभन्त्दा

बढी

अल्कोहल

भएको

जमडवुटी ममखश्रि मददरा, कक्टे ल (अल्कोहमलक र
अल्कोहमलक/नन्अल्कोहमलक ममश्रण) िथा अन्त्य

2206.00.90

फमे ण्टे ड मददराहरू

४०

---अन्त्य

४०

८० प्रमिशि घनत्व अल्कोहल शखि वा सो भन्त्दा

22.07

मामथ अल्कोहल शखि भएको अखन्त्डनेचडन इथायल
अल्कोहल

र

जुनसुकै

अल्कोहल

शखि

भएको

मडनेचडन इथाइल अल्कोहल र अन्त्य खस्प्रट

-८० प्रमिशि घनत्व अल्कोहल शखि वा सो भन्त्दा
मामथ अल्कोहल शखि भएको अखन्त्डनेचडन इथायल
अल्कोहलाः
2207.10.10

---अनमडनेचडन इथायल अल्कोहल

2207.१०.२०

---आयिनमा ८० प्रमिशि वा सो भन्त्दा बढी

प्रमि मलटर रु.५०/-

अल्कोहल भएका मददराको कच्चा पदाथनको रुपमा
प्रयोग हुने रे खक्टफाइड खस्प्रट

प्रमि मलटर रु.५०/-

2207.10.३0

---ई.एन.ए. (एक्स्ट्रा न्त्युट्रल अल्कोहल)

प्रमि मलटर रु.५०/-

2207.10.४0

---एनहाइड्रस इथानोल (९९ प्रमिशिभन्त्दा बढी
अल्कोहल भएको)

प्रमि मलटर रु.५०/-
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प्रमिशिमा

१

२
2207.10.९0

३

४

---अन्त्य

प्रमि मलटर रु.५०/-

-जमिसुकै अल्कोहल शखि भएको मडनेचडन इथायल
अल्कोहल र अन्त्य स्प्रीटाः
2207.२०.१०

2207.२०.९०

---मडनेचडन खस्प्रट (८० दे खि ९९ प्रमिशिसम्म
अल्कोहल भएको)

प्रमि मलटर रु.५०/-

---अन्त्य

प्रमि मलटर रु.५०/-

८० प्रमिशि भन्त्दा कम घनत्व अल्कोहल शखि

22.08

भएको अववकृि

(अनमडनेचडन) एमथल

अल्कोहल; अरि (खस्प्रट्स), मददरा (मलकसन) र
अन्त्य 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
समेि)

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्याः
2208.20.९१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.20.९२

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.20.९३

----३०

यु.वप.

शखिको
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(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

प्रमि मलटर रु.२०००/-
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.20.९९

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

-ह्वीस्कीहरुाः
2208.30.10

---ह्वीस्कीको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग हुने
मादक रबहरु

(खस्प्रट समेि)

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्य:
2208.30.९१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.30.९२

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.30.९३

2208.30.९९

----३०

यु.वप.

शखिको

(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

-उिुको उत्पादनहरुलाई

कुहाएर च ुलाई गरी

मनकामलएको रम र अन्त्य खस्प्रट:
2208.40.10

---रम र अन्त्य स्प्रीटहरुको कच्चा पदाथनको रुपमा
प्रयोग हुने उिुको उत्पादनहरुलाई कुहाएर च ुलाई
गरी मनकामलएको खस्प्रट समेिका मादक रबहरु

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्य:
2208.40.९१

----१५

यु.वप.

शखिको
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उपशीर्नक
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मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.40.९२

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.40.९३

2208.40.९९

----३०

यु.वप.

शखिको

(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

-जीन र जेनेभा:
2208.50.10

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

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्य:
2208.50.९१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.50.९२

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.50.९३

2208.50.९९

----३०

यु.वप.

शखिको

(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

-भोड्कााः
2208.60.10

---भोड्काको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग मादक
रबहरु (खस्प्रट समेि)
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

---अन्त्य:
2208.60.९१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.60.९२

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.60.९३

2208.60.९९

----३०

यु.वप.

शखिको

(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

-मददरा (मलकसन) िथा उद्दीपक (कमडनयल्स):
2208.70.10

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

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्य:
2208.70.9१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.70.92

----२५

यु.वप.

शखिको

(४२.८

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा
2208.70.93

2208.70.9९

----३०

यु.वप.

शखिको

(३९.९४

प्रमि मलटर रु.२०००/प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको) ियारी मददरा

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-
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१

२

३

४

-अन्त्य:
2208.90.10

---अन्त्य मददराको कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग
हुने मादक रबहरु (खस्प्रट समेि)

प्रमि मलटर रु.१५००/-

---अन्त्य:
2208.90.9१

----१५

यु.वप.

शखिको

(४८.५

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)
2208.90.9२

----२५

यु.वप.

प्रमि मलटर रु.२०००/-

शखिको

(४२.८

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)
2208.90.9३

----३०

यु.वप.

प्रमि मलटर रु.२०००/-

शखिको

(३९.९४

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)
2208.90.9४

----४०

यु.वप.

प्रमि मलटर रु.२०००/-

शखिको

(३४.२३

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)
2208.90.9५

----५०

यु.वप.

प्रमि मलटर रु.२०००/-

शखिको

(२८.५३

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)
2208.90.9६

2208.90.9९
24.02

----७०

यु.वप.

प्रमि मलटर रु.२०००/-

शखिको

(१७.१२

प्रमिशि

अल्कोहलको मारा भएको)

प्रमि मलटर रु.२०००/-

----अन्त्य

प्रमि मलटर रु.२०००/-

सुिी वा सुिीको प्रमिस्थापक
बनेको

मसगार,

च ुरोट

(मसगाररलस)

(चेरुट्स), सानो
र

(मसगरे ट)।
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मालवस्िुको वववरण
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

-सुिीको च ुरोट (मसगरे ट):
2402.20.10

प्र.हजार

---वफल्टर नभएको

खिल्ली

रु.४५००
---वफल्टर भएको:
2402.20.21

----७० मम.मम. सम्मको लम्बाइमा

प्र.हजार

खिल्ली

रु.४५००
2402.20.22

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

प्र.हजार

खिल्ली

रु.४५००
2402.20.23

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

प्र.हजार

खिल्ली

रु.४५००
2402.20.24

----८५ मम.मम. भन्त्दा बढी लम्बाइको

प्र.हजार

खिल्ली

रु.४५००
-अन्त्य:
2402.90.10

प्र.हजार

---ियारी मबडी

खिल्ली

रु.४५००
2402.90.20

प्र.हजार

---सवै प्रकारका मसगार

खिल्ली

रु.४५००
2402.90.९०

प्र.हजार

---अन्त्य

खिल्ली

रु.४५००
24.03

अन्त्य मनममनि (म्यानुफ्याक्चडन) सुिी र प्रमिस्थापक
सुिी; समरुपी

(होमोखजनाइज्ड) वा
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प्रमिशिमा

१

२

३

४

पुनमननममनि (ररकखन्त्स्टचूएटे ड) सुिी; सुिीको रस र
सार।
-अन्त्य:
--अन्त्य:

---अन्त्याः

25.16

२४०३.९९.९१

----हुक्का फ्लेवर

४०

२४०३.९९.९९

----अन्त्य

४०

करौंिीद्वारा

वा

अन्त्य

िामछएको,

कावटएको

वकमसमले
वा

अमल

टुिाइएको

अमल
चारपाटे

(वगानकार समेि) वढक्का वा पािाको रुपमा रहेको
िेनाइट (कडा पत्थर), पफानइरी, रे शा नभएको
आग्नेय चट्टान, वेसाल्ट, बलौटे ढु ङ्गा र स्मारक एवं
भवन बनाउने अन्त्य ढु ङ्गा।

-बलौट ढु ङ्गााः
2516.20.10 ---टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
२०

2516.20.20 ---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका

२.५ इञ्चभन्त्दा

बढीका ढु ङ्गाहरू

२०

2516.20.30 ---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका
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१

२

३

४

बालुवाको ममश्रण, छरान

25.17

साधारणिया

जोड्दा,

कंविट

सडकमा

ढु ङ्गाका

टुिा ओछ्याउाँदा वा रे ल्वे र अन्त्य यस्िै ठाउाँमा
दृढ बनाउन बोिको रुपमा लगाउन प्रयोग गररने
िावपि

वा

अिावपि

मगट्टी

र

टुिाइएका

वपंमधएका ढु ङ्गाहरू; बाटुमलएका पत्थर

वा

(मसं गल),

अखग्नप्रस्िर र यो शीर्नकको पवहलो भागमा उल्लेि
भएका वस्िुहरू भएको वा नभएको स्ल्याग (धािु
अवशेर्),

ड्रस

र

यस्िै

औद्योमगक

अवशेर्;

अलकरायुि मेकाडम (रोडा); िावपि वा अिावपि
शीर्नक २५.१५ वा २५.१६ का पत्थरका दाना,
टुिाटुिी

र

धू लो।

-साधारणिया

जोड्दा,

कंविट

सडकमा

ढु ङ्गा

ओछ्याउाँदा वा रे ल्वे र यस्िै ठाउाँमा दृढ बनाउन
बोि लगाउने काममा प्रयोग गररने िावपि वा
अिावपि
ढु ङ्गाहरू,

मगट्टी

र

टु िाइएका

बाटु मलएका

प्रस्िर,

वा

वपंमधएका
अखग्नप्रस्िर

(खफ्लण्ट):
2517.10.10 ---टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स),२.५ इञ्चसम्मका

१०

2517.10.20 ---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका २.५ इञ्चभन्त्दा
बढीका ढु ङ्गाहरू

१०
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१

२

३

2517.10.30 ---टु क्र्याइएका

वा

४

नटु क्र्याइएका

ढु ङ्गाहरू

र

बालुवाको ममश्रण, छरान

-उपशीर्नक

२५१७.१०

१०
मा

उखल्लखिि

वस्िु

समावेश भए वा नभएका ड्रस र स्ल्याग (धािुका
अवशेर्)

का

वा

यस्िै

औद्योमगक

अवशेर्का

मेकाडम (रोडा) :

2517.20.1
0

---

टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
१०

2517.20.२0 --- टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका २.५ इञ्चभन्त्दा
बढीका ढु ङ्गाहरू

१०

-शीर्नक २५.१५ वा २५.१६ को िावपि वा
ु ल), टु िाटािी (खचवपङ्ग) र
अिावपि दाना (िेनअ
धू लो (पाउडर):

--अन्त्याः
---ढु ङ्गाको धू लोाः
2517.49.1१ ----िसर उद्योगबाट उत्पाददि

३०

2517.49.1९ ----अन्त्य

३०

---अन्त्याः

181

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

2517.49.९१

----िसर उद्योगबाट उत्पाददि

३०

2517.49.९९

----अन्त्य

३०

कच्चा (िुड) बाहेक पेट्रोमलयम िेल र मबटु ममन

२७.१०

िमनजबाट प्राप्त िेल; िौलमा ७० प्रमिशि वा सो
भन्त्दा बढी पेट्रोमलयम िेल वा

मबटु ममन िमनजबाट

प्राप्त िेल भएका, वयनै िेल नै मुख्य घटक (बेमसक
कखन्त्स्टच्यूएण्ट्स)

भएका,

अन्त्यर

समावेश

वा

मनददनष्ट नगररएका ियारी वस्िुहरु (वप्रपरे सन्त्स); रद्दी
िेलहरु (वेष्ट आयल्स)।
-पेट्रोमलयम िेलहरू र ववटु ममन िमनजहरूबाट प्राप्त
िेलहरू ( कच्चा िेल बाहेक) िथा अन्त्यर मनददनष्ट
वा

समावेश

नभएका,

िौलको

वहसाबले

७०

प्रमिशि वा सो भन्त्दा बढी पेट्रोमलयम िेलहरू वा
ववटु ममन िमनजबाट प्राप्त िेलहरू भएको, वयनै
िेलहरू मुख्य घटक

बेमसक कखन्त्स्ट्च्यू एण्ट)

भएका ियारी वस्िुहरू

वप्रपरे सन्त्स), जैववक मडजेल

भएका बाहेक र रद्दी िेल

वेष्ट आयल) हरु

बाहेकाः
--हल्का िेलहरु र ियारी वस्िुहरु (वप्रपरे सन्त्स):
२७१०.१२.१०

---मोटर खस्पररट (पेट्रोल)

प्र.वक.मल.
रु.२5200।-

२७१०.१२.२०

---हेक्जेन (फूड िेड)
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१

२

३

४
रु.२5200।-

२७१०.१२.९०

प्र.वक.मल.

---अन्त्य

रु.२5200।--अन्त्याः
२७१०.१९.१०

प्र.वक.मल.

---मट्टीिेल (सुपेररअर वकरोमसन आयल)

रु.१२०00।२७१०.१९.३०

प्र.वक.मल.

---हाइ स्पीड मडजेल

रु.१२०00।पेट्रोमलयम

२७.११

ग्यााँसहरु

र

अन्त्य

ग्यााँसहरुका

हाइड्रोकावननहरु।
--प्रोपेनाः
२७११.१२.१०

---रे वफ्रजेरेन्त्टको लामग (आर-२९०)

१५

२७११.१२.९०

---अन्त्य

१५

-- व्यूटेन (Butane):
२७११.१३.१०

---रे वफ्रजेरेन्त्टका लामग प्रयोग हुने व्यूटेन (आर६००) र

२७११.१३.९०

आइएसओ-व्यूटेन (आर-६००ए)

---रे वफ्रजेरेन्त्ट

१५

बाहेकका अन्त्य व्यूटेन र आईसो-

व्यूटेन

१५

--अन्त्याः
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१

२

३

४

२७११.१९.१०

---िरलीकृि पेट्रोमलयम ग्यााँस (एल.वप. ग्यााँस)

२७११.१९.९०

---अन्त्य
अन्त्य

२८.११

अप्राङ्गाररक

५
१५

अम्ल

र

गैरधािुका

अन्त्य

अप्राङ्गाररक अखक्सजनयुि यौमगकहरु।
-गैरधािुका अन्त्य अप्राङ्गाररक अक्सीजन यौमगकहरुाः
--कावनन डाइअक्साइडाः
२८११.२१.१०

---रे वफ्रजेरेन्त्टका लामग (आर-७४४)

१५

२८११.२१.९०

---अन्त्य

१५

एमोमनया, एनहाइड्रस (जलववहीन) वा जलीय घोल।

२८.१४

-एनहाइड्रस एमोमनयााः
२८१४.१०.१०

---रे वफ्रजेरेन्त्टका लामग

१०

२८१४.१०.९०

---अन्त्य

१०

२९.०१

एसाइखक्लक हाइड्रोकावननहरु।
ृ गरे को (स्याच ुरे टेड)
-सं िप्त

--- व्यूटेन
२९०१.१०.११

----रे वफ्रजेरेन्त्टमा प्रयोग हुने ९५ प्रमिशि वा
सोभन्त्दा बढी शुििा भएको व्यू टेन (आर-६००) र
आइसो (आर ६००ए)
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१

२

३

४

२९०१.१०.१९

----अन्त्य

१०

२९०१.१०.90

---अन्त्य

१०

हाइड्रोकावननका ह्यालोजनीकृि ब्यूत्पखत्तहरु।

२९.०३

--अन्त्याः
---हाइड्रोकावननको

सिृप्त

गरे को

फ्लोरीनेटेड

एसाइखक्लक व्युत्पखत्तहरुाः
२९०३.३९.११

----ट्राइफ्लोरोममथेन (एच एफ सी-२३)

१०

२९०३.३९.१२

----डाइफ्लोरोममथेन (एच एफ सी-३२) (१,१,
डाईफ्लोरो ममथेन)

२९०३.३९.१३

१०

----पेन्त्टाफ्लोरोइथेन

(एच

१२५);१,१,१,-ट्राइफ्लोरोइथेन

एफ
(एच

सीएफ

सी-

१४३ए) र १,१,२- ट्राइफ्लोरोइथेन (एच एफ
सी-१४३)
२९०३.३९.१४

१०

----१,१,१,२,-टे ट्राफ्लोरोइथेन

(एच

एफ

सी-

१३४ए) र १,१,२,२,-टे ट्राफ्लोरोइथेन (एच एफ
सी-१३४)
२९०३.३९.१५

१०

----फ्लोरोममथेन

(एच

डाइफ्लोरोममथेन

(एच

एफ
एफ

सी-४१);

१,२,-

सी-१५२)

र

डाइफ्लोरोममथेन (एच एफ सी-१५२ए)
२९०३.३९.१६

----१,१,१,२,३,३,३,- हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन (एच एफ
सी-२२७ इए), १,१,१,२,२,३,- हेक्साफ्लोरोप्रोपेन
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प्रमिशिमा

१

२

३
(एच

एफ

४

सी-२३६सीबी),

१,१,१,२,३,३,-

हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एच एफ सी-२३६ इए) र
१,१,१,३,३,३,- हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एच एफ सी२३६ एफए)
२९०३.३९.१७

----३,- पेन्त्टाफ्लोरोप्रोपेन
एफए) र

(एच

एफ मस-२४५

१,१,२,२,३,- पेन्त्टाफ्लोरोप्रोपेन (एच

एफ सी-२४५ मसए)
२९०३.३९.१८

१०

----१,१,१,३,- पेन्त्टाफ्लोरोवुटेन (एच एफ मस३६५ वाईएफ) र

२९०३.३९.१९

१,१,१,२,२,३,४,५,५,५,-

डेकाफ्लोरोपेन्त्टे न (एच एफ सी-४३-१० एमईई)

१०

----अन्त्य

१०
ृ
सं िप्त

---हाइड्रोकावननको

नगरे को

फ्लोरीनेटेड

एसाइखक्लक व्युत्पखत्तहरुाः
२९०३.३९.२१

----२,३,३,३,- टे ट्राफ्लोरोप्रोपेन (एच एफ ओ१२३४
(एच

वाईएफ)

एफ

१,३,३,३,-

ओ-१२३४

जेडई)

टे ट्राफ्लोरोप्रोपेन
र

(जेड)

१,१,१,४,४,४,-हेक्साफ्लोरो-२-व्यूटेन (एच एफ
ओ-१३३६ एमजेडजेड)
२९०३.३९.२२

२९०३.३९.२९

----१,१,३,३,३,-

१०
पेन्त्टाफ्लोरो-२-

(ट्राइफ्लोरोममथाइल)-प्रोप-१-इन

१०

----अन्त्य

१०

---एसाईखक्लक

हाइड्रोकावननका
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१

२

३

४

आयोमडनेटेड व्यूत्पखत्तहरुाः
२९०३.३९.३१

----ममथाइल व्रोमाइड

१०

२९०३.३९.३२

----अन्त्य व्रोममनेटेड व्यूत्पखत्तहरु

१०

२९०३.३९.३९

----आयोमडनेटेड व्यू त्पखत्तहरु

१०

२९०३.३९.९०

---अन्त्य

१०

नरम

३०.०५

कपासको अस्िर (वामडङ), जाली (गज), पट्टी

(बैण्डेज)
पट्टी

र त्यस्िै

(ड्रेमसङ),

सामानहरु (उदाहरणको लामग
टााँमसने

प्लाष्टरहरु,

(पुखल्टस)), और्मध ित्वले संमसि

लेपहरु

(इखम्प्रग्नेट)

गररएको वा बावहरपदट्ट लेप लगाएको (कोटे ड) वा
और्मध, खचरफार, दन्त्त्यखचवकत्सा वा पशुखचवकत्साको
उद्देश्यको

लामग

िुरा

मबिीको

पुमलन्त्दा

वा

आकारमा राखिएको ।
-टााँमसने पट्टी (ड्रेमसङ्ग) र

टााँमसने

िह (लेयर)

भएका अन्त्य वस्िुहरुाः
३००५.१०.१०

---टााँमसने जाली (एड्हेमसभ

३००५.१०.२०

---टााँमसने प्लाष्टर

१०

३००५.१०.३०

---टााँमसने टे प

१०

३००५.१०.९०

---अन्त्य

१०

-अन्त्याः
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१

२

३

४

३००५.९०.१०

---और्मधयुि कपास (मेमडकेटे ड कटन ऊल)

१०

३००५.९०.२०

---पट्टी (बैण्डेज)

१०

३००५.९०.३०

---सखजनकल टे प

१०

३००५.९०.९०

---अन्त्य

१०

३१.०२

नाइट्रोजनयुि िमनज वा रासायमनक मलिादहरु।
-जलीय घोलमा भएको वा नभएको यूरीयााः
३१०२.१०.१०

---मडजेल एक्स हस्ट फ्लुड

५

---अन्त्याः
३१०२.१०.९१

----टे खक्नकल िेड

३१०२.१०.९९

----अन्त्य

५
माफी

रासायमनक िवरले छु ट्याइएको वा नछु ट्याइएको

३२.०३

ु न्त्य रङ्गाउने पदाथन (रङ्गाउने
वनस्पमि वा जीवजन्त्िज
सार

समेि

िर एमनमल

ब्ल्याक (कालो

रङ्ग)

बाहेक); यस भागको रष्टब्य ३ मा उल्लेि गररएका
वनस्पमि

वा

ु न्त्य
जीवजन्त्िज

रङ्गाउने

पदाथनमा

आधाररि ियारी वस्िुहरु।
३२०३.००.१०

---कच्छको सार

१५

३२०३.००.२०

---सं श्लवे र्ि बाहेकका िाद्य रङ्गहरु

१५

३२०३.००.९०

---अन्त्य

१५
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१

२

३

४

रसायमनक िवरले छु ट्याइएको वा नछु ट्याइएको

३२.०४

कृमरम

(सं श्लवे र्ि) प्राङ्गाररक रङ्गाउने पदाथन; यस

भागको रष्टब्य ३ मा उल्ले ि गररएको सं श्लवे र्ि
(कृमरम)

प्राङ्गाररक

रङ्गाउने

पदाथनमा

आधाररि

ियारी वस्िुहरु; रसायमनक िवरले छु ट्याएको वा
नछु ट्याइएको

फ्लोररसेन्त्ट

(प्रमिदीमप्तशील)

चमवकलोपनको कारक (एजेण्ट) को रुपमा प्रयोग
हुने

वा

लुममनोफोर

(ज्योमि

कृमरम

सामानको

उत्पादक)

(सं श्लवे र्ि)

जस्िो

प्राङ्गाररक

उत्पादनहरु।
-यस

भागको रष्टब्य

३ मा उल्लेखिि सं श्लवे र्ि

(मसन्त्थेवटक) प्राङ्गाररक रङ्गाउने पदाथन र मिनमा
आधाररि ियारी वस्िुहरुाः
३२०४.११.००

--ववसजनक रञ्जक (मडष्पसन डाइज) हरु र मिनमा
आधाररि ियारी वस्िुहरु

३२०४.१२.००

१०

--पूवध
न ाखत्वकरण गररएका वा नगररएका अम्लीय
रञ्जकहरु (डाइज) र त्यसमा आधाररि ियारी
वस्िुहरु मोडे न्त्ट (पीरो, िीिो पोल्ने) रञ्जकहरु र
त्यसमा आधाररि ियारी वस्िुहरु

३२०४.१३.००

१०

--आधारभूि रञ्जकहरु (डाइज) र त्यसमा आधाररि
ियारी वस्िुहरु

३२०४.१४.००

--प्रत्यि

रञ्जक

१०
(डाइरे क्ट

आधाररि ियारी वस्िुहरु
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१

२
३२०४.१५.००

३
--भ्याट

रञ्जकहरु

४

(त्यस

खस्थमिमा

वणनक

(वपगमेन्त्ट) को रुपमा प्रयोग गनन हुने समेि) र
मिनमा आधाररि ियारी वस्िुहरु
३२०४.१६.००

१०

--प्रमिवियात्मक (ररएक्टीभ) रञ्जकहरु र मिनमा
आधाररि ियारी वस्िुहरु

३२०४.१७.००

--वणनकहरु

(वपगमेन्त्ट)

१०
र

मिनमा

आधाररि

उत्पादनहरु
३२०४.१९.००

--अन्त्य,

१०
उप

शीर्नक.

३२०४.११

दे खि

३२०४.१९ सम्मका दुई वा दुई भन्त्दा बढीका
रङ्गाउने पदाथनका ममश्रणहरु समेि
३२०४.२०.००

-प्रमिदीमप्तशी (फ्लोरे सेन्त्ट) चमवकलोपनको कारक
(ब्राइटे मनङ्क एजेन्त्ट) को

३२०४.९०.००

१०

रुपमा

प्रयोग

हुने

िालका सं श्लवे र्ि (कृमरम) प्राङ्गाररक उत्पादनहरु

१०

-अन्त्य

१०

जलीय माध्यममा मडष्पस्डन (प्रखिप्त) वा मडजल्भ

३२.०९

(घुमलि) गररएको कृमरम पोमलमरहरु (बहुभाग) वा
रासायमनक

िवरले

पररविनन

गररएको

प्राकृमिक

पोमलमरहरुमा आधाररि रङ्गलेप (पेन्त्ट) र रोगन
वामननस (इनामेल) र प्रलािारस (ल्याकसन) समेि)।
-एिेमलक वा मभनाइल पोमलमरमा आधाररिाः
३२०९.१०.१०

---एिेमलक इमुल्सन
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१

२
३२०९.१०.९०

३

४

---अन्त्य

३०

अन्त्य रङ्गलेप (पेन्त्ट) र रोगन (वामननस)

३२.१०

(इनामेल,

प्रलािारस (ल्याकर) र मडष्टे म्पर समेि) र छाला
ियारी गने (लेदर वफमनखशङ्ग) काममा प्रयोग हुने
िालका ियारी वाटर वपगमेन्त्ट (जलीय वणनक)।
३२१०.००.१०

३२१०.००.९०

---सडकमा खचन्त्ह लगाउने थमोप्लावष्टक रङ्गले प
(थमोप्लावष्टक रोड मावकनङ्ग मेटेररयल)

३०

---अन्त्य

३०

उद्योगमा कच्चा पदाथनको रुपमा प्रयोग गररने

३३.०२

िालका,

सुगन्त्धयुि

ित्वहरु

(ओडोररफेरश

सब्सटान्त्सेज) का ममश्रणहरु (ममक्सचसन) र एक वा
बढी त्यस्िा ित्वहरुको आधार (बेमसस) भएका
ममश्रणहरु

(मद्यसारीय

(अल्कोहोमलक)

घोल

(सोल्यूसन) हरु समेि); पेय पदाथनहरु (बेभरे जेज)
को उत्पादन
िालका,

(म्यानुफ्याक्चर) मनममत्त प्रयोग हुने

सुगन्त्धयुि

ित्वहरु

(ओडोररफेरस

सब्सटान्त्सेस) मा आधाररि अन्त्य ियारी वस्िुहरु
(वप्रपरे सन्त्स)।
-िाद्य वा पेय उद्योगमा प्रयोग हुने िालकोाः
३३०२.१०.१०

---मद्यसारीय
हरुमा

(अल्कोहोमलक)

प्रयोग

हुने

(ओडोररफेरश सब्सटान्त्सेज)
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प्रमिशिमा

१

२
३३०२.१०.९०

३

४

---अन्त्य

१५

सौन्त्दयन वा रुप-सज्जा (मेक-अप) का सामानहरु

३३.०४

(और्मध बाहेकको), छालाको सुरिाको लामग प्रयोग
गररने वस्िुहरु; घाम छल्ने वा घामद्वारा (छाला)
रङ्गाउने (सनट्यान) सामानहरु समेि; हाि र नङ
प्रशाधनहरु

(मेमनक्योर)

वा

गोडाको

उपचार

सम्बन्त्धी (पेमडक्योर) सामानहरु।
--अन्त्याः
३३०४.९९.१०

---अनुहारमा लगाउने विम

१५

३३०४.९९.२०

---नङपोमलस

१५

३३०४.९९.३०

---शरीरमा लगाउने लोसन

१५

३३०४.९९.४०

---मसन्त्दुर

१५

३३०४.९९.९०

---अन्त्य

१५

कपालमा

३३.०५

प्रयोग

गररने

सामानहरु।
-अन्त्याः
३३०५.९०.१०

---कपालमा लगाउने िेल

१५

३३०५.९०.२०

---कपालमा लगाउने रङ्ग

१५

३३०५.९०.३०

---कपालमा लगाउने विम

१५

192

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

३३०५.९०.४०

---कपालमा लगाउने कखण्डसनर

१५

३३०५.९०.९०

---अन्त्य

१५

साबुन; साबुन भएका वा नभएका छड वा डण्डी

३४.०१

(वार) वटवकया (केक), सााँचोमा ढालेर (मोल्डेड)
बनेका रुप वा आकृमिका, बाह्य भागमा असर पाने
(सफेस एखक्टभ) प्राङ्गाररक उत्पादन वा ववरचनहरु
(वप्रपरे सन्त्स) साबुन भए वा नभएका िरल लखक्वड)
वा लेदो (िीम) रुपमा भएको र िुरा मबिीको
लामग प्रस्िुि गररएका (पुट अप फर ररटे ल सेल)
नुहाउन (वामसङ द स्कीन) मनममत्तका बाह्य भागमा
असर पाने (सफेस एखक्टभ) प्राङ्गाररक उत्पादन वा
ववरचन

(वप्रपरे सन्त्स)

हरु;

साबुन

अपमाजनक (मडटजेण्ट) रब्य सं मसि
ववलेवपि

(कोटे ड)

वा

आवृत्त

(सोप)

वा

(इखम्प्रग्नेटेड),
(कभडन)

भएका

कागि, गद्दा (वामडङ्ग), जमोठ (फेल्ट) र वयनेिर
ु ेन्त्स)।
वस्िु (नन्त्वभ
-अन्त्य रुपका साबुनाः

३४.०२

३४०१.२०.१०

---सोमडयम फ्याट्टी एसीड साल्ट (सोप नुडल्स)

१५

३४०१.२०.९०

---अन्त्य

२०

प्राङ्गाररक

बाह्य

भागमा

असर

पाने

कारकहरु

(एजेन्त्ट) (साबुन बाहेक); बाह्य भागमा असर पाने
ियारी वस्िुहरु, धुने (वामसङ्ग) उत्पादनहरु (धुने
सहायक सामान समेि) र शीर्नक
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१

२

३

४

उल्लेि भएका बाहेक साबुन भएको वा नभएको
सफा गने (खक्लमनङ्ग) सामानहरु।
-िुरा मबिीको लामग राखिएका ियारी सामानहरुाः
३४०२.२०.१०

---मडटरजेन्त्ट पाउडर

२०

३४०२.२०.९०

---अन्त्य

२०

नमूना बनाउने लेदो (मोडेमलङ पेष्ट), केटाकेटीको

३४.०७

मनोरन्त्जनको लामग राखिएको समेि; दााँि सम्बन्त्धी
मैन (डेन्त्टल वैक्स)को रुपमा वा “डेण्टल इम्प्रेशन
कम्पाउण्ड” को रुपमा खचखन्त्हने, समूह (सेट) मा,
िुरा मबिीको लामग पुमलन्त्दामा, प्लेटमा वा घोडाको
टाप (हसन सू) को आकारमा, खस्टकको वा त्यस्िो
रुपमा

राखिएका

ियारी

सामानहरु;

प्लाष्टरमा

आधाररि दन्त्त्य-खचवकत्साको लामग प्रयोग हुने अन्त्य
ियारी वस्िुहरु (भखष्मि खजप्सम वा क्यालमसयम
सल्फेट)।
३४०७.००.१०

३४०७.००.९०
३७.०७

---नमूना

बनाउने

लेदो

(मोडमलङ

पेष्ट),

केटाकेटीको मनोरन्त्जनको लामग राखिएको समेि

१५

---अन्त्य

१५

छााँयाखचरण (फोटोिावफक) को प्रयोगको मनममत्तका
रासायमनक ियारी वस्िुहरु रोगन (वामननस), सरे स
(ग्लू), मलसो पदाथन

(एड्हेमसभ) र यस्िै ियारी

वस्िु बाहेक); प्रयोगको लामग ियारी वस्िुको रुपमा
िुरा मबिीको लामग राखिएका वा पररममि अंश
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१

२

३

४

(मेजडन पोसनन) को रुपमा राखिएका छााँयाखचरणको
प्रयोगको अममखश्रि उत्पादनहरु।
-अन्त्याः
३७०७.९०.१०

---टोनर पाउडर

५

३७०७.९०.९०

---अन्त्य

५

कीटनाशक, कृिकान्त्िक, ढु सीनाशक, िारपािनाशक,

३८.०८

अंकुरणरोधी

(ऐखन्त्टस्प्राउवटङ्ग),

उत्पादनहरु

र

ु ेटर),
वनस्पमि बृवि मनयामक (प्लान्त्ट िोथ रे गल
ववसंिामक र त्यस्िै उत्पादनहरु, िुरा मबिीका
लामग आकार वा पुमलन्त्दा (प्यावकङ्ग) मा राखिएको
वा

ियारी

सामान

(वप्रपेरेशन)

वा

वस्िु

(आवटनकल) को रुपमा राखिएको (जस्िै, गन्त्धक
उपचार गरे का धागो (ब्याण्ड), सलेदो (ववक्स) िथा
मैनबत्ती, र खिङ्गा फसाउने कागज (फ्लाइपेपसन)
हरु)।
--मबसं िामक (मडसइन्त्फेक्ट्यान्त्टस)

३८.१९

३८०८.९४.१०

---सेमनटाइजर

५

३८०८.९४.९०

---अन्त्य

५

पेट्रोमलयम िेल वा मबटुममन िमनजबाट प्राप्त िेलको
मारा नभएको वा िौल मा ७० प्रमिशि भन्त्दा कम
भएको हाइड्रोमलक ब्रे कको िरल रब्य र हाइड्रोमलक
ट्रान्त्सममशनको लामग अन्त्य ियारी िरल रब्यहरु।
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१

२

३

४

३८१९.००.१०

---हाइड्रोमलक ब्रे कको िरल रब्य

२०

३८१९.००.९०

---अन्त्य

२०

ढलाइघर (फाउण्ड्री) को लामग ढलाइको सााँचोहरु

३८.२४

(माउल्ड्स)
मनममत्तका

वा

आन्त्िररक

ववरखचि

सााँचोहरु

(वप्रपेयडन)

योजक

(कोसन)
रब्य

(बाइण्डसन) अन्त्यर उल्लेि वा समावेश नभएका,
रासायमनक वा समवगी उद्योगहरुका रासायमनक
उत्पादनहरु िथा ववरचनहरु (वप्रपरे सन्त्स) (प्राकृमिक
उत्पादनका ममश्रण समावेश भएका त्यस्िा वस्िुहरु
समेि)।
--हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकाबनन
समावेश

भएका

(एचसीएफएस)

परफ्लोरोकाबनन

(पीएफसीएस)

अथवा

हाइड्रोफलोरोकाबनन (एचएफसीएस) भएको

वा

नभएका,

िर

क्लोरोफ्लोरोकाबनन

(सीएफसीएस) नभएकााः
३८२४.७४.१०

---हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकाबननहरु

मार

भएका

(एचसीएफसीएस)
३८२४.७४.२०

३८२४.७४.९०

१०

---हाइड्रोक्लोरोफलोरोकाबननहरु

(एचसीएफसीएस)

र हाइड्रोफ्लोरोकाबननहरु (एचएफसीएस)

१०

---अन्त्य

१०

--परफ्लोरोकाबननहरु

(पीएफसीएस)

वा

हाइड्रोफ्लोरोकाबननहरु (एचएफसीएस) भएका, िर
क्लोरोफ्लोरोकाबननहरु
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१

२

३

४

हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकाबननहरु

(एचसीएफसीएस)

नभएकााः
३८२४.७८.१०

---आर-४०४ए (आर १४३ए, आर १२५ र आर
१३४ए को ममश्रण)

३८२४.७८.२०

१०

---आर-४०७ ए, आर ४०७बी र आर ४०७ सी
(आर ३२ आर १२५ र आर १३४ए को ममश्रण)

३८२४.७८.३०

---आर-४१० (आर ३२ र आर १२५ को
ममश्रण)

३८२४.७८.४०

१०

---अन्त्य, हाइड्रोफ्लोरोकावनन (एचएफसीएस) हरुको
ममश्रण मार समावेश भएका

३८२४.७८.५०

---हाइड्रोफ्लोरोकावनन
परफ्लोरोकाबननहरु

३८२४.७८.९०

१०

१०

(एचएफसीएस)

(पीएफसीएस)

मार

हरु

र

समावेश

भएका

१०

---अन्त्य

१०

--अन्त्याः

३९.१८

३८२४.९९.१०

---क्लोरोमनटे ड प्यारावफन वाक्स

१०

३८२४.९९.९०

---अन्त्य

१०

टाइलहरुको रुपमा वा रोलमा आफैँ टााँमसने वा
नटााँमसने प्लावष्टकको भ ुईं ढकनी (फ्लोर कभररङ);
यस भागको रष्टब्य ९ मा

उखल्लखिि प्लावष्टकका

मभत्तो र मसमलङका ढाक्ने वस्िुहरु (कभररङ्गस)।
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१

२

३

४

-मभनायल क्लोराइडका पोमलमरकोाः
३९१८.१०.१०

३९१८.१०.९०

---टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भ ुईं ढकनी
(फ्लोर कभररङ)

३०

---अन्त्य

३०

-अन्त्य प्लावष्टककोाः
३९१८.९०.१०

३९१८.९०.९०

---टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भ ुईं ढकनी
(फ्लोर कभररङ)

३०

---अन्त्य

३०

अकोशीय

३९.२०

(नन्त्सेलल्ु यर)

(नवट्रइन्त्फोस्ड), अस्िर

र

नहामलएको

असवल
वा

पटमलि

(लेममनेट) नगररएको, आधार (सपोटन) नहामलएको
वा यस्िै अरु सामानसाँग नजोमडएका प्लावष्टकका
अन्त्य

प्लेटहरु,

मसटहरु,

वफल्म,

फ्वाईल

र

स्ट्रीपहरु।
-इथाइमलनको पोमलमरको
३९२०.१०.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.१०.९०

---अन्त्य

१५

-प्रोवपमलनको पोमलमरकोाः
३९२०.२०.१०

---मुरण गररएको

२०
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१

२
३९२०.२०.९०

३

४

---अन्त्य

१५

-स्टाइररनको पोमलमरकोाः
३९२०.३०.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.३०.९०

---अन्त्य

१५

-मभनायल क्लोराइडका पोमलमरहरुकोाः
--िौलको

वहसाबले

६

प्रमिशिभन्त्दा

घटी

सुघट्यकारी (प्लावष्टसाइजसन) नरहेकोाः
३९२०.४३.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.४३.९०

---अन्त्य

१५

--अन्त्याः
३९२०.४९.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.४९.९०

---अन्त्य

१५

-एिेमलक पोमलमरकोाः
--पोमल (ममथाइल ममथाविलेट) कोाः
३९२०.५१.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.५१.९०

---अन्त्य

१५

--अन्त्याः
३९२०.५९.१०

---मुरण गररएको

२०
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१

२
३९२०.५९.९०

३

४

---अन्त्य
-पोमलकावोनेटहरु,

१५
अखल्कडरे खजन्त्स,

पोमलएमलल

इष्टरहरु वा अन्त्य पोमलष्टरहरुाः
--पोमलकावोनेटहरुकोाः
३९२०.६१.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.६१.९०

---अन्त्य

१५

--पोमल (इथाइमलन टे ररफ्थालेट) को
३९२०.६२.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.६२.९०

---अन्त्य

१५

ृ पोमलष्टरहरुकोाः
--असं िप्त
३९२०.६३.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.६३.९०

---अन्त्य

१५

--अन्त्य पोमलष्टरहरुकोाः
३९२०.६९.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.६९.९०

---अन्त्य

१५

ु ोज वा यसका रासायमनक ब्यूत्पखत्तहरुकोाः
-सेलल
ु ोजकोाः
--पुनउनत्पाददि सेलल
३९२०.७१.१०

---मुरण गररएको

२०

200

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
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१

२
३९२०.७१.९०

३
---अन्त्य

४
१५

ु ोज एमसटे टकोाः
--सेलल
३९२०.७३.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.७३.९०

---अन्त्य

१५

ु ोज ब्यू त्पखत्तहरुकोाः
--अन्त्य सेलल
३९२०.७९.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.७९.९०

---अन्त्य

१५

-अन्त्य प्लावष्टकहरुकोाः
--पोमल (मभनायल वुटाईरन) कोाः
३९२०.९१.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.९१.९०

---अन्त्य

१५

--पोमलयामाइडकोाः
३९२०.९२.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.९२.९०

---अन्त्य

१५

--एममनो-रे खजन्त्सकोाः
३९२०.९३.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.९३.९०

---अन्त्य

१५
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१

२

३

४

--फेनोमलक रे खजन्त्सकोाः
३९२०.९४.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२०.९४.९०

---अन्त्य

१५

प्लावष्टकका

३९.२१

अन्त्य

प्लेटहरु,

मसटहरु,

वफल्म,

फ्वाइलहरु र स्ट्रीपहरु।
ु र):
-कोशमय (सेलल
--स्टाइररनको पोमलमरकोाः
३९२१.११.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२१.११.९०

---अन्त्य

१५

--मभनायल क्लोराइड पोमलमरकोाः
३९२१.१२.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२१.१२.९०

---अन्त्य

१५

--पोमलयूरेथेनकोाः
३९२१.१३.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२१.१३.९०

---अन्त्य

१५

ु ोज) कोाः
--पुनउनत्पाददि (ररजेनरे टेड) कोर् (सेलल
३९२१.१४.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२१.१४.९०

---अन्त्य

१५
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शीर्नक
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

--अन्त्य प्लावष्टकहरुकोाः
३९२१.१९.१०

---मुरण गररएको

२०

३९२१.१९.९०

---अन्त्य

१५

-अन्त्याः
---अन्त्याः
३९२१.९०.९१

----थमानकोल

१५

३९२१.९०.९९

----अन्त्य

१५

मालसामानको

३९.२३

पररवेष्टन

ओसारपसार

(प्याक)

गने

प्लावष्टकका

पौलो

(कन्त्भेयेन्त्स)

प्लावष्टकका
वा

वा

मालवस्िु;
वुजो

(स्टोपसन) ढकनी (मलड्स), मबकानहरू (क्याप्स) र
अन्त्य बन्त्द गने

(क्लोजसन) सामिीहरू।

-बाकस (कन्त्िुर वा सन्त्दूस) हरू, केस (वट्टा वा
पेटी) हरू, टोकरी वा डालो (िेटस) र यस्िै
सामिीहरूाः
३९२३.१०.२०

---अण्डा राख्ने िेट

३०

-अन्त्याः
३९२३.९०.१०

---कम्पोखजट एल.पी.जी. ग्यााँस मसमलण्डर

३०

३९२३.९०.९०

---अन्त्य

३०

203

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३
अन्त्यर

३९.२५

नपरे को

४

प्लावष्टकका

मनमानण

अवयवहरु

(ववल्डसन वेयर)।
-अन्त्याः
३९२५.९०.१०

---रुवफङ्ग मसट र रुवफङ्ग टायल

३०

३९२५.९०.२०

---पफ स्याण्डवीच वाल एण्ड रुफ प्यानल

३०

३९२५.९०.९०

---अन्त्य

३०

प्लावष्टकका अन्त्य सामिीहरु र शीर्नक

३९.२६

दे खि

३९.१४

सम्मका

अन्त्य

३९.०१
पदाथनहरुका

सामानहरु।
-पररधान सामिीहरु (लुगाफाटो र सहायक पररधान
सामिीहरु (क्लोददङ एक्सेसरीज) (पन्त्जा (ग्लोभ्स),
ममटे न्त्स (बुढीऔ ंला एकामिर अरु चारवटा औ ंला
एकैठाउाँ

अकोमिर

ढाक्ने

गरी

ियार

गरे को

पञ्जाहरु) र औ ंलाहरु िुलै रहने िालका पञ्जाहरु
(ममट्स) समेिाः
---ग्लोभ्साः
३९२६.२०.११

----मेमडकल िथा सखजनकल कायनमा प्रयोग हुने
(मडस्पोजेवल)

३९२६.२०.१९

५

----अन्त्य

३०

---गाउनाः
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शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

३९२६.२०.२१

----मेमडकल िथा सखजनकल कायनमा प्रयोग हुने

३९२६.२०.२९

----अन्त्य

४
५
३०

---एप्रोनाः
३९२६.२०.३१

----मेमडकल िथा सखजनकल कायनमा प्रयोग हुने

३९२६.२०.३९

----अन्त्य

५
३०

---फेस खशल्डाः
३९२६.२०.४१

----मेमडकल िथा सखजनकल कायनमा प्रयोग हुने
फेस खशल्ड

५

३९२६.२०.४९

----अन्त्य

३०

३९२६.२०.९०

---अन्त्य

३०

---प्लावष्टकका प्रयोगशालाका सामानहरुाः
३९२६.९०.३१

----युररन व्याग

३९२६.९०.३९

----अन्त्य

५
३०

---अन्त्याः
3926.90.9२

----लेवल र ट्यागहरु

३०

3926.90.9३

----कीरा माने ट्यापहरु

३०

3926.90.९४

----कपडा िुण्याउने ह्याङ्गरहरु

३०
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

पादन्त्यास फेररएको (ररवट्रडेड्) वा प्रयोग गररएका

४०.१२

(युज्ड) हावादार (न्त्यूम्यावटक) रबरका पाङ्ग्िाहरु;

(रबरका ठोस (सोमलड) वा गद्दादार (कुसन)
पाङ्ग्िाहरु, पाङ्ग्िा (टायर) का पदन्त्यास (वट्रड्स)
हरु, पाङ्ग्िाहरुका आवरक (फ्लैप्स) हरु।
-अन्त्याः
४०१२.९०.१०

---वट्रड रबर

२०

४०१२.९०.२०

---पाङ्ग्िाहरुका आवरक (फ्लै प्स)

२०

४०१२.९०.९०

---अन्त्य

२०

रबरको

४०.१३

मभरी

नली

(इनर

ट्यूब)।

-मोटर कार (स्टे शन वागेन्त्स र रे मसङ कारहरु
समेि), बसहरु वा लरीहरुमा प्रयोग हुने िालकााः
४०१३.१०.१०

४०१३.१०.९०

---मोटर कार (स्टे शन वागेन्त्स र रे मसङ कारहरु
समेि) मा प्रयोग हुने िालका

२०

---बसहरु वा लरीहरुमा प्रयोग हुने िालका

२०

-अन्त्याः
४०१३.९०.१०

---कृवर् ट्याक्टरको

१५

४०१३.९०.२०

---पशुले िान्ने गाडीको

१०

४०१३.९०.३०

---हवाईजहाजको

२०
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दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

४०१३.९०.४०

---मोटरसाइकल र स्कुटरको

२०

४०१३.९०.९०

---अन्त्य

२०

कडा

४०.१६

रबर

बाहेक

भल्कनाइज्ड

रबरका

अन्त्य

सामानहरु।

--जोनीमा च ुहावट रोक्नलाई राखिने कलर

जस्िो

रबर (गास्केट), वासरहरु र अन्त्य सीलहरुाः

४२.०२

४०१६.९३.१०

---भाग ८७ को मोटरगाडीमा

४०१६.९३.९०

---अन्त्य

प्रयोग हुने

१५

कन्त्िरु , सुटकेसहरु, भ्यामनटी केसहरु, एक्जुक्यवू टभ
केसहरु, मब्रफ केसहरु, वकिाव राख्ने िोला (स्कूल
स्याचेल), चश्माका िोलहरु (स्पेक्ट्याकलस् केस),
बाइनाकुलरका केसहरु, क्यामराका केसहरु, बाद्य
यन्त्रका केसहरु, बन्त्दूकका िोलहरु, काठी पेटीसाथ
जोमडएको वपस्िोलको िोल (होल्स्टर) हरु र त्यस्िै
कन्त्टेनर

(आधान पार) हरु; यारा (ट्राभेमलं ग) मा

प्रयोग गररने िोलाहरु, िाद्य वा पेय पदाथन राख्ने
ु ेटेड् फुड् अर वेभरे ज
िापावरोमधि थैलो (इन्त्सल
बैग्स), ट्वाइलेट
िोलाहरु,

१५

(श्रं ग
ृ ारका

रुकस्याक,

वा

सरसफाइका)

हािेिोला

(है ण्डब्याग),

वकनमेलको िोला (शवपङ्ग ब्याग), वालेट्स, थैलीहरु
(पसे स), नक्सा

राख्ने केसहरु, मसगरे ट केसहरु,

सुिीका थैलाहरु, औजार राख्ने िोलाहरु, िेलकूदका
िोलाहरु, बोिल केसहरु, गरगहनाका बाकसहरु,
पाउडर बक्सहरु, कटलरी केसहरु र त्यस प्रकारको
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

औजारका केसहरु र त्यस्िै कन्त्टेनर (आधानपार)
हरु, छालाका वा सं योखजि छाला (कम्पोखजशन
लेदर) का वा प्लावष्टक चादर (मसवटङ्ग) का, कपडा
पदाथनका, वल्कनीकृि रे शाका वा पेपरबोडनका, वा
पूणि
न ाः वा मुख्यिाः त्यस्िा पदाथनले वा कागिले
ढावकएका।
-कााँधमा

िुण्याउने

पट्टी

(स्ट्रयाप)

भए

वा

नभएको हािे िोला (है ण्ड ब्याग), हैं डल नभएको
समेिाः
--अन्त्याः
४२०२.२९.१०

--जमोठ (फेल्ट) को

२०

४२०२.२९.९०

---अन्त्य

२०

-सामान्त्यिाः

िल्िी

(पोकेट)

वा

हािेिोला

(है ण्डब्याग) मा रािेर बोवकने सामानहरुाः

--अन्त्याः
४२०२.३९.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

२०

४२०२.३९.९०

---अन्त्य

२०

-अन्त्याः
--अन्त्याः
४२०२.९९.१०

---जमोठ (फेल्ट) को
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
४२०२.९९.९०

३

४

---अन्त्य

२०

शीर्नक ४८.०३, ४८.०९ वा ४८.१० मा उल्लेि

४८.११

भएका वकमसमका वस्िुहरु बाहेक, लेवपि (कोटे ड्),
सं मसि (इखम्प्रग्नेटेड्), आच्छाददि (कभडन); सिह
रङ्गाएको

(पृष्ठरखञ्जि)

(सफेस

कलडन),

सिह

मसङ्गाररएको (पृष्ठालं कृि) (सफेस डेकोरे टेड्) वा
मुदरि (वप्रण्टे ड्) मुठा वा गट्ठा (रौल्स) मा वा
आयिाकार (वगानकार समेि) िाउहरु (खशट्स) मा
भएका जमिसुकै माप (लम्बाइ-चौडाइ) का कागि,
ु ोज वामडङ्ग) िथा
कागिगािा कोवर्य गद्दा (सेलल
ु ोज
कोर्ीय रे शाका जालीहरु (बेब्स अफ सेलल
फाइबसन)।
४८११.१०.००

-अलकरा लगाईएको (टाडन), ववटु ममन लगाइएको
(ववटु ममनाइज्ड)

वा

एस्फाल्टीकृि

(एस्फाल्टे ड)

कागि र कागिगािा

२०

ाँ वा टााँमसने पदाथन लगाइएका
-गूद

(गम्ड वा

एड्हेमसभ) कागि र कागिबोडनाः
४८११.४१.००

--स्विाः टााँमसने (सेल्फ एड्हेमसभ)

२०

४८११.४९.००

--अन्त्य

२०

-एड्हेमसभ बाहे कका प्लावष्टकद्वारा लेवपि (कोटे ड),
सं मसि

(इखम्प्रग्नेटेड)

वा

आच्छाददि

(कभडन)

कागि र कागिगािााः
--ववरखञ्जि (खब्लच्ड), १५० िाम प्रमि वगन मीटर
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प्रमिशिमा

१

२

३

४

भन्त्दा बढी िौल भएकोाः
४८११.५१.१०

---एसेखप्टक प्याकेखजङ्ग कागज

२०

४८११.५१.९०

---अन्त्य

२०

--अन्त्याः
४८११.५९.१०

---एसेखप्टक प्याकेखजङ्ग कागज

२०

४८११.५९.९०

---अन्त्य

२०

४८११.९०.९०

--अन्त्य

२०

कागिको, कागिगािाको, कोर्ीय गद्दा

४८.१९

(सेल्यूलोज

वामडङ) को वा कोर्ीय रे शाका जालीहरु (सेल्यूलोज
फाइबर वेब्स) को डब्बा (काटोन), बाकस (बक्स),
कन्त्िरु
(प्यावकङ्ग)

(केश), थैलो (ब्याग) र अन्त्य पररवेष्टन
का

आधानपारहरु

(कन्त्टेनसन);

कायानलयहरु, पसलहरु वा यस्िै ठाउाँमा प्रयोग हुने
िालका, कागि वा कागिगािाका मडब्बा सखञ्चका
(बक्सफाइल), पर

थाली

(लेटर

ट्रे), र

यस्िै

वकमसमका वस्िुहरु।

-ककनटीय (कोरुगेटेड्) कागि वा कागिगािाका
डब्बा (काटोन), बाकस (बक्स) र कन्त्िुर (केस)
हरुाः
४८१९.१०.१०

---अण्डा राख्ने िेट

१५

४८१९.१०.९०

---अन्त्य

२०
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१

२
४८१९.२०.००

३

४

-अककनटीय

(नन्-कोरुगेटेड्)

कागिगािाका

मोड्न

हुने

कागि

वा

(फोखल्डङ)

मडब्बा

(काटोन), बाकस (बक्स) र कन्त्िुरहरु (केसेस)
४८१९.३०.००

२०

-४० से.मी. वा सोभन्त्दा बढी चौडाइका आधार
भएका बोरा (स्याक्स) र थैलाहरु (ब्याग्स)

४८१९.४०.००

२०

-अन्त्य बोरा (स्याक्स) र थैलाहरु (ब्याग्स), शंकु
वा सोली (कोन्त्स) समेि

४८१९.५०.००

-अन्त्य

पररवेष्ठन

२०

आधानपारहरु

(प्यावकङ्ग

कन्त्टे नसन), िामोफोनको ररकडन राख्ने बट्टा (ररकडन
खस्लभ्स) समेि
४८१९.६०.००

२०

-मडब्बा सखञ्चका (बक्सफाइल), पर थाली (लेटर
ट्रे),

सञ्चयन

मडब्बा

(स्टोरे जबक्स)

वकमसमका

कायानलयहरु,

वकमसमका

ठाउाँहरुमा

र

पसलहरु
प्रयोग

यस्िै

वा

हुने

त्यस्िै
िालका

सामानहरु
४८.२०

कागि

र

२०
कागिगािा

(पेपरबोडन)

का

बहीहरु

(रखजष्टसन), लेिावकिाब

(एकाउण्ट

बुक)

हरु,

स्मरण पुखस्िका (नोटबुक) हरु, आदे श पुखस्िका
(अडनर बुक) हरु, भरपाई पुखस्िका (ररमसप्ट बुक)
हरु, पराली

(लेटर प्याड) हरु, वटप्पणी-पर

(मेमोरे ण्डम प्याड) हरु, दै नखन्त्दनी (डायरी) हरु र
यस्िै वस्िुहरु, अभ्यास पुखस्िका (एक्सरसाइज बुक)
हरु, मसी शोर्ण प्याड (ब्लौवटङ्ग प्याड), गािाहरु
(बाइण्डसन), (पािा छु दट्टएका वा अन्त्य), फोल्डर
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१

२

३
(िुला

कागिपर

राख्ने

४
गािा)

हरु,

फाइल

कभरहरु, मेमनफोल्ड मबजनेस फमनहरु, इण्टरमलभ्ड
कावनन

सेटहरु

(दुई

िाली

पानाका

बीचमा

कावननपेपर हाली ियार गरे को) र लेिन सामिीका
अन्त्य वस्िुहरु; कागि वा कागजगािाका, नमूना
(स्याम्पल) को मनममत्तको वा सङ्कलन वा सङ्ग्िहण
(कलेक्सन) को मनममत्तको वा पुस्िक आवरण
(बुक कभसन) मनममत्तका अलबमहरु।
४८२०.९०.००

-अन्त्य

२०

छावपएका वा नछावपएका (वप्रन्त्टे ड), कागि वा

४८.२१

कागिगािा (पेपरबोडन) का नामपर (लेबेल) हरु।
४८२१.१०.००

-छावपएका

२०

४८२१.९०.००

-अन्त्य

२०

नाप र आकारमा कावटएका (कट् टु साइज एण्ड

४८.२३

शेप), अन्त्य

कागि, कागिगािा, कोर्ीय

गद्दा

(सेल्यूलोज वामडङ) र कोर्ीय रे शाका जालीहरु
(वेब्स अफ सेल्यूलोज फाइबसन) कागि पल्प (पेपर
पल्प),

कागि,

कागिगािा

(पेपरबोडन), कोशीय गद्दा (सेल्यूलोज वामडङ) वा
कोर्ीय रे शाका जालीहरु (वेब्स अफ सेल्यूलोज
फाइबसन) का अन्त्य सामानहरु।
४८२३.६१.००

--बााँसका

२०

४८२३.६९.००

--अन्त्य

२०
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१

२

३

४८२३.७०.००

-कागि पल्प (पेपर पल्प) का ढालेर (मौल्डेड्) वा

४८२३.९०.००

४

मनपीडन वा मथचेर (प्रेस्ड) बनाइएका वस्िुहरु

२०

-अन्त्य

२०

अवङ्कि मूल्य (फेस भ्यालु) को मान्त्यिा भएको

४९.०७

ु मभर प्रचलनमा रहेका
(ररकोग्नाइज्ड) वा कुने मुलक
वा नयााँ प्रकाशन (इस्यू) का अप्रयुि (अनयूज्ड)
हुलाक वटकट
वटकट

(ररभेन्त्यू

वटकटहरू

(पोस्टे ज स्ट्याम्प) वा राजस्व
स्ट्याम्प)

वा

यस्िै

(स्ट्याम्प्स); वटकटको

वकमसमका

छाप

भएका

कागज (मलफा); बैङ्क नोटहरू; चेक फमनहरू; स्टक
शेयर वा वण्ड प्रमाणपरहरू र यस्िै वकमसमका
स्वत्वामधकारका कागजपरहरू।
४९०७.००.१०

---बैङ्क नोटहरू

४९०७.००.२०

---अवङ्कि मूल्य (फेस भ्यालु) को मान्त्यिा भएको
(ररकोग्नाइज्ड)

माफी

वा

कुनै

ु मभर
मुलक

प्रचलनमा

रहेका वा नयााँ प्रकाशन (इस्यू) का अप्रयुि
(अनयूज्ड) हुलाक वटकट

१५

४९०७.००.३०

---हवाई परहरु

१५

४९०७.००.४०

---राहदानी

१५

४९०७.००.५०

---अन्त्िाःशुल्क वटकट

१५

४९०७.००.६०

---चेक फमन, चेकबुक

१५
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प्रमिशिमा

१

२

३

४

४९०७.००.७०

---स्टक शेयर वा वण्ड प्रमाणपरहरू

१५

४९०७.००.९०

---अन्त्य

१५

अन्त्य मुदरि वस्िुहरु, मुदरि खचर र आलोक खचर

४९.११

(फोटोिाफ) समेि।
--अन्त्याः
४९११.९९.३०

---यारा गने प्रयोजनका वटकटहरु

२०

रबर वा प्लावष्टकद्वारा सं सेखचि (इखम्प्रग्नेटेड्), लेवपि

५६.०७

(कोटे ड), आच्छाददि (कभडन) वा आवृि (खशद्ड)
भए वा नभएको, वेणी वा च ुल्ठी (प्लेटेड् वा ब्रे डेड्)
पारी बावटएको वा नबावटएको डोरी (ट्वाइन),
लिाकी (कडे ज), रस्सा (रोप) र लठारो (केबुल)।
-एगेभ जामिका मससल (सहजाि जामिको रे शा
मनस्कने पाि हुने रुि) वा एगेभ जामिका

अन्त्य

िान्त्िव (टे क्सटाइल):
५६०७.२१.००

५६०७.२९.००

--रे शाहरुको बन्त्धन (बाइण्डर) वा गााँठ बााँध्ने
(बेलर) डोरी

१५

--अन्त्य

१५

-पोमलइथाइमलन वा पोमलप्रोप्राइ-मलनकोाः
५६०७.४१.००

--बन्त्धन (वाइण्डर) वा बेलर (गााँठ बााँध्ने) डोरी
(ट्वाइन)

१५
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१

२

३

४

५६०७.४९.००

--अन्त्य

१५

५६०७.५०.००

-अन्त्य सं श्लवे र्ि रे शाहरुको

१५

५६०७.९०.००

-अन्त्य

१५

ियार गररएको (मेड अप) वा नगररएको गुच्छादार

५७.०२

नभएको

(नौट

टफ्टे ड्

वा

फ्लोक्ड)

बुमनएका

कापेटहरु र अन्त्य कपडा पदाथनका

भ ुइं ढाक्ने

सामानहरु

(कृमरम

“केलेम”

“सुम्याक”

“कारमेनी”

आच्छादन),
र

यस्िै

हािले

बुमनएका

कम्वलहरु समेि।

-अन्त्य, ियारी, मिमली बनावटकोाः
--अन्त्य कपडा पदाथनकोाः
5702.४९.१०

---जमोठ (फेल्ट) को

३०

5702.४९.९०

---अन्त्य

३०

लोग्नेमान्त्छे वा केटाको मसङ्गलेट (बमनयान वा गञ्जी)

६२.०७

हरु र अन्त्य भेष्ट (बण्डी वा अन्त्िवनसन) हरु,
अण्डरपैन्त्टहरु, वव्रफहरु, नाइट शटनहरु, पाइजामाहरु
बाथरोवहरु),

ड्रेमसङ्ग

गाउनहरु

र

यस्िै

वस्िुहरु।

--सुिीकोाः
६२०७.९१.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
गाउन

५
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१

२
६२०७.९१.९०

३

४

---अन्त्य

२०

--अन्त्य कपडा पदाथनहरुकोाः
६२०७.९९.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
गाउन

६२०७.९९.९०

५

---अन्त्य

२०

स्वास्नीमान्त्छे वा केटीहरुको मसङ्गलेट

६२.०८

(बमनयान वा

गञ्जी) हरु र अन्त्य भेष्ट (वण्डी वा अन्त्िवनसन) हरु,
खस्लपहरु, पेटीकोटहरु, मब्रफहरु, पैन्त्टीहरु, नाइट
ड्रेसहरु, पाइजामाहरु, नेखग्लजीहरु, बाथरोवहरु, ड्रेमसङ्ग
गाउनहरु र यस्िै

वस्िुहरु।

--सुिीकोाः
६२०८.९१.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
गाउन

६२०८.९१.९०

५

---अन्त्य

२०

--मानव मनममनि रे शाहरुकोाः
६२०८.९२.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
गाउन

६२०८.९२.९०

५

---अन्त्य

२०

--अन्त्य बयमनय (टे क्सटाइल) पदाथनहरुकोाः
६२०८.९९.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

216

५

www.lawcommission.gov.np
पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

गाउन
६२०८.९९.९०

---अन्त्य

२०

शीर्नक ५६.०२, ५६.०३, ५९.०३, ५९.०६ वा

६२.१०

५९.०७

का

कपडाहरुबाट

ियार

गररएका

लुगाफाटाहरु (गामेन्त्टस)।

-शीर्नक ५६.०२ वा ५६.०३ का कपडाहरुकोाः
६२१०.१०.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

६२१०.१०.९०

---अन्त्य

५
२०

-उपशीर्नक ६२०१.११ दे खि ६२०१.१९ सम्ममा
उखल्लखिि

प्रकारका

अन्त्य

लुगाफाटाहरु

(गामे न्त्टस)
६२१०.२०.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

६२१०.२०.९०

---अन्त्य

५
२०

-उपशीर्नक ६२०२.११ दे खि ६२०२.१९ सम्ममा
उखल्लखिि

प्रकारका

अन्त्य

लुगाफाटाहरु

(गामे ण्टस)
६२१०.३०.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

६२१०.३०.९०

---अन्त्य

-लोग्नेमान्त्छे

५
२०

वा

केटाहरुका

(पोशाक वा गामे ण्ट्स)
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

६२१०.४०.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

६२१०.४०.९०

---अन्त्य

४
५
२०

-स्वास्नीमान्त्छे वा केटीका अन्त्य लुगाहरु (पोशाक
वा गामे ण्ट्स)
६२१०.५०.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने

६२१०.५०.९०

---अन्त्य

५
२०

ट्रयाक सुटहरु, स्की सुटहरु र पौमडाँदा लगाउने

६२.११

लुगाहरु, अन्त्य पोशाकहरु (लुगाफाटाहरु)।

-लोग्ने मान्त्छे को वा केटाहरुको अन्त्य लुगाफाटाहरु
(गामे ण्टस):
--सुिीकोाः
६२११.३२.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
एप्रोन

५

६२११.३२.२०

---लुङ्गी र धोिी

२०

६२११.३२.९०

---अन्त्य

२०

--मानव मनममनि रे शाहरुकोाः
६२११.३३.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
एप्रोन

६२११.३३.२०

५

---लुङ्गी र धोिी

२०
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
६२११.३३.९०

३

४

---अन्त्य

२०

--अन्त्य कपडा पदाथनहरुकोाः
६२११.३९.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
एप्रोन

६२११.३९.९०

५

---अन्त्य
-स्वास्नीमान्त्छे को

२०
वा

केटीहरुको

अन्त्य

लुगाफाटाहरु (गामे ण्टस):
--सुिीकोाः
६२११.४२.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
एप्रोन

५

६२११.४२.२०

---साडी, लुङ्गी र धोिी

२०

६२११.४२.९०

---अन्त्य

२०

--मानव मनममनि रे शाहरुकोाः
६२११.४३.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
एप्रोन

५

६२११.४३.२०

---साडी, लुङ्गी र धोिी

२०

६२११.४३.९०

---अन्त्य

२०

--अन्त्य बयमनय टे क्सटाइल पदाथनहरुकोाः
६२११.४९.१०

---सखजनकल िथा मेमडकल कायनमा प्रयोग हुने
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

एप्रोन
६२११.४९.९०

---अन्त्य

२०

गााँठो पारी बुनक
े ो वा नबुनक
े ो वा एउटै हुकले

६२.१२

बुनक
े ो वा नबुनक
े ो ब्रेमसयरहरु (मभरी चोली), गडनल्स
(पेटी, मेिला), कोसनलेट्स (चोलीको पेटी), ब्रे सेस
(ब्रे मसयर कस्ने वफत्ता), सस्पेण्ड्स (इं जार पेटीहरु),
गाटनसन (इाँजार बाध्ने) र यस्िै वस्िुहरु र मिनका
अङ्गहरु।
-अन्त्याः
६२१२.९०.१०

६२१२.९०.९०

---पेटमा बााँध्ने पेटी, मनक्याप, एङ्कलेट, ररस्टवैण्ड,
वेस्टवैण्ड जस्िा वस्िुहरु

२०

---अन्त्य

२०

शीर्नक

६३.०४

९४.०४

बाहेकका

अन्त्य

सजाउने

(फमननमसङ्ग) सामानहरु।

-अन्त्याः
--सलाइले गााँठो पारी नबुनेको (नौट मनटे ड्) वा
एउटै कुरुसको हुकले नबुनेको (नौट िोखशड्)
सुिीको (िोखशड्):
६३०४.९२.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९२.२०

---िवकयाको कभर

१५
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शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
६३०४.९२.९०

३
---अन्त्य

४
१५

--सलाइले गााँठो पारी नबुनेको वा एउटै कुरुसको
हुकले नबुनेको, सं श्लवे र्ि रे शाहरुकोाः
६३०४.९३.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९३.२०

---िवकयाको कभर

१५

६३०४.९३.९०

---अन्त्य

१५

--सलाइले गााँठो पारी नबुनेको वा एउटै कुरुसको
हुकले नबुनेको, अन्त्य कपडा पदाथनकोाः
६३०४.९३.१०

---कुसन कभर

१५

६३०४.९३.२०

---िवकयाको कभर

१५

६३०४.९३.९०

---अन्त्य

१५

अन्त्य मनममनि वस्िुहरु, पोशाकका नमूनाहरु (ड्रेस

६३.०७

प्याटननस)समेि।

-अन्त्य
६३०७.९०.१०

---मरकोणात्मक रुपमा छािा ढाक्ने आकारमा
कावटएका कपडा

१०

६३०७.९०.२०

---फेस मास्क

१०

६३०७.९०.९०

---अन्त्य

१०
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

६४.०५

३

४

अन्त्य पाउपोश
--अन्त्य कपडाबाट ियार गररएकााः
६४०५.२०.९१

----जमोठ (फेल्ट) को

३०

६४०५.२०.९९

----अन्त्य

३०

मभरी (अस्िर) हालेको वा नहालेको, शोभोकरण

६५.०५

(वट्रममङ्ग) भएको वा नभएको टुिाको रुपमा (िर
स्ट्रीप (पािा) को रुपमा होइन) गााँठो पारी बुनक
े ो
वा एउटै हुकले बुनक
े ो वा वफिा, लेस, जमोठ वा
अन्त्य कपडाबाट बनेका टोप र अन्त्य खशरपोश; मभरी
हालेको वा नहालेको, शोभोकरण (वट्रममङ्ग) भएको
वा नभएको कुनै पमन पदाथनको हेयरनेट्स (कपालमा
लाउने जाली)।
---टाउकोमा
लाउने
६५०५.००.११

लगाउने

हेयरनेट्स

(कपालमा

जाली)

----सखजनकल वा मेमडकलमा प्रयोग हुने टाउकोमा
लगाउने मडस्पोजेवल हेयरनेट्स (कपालमा लाउने
जाली)

६५०५.००.१९

५

----अन्त्य

१५

---टोप (ह्याट)
६५०५.००.२१

----जमोठ (फेल्ट) को

१५

६५०५.००.२९

----अन्त्य

१५

222

www.lawcommission.gov.np
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

६५०५.००.३०

---सन क्याप

१५

६५०५.००.९०

---अन्त्य

१५

मजबू ि गररएको वा नगररएको मसमेण्ट कंविट वा

६८.१०

कृमरम ढु ङ्गाका सामानहरु।

-खिं गटीहरु,

फ्ल्यागस्टोनहरु,

इटाहरु

यस्िै

सामानहरुाः
६८१०.११.००

--मनमानणका चौकोस (ब्लक) र इटाहरु
स-साना मूमिनहरु (स्ट्याच्यूट्स) र अन्त्य माटाका

६९.१३

आलं काररक

७०.१८

२०

सामानहरु।

६९१३.१०.००

-पोमसनमलन वा खचमनयााँ माटोका

१५

६९१३.९०.००

-अन्त्य

१५

पोिे, नक्कली मोिी, बहुमूल्य वा अरध बहुमल्ू य
नक्कली पत्थर र यस्िै कााँचका साना सामानहरु र
नक्कली गहना बाहेक र त्यसबाट बनेका सामानहरु;
प्रोष्थेवटक (कृमरम अङ्ग स्थापन ववर्यक) सामान
ाँ ाहरु; नक्कली गहना बाहेक
बाहेक कााँचका आि
मूमिनहरु र अन्त्य आलं काररक वखत्तका सामानहरु; १
मम.मम.

ब्यास

ननाघेको

कााँचको

सूक्ष्म

पररमध

(माइिोस्फेयर)।

-पोिे, नक्कली मोिी, बहुमूल्य वा अिन बहुमूल्य
नक्कली पत्थर र यस्िै कााँचका साना सामानहरुाः
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
७०१८.१०.२०

३

४

---पोिे

१५

-अन्त्याः
७०१८.९०.१०

---कााँचका मूमिन र आलं काररक सामानहरु

२०

७०१८.९०.९०

---अन्त्य

२०

अप्रभाववि वा अधन मनममनि रुपमा वा धू लोको रुपमा

७१.०६

चााँदी

(सुन

वा

प्लावटनममा

चााँदीको

जलप

लगाइएको)।
७१०६.१०.००

-धू लो

प्रमि १० िाम रु.८५।-

-अन्त्याः
७१०६.९१.००

--अप्रभाववि

प्रमि १० िाम रु.८५।-

७१०६.९२.००

--अधन मनममनि

प्रमि १० िाम रु.८५।-

अप्रभाववि वा अधन मनममनि रुपका वा धू लो रुपका

७१.०८

सुन (प्लावटनममा सुनको जलप लगाएको समेि)।

-मुरा बाहे ककोाः
७१०८.११.००

प्रमि १० िाम

--धू लो

रु.८५००।७१०८.१२.००

--अन्त्य प्रभाववि रुपका

प्रमि १० िाम
रु.८५००।-

७१०८.१३.००

--अन्त्य अधन मनममनि रुपका
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४
रु.८५००।-

फलाम वा इस्पािको सरसफाई सम्बन्त्धी सामान र

७३.२४

ु ानहरु।
मिनका पाटनपज
ु ानहरु समेिाः
-अन्त्य, पाटनपज
७३२४.९०.१०

ु ानहरु
---पाटनपज

१५

७३२४.९०.९०

---अन्त्य

१५

८०.०७

टीनका अन्त्य सामानहरु
८००७.००.१०

---टीनको िाली मडव्वा र कन्त्टे नर

२०

८००७.००.९०

---अन्त्य

२०

आधारभूि धािुको अववद्युिीय घण्टी, ठू लो घण्टी

८३.०६

(गोङ्ग)

र

यस्िै; आधारभूि

(स्ट्याच्यूट्स)

(घरमा

अलं कारहरु;

आधारभूि

िस्वीरका वा

यस्िै

राख्ने

धािुका
मूमिन)

धािुको

लघुप्रमिमा
र

अन्त्य

फोटोिाफको,

फ्रेमहरु; आधारभूि

धािुका

ऐनाहरु।
-लघुप्रमिमा (स्ट्याच्यूट्स) र अन्त्य अलं कारहरुाः
--बहुमूल्य धािु को जलप (प्ले ट) गरे कोाः
८३०६.२१.१०

---मूमिनहरु

१५

८३०६.२१.२०

---ट्रवफ र मेडलहरु

१५
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शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
८३०६.२१.९०

३
---अन्त्य

४
१५

--अन्त्याः
८३०६.२९.१०

---मूमिनहरु

१५

८३०६.२९.२०

---ट्रवफ र मेडलहरु

१५

८३०६.२९.९०

---अन्त्य

१५

मापक यन्त्र जडे को वा नजडे को िरल पदाथनको

८४.१३

पम्प, िरल पदाथन मामथ िान्ने साधन (एमलभेटसन)।

-अन्त्य सेन्त्ट्रीफुगल (अपकेन्त्री) पम्पाः
---अन्त्याः
८४१३.७०.९१

----मोनोव्लक पम्प

१५

८४१३.७०.९२

----समरमसवल पम्प

१५

८४१३.७०.९९

----अन्त्य

१५

ु र) गनन नसवकने
आरन िालाई अलग्गै मनयममि (रे गल

८४.१५

यन्त्रहरु समेि मोटरचामलि पंिा र िापमान िथा
आररिा पररविनन गने ित्वहरु (एमलमेण्ट्स) भएका
वािानुकूलन यन्त्रहरु (एयर-कखण्डशमनङ्ग मशीन्त्स)।
-अन्त्याः
--रे वफ्रजरे वटङ इकाई
८४१५.८३.१०

समावेश नभएकााः

---एयर ह्याण्डमलङ्ग यूमनट
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
८४१५.८३.९०

३
---अन्त्य

३०

रे वफ्रजरे टर,

८४.१८

४

वफ्रजर,

अन्त्य

प्रखशिक

(रे वफ्रजरे वटङ) वा वहमीकरण (वफ्रखजङ्ग) उपकरणहरु,
वैद्यमु िक

वा

अन्त्य;

शीर्नक

८४.१५

को

वािानुकूलन यन्त्र (एयर-कखण्डशमनङ्ग मशीन) बाहेक
िाप पम्प (वहट पम्प)।
८४१८.१०.००

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

२०

-घरायसी वकमसमको, रे वफ्रजरे टरहरुाः
८४१८.२१.००

--सं पीडन वकमसमको (कम्प्रेशन-टाइप)

२०

८४१८.२९.००

--अन्त्य

२०

८४१८.३०.००

-८००

मलटर

भन्त्दा

कम

िमिाको,

ु
सं दस

वकमसमको (चेष्ट टाइप)
८४१८.४०.००

-९००

मलटर

भन्त्दा

२०
कम

िमिाको,

ठाडो

वकमसमको (अपराइट टाइप)
८४१८.५०.००

२०

-सञ्चय र प्रदशननका लामग अन्त्य फमननचर सन्त्दुकहरु
(चेष्ट्स),

वपटारीहरु

(क्यामबनेटस्),

प्रदशनन

फलकहरु (मडस्प्ले काउण्टसन), प्रदशनन मञ्जुर्ा (शोकेसेस), र यस्िै सामानहरु, प्रखशिक (रे वफ्रजरे वटङ)
वा

वहमीकरण

(वफ्रखजङ्ग) उपकरणहरु समावेश

भएका

२०
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि
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भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३
-अन्त्य

प्रखशिक

४

(रे वफ्रजरे वटङ्ग)

वा

वहमीकरण

(वफ्रखजङ्ग) का उपकरणहरु (इखक्वपमेण्ट्स); िाप
पम्पहरु (वहटपम्प):
--अन्त्याः

८४.१९

८४१८.६९.१०

---खचलर

१५

८४१८.६९.९०

---अन्त्य

१५

ििाउने

(कुवकङ्ग), पोल्ने

(वहवटङ्ग), पकाउने

(रोखस्टङ्ग), आसवन गने (मडखस्टमलङ्ग), पररशोधन गने
(रे खक्टफाइङ्ग), रोगाणुरवहि

गने

(स्टे ररलाइखजङ्ग),

पाश्चरीकरण गने (पाश्चराइखजङ्ग), बफाउने (खस्टममङ्ग),
सुकाउने

(ड्राइङ्ग),

भापमा

पररणि

गने

(इभ्यापोरे वटङ्ग), बाफ बनाउने (भेपोराइखजङ्ग), रववि
गने

(कण्डेखन्त्सङ्ग) वा खचस्याउने

(कूमलङ्ग)

जस्िा

टे म्परे चर)

साँग

िापमान
संवि

पररविनन

प्रवियाद्वारा

(चेञ्ज

अफ

पदाथनहरुको

उपचार मनममत्तका, ववद्युत्तावपि भए वा नभएका
भट्टीहरु

(फनेसस्), च ुल्हाहरु

(ओभेन्त्स) िथा

शीर्नक ८५.१४ का अन्त्य उपकरणहरु बाहेक,
यन्त्रावली

(मेखशनरी),

प्रयोगशालाका

सं यन्त्र

(प्लान्त्ट)

उपकरणहरु, घरायसी

वा

प्रयोजनमा

प्रयोग हुने िालका यन्त्रावली वा सं यन्त्र बाहेक;
िात्िखणक

वा

सञ्चयन

जल

िावपरहरु

(इन्त्स्टान्त्टेमनयस वा स्टोरे ज वाटर वहटसन), अवैद्यमु िक
(नन्-इलेखक्ट्रक)।
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

-िात्िखणक

वा

(इन्त्स्टान्त्टे मनयस

४

सञ्चयन
वा

स्टोरे ज

जल

िावपरहरु

वाटर

वहटसन),

अवैद्यमु िकाः
--अन्त्याः
८४१९.१९.१०

---सौयनशखिबाट चल्ने पानी ििाउने वहटर

१०

८४१९.१९.९०

---अन्त्य

१०

-और्मधय

(मेमडकल),

शल्यखचवकत्सा

सम्बन्त्धी

(सखजनकल) वा प्रयोगशाला सम्बन्त्धी (लेबोरे टरी)
ववसं िामकहरु (स्टे ररलाइजसन)
८४१९.२०.१०

---अटोक्लेभ्स

५

८४१९.२०.९०

---अन्त्य

५

--अन्त्याः

८४.२२

८४१९.८९.१०

---कुमलङ्ग टावर

माफी

८४१९.८९.९०

---अन्त्य

माफी

थाल, थाली, िश्िरी सफा गने यन्त्रहरु (मडस
वाखशङ्ग

मखशन्त्स); बोटल

वा

अन्त्य

आधानपार

(कण्टे नरहरु) सफा गने (खक्लमनङ्ग) वा सुकाउने
(ड्राइङ्ग) यन्त्रावली (मखशनरी); बोटलहरु, बट्टाहरु
(क्यान्त्स) मडव्बाहरु (बौक्सेस), िोलाहरु (ब्याग्स)
वा

अन्त्य

आधान

पारहरु

(कण्टे नसन)

भनन

(वफमलङ्ग), बन्त्द गनन (क्लोखजङ्ग), मुिवन्त्द गनन वा
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३
मसलवन्त्दी गनन

४

(मसमलङ्ग) वा नामपर (लेवल)

लगाउन (लेबेमलङ्ग) मनममत्तका यन्त्रावली; बोटलहरु,
जारहरु, नमलका (ट्यूब) हरु र यस्िै आधानपार
ु न (क्याप्सुमलङ्ग) गनन मनममत्त
(कण्टे नर) हरु सं पट
का यन्त्रावली; अन्त्य पररवेष्ठन (प्यावकङ्ग) वा आवृि
(रयावपङ्ग) गने यन्त्रावली (िाप-आकं ु चन आवृन्त्त्तन
यन्त्र (वहट मस्रङ्क रयावपङ्ग मखशनरी) समेि); पेय
पदाथन (ववभरे ज) लाई बायुममश्रण (एयरे वटङ्ग) गनन
मनममत्तका यन्त्रावली।
ु ानहरुाः
-पाटनपज
८४२२.९०.१०

---घरायसी

प्रयोगमा

आउने

वकमसमको

मडश

वाखशङ्ग मखशन्त्सको
८४२२.९०.९०
८४.२४

१०

---अन्त्य

५

िरल (मलखक्वड) वा चूणन (पाउडर) लाई प्रिेपण
गनन (प्रोजेखक्टङ्ग), छनन (मडस्पमसनङ्ग) वा फोहरा पानन
(स्पेर् इङ्ग) को मनममत्तको, (हािले सञ्चालन हुने वा
नहुन)े

याखन्त्रक

सामधरहरु

(मेकामनकल

अप्लायन्त्सेज); चाजन (इन्त्धन) भएका वा नभएका
अखग्नशामकहरु

(फायरएक्सवटखङ्ग्ग्वशसन); वपचका

(स्पेर् गन) हरु र त्यस्िै साधनहरु; वाष्प (खस्टम)
वा

बालुका

(स्याण्ड)

ववस्फोटन

(ब्लाखस्टङ्ग)

यन्त्रहरु र त्यस्िै जेट प्रिेपण यन्त्रहरु।

-कृवर् वा बागवानी सम्बन्त्धी पचकाहरू (स्प्रेयसन):
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

८४२४.४१.००

--पररवहनीय (पोटे वल) पचकाहरू (स्प्रेयसन)

१

८४२४.४९.००

--अन्त्य

१

प्लेटहरु, मसमलण्डरहरु

८४.४३

र

शीर्नक

८४.४२

का

छपाईका अन्त्य उपादानहरुद्वारा मुरण कायनको लामग
प्रयोग हुने छाप्ने (मुरण) यन्त्रावली; अन्त्य मुरण
यन्त्रहरु, प्रमिमलवप उिाने यन्त्रहरु, र फ्याक्स गने
यन्त्रहरु, सं योखजि

भएका

वा

नभएका; मिनका

ु ानहरु र सहायक वस्िुहरु
पाटनपज

(पाटनस एण्ड

एसेसररज)।

-अन्त्य

मुरकहरु, प्रमिमलवप

उिाने

यन्त्रहरु

र

फ्याक्स गने यन्त्रहरु; सं योजन भएका वा नभएकााः
८४४३.३१.००

--मुरण गने , प्रमिमलवप उिाने वा फ्याक्स पठाउने
मध्ये दुई वा दुई भन्त्दा बढी कायनहरु सम्पन्न गनन
ाँ डा प्रशोधन यन्त्र वा
सक्ने यन्त्रहरु, स्वचामलि आक
सञ्जाल (नेटवकन) मा जोड्न

८४४३.३२.००

१०

ाँ डा प्रशोधन यन्त्र वा सञ्जाल
--अन्त्य, स्वचामलि आक
(नेटवकन) मा जोड्न

८४४३.३९.००

सवकने वकमसमका

सवकने वकमसमका

--अन्त्य

१०
१०

-अङ्गहरु (पाटनस) र सहायक वस्िुहरुाः
--अन्त्याः
८४४३.९९.१०

---टोनर कावट्रन ज

५
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उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

८४.४९

२

३

४

८४४३.९९.९०

---अन्त्य

माफी

८४४९.००.००

टुिा (थान) (इन द वपस) वा आकृमिमा (इन
शेप्स) भएका जमोठ (फेल्ट) वा ननउभेन्त्सको
मनमानण (म्यानुफ्याक्चर) वा पररष्करण (वफमनखशङ्ग)
मनममत्तका

यन्त्रावली

(मखशनरी), फेल्ट

ह्याट्स

बनाउनको लामग चावहने यन्त्रावली समेि; ह्याटहरु
बनाउनको लामग ब्लौकहरु।

८४.५१

८४४९.००.१०

---फेस मास्क बनाउने मेखशन

५

८४४९.००.९०

---अन्त्य

५

वयनीय (टे क्सटाइल) धागोहरु (यान्त्स)न , कपडाहरु
(फ्यामब्रक्स) वा कपडा पदाथनका ियारी सामानहरु
(मेड अप टे क्सटाइल आवटनकल्स) धुन (वाखशङ्ग),
सफा गनन

(खक्लमनङ्ग), मनचोनन (ररङ्गमगङ्ग), सुकाउन

(ड्राइङ्ग), इस्िरी गनन (आइरमनङ्ग), प्रेमसङ्ग (फ्यूखजङ्ग
प्रेसहरु समेि) गनन अववरखञ्जि गनन (खब्लखचङ्ग), रखञ्जि
गनन (डाइङ्ग), पररष्करण गनन (ड्रेमसङ्ग) वफमनखशङ्ग),
लेपन गनन (कोवटङ्ग) वा संमसि गनन (इखम्प्रग्नेवटङ्ग)
मनममत्तका यन्त्रावली मखशनरी) (शीर्नक ८४.५०
का यन्त्रहरु बाहेक) र मलनोमलयम जस्िा कृदट्टम
आच्छादन

(फ्लोर

कभररङ्गस)

हरुको

मनमानण

(म्यानुफ्याक्चर) मा प्रयुि िलवस्त्र (बेस फ्यामब्रक)
वा अन्त्य आधार (सपोटन) मा लेदो
गनन

मनममत्तका

यन्त्रहरु; िान्त्िव

(पेस्ट) को लेप
(टे क्सटाइल)

कपडाहरु (फ्यामब्रक) ररलमा बेने (ररमलङ्ग) ररलबाट
फुकाउने (अनररमलङ्ग), पट्याउने (फोखल्डङ्ग), काट्ने
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मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३
(कवटङ्ग)

वा

मछरदार

४
बुट्टा

पाने

(वपङवकङ्ग)

मनममत्तका यन्त्रहरु।
ु ानहरुाः
-पाटनपज
८४५१.९०.१०

---उपशीर्नक

८४५१.१०.००

र

८४५१.२१.०० को
८४५१.९०.९०

---अन्त्य

५

स्वयंचामलि

८४.७१

१०

ाँ डा
आक

उपयोगी

(अटोम्यावटक डेटा प्रोसेमसङ्ग

बनाउने

यन्त्रहरु

मेखशन्त्स) र मिनका

इकाईहरु (यूमनट्स); म्याग्नेवटक (च ुम्बकीय) वा
चािुर्

वा

प्रकाशीय

(ओखप्टकल)

ररडसनहरु,

ाँ डा माध्यम
शीर्नकबि रुपमा (कोडेड फौमन) आक
ाँ डा (डेटा) लाई अनुलेिन
(डेटा मममडया) मा आक
गने (ट्रान्त्सिाइमबङ्ग) मनममत्तका यन्त्रहरु र त्यस्िा
ाँ डाहरु (डेटा) लाई उपयोगीकरण (प्रोसेमसङ्ग)
आक
गने यन्त्रहरु, अन्त्यर उल्लेि नभएको वा समावेश
नगररएको।

-कम से कम एक केन्त्रीय अमभसं स्करण इकाई
(सेण्ट्रल प्रोसेमसङ्ग यूमनट), एक कं ु जीपटल (कीबोडन)
र एक प्रदशनक

(मडस्प्ले) भएका, १० केजी भन्त्दा

बढी िौल नभएका, सं वहनीय (पोटे बल) स्वचामलि
ाँ डा पन यन्त्रहरु (डेटा प्रोसेमसङ्ग
(अटोमेवटक) आक
ममसन्त्स)
८४७१.३०.१०

---ल्यापटप र नोटवुक
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

८४७१.३०.२०

---ट्यावलेट

माफी

८४७१.३०.९०

---अन्त्य

माफी

-एउटै ढााँचा (हाउखजङ्ग) मभर सञ्चय इकाईहरु
(स्टोरे ज यूमनट्स) समाववष्ट भए वा नभएका, मनवेश
(इनपुट) वा उत्पादन

(आउटपुट) इकाईहरुाः

८४७१.६०.१०

---वक-बोडन

माफी

८४७१.६०.२०

---स्क्यानर

माफी

८४७१.६०.३०

---माउस

माफी

८४७१.६०.९०

---अन्त्य

माफी

यस भागको अन्त्यर उल्लेि नभएका वा समावेश

८४.७९

नभएका, व्यखिगि कायन (इनमडमभजुअल फङ्कसन्त्स)
भएका यन्त्रहरु र याखन्त्रक सामधरहरु (मेकामनकल
अप्लायन्त्सेस)।
-अन्त्य यन्त्रहरु र याखन्त्रक उपकरणहरुाः
--अन्त्याः
८४७९.८९.४०

---गावेज कम्प्याक्टर मेखशन

५

--अन्त्याः
८४७९.८९.७०

---जैववक इन्त्धन उत्पादन गने मेखशनरी
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

८४७९.८९.८०

---जूट वा कपडाबाट िोला उत्पादन गने मेखशनरी

५

शीर्नक

८५.०३

मुख्यिया

८५.०१
वा

वा

८५.०२

सम्पूणन रुपले

को

प्रयोग

मेखशनमा
गनन योग्य

ु ानहरु।
पाटनपज
८५०३.००.१०

---वायु शखिले सञ्चालन हुने मेखशनका

५

८५०३.००.९०

---अन्त्य

५

चारपाटे (वगानकार समेि) भएको वा नभएको ववद्युि

८५.०७

सखञ्चि गने यन्त्र (एकुमुलेटर); मिनका छु ट्याउने
यन्त्र

(सेपरे टर)

समेि।

-अन्त्य एकुमुलेटराः

८५.१६

८५०७.८०.१०

---पावर बैङ्क (व्याट्री प्याक)

१५

८५०७.८०.९०

---अन्त्य

१५

८५०७.९०.००

ु ानहरु
-पाटनपज

१०

ववद्युि

ित्काल

िािेर

आउने

(इन्त्स्टान्त्टेमनयस) वा स्टोरे ज र मनमज्जन वहटर
(इमसनन

वहटर);

कोठा

ििाउने

उपकरणहरु

(इलेखक्ट्रक स्पेस वहवटङ्ग एपरे टस) र माटो ििाउने
उपकरणहरु; मबजुलीले िािो पारे र कपाल सजाउने
उपकरणहरु (जस्िै-हेयर ड्रायर, हेयर कलनर, कमलनङ्ग
टङ्ग वहटर) र हाि सुकाउने उपकरण; मबजुलीको
खचल्लो पाने इस्त्रीहरु; घर ब्यवहारमा प्रयोग गररने
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

मबजुलीले िािो पाने अन्त्य उपकरणहरु; शीर्नक
८५.४५

बाहेकको

ववद्युि

िाप

प्रमिरोधक

उपकरणहरु।
-अन्त्य च ुल्होहरु (ओभन), पकाउने भांडा (कुकर),
पकाउने

प्लेट

(कुवकङ

प्ले ट), उमाल्ने

ररङ

(ब्वाइमलङ ररङ), मिलर र रोष्टराः
८५१६.६०.१०

---इन्त्डक्सन च ुल्हो

८५१६.६०.२०

---राइसकुकर

१५

८५१६.६०.३०

---केटली, जग जस्िा पानी ििाउने भााँडा

१५

८५१६.६०.९०

---अन्त्य

१५

५

--अन्त्याः

८५.१७

८५१६.७९.१०

---कीरा माने ट्याप

१५

८५१६.७९.९०

---अन्त्य

१५

८५१६.९०.००

ु ानहरु
-पाटनपज

५

टे मलफोन

ु र
सेटहरु, सेलल

िारववहीन

सञ्जालहरुका

सञ्जालहरु
लामग

वा

अन्त्य

प्रयोग

हुने

ाँ डा
टे मलफोनहरु समेि; ध्वमन, छवी वा अन्त्य आक
प्रसारण

वा

सङ्ग्िहण

मनममत्तका

उपकरणहरु,

िारसवहि वा िाररवहि सञ्जाल (जस्िैाः स्थानीय वा
बृहि् िेर सञ्जाल

(लोकल अर वाइड एररया

नेटवकन)) मा सञ्चार गनन प्रयोग हुने उपकरणहरु
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

समेि, शीर्नक ८४.४३, ८५.२५, ८५.२७

वा

८५.२८ का प्रसारण वा सङ्ग्िहण उपकरणहरु
बाहेक।
ाँ डा प्रसारण वा सङ्ग्िहण
-ध्वमन, छवी वा अन्त्य आक
मनममत्तका

उपकरणहरु, िारसवहि

वा

िाररवहि

सञ्जाल (जस्िैाः स्थानीय वा बृहि िेर सञ्जाल
(लोकल अर वाइड एररया नेटवकन)) मा सञ्चार गनन
प्रयोग हुने उपकरणहरु समेिाः
ाँ डालाई सङ्ग्िहण गने
--ध्वमन, छवी वा अन्त्य आक
पररविनन

गने

र प्रसारण

वा

पुनरुत्पादन

गने

यन्त्रहरु, स्वीखचङ्ग र राउवटङ्ग उपकरणहरु समेिाः

८५.२३

८५१७.६२.१०

---स्माटन घडी

माफी

८५१७.६२.२०

---नेटवकीङ्ग स्वीच

माफी

८५१७.६२.३०

---राउटर

माफी

८५१७.६२.९०

---अन्त्य

माफी

मडस्कहरु, टे पहरु, सुगदठि अवस्थाका वाष्पीकरण
नहुने

(सोमलड-स्टे ट

नन्-भोलाटाइल)

सञ्चय

उपकरणहरु, “स्माटन काडनहरु” र ध्वमन वा अन्त्य
प्रवृखत्तलाई अमभलेिन गनन मनममत्तका अन्त्य माध्यम,
अमभलेिन गररएका वा नगररएका मडस्क उत्पादनका
लामग प्रयोग हुने म्यावट्रसहरु र माष्टरहरु, िर भाग
३७

का

बाहेक।
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

--स्माटन काडनहरुाः
८५२३.५२.१०

---मसम काडन

माफी

८५२३.५२.२०

---मेमोरी काडन

माफी

८५२३.५२.९०

---अन्त्य

माफी

रे मडयो प्रसारण (ब्रोडकास्ट) िाहकहरु

८५.२८

(ररमसभसन)

अथवा ध्वमन वा मभमडयो अमभलेिन (ररकमडनङ्ग) वा
पुनरुत्पादन

(ररप्रोयूमसङ्ग) उपकरणहरु

(ऐपरे टस) समाववष्ट (इनकरपोरे वटङ्ग) भएका वा
नभएका, टे मलमभजन मनममत्तका सङ्ग्िहण (ररसेप्सन)
उपकरण

(ऐपरे टस);

उपकरणहरु

समाववष्ट

टे मलमभजन
नभएका

सङ्ग्िहण
मोमनटरहरु

(परीवविकहरु) र प्रोजेक्टर (प्रिेवपि) हरु।
-अन्त्य ममनटरहरूाः
ाँ डा प्रशोधन
--शीर्नक ८४.७१ को स्वचामलि आक
यन्त्रमा सोिै जोड्न सवकने वा सो यन्त्रका साथमा
प्रयोग गननका लामग अमभकखल्पिाः
८५२८.५२.१०

---डायगनल (ववकणन) को लम्बाइ २३ इञ्चसम्म
भएको

८५२८.५२.९०

५

---डायगनल (ववकणन) को लम्बाइ २३ इञ्च भन्त्दा
बढी भएको

२०

--अन्त्य रवङ्गनाः
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

८५२८.७२.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाको

२०

८५२८.७२.९०

---अन्त्य

२०

यो भागको अन्त्यर नपरे को व्यखिगि कामका

८५.४३

ववद्युिीय औजार र उपकरणहरु।
-अन्त्य यन्त्रहरु र उपकरणहरुाः
८५४३.७०.१०

---ववद्युिीय मसगरे ट

५

८५४३.७०.९०

---अन्त्य

५

ड्राइभर समेि १० वा सो भन्त्दा बढी यारुहरु बोक्ने

८७.०२

मोटर गाडीहरु।

-कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्त्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन

इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) मार भएकोाः
---जीप, कार र भ्यानहरुाः
८७०२.१०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०२.१०.४९

----अन्त्य

८०

-कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्त्टरनल

कम्बसन

वपष्टोन

इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) र धक्का ददने
ववद्युिीय मोटर दुवै भएकााः
---जीप, कार र भ्यानहरुाः
८७०२.२०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
८७०२.२०.४९

३
----अन्त्य

४
८०

-स्पाकन-इखग्नसन इन्त्टरनल कम्बसन रे मसप्रोकेवटङ्ग
वपष्टोन इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युिीय मोटर दुवै
भएको:
---जीप, कार र भ्यानहरुाः
८७०२.३०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०२.३०.४९

----अन्त्य

८०

-धक्का ददने ववद्युिीय मोटर मार भएकााः
---जीप, कार र भ्यानहरू
८७०२.४०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०२.४०.४९

----अन्त्य

८०

-अन्त्याः
---जीप, कार र भ्यानहरुाः

८७.०३

८७०२.९०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०२.९०.४९

----अन्त्य

८०

मूलिाः मामनसको यािायािको लामग बनेका मोटर
कारहरु र अन्त्य मोटर गाडीहरु (शीर्नक ८७.०२
बाहेकका), स्टे सन वागेन र रे सीङ कार समेि।
-अन्त्य गाडीहरु, स्पाकन-इखग्नसन इन्त्टरनल कम्बसन
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शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

रे मसप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इखञ्जन मार भएकोाः
--मसमलण्डर िमिा १,००० सी.सी. ननाघेकोाः
---िीन पाङ्ग्िे गाडीहरु (अटोररक्सा):
८७०३.२१.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

३०

८७०३.२१.१९

----अन्त्य

३०

---अन्त्याः
८७०३.२१.९१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२१.९९

----अन्त्य

८०

--मसमलण्डर िमिा १,००० सी.सी. नाघेको िर
१,५०० सी.सी. ननाघेकोाः
८७०३.२२.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२२.९०

---अन्त्य

८०

--मसमलण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर
३,००० सी.सी. ननाघेकोाः
---मसमलण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर
२,००० सी.सी. ननाघेकााः
८७०३.२३.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२३.१९

----अन्त्य

८०
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

---मसमलण्डर िमिा २,००० सी.सी. नाघेको िर
२,५०० सी.सी. ननाघेका
८७०३.२३.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२३.२९

----अन्त्य

८०

---मसमलण्डर िमिा २,५०० सी.सी. नाघेको िर
३,००० सी.सी. ननाघेकााः
८७०३.२३.३१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२३.३९

----अन्त्य

८०

--मसमलण्डर िमिा ३,००० सी.सी. नाघेकोाः
८७०३.२४.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.२४.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य

गाडीहरु,

कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्त्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल)
मार भएकााः
--मसमलण्डर िमिा १,५०० सी.सी. ननाघेकोाः
८७०३.३१.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.३१.९०

---अन्त्य

८०

--मसमलण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर
२,५०० सी.सी. ननाघेकोाः
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

---मसमलण्डर िमिा १,५०० सी.सी. नाघेको िर
२,००० सी.सी. ननाघेकोाः
८७०३.३२.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.३२.१९

----अन्त्य

८०

---मसमलण्डर िमिा २,००० सी.सी. नाघेको िर
२,५०० सी.सी. ननाघेकोाः
८७०३.३२.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.३२.२९

----अन्त्य

८०

--मसमलण्डर िमिा २,५०० सी.सी. नाघेकोाः
८७०३.३३.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.३३.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य गाडीहरू, स्पाकन-इखग्नसन इन्त्टरनल कम्बसन
रे मसप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युिीय
मोटर दुवै भएको, ववद्युि शखिको वाह्य स्रोिमा
प्लग जोडेर चाजन हुन सक्ने वकमसमका बाहेकाः
८७०३.४०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.४०.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य

गाडीहरू,

कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्त्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) र
धक्का

ददने

ववद्युिीय
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

शखिको वाह्य स्रोिमा प्लग जोडेर चाजन हुन सक्ने
वकमसमका बाहे काः
८७०३.५०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.५०.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य गाडीहरू, स्पाकन-इखग्नसन इन्त्टरनल कम्बसन
रे मसप्रोकेवटङ्ग वपष्टोन इखञ्जन र धक्का ददने ववद्युिीय
मोटर दुवै भएको, ववद्युि शखिको वाह्य स्रोिमा
प्लग जोडेर चाजन हुन सक्ने वकमसमकााः
८७०३.६०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.६०.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य

गाडीहरू,

कम्प्रेसन-इखग्नसन

इन्त्टरनल

कम्बसन वपष्टोन इखञ्जन (मडजेल वा अधन मडजेल) र
धक्का

ददने

ववद्युिीय

मोटर

दुवै

भएको, ववद्युि

शखिको वाह्य स्रोिमा प्लग जोडेर चाजन हुन सक्ने
वकमसमकााः
८७०३.७०.१०

---अनएसेम्वल अवस्थाका

८०

८७०३.७०.९०

---अन्त्य

८०

-अन्त्य गाडीहरू, धक्का ददने ववद्युिीय मोटर मार
भएकोाः
---िीन पाङ्ग्िे गाडीहरुाः
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

८७०३.८०.११

----अनएसेम्वल अवस्थाका

३०

८७०३.८०.१९

----अन्त्य

३०

---मोटरको वपकपावर ५० वकलोवाटसम्मको कार,
जीप र भ्यानाः
८७०३.८०.२१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.२९

----अन्त्य

८०

---मोटरको

वपकपावर

५०

वकलोवाट

भन्त्दा

बढीको िर १०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप
र भ्यानाः
८७०३.८०.३१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.३९

----अन्त्य

८०

---मोटरको

वपकपावर

१००

वकलोवाट

भन्त्दा

बढीको िर १५० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप
र भ्यानाः
८७०३.८०.४१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.४९

----अन्त्य

८०

---मोटरको

वपकपावर

१५०

वकलोवाट

भन्त्दा

बढीको िर २०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप
र भ्यानाः
८७०३.८०.५१

----अनएसेम्वल अवस्थाको
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
८७०३.८०.५९

३

४

----अन्त्य
---मोटरको

८०
वपकपावर

२००

वकलोवाट

भन्त्दा

बढीको िर ३०० वकलोवाट ननाघेको कार, जीप
र भ्यानाः
८७०३.८०.६१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.६९

----अन्त्य

८०

---मोटरको

वपकपावर

३००

वकलोवाट

भन्त्दा

बढीको कार, जीप र भ्यानाः
८७०३.८०.७१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.७९

----अन्त्य

८०

---अन्त्याः
८७०३.८०.९१

----अनएसेम्वल अवस्थाको

८०

८७०३.८०.९९

----अन्त्य

८०

-अन्त्याः

८७.०४

८७०३.९०.10

---अनएसेम्वल अवस्थाको

80

८७०३.९०.९०

---अन्त्य

80

वस्िु वा सामानहरु ढु वानीको प्रयोगका अन्त्य मोटर
गाडीहरु।

-अन्त्य, कम्प्रेसन

इखग्नसन
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शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

वपष्टोन इखञ्जन (डीजेल वा अधन मडजेल) भएकााः

--बाहनको कुल िौल (जी.भी. डब्लु.) ५ टन
ननाघेकोाः
8704.21.३०

---डेमलभरी भ्यान

३०

८७०४.२१.४०

---िीनपाङ्ग्िे गाडी

३०

---अन्त्याः
८७०४.२२.९४

८७०४.२२.९५

----ट्रक चेमससमा जडान भएको फोहर सङ्कलन
िथा ढु वानी गने गावेज कम्प्याक्टर

३०

----मसमेन्त्ट बल्कर

३०

-अन्त्य स्पाकन-इखग्नसन इन्त्टरनल कम्बसन वपष्टोन
इखञ्जन भएकोाः

--बाहनको कुल िौल (जी. भी. डब्लु) ५ टन
ननाघेकोाः
८७०४.३१.१०

---िीनपाङ्ग्िे गाडी

३०

८७०४.३१.२०

---डेमलभरी भ्यान

३०

८७०४.३१.९०

---अन्त्य

३०

-अन्त्याः
८७०४.९०.१०

---प्रखशिक प्रणाली (रे वफ्रजरे वटङ्ग मसष्टम) जडान
गररएको

१
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
८७०४.९०.२०

३

---धक्का

ददने

ववद्युिीय

४
मोटर

मार

भएको

िीनपाङ्ग्िे गाडी
८७०४.९०.३०

८७०४.९०.९०

---धक्का

ददने

३०
ववद्युिीय

मोटर

मार

भएको

चारपाङ्ग्िे गाडी

३०

---अन्त्य

३०

शीर्नक ८७.०१ दे खि ८७.०५ सम्मको मोटर

८७.०६

गाडीका लामग इखञ्जनसाँग जोमडएका चेमसस।
---वपकअप गाडीहरुकााः
८७०६.००.६१

---डबल क्यावको

३०

८७०६.००.६२

---मसङ्गल क्यावको

३०

८७०६.००.६३

---डेमलभरी भ्यानको

३०

शीर्नक ८७.०१ दे खि ८७.०५ का मोटर गाडीका

८७.०८

ु ानहरु र सहायक सामिीहरु।
पाटनपज
८७०८.१०.००

ु ानहरु
-बम्परहरु र मिनका पाटनपज

२०

ु ानहरु
-गाडीको मुख्य भाग (बडी) का अन्त्य पाटनपज
र सहायक सामिीहरु (क्याव समेि):
८७०८.२१.००

--सीटको सुरिा पेटीहरु (सेफ्टी सीट वेल्ट)

२०

८७०८.२९.००

--अन्त्य

२०

८७०८.३०.००

-ब्रे कहरु (गमिरोधक) र सहायक ब्रे कहरु; मिनका

२०
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

ु ानहरु
पाटनपज
८७०८.४०.००

ु ानहरु
-गेयर बाकसहरु र मिनका पाटन पज

८७०८.५०.००

-अन्त्य

ट्रान्त्सममसन

कम्पोनेन्त्टसाँग

मडफरे न्त्सीयलसाँगको

नजोडेको

२०
जोडेको

ड्राइभ एक्सल

वा
र

ु ानहरु
ननड्राइमभङ्ग एक्सेलहरु; मिनका पाटनपज
८७०८.७०.००

-सडक

पाङ्ग्िाहरु

(रोड

खब्हल्स)

र

२०
मिनका

ु ानहरु र सहायक सामिीहरु
पाटनपज
८७०८.८०.००

२०

ु ानहरु (शक-सस्पेन्त्सन प्रणालीहरु र मिनका पाटनपज
एब्जोवनरहरु समेि)

२०

ु ानहरु र सहायक सामिीहरुाः
-अन्त्य पाटनपज
८७०८.९१.००

ु ानहरु
रे मडएटर र मिनका पाटनपज

८७०८.९२.००

--साइलेन्त्सर (मफलसन) र एक्जष्ट पाइपहरु; मिनका
ु ानहरु
पाटनपज

२०

८७०८.९३.००

ु ानहरु
--क्लच र मिनका पाटनपज

२०

८७०८.९४.००

--स्टे ररङ पाङ्ग्िाहरु, स्टे ररङ कोलम (स्िं भ) र
ु ानहरु
स्टे ररङ बाकसहरु; मिनका पाटनपज

८७०८.९५.००

८७०८.९९.००
८७.११

२०

२०

--इन्त्फ्ल्याटर प्रणाली भएका सेफ्टी एयरब्यागहरु;
ु ानहरु
मिनका पाटनपज

२०

--अन्त्य

२०

मोटरसाइकलहरु (मोपेड सवहि) र साइड काररवहि
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शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

वा सवहि साइकलमा सहायक मोटर जडान गरे को
साइडकारहरु।

-धक्का ददने ववद्युिीय मोटर भएकोाः
८७११.६०.१०

--साइकल

१०

८७११.६०.९०

--अन्त्य

१०

बाइसाइकल

८७.१२

र

अन्त्य

साइकलहरु

(डेमलभरी

ट्राइसाइकलहरु समेि), मोटराइज नगरे को।
८७१२.००.१०

--अपाङ्गिा

भएका

व्यखिहरुले

प्रयोग

गने

वकमसमका
८७१२.००.९०

माफी

--अन्त्य

५

प्रेरक यन्त्रयुि (मोटराइज्ड) वा अन्त्य वकमसमले

८७.१३

यन्त्रद्वारा
वा

(मेकामनकली) प्रणोददि

नभएको,

अशि

(प्रोपेल्ड) भए

व्यखिहरुका

मनममत्तका

पररवहनहरु।

-अन्त्याः
८७१३.९०.१०

--इलेखक्ट्रक दह्वल खचयर

८७१३.९०.९०

--अन्त्य

माफी
५

शीर्नक ८७.११ दे खि ८७.१३ सम्मको गाडीहरुको

८७.१४

ु ानहरु र सहायक सामिीहरु।
पाटनपज
८७१४.१०.००

-मोटर साइकल (मोपेड समेि) को
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

अन्त्य शीर्नकहरुमा ववशेर् रुपमा उल्लेि नभएको

९०.१३

िरल

पारदशनक

साधन

(मलक्वीइड

विष्टल

मडभाइसेस); लेजर डायोड्स बाहेकको लेजर यो
भागमा

अन्त्यर

नपरे को

चािुर्

उपकरण

र

औजारहरु।

-लेजर, लेजर डायोड्स बाहे काः
९०१३.२०.१०

--लेजर प्वाइन्त्टसन

५

९०१३.२०.९०

--अन्त्य

५

हाडजोनी (ववकृिाङ्ग) उपचार सम्बन्त्धी उपकरणहरु,

९०.२१

बैशािी

समेि, शल्यखचवकत्सा

गद्दादार

पेटीहरु

भााँखचएकोमा

सम्बन्त्धी

(ट्रस); काम्रो

प्रयोग

हुने

र

पेटी

अन्त्य

र
हाड

उपकरणहरु; शरीरका

कृमरम भागहरु, शरीरका असिमिा वा दोर्को
िमिपूमिनका लामग प्रयोग हुन,े कान सुन्ने र यस्िै
अन्त्य

लगाउने,

बोक्ने

वा

शरीरमभर

रोप्ने

उपकरणहरु।
-अन्त्याः
९०२१.९०.१०

---बैशािीहरु

माफी

९०२१.९०.२०

ु ानहरु
---सुन्ने सामानहरु (वहयररङ्ग एड्स) को पाटनपज

माफी

९०२१.९०.३०

---मुटुमभर प्रत्यारोपण गररने भल्भ र स्टे न्त्टहरु

माफी

९०२१.९०.९०

---अन्त्य

५
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

ररकडन गने वा नगने जलमापक (हाइड्रो-ममटर) र

९०.२५

यस्िै िैररने औजारहरु, ज्वरोमापक

(थमानममटर),

अग्नीिापमापक (पाइरोममटर), हावाको चापमापक
(ब्यारोममटर),

आरिामापक

(हाइिोममटर)

र

आरमापक (साइिोममटर) र यी औजारहरुको कुनै
सं योजन।
--अन्त्याः
९०२५.१९.१०

---मडखजटल इन्त्फ्रारे ड थमोममटर (थमनल गन)

५

९०२५.१९.९०

---अन्त्य

५

भौमिक

९०.२७

वा

रवीकरणमापक
ु

रासायमनक

ववश्लेर्ण

(पोलारी-ममटर),

(जस्िै-

पराविनमापक

(ररफ्ररयाक्टोममटर), बणनिममापक (स्पेक्ट्रो- ममटर),
ग्यााँस वा धुवां ववश्लेर्ण गने उपकरणहरु) का
प्रयोगका
लाग्ने

औजारहरु

र

उपकरणहरु; च्यापच्याप

(मभस्कोमसटी), मछरिा (पोरोमसटी), प्रसारण

(एक्सपान्त्सन)

सिहको

धारण-िमिा

(सफेस

टे न्त्सन) वा यस्िै नाप्ने वा परीिण गने औजार र
यन्त्रहरु; िापको मारा, ध्वमन वा प्रकाशको नाप वा
परीिण गने औजारहरु र उपकरणहरु

(एक्स्पोजर

मीटर समेि); सूक्ष्मकिनक (माइिोटोम्स)।
ु ानहरु र सहायक
-माइिोटोम (सूक्ष्मकिनक); पाटनपज
सामिीहरुाः
९०२७.९०.१०

---माइिोटोम (सूक्ष्मकिनक)
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२
९०२७.९०.९०

३
ु ानहरु र सहायक सामिीहरुाः
---पाटनपज

४
५

ववछ्यौनाको रुपमा पररविनन गनन सवकने वा नसवकने

९४.०१

सीट (आसन) (शीर्नक ९४.०२ बाहेक) र मिनका
ु ानहरु।
पाटनपज
-अन्त्य आसनहरुाः
९४०१.८०.१०

९४०१.८०.९०

---अपाङ्गिा भएका व्यखिले प्रयोग गने कमोड
खचयर

माफी

---अन्त्य

३०

ु ानहरु।
अन्त्य फमननचर र मिनका पाटनपज

९४.०३

-अन्त्य धािुका फमननचराः
९४०३.२०.१०

---अपाङ्गिा भएका व्यखिले प्रयोग गने वाकर

माफी

९४०३.२०.९०

---अन्त्य

३०

-प्लावष्टकका फमननचराः

९४.०६

९४०३.७०.१०

---अपाङ्गिा भएका व्यखिले प्रयोग गने वाकर

माफी

९४०३.७०.२०

---वेवी वाकर

३०

९४०३.७०.९०

---अन्त्य

३०

पूव न मनममनि भवन।

-काठकोाः
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पैठारी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

१

२

३

४

९४०६.१०.१०

---िीन हाउस

३०

९४०६.१०.९०

---अन्त्य

३०

-अन्त्याः
९४०६.९०.१०

---िीन हाउस

३०

९४०६.९०.९०

---अन्त्य

३०

जुनसुकै

९६.१९

पदाथनका

स्यामनटरी

टे म्पोनहरु, केटाकेटीहरुका
रुमाल

(न्त्यापवकन

टावेल

(प्याड)

न्त्याखप्कन

लाइनर)

हरु

र

र

पुछ्ने

िथा

यस्िै

सामानहरु।
९६१९.००.१०

---स्यामनटरी टावेल (प्याड) र टे म्पोनहरु

९६१९.००.२०

---केटाकेटीहरुका

न्त्यापवकन

र

पुछ्ने

१५
रुमाल

(न्त्यापवकन लाइनर)

१५

९६१९.००.३०

---डाइपर

१५

९६१९.००.९०

---अन्त्य

१५

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्ले ि भए िापमन यस अनुसूचीको दफा २ दे खि २२
सम्म ले खिएका कुराको हकमा सोही बमोखजम हुनेछ।
२.

यारुले ल्याउने मालवस्िु सम्बन्त्धमााः यारुले भन्त्सार महसुल छु टमा ल्याउन पाउने मालवस्िु बाहेक
यारुले ल्याउन र लै जान पाउने मनजी प्रयोगका मालवस्िु सम्बन्त्धी सूचना अनुसार ववदे शबाट आफूसाँग
ल्याएको (एकम्पमनड) वा आफू आउनुभन्त्दा अखघ वा पमछ ल्याएको (अनएकम्पमनड) मालवस्िुमा
दरबन्त्दी अनुसार महसुल लाग्नेछ।
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िर,
(१)

ववदे शबाट फकेका यारुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन िथा सुनका गहनामा दे हाय बमोखजम
महसुल लाग्नेछाः
(अ)

सुनको हकमााः
(क)

पवहलो पचास िामसम्म प्रमि दश िाम नौ हजार पााँच सय रुपैयााँ,

(ि)

पचास िामभन्त्दा बढी थप पचास िामसम्म प्रमि दश िाम दश हजार पााँच
सय रुपैयााँ,

(आ)

सुनको गहनाको हकमााः
(क)

पचास िामसम्म सुनका गहनामा कुनै महसुल लाग्ने छै न।

(ि)

पचास िामभन्त्दा बढी थप सय िामसम्म सुनका गहनामा प्रमि दश िाम दश
हजार पााँच सय रुपैयााँ।

(ग)

उपिण्ड (ि) मा िोवकएको पररमाणभन्त्दा बढी थप सय िामसम्म सुनका
गहनामा प्रमि दश िाम बाह्र हजार रुपैयााँ।

(२)

िण्ड (१) को उपिण्ड (अ) वा (आ) मा उल्लेि भएभन्त्दा बढी पररमाणमा सुन िथा
सुनका गहना पैठारी गरे मा बढी भएको पररमाण जमि जफि गररनेछ।

(३)

ववदे शी यारुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने पचास िामसम्म सुनको गहना र सय िामसम्म
चााँदीका गहना भन्त्दा बढी मनजी प्रयोगका सुन िथा चााँदीका गहना पमछ वफिान लै जाने गरी
ु ा घोर्णा गरे मा त्यस्िो गहना परीिण गरी सो गहनाको मूल्यको बीस प्रमिशि
भन्त्सार मबन्त्दम
रकम धरौटी रािी ल्याउन ददइनेछ।
त्यसरी ल्याएको गहना मनज यारु वफिान जााँदा भन्त्सार मबन्त्दुमा परीिण गराई त्यस्िो
गहना ल्याउाँदा रािेको धरौटी रकम वफिान लै जान सक्नेछ। त्यसरी परीिण गदान घोर्णा गरे
भन्त्दा फरक गुणस्िर िथा पररमाण भएको प्रमाखणि भएमा भन्त्सार ऐन, २०६४ को दफा
५७ को उपदफा (१) बमोखजम कसूर गरे को मानी सजाय हुनेछ।
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(४)

यारुले ल्याउन र लै जान पाउने मनजी प्रयोगका मालवस्िु सम्बन्त्धमा नेपाल राजपरमा
प्रकाखशि सूचनामा िोवकए बमोखजम नेपाली यारुले ल्याउने टे मलमभजनमा दरबन्त्दी अनुसार
महसुल लाग्नेछ।
िर वैदेखशक रोजगारमा गई कम्िीमा लगािार बाह्र मवहना काम गरी आउने नेपाली
नागररकलाई एक पटकको लामग अमभलेि गरी मनजले साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै
प्रकारको बत्तीस इञ्चसम्मको टे मलमभजनमा लाग्ने सम्पूणन कर महसुल छु ट ददइनेछ। सो
भन्त्दा

बढी

इञ्चको

टे मलमभजन

ल्याएमा

उि

छु ट

सुववधा

ददइने

छै न।
३.

भारिबाट हुने पैठारीमा महसुल छु ट हुनाःे भारिमा उत्पाददि मालवस्िु भारिबाटै

नेपालमभर

प्रिीिपरको माध्यमद्वारा पैठारी हुाँदा मूल्यगि दर (पररमाणगि दर बाहेक) अनुसार लाग्ने भन्त्सार
महसुलमा पााँचदे खि िीस प्रमिशिसम्मको दरमा पााँच प्रमिशि र सोभन्त्दा बढीका दरमा िीन प्रमिशि
छु ट ददइनेछ।
४.

चीनको मिब्बिबाट हुने पैठारीमा महसुल छु ट हुनाःे जनवादी गणिन्त्र चीनमा उत्पाददि मालवस्िु
चीनको स्वशामसि िेर मिब्विबाट स्थल मागन हुाँदै नेपालमभर प्रिीिपरको माध्यमबाट पैठारी हुाँदा
मूल्यगि दर (पररमाणगि दर बाहेक) अनुसार लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पााँचदे खि िीस प्रमिशिसम्मको
दरमा पााँच प्रमिशि र सोभन्त्दा बढीका दरमा िीन प्रमिशि छु ट ददइनेछ।

५.

ववदे शी मुरा प्रामप्तको कागजाि पमछ पेश गनन सवकनेाः दश हजार अमेररकी डलर मूल्यसम्मका नेपालमा
उत्पादन भएका मालवस्िुहरू मनकासी गदान मनकासीकिानले ववदे शी मुरा प्रामप्तको कागजाि ित्काल
पेश गनन नसक्ने अवस्था भएमा उि कागजाि पमछ पेश गने शिनमा प्राप्त हुनपु ने ववदे शी मुरा
बापिको रकम बराबरको बैङ्क ग्यारे ण्टी रािी मनकासी गनन ददइनेछ। मनकासीकिानले मनकासी गरे को
छ मवहनामभर ववदे शी मुरा भुिानी प्रामप्तको कागजाि वा

मनकासी भएको मालवस्िु वफिान आएको

भए सोको प्रमाण पेश गरी बैङ्क ग्यारे ण्टी फुकुवा गराउनु पनेछ। उि अवमधमभर भुिानीको
कागजाि वा मनकासी भएको मालवस्िु वफिान आएको प्रमाण पेश गरी बैङ्क ग्यारे ण्टी फुकुवा नगराएमा
ाँ सो बापि रािेको बैङ्क ग्यारे ण्टीको रकम
सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयले बैङ्क जमानि ददने बैङ्कसग
माग गनन सक्नेछ। यसरी माग गरे को अवस्थामा उि रकम पन्त्र ददनमभर बैङ्कले सम्बखन्त्धि भन्त्सार
कायानलयमा अमनवायन रूपमा पठाउनु पनेछ। त्यसरी प्राप्त भएको रकम अमबलम्व राजस्व िािामा
दाखिल गनुन पनेछ।
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६.

साफ्टा सम्िैािा र सं वद
े नशील सूचीमा परे का मालवस्िु सम्बन्त्धमााः यस अनुसूचीको दफा १९ मा
उखल्लखिि नेपाल सरकारको सं वेदनशील सूचीमा परे का मालवस्िु र यस अनुसूचीको दफा २० मा
ु मा उत्पाददि अन्त्य मालवस्िु सोही मुलक
ु मा प्रिीिपर िोली
उखल्लखिि मालवस्िु बाहेक साकन मुलक
ु बाट जारी भएको मबल बीजकसवहि सोही मुलक
ु बाटै साफ्टा सम्िौिा बमोखजम साफ्टा
सोही मुलक
उत्पखत्तको प्रमाणपरसवहि पैठारी भएमा सं वि् २०६२ पुस १७ गिे कायम रहेको दे हाय अनुसारको
भन्त्सार महसुल दरमा आंखशक छु ट ददई दे हाय बमोखजमको दरमा भन्त्सार महसुल असुल गररनेछाःसं वि् २०६२ पुस १७ मा कायम रहेको

ु हरूबाट पैठारी गदान लाग्ने
साकन मुलक

भन्त्सार महसुल दर

भन्त्सार महसुल दर

५%

५%

१०%

६%

१५%

७.२५%

२५%

९.५%

३५%

११.२५%

४०%

११.२५%

८०%

११.२५%

िर,
(१)

ु बाट पैठारी गदान लाग्ने भनी मामथ उल्ले ि भएको भन्त्दा यस आमथनक ऐनद्वारा
साकन मुलक
िोवकएको भन्त्सार महसुल दर घटी भएमा सोही दर बमोखजम महसुल असुल गररनेछ।

(२)

यस दफामा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन यस अनुसूचीको अन्त्य दफाबाट भन्त्सार
महसुल पूणन वा आंखशक छु ट ददइएको कारणले यस दफा अनुसार लाग्ने महसुलभन्त्दा घटी
महसुल लाग्ने वा महसुल नलाग्ने भएमा सोही बमोखजम हुनेछ।

(३)

सं वि् २०६२ पुस १७ मा कायम नरहेका िर यस अनुसूचीको दफा १ मा रहे का, यस
अनुसूचीको दफा १९ वा दफा २० मा नपरे का उपशीर्नकहरूमा उखल्लखिि मालवस्िु यस
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ु बाट पैठारी गदान यसै दफामा उखल्लखिि साकन मुलक
ु बाट पैठारी
दफा बमोखजम साकन मुलक
गदान लाग्ने भन्त्सार महसुल दर नै लाग्नेछ।
(४)

साफ्टा उत्पखत्तको प्रमाणपर, बीजक, प्रिीिपर लगायिका कागजािमा उल्लेि भएको
उपशीर्नक र भन्त्सार कायानलयमा घोवर्ि वा भन्त्सार अमधकृिले यवकन गरे को उपशीर्नकको
पवहलो ६ अङ्क फरक परे मा यस दफा बमोखजम भन्त्सार महसुल दरमा आंखशक छु ट ददइने
छै न।

७.

ु मा उत्पाददि यस अनुसूचीको दफा २०
साफ्टा सम्िौिा बमोखजमका मालवस्िुमा महसुलाः साकन मुलक
ु मा प्रिीिपर िोली सोही मुलक
ु बाट जारी भएका
मा उखल्लखिि उपशीर्नकका मालवस्िु सोही मुलक
ु बाटै साफ्टा सम्िैािा बमोखजम साफ्टा उत्पखत्तको प्रमाणपरसवहि पैठारी
मबल बीजकसवहि सोही मुलक
भएमा सं वि् २०६७ काखत्तकमा कायम रहेको दे हाय अनुसारको भन्त्सार महसुल दरमा आंखशक छु ट
ददई दे हाय बमोखजमको दरमा भन्त्सार महसुल असुल गररनेछ। सं वि् २०६७ काखत्तकमा कायम
नरहेका िर यस अनुसूचीको दफा १ मा रहेका, यस अनुसूचीको दफा १९ वा दफा २० मा नपरे का
ु बाट पैठारी गदान यसै दफामा
उपशीर्नकमा उखल्लखिि मालवस्िु यस दफा बमोखजम साकन मुलक
ु बाट पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुल दर नै लाग्नेछाःउखल्लखिि साकन मुलक
सं वि् २०६७ काखत्तकमा कायम

ु हरूबाट पैठारी गदान
साकन मुलक

रहेको भन्त्सार महसुल दर

लाग्ने भन्त्सार महसुल दर

५%

५%

१०%

९%

१५%

१४%

२०%

१८.५%

२५%

२२%

३०%

२७.५%

८०%

३०%

िर,
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(१)

ु बाट पैठारी गदान लाग्ने भनी मामथ उल्ले ि भएको भन्त्दा यस आमथनक ऐनद्वारा
साकन मुलक
िोवकएको भन्त्सार महसुल दर घटी भएमा सोही दरबमोखजम महसुल असुल गररनेछ।

(२)

यस दफामा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन यस अनुसूचीको अन्त्य दफाबाट भन्त्सार
महसुल पूणन वा आंखशक छु ट ददइएको कारणले यस दफा अनुसार लाग्ने महसुल भन्त्दा घटी
महसुल लाग्ने वा महसुल नलाग्ने भएमा सोही बमोखजम हुनेछ।

(३)

साफ्टा उत्पखत्तको प्रमाणपर, मबल बीजक, प्रिीिपर लगायिका कागजािमा उल्लेि भएको
उपशीर्नक र भन्त्सार कायानलयमा घोवर्ि वा भन्त्सार अमधकृिले यवकन गरे को उपशीर्नकको
पवहलो ६ अङ्क फरक परे मा यस दफा बमोखजम भन्त्सार महसुल दरमा आंखशक छु ट ददइने
छै न।

८.

दोहोरो छु ट नपाइनेाः यस अनुसूचीमा उल्ले ि भए बमोखजम कुनै मालवस्िुमा ददइएको छु ट प्रदान गदान
दोहोरो नपने गरी कुनै एक छु ट मार प्रदान गररनेछ।

९.

पुराना सवारी साधन र यन्त्र उपकरणमा ह्रासकट्टी गरी मूल्य कायम गनेाः (१) कूटनीमिक सुववधा वा
महसुल सुववधामा पैठारी भएका वा आयोजना वा आयोजनाको ठे केदार वा परामशनदािाका नाममा
पमछ वफिान लै जाने शिनमा पूणन वा आंखशक महसुल सुववधा वा बैङ्क ग्यारे ण्टी वा धरौटीमा पैठारी
भएका वा अन्त्य सं घ, सं स्थाको नाममा पूणन वा आंखशक भन्त्सार महसुल छु टमा पैठारी भएका सवारी
साधन एवं यन्त्र उपकरण नेपालमभर कसै लाई उपहार ददएमा वा मबिी गरे मा वा पैठारी गनेले आफ्नै
प्रयोजनको लामग राख्ने भएमा त्यस्िा सवारी साधन एवं यन्त्र उपकरणको भन्त्सार महसुल मलने
प्रयोजनको लामग भन्त्सार अमधकृिले पैठारी हुाँदाको अवस्थामा कायम भएको मूल्यमा (प्रत्येक वर्नको
अवखशष्ट मूल्यमा) वावर्नक दश प्रमिशिको दरबाट अमधकिम पााँच वर्नको ह्रासकट्टी गरी मूल्य कायम
गनेछ।
िर एक वर्नभन्त्दा कम हुन आउने अवमधलाई ह्रासकट्टी प्रयोजनका लामग गणना गररने छै न।
(२) उपदफा (१) बाहेक मनजी प्रयोगका लामग आंखशक भन्त्सार महसुल छु टमा व्यखिगि
रूपमा पैठारी भएका सवारी साधन अन्त्य व्यखिलाई मबिी गने वा हक हस्िान्त्िरण गने भएमा
भन्त्सार महसुल मलने प्रयोजनको लामग मूल्य कायम गदान वावर्नक दश प्रमिशिका दरले अमधकिम पााँच
वर्नको (प्रत्येक वर्नको अवखशष्ट मूल्यमा) ह्रासकट्टी गरी मूल्य कायम गररनेछ।
िर एक वर्नभन्त्दा कम हुन आउने अवमधलाई ह्रासकट्टी प्रयोजनका लामग गणना गररने छै न।
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोखजम पैठारी भएको सवारी साधनको पैठारीका अवस्थामा
कायम भएको मूल्य अन्त्य त्यस्िै सवारी साधनको मूल्यभन्त्दा धेरै कम भएको अवस्थामा बाहेक
सामान्त्यिाः पैठारी गदान कायम गरे को ववदे शी मुरालाई आधार मानी उपदफा (१) वा (२) बमोखजम
मूल्य कायम गररनेछ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोखजम सवारी साधनमा ह्रासकट्टी गदान उि सवारी साधनको
उत्पादन मममिदे खि गणना गररनेछ र पैठारी हुनपु ूव न ववदे शमा व्यमिि भएको अवमध कटाई बााँकी
अवमधको मार ह्रासकट्टी गररनेछ।
(५)

यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन कूटनीमिक मनकायबाट गरे को

सवारी साधनको मबिीलाई मललाम गरे सरह मामननेछ।
१०.

मालवस्िुको हवाई भाडा सम्बन्त्धमााः (१) हवाईमागनबाट व्यापाररक रूपमा पैठारी गररने मालवस्िुको
भन्त्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (३) बमोखजम भन्त्सार कायानलयमा मूल्य घोर्णा गदान
पैठारीकिानले मालवस्िुको मूल्य, भाडा िथा बीमा रकम छु ट्टाछु ट्टै घोर्णा गनुन पनेछ। पैठारीकिानले
घोर्णा गरे को भाडा रकम र एयर वे मबलमा उखल्लखिि भाडा रकममध्ये जुन बढी हुन्त्छ सोही भाडा
रकमलाई

समावेश

गरी

मूल्य

मनधानरण

गररनेछ। एयर वे मबलमा भाडा रकम उल्लेि नभएको र पैठारीकिानले घोर्णा गरे को भाडा रकम
वास्िववक भाडा रकम भन्त्दा कम भएमा भन्त्सार अमधकृिले उि मालवस्िु हवाईमागनबाट पैठारी गदान
लाग्न सक्ने अनुमामनि भाडा रकम समेि समायोजन गरी मूल्य मनधानरण गनुन पनेछ। हवाईमागनबाट
मालवस्िु पैठारी गदान लाग्ने भाडा रकमको जानकारी भन्त्सार अमधकृिले सम्बखन्त्धि हवाई सेवाबाट
मलन सक्नेछ। यसरी भन्त्सार अमधकृिले मालवस्िुमा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा रकमको
जानकारी मागेको बिि त्यस्िो जानकारी वा वववरण उपलब्ध गराउनु सम्बखन्त्धि हवाई सेवा
प्रदायकको किनव्य हुनेछ।
िर एयर वे मबलमा उखल्लखिि भाडा रकम र सम्बखन्त्धि हवाई सेवा प्रदायकले वास्िववक
रूपमा असुल गरे को भाडा रकम फरक भएमा सम्बखन्त्धि हवाई सेवाले वास्िववक भाडा रकम असुल
गरी जारी गरे को नगदी रमसदलाई मान्त्यिा ददन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खिएको भए िापमन महामनदे शकले हवाई भाडा
िोकेकोमा सोही बमोखजम हुनेछ।
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११.

मनयानि हुने वस्िुको कच्चा पदाथन नगद धरौटीमा पैठारी गनन सवकनेाः

बण्डे ड वेयर हाउसको इजाजि

नमलएका उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रिीिपरको माध्यमद्वारा वा प्रचमलि बैवङ्कङ्ग कागजािको
माध्यमबाट मनकासी गने वा पररवत्यन ववदे शी मुरामा स्वदे शमै मबिी गने भएमा त्यस्िो मालवस्िु
उत्पादन गनन आवश्यक कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन (नेपालमा उत्पादन नहुने प्यावकङ्ग
मेटेररयल समेि) पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुल मनम्नमलखिि शिन र प्रवियाका अधीनमा रही
नगद धरौटी रािी पैठारी गनन पाउनेछ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्यावकङ्ग मेटेररयलको हकमा उद्योग
ववभागले नेपालमा उत्पादन नहुने भनी प्रमाखणि गरी सुववधा ददन मसफाररस गरे को अवस्थामा मार
नगद धरौटी रािी पैठारी गनन ददइनेछ।
(क)

उद्योगले यस दफा बमोखजम कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल
समेि) पैठारी गदान ियारी वस्िु मनकासी गने व्यहोरा जनाई उि कच्चा पदाथन वा सहायक
कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल समेि) मा दरबन्त्दी अनुसार लाग्ने भन्त्सार महसुल धरौटीमा
जााँचपास गने व्यवस्थाको लामग िोवकएको ढााँचामा भन्त्सार अमधकृि समि मनवेदन ददनु
पनेछ।

(ि)

िण्ड (क) बमोखजम प्राप्त मनवेदनको आधारमा पैठारी भएको कच्चा पदाथन वा सहायक
कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल समेि) मा लाग्ने भन्त्सार महसुल बापिको रकम धरौटी
रािी जााँचपास गररनेछ। कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल समेि)
पैठारी गदान वा मनकासी प्रविया पूरा गरे पमछ सोको वववरण पैठारीकिानलाई ददइने पासबुकमा
स्पष्टसाँग उल्लेि गनुन पनेछ।

(ग)

यस दफा बमोखजम पैठारी भएको कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल
समेि) बाट उत्पाददि ियारी मालवस्िु बाह्र मवहनामभर मनकासी वा स्वदे शमै पररवत्यन ववदे शी
मुरामा मबिी गररसक्नु पनेछ।

(घ)

उद्योगले आफ्नो उत्पादन पररवत्यन ववदे शी मुरामा स्वदे शमा मबिी गदान नेपाल सरकारबाट
आंखशक वा पूणरू
न पमा महसुल सुववधा पाएको आयोजना वा मनकायलाई मबिी गने भएमा
मार यस दफा बमोखजमको सुववधा प्रदान गररनेछ।

(ङ)

उद्योगले मनकासी वा पररवत्यन ववदे शी मुरामा स्वदे शमै मबिी गरे मा सोको प्रमाण, बैङ्कद्वारा
प्रमाखणि ववदे शी मुरा आजनन भएको कागजाि वा वस्िु ववमनमय अन्त्िगनि मालवस्िु मनकासी
भएको भए सो बापि मालवस्िु पैठारी भएको प्रमाण र उद्योग ववभागको िपि अनुपािको
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प्रमाणसवहि िोवकएको ढााँचामा उि धरौटी फुकुवा वा वफिानको लामग िण्ड (ग) बमोखजमको
अवमधमभरै सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयमा मनवेदन ददनु पनेछ।
िर बन्त्द, हड्िाल वा ववपद् वा अन्त्य यस्िै कावुबावहरको पररखस्थमि परी
िण्ड (ग) बमोखजमको अवमधमभर ियारी मालवस्िु मनकासी गनन वा स्वदे शमै पररवत्यन ववदे शी
मुरामा मबिी गनन वा ववदे शी मुरा आजनन गरे को प्रमाण पेश गनन नसकेको व्यहोरा जनाई
भन्त्सार कायानलयका प्रमुि समि मनवेदन ददएमा र त्यसरी ददएको मनवेदनको व्यहोरा
मनामसब दे खिएमा भन्त्सार कायानलयका प्रमुिले बढीमा छ मवहनासम्मको म्याद थप गनन
सक्नेछ।
(च)

िण्ड (ङ) बमोखजमको अवमधमभर ददएको मनवेदनको व्यहोरा मनामसब दे खिएमा भन्त्सार
कायानलयका प्रमुिले कागजाि पेश भएको एक मवहनामभर धरौटी वफिान गनुन पनेछ। यसरी
धरौटी वफिान भएको वववरण पासबुकमा जनाइददनु पनेछ।

(छ)

उद्योगले यस दफा बमोखजम पैठारी गने कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग
मेटेररयल समेि) मा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा फुकुवा भएको धरौटी रकम ममलान गरी
पासबुकमा जनाइनेछ।
िर उद्योगले त्यस्िो फुकुवा भएको धरौटी रकम वफिान माग गरे मा फुकुवा
भएजमिको रकम ित्काल वफिान ददइनेछ।

(ज)

यस दफा बमोखजम पैठारी भएको कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल
समेि) बाट ियारी वस्िु बनाई मनकासी गदान पैठारीको अवस्थाको कारोबार मूल्यमा कम्िीमा
दश प्रमिशि मूल्य अमभवृवि भएको हुन ु पनेछ।

(ि)

यस दफा बमोखजम पैठारी भएको कच्चा पदाथन वा सहायक कच्चा पदाथन (प्यावकङ्ग मेटेररयल
समेि) बाट उत्पाददि मालवस्िु शिन बमोखजम पूणन वा आंखशक मनकासी नगरे मा वा स्वदे शमै
िण्ड (ग) अनुसार पररवत्यन ववदे शी मुरामा मबिी नगरे मा स्थानीय मबिी मानी त्यस्िो मबिी
गरे जमिको हकमा मनयम अनुसार लाग्ने महसुल

धरौटी रहेको रकमबाट सदरस्याहा गरी

लाग्ने महसुलको दश प्रमिशि जररबाना समेि पैठारीकिानबाट असुल गररनेछ।
१२.

सवारी साधन पैठारी सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्थााः (१) सवारी वा ढु वानीका साधन पैठारी गदान दे हायका
शिनहरू पालना गनुन पनेछाः-
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(क)

मनमानिा कम्पनी वा मनजको आमधकाररक मबिेिाबाट िररद गररएका नयााँ सवारी वा
ढु वानीका साधन नेपालखस्थि आमधकाररक मबिेिाले मार पैठारी गनन पाउनेछ।

(ि)

ररकण्डीसन्त्ड, प्रयोग भइसकेको वा नेपाल सवारी प्रदू र्ण मापदण्ड, २०६९ मभर नपने सवारी
वा ढु वानीका साधन पैठारी गनन पाइने छै न। यस्िा साधन कसैले पैठारी गरे मा जफि
हुनेछ।

(ग)

मबिी गने प्रयोजनको लामग िण्ड (क) बमोखजम पैठारी गरे का सवारी वा ढु वानीका साधनको
पैठारीकिानले एक वर्नमा िीन पटक (प्रत्येक चार मवहनामा) त्यस्िा साधनको अमधकिम िुरा
मबिी मूल्य (एम.आर.पी.) रावष्ट्रयस्िरको दै मनक पमरकामा अमनवायनरूपले प्रकाखशि गनुन
पनेछ।

(घ)

िण्ड (ग) बमोखजम पैठारी भएका सवारी वा ढु वानीका साधनको अमधकिम िुरा मबिी
मूल्य (एम.आर.पी.) प्रकाखशि नगने पैठारीकिानको भन्त्सार ववभागले पैठारी िथा मबिी
कारोबार रोक्का रािी छानमबन गनन सक्नेछ।

(ङ)

िण्ड (क) मा उखल्लखिि शिन उल्लङ्घन गरी

सवारी वा ढु वानीका साधन पैठारी गरे मा

त्यस्िा सवारी साधन िथा ढु वानी साधनको मूल्यको िीस प्रमिशि जररबाना गरी जााँचपास गनन
सवकनेछ।
िर,
(१)

सरकारी मनकाय, कूटनीमिक वा महसुल सुववधा प्राप्त व्यखि वा मनकाय, ऋण िथा
अनुदान सहयोगमा सञ्चामलि सरकारी आयोजनाले पैठारी गने सवारी िथा ढु वानीका
साधन िथा अपाङ्गिा भएका व्यखिले आफ्नो प्रयोजनको लामग पैठारी गने स्कुटरमा
िण्ड (क) लागू हुनेछैन।

(२)

दमकल (बारुणयन्त्र) पैठारी गदान िण्ड (क) िथा (ि) को व्यवस्था लागू हुने
छै न।

(३)

एक वर्नभन्त्दा बढी ववदे शखस्थि नेपालको कूटनीमिक मनयोगमा काम गरे को नेपाली
नागररक आफ्नो कायनकाल समाप्त भई नेपाल फकंदा मनजले ववदे शमा आफ्नो नाममा
दिान गरी आफैंले प्रयोग गरे को सवारी साधन वन िथा वािावरण मन्त्रालयको
मसफाररसमा पैठारी गनन सक्नेछ।
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(४)

स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयले िोकेको मापदण्ड बमोखजमको एम्बुलेन्त्स; शीर्नक
८७.०१ अन्त्िगनि पने ट्याक्टर र शीर्नक ८७.०५ मा पने िास उद्देश्यका
मोटरगाडी पैठारी गदान यस उपदफाको िण्ड (क) को व्यवस्था लागू हुने छै न।

(५)

नेपालले आयोजना गने अन्त्िरानवष्ट्रय वा िेरीय महत्वको सभा सम्मेलनको प्रयोजनको
लामग नेपाल सरकार मखन्त्रपररर्द्ले मनणनय गरी पैठारी गने नेपाल सवारी प्रदू र्ण
मापदण्ड, २०६९ मभर पने सवारी साधनको हकमा िण्ड (क) को व्यवस्था लागू
हुने छै न।

(६)

नेपालखस्थि ववदे शी कूटनीमिक मनयोगमा कायनरि कुटनीमिक पदामधकारीले प्रयोग
भइसकेका सवारी साधन पैठारी गनन चाहेमा पारस्पाररकिाको आधारमा पैठारी गनन
ददन परराष्ट्र मन्त्रालयले मसफाररस गरे को अवस्थामा नेपाल सवारी प्रदू र्ण मापदण्ड,
२०६९ मभर पने सवारी साधन पमछ आफ्नो कायन अवमध समाप्त भएपमछ वफिान
लै जाने शिनमा पैठारी गनन ददन सवकनेछ।

(७)

यस अनुसूची बमोखजम वा नेपाल सरकारको मनणनयद्वारा पूणन वा आंखशक भन्त्सार
महसुल छु ट ददइएको व्यखि वा सं स्था वा मनकायले सवारी साधन मनमानिा कम्पनी
वा मनजको आमधकाररक मबिेिाबाट िररद गरी पैठारी गदान िण्ड (क) को व्यवस्था
लागू हुने छै न।

(२) कानेट अन्त्िगनि पयनटकले ल्याएका व्यखिगि प्रयोगका सवारी साधन र त्यस्िो
साधनसाँग सम्बि मालवस्िु नेपालमभर अस्थायीरूपमा प्रथम पटक प्रवेश गरे को मममिले एक वर्नको
अवमधमा लगािार वा पटक पटक गरी जम्मा छ मवहनाको अवमधसम्म नेपालमभर राख्न पाउनेछ।
त्यसरी नेपालमा रािेको अवमधभर कुनै महसुल लाग्ने छै न। दुघट
न ना भई प्रहरी कब्जामा रहेको वा
ममनिको लामग वकनशपमा रहे को भनी प्रहरी कायानलयले मसफाररस गरे को अवस्थामा भने त्यस्िो अवमध
कानेटमा िोवकददएको अवमधमा गणना हुने छै न। यसरी कानेट अन्त्िगनि पैठारी भएका सवारी
साधनहरू दान, दािव्य वा उपहार ददन वा मबिी गनन पाइने छै न। कानेटमा जनाई नेपाल प्रवेश
गराइएको सवारी साधन छ मवहनामभर वफिान नलगेमा स्विाः जफि हुनेछ।
(३) कानेट बाहेक अस्थायी िवरबाट पैठारी भएका मोटरकार, स्टे शन वाइगन, जीप, बस,
ट्रक, ट्रयाक्टर र मिनका ट्रेलर, लहरी, भ्यान, िीनपाङ्ग्िे साधन र मोटरसाइकल जस्िा साधन
समेिमा भन्त्सार महसुल, अन्त्िाःशुल्क िथा मूल्य अमभवृवि करको सट्टा दे हाय बमोखजम एकमुष्ट
समदरमा भन्त्सार महसुल लगाई असुल गररनेछाः264
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(क)

ट्रयाक्टरमा प्रमिददन चार सय रूपैयााँ, ट्रेलर वफट भएको ट्रयाक्टरमा वा ट्रेलर मारमा प्रमि
ददन साि सय

रूपैयााँ।

िर मालवस्िु बोकी ल्याएका ट्रेलरसवहिको ट्रयाक्टर अठ्चालीस घण्टामभर ररत्तै
फकी गएमा सो ट्रयाक्टरको महसुल मलइने छै न। यसरी पैठारी गरी ल्याएको ट्रयाक्टर,
ट्रेलर वा ट्रेलरसवहिको ट्रयाक्टर िीस ददनभन्त्दा बढी नेपालमा राख्न पाइने छै न।
(ि)

कानेट नभएका सवारी साधनमध्ये कार, जीप र भ्यानमा दै मनक पााँच सय रूपैयााँ, बस,
ममनीबस लगायिका टु ररष्ट गाडीमा दै मनक पााँच सय रूपैयााँ, मोटरसाइकल िथा स्कुटरमा
दै मनक एक सय पचास रूपैयााँ र िीन पाङ्ग्िे सवारी साधनमा दै मनक चार सय रूपैयााँ महसुल
मिरी अस्थायी पैठारी भएका सवारी साधन एक वर्नमा िीस ददनभन्त्दा बढी नेपालमा राख्न
पाइने छै न।
िर,
(१)

यसरी पैठारी भएका सवारी साधन नखजकको बजारसम्म पुगी प्रवेश गरे कै ददन
फकनने भएमा कुनै महसुल लाग्ने छै न।

(२)

नेपालसाँग भएको दद्वपिीय वा बहुपिीय सम्िैािा बमोखजम अस्थायी पैठारी हुने
सवारी साधनको सम्बन्त्धमा सोही सम्िैािामा उल्ले ि भए बमोखजम हुनेछ।

(३)

चलखचर छााँयाङ्कन, शैखिक प्रदशननी िथा सामाखजक जनचेिना अमभवृविका मनममत्त
सं यन्त्र जमडि भई आउने ववशेर् प्रकारका सवारी साधनको लामग यस िण्डमा
उखल्लखिि समयावमधले नपुग हुने भई सम्बखन्त्धि कायानलय प्रमुिको रायसवहि लेिी
आएमा महामनदे शकले मनयम अनुसारको महसुल मलई बढीमा िीन मवहनासम्मको
म्याद थप गररददन सक्नेछ।

(ग)

मालवस्िुको पररवहनको लामग अस्थायी पैठारी हुने ट्रेक्टर बाहेकका ट्रेलर, ट्रक र अन्त्य
गाडीलाई एकपटकमा साि ददनसम्म प्रमि ददन एक हजार साि सय रूपैयााँ।

(घ)

अस्थायी पैठारी गरी ल्याएका सवारी र ढु वानीका साधन अमनवायनरूपमा वफिान लै जानु पनेछ।
िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उखल्लखिि साधन प्रज्ञापनपरमा घोर्णा गरे को अवमधभन्त्दा बढी
बसेको फेला परे मा वा िुट्टा वववरण ददई नेपालमभर बसेको ठहरे मा जफि गनन सवकनेछ।
वफिान लै जाने िममा मनामसब कारण भई बढी अवमध बसेको त्यस्िो साधनको मूल्यमा
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नबढ्ने गरी बढी बसेको अवमधको मोटरसाइकल र स्कुटरमा दै मनक एक हजार दुई सय
रूपैयााँका दरले र अन्त्य साधनमा दै मनक दुई हजार पााँच सय रूपैयााँका दरले महसुल असुल
गरी वफिान लै जान ददन सवकनेछ।
(ङ)

ववदे शबाट एल.पी. ग्यााँस बोकी ल्याउने मालवाहक कन्त्टे नर (बुलेट) लाई गन्त्िव्यस्थलमा
अनलोड गननका मनममत्त छयानब्बे घण्टासम्म अस्थायी पैठारी महसुल लाग्ने छै न।

(च)

ववदे शबाट

एल.पी.

ग्यााँस

बाहेक

अन्त्य

मालवस्िु

ढु वानी

गरी

ल्याएको

ट्रक

र

मालवस्िुसवहिको कन्त्टे नर बोकी ल्याएको ट्रेलरलाई सो मालवस्िु गन्त्िव्यस्थलमा अनलोड
गननको लामग र ररत्तो कन्त्टे नर मलई आएको ट्रेलरलाई भन्त्सार िेरमभर रहेको मालवस्िु लोड
गननका मनममत्त बहत्तर घण्टासम्म अस्थायी पैठारी महसुल लाग्ने छै न।
(छ)

ववदे शबाट मालवस्िु ढु वानी गरी नेपाल प्रवेश गरे का ट्रक र मालवस्िुसवहिको कन्त्टे नर बोकी
आएको ट्रेलर र ररत्तो ट्रक वा ररत्तो कन्त्टे नरसवहि आएको ट्रेलरले भन्त्सार िेरबावहरबाट
मालवस्िु लोड गरी अठ्चालीस घण्टामभर फकेमा एक ददनको मार अस्थायी पैठारी महसुल
लाग्नेछ। त्यस्िो साधन अठ्चालीस घण्टा पमछ भन्त्सार िेर बावहरबाट मालवस्िु लोड गरी
फकेमा प्रमि ददन दुई हजार िीन सय रुपैयााँका दरले अस्थायी पैठारी महसुल लाग्नेछ।

(ज)

िण्ड (ङ), (च) र (छ) मा उखल्लखिि ढु वानीसाँग सम्बखन्त्धि साधनहरू िि् िि् िण्डमा
उखल्लखिि समयावमधमभर बन्त्द, हड्िाल, ववपद्, दुघट
न ना जस्िा कारणले वफिान हुन नसकी
अस्थायी महसुल लाग्ने अवस्था भएमा भन्त्सार कायानलयको प्रमुिले बढीमा अको िीन
ददनसम्मको म्याद थप्न सक्नेछ र यसरी थवपएको अवमधको महसुल लाग्ने छै न।
(४) भाग ८७ को गाडी र मिनका चेमसस पैठारी भएकोमा जुन वकमसमको सवारी साधनको

चेमसस वा जुन वकमसमको गाडी भनी महसुल बुिाएको छ सोही वकमसमको सवारी साधनमा दिान गनुन
पनेछ। अको वकमसमको सवारी साधनमा दिान गरी प्रयोग गनुन परे मा भन्त्सार कायानलयले महसुल
अपुग हुने भए सो रकम असुल गरी स्वीकृमि ददएको अवस्थामा मार अको वकमसमको सवारी
साधनमा दिान गरी प्रयोग गनन सवकनेछ र स्वीकृमि नमलई दिान गरे को वा प्रयोगमा ल्याएको सवारी
साधन जफि गररनेछ।
(५) शीर्नक ८७.०२ को प्रयोजनका लामग सीट सं ख्या गणना गनुन पदान मनयममि सीट र
ड्राइभर सीट गणना गररनेछ।
िर कण्डक्टर सीट एवं अन्त्य अमिररि सीट िथा फोल्डीङ्ग सीटलाई गणना गररने छै न।
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(६) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िह वा नेपाल सरकारको पूणन स्वाममत्व रहेका
सं स्थाहरूले महसुल सुववधामा पैठारी गरे का पााँच वर्नभन्त्दा पुराना गाडी र यन्त्र उपकरण मललाम
मबिी गदान त्यसमा भन्त्सार महसुल लाग्ने छै न।
िर भन्त्सार ऐन, २०६४ बमोखजम जफि भई नेपाल सरकारको मनणनय अनुसार नेपाल
सरकारको स्वाममत्वमा रहेका सवारी साधन मललाम गदान पााँच वर्नको बन्त्दे ज लागू हुनेछैन।
(७) अस्थायी पैठारी भएका सवारी िथा ढु वानीका साधन दुघट
न ना भई वा अन्त्य अनुसन्त्धानको
मसलमसलामा कब्जामा रहेको व्यहोरा सम्बखन्त्धि प्रहरी वा राजस्व अनुसन्त्धान ववभाग वा सो अन्त्िगनि
कायानलयबाट प्रमाखणि भएमा सो अवमधको लाग्ने महसुल मूल भन्त्सार कायानलयको प्रमुिले ममन्त्हा
ददन सक्नेछ।
(८)

कुनै ववदे शी यारुले सवारी साधनसवहि नेपाल प्रवेश गदान यस दफा बमोखजम महसुल

बुिाउन छु ट भएको र मनजले पमछ कुनै भन्त्सार कायानलयमा स्वयं उपखस्थि भई महसुल बुिाउन
मनवेदन ददएमा भन्त्सार अमधकृिले जााँचबुि गदान व्यहोरा मनामसब दे खिएमा पच्चीस हजार रुपैयााँ
जररबाना र लाग्ने महसुल मलई त्यस्िो सवारी साधन ववदे श वफिान लै जान ददन सक्नेछ।
िर,
(क)

यस्िो सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरे को मममिले साि ददनमभरको हुन ु पनेछ।

(ि)

कुनै पमन व्यखि वा मनकायबाट पिाउ गरी भन्त्सार कायानलयमा मुद्दाको रुपमा पेश
भएको हुन ु हुाँदैन।

ाँ ाइ कायनको लामग भूममगि पानी मनकाल्न पैठारी गररने
(९) नेपालमा िानेपानी एवं मसच
बोररङ मेखशन जमडि ढु वानीका साधन अस्थायी पैठारी गदान भन्त्सार महसुल, अन्त्िाःशुल्क िथा मूल्य
अमभवृवि करको सट्टा एकमुष्ट समदरमा भन्त्सार महसुल प्रमि ददन एक हजार दुई सय रुपैयााँ
लाग्नेछ। यसरी पैठारी गरे को वोररङ मेखशन जमडि त्यस्िा ढु वानीका साधन एक वर्नभन्त्दा बढी
नेपालमा राख्न पाइने छै न।सो अवमधभन्त्दा बढी बसेको फेला परे मा वा नेपालमभर िुठ्ठा वववरण ददई
बसेको ठहरे मा जफि गनन सवकनेछ। वफिान लै जाने िममा मनामसब कारण भई बढी अवमध बसेको
त्यस्िो साधनको मूल्यमा नबढ्ने गरी बढी बसेको अवमधको दै मनक पााँच हजार रूपैयााँका दरले
महसुल असुल गरी वफिान लै जान ददन सवकनेछ।
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१३.

भन्त्सार महसुल सुववधामा पैठारी भएका मालवस्िु सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्थााः- (१) कूटनीमिक सुववधा
प्राप्त व्यखि वा मनकायले कूटनीमिक वा महसुल सुववधामा पैठारी गरे का सवारी साधन, यन्त्र
उपकरण एवं मालवस्िु पैठारी गरे को मममिले पााँच वर्न पुगेपमछ मबिी गरे मा वा उपहार ददएमा यस
अनुसूची बमोखजम लाग्ने कुल भन्त्सार महसुलको साठी प्रमिशि छु ट हुनेछ। कूटनीमिक सुववधा वा
महसुल सुववधामा पैठारी भएका यस्िा सवारी साधन, यन्त्र उपकरण एवं मालवस्िुको हकमा सो
सुववधा कुनै व्यखिको हकमा उपलब्ध गराउाँदा मनजको नेपालमा पदामधकार रहेको अवमधभर एक
पटक मार ददइनेछ।
(२) नेपालमभरका आयोजना सञ्चालनाथन िी आयोजना वा ठे केदारको नाममा पैठारी हुने
मालवस्िुका सम्बन्त्धमा दे हाय बमोखजम हुनेछाः
(क)

सवारी र ढु वानीका साधन, मनमानण यन्त्र िथा उपकरण समेिको सम्बन्त्धमााः(अ)

नेपाल सरकारसाँग भएको सम्िौिा वा नेपाल सरकारको मनणनयको अधीनमा रही
सरकारी वा मनजी िेरबाट सञ्चामलि आयोजना वा सम्बखन्त्धि ठे केदारको नाममा
पैठारी हुने मनमानण यन्त्र िथा उपकरण िथा सरकारी आयोजना वा सोसाँग सम्बखन्त्धि
ु
ववदे शी ठे केदार वा ववदे शी ठे केदार र नेपाली ठे केदारको सं यि
उपिमका नाममा
पैठारी हुने सवारी िथा ढु वानी साधनमा लाग्ने महसुल बापिको रकम बैङ्क ग्यारे ण्टी
मलई अस्थायी पैठारी गनन ददइनेछ।त्यसरी बैङ्क ग्यारे ण्टी मलई अस्थायी पैठारी गनन
ददइने आयोजनाको लामग नभई नहुने मालवस्िुको वववरण भएको माष्टर मलष्ट
सम्बखन्त्धि मनकायको राजपरावङ्कि ववखशष्ट श्रे णीको अमधकृि वा लगानी बोडनको प्रमुि
कायनकारी अमधकृिबाट स्वीकृि भएको हुन ु पनेछ।
िर वैदेखशक अनुदानमा सञ्चामलि आयोजनाको हकमा सम्िौिामा उखल्लखिि
शिनको अमधनमा रही सम्बखन्त्धि मन्त्रालयको सखचव वा ववकास सािेदारबाट भएको
मसफाररसका आधारमा आयोजनाको लामग आवश्यक मनमानण उपकरण, यन्त्र र
सवारी िथा ढु वानी साधन आयोजनाको समामप्त पमछ अमनवायन रुपमा वफिान लै जाने
गरी लगिमा रािी अस्थायी पैठारी गनन अनुममि ददन सवकनेछ।यसरी पैठारी भएको
मालवस्िु नेपालमा कसैलाई मबिी वा दान गनन वा हस्िान्त्िरण गनन पाइने छै न।

(आ) उपिण्ड (अ) बमोखजम पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधन, मनमानण यन्त्र िथा
उपकरण पैठारी गदान प्रज्ञापनपरमा नेपालमभर रहने अवमध उल्लेि गरी जााँचपास
गनुन पनेछ। मनधानररि अवमधमा आयोजना सम्पन्न नभएको कारणले प्रज्ञापनपरमा
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उखल्लखिि अवमधभन्त्दा बढी अवमधसम्म नेपालमभर राख्नु पने भएमा सम्बखन्त्धि
मनकायबाट स्वीकृमि मलई आयोजनाको अवमध थप

भएको जानकारी भन्त्सार

ववभागलाई ददनु पनेछ।सो आधारमा भन्त्सार ववभागले सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलय
एवं अन्त्य मनकायलाई जानकारी गराउनेछ।
(इ)

उपिण्ड (अ) बमोखजम पैठारी हुने सवारी र ढु वानी साधनको दिान गदान छु ट्टै पवहचान
हुने वकमसमले दिान गनुन पनेछ र पररयोजना अवमध समाप्त भएपमछ यस्िा साधनको
नवीकरण गररने छै न। पैठारीकिानले यसरी दिान भएको सवारी िथा ढु वानी साधनको
सवारी दिान प्रमाणपरको प्रमिमलवपसवहिको जानकारी दिान भएको मममिले पैिीस
ददनमभर सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयलाई ददनु पनेछ।

(ई)

नेपाल सरकारले म्याद थप ददएकोमा बाहेक आयोजना सम्पन्न भएको मममिले वा
करार सम्िौिा (ठे क्का सम्िौिा) रद्द भएको मममिले िीन मवहनामभर उपरोि
अनुसारका मालवस्िु वफिान लमगसक्नु पनेछ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग "आयोजना सम्पन्न भएको मममि" भन्नाले
सम्िैािामा उल्लेि भए अनुसारको मडफेक्ट लायाववमलवट वपररयड वा ममनि अवमध
(मेखन्त्टनेन्त्स वपररयड) समेि सम्िनु पदनछ।

(उ)

उपिण्ड (ई) बमोखजम मालवस्िु वफिान नलगी आफैँले उपयोग गरे मा, कसै लाई
उपहार ददएमा वा मबिी गरे मा उखल्लखिि अवमधमभरै प्रचमलि कानून बमोखजम लाग्ने
महसुल बुिाउनु पनेछ। यसरी िोवकएको अवमधमभर वफिान नलगेका वा महसुल
नबुिाएका सवारी र ढु वानी साधन, मनमानण यन्त्र िथा उपकरण जफि गररनेछ र
अस्थायी पैठारी गदान रािेको बैङ्क जमानिबाट लाग्ने महसुल बराबरको रकम समेि
राजस्वमा आम्दानी बााँमधनेछ।

(ऊ)

सम्बखन्त्धि ठे केदारले एउटा पररयोजनाको नाममा पैठारी गरे को मालवस्िु वफिान
नलगी वा महसुल नमिरे सम्म त्यस्िो ठे केदारले अको पररयोजनाका लामग सवारी
साधन, यन्त्र उपकरण एवं मालवस्िुहरू पैठारी गनन पाउने छै न।

(ि)

आयोजनामा प्रयोग हुने िपि हुने मालवस्िुका सम्बन्त्धमााः- वैदेखशक ऋण वा अनुदानमा
सञ्चामलि आयोजनामा िपि हुने मालवस्िुमा लाग्ने महसुल छु टका लामग अथन मन्त्रालयमा
मसफाररस गदान दे हायका ववर्यसवहि त्यस्िा मालवस्िुको वववरण भएको माष्टर मलष्ट
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सम्बखन्त्धि मनकायको राजपरावङ्कि ववखशष्ट श्रे णीको अमधकृि वा लगानी बोडनको प्रमुि
कायनकारी अमधकृिले स्वीकृि गरे को हुनपु नेछ।
(१)

वैदेखशक ऋण वा अनुदान सम्बन्त्धी सम्िौिामा भएको कर छु टको प्रावधान स्पष्ट
िुलेको हुन ु पने,

(२)

आयोजनाको दर ववश्लेर्ण िथा लागि अनुमानमा माष्टर मलष्टमा समावेश भएको
वस्िुको कर बाहेकको मूल्य िुलेको हुन ु पने,

(३)

सम्िौिा अङ्कको कमि मूल्यको मालवस्िु पैठारी हुने हो सो िुलेको हुन ु पने,

(४)

माष्टर मलष्टमा उखल्लखिि मालवस्िुहरु मध्ये कुन नेपालमा िररद गने हो र कुन
पैठारी गने हो सो स्पष्ट रुपमा िुलाउनु पने,

(५)

स्वीकृि माष्टर मलष्ट सं शोधन भए सं शोधन गनुन पनानको आधार र कारण िुलाउनु
पने।

(ग)

िण्ड (क) र (ि) मा उखल्लखिि माष्टर मलष्टमा मालवस्िुको नाम, इकाई, प्रमि इकाई
मूल्य, जम्मा मूल्य (CIF, CIP, FOB, EXW वा अन्त्य), मुरा, वस्िु वगीकरणको उपशीर्नक,
ु , आयोजना एवं पैठारीकिानको नाम र आयोजना सम्पन्न हुने मममि समेि
उत्पखत्तको मुलक
स्पष्ट रुपमा िुलाइएको हुन ु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम सुववधामा पैठारी भएको मालवस्िु जुन आयोजनाको लामग पैठारी

भएको हो सोही आयोजनामा मार प्रयोग गनन पाइनेछ। नेपाल सरकारले स्वीकृमि ददएको अवस्थामा
बाहेक िोकेको आयोजना

भन्त्दा अन्त्यर प्रयोग भएको पाइएमा िपि हुने मालवस्िुको हकमा त्यस्िो

मालवस्िुमा लाग्ने महसुल र सो महसुल बराबर जररबाना हुनेछ। िपि नहुने सवारी साधन,
मेखशनरी यन्त्र, उपकरण लगायिका मालवस्िुको हकमा त्यस्िा मालवस्िु जफि गररने छ र महसुल
बापि बैङ्क ग्यारे ण्टी रािेको भए त्यस्िो बैङ्क ग्यारे ण्टीबाट लाग्ने महसुल बराबरको

रकम राजस्वमा

आम्दानी बााँमधनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोखजम महसुल नबुिाएका वा सो उपदफामा उखल्लखिि म्यादमभर
वफिान नलगेका सवारी र ढु वानीका साधन, मनमानण उपकरण िथा यन्त्रको यथाथन सूचना ददई कब्जा
गनन सहयोग गने व्यखिलाई त्यस्िो मालवस्िु मललाम गरी प्राप्त हुने रकमको दश प्रमिशि रकम
पुरस्कार स्वरूप ददइनेछ।
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(५) यस अनुसूचीको दफा १२ को उपदफा (१) को िण्ड (ङ) को (६) बमोखजम पैठारी
भई वफिान लै जानु पने सवारी साधन ववमभन्न कारणबाट वफिान लै जान नसकेमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र
मन्त्रालयको मसफाररसमा २०७७ साल पौर्

मसान्त्िसम्म त्यस्िा सवारी साधनको स्वाममत्व

हस्िान्त्िरण गनन सवकनेछ। यसरी स्वाममत्व हस्िान्त्िरण गदान कूटनीमिक सुववधा प्राप्त गने व्यखिलाई
स्वाममत्व हस्िान्त्िरण गरे मा कुनै महसुल लाग्ने छै न।
१४.

दे हायका मालवस्िुमा दे हाय बमोखजम भन्त्सार महसुल छु ट हुनछ
े ाः
(१)

भन्त्सार महसुल पूणन छु ट हुनाःे

(क)

आंखशक चहवकलो पाररएको धागो (पी.ओ.वाई.) उत्पादन गने उद्योगले उद्योग ववभागले
िोकेको हदसम्मका कच्चा पदाथनको िपि अनुपाि, स्वदे शमा हुने उपभोग एवं ववदे शमा हुने
मनकासीको आधारमा उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ३९०७.६१.०० र ३९०७.६९.००
मा पने Pet chips,

(ि)

जुट उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ५३०३.१०.०० र ५३०३.९०.०० मा पने कच्चा
जुट,

(ग)

नेपाल सरकारले पैठारी गने उपशीर्नक ४९०७.००.२० को हुलाक वटकट, उपशीर्नक
४९०७.००.३० को हवाईपर, उपशीर्नक ४९०७.००.४० को राहदानी, उपशीर्नक
४९०७.००.५० अन्त्िाःशुल्क वटकट र उपशीर्नक ४९०९.००.०० को पोष्टकाडन,

(घ)

मनजी प्रयोगको लामग आंखशक भन्त्सार महसुल सुववधामा पैठारी भई सवारी साधनका धनीको
मृत्यु भएको कारणले मनजको हकवाला पमि वा पिीको नाममा नामसारी हुने सवारी साधन,

(ङ)

भारिमा उत्पादन भई भारिबाटै पैठारी भएको उपशीर्नक २७०९.००.०० को कच्चा
पेट्रोमलयम िेल र ववटु ममन िमनजबाट प्राप्त कच्चा िेल,

(च)

भारिमा उत्पादन भई भारिबाटै पैठारी हुने मनम्न उपशीर्नकका मालवस्िुाः
भाग २५

2502.00.00 2504.10.00 2504.90.00 2510.10.00 2511.10.00
2511.20.00 2513.10.00 2513.20.00 2519.90.00 2521.00.00
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2525.10.00 2528.00.00
भाग २६

2601.11.00 2601.1२.00 2601.20.00 2602.00.00 2603.00.00
2604.00.00 2605.00.00 2606.00.00 2607.00.00 2608.00.00
2609.00.00 2610.00.00 2611.00.00 2612.10.00 2612.20.00
2613.10.00 2613.90.00 2614.00.00 2615.10.00 2615.90.00
2616.10.00 2616.90.00 2617.10.00 2617.90.00
भाग ४४

4401.11.00 4401.19.00 4401.21.00 4401.22.00 4401.31.00
4401.39.00 4402.10.00 4402.90.०0 4403.11.00 4403.12.00
4403.21.00 4403.22.00 4403.23.00 4403.24.00 4403.25.00
4403.26.00 4403.41.00 4403.49.00 4403.91.00 4403.93.00
4403.94.00 4403.95.00 4403.96.00 4403.97.00 4403.98.00
4403.9९.10

4403.99.90 4404.10.00 4404.20.00 4406.11.00

4406.12.00 4406.91.00 4406.92.00 4407.11.00 4407.12.00
4407.19.00 4407.21.00 4407.22.00 4407.25.00 4407.26.00
4407.27.00 4407.28.00 4407.29.00 4407.91.00 4407.92.00
4407.9३.00

4407.94.00 4407.95.00 4407.99.00

(छ) मूल्य अमभवृवि करमा दिान भएका धागो उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ५४०२.४६.०० को
आंखशक

चहवकलो

पाररएको

धागो

(वप.ओ.वाई)

र

उपशीर्नक

5503.11.00,

5503.19.00, 5503.20.00, 5503.30.00, 5503.40.00, 5503.90.00,
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5504.10.00, 5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 5506.30.00,
5506.40.00, 5506.90.00 र उपशीर्नक ५५०७.००.०० मा पने मानव मनममनि
ु फाइवर,
स्टे पल
(ज) ववद्युि सोलार वा ब्याट्रीबाट मार चल्ने िीन पाङ्ग्िे वा चार पाङ्ग्िे सवारी वा ढु वानी साधन
उत्पादन गने गरी दिान भएका उद्योगले आफूले उत्पादन गने सवारी वा ढु वानी साधनको
उत्पादनमा प्रयोग गने उपशीर्नक ८७०६.००.४० र ८७०६.००.५० मा पने चेमसस,
उपशीर्नक

८५०१.१०.००,

८५०१.२०.००,

८५०१.३१.००,

८५०१.३२.००,

८५०१.३३.००, ८५०१.३४.००, ८५०१.४०.००, ८५०१.५१.००, ८५०१.५२.००,
८५०१.५३.०० ८५०१.६१.००, ८५०१.६२.००, ८५०१.६३.००, ८५०१.६४.००
मा पने मोटर र उपशीर्नक ८५०४.४०.१० मा पने व्याट्री चाजनर,
(ि) रि सञ्चार सेवाको लामग आवश्यक पने उपशीर्नक ९०१८.९०.०० मा पने रगि राख्ने
प्लावष्टकका थैला िथा सोही प्रयोजनका लामग नेपाल रे डिस सोसाइटीले पैठारी गने
उपशीर्नक ९०१८.९०.०० मा पने ट्रान्त्सफ्यूजन सेट, उपशीर्नक ३००२.९०.१० मा पने
टे खस्टङ्ग वकट्स र उपशीर्नक ३८२२.००.०० मा पने ररएजेण्ट,
(ञ) दृवष्टववहीनहरूले

प्रयोग

गने

उपशीर्नक

८४४३.३१.००,

८४४३.३९.०० मा पने ब्रे लो (ब्रे ल वप्रन्त्टर), उपशीर्नक
रङ्गसूचक, पानीसूचक र प्रकाशसूचक यन्त्रहरू, उपशीर्नक
ददने

थमानममटर,

उपशीर्नक

९१०२.९९.००

मा

९०१३.८०.०० मा पने मेग्नीफाइङ्ग ग्लास, उपशीर्नक
कम्पास, उपशीर्नक

८४४३.३२.००

र

८५३१.८०.०० मा पने

९०२५.१९.९० मा पने आवाज
पने

ब्रे ल

घडी,

उपशीर्नक

९०१४.१०.०० मा पने ब्रे ल

४९०१.९१.०० र ४९०१.९९.०० मा पने ब्रे ल पुस्िक, उपशीर्नक

८४४३.३९.०० मा पने ब्रे ल इम्वोसर, उपशीर्नक

८४७२.१०.०० मा पने ब्रे ल स्टे नमसल

मेखशन,
(ट) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा पैठारी हुने भाग २८, २९ र ३८ मा पने रसायन, भाग ४८ मा
पने टकमरीको मनममत्त आवश्यक पने कागज, उपशीर्नक ४९०७.००.६० मा पने चेक फमन
िथा चेकबुक, भाग ७१ मा पने मसक्का, शीर्नक ७१.०६, ७१.०८ र ७१.१३ मा पने चााँदी,
सुन िथा सोका गहना, भाग ७४ को धािु, भन्त्सार शीर्नक ८४.७२ अन्त्िगनि पने भन्त्सार
महसुल माफी बाहेकका कायानलय यन्त्रहरु एवं यस्िै प्रकृमिका अन्त्य मालवस्िु।
(२)

भन्त्सार महसुल एक प्रमिशि मार लाग्नेाः
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(क) हवाई सेवा प्रदायक सं स्थाले वा नागररक उड्डयन प्रामधकरणबाट इजाजि प्राप्त गरे का
कम्पनीले पैठारी गने उपशीर्नक ८८०२.२०.००, ८८०२.३०.०० र ८८०२.४०.०० मा
पने हवाईजहाज; उपशीर्नक ८८०२.११.०० र ८८०२.१२.०० मा पने हेमलकोप्टर;
उपशीर्नक

८४८३.४०.०० मा पने गेयर बक्स; उपशीर्नक ८४०७.१०.०० मा पने

इखञ्जन; उपशीर्नक ८४११.11.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.०० र ८४११.२२.००
मा पने टबो जेट इखञ्जन र टबो प्रोपेलसन; उपशीर्नक ४०११.३०.०० मा पने टायर;
उपशीर्नक ४०१३.९०.३० मा पने ट्यूव; उपशीर्नक

८५०७.१०.०० मा पने व्याट्री;

उपशीर्नक ७३१८.१६.००, ७३१८.१९.०० र ७३१८.२३.०० मा पने नट, वोल्ट र
ररभेट;

उपशीर्नक

८८०३.१०.००

मा

पने

प्रोपेलर,

रोटर

र

व्ले ड;

उपशीर्नक

८४०९.१०.०० मा पने वपष्टन; उपशीर्नक ८८०३.३०.०० मा पने हव, एक्युटर, खव्हल,
ब्रे क, ए.पी.यु., फ्युल कन्त्ट्रोल युमनट, ववङ्ग, स्टे ररङ्ग सेलेक्टर भल्भ, भाइब्रे सन आइसोले टर र
अन्त्य

ु ान;
पाटनपज

उपशीर्नक

८८०५.१०.००

मा

पने

ल्याखण्डङ्ग

गेयर;

उपशीर्नक

७००७.११.०० र ७००७.२१.०० मा पने ववण्डमसल्ड,
िर मलजमा पैठारी भएका हवाईजहाज, हेमलकोप्टर वा मिनका इखञ्जन पैठारी गरे को
मममिले िीन वर्नमभर वफिान गरे मा वा नेपालमा दुघट
न ना भई पुनाः सञ्चालन गनन नसक्ने भएमा
एवं सोही कारण वफिान लै जान समेि नसकेमा पैठारी हुाँदा मिरे को भन्त्सार महसुल वफिान
ददइने छ।
(ि) दाना

िथा

पशुपन्त्छी

उद्योगले

स्वदे शमा

प्रयोग

गने

गरी

पैठारी

गने

उपशीर्नक

०५११.९१.०० मा पने माछाका टु िाटािी वा धू लो र मसपीको टु िा; उपशीर्नक
२३०१.१०.०० र २३०१.२०.०० मा पने वफड सखप्लमेन्त्टको कच्चा पदाथन, उपशीर्नक
२३०३.१०.०० मा पने मकैको ग्लुटेन र उपशीर्नक २५२१.००.०० मा पने च ुन ढु ङ्गाको
धू लो र उपशीर्नक ३५०७.९०.०० मा पने ईन्त्जाइम,
(ग) कपडा िथा कापेट उद्योगले पैठारी गने शीर्नक ५२.०५ र उपशीर्नक ५२०७.१०.०० मा
पने धागो,
(घ) उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ९०२७.१०.००, ९०२७.३०.०० र ९०२७.९०.१० मा
ु ान,
पने यन्त्र उपकरण िथा ९०२७.९०.९० मा पने मिनका पाटनपज
(ङ) टायर उत्पादन गने उद्योगले आफ्नो उत्पादनको प्रयोजनको लामग पैठारी गने सम्पूणन कच्चा
पदाथन एवं सहायक कच्चा पदाथन,
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(च) यािायाि व्यवस्था कायानलयमा दिान भइसकेका मडजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई
ववद्युिीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउने प्रयोजनका लामग यस्िा उद्योग वा सवारी
धनीले पैठारी गने यन्त्र िथा उपकरण,
(छ) सवारी प्रदू र्ण कम गने उद्देश्यले सवारी साधनमा प्रयोग गने गरी पैठारी गने उपशीर्नक
८४२१.३९.०० मा पने क्याटमलक कन्त्भटनर र म्याग्नेटाइजर,
(ज) धागो िथा कपडा उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लामग पैठारी गने शीर्नक ८४.०२,
८४.२०, ८४.४४, ८४.४५, ८४.४६, ८४.४७, ८४.४८, उपशीर्नक ८४२१.१२.००,
८४५१.२९.००, ८४५१.३०.००, ८४५१.४०.००, ८४५१.५०.०० का मेखशनरी िथा
उपकरण, सोका स्पेयसन पाट्सन, शीर्नक २८.१५, २८.३०, २८.३६, २८.४७, २९.१५,
३२.०४, ३४.०३, ३८.०९, ३९.०५, ३९.०६ मा पने{ केममकल, डाइज र पोमलमर,
(ि) ियारी

पोशाक

मनयानि

गने

उद्योगहरूले

पैठारी

गने

उपशीर्नक

९४०३.२०.९०

र

ु र उपशीर्नक ८५१६.४०.०० मा पने
९४०३.६०.०० मा पने भ्याकुम आइरमनङ टे वल
स्टीम आइरन,
(ञ) कृवर् िथा पशुजन्त्य उद्योगमा प्रयोग हुने उपशीर्नक ८४२१.११.०० मा पने सेपरे टर;
उपशीर्नक ७३०९.००.०० र ७६११.००.०० मा पने ममल्क खचमलङ भ्याट; उपशीर्नक
२८०४.३०.०० मा पने मलखक्वड नाइट्रोजन; उपशीर्नक ८४१८.१०.०० मा पने औद्योमगक
रे वफ्रजरे टर; उपशीर्नक ७६१३.००.०० मा पने मलखक्वड नाइट्रोजन राख्ने कन्त्टे नर। यस्िा
यन्त्र उपकरणहरू मस.के.डी. वा एस.के.डी. रूपमा पैठारी हुाँदा दद्वववधा पनन गएमा पैठारी
गदानकै अवस्थामा एक प्रमिशि भन्त्सार महसुल मलई बााँकी महसुल बापिको बैङ्क ग्यारे ण्टी
मलने र उि यन्त्र, उपकरण जडान भइसकेपमछ मेखशन ठहररएमा उि बैङ्क ग्यारे ण्टी फुकुवा
गररनेछ।
(ट) मृगौला रोगीको उपचारमा प्रयोग गने उपशीर्नक ३८२४.९९.९० मा पने डाइलामसस वाथ
कन्त्सन्त्ट्रेट (ठोस वा िरल),
(ठ) खचया उद्योगले पैठारी गने शीर्नक ६०.०५ मा पने वेदररङ्ग नेट, उपशीर्नक ८४३८.८०.९०
ु , टी व्लेखण्डङ्ग मेखशन, प्लवकङ्ग मेखशन, शीर्नक
मा पने टी प्रोसेमसङ्ग मेखशन; रोमलङ्ग टे वल
ु ानहरू; खचया प्यावकङ्गको
८४.82 मा पने ववयररङ्ग, उपशीर्नक ८४३८.९०.०० मा पने पाटनपज
लामग उद्योगको नाम छपाई गरी पैठारी गने शीर्नक ४८.१९ अन्त्िगनिका सबै उपशीर्नकहरु
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र उपशीर्नक ३९२३.१०.९०, ३९२३.२१.००, ३९२३.२९.०० र ३९२३.९०.९० मा
पने प्यावकङ्ग मेटेररयल,
(ड) दिान भएका मत्स्य फामनले पैठारी गने उपशीर्नक ५६०८.११.०० मा पने ियारी जालहरू;
उपशीर्नक ५६०७.५०.०० मा पने जाल बनाउन प्रयोग गररने नाइलन धागो र उपशीर्नक
७३१४.४९.०० मा पने माछा पाल्ने ियारी केजहरू; उपशीर्नक ८४१३.८१.०० मा पने
पम्प सेट, उपशीर्नक ८४१४.५९.०० मा पने एरे टर; उपशीर्नक ३८०८.९१.९० मा पने
मत्स्य

ववर्

एवं

मत्स्य

प्रजनन्त्का

लामग

आवश्यक

उपशीर्नक

२९३७.१९.००

र

२९३७.२९.०० मा पने हामोन,
(ढ) धागो उद्योगले पैठारी गने शीर्नक ५२.०१, ५२.०२ र ५२.०३ मा पने कपास,
(ण) मौरी

पालन

उद्योगले

पैठारी

गने

मौरी

पालनको

लामग

आवश्यक

पने

उपशीर्नक

७३१०.१०.०० र ७३१०.२९.०० मा पने मेटल व्यारल; उपशीर्नक ७३२६.९०.०० मा
पने आधार चाका रोलर, व्हील प्ले ट र रानी छे क्ने पािा; उपशीर्नक ८४१३.८१.0० मा
पने मगयर पम्प, उपशीर्नक

९०३१.८०.०० मा पने महको गुणस्िर परीिण गने उपकरण

र उपशीर्नक ९६०३.९०.०० मा पने मौरी ब्रस
ु ;
(ि) ियारी गहना बनाई ववदे श मनकासी गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक २५३०.९०.०० मा
पने कच्चा एम्बर (Raw Amber),
(थ) नेपालमा प्रयोग भइसकेका पुराना व्याट्री िथा ववद्युि सञ्चय गने एकुमुलेटरको पुनाः प्रशोधन
गने उद्देश्यले दिान भएका उद्योगले स्वीकृि खस्कम बमोखजम पैठारी गने उपशीर्नक
८४७४.८०.०० मा पने ममल मेखशनरी िथा उपकरण,
(द) प्रयोग भइसकेका िुरा प्लावष्टक िथा प्लावष्टकका परुलाई पुनाः प्रशोधन गने उद्देश्यले दिान
भएका उद्योगले उद्योग ववभागबाट स्वीकृि खस्कम बमोखजम पैठारी गने शीर्नक ८४.७७
अन्त्िगनि पने दरबन्त्दीमा माफी भए बाहेकका ममल मेखशनरी िथा उपकरण,
(ध) और्मध उत्पादन गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ९०१६.००.०० मा पने िराजुहरू,
(न) प्लावष्टकको िोला उत्पादन गरररहेका उद्योगले सोको ववकल्पमा जुट, कागज वा कपडाबाट
िोला बनाउने गरी उद्योगको स्वरुपमा पररविनन गनन चाहेमा सोको लामग आवश्यक पने सोही
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उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ८४४१.२०.०० र

उपशीर्नक ८४79.८9.80 मा पने

मेखशन िथा यन्त्र उपकरण,
(प) बालीनालीमा प्रयोग हुने जैववक ववर्ादद उत्पादन गने उद्योगले जैववक ववर्ादद उत्पादन गननका
लामग पैठारी गने भाग ८४ मा पने भन्त्सार महसुल माफी भए बाहेकका मेखशनरी िथा यन्त्र
उपकरण,
(फ) नेपाली प्रकाशक एवं सम्पादक ममली सञ्चालन गने गरी दिान भएका सहकारी सं स्थाले पैठारी
गने उपशीर्नक ८४४३.१२.०० वा ८४४३.१३.०० मा पने अफसेट मुरण यन्त्रावली
(अफसेट वप्रवटङ्ग मेखशन),
(ब) ग्यााँस मसमलण्डरको भल्भ बनाउने उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको मनममत्त पैठारी गने
उपशीर्नक ७४०७.२१.०० मा पने वपत्तलको डण्डी।
(भ) कृवर् कायनमा प्रयोग हुने उपशीर्नक ३९२६.९०.९३

र ८५१६.७९.१० मा पने कीरा माने

ट्रर्र्याप (Insect traps),
(म) पखश्मना उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ५१०८.१०.९० र ५१०८.२०.९० मा पने
Blended protein fiber yarn,
(य) रे शम िेिी गने फामनले रे शम िेिीका लामग पैठारी गने उपशीर्नक ८४१९.३१.०० मा पने
कोकन ड्रायर, उपशीर्नक
(३)

८४४५.४०.०० मा पने ररमलग मेखशन,

भन्त्सार महसुल आंखशक रूपमा छु ट हुनाःे

(क) कापेट

उद्योगले

पैठारी

गने

उपशीर्नक

5503.11.00,

5503.19.00,

5503.20.00, 5503.30.00, 5503.40.00, 5503.90.00, 5504.10.00,
5504.90.00, 5506.10.00, 5506.20.00, 5506.30.00, 5506.40.00,
ु फाइवरमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा नब्बे
5506.90.00, 5507.00.00 मा पने स्टे पल
प्रमिशि छु ट ददइनेछ।
(ि) भाग ३० मा पने (उपशीर्नक ३००२.११.००, ३००२.१२.००, ३००२.१३.००,
३००२.१४.००, ३००२.१५.००, ३००२.१९००, ३००२.२०.००, ३००२.३०.००,
३००३.९०.४०, ३००४.९०.४१, ३००४.९०.४९

र ३००४.९०.५० िथा मानव

पोर्ण र स्वास्थ्यवधनक मभटाममन बाहेक) और्मधमा पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
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(ग) भाग ८४ को पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्ने घरायसी प्रयोग हुन सक्ने बाहेकका
मेखशनरी एवं यन्त्र, उपकरण र उद्योग ववभागको स्वीकृि खस्कम बमोखजम सी.के.डी. वा
एस.के.डी. अवस्थामा पटक पटक पैठारी हुने मेखशनरीका मुख्य अवयव एवं मिनका
पवहचानयोग्य अङ्गहरू एवं सहायक सामिीमा चार प्रमिशि मार भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
भाग ७३ मा पने मेकामनकल सं यन्त्र जडान नगररएका भण्डारण टङ्कीहरू (स्टोरे ज ट्याङ्क),
िाइखण्डङ वल (पेर्ण गुवटका), फलाम वा स्पािका पाइप िथा भाग ६९ मा पने िाप सहन
गनन सक्ने र इटा एवं ववद्युिीय प्रसारण लाइनमा जडान गररने ट्रान्त्सफरमर जस्िा मालवस्िुमा
यो सुववधा प्रदान नगरी दरबन्त्दी बमोखजम नै महसुल असुल गररनेछ। जगेडा वा
ु ान एवं सहायक
प्रमिस्थापनको लामग पैठारी हुने ममल, मेखशनरी, यन्त्र, उपकरणका पाटनपज
सामिीमा पमन यो सुववधा नददई दरबन्त्दी बमोखजमको महसुल लाग्नेछ।
िर, पुराना वा प्रयोग भइसकेका ममल, मेखशनरी यन्त्र, उपकरणमा यस िण्ड बमोखजमको
छु ट ददइने छै न।
(घ) कनन फ्ले क्स, ओट्स, मुस्ली, पोररज, हृववट फ्ले क्स जस्िा ब्रे क फास्ट सेररयल्स उत्पादन गने
उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक १००४.९०.०० मा पने भूससवहिको ओट्स पैठारी गरे मा
पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ङ) मूल्य अमभवृवि करमा दिान भएका पोमलकोवटङ्ग पेपर र वप्रन्त्टे ड ले ममनेशन वफल्म उत्पादन गने
उद्योगले पोमलकोवटङ्ग पेपर वा वप्रन्त्टे ड ले ममनेशन वफल्म उत्पादन गनन आवश्यक पने
पररमाणसम्मको उपशीर्नक ३९१९.९०.०० िथा शीर्नक ३९.२० र ३९.२१ का सबै
उपशीर्नकमा पने पोमलष्टर वफल्म, वव.ओ.पी.पी. वफल्म, एक्स्ुटे ड पोमलवफल्म मेटालाइज्ड
सी.पी.पी. वफल्म र ममल्की सी.पी.पी. वफल्म पैठारी गदान दश प्रमिशि भन्त्सार महसुल
लाग्नेछ।
(च) कुिुरापालन

व्यवसायको

लामग

आवश्यक

पने

उपशीर्नक

०४०७.११.००

र

०४०७.१९.०० मा पने चल्ला कोरल्नका लामग मनर्ेखचि फुलको पैठारीमा लाग्ने भन्त्सार
महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(छ) उपशीर्नक

६२११.३२.२०,

६२११.३३.२०,

६२११.४३.२०,

६२११.४९.००,

६२११.४२.२० मा पने साडी, लुङ्गी, धोिी र उपशीर्नक ६२१४.९०.०० मा पने सुिीको
गम्छामा दश प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
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(ज) वाखणज्य बैङ्कले सवनसाधारण जनिालाई मबिी गनन आफ्नो लोगो अवङ्कि स-साना पररमाणका
उपशीर्नक ७११३.१९.१० र ७११३.१९.९० मा पने मसक्काहरू पैठारी गरे मा सो मसक्कामा
शीर्नक ७१.०८ बमोखजमको दरमा भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ि) नेपालमा केवुल कार सञ्चालन गनन उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ७३१२.१०.०० मा पने
केवुल (लठ्ठा) र उपशीर्नक ८४३१.३९.०० मा पने ियारी क्याव वा क्याव मनमानण गनन
आवश्यक पने उपशीर्नक ७२१०.९०.०० मा पने स्टील पािा लगायि उद्योग ववभागको
स्वीकृि स्कीममभर पने केवुल कारका लामग आवश्यक पने सम्पूणन ममल मेखशनरी िथा
उपकरणहरु पैठारी गदान चार प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ञ) शीर्नक ३९.२० अन्त्िगनिका सबै उपशीर्नकमा पने वफलर मास्टर ब्याचमा दश प्रमिशि
भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ट) लघु, घरे ल ु िथा साना उद्योगले पैठारी गने भन्त्सार महसुल माफी भए बाहेकका भाग ८४ मा
पने मेखशनरीमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(ठ) मालवस्िु खचस्यानमा रािी ढु वानी गनन प्रयोग हुने गरी ररफ्रखजरे वटङ्ग प्रणाली जडान गनन
आवश्यक पने शीर्नक ८७.०६ अन्त्िगनिका चेमसस र उि चेमससमा जडान हुने बक्स र
सोसाँग सम्बखन्त्धि मेखशनरी उपकरणसवहिको चेमसस (रे फ्रखजरे सन मसष्टम) पैठारी गरे मा मनयम
अनुसार लाग्ने पूरै भन्त्सार महसुल धरौटीमा रािी पमछ मालवस्िु खचस्यानमा रािी ढु वानी गनन
प्रयोग हुने गरी पूणरु
न पले रे वफ्रखजरे सन जडान भएको ढु वानीको साधन बनाई यािायाि
व्यवस्था कायानलयमा दिान गरे को प्रमाण भन्त्सार कायानलयमा पेश गरे पमछ एक प्रमिशि
भन्त्सार महसुल बापिको रकम असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफिान गररनेछ।
िर यसरी सुववधा प्राप्त गननका लामग यस्िो ढु वानी साधन अरु प्रयोजनमा प्रयोग हुन
नसक्ने, चालकले यासबोडनबाट नै सबै कुराको मनयन्त्रण गनन सक्ने गरी स्थायी वकमसमबाट
आवश्यक सं यन्त्र जडान गरी ियार भएको हुन ु पनेछ। सामान्त्य ढु वानी साधनमा अस्थायी
िवरबाट अन्त्य सं यन्त्र जडान गररएको अवस्थामा यस्िो सुववधा प्रदान गररने छै न। उपशीर्नक
८७०४.९०.१० को प्रखशिक प्रणाली (रे वफ्रजरे वटङ्ग मसष्टम) जडान गररएको ियारी ढु वानी
साधनको हकमा समेि यस्िो व्यवस्था लागू हुनेछ।
(ड) खस्पमलवटङ्ग एवं मडखस्टले शन प्लान्त्ट रािी मडखस्टल्ड फेट्टी एमसड उत्पादन गने उद्योगले पैठारी
गने उपशीर्नक १५०३.००.०० मा पने टे लो आयल, उपशीर्नक ३८२३.११.०० र
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३८२३.१२.००

मा

पने

पाम

एमसड

आयल

र

एमसड

आयल

िथा

उपशीर्नक

३८२३.१३.०० मा पने पाम फेट्टी एमसडमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचहत्तर प्रमिशि छु ट
हुनेछ।
(ढ) हाडनवेयरमा पवहले नै लोड भई आएका (वप्र-लोडेड वा इनववल्ट) सफ्टवेयर पैठारी हुाँदा जुन
हाडनवेयरमा लोड भई आएको हो सोही हाडनवेयरमै वगीकरण गरी महसुल मलइनेछ र
सफ्टवेयरको छु ट्टै वगीकरण गनुन पने छै न।
(ण) रङ्ग

(पेन्त्ट)

उत्पादन

गने

उद्योगले

कच्चा

पदाथनको

रुपमा

पैठारी

गने

उपशीर्नक

३२०९.१०.१० मा पने एिेमलक इमुल्सनमा बीस प्रमिशि र उपशीर्नक २८२१.१०.००
मा

पने

आइरन

अक्साइड

र

उपशीर्नक

२८२३.००.००

मा

पने

वटटामनयम

डाइअक्साइडमा पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ि) कम्िीमा एक हेक्टर िेरफलमा माछा पालन गरे का मत्स्य फमनले जीववि माछा एवं
माछाका भुरा ढु वानी गने गरी ियार गरे का अखक्सजन सं यन्त्र जमडि शीर्नक ८७.०४
अन्त्िगनि सबै उपशीर्नकमा पने ढु वानी साधनमा दश प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
िर यसरी सुववधा प्राप्त गननका लामग यस्िो ढु वानी साधन उत्पादक कम्पनीबाट नै
अरु प्रयोजनमा प्रयोग हुन नसक्ने, चालकले यासबोडनबाट नै सबै कुराको मनयन्त्रण गनन
सक्ने गरी स्थायी वकमसमबाट आवश्यक सं यन्त्र जडान गरी ियार भएको हुन ु पनेछ।
सामान्त्य ढु वानी साधनमा अस्थायी िबरबाट अन्त्य सं यन्त्र जडान गरी ल्याएको अवस्थामा
यस्िो सुववधा प्रदान गररने छै न।
(थ) चालीस वा सोभन्त्दा बढी सीट िमिाका कम्िीमा पााँच वटा बस सावनजमनक यािायािमा
सञ्चालन गने गरी दिान भएका सहकारी सं स्था िथा कम्पनीले उखल्लखिि प्रयोजनको लामग
पैठारी गने उि िमिाका उपशीर्नक ८७०२.१०.१० मा पने ियारी बस एवं उपशीर्नक
८७०६.००.८० मा पने चेमससमा पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ। त्यसरी पैठारी
गरे का सवारी साधन पैठारी गरे को मममिले दश वर्न नपुगी सावनजमनक यािायाि सञ्चालन गने
उद्देश्यले दिान भएका सहकारी सं स्था वा कम्पनी बाहेक अरुलाई मबिी वविरण, नामसारी वा
कुनै वकमसमले हक हस्िान्त्िरण गनन पाइने छै न। दश वर्न नपुगी नामसारी, मबिी वा कुनै
वकमसमले हक हस्िान्त्िरण गरे मा प्रचमलि कानून बमोखजम पूरै महसुल लाग्नेछ।
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(द) पूवमन नममनि भवन (वप्रफेमब्रकेटे ड ववखल्डङ) मनमानण गनन आवश्यक पने मालवस्िु उत्पादन गनन
दिान भएका उद्योगले त्यस्िा भवन मनमानण गनन आवश्यक पने मालवस्िु उत्पादन गननका
लामग पैठारी गने शीर्नक ७२.१० वा ७२.१२ अन्त्िगनिका ३० प्रमिशि भन्त्सार महसुल
लाग्ने सबै उपशीर्नकमा पने खस्लट स्टील क्वाइलमा बीस प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ध) मिज र लुवव्रकेवटङ्ग आयल उत्पादन गने उद्देश्यले दिान भएका उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक
२७१०.१९.६० मा पने बेस आयलमा पन्त्र प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(न) वप.एस.वट.एन. (ल्याण्ड लाइन) टे मलफोन सञ्जालमा प्रयोग हुने उपशीर्नक ९४०३.२०.९०
मा

पने

िस

कनेक्सन

क्याववनेट

बक्समा

पन्त्र

प्रमिशि

भन्त्सार

महसुल

लाग्नेछ।
(प) ववद्युिीय ररक्सा उत्पादन गने उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका मनममत्त पैठारी गने
ु ान र सहायक सामिीहरू
ववद्युिीय ररक्सामा प्रयोग हुने शीर्नक ८७.०८ अन्त्िगनि पने पाटनपज
पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(फ) उद्योगले आफ्नो उत्पादनको प्रयोजनका लामग पैठारी गने उपशीर्नक २७१३.२०.०० को
पेट्रोमलयम बल्क ववटु ममनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पच्चीस प्रमिशि छु ट हुनेछ।
ु ी िेल उत्पादन गनन उपशीर्नक १२०६.००.०० मा पने सूयम
ु ीको गेडा
(ब) उद्योगले सूयम
न ि
न ि
पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(भ) भटमासको

गेडाबाट

प्रशोमधि

िेल

िथा

वपना

उत्पादन

गने

उद्योगले

उपशीर्नक

१२०१.९०.०० मा पने भटमासको गेडा पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास
प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(म) दाना िथा पशुपन्त्छी उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक २३०४.००.०० मा पने भटमासको
वपनामा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा दश प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(य) िाने िेल उत्पादन गने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक १२०५.१०.०० मा पने िोरी, रायो
र क्यानोला (रे प्सीड) को गेडा र उपशीर्नक १२०७.५०.०० मा पने सस्युुँको गेडामा लाग्ने
भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(र) मडस्पोजेवल डाइपर र सेनेटरी प्याड उत्पादन गने उद्योगले त्यस्िा वस्िु उत्पादन गनन पैठारी
गने उपशीर्नक 3506.91.00 मा पने ग्लु (हटमेल्ट), उपशीर्नक
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पने सुपर एव्जरवेन्त्ट पोमलमर, उपशीर्नक 3920.49.१0, 3920.49.९0 मा पने पी.ई.
वफल्म, उपशीर्नक

3921.19.१0 र 3921.19.९0

मा पने पी.पी.ई. वफल्म,

उपशीर्नक 4803.00.00 मा पने वटस्यु पेपर, उपशीर्नक 4811.90.90 मा पने ररमलज
पेपर र उपशीर्नक 5603.91.00 मा पने नन ओभन फेवव्रक पैठारी गदान ५ प्रमिशि
भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ल) एडे मसभ उत्पादन गने उद्योगले उपशीर्नक २९०५.१३.०० मा नमनल वुटाइल अल्कोहल,
उपशीर्नक २९१५.३१.०० मा पने इथायल एसेटेट, उपशीर्नक २९१५.३२.०० मा पने
मभनायल एसेटेट मोनोमर र

उपशीर्नक ३९०५.३०.०० मा पने पोमलमभनाइल अल्कोहल

पैठारी गदान पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(व) और्मध उत्पादन गने उद्योगले और्मध उत्पादन एवं गुणस्िर कायम गनन आवश्यक पने
उपशीर्नक ८४१५.८३.१० मा पने एयर ह्याण्डमलङ्ग युमनट पैठारी गदान पााँच प्रमिशि भन्त्सार
महसुल लाग्नेछ ।
(श) शीर्नक ८७.०2, ८७.०३ र ८७.०४ मा पने धक्का ददने ववद्युिीय मोटर मार भएका सवारी
िथा ढु वानी साधन पैठारी गदान दरबन्त्दी बमोखजम लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि
छु ट हुनेछ।
(र्) अगरबत्ती उत्पादन गने उद्योगले उपशीर्नक २९१७.३४.०० मा पने डी.ई.पी. र उपशीर्नक
३३०२.९०.०० मा पने अगरबत्ती कम्पाउण्ड पैठारी गदान पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल
लाग्नेछ।
(स) फेस मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गने उपशीर्नक ८४४९.००.१० मा पने फेस मास्क
बनाउने मेखशनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।

१५.

नेपाल सरकारको सम्बखन्त्धि मनकायको मसफाररसमा महसुल छु ट हुनाःे
(१)

भन्त्सार महसुल पूणन छु ट हुनाःे
(क)

कूटनीमिक मनयोग, पररयोजना, व्यखि र अन्त्य मनकाय (सरकारी एवं गैरसरकारी सं घ
सं स्था) ले महसुल सुववधामा पैठारी गरे का शुरू उत्पादन वर्नले पन्त्र वर्न नाघेका
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पुराना सवारी साधन नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्वीकृमि मलई पुनाः प्रयोग हुन
नसक्ने गरी स्क्र्याप गरी रखजष्ट्रेशन रद्द गनन चाहेमा त्यस्िो सवारी साधन,
(ि)

नेपाल सरकार, रिा मन्त्रालयको मसफाररसमा नेपाली सेनाका नाममा पैठारी हुने
दे हाय बमोखजमका मालवस्िुाः
(अ)

सै मनक प्रयोगका िरिजाना, हािहमियार, गोली गठ्ठा, बारूद र मिनका
स्पेयर पाटनस, ववशेर् प्रकारको िेल र टल्लीहरू, एक्सेसररज, ववष्फोटक
पदाथन, सै मनक सामिी उत्पादन गनन आवश्यक पने कच्चा पदाथन िथा
ु ान,
सुरिाको मनममत्त प्रयोग गने मेखशनरी औजार र पाटनपज

(आ)

सै मनक जवान िथा घोडा िच्चडको स्वास्थ्य उपचारको लामग आवश्यक पने
औजार, उपकरण, और्मध र ित्सम्बन्त्धी मालवस्िु,

(इ)

नेपाली सेनाले उपयोग गने सञ्चारका उपकरण र सोको सञ्चालनको लामग
आवश्यक मालवस्िु,

(ई)

इखञ्जमनयररङ्ग सभे र मनमानण कायनमा प्रयोग हुने हेभी अथनममु भङ्ग प्लाण्ट,
औजार र सोसम्बन्त्धी पाटनस, अखप्टकल इखक्वपमेण्ट िथा नेपाल सरकार,
रिा मन्त्रालयद्वारा िोवकए बमोखजमको मडफेन्त्स स्टोरका मालवस्िु,

(उ)

क्याखम्पङ्ग इखक्वपमेण्टस िथा स्पेशल फोसन र प्यारा ुपरलाई आवश्यक पने
मालवस्िु,

(ऊ)

सै मनक अस्पिालको लामग आवश्यक पने फमननचर िथा मालवस्िु, और्मध,
मेमडकल औजार र उपकरण,

(ए)

नेपाली सेनाको नाममा पैठारी हुने हवाईजहाज, हेमलकोप्टर र मिनका
ु ान, प्यारासुट (व्याग समेि) टु ल्स, िथा िाउण्ड इखक्वपमेण्ट,
पाटनपज

(ऐ)

ववपद् उिार कायनमा प्रयोग हुने मालवस्िु,

(ओ)

ु
सं यि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाखन्त्ि स्थापनाथन िवटने सै मनक डफ्फाको
प्रयोगका लामग पैठारी गने एवं लगिमा रािी लगेका आमौड पसननल
क्याररयर, सवारी साधन, हाि हमियार लगायि सबै प्रकारका मालवस्िु।
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(ग)

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मसफाररसमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कायानलयको
नाममा पैठारी हुने दे हाय बमोखजमका मालवस्िुाः(अ)

शाखन्त्ि सुरिा कायम गनन आवश्यक पने मेखशनरी औजार,

(आ)

हािहमियार,

(इ)

भीड मनयन्त्रणका मालवस्िु

(ई)

अस्पिाल सञ्चालनका लामग आवश्यक पने उपकरण िथा औजार,

(उ)

सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गने सञ्चार सम्बन्त्धी मालवस्िु (सञ्चार िथा सूचना
प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररस बमोखजम),

(ऊ)

अपराध अनुसन्त्धानको लामग आवश्यक उपकरण िथा अन्त्य मालवस्िु,

(ए)

ववष्फोटक सम्बन्त्धी सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक पने मालवस्िु,

(ऐ)

वैज्ञामनक प्रयोगशालाको लामग चावहने मालवस्िु,

(ओ)

ववपद् उिार कायनमा प्रयोग हुने मालवस्िु,

(औ)

ु
सं यि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाखन्त्ि स्थापनाथन िवटने सशस्त्र प्रहरीको
प्रयोगका लामग पैठारी गने एवं लगिमा रािी लगेका आमौड पसननल
क्याररयर, सवारी साधन, हाि हमियार लगायि सबै प्रकारका मालवस्िु।

(घ)

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मसफाररसमा नेपाल प्रहरीको नाममा पैठारी हुने
दे हायका मालवस्िुाः(अ)

शाखन्त्ि सुरिा कायम राख्न आवश्यक मेखशनरी िथा औजार,

(आ)

हािहमियार,

(इ)

भीड मनयन्त्रणको लामग आवश्यक मालवस्िु,

(ई)

अस्पिाल सञ्चालनको लामग आवश्यक पने उपकरण िथा औजार,

(उ)

प्रहरीले प्रयोग गने सञ्चार सम्बन्त्धी मालवस्िु (सञ्चार िथा सूचना प्रववमध
मन्त्रालयको मसफाररस बमोखजम),
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(ऊ)

ट्रावफक सम्बन्त्धी मालवस्िु,

(ए)

वफङ्गर वप्रन्त्ट्स र सो सम्बन्त्धी आवश्यक मालवस्िु,

(ऐ)

अपराध अनुसन्त्धानको लामग चावहने उपकरण िथा अन्त्य मालवस्िु,

(ओ)

ववष्फोटक सम्बन्त्धी प्रहरीलाई आवश्यक पने मालवस्िु,

(औ)

वैज्ञामनक प्रयोगशालाको लामग चावहने मालवस्िु,

(अं)

ववपद् उिार कायनमा प्रयोग हुने मालवस्िु,

(अाः)

ु
सं यि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाखन्त्ि स्थापनाथन िवटने नेपाल प्रहरीको
प्रयोगका लामग पैठारी गने एवं लगिमा रािी लगेका आमौड पसननल
क्याररयर, सवारी साधन, हाि हमियार लगायि सबै प्रकारका मालवस्िु।

(ङ)

वाखणज्य, आपूमिन िथा उपभोिा वहि सं रिण

ववभागको मसफाररसमा पवनिारोहण

दलले ट्राखन्त्जटको रूपमा नेपालको बाटो गरी मनकासी वा पैठारी गने मालवस्िु।
(च)

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयको मसफाररसमा पैठारी हुने दे हाय
बमोखजमका मालवस्िुाः
(अ)

रावष्ट्रय खचवकत्सा ववज्ञान प्रमिष्ठान वीर अस्पिाल, मर.वव. खशिण अस्पिाल,
वी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पिाल, वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य
ववज्ञान

प्रमिष्ठान,

शहीद

गंगालाल

रावष्ट्रय

हृदय

केन्त्र

र

मनमोहन

कामडनयोथोरामसक भास्कुलर िथा ट्रान्त्सप्लान्त्ट सेण्टरको नाममा पैठारी हुने
मनमानण िथा अस्पिाल सञ्चालनको लामग आवश्यक मनमानण सामिी एवं
खचवकत्सा सम्बन्त्धी उपकरण एवं औजार,
(आ)

क्यान्त्सरका ववरामीलाई मनाःशुल्क वविरण गने प्रयोजनको लामग सरकारी वा
सामुदावयक अस्पिालले पैठारी गने क्यान्त्सर मनरोधक खग्लभेक एचजीसी र
यस्िै और्मध,

(इ)

मन्त्रालयको नाममा वा मन्त्रालयले िोकेको स्वास्थ्य सं स्था वा मनकायलाई
सहयोग स्वरुप हस्िान्त्िरण गने शिनमा ववमभन्न सं घ सं स्था मनकाय वा
व्यखिले

पैठारी

गने
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उपचारका लामग आवश्यक भाग ३० मा पने और्मध, शीर्नक ३९.२६,
६२.०७, ६२.०८, ६२.१० र ६२.११ मा पने मेमडकल िथा सखजनकल
काममा प्रयोग हुने वस्िु (पी.पी.ई.) उपशीर्नक ३८२१.००.०० मा पने
भाइरल ट्रान्त्सपोटन मममडया, उपशीर्नक ३८२२.००.०० मा पने वप.मस.आर.
टे ष्ट वकट, आर.मड.टी. टे ष्ट वकट, वप.मस.आर. ररएजेन्त्ट र एक्सट्राक्सन
वकट्स, उपशीर्नक ४०१५.११.०० मा पने सखजनकल ग्लोभ्स, उपशीर्नक
६३०७.९०.२० मा पने फेस मास्क, भन्त्सार उपशीर्नक ८४१९.२०.१०
मा पने अटोक्ले भ मेखशन, उपशीर्नक ९०२५.११.०० र ९०२५.१९.१०
मा

पने

मडखजटल

इन्त्फ्रारे ड

थमोममटर

(थमनल

गन),

उपशीर्नक

९०१९.२०.०० मा पने भेखन्त्टले टर, उपशीर्नक ९०१८.९०.०० मा पने
पोटे वल वप.मस.आर. मेखशन र उपशीर्नक ९००४.९०.०० मा पने प्रोटे खक्टभ
गगल्स।
(छ)

उद्योग ववभागको मसफाररसमा जुट उद्योगले आफ्नो उद्योगको सञ्चालनको लामग
्
पैठारी गने शीर्नक ८४.४८ मा पने स्पेयर पाटनस।

(२)

भन्त्सार महसुल एक प्रमिशि मार लाग्नेाः(क)

स्वीकृमि प्राप्त मनजी वा सामुदावयक अस्पिाल िथा स्थानीय िहले नेपाल सरकार,
स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयको मसफाररसमा सो मन्त्रालयले िोकेको मापदण्ड
अनुसारको

दे हाय

बमोखजमको

शिन

अनुसार

पैठारी

गने

दे हाय

बमोखजमको

पररमाणसम्मको एम्बुलेन्त्स िथा यस अनुसूचीको दफा १२ को िण्ड (क) को
अधीनमा रही पैठारी गने दे हाय बमोखजमको पररमाणसम्मको शववाहनाः(अ)

एक सयभन्त्दा कम शैया भएको मनजी वा सामुदावयक अस्पिालको लामग
एउटा एम्बुलेन्त्स र एउटा शववाहन िथा एक सय वा सोभन्त्दा बढी शैया
भएको अस्पिालको लामग दुई वटासम्म एम्बुलेन्त्स र एउटा शववाहन;
गाउाँपामलकाको

लामग दुई वटा,

नगरपामलकाको लामग

िीन

वटा

र

उपमहानगरपामलका िथा महानगरपामलकाको लामग चार वटा एम्बुलेन्त्स।
यस उपिण्ड बमोखजम स्थानीय िहले पैठारी गने एम्बुलेन्त्सको मूल्य
अमधकिम सोह्र लाि रुपैयााँसम्मको हुन ु पनेछ।
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यस उपिण्ड बमोखजम मसफाररस गदान नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा
जनसं ख्या मन्त्रालयले उि सं स्था वा मनकायले त्यसभन्त्दा अखघ यस्िो
सुववधा उपभोग नगरे को व्यहोरा उि मसफाररसपरमा िुलाउनु पनेछ।
यसरी सुववधामा पैठारी भएको एम्बुलेन्त्स र शववाहन दश वर्न
पुरानो भई वा दुघट
न ना वा अन्त्य कुनै कारणले प्रयोग गनन नसक्ने भएमा
सम्बखन्त्धि यािायाि व्यवस्था कायानलयबाट त्यसलाई परु (स्ियाप) गरी
दिान िारे ज गराई सोको प्रमाण भन्त्सार कायानलयमा पेश गरे पमछ सोको सट्टा
अको एम्बुलेन्त्स र शववाहन पैठारी गदान यस्िो सुववधा ददइनेछ।
(आ)

िण्ड (ि) वा यस िण्डको उपिण्ड (अ) बमोखजम एम्बुलेन्त्स वा शववाहन
पैठारी गदान मनम्न बमोखजमको शिन समेि पालना गनुन पनेछाः
(१)

एम्बुलेन्त्स वा शववाहन पैठारी गदान पैठारीकै अवस्थामा त्यस्िो
एम्बुलेन्त्स वा शववाहनको अगामड पछामड टाढै बाट दे खिने गरी
ठू ला-ठू ला अिरमा एम्बुलेन्त्स (Ambulance) वा शववाहन भनी
ले खिएको हुन ु पनेछ।

(२)

एम्बुलेन्त्समा

साइरन,

इमजे न्त्सी

बत्ती,

स्ट्रेचरका

साथै

अन्त्य

आवश्यक औजारहरू वफट गररएको हुन ु पनेछ।
(३)

एम्बुलेन्त्स वा शववाहनमा चालकको पछामडपदट्ट कुनै पमन सीट
राखिएको हुन ु हुाँदैन।

(४)

एम्बुलेन्त्स मबरामीको सेवा बाहेक अन्त्यर प्रयोग गनन र शववाहन
शवको ओसारपसार गनन बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गनन पाइने
छै न।

(५)

एम्बुलेन्त्स

वा

शववाहन

नेपाल

सरकारको

सवारी

प्रदू र्ण

मापदण्डमभर रहेर सञ्चालन गनुन पनेछ।
(६)

पैठारी भएको एम्बुलेन्त्स वा शववाहनको सवारी दिान गदान एम्बुलेन्त्स
वा शववाहन भनी सवारी दिान प्रमाणपरमा स्पष्ट उल्लेि गनुन
पनेछ।
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(७)

एम्बुलेन्त्समा टाढै बाट दे खिने गरी ठू ला ठू ला अिरमा "नेपाल
सरकारबाट राजस्व छु ट सुववधा प्राप्त" भन्ने ले खिएको हुन ु पनेछ।

(८)

एम्बुलेन्त्सले मबरामी ओसारपसार लगायिका सेवा प्रदान गरे बापि
मलने भाडा दर नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयले
मनधानरण गरे बमोखजम हुनेछ।

(इ)

उपिण्ड (आ) मा उखल्लखिि शिन उल्लङ्घन गरे को पाइएमा त्यस्िो
एम्बुलेन्त्स वा शववाहन जफि गरी मबगो बमोखजम जररबाना गररनेछ।

(ि)

सरकारी, सामुदावयक िथा मनजी िेरका अस्पिाल बाहेक कानून बमोखजम दिान
भएका अन्त्य सं घ, सं स्था, कम्पनी वा उद्योगले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा
जनसं ख्या मन्त्रालयको मसफाररसमा सो मन्त्रालयले िोकेको मापदण्ड अनुसारको
िण्ड (क) को उपिण्ड (आ) बमोखजमको शिनका अधीनमा रही पैठारी गने
एम्बुलेन्त्स र शववाहन एक एक थान।
यसरी सुववधामा पैठारी भएको एम्बुलेन्त्स र शववाहन दश वर्न पुरानो भई वा दुघट
न ना
वा अन्त्य कुनै कारणले प्रयोग गनन नसक्ने भएमा सम्बखन्त्धि यािायाि व्यवस्था
कायानलयबाट त्यसलाई परु (स्क्र्याप) गरी दिान िारे ज गराई सोको प्रमाण पेश
गरे मा सोको सट्टा अको एम्बुलेन्त्स र शववाहन पैठारी गदान समेि यो सुववधा
ददइनेछ।
यस िण्ड बमोखजम मसफाररस गदान नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या
मन्त्रालयले उि सं स्थाले त्यसभन्त्दा अखघ यस्िो सुववधा उपभोग नगरे को वा गरे को
भए सो सुववधामा पैठारी गरे को एम्बुलेन्त्स र शववाहन परु (स्क्र्याप) गरी दिान
िारे ज गरे को व्यहोरा उि मसफाररसपरमा िुलाउनु पनेछ।

(ग)

सरकारी

अस्पिालले

नेपाल

सरकार,

स्वास्थ्य

िथा

जनसं ख्या

मन्त्रालयको

मसफाररसमा पैठारी गने सो मन्त्रालयले िोकेको मापदण्ड अनुसारका एम्बुलेन्त्स र
शववाहन।
(घ)

औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए िापमन दे शको
आन्त्िररक िथा बाह्य कारणले राम्रोसाँग चल्न नसकी ठू लो नोक्सानी व्यहोनुन परे का
उद्योगको प्रविनन िथा सुधारको लामग नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना
288

www.lawcommission.gov.np
प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई रूग्ण उद्योग घोर्णा गरी त्यस्िा उद्योगलाई सोही
सूचनामा िोवकएको मनकायको मसफाररसमा त्यस्िा रूग्ण उद्योगको पुनस्थानपनाको
ु ान।
लामग पैठारी गने भाग ८४ अन्त्िगनि पने औद्योमगक मेखशनरी र पाटनपज
(ङ)

पशु सेवा ववभागको मसफाररसमा दे हाय बमोखजमका मालवस्िुाः
(अ)

दाना िथा पशुपन्त्छी उद्योग एवं वफड सखप्लमेन्त्ट उत्पादन गने उद्योगले
पैठारी गने भाग २८ र २९ मा पने कच्चा पदाथन िथा सहायक कच्चा
पदाथन

एवं

शीर्नक

३९.२३,

४८.१९,

६३.०५

र

उपशीर्नक

८३०९.९०.९० मा पने प्यावकङ्ग मेटेररयल,
यसरी मसफाररस गदान एक आमथनक वर्नमा िपि हुन सक्ने पररमाण
एकैपटक मसफाररस गनन सक्नेछ। यस्िो सुववधा अनुसार पैठारी गने कच्चा
पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन एवं उद्योगको ट्रेडमाकन अवङ्कि प्यावकङ्ग
मेटेररयलको मसफाररस गदान पशु सेवा ववभागले िपि अनुपाि र मबिी एवं
ववदे श मनकासी भएको पररमाणको आधारमा गनुन पनेछ।
(आ) नश्ल सुधारको लामग ववदे शबाट पैठारी गररने उपशीर्नक ०५११.१०.०० मा
पने उन्नि जािका चौपायाको वीयन (मसमेन) र पशुको भ्रण।
ु
(च)

नेपाल सरकार, वन िथा वािावरण मन्त्रालयको मसफाररसमा उद्योगले प्रदू र्ण
मनयन्त्रणका लामग पैठारी गने उपशीर्नक ८४२१.३९.०० मा पने मेखशन र
उपकरण,

(छ)

वैकखल्पक उजान प्रविनन केन्त्रको मसफाररसमा दे हाय बमोखजमका मालवस्िुाः(अ)

वैकखल्पक उजानको स्रोि, जस्िै हावाबाट ववद्युि उत्पादन गने उपशीर्नक
८५०२.३१.०० मा पने हावा मील र उपशीर्नक ८५०३.००.०० मा पने
ु ान,
हावा ममलका एसेसररज र पाटनपज

(आ)

दरबन्त्दीमा माफी जमनए बाहे कका सौयन शखिबाट ववद्युि उत्पादन गनन प्रयोग
हुने मनम्न उपकरणाः(१)

उपशीर्नक ८५०४.४०.९० मा पने सोलार चाजन कन्त्ट्रोलर,
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(२)

उपशीर्नक ७८०१.९१.०० मा पने एखण्टमोमनयल मलड एल्वाय
इन्त्गट, उपशीर्नक ७८०१.१०.०० र ७८०१.९९.०० मा पने
मलड; उपशीर्नक ८५०७.९०.०० मा पने व्याट्री वक्स, सेपरे टर र
ट्यूवलर व्याग,

(३)

उपशीर्नक ८४१३.७०.९९ मा पने व्याट्रीबाट चल्ने पानी िान्ने
पम्प (डी.सी. पम्प),

(४)

असी प्रमिशिभन्त्दा बढी िमिा भएको उपशीर्नक ८५०४.४०.९०
मा पने सोलार इन्त्भटनर,

(५)

सौयन टु कीमा प्रयोग हुने १२ भन्त्दा कम भोल्ट र १० भन्त्दा कम
एम्पीयर िमिाका उपशीर्नक ८५०७.६०.०० मा पने मलमथयम
आयन व्याट्री।

(इ)

गोबर

ग्यााँस

लगायि

बायोग्यााँसका

लामग

आवश्यक

पने

उपशीर्नक

८४८१.१०.०० मा पने मेन ग्यााँस भल्भ िथा बायो ग्यााँसमा प्रयोग हुने
अन्त्य भल्भ र उपशीर्नक ७३०७.२३.०० मा पने
उपशीर्नक

७३०७.९९.०० मा पने एल्वो, उपशीर्नक ३९१७.३९.०० मा

पने ग्यााँस पाइप, उपशीर्नक
उपशीर्नक

मिनका वफवटङ्ग,

५९०८.००.००

९०२८.१०.०० मा पने ग्यााँस गेज,
मा

पने

गोबर

ग्यााँस

बत्ती,

उपशीर्नक

८३०७.९०.०० मा पने ग्यााँस टे प (ब्रास), उपशीर्नक ७३२१.११.०० मा
पने गोबर ग्यााँस च ुल्हो र उपशीर्नक ७३२१.९०.०० मा पने मिनका
ु ान, उपशीर्नक
पाटनपज

७३०७.९२.०० मा पने ररडक्सन एल्वो र उपशीर्नक

४००९.३१.०० मा पने रवर होज पाइप,
(ई)

गोबरबाट ववद्युि उत्पादन गननका लामग ब्याट्री बनाउने उद्योगले पैठारी गने
सो ब्याट्री बनाउन चावहने आवश्यक कच्चा पदाथन भनी उद्योग ववभाग वा
घरे ल ु िथा साना उद्योग ववभागबाट मसफाररस भई आएका उद्योगको वावर्नक
िमिा र स्वीकृि स्कीममा िोवकएको पररमाणसम्मका कच्चा पदाथन,
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(उ)

बायो उजानमा आधाररि उपशीर्नक ७३२१.१९.०० मा पने बायो स्टोभ
(राइस हस्क स्टोभ), उपशीर्नक

७३२१.९०.०० मा पने वेकेलाइट

हेन्त्डल र उपशीर्नक ८४१४.५९.०० मा पने हाईस्पीड डी.सी. पंिा,
(ऊ)

जैववक इन्त्धन (ठोस, िरल िथा ग्यााँस) उत्पादनको प्रयोजनको लामग पैठारी
हुने

उपशीर्नक

८४१९.३९.००

मा

पने

ड्रायर,

उपशीर्नक

८४१७.८०.०० मा पने कावोनाइजेशन फनेश, उपशीर्नक ८४७९.८९.७०
मा पने मब्रकेट मेमसन
उपशीर्नक

लगायिका जैववक इन्त्धन उत्पादन गने मेखशनरी,

८४७९.८२.००

मा

पने

ममक्सर

मेखशन,

उपशीर्नक

८४१६.२०.०० मा पने उड पेलेट बननर, उपशीर्नक ८४१९.११.०० मा
ु ान र भाग २८, २९ र ३८
पने बायोमास ग्यामसफायर िथा मिनका पाटनपज
मा पने रसायन।
(ए)

सौयन ऊजानबाट मार सञ्चालन हुने िथा सौयन िाप उजान उत्पादनमा प्रयोग
हुने मनम्न उपशीर्नकमा पने मालवस्िुाः
७४१०.२१.००, ७६०७.१९.००, ८४०३.१०.००, ८४०३.९०.००,

(ज)

नेपाल

८४१२.८०.००,

८४१९.३१.०० र ८५१६.६०.००

सरकार,

िथा

स्वास्थ्य

जनसं ख्या

मन्त्रालयको

मसफाररसमा

सरकारी,

सामुदावयक िथा मुनाफा वविरण नगने अस्पिालले पैठारी गने मृगौला उपचारमा
प्रयोग हुने उपशीर्नक

९०१८.९०.०० मा पने हेमो डायलाइमसस मेखशन,

डाइलामसस ररप्रोसेसर, डायलाइजर र यसको ट्यूववङ्ग; उपशीर्नक ९४०२.९०.००
मा पने डाइलामसस बेड िथा कुसी, मुटुको रोग मनदान िथा उपचारमा प्रयोग हुने
उपशीर्नक ९०१८.१२.०० मा पने इकोकामडनयोिाफ; उपशीर्नक ९०१८.९०.००
मा पने मभमडयो स्कोप, क्याथल्याव, हटन लङ्ग मेखशन र मडफ्रीमब्रले टर, क्यान्त्सर रोगको
मनदान िथा उपचारमा प्रयोग हुने उपशीर्नक

९०२२.१२.०० मा पने पोखजट्रोन

इममशन टोमोिाफी (पेट) स्क्यान मेखशन, कम्प्यूटेड टोमोिाफी (मस.टी.) स्क्यान
मेखशन, मेमोिाफी; उपशीर्नक

९०२२.२१.०० मा पने ब्रे सीथेरापी र मलमनयर

एखक्सलरे टर; रोग मनदानमा प्रयोग हुने उपशीर्नक

९०१८.१९.०० मा पने फ्लो

साइटोममटर, नेक्स्ट जेनेरेशन मसक्वेन्त्सर, प्रोवटन माइिोएरी प्ले टफनम र मखल्टप्ले क्स
ररयल टाइम वप.सी.आर., हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेष्ट्री एनालाइजर,
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खक्लमनकल

केमेष्ट्री

एनालाइजर

र

इम्यूनोकेमेष्ट्री

एनालाइजर;

उपशीर्नक

९०१८.१३.०० मा पने म्याग्नेवटक ररजोनेन्त्स इमेखजङ्ग (एम.आर.आई.) मेखशन,
(ि)

नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको मसफाररसमा पशुपन्त्छी
पालन उद्योग, कृवर् फमन िथा कम्पनी एवं कृवर् सहकारी सं स्थाले पैठारी गने
कृवर्जन्त्य उत्पादन, सुरखिि गनन मनमानण गररने शीि भण्डारको लामग आवश्यक पने
उपशीर्नक ८४१४.३०.०० मा पने कम्प्रेसर, उपशीर्नक ८४१५.८३.१० मा एयर
ह्याण्डमलङ्ग

यूमनट,

उपशीर्नक

८४१८.६९.1०

मा

पने

खचलर,

उपशीर्नक

८४१९.५०.०० मा पने िाप ववमनमय इकाईहरु, उपशीर्नक ८४८१.८०.९० मा
पने भल्भ एवं उपशीर्नक ३९२१.९०.९० मा पने थमोकोल,

शीर्नक ३९.२० र

३९.२१ मा पने कुिुरा पालनको लामग आवश्यक पने ववशेर् प्रकारको प्लावष्टक
मसट र उपशीर्नक ४८१९.१०.१० र ३९२३.१०.२० मा पने अण्डा राख्ने िेट र
च्याउको बीउ उत्पादनमा प्रयोग हुने उपशीर्नक ९४०३.२०.०० मा पने बीउ राख्ने
ु ,
एस एस वाल टे बल
(ञ)

प्लाण्ट क्वारे खन्त्टन

एवं

ववर्ादद

व्यवस्थापन

केन्त्रको मसफाररसमा पैठारी हुने

बालीनालीको लामग मार प्रयोग हुने उपशीर्नक ३८०८.९१.९० मा पने कीटनाशक,
उपशीर्नक ३८०८.९२.०० मा पने ढु सीनाशक, उपशीर्नक ३८०८.९३.१० मा पने
िारपािनाशक,

उपशीर्नक

३८०८.९९.००

मा

पने

मुसानाशक

और्मध

र

पशुपन्त्छीको जैववक सुरिाका लामग आवश्यक उपशीर्नक ३८०८.९४.९० मा पने
मनसं िामक

(मडस्ईन्त्फेक्टे न्त्ट),

पानी

सफा

गने

(वाटर

सेमनटाइजर),

पानी

अखम्लकरण गने (वाटर एमसडीफायर) िथा उखल्लखिि मालवस्िु उत्पादन गने
उद्योगले उि केन्त्रको पररमाण र अवमध िोमलएको मसफाररसका आधारमा पैठारी
गने कच्चा पदाथन,
(ट)

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयको मसफाररसमा पैठारी हुने दे हाय
बमोखजमका मालवस्िुाः(अ)

सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त िथा सामुदावयक अस्पिालले पैठारी गने
भाग ८४ र ९० का और्धीय एवं शल्यखचवकत्सा सम्बन्त्धी यन्त्र उपकरण
िथा औजार, मुटुमभर प्रत्यारोपण गररने उपशीर्नक ९०२१.९०.३० मा पने
भल्भ र स्टे ण्टहरू, उपशीर्नक ९०२१.५०.०० मा पने पेस मेकर,
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िर यसरी पैठारी गरे का मालवस्िु वारे ण्टी वा ग्यारे ण्टीको अवमधमा
पैठारी गरे को मममिले एक वर्नमभर ममनि गनन लै जााँदा वा ममनि गरी ल्याउाँदा
वा सोको सट्टा सोही प्रकारको अको मालवस्िु पैठारी गदान त्यसमा भन्त्सार
महसुल पूणन छु ट हुनेछ।
(आ)

सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त, सामुदावयक िथा गैरसरकारी अस्पिालले
ाँ ा उपचारको प्रयोगमा आउने इण्ट्राओकुलर ले न्त्स उत्पादन
पैठारी गने आि
गनन

आवश्यक

पने

उपशीर्नक

३९२६.९०.३९,

९००१.१०.००, ९००१.२०.०० र

३९२६.९०.९९

९००१.९०.०० मा पने कच्चा

ु ान।
पदाथन र मिनका सहायक सामिी; यन्त्र उपकरण र मिनका पाटनपज
(ठ)

गाउाँपामलकाको हकमा सम्बखन्त्धि गाउाँपामलका र नगरपामलकाको हकमा सम्बखन्त्धि
नगरपामलकाको मसफाररसमा उपशीर्नक ८४२१.२१.०० मा पने ढलको फोहोर पानी
प्रशोधनको लामग पैठारी हुने वट्रटमेण्ट प्लान्त्ट, मेखशनरी र सं यन्त्र,

(ड)

सम्बखन्त्धि स्थानीय िहको मसफाररसमा फोहरमैला सङ्कलन गरी पुनाः उत्पादन गने उद्योगले
पैठारी गने उपशीर्नक ८४७९.८९.४० मा पने गावे ज कम्प्याक्टर मेखशन, उपशीर्नक
७३०९.००.०० मा पने गावेज कन्त्टे नर, िथा उपशीर्नक ८४७९.८९.३० मा पने फोहर
मैला प्रशोधन गरी पुनाः उत्पादन गने मेखशनरी,

(ढ)

ववदे शी मनयोग िथा दािृ सं स्थाले कूटनीमिक सुववधा वा महसुल सुववधामा पैठारी
गरी

कुनै

आयोजनाको

स्वीकृि

वावर्नक

कायनिम

अनुरूप

आयोजनालाई

नै

हस्िान्त्िरण गरी सरकारी नम्बर प्ले टमा पररविनन गने वा कुनै आयोजनाको नाममा
पूणन वा आंखशक महसुल सुववधामा (लगि वा बैङ्क ग्यारे ण्टीमा पैठारी भएको बाहेक)
पैठारी भएका र आयोजना समामप्तपमछ नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्वीकृमि
मलई सरकारी नम्बर प्ले टमा पररविनन गने गरी सरकारी मनकायलाई हस्िान्त्िरण गने
वा स्वीकृमि प्राप्त कम्िीमा १५ शैयाभन्त्दा बढी िमिाका गैरनाफामुिी सामुदावयक
अस्पिाललाई हस्िान्त्िरण गने सवारी साधन,
िर उत्पादन मममिले १० वर्न नाघेका सवारी साधनलाई यो सुववधा ददइने
छै न।
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(ण)

और्मध व्यवस्था ववभागको मसफाररसमा और्मध उद्योगले पैठारी गने भाग २८, २९
र ३८ मा पने कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन र रासायमनक पदाथन; शीर्नक
११.०८ का सबै उपशीर्नकमा पने माड (स्वेिसार), उपशीर्नक

१३०२.१९.००

मा पने जमडबुटीका सार, शीर्नक १५.२१ मा पने मौरीको वनस्पमि िथा अन्त्य मैन,
उपशीर्नक १७०१.१४.९० मा पने उिुको अन्त्य खचनी, उपशीर्नक १७०२.११.००
मा पने ल्याक्टोज, उपशीर्नक १७०२.३०.१०
ग्लुकोज,

उपशीर्नक

१७०२.३०.३०

मा

र १७०२.३०.२० मा पने
पने

डे क्स्ट्रोज

र

उपशीर्नक

१७०२.९०.९० मा पने फ्रुक्टोज वा अन्त्य खचनी, उपशीर्नक १९०५.९०.४० मा
पने और्मध भनन हुने िाली क्याप्सुल (एम्टी क्यासे), उपशीर्नक २२०७.१०.१० र
२२०७.२०.९० मा पने इथानोल, उपशीर्नक २२०७.१०.२० र २२०७.२०.१०
मा पने रे खक्टफाइड खस्प्रट, उपशीर्नक २५१९.९०.०० मा पने म्याग्नेमसयम
अक्साइड, शीर्नक २७.१२ मा पने ह्वाइट सफ्ट प्यारावफन र पेट्रोमलयम जेली,
शीर्नक ३२.०३ र ३२.०४ का सबै उपशीर्नकमा पने रङ्ग, शीर्नक ३२.०५ मा पने
कोवटङ्ग

मेटेररयल्स,

उपशीर्नक

३३०१.९०.००

मा

पने

एसेखन्त्सयल

आयल,

उपशीर्नक ३३०२.९०.०० मा पने सुगन्त्धयुि ित्व, शीर्नक ३४.०२ मा पने
वटवइन

८०

सोमडयम

लौरे ल

सल्फेट,

उपशीर्नक

३४०४.२०.००

र

३४०४.९०.०० मा पने मैन, उपशीर्नक ३५०१.९०.०० मा पने सोमडयम
केमसनेट, उपशीर्नक ३५०७.९०.०० मा पने इन्त्जाइम, उपशीर्नक ३९०५.९९.००
मा

पने

पोमलमभनायल

वपरालोडोन

(मभनायल

एमसटे ड)

एमसटे ड,

उपशीर्नक

३९०६.९०.०० मा पने कारबोमसन, उपशीर्नक ३९१०.००.०० मा पने प्राथममक
ु ोज, शीर्नक
रुपका मसमलकनहरु, शीर्नक ३९.१२ मा पने माइिोविखस्टलाइन सेलल
३९.१४ मा पने को-पोमलमर टे ष्ट मेवकङ्ग, उपशीर्नक ४०१४.९०.०० मा पने रबर
स्टोपर, उपशीर्नक ४८२१.१०.०० मा पने ले बल, उपशीर्नक ७०१०.१०.०० मा
पने एम्पुल, उपशीर्नक

७६१२.१०.०० मा पने आल्मोमनयमका लचकदार ट्युव

िथा उपशीर्नक ८३०९.९०.1० मा पने पी.पी.क्याप; शीर्नक ३९.२०, ३९.२१ र
४८.१९ का सबै उपशीर्नक एवं उपशीर्नक ३९२३.१०.१०, ३९२३.१०.९०,
३९२३.३०.९०,

३९२३.५०.००,

७०१०.९०.००,

७६०७.११.००,

७६०७.१९.००, ७६०७.२०.०० र ९६०२.००.०० मा पने प्यावकङ मेटेररयल
िथा उपशीर्नक ३९२६.९०.९९ मा पने १५ एम.एल. सम्म िमिाका मेजररङ्ग
कपहरू,
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यस्िो मसफाररस गदान और्मध व्यवस्था ववभागले कच्चा पदाथनको िपि
अनुपाि, स्वदे शमा हुने उपभोग एवं ववदे शमा भएको मनकासीको आधारमा एक
आमथनक वर्नको लामग चावहने पररमाण एकैपटक मसफाररस गनन सक्नेछ।
(ि)

लगानी बोडनबाट स्वीकृि हुने जलववद्युि आयोजनाको हकमा सो बोडनको र अन्त्य
जलववद्युि आयोजनाको हकमा ववद्युि ववकास ववभागको मसफाररसमा सम्बखन्त्धि
जलववद्युि आयोजना वा सोको ठे केदारले पैठारी गने जलववद्युि उत्पादन, प्रसारण,
वविरण, सञ्चालन वा सम्भारका लामग आवश्यक पने मनमानण उपकरण, मेखशनरी
ु ान र वैकखल्पक ऊजान प्रविनन केन्त्रको मसफाररसमा
औजार र सोको सम्बखन्त्धि पाटनपज
सौयन िथा वायु उजानबाट ववद्युि उत्पादन, प्रसारण, वविरण, सञ्चालन वा सम्भारको
लामग आवश्यक पने मनमानण उपकरण, मेखशनरी औजार र सोको सम्बखन्त्धि
ु ानहरू,
पाटनपज

(थ)

बीउ

बीजन

गुणस्िर

मनयन्त्रण

केन्त्रको

मसफाररसमा

पैठारी

हुने

उपशीर्नक

१००१.११.०० मा पने गहुाँको बीउ, उपशीर्नक १००५.१०.०० मा पने मकैको
बीउ,

उपशीर्नक

१००६.१०.१०

१२०९.९१.१०,
१२०९.९१.५०

१२०९.९१.२०,

मा

पने

धानको

१२०९.९१.३०,

बीउ,

उपशीर्नक

१२०९.९१.४०,

र १२०९.९१.९० मा पने िरकारीको बीउ िथा उपशीर्नक

१२०९.२१.००,

१२०९.२२.००,

१२०९.२३.००,

१२०९.२४.००,

१२०९.२५.०० र १२०९.२९.०० मा पने ववमभन्न उन्नि जािका घााँसका बीउ,
(द)

नेपाल सरकार, वन िथा वािावरण मन्त्रालयको मसफाररसमा पैठारी हुने सफा
टे म्पोमा प्रयोग गररने उपशीर्नक ८५०७.२0.00 मा पने मडप साइकल मलड एमसड
व्याट्री र काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चामलि सफा टे म्पोमा प्रयोग हुने उपशीर्नक
८५०७.60.00 मा पने मलमथयन आयन व्याट्री,

(ध)

पर-पमरका प्रकाशन गनन स्वीकृमि प्राप्त सञ्चार गृहले नेपाल सरकार, सञ्चार िथा
सूचना प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररसमा पैठारी गने उपशीर्नक ४८०१.००.०० मा
पने अिवारी कागज,

(न)

नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको मसफाररसमा कृवर्, वागवानी
िथा पुष्प फामनले पैठारी गने उपशीर्नक ९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मा
पने मिन हाउस र मसाँचाइमा प्रयोग हुने शीर्नक ३९.१७ र ७३.०६ मा पने पाइप,
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शीर्नक 39.17 र ७३.०७
८४१३.७०.९१,

मा पने पाइप जडान, उपशीर्नक ८४१३.७०.१९,

८४१३.७०.९२ र ८४१३.७०.९९

िथा ८४१३.८१.००

मा पने पानी िान्ने पम्प।
(प)

सम्बखन्त्धि स्थानीय िहको मसफाररसमा फलफूल, पुष्प िथा िरकारी सम्बन्त्धी नसनरी
फमनहरुले पैठारी गने शीर्नक ३९.२० र ३९.२१ मा पने यूभीप्लावष्टक वफल्म,
उपशीर्नक ३९२६.९०.९९ र ६३०७.९०.९० मा पने ईन्त्सेक्ट नेट, उपशीर्नक
६००५.३५.०० मा पने थमनलखस्िन सेट, मिनहाउसमा प्रयोग हुने शीर्नक ६०.०५
मा पने एिोनेट र उपशीर्नक ९४०६.१०.१० र ९४०६.९०.१० मा पने मिन
हाउस।

(फ)

आयुवेद िथा वैकखल्पक खचवकत्सा ववभागको मसफाररसमा आयुवेददक और्मध उत्पादन
गने उद्योगले आयुवेददक और्मध उत्पादन गनन पैठारी गने कच्चा पदाथन।

(३)

भन्त्सार महसुल आंखशक छु ट हुनाःे (क)

मसी

बनाउने

उद्योगले

२८२१.१०.०० मा पने

उद्योग

ववभागको

मसफाररसमा

पैठारी

गने

उपशीर्नक

आइरन अक्साइड, उपशीर्नक २९०५.३२.०० मा पने

प्रोवपमलन ग्लाइकोल, शीर्नक ३२.०४ र ३२.०६ मा पने वणनक (वपगमेण्ट),
उपशीर्नक ३८१४.००.०० मा पने सोलभेन्त्ट, शीर्नक ३८.२४ मा पने रसायन,
भाग ३९ मा पने पोमलमरमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(ि)

नेपाल सरकार, सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररसमा स्वदे शी मुरण
(प्रेस)

उद्योगले

आफ्नो

उद्योगको

प्रयोगको

लामग

पैठारी

गने

उपशीर्नक

३२१५.१९.०० मा पने मसीमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट
हुनेछ।
(ग)

पयनटन ववभागको मसफाररसमा ट्रेवकङ्ग एजेन्त्सीले आफ्नो प्रयोजनको लामग पैठारी गने
उपशीर्नक

६३०६.२२.००

र

६३०६.२९.००

मा

पने

पाल,

उपशीर्नक

५६०७.५०.०० मा पने क्लाइखम्बङ्ग रोप, क्लाइखम्बङ्गमा मार प्रयोग हुने मालवस्िु,
ववशेर्

प्रकारका

क्याखम्पङ

िोकरी

िथा

उपशीर्नक

८२१५.२०.००

र

८२१५.९९.०० मा पने कटलरी र उपशीर्नक ४२०२.९१.००, ४२०२.९२.००,
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४२०२.९९.१० र ४२०२.९९.९०

मा पने रूकस्याक, क्याम्पन र वपटन,

पवहलो पटक पैठारी गदान पााँच प्रमिशिमार भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
यस्िा एजेन्त्सीले नेपाल सरकार, सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररसमा
पैठारी गने सञ्चार उपकरणमा समेि लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट
हुनेछ। यसरी पैठारी हुने मालवस्िुमध्ये क्याखम्पङ िोकरी र कटलरीमा ट्रेवकङ्ग
एजेन्त्सीको नाम र खचन्त्ह अवङ्कि भएको हुन ु पनेछ।
(घ)

पयनटन ववभागको मसफाररसमा जलयाराको व्यवसाय गने राखफ्टङ्ग सेवा सञ्चालन गने
व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लामग उपशीर्नक ६५०६.१०.०० मा पने
हेलमेट एकसय थान र उपशीर्नक ३९२३.१०.९० मा पने वाटर प्रफ
ु क्यामरा
कण्टे नर दश थान पवहलो पटक पैठारी गदान भन्त्सार महसुल पााँच प्रमिशि लाग्नेछ।

(ङ)

नेपालमा छााँयाङ्कन गररएको शीर्नक ३७.०६ मा पने वफल्म डे भलप गनन वा प्रशोधन
गनन वा प्रदशनन गनन अस्थायी मनकासी गनुन परे मा चलखचर ववकास बोडनको
मसफाररसमा भन्त्सार महसुल नमलई लगिमा रािी मनकासी गनन ददइनेछ। यस्िो
मसनेमा पुनाः पैठारी गदान प्रमि मसनेमा पााँच हजार रूपैंयााँ भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
ववदे शमा प्रदशननका लामग लमगएको मसनेमा वफिान ल्याउाँदा भने भन्त्सार महसुल लाग्ने
छै न।
िर ववदे शी चलखचर नेपालमा प्रदशननको लामग पैठारी गदान प्रमि चलखचर
बीस हजार रूपैयााँ भन्त्सार महसुल लाग्नेछ। नेपालमा चलखचर छााँयाङ्कन गननको
लामग ववदे शी नागररकले आफूसाँग ल्याउने िथा नेपाली नागररकले ववदे शमा चलखचर
छााँयाङ्कन गननको लामग आफूसाँग लै जाने चलखचर सम्बन्त्धी यन्त्र उपकरण र सोसाँग
सम्बखन्त्धि मालवस्िु चलखचर ववकास बोडनको मसफाररसमा पमछ वफिान लै जाने वा
वफिान ल्याउने शिनमा भन्त्सार महसुल नमलई लगिमा रािी पैठारी वा मनकासी गनन
ददन सवकनेछ।

(च)

स्थायी स्वीकृि प्राप्त ट्राभल एजेन्त्सी, ट्रेवकङ्ग एजेन्त्सी, राखफ्टङ्ग एजेन्त्सी र िारे िथा
ररसोटन होटलले नेपाल सरकार, सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयको
मसफाररसमा

पैठारी

८७०२.३०.१०

र

गने

उपशीर्नक

८७०२.९०.१०

८७०२.१०.१०,
मा

पने

लक्जरी

८७०२.२०.१०,
कोच;

उपशीर्नक

८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा पने
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माइिोबस; र उपशीर्नक ८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२०

र

८७०२.९०.२० मा पने ममनीबसमध्ये जम्मा दुई थानमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा
पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ।
िर यसरी पैठारी हुने सवारी साधन पैठारी भएको आठ वर्नसम्म मनजी
सवारीको रूपमा दिान गनन वा नामसारी गनन नपाइने र सवारी साधनमा बावहरपदट्ट
त्यस्िा एजेन्त्सी वा होटलको नाम ले खिएको हुन ु पनेछ। यस्िा सवारी साधन आठ
वर्न नपुगी नामसारी गरे मा मनयमानुसार पूरै भन्त्सार महसुल लाग्नेछ र आठ वर्नपमछ
नामसारी भएमा भन्त्सार महसुल लाग्ने छै न। एकपटक यस्िो सुववधा उपभोग
गररसकेको आठ वर्न व्यमिि गररसकेपमछ मार पुनाः यस्िो सुववधा प्रदान गररनेछ।
(छ)

िारे होटल वा ररसोटनले स्वीकृि योजना अनुसार होटे लको मनमानणका लामग पयनटन
ववभागको मसफाररसमा पवहलो पटक पैठारी गदान मनम्न उपशीर्नकमा पने मालवस्िुमा
लाग्ने भन्त्सार महसुलको पचास प्रमिशि छु ट ददइनेछ।
उपशीर्नक

९४०३.१०.००,

९४०३.५०.००,
९४०३.८३.००,

९४०३.२०.९०,

९४०३.६०.००,
९४०३.८९.००,

९४०३.४०.००,

९४०३.७०.९०,
९४०४.१०.००

९४०३.८२.००,

मा

पने

फमननचर

एवं

वफक्चसन; शीर्नक ३२.०८, ३२.०९ र ३२.१० अन्त्िगनिका सबै उपशीर्नकहरूमा
पने

रङ्गहरू;

उपशीर्नक 5702.32.00,

5702.49.00,

5702.50.00,

5702.39.00,
5702.92.00,

5702.42.00,
5702.99.00,

5703.20.00, 5703.30.00, 5703.90.10 र 5703.90.90 मा पने
कापेट;

उपशीर्नक

8536.10.00,

8536.20.00,

8536.30.00,

8536.49.00,

8536.61.00,

8539.10.00,

8539.21.00,

8539.22.00,

8539.29.0,0

8539.31.00,

8539.32.00,

8539.39.00, 8539.41.00, 8539.49.00, 8539.90.00 मा पने
इलेखक्ट्रक इन्त्स्टलेशन; उपशीर्नक ८४५१.१०.०० मा पने ड्राइखक्लमनङ्ग मेखशन,
उपशीर्नक

6302.31.00,

6302.32.00,

6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00
मालवस्िु;

उपशीर्नक

उपशीर्नक

८४१४.१०.०० मा पने पम्प, उपशीर्नक

डोर

लक्स;

8414.30.00,

उपशीर्नक
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मा पने

8414.40.00

८५०४.३३.००

मा

6302.39.00,
मा

हाउसवकवपङ्गका
पने

कम्प्रेशर;

८३०१.४०.०० मा पने
पने

टान्त्सफमनर;

उपशीर्नक
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8502.12.00, 8502.13.00, 8502.20.00 मा पने जेनेरेटसन; उपशीर्नक
८२१४.९०.००,
8215.99.00

8215.10.00,
पने

िकरी

एवं

8215.20.00,
कटलरी;

8215.91.00,

उपशीर्नक

7013.10.00,

7013.22.00,

7013.28.00,

7013.33.00,

7013.37.00,

7013.41.00,

7013.42.00,

7013.49.00,

7013.91.00

7013.99.00 मा पने
ु वेयर; उपशीर्नक
टे वल

ग्लासवेयर; उपशीर्नक

७३२३.९३.०० मा पने

६९१०.१०.०० र ८४८१.८०.९० मा पने सेमनटरी

वफवटङ्ग।
ु वेयर,
मामथ उखल्लखिि मालवस्िुमध्ये िकरी, ग्लासवेयर, कटलरी, टे वल
सेमनटरी वफवटङ्ग र मलनेन्त्समा होटे लको नाम र खचन्त्ह अवङ्कि भएको हुन ु पनेछ।
(ज)

नेपाल

सरकार,

सामुदावयक

वा

स्वास्थ्य
मुनाफा

िथा
वविरण

जनसं ख्या
नगने

मन्त्रालयको
अस्पिालले

मसफाररसमा
पैठारी

गने

सरकारी,
उपशीर्नक

८७०२.१०.३०, ८७०२.२०.३०, ८७०२.३०.३० र ८७०२.९०.३० मा पने
माइिोबस िथा उपशीर्नक ८७०२.१०.२०, ८७०२.२०.२०, ८७०२.३०.२० र
८७०२.९०.२० मा पने ममनीबसमा दे हाय बमोखजम भन्त्सार महसुल छु ट ददइनेछाः(अ)

न्त्यूनिम

पन्त्र

शैयादे खि

पचास

शैयासम्म

भएको

अस्पिालको

लामग

माइिोबस वा ममनीबसमध्ये एउटा र पचास शैयाभन्त्दा बढी भएको
अस्पिालको लामग माइिोबस वा ममनीबसमध्ये जम्मा दुईवटा सवारी
साधनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट ददइनेछ।
(आ)

उपिण्ड (अ) बमोखजम सुववधामा पैठारी भएको माइिोबस वा ममनीबस
पुरानो भई प्रयोग गनन नसवकने भएमा त्यसलाई स्क्र्याप गरी सोको प्रमाण
भन्त्सार कायानलयमा पेश गरे पमछ सोही प्रकारको अको सवारी साधन पैठारी
गदान समेि यो सुववधा ददइनेछ।

(ि)

चलखचर धुलाई गने वा ध्वमन भने उद्देश्यले दिान भएका उद्योग वा कम्पनीले
चलखचर ववकास बोडनको मसफाररसमा पैठारी गने उपशीर्नक ९०१०.१०.०० मा पने
नेगेवटभ प्रोसेमसङ्ग मेखशन र फाइनल नेगेवटभ अल्ट्राखक्लमनङ मेखशन; उपशीर्नक
९०१०.५०.०० मा पने कम्प्यूटराइज्ड वप्रभ्यूएवल, मभमडयो एमसष्टसवहि कलर
एनालाइखजङ्ग (करे क्सन) मेखशन सेट, फाइनल वप्रखन्त्टङ्ग िथा फाइनल प्रोसेमसङ्ग
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मेखशन, प्रोसेसर एवं वप्रन्त्टर, एनालाइजर, स्टे नवेक, साउण्ड ररडर, मसिोमीटर, डवर,
ममक्सचर, अमडयो ममखक्सङ्ग कन्त्सोल, स्पालाइजर, ररवाइण्डर, कलर करे क्सन
समेिको टे मलमसने मेखशन, साउण्ड अखप्टकल ट्रान्त्सफररङ्ग मेखशन सेट, ररफ्ले क्टर,
वेवी, सुपर मल्टी-१०, मल्टी-२० सोलार, एच.एम.आई, रे खक्टफाइनस, प्रोजेक्ट
कन्त्सोल, मडखजटल वफल्म सवनर, सवउफसन, वफल्म प्लाटसन, वफल्म अटोमेशन
इखक्वपमेण्ट्स, टे मलमसने सम्बन्त्धी उपकरण; उपशीर्नक ८५२८.४९.०० मा पने
ममनटर,

उपशीर्नक

९००७.२०.००

मा

पने

प्रोजेक्टर

र

उपशीर्नक

९००२.११.०० मा पने प्रोजेक्टर ले न्त्स, साउण्ड अखप्टकल क्यामराको ले न्त्स र
ले न्त्स;

उपशीर्नक ८४४१.१०.०० मा पने नेगेवटभ कवटङ मेखशन सेट र उपशीर्नक

८५२१.१०.०० र ८५२१.९०.०० मा पने एच.डी. टे प रे कडनर, वेटा-एस.पी.
मभमडयो रे कडनर र पी२ रे कडनर; उपशीर्नक

८५२८.५९.०० मा पने एच.डी.

मोमनटर; उपशीर्नक ८५१८.४०.०० र ८५१८.५०.०० मा पने एखम्प्लफायर;
उपशीर्नक

८५१८.२१.०० र ८५१८.२२.०० मा पने स्पीकर; र उपशीर्नक

८५२८.६९.०० मा पने वप्रन्त्ट वप्रभ्यू प्रोजेक्टर, उपशीर्नक
९००६.५३.०० मा पने क्यामराहरू, उपशीर्नक
उपशीर्नक

९००६.५१.०० र

९००२.२०.०० मा पने वफल्टर;

९००७.९१.०० मा पने क्यामेरा स्टै ण्ड, उपशीर्नक

मा पने ब्याट्री

चाजनर, उपशीर्नक

८५०४.४०.९०

८७१६.८०.०० मा पने ट्रली, उपशीर्नक

८४२६.११.०० मा पने िेन पवहलो पटक पैठारी गदान दुई दशमलव पााँच प्रमिशि
भन्त्सार महसुल मलई बााँकी भन्त्सार महसुल छु ट हुनेछ।
यसरी मसफाररस गदान चलखचर ववकास बोडनले सम्बखन्त्धि उद्योग वा कम्पनीको िमिा
र प्रयोगको आधारमा पररमाण वकटान गरी मसफाररस गनुन पनेछ।
(ञ)

नेपाल सरकार, सं स्कृमि, पयनटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयको मसफाररसमा
पवनिारोहण दलले नेपालका वहमाल आरोहण गननको मनममत्त पैठारी गने नेपालमा
िपि हुने मददरा िथा च ुरोट बाहेकका मालवस्िुहरूमा दश प्रमिशिभन्त्दा बढी
भन्त्सार महसुल लाग्ने भएमा दश प्रमिशि मार भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
यस्िा दलले पैठारी गने नेपालमा िपि नहुने मालवस्िुको हकमा दरबन्त्दी बमोखजम
लाग्ने महसुल धरौटीमा मलई मालवस्िु वफिान गरे पमछ धरौटी रकम वफिान ददइनेछ।
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(ट)

नेपाल सरकार, सञ्चार िथा सूचना प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररसमा िामीण िेरमा
सेवा पुर्र्याउने दू रसञ्चार सेवा प्रदायक वा दू रसञ्चार सेवा स्थापना गरी सञ्चालन गने
सरकारी वा मनजी िेरका मनकायले एक्सचेञ्ज स्थापना िथा नेटवकन ववस्िारका लामग
पैठारी

गने

उपशीर्नक

८५४४.२०.००

मा

पने

केवुल

िथा

उपशीर्नक

८५०७.२०.०० मा पने ब्याट्रीमा साि प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ठ)

उपशीर्नक ९०१८.३१.०० मा पने मसररन्त्ज उत्पादन गने उद्योग र प्लावष्टक दाना
प्रयोग गरी सोिै स्लाइन पानी उत्पादन गने उद्योगले आवश्यक पने पररमाणसम्मको
प्लावष्टक दानामा उद्योग ववभागको मसफाररसमा पैठारी गदान दुई दशमलव पााँच
प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ। उद्योग ववभागले यसरी मसफाररस गदान उद्योगले
उत्पादन िथा मबिी गरे को मसररन्त्ज वा स्लाइन बोिलको पररमाण, त्यस्िो वस्िु
उत्पादन गदान लाग्ने प्लावष्टक दानाको पररमाण एवं िपि अनुपाि समेिका आधारमा
एक आमथनक वर्नको लामग आवश्यक पने प्लावष्टक दानाको पररमाण एकैपटक
मसफाररस गनुन पनेछ।

(ड)

मुटुको शल्यविया गदान प्रयोग हुने उपशीर्नक ९०१८.९०.०० मा पने कष्टम
ट्यूववङ्ग प्याक (सी.वट.पी.) उत्पादन गने
आवश्यक पने

उद्योगले

आफ्नो उत्पादनको लामग

पररमाणसम्मको उपशीर्नक ३९१७.३९.०० मा पने

मेमडकल

पी.मभ.सी. ट्यूव र सोको सहायक सामिी उद्योग ववभागको मसफाररसमा पैठारी गदान
दश प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
(ढ)

एक सय वटा भन्त्दा बढी दुधालु गाई वा भैं सी पाल्ने पशु फामन र कृवर् सहकारीले
आफ्नो प्रयोजनको मनममत्त नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको
मसफाररसमा पैठारी गने शीर्नक ८७.०४ अन्त्िगनि पने जुनसुकै एउटा ढु वानीको
साधनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछ। त्यस्िो ढु वानीका
साधन पैठारी गरे का मममिले साि वर्नसम्म मबिी वविरण वा नामसारी गनन पाइने
छै न।

(ण)

खचया उद्योगले खचया ढु वानी गने प्रयोजनको मनममत्त उपशीर्नक ८७०४.२१.२० मा
पने वपकअप वा उपशीर्नक ८७०४.३२.०० मा पने मममन ट्रक नेपाल सरकार, कृवर्
िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको मसफाररसमा पैठारी गरे मा साि वर्नसम्म मबिी
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वविरण वा नामसारी गनन नपाउने गरी एक पटकका लामग दे हाय बमोखजमको
सं ख्यामा भन्त्सार महसुलमा पचास प्रमिशि छु ट हुनेछाः(अ)

दश ववगाहादे खि िीस ववगाहासम्म िेरफलमा खचया िेिी गरी खचया
उत्पादन गने उद्योगलाई एउटा,

(आ)

िीस ववगाहाभन्त्दा बढी िेरफलमा खचया िेिी गरी खचया उत्पादन गने
उद्योगलाई दुई वटा।

(ि)

नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको मसफाररसमा पशुपन्त्छी
पालन उद्योग, कृवर् फमन िथा कम्पनी एवं कृवर् सहकारी सं स्थाले पैठारी गने
कृवर्जन्त्य उत्पादन सुरखिि गनन मनमानण गररने शीि भण्डारको लामग आवश्यक पने
उपशीर्नक ३९२५.९०.२० मा पने पफ स्याण्डववच वाल एण्ड रुफ प्यानलहरुमा
दश प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।

(थ)

नेपाल सरकार, खशिा, ववज्ञान िथा प्रववमध मन्त्रालयको मसफाररसमा सामुदावयक
खशिण सं स्थाले ववद्याथी ल्याउने लै जाने प्रयोजनका लामग िीस सीटभन्त्दा बढी
िमिाको

उपशीर्नक

८७०२.१०.१०,

८७०२.२०.१०,

८७०२.३०.१०,

८७०२.४०.१०, ८७०२.९०.१० मा पने एउटा बस पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार
महसुलमा पचहत्तर प्रमिशि छु ट ददइनेछ।
यसरी पैठारी गरे को बस पैठारी गरे को मममिले दश वर्नसम्म अरु कसै लाई मबिी
वविरण वा नामसारी वा कुनै वकमसमले हक हस्िान्त्िरण गनन

पाइने छै न। दश वर्न

नपुगी मबिी वविरण वा नामसारी वा कुनै वकमसमले हक हस्िान्त्िरण गरे मा प्रचमलि
कानून बमोखजम पूरै महसुल लाग्नेछ।
(द)

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या मन्त्रालयको मसफाररसमा नेपाल सरकारबाट
स्वीकृमि प्राप्त मनजी स्वास्थ्य सं स्थाले पैठारी गने मृगौला उपचारमा प्रयोग हुने
उपशीर्नक

९०१८.९०.०० मा पने

हेमो डायलाइमसस मेखशन, डाइलामसस

ररप्रोसेसर, डायलाइजर र यसको ट्यूववङ्ग; उपशीर्नक ९४०२.९०.०० मा पने
डाइलामसस बेड िथा कुसी, मुटुको रोग मनदान िथा उपचारमा प्रयोग हुने उपशीर्नक
९०१८.१२.०० मा पने इकोकामडनयोिाफ; उपशीर्नक

९०१८.९०.०० मा पने

मभमडयो स्कोप, क्याथल्याव, हटन लङ्ग मेखशन र मडफ्रीमब्रलेटर, क्यान्त्सर रोगको मनदान
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िथा उपचारमा प्रयोग हुने उपशीर्नक

९०२२.१२.०० मा पने पोखजट्रोन इममशन

टोमोिाफी (पेट) स्क्यान मेखशन, कम्प्यूटेड टोमोिाफी (मस.टी.) स्क्यान मेखशन,
मेमोिाफी; उपशीर्नक

९०२२.२१.०० मा पने ब्रे सीथेरापी र मलमनयर एखक्सलरे टर;

रोग मनदानमा प्रयोग हुने उपशीर्नक

९०१८.१९.०० मा पने फ्लो साइटोममटर,

नेक्स्ट जेनेरेशन मसक्वेन्त्सर, प्रोवटन माइिोएरी प्ले टफनम र मखल्टप्ले क्स ररयल टाइम
वप.सी.आर., हेमाटोलोजी एनालाइजर, ब्लड केमेष्ट्री एनालाइजर, खक्लमनकल केमेष्ट्री
एनालाइजर र इम्यूनोकेमेष्ट्री एनालाइजर; उपशीर्नक

९०१८.१३.०० मा पने

म्याग्नेवटक ररजोनेन्त्स इमेखजङ्ग (एम.आर.आई.) मेखशनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा
पचास प्रमिशि छु ट हुनछ
े ।
(ध)

पशु सेवा ववभागको मसफाररसमा भेटेररनरी अस्पिालले पैठारी गने उपशीर्नक
८५४३.७०.०० मा पने मेटल मडटे क्टर, उपशीर्नक ९०१८.१२.०० मा पने
पोटे बल अल्ट्रासाउण्ड, उपशीर्नक
उपशीर्नक

९०१८.९०.०० मा पने ग्यास एनेस्थेमसया सेट,

९०२२.१४.०० मा पने एक्स-रे मेमसनमा लाग्ने भन्त्सार महसुलमा

पचास प्रमिशि छु ट हुनछ
े ।
(न)

नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको मसफाररसमा मोबाइल
भेटेररनरी सेवा प्रदान गने सं स्थाले मोबाइल भेटेररनरी सेवा सञ्चालनका लामग
आवश्यक

पने

प्रयोगशाला

िथा

डायोनोवष्टक

सुववधा

जमडि

उपशीर्नक

८७०५.९०.९० मा पने मोटरगाडी पैठारी गदान लाग्ने भन्त्सार महसुलमा पचास
प्रमिशि छु ट हुनेछ।
(प)

उद्योग ववभागको मसफाररसमा मास्क बनाउने उद्योगले सखजनकल मास्क बनाउनका
लामग

कच्चा

पदाथनको

रुपमा

पैठारी

गने

उपशीर्नक

५६०३.११.००

र

५६०३.९१.०० मा पने नबुमनएका कपडा, उपशीर्नक ५६०४.१०.०० मा पने
इलावष्टक डोरी र शीर्नक ७२.२६ मा पने खिया नलाग्ने स्पािको स्ट्रीप पैठारी गदान
पााँच प्रमिशि भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।
१६.

कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेाः दे हायका मालवस्िुहरू भारि र जनवादी गणिन्त्र चीनको स्वशामसि िेर
मिब्बिबाट पैठारी हुाँदा भन्त्सार महसुल पूणरू
न पले छु ट हुनेछ र दे हाय बमोखजमको दरमा कृवर् सुधार
शुल्क लाग्नेछाः(१)

दे हायका उपशीर्नकमा पने मालवस्िुमा पााँच प्रमिशिका दरले कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछाः
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भाग ०१
0101.21.00

0101.29.00

0101.30.00 0101.90.00 0102.21.00

0102.29.00

0102.31.00

0102.39.00 0102.90.00 0103.10.00

0103.91.00

0103.92.00

0104.10.00 0105.11.00 0105.12.00

0105.13.00

0105.14.00

0105.15.00 0106.11.00 0106.12.00

0106.13.00

0106.14.00

0106.19.00 0106.20.00 0106.31.00

0106.32.00

0106.33.00

0106.39.00 0106.41.00 0106.49.00

0302.13.00

0302.14.00

0302.19.00 0302.21.00 0302.22.00

0302.23.00

0302.24.00

0302.29.00 0302.31.00 0302.32.00

0302.33.00

0302.34.00

0302.35.00 0302.36.00 0302.39.00

0302.81.00

0303.11.00

0303.12.00 0303.13.00 0303.19.00

0303.23.00

0303.24.00

0303.25.00 0303.29.00 0303.32.00

0303.41.00

0303.42.00

0303.43.00 0303.44.00 0303.45.00

0303.46.00

0303.49.00

0303.51.00 0303.53.00 0303.54.00

0303.55.00

0303.56.00

0303.57.00 0303.59.00 0303.63.00

0303.64.00

0303.65.00

0303.66.00 0303.67.00 0303.68.00

0303.69.00

0303.81.00

0303.82.00 0303.83.00 0303.84.00

0106.90.00
भाग ०३

0303.89.00
भाग ०५
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0506.10.00

0506.90.00

भाग ०६
0601.10.00

0601.20.00

0602.10.00 0602.20.00 0602.30.00

0602.40.00

0602.90.00

0604.20.00 0604.90.00

0705.11.00

0705.19.00

0705.21.00 0705.29.00 0710.40.00

0711.20.00

0712.33.00

भाग ०७

भाग ०८
0801.12.00

0801.19.00

0804.20.10 0806.10.00 0809.10.00

0809.21.00

0809.29.00

0810.20.00 0810.40.00 0810.50.00

1001.11.00

1001.19.00

1002.10.00 1002.90.00 1003.10.00

1003.90.00

1004.10.00

1004.90.00 1005.10.00 1005.90.00

1006.10.10

1006.10.90

1007.10.00 1007.90.00 1008.10.00

1008.21.00

1008.29.00

1008.30.00 1008.40.00 1008.50.00

1008.60.00

1008.90.00

0810.60.00
भाग १०

भाग १२
1207.21.00

1207.29.00

1208.10.00 1208.90.00 1209.10.00

1209.21.00

1209.22.00

1209.23.00 1209.24.00 1209.25.00

1209.29.00

1209.30.00

1209.91.10 1209.91.20 1209.91.30
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1209.91.40

1909.91.50

1209.91.90 1209.99.00 1210.10.00

1210.20.00

1211.20.00

1211.30.00 1211.40.00 1211.50.00

1211.90.10

1211.90.90

1213.00.00 1214.10.00 1214.90.00

1401.20.00

1401.90.00 1404.20.00 1404.90.40

भाग १४
1401.10.00
1404.90.90
भाग १५
1521.90.00

रष्टव्याः
मामथ

उखल्लखिि

उपशीर्नक

१००१.११.००

मा

पने

गहुाँको

बीउ,

उपशीर्नक

१००५.१०.०० मा पने मकैको बीउ, उपशीर्नक १००६.१०.१० मा पने धानको बीउ
िथा उपशीर्नक १२०९.९१.१०, १२०९.९१.२०, १२०९.९१.३०, १२०९.९१.४०,
१२०९.९१.५०

र १२०९.९१.९० मा पने िरकारीको बीउमा बीउ बीजन गुणस्िर

मनयन्त्रण केन्त्रको मसफाररसमा पैठारी हुाँदा एक प्रमिशि कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछ।
(२)

दे हायका उपशीर्नकमा पने मालवस्िुमा नौ प्रमिशिका दरले कृवर् सुधार शुल्क लाग्नेछाःभाग ०१
0104.20.00

0105.94.00

0105.99.00

0301.11.00

0301.19.00

0301.91.00

0301.92.00 0301.93.00

0301.94.00

0301.95.00

0301.99.00

0302.11.00 0302.41.00

0302.42.00

0302.43.00

0302.44.00

0302.45.00 0302.46.00

भाग ०३
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0302.47.00

0302.49.00

0302.51.00

0302.52.00 0302.53.00

0302.54.00

0302.55.00

0302.56.00

0302.59.00 0302.71.00

0302.72.00

0302.73.00

0302.74.00

0302.79.00 0302.82.00

0302.83.00

0302.84.00

0302.85.00

0302.89.00 0302.91.00

0302.92.00

0302.99.00

0303.14.00

0303.26.00 0303.31.00

0303.33.00

0303.34.00

0303.39.00

0303.91.00 0303.92.00

0303.99.00

0304.31.00

0304.32.00

0304.33.00 0304.39.00

0304.41.00

0304.42.00

0304.43.00

0304.44.00 0304.45.00

0304.46.00

0304.47.00

0304.48.00

0304.49.00 0304.51.00

0304.52.00

0304.53.00

0304.54.00

0304.55.00 0304.56.00

0304.57.00

0304.59.00

0304.61.00

0304.62.00 0304.63.00

0304.69.00

0304.71.00

0304.72.00

0304.73.00 0304.74.00

0304.75.00

0304.79.00

0304.81.00

0304.82.00 0304.83.00

0304.84.00

0304.85.00

0304.86.00

0304.87.00 0304.88.00

0304.89.00

0304.91.00

0304.92.00

0304.93.00 0304.94.00

0304.95.00

0304.96.00

0304.97.00

0304.99.00

0401.10.00

0401.20.00

0401.40.00

0401.50.00 0407.11.00

0407.19.00

0407.21.00

0407.29.00

0407.90.00 0409.00.10

0603.12.00

0603.13.00

0603.14.00 0603.15.00

भाग ०४

भाग ०६
0603.11.00
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0603.19.00

0603.90.00

भाग ०७
0701.10.00

0701.90.00

0702.00.00

0703.10.00 0703.20.00

0703.90.00

0704.10.00

0704.20.00

0704.90.00 0706.10.00

0706.90.00

0707.00.00

0708.10.00

0708.20.00 0708.90.00

0709.20.00

0709.30.00

0709.40.00

0709.51.00 0709.59.00

0709.60.00

0709.70.00

0709.91.00

0709.92.00 0709.93.00

0709.99.00

0710.10.00

0710.21.00

0710.22.00 0710.29.00

0710.30.00

0710.80.00

0710.90.00

0711.40.00 0711.51.00

0711.59.00

0711.90.00

0712.20.00

0712.31.00 0712.32.00

0712.39.00

0712.90.90

0713.39.00

0713.40.10 0713.40.90

0713.50.00

0713.90.10

0713.90.90

0803.90.00

0804.30.00

0804.40.00 0804.50.00

0805.21.00

0805.22.00

0805.29.00

0805.40.00 0805.50.00

0805.90.00

0807.11.00

0807.19.00

0807.20.00 0808.10.00

0808.30.00

0808.40.00

0809.30.00

0809.40.00 0810.10.00

0810.30.00

0810.70.00

0810.90.10

0810.90.20 0810.90.90

भाग ०8
0803.10.00
0805.10.00

भाग ०९
0910.11.10

0910.30.10
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भाग १0
1001.91.00

1001.99.00

1006.20.00

1006.30.10 1006.30.90

1101.00.00

1102.20.00

1102.90.00

1103.11.10 1103.11.90

1103.13.00

1103.19.00

1103.20.00

1104.12.00 1104.19.00

1104.22.00

1104.23.00

1104.29.00

1104.30.00

1201.10.00

1201.90.00

1202.30.00

1202.41.00 1202.42.00

1206.00.00

1207.40.00

1207.99.00

1212.91.00 1212.92.00

1212.93.00

1212.94.00

1212.99.00

1006.40.00
भाग ११

भाग १२

भाग १७
1701.13.10

1701.14.10

भाग २३

१७.

2304.00.00

2305.00.00

2306.10.00

2306.20.00 2306.30.00

2306.41.00

2306.49.00

2306.50.00

2306.60.00 2306.90.00

भन्त्सार महसुल िथा कृवर् सुधार शुल्क पूणन छु ट हुनाःे दे हायका मालवस्िु पैठारी गदान भन्त्सार महसुल
िथा कृवर् सुधार शुल्क पूणन रूपमा छु ट हुनेछाः(क)

उपशीर्नक

०१०५.११.००,

०१०५.१२.००,

०१०५.१३.००,

०१०५.१४.००,

०१०५.१५.००, ०१०५.९४.००, ०१०५.९९.०० र ०१०६.३३.०० मा पने प्रजनन्त्का
लामग पैठारी हुने (प्यारे न्त्ट स्टक) चल्लाहरू।
(ि)

उपशीर्नक

०६०१.१०.००,

०६०१.२०.००,

०६०२.१०.००,

०६०२.२०.००,

०६०२.३०.००, ०६०२.४०.०० र ०६०२.९०.०० मा पने फलफूल िथा फूलका गाना
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िथा

जराहरू,

फलफूल

िथा

फूलका

मबरूवा

र

कलमी

मबरूवाहरू

र

उपशीर्नक

१२०९.३०.०० मा पने फूलको बीउ मबजन।
(ग)

कुिुराको दाना उत्पादन गने उद्योग वा ह्याचरी फमनहरूले पैठारी गने कुिुराको दानामा
प्रयोग हुने उपशीर्नक ०५०६.१०.०० र ०५०६.९०.०० मा पने हाडको धू लो र अवशेर्।

(घ)

नेपालमा जैववक मल उत्पादन गने गरी दिान भएका उद्योगले जैववक मलको उत्पादनका
लामग पैठारी गने उपशीर्नक २३०६.९०.०० मा पने मनमिली र अण्डीिली।

(ङ)

जैववक इन्त्धन उत्पादनको लामग पैठारी गररने उपशीर्नक १४०४.९०.९० मा पने सखजवन
(Jatropha) को दाना िथा बीउ (मसड्स्)।

(च)

पशु सेवा ववभागको मसफाररसमा नश्ल सुधारको लामग पैठारी गररने भाग १ मा पने जीववि
चौपाया पशु।

(छ)

नेपाल सरकार, कृवर् िथा पशुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयको

मसफाररसमा पैठारी गररने उन्नि

जािका फलफूलका मबरुवा।
१८.

मालवस्िुको पैठारी सम्बन्त्धी ववशेर् व्यवस्थााः (१) व्यावसावयक प्रयोजनका लामग मालवस्िु पैठारी गदान
एक पटकमा एउटा कन्त्साईनमेन्त्टबाट िोकेका वस्िु वगीकरण भागमा पने उस्िै प्रकृमिका मालवस्िु
मार पैठारी गनन पाइने गरी नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयले िोक्न सक्नेछ। यसरी िोकेको भन्त्दा
फरक वकमसमका मालवस्िु पैठारी भएको पाइएमा फरक पाएजमि मालवस्िुमा लाग्ने महसुल र सोको
शिप्रमिशि जररबाना गरी भन्त्सार अमधकृिले जााँचपास गनन सक्नेछ।
(२) व्यावसावयक प्रयोजनका लामग पैठारी हुने िाद्य सामिी वा सोको प्यावकङ्गमा
मालवस्िुको ब्राण्ड, लेवल, ले वलमा कच्चा पदाथनको ममश्रण एवं उपभोग्य मममि िथा िाद्य सामिी
बाहेकका अन्त्य ियारी मालवस्िुको हकमा सो मालवस्िु वा सोको प्यावकङ्गमा मालवस्िुको ब्राण्ड र
ले वल समेि िुलाएको हुन ु पनेछ। यस्िो वववरण निुलेको मालवस्िु र नक्कली मालवस्िु पैठारी
गरे को वा गनन िोजेको पाइएमा त्यस्िो मालवस्िु भन्त्सार अमधकृिले जफि गनेछ। यसरी जफि
गररएको मालवस्िु सडाउन लाग्ने िचन समेि पैठारीकिानबाट असुल गनेछ।
(३) नेपालमभर प्रिीिपरद्वारा पैठारी हुने मालवस्िुको हकमा प्रिीिपर िोल्दाकै अवस्थामा र
अन्त्य बैवङ्कङ्ग प्रणालीमाफनि भुिानी हुने गरी पैठारी भएको मालवस्िुहरूको हकमा प्रोफमान इन्त्भ्वाइस
िथा मिनका बीजकमा मालवस्िुको वकटानी (स्पेमसवफक) वववरण, वस्िु वगीकरण शीर्नक, प्रत्येक
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ु एवं यथासम्भव मालवस्िुको प्रकृमि अनुसार
वस्िुको प्रमि इकाई मूल्य र पररमाण, उत्पखत्तको मुलक
मोडे ल नम्बर र कम्पनी समेि िुलाउनु पनेछ। मालवस्िु धनी वा भन्त्सार एजेन्त्टले पैठारी गने
मालवस्िुको घोर्णा गदान बीजकमा उखल्लखिि मालवस्िुलाई प्रज्ञापनपरमा अलग अलग घोर्णा
(मसङ्गल इन्त्ट्री) गनुन पनेछ। मालवस्िुलाई अलग अलग घोर्णा (मसङ्गल इण्ट्री) गरे को नपाइएमा वा
प्रिीिपर, प्रोफमान इन्त्भ्वाइस िथा मिनका बीजकमा मालवस्िुको वकटानी (स्पेमसवफक) वववरण, वस्िु
ु , मालवस्िुको प्रकृमि
वगीकरण शीर्नक, प्रत्येक वस्िुको प्रमि इकाई मूल्य, पररमाण, उत्पखत्तको मुलक
अनुसारको मोडे ल नम्बर र कम्पनी जस्िा वववरण उल्ले ि गरे को नपाइएमा भन्त्सार अमधकृिले सो
बमोखजम घोर्णा गनन लगाई त्यस्िा मालवस्िुमा भन्त्सारले मनधानरण गरे को मूल्यको दुई प्रमिशि र
महसुल नलाग्ने मालवस्िु भएमा मूल्यको एक प्रमिशि थप रकम असुल गरी जााँचपास गनन सक्नेछ।
(४) ियारी मालवस्िु पैठारी गरे पमछ प्यावकङ्गमा

अमनवायन रुपमा आयािकिान र बजार

वविरकको पूरा वववरण भएको लेवल लगाएर मार बजारमा मबिीको लामग पठाउनु पनेछ।िोके
बमोखजमको मापदण्ड पूरा नगरी बजारमा पठाएको पाइएमा अनुगमन गने अमधकारीले यस्िो मालवस्िु
जफि गनन सक्नेछ।
१९.

सं वद
े नशील सूचीका मालवस्िुमा महसुल छु ट नहुनाःे साफ्टा सम्िैािा अन्त्िगनि नेपाल सरकारको
सं वेदनशील सूचीमा परे का दे हायका उपशीर्नकका मालवस्िुमा अनुसूचीको दफा ६ बमोखजम छु ट
प्रदान गररने छै न।
िर यस अनुसूचीका अन्त्य दफाहरूबाट लाग्ने भन्त्सार महसुल पूणन वा आंखशक छु ट
ददइएकोमा सोही बमोखजम हुनेछ।
ु मध्ये गैरकमववकमसि मुलक
ु को लामग लागू हुने सं वद
(१) साकन मुलक
े नशील मालवस्िुको उपशीर्नकको
सूचीाःभाग-४
0402.10

0402.21

0402.29

0405.10

0405.20

0405.90

0713.10

0713.20

0402.91

0402.99

0713.31

0713.32

भाग-७
0712.90

311

www.lawcommission.gov.np
भाग-८
0801.32

0८02.70

0802.80

0802.90

0805.10

0901.11

0901.12

0901.21

0901.22

0901.90

0902.10

0902.20

0902.30

0902.40

0908.31

0908.32

0910.91

0910.99

भाग-९

भाग-११
1107.10

1107.20

भाग-१५
1507.90

1511.90

1512.19

1514.11

1514.19

1514.91

1514.99

1515.29

1516.20

1517.10

1701.13

1701.14

1701.91

1701.99

1703.10

1703.90

1704.10

1704.90

1806.20

1806.31

1806.32

1806.90

1902.11

1902.19

1902.20

1902.30

1905.10

1905.20

1905.31

1905.32

1905.40

1905.90

2008.19

2008.93

2008.99

2009.11

भाग-१७

भाग-१८
1806.10
भाग-१९

भाग-२०

2007.99
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2009.12

2009.1९

2009.21

2009.29

2009.31

200939

2009.41

2009.49

2009.50

2009.61

2009.69

2009.७1

2009.79

2009.81

2009.89

2103.10

2103.20

2103.90

2104.10

2104.20

2106.10

2106.90

2009.90
भाग-२१

भाग-२२

2201.10

2201.90

2202.10

2202.91

2202.99

2203.00

2204.10

2204.21

2204.22

2204.29

2204.30

2205.10

2205.90

2206.00

2207.10

2207.20

2208.20

2208.30

2208.40

2208.50

2208.60

2208.70

2208.90

2401.10

2401.20

2401.30

2402.10

2402.20

2402.90

2403.11

2403.19

2403.91

2403.99

2515.12

2515.20

2516.12

2516.20

2516.90

2517.41

2517.49

2523.10

2523.21

2523.29

2523.30

2523.90

भाग-२४

भाग-२५
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भाग-२७

2710.12

2710.19

2710.20

3206.11

3206.19

3206.20

3206.41

3206.42

3206.49

3206.50

3208.10

3208.20

3208.90

3209.10

3209.90

3210.00

3304.10

3304.20

3304.30

3304.91

3304.99

3305.10

3305.20

3305.30

3305.90

3307.10

3307.20

3307.30

3307.49

3307.90

3401.11

3401.19

3401.20

3401.30

3402.11

3402.12

3402.13

3402.19

3402.20

3402.90

3405.10

3405.20

3405.30

3405.40

3405.90

3916.90

3917.10

3917.21

भाग-३२

भाग-३३

भाग-३४

भाग-३६

3605.00
भाग-३८

3814.00

3819.00

भाग-३९

3916.10

3916.20
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3917.22

3917.23

3917.29

3917.31

3917.32

3917.33

3917.39

3917.40

3918.10

3918.90

3919.10

3919.90

3920.10

3920.20

3920.30

3920.43

3920.49

3920.51

3920.59

3920.61

3920.62

3920.63

3920.69

3920.71

3920.73

3920.79

3920.91

3920.92

3920.93

3920.94

3920.9९

3921.11

3921.12

3921.13

3921.14

3921.19

3921.90

3922.10

3922.20

3922.90

3923.10

3923.21

3923.29

3923.30

3923.50

3923.90

3924.10

3924.90

3925.10

3925.20

3925.30

3925.90

3926.10

3926.20

3926.30

3926.40

3926.90

भाग-४०

4011.10

4011.20

4011.40

4011.70

4011.80

4011.90

4012.11

4012.12

4012.19

4012.20

4012.90

4013.10

4013.90

4016.10

4202.11

4202.12

4202.19

4202.21

4202.22

4202.29

4202.31

4202.32

4202.39

4202.91

4202.92

4202.9९

4205.00

भाग-४२
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भाग-४८

4802.10

4802.20

4802.40

4802.54

4802.55

4802.56

4802.57

4802.58

4802.61

4802.62

4802.69

4810.13

4810.14

4810.19

4810.22

1810.29

4810.31

4810.32

4810.39

4810.92

4810.99

4811.10

4811.41

4811.49

4811.51

4811.59

4811.60

4811.90

4816.20

4816.90

4817.10

4817.20

4817.30

4818.10

4818.20

4818.30

4818.50

4818.90

4819.10

4819.20

4819.30

4819.40

4819.50

4819.60

4820.10

4820.20

4820.30

4820.40

4820.50

4820.90

4821.10

4821.90

4910.00

4911.10

4911.91

4911.99

5210.11

5210.19

5210.21

5210.29

5210.31

5210.32

5210.39

5210.41

5210.49

5210.51

5210.59

5211.11

5211.12

5211.19

5211.20

5211.31

5211.32

5211.39

5211.41

5211.42

5211.43

5211.49

5211.51

5211.52

5211.59

भाग-४९

4909.00
भाग-५२
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भाग-५३

5310.10

5310.90

भाग-५४

5407.10

5407.20

5407.30

5407.41

5407.42

5407.43

5407.44

5407.51

5407.52

5407.53

5407.54

5407.61

5407.69

5407.71

5407.72

5407.73

5407.74

5407.81

5407.82

5407.83

5407.84

5407.91

5407.92

5407.93

5407.94

5408.10

5408.21

5408.22

5408.23

5408.24

5408.31

5408.32

5408.33

5408.34

5512.11

5512.19

5512.21

5512.29

5512.९1

5512.99

5513.11

5513.12

5513.13

5513.19

5513.21

5513.23

5513.29

5513.31

5513.39

5513.41

5513.49

5514.11

5514.12

5514.19

5514.21

5514.22

5514.23

5514.29

5514.30

5514.41

5514.42

5514.43

5514.49

5515.11

5515.12

5515.13

5515.19

5515.21

5515.22

5515.29

5515.91

5515.99

5516.11

5516.12

5516.13

5516.14

5516.21

5516.22

5516.23

5516.24

5516.31

5516.32

5516.33

5516.34

भाग-५५
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5516.41

5516.42

5516.43

5516.44

5516.91

5516.92

5516.93

5516.94

5601.22

5601.29

5601.30

5701.10

5701.90

5702.10

5702.20

5702.31

5702.32

5702.39

5702.41

5702.42

5702.49

5702.50

5702.91

5702.92

5702.99

5703.10

5703.20

5703.30

5703.90

5704.10

5704.20

5704.90

5705.00

5904.10

5904.90

भाग-५६
5601.21
भाग-५७

भाग-५९
5903.10

5903.20

5903.90

5906.10

5906.91

5906.99

6001.10

6001.21

6001.22

6001.29

6001.91

6001.92

9001.99

6002.40

6002.90

6003.10

6003.20

6003.30

6003.40

6003.90

6004.10

6004.90

6005.21

6005.22

6005.23

6005.24

6005.35

6005.36

6005.37

6005.38

600५.39

6005.41

6005.42

6005.43

6005.44

6005.90

6006.10

6006.21

6006.22

6006.23

6006.24

भाग-६०
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6006.31

6006.32

6006.33

6006.34

6006.41

6006.42

6006.43

6006.44

6006.90

6101.20

6101.30

6101.90

6102.10

6102.20

6102.30

6102.90

6103.10

6103.22

6103.23

6103.29

6103.31

6103.32

6103.33

6103.39

6103.41

6103.42

6103.43

6103.49

6104.13

6104.19

6104.22

6104.23

6104.29

6104.31

6104.32

6104.33

6104.39

6104.41

6104.42

6104.43

6104.44

6104.49

6104.51

6104.52

6104.53

6104.59

6104.61

6104.62

6104.63

6104.69

6105.10

6105.20

6105.90

6106.10

6106.20

6106.90

6107.11

6107.12

6107.19

6107.21

6107.22

6107.29

6107.91

6107.99

6108.11

6108.19

6108.21

6108.22

6108.29

6108.31

6108.32

6108.39

6108.91

6108.92

6108.99

6109.10

6109.90

6110.11

6110.12

6110.19

6110.20

6110.30

6110.90

6111.20

6111.30

6111.90

6112.11

6112.12

6112.19

6112.20

6112.31

6112.39

6112.41

6112.49

6113.00

6114.20

6114.30

6114.90

6115.10

भाग-६१
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6115.21

6115.22

6115.29

6115.30

6115.94

6115.95

6115.96

6115.99

6116.10

6116.91

6116.92

6116.93

6116.99

6117.10

6117.80

6201.11

6201.12

6201.13

6201.19

6201.91

6201.92

6201.93

6201.99

6202.11

6202.12

6202.13

6202.19

6202.91

6202.92

6202.93

6202.99

6203.11

6203.12

6203.19

6203.22

6203.23

6203.29

6203.31

6203.32

6203.33

6203.39

6203.41

6203.42

6203.43

6203.49

6204.11

6204.12

6204.13

6204.19

6204.21

6204.22

6204.23

6204.29

6204.31

6204.32

3204.33

6204.39

6204.41

6204.42

6204.43

6204.44

6204.49

6204.51

6204.52

6204.53

6204.59

6204.61

6204.62

6204.63

6204.69

6205.20

6205.30

6205.90

6206.10

6206.20

6206.30

6206.40

6206.90

6207.11

6207.19

6207.21

6207.22

6207.29

6207.91

6207.99

6208.11

6208.19

6208.21

6208.22

6208.29

6208.91

6208.92

6208.99

6209.20

6209.30

6209.90

6210.10

6210.20

6210.30

6210.40

भाग-६२
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6210.50

6211.11

6211.12

6211.20

6211.32

6211.33

6211.39

6211.42

6211.43

6211.49

6212.10

6212.20

6212.30

6212.90

6213.20

6213.90

6214.10

6214.20

6214.30

6214.40

6214.90

6215.10

6215.20

6215.90

6216.00

6301.10

6301.20

6301.30

6301.40

6301.90

6302.10

6302.21

6302.22

6302.29

6302.31

6302.32

6302.39

6302.40

6302.51

6302.53

6302.59

6302.60

6302.91

6302.93

6302.99

6303.12

6303.19

6303.91

6303.92

6303.99

6305.10

6305.20

6305.32

6305.33

6305.39

6305.90

6306.12

6306.19

6306.22

6306.29

6306.30

6306.40

6306.90

6401.10

6401.92

6401.99

6402.12

6402.19

6402.20

6402.91

6402.99

6403.12

6403.19

6403.20

6403.40

6403.51

6403.59

6403.91

6403.99

6404.11

6404.19

6404.20

6405.10

6405.20

6405.90

भाग-६३

भाग-६४

भाग-६५
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6506.10
भाग-६८
6802.10

6802.21

6802.23

6802.29

6802.91

6802.92

6802.93

6802.99

6904.10

6904.90

6907.21

6907.22

6907.23

6907.30

6907.40

6910.10

6910.90

6911.10

7003.12

7003.19

7003.20

7003.30

7004.20

7004.90

7005.10

7005.21

7005.29

7005.30

7006.00

7007.11

7007.19

7007.21

7007.29

7008.00

7009.10

7009.91

7009.92

7013.10

7013.22

7013.28

7013.33

7013.37

7013.41

7013.42

7013.49

7013.91

7013.99

7020.00

7210.20

7210.30

7210.41

7210.49

7210.50

7210.61

7210.69

7210.70

7210.90

7212.20

7212.30

7212.40

7212.50

7212.60

7213.10

7213.20

7213.91

7213.99

7214.10

7214.20

7214.30

7214.91

7217.99

7215.10

7215.50

भाग-६९

6911.90
भाग-७०

भाग-७२
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7215.90
भाग-७३
7304.11

7304.19

7304.22

7304.23

7304.24

7304.29

7304.31

7304.39

7304.41

7304.49

7304.51

7304.59

7304.90

7305.11

7305.12

7305.19

7305.20

7305.31

7305.39

७305.90

7306.11

7306.19

7306.21

7306.29

७306.30

7306.40

7306.50

7306.61

7306.69

7306.90

7308.10

7308.20

7308.30

7308.40

7308.90

8302.10

8302.20

302.30

8302.41

8302.42

8302.49

8302.50

8302.60

8309.10

8415.10

8515.20

8415.81

8415.82

8415.83

8415.90

8418.10

8418.21

8418.29

8418.30

8418.40

8418.50

8418.61

8418.69

8450.11

8450.12

8450.19

8450.20

8450.90

8451.10

8451.२१

8451.90

7313.00
भाग-८०
8007.00
भाग-८३

भाग-८४
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भाग-८५

8504.10

840४.21

8504.31

8504.32

8504.33

8504.40

8504.50

8506.10

8506.30

8506.40

8506.50

8506.60

8506.80

8506.90

8507.10

8507.20

8507.30

8507.40

8507.50

8507.60

8507.80

8507.90

8510.10

8510.20

8510.30

8510.90

8528.49

8528.५9

8528.६9

8528.71

8528.72

8528.73

8536.10

8536.२0

8536.३0

8536.41

8536.49

8536.61

8536.70

8539.10

8539.21

8539.22

8539.29

8539.31

8539.32

8539.39

8539.41

8539.49

8539.50

8539.90

8540.11

8544.11

8544.19

8544.20

8544.30

8702.10

8702.20

8702.30

8702.40

8702.90

8703.10

8703.21

8703.22

8703.23

8703.24

8703.31

8703.32

8703.33

8703.40

8703.50

8703.60

8703.70

8703.80

8703.90

8704.10

8704.21

8704.22

8704.23

8704.31

8704.32

8704.90

8706.00

8708.10

8708.21

8708.29

8544.60
भाग-८७
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8708.30

8708.40

8708.50

8708.70

8708.80

8708.91

8708.92

8708.93

8708.94

8708.95

8708.99

8711.10

8711.20

8711.30

8711.40

8711.50

8711.60

8711.90

8714.10

9608.10

9619.00

9703.00

9705.00

भाग-९६

9603.21
भाग-९७

9702.00
(२)

ु मध्ये कमववकमसि मुलक
ु को मनममत्त लागू हुने सं वेदनशील मालवस्िुको उपशीर्नकको
साकन मुलक
सूचीाःदे हायका उपशीर्नक बाहेकका उपदफा (१) मा उखल्लखिि अन्त्य उपशीर्नकाःभाग-७२

7213.10

7213.20

7213.91

7213.99

7304.11

7304.19

7304.22

7304.23

7304.24

7304.29

7304.31

7304.39

7304.41

7304.49

7304.51

7304.59

7304.90

7305.11

7305.12

7305.19

7305.20

7305.31

7305.39

7305.90

7308.10

7308.20

7308.30

7308.40

7308.90

भाग-७३

भाग-८३
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8302.10

8302.20

8302.30

8302.49

8302.50

8302.60

8302.41

8302.42

भाग-८४

8451.90
२०.

दे हायका उपशीर्नकमा उखल्लखिि मालवस्िु दफा ७ बमोखजम

पैठारी गरे मा सोही दफा बमोखजम दर

अनुसार भन्त्सार महसुल लाग्नेछाःभाग -१

0104.20

0105.94

0105.99

0204.10

0204.21

0204.22

0204.23

0204.30

0204.41

0204.42

0204.43

0204.50

0207.11

0207.12

0207.13

0207.14

0207.24

0207.25

0207.26

0207.27

0207.41

0207.42

0207.43

0207.44

0207.45

0207.51

0207.52

0207.53

0207.54

0207.55

0207.60

0301.11

0301.19

0301.91

0301.92

0301.93

0301.94

0301.95

0301.99

0302.11

0302.41

0302.42

0302.43

0302.44

0302.45

0302.46

0302.4७

0302.49

0302.51

0302.52

0302.53

भाग -२

भाग -३

326

www.lawcommission.gov.np
0302.54

0302.55

0302.56

0302.59

0302.71

0302.72

0302.73

0302.74

0302.79

0302.82

0302.83

0302.84

0302.85

0302.89

0302.91

0302.92

0302.99

0303.14

0303.26

0303.31

0303.33

0303.34

0303.39

0303.91

0303.92

0303.99

0304.31

0304.32

0304.33

0304.39

0304.41

0304.42

0304.43

0304.44

0304.45

0304.46

0304.47

0304.48

0304.49

0304.51

0304.52

0304.53

0304.54

0304.55

0304.56

0304.57

0304.59

0304.61

0304.62

0304.63

0304.69

0304.71

0304.72

0304.73

0304.74

0304.75

0304.79

0304.81

0304.82

0304.83

0304.84

0304.85

0304.86

0304.87

0304.88

0304.89

0304.91

0304.92

0304.93

0304.94

0304.95

0304.96

0304.97

0304.99

0305.10

0305.20

0305.31

0305.32

0305.39

0305.42

0305.43

0305.44

0305.49

0305.51

0305.52

0305.53

0305.54

0305.59

0305.61

0305.62

0305.63

0305.64

0305.69

0305.71

0305.72

0305.७9
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भाग -४

0401.10

0401.20

0401.40

0401.50

0403.10

0403.90

0404.10

0404.90

0406.10

0406.20

0406.30

0406.40

0406.90

0407.11

0407.19

0407.21

0407.29

0407.90

0409.00

0603.11

0603.12

0603.13

0603.14

0603.15

0603.19

0603.90

भाग -६

भाग -७

0701.10

0701.90

0702.00

0703.10

0703.20

0703.90

0704.10

0704.20

0704.90

0706.10

0706.90

0707.00

0708.10

0708.20

0708.90

0709.20

0709.30

0709.40

0709.51

0709.59

0709.60

0709.70

0709.91

0709.92

0709.93

0709.99

0710.10

0710.21

0710.22

0710.29

0710.30

0710.80

0710.90

0711.40

0711.51

0711.59

0711.90

0712.20

0712.31

0712.32

0712.39

0713.33

0713.34

0713.35

0713.39

0713.40

0713.50

0713.60

0713.90

भाग -८

328

www.lawcommission.gov.np
0801.31

0802.11

0802.12

0802.31

0802.32

0802.41

0802.42

0802.61

0802.62

0803.10

0803.90

0804.30

0804.40

0804.50

0805.21

0805.22

0805.29

0805.40

0805.50

0805.90

0807.11

0807.19

0807.20

0808.10

0808.30

0808.40

0809.30

0809.40

0810.10

0810.30

0810.70

0810.90

0811.10

0811.90

0813.10

0813.20

0813.30

0813.40

0813.50

0910.12

0910.30

1001.91

1001.99

1005.10

1006.20

1006.30

1006.40

1101.00

1102.20

1103.19

भाग -९

0910.11
भाग -१०

1005.90

1006.10

1102.90

1103.11

1103.13

1103.20

1104.12

1104.19

1104.22

1104.23

1104.29

1104.30

1105.10

1105.20

1106.10

1106.20

1106.30

1201.90

1202.30

1202.41

1202.42

भाग -११

भाग -१२

1201.10
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1204.00

1205.10

1205.90

1206.00

1207.10

1207.30

1207.40

1207.50

1207.60

1207.70

1207.99

1212.91

1212.92

1212.93

1212.94

1507.10

1512.11

1512.21

1512.29

1515.21

1515.50

1515.90

1212.99
भाग -१५

भाग -२०

2001.10

2001.90

2002.10

2002.90

2003.10

2003.90

2004.10

2004.90

2005.10

2005.20

2005.40

2005.51

2005.59

2005.80

2005.91

2005.99

2006.00

2007.10

2007.91

2008.11

2008.20

2008.30

2008.40

2008.70

2008.91

2711.11

2711.12

2711.13

2711.14

2711.19

2711.21

2711.29

2008.97
भाग -२१

2103.30
भाग -२७

भाग -३०
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3003.10

3003.20

3003.41

3003.42

3003.43

3003.49

3003.90

3004.10

3004.20

3004.32

3004.41

3004.42

3004.43

3004.49

3004.90

भाग -३९

3923.40
भाग -६३

6310.10
२१.

6310.90

मनजी िेरबाट सञ्चामलि कुररयरबाट हुने मनकासी पैठारी सम्बन्त्धी व्यवस्थााः मनजी िेरबाट सञ्चामलि
कुररयरमाफनि हुने मनकासी पैठारीका सम्बन्त्धमा दे हायका व्यवस्था लागू हुनेछाः(१)

(२)

दे हायका मालवस्िु कुररयरबाट पैठारी गनन पाइने छै नाः(क)

एक पोकामा सत्तरी वकलोिामभन्त्दा बढी िौल भएको,

(ि)

जनावर िथा मिनका अङ्ग,

(ग)

वनस्पमि र मिनका अङ्ग,

(घ)

जुनसुकै स्वरुपका सुन, चााँदी िथा गरगहना,

(ङ)

बहुमूल्य िथा अधनबहुमूल्य पत्थर,

(च)

प्रचमलि कानून बमोखजम पैठारीको लामग प्रमिबन्त्ध लगाइएका अन्त्य मालवस्िु।

दे हायका मालवस्िु कुररयरबाट मनकासी गनन पाइने छै नाः(क)

मनकासी महसुल लाग्ने मालवस्िु,

(ि)

बण्डे ड वेयरहाउस िथा पासबुक सुववधा उपभोग गरे का उद्योगहरूले मनकासी गने
मालवस्िु,

(ग)

प्रचमलि कानून बमोखजम मनकासीको लामग प्रमिबन्त्ध लगाइएका अन्त्य मालवस्िु।
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(३)

कुररयर कम्पनीले आफ्नो कुररयरमाफनि हुने पैठारी वा मनकासीको कन्त्सोमलडे टेड मेमनफेस्ट
अमिम रुपमा भन्त्सार कायानलयमा प्रस्िुि गनुप
न नेछ। भन्त्सार कायानलयले मालवस्िु जााँचपास
गदान प्रज्ञापनपरका साथ त्यस्िो मेमनफेष्टको प्रमिमलवप अमनवायन रुपमा सं लग्न गनुन पनेछ।

(४)

नमूना (स्याम्पल) वा मनाःशुल्क उपहारको रुपमा एक कन्त्साइन्त्मेन्त्टमा पााँचसय अमेररकी
डलर मूल्यसम्मको मालवस्िु भुिानी प्रवियामबना पैठारी गनन सवकनेछ। व्यापाररक
प्रयोजनका हकमा अमधकिम एकहजार अमेररकी डलर

मूल्यसम्मको मालवस्िु स्वीकृि

बैवङ्कङ्ग प्रणाली अन्त्िगनि भुिानी हुने गरी पैठारी गनन सवकनेछ र यसरी हुने पैठारीका हकमा
सामान्त्य भन्त्सार प्रविया अवलम्बन गनुन पनेछ।
(५)

नमूना (स्याम्पल) वा मनाःशुल्क उपहारको रुपमा एक कन्त्साइन्त्मेन्त्टमा एकहजार अमेररकी
डलर मूल्यसम्मको मालवस्िु भुिानी प्रवियामबना मनकासी गनन सवकनेछ। व्यापाररक
प्रयोजनका हकमा अमधकिम दशहजार अमेररकी डलर

मूल्यसम्मको मालवस्िु स्वीकृि

बैवङ्कङ्ग प्रणाली अन्त्िगनि भुिानी हुने गरी मनकासी गनन सवकनेछ र यसरी हुने मनकासीका
हकमा सामान्त्य भन्त्सार प्रविया अवलम्बन गनुन पनेछ।
(६)

मनकासी वा पैठारी गदान प्रेर्कले प्रत्येक पोकामा रहेको मालवस्िुको िौल समेिको वववरण र
मूल्य िुलेको फाराम वा कन्त्सोमलडे टेड मेमनफेष्ट प्रत्येक पोकासाँगै पठाउनु पनेछ।

(७)

मनकासी पैठारी हुने मालवस्िु जााँचपास गदान प्रज्ञापनपरका साथ उपदफा (६) बमोखजमको
फाराम वा मेमनफेष्टको प्रमिमलवप सं लग्न गनुन पनेछ।

(८)

नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई मनकासी वा पैठारी हुने मालवस्िु िथा डाक्टरको
प्रेखस्िप्सनका आधारमा पैठारी हुने और्मधको हकमा उपदफा (४) र (५) बमोखजमको
मूल्यको बन्त्दे ज लागू हुने छै न।

(९)

उपदफा (४) र (५) बमोखजम मनकासी वा पैठारी हुने नमूना वा उपहारका हकमा अन्त्य
आवश्यक कागजािका अमिररि उपदफा (६) बमोखजमको फाराम वा मेमनफेस्ट सं लग्न गरी
सम्बखन्त्धि कुररयर कम्पनीकै नाममा प्रज्ञापनपर भरी जााँचपास गनन सवकनेछ।

ु बाट हुने पैठारी वा जुनसुकै मुलक
ु मा हुने
(१०) यस दफा बमोखजमको व्यवस्था जुनसुकै मुलक
मनकासीका हकमा लागू हुनेछ।
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(११) उपदफा (४) र (५) मा िोवकएको मूल्यको सीमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाखणज्य िथा
आपूमिन मन्त्रालयले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाखशि गरी हेरफेर गरे मा सोही बमोखजम
हुनेछ।
(१२) यस दफाको कायानन्त्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परे मा भन्त्सार ववभागको महामनदे शकले
त्यस्िो बाधा अडकाउ फुकाउन वा यस दफामा उखल्लखिि प्रवियालाई आवश्यकिा अनुसार
सरलीकरण गनन सक्नेछ।
२२.

ववववधाः
(१)

दे हायमा उल्ले ि भए बाहेक पुराना िथा प्रयोग भएका मालवस्िुहरू पैठारी गनन पाइने छै नाः(क)

कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योगको सञ्चालनको लामग पैठारी गने भाग ८४ मा पने
उत्पादन मममिले पााँच वर्न ननाघेका मेखशनरी एवं यन्त्र उपकरणहरू।
िर मुरण उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रयोजनको लामग उत्पादनको मममिले
१० वर्न ननाघेको मुरण यन्त्रावली (वप्रखन्त्टङ्ग मेखशन) पैठारी गनन सक्नेछन्।

(ि)

उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लामग पैठारी गने धािुका परु (मेटल स्ियाप),
उपशीर्नक ४०१२.२०.०० मा पने प्रयोग गररएका (युज्ड/स्क्र्याप) टायर।

(ग)

हवाई सेवा कम्पनीहरूले हवाई सेवा सञ्चालनको लामग नेपाल नागररक उड्डयन
प्रामधकरणको मसफाररसमा पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज, हेमलकोप्टर र मिनका
इखञ्जन एवं फेडरल एमभएशन एखड्मन्त्सट्रेशन (एफ.ए.ए.), यूरोवपयन एमभएशन सेफ्टी
एजेन्त्सी (इ.ए.एस.ए.) वा सम्बखन्त्धि दे शका नागररक उड्डयन प्रामधकरण (सी.ए.ए.)
बाट स्वीकृि प्राप्त मेखन्त्टनेन्त्स ररवपयर ओभरहल (एम.आर.ओ.) कम्पनीले मेखन्त्टनेन्त्स
ममनि सम्भार वा ओभरहल गरी एयरओददननस
े स्टाण्डडन प्रमाणीकरण गरे का वा नेपाल
नागररक उड्डयन प्रामधकरणबाट स्वीकृि प्राप्त कम्पनीले ममनि सम्भार वा ओभरहल
ु ान।
गरे का हवाईजहाज र हेमलकोप्टरका अन्त्य पाटनपज

(घ)

यारुले ल्याउन र लै जान पाउने मनजी प्रयोगका मालवस्िु सम्बन्त्धी सूचना अन्त्िगनि
पैठारी गनन पाइने मनजी प्रयोगका मालवस्िु।

(ङ)

नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई राहि िथा उिार कायनका लामग अन्त्िरानवष्ट्रय सं घ
सं स्थाबाट सहयोग स्वरूप पैठारी हुने मालवस्िु।
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(च)

नेपालमा सञ्चामलि आयोजनाको लामग आयोजना िथा ठे केदारले पमछ वफिान लै जाने
शिनमा पैठारी गने पुराना ममल मेखशनरी िथा यन्त्र उपकरण र पमछ वफिान लै जाने
शिनमा नेपाल आयल मनगमले भारिीय आयल मनगमबाट पैठारी गने पुराना ररफ्यूलर
ट्याङ्कर।

(छ)

यस उपदफामा उल्ले ि गररएदे खि बाहेकका पुराना वा प्रयोग भएका मालवस्िु र
उत्पादन मममि निुलेका ममल मेखशनरी एवं यन्त्र उपकरण पैठारी गरे को पाइएमा
जफि
गररनेछ।

(२)

चीनको स्वशामसि िेर मिब्बिबाट मालवस्िु पैठारी गदान दे हायमा उखल्लखिि मालवस्िु वस्िु
ववमनमय वा बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनुसार र अन्त्य सबै मालवस्िु बैवङ्कङ्ग प्रणाली अनुसार गनुन पनेछाः(क)

कच्चा ऊन,

(ि)

जीववि भेडा च्याङ्ग्िा,

(ग)

नून,

(घ)

चौंरी गाई र चौंरी गाईको पुच्छर,

(ङ)

गलैं चा,

(च) जडीबुटी।
िर मनकासी गदान र सोह्र हजार रूपैयााँसम्मको मालवस्िु पैठारी गदान बैवङ्कङ्ग प्रणाली
अमनवायन हुने छै न।
(३)

ब्रअ
ु री कम्पनीले िाउनककन पैठारी गदान आन्त्िररक राजस्व कायानलयको मसफाररसमा मार
पैठारी गनुन

(४)

िेस्रो

ु
मुलक

पनेछ।
िथा

चीनको

स्वशामसि

िेर

मिब्बिमा

मनकासी

हुने

मालवस्िु कुनै

मनकासीकिानले काठमाडौंखस्थि मरभुवन ववमानस्थल भन्त्सार कायानलयमा जााँचपास गराई बन्त्द
कन्त्टे नरमा भन्त्सारको सीलछाप लगाई दखिण सीमाखस्थि भन्त्सार कायानलय िथा उत्तरी
सीमामा अवखस्थि िािोपानी िथा रसुवा भन्त्सार कायानलयबाट मनकासी गनन चाहेमा भन्त्सार
ववभागले प्रविया िोकी उि सुववधा प्रदान गनेछ।
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(५)

कुनै सरकारी मनकाय, उद्योग, व्यखि, सं स्था वा ववदे शी नागररकले कुनै िास कायन
प्रयोजनको लामग (व्यापाररक प्रयोजन बाहेक) पमछ वफिान लै जाने शिनमा पैठारी गने मालवस्िु
सम्बखन्त्धि मन्त्रालय वा दू िावासको मसफाररसमा बढीमा िीन मवहनासम्मको लामग लगिमा
रािी पैठारी गनन ददन सवकनेछ। यसरी मसफाररस नभएको अवस्थामा भन्त्सार कायानलयले
औखचत्य हेरी पमछ वफिान गने शिनमा बढीमा एकवर्नको अवमध िोकी लाग्ने कर, महसुल िथा
शुल्कहरू बापि नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारे ण्टी मलई जााँचपास गनन स्वीकृमि ददन सक्नेछ।
िोकेको अवमधमा मालवस्िु वफिान गरे मा सो मालवस्िु पैठारी हुाँदाका बिि नगद धरौटी वा
बैङ्क ग्यारे ण्टीमा रािेको महसुल रकमको एक प्रमिशि रकम असुल गरी नगद धरौटी वफिान
वा बैङ्क ग्यारे ण्टी फुकुवा गररनेछ। िोवकएको अवमधमा मालवस्िु वफिान नगरे मा त्यस्िो
मालवस्िु जफि गरी बैङ्क ग्यारे ण्टी वा नगद धरौटीबाट महसुल बराबरको रकम राजस्वमा
आम्दानी बााँमधनेछ।
िर,
(क)

मनमानण कायनमा प्रयोग हुने एक्साभेटर, डोजर, लोडर, रोलर ले भलर िथा िेन जस्िा
हेमभ इखक्वपमेण्ट पमछ वफिान लै जाने गरी अस्थायी पैठारी गदान भन्त्सार महसुल,
अन्त्िाःशुल्क िथा मूल्य अमभवृवि करको सट्टा एकमुष्ट समदरमा प्रमि ददन एक हजार
पााँच सय रुपैयााँका दरले भन्त्सार महसुल मलई बढीमा एक वर्नसम्मको लामग अस्थायी
पैठारी गनन ददइनेछ।

(ि)

कृवर् कायनमा प्रयोग हुने वेलर वा स्ट्र कले क्टरसवहिको कम्वाइन्त्ड हाभे ष्टर पमछ
वफिान लै जाने गरी अस्थायी पैठारी गदान भन्त्सार महसुल, अन्त्िाःशुल्क िथा मूल्य
अमभवृवि करको सट्टा एकमुष्ट समदरमा प्रमिददन एक हजार साि सय रुपैयााँका दरले
भन्त्सार महसुल मलई बढीमा िीन मवहनासम्मको लामग अस्थायी पैठारी गनन
ददइनेछ।
िण्ड (क) र (ि) मा उखल्लखिि उपकरण महसुल नबुिाई बसेको
अवस्थामा पिाउ परी कारबाहीका लामग भन्त्सार कायानलयमा पेश भएमा चोरी पैठारी
भएको मानी भन्त्सार ऐन बमोखजम कारबाही हुनेछ। महसुल मिरे को समय व्यमिि
भएपमछ वफिान लै जाने िममा मनामसब कारण भएमा त्यस्िो उपकरणको मूल्यमा
नबढ्ने गरी बढी बसेको अवमधको प्रमि ददनको पााँचहजार रुपैयााँका दरले महसुल
असुल गरी वफिान लै जान ददन सक्नेछ।
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(ग)

ववपद्को अवस्थामा उिार िथा राहि कायनमा प्रयोग हुने िथा उिार िथा राहिका
लामग आउने ववदे शी व्यखिका लामग आवश्यक पने दे हाय बमोखजमका मालवस्िु
पमछ वफिान लै जाने गरी लगिमा रािी अस्थायी पैठारी गनन ददन सवकनेछाः(अ)

सूचना िथा सञ्चार सम्बन्त्धी उपकरण,

(आ)

पानी शुिीकरण िथा पानी भण्डारण सम्बन्त्धी उपकरण िथा वस्िु

(इ)

डाक्टर, इखन्त्जमनयर, सञ्चारकमी, लखजवष्टमसयन, सामुदावयक कामदार आददको
कामको लामग आवश्यक पने सबै वकमसमका यन्त्र, उपकरण, मेखशन, िथा
ववद्युिीय उपकरण,

(ई)

राहिको लामग प्रत्यि रुपमा प्रयोग नहुने िर ववपद्बाट भएको असरलाई
हटाउन र सोको सामना गनन प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्िै ाः सबै प्रकारका
प्रदू र्ण हटाउने, मबमिएका, भखत्कएका घर, भवन िथा सं रचना सफा गने वा
हटाउने, औद्योमगक सं रचना मनरीिण गने आदद कायनमा प्रयोग हुने मेखशनरी
िथा उपकरण,

(उ)

कायानलय उपकरण जस्िा प्रशासमनक सहयोगी मालवस्िु, जस्िै ाः कम्प्यूटर,
फोटोकवप िथा वप्रन्त्टर, िचन भएर जाने प्रकृमिका मालवस्िु, कमनचारी सुरिा
सम्बन्त्धी उपकरण, प्रशासमनक म्यानुअल िथा कागजाि,

(ऊ)

ववपद्को समयमा उिार कायनमा िवटने कमनचारीका लामग स्थानान्त्िरण गनन
सवकने बासस्थान िथा यसका सहायक सामिी, जस्िै ाः िाना पकाउने िथा
िाने उपकरण िथा सामिीहरू, स्नानागार सम्बन्त्धी सामिी, सुरिा सम्बन्त्धी
सामिी,

(ए)

सवारी साधन, मिनका स्पेयर पाटनस िथा ममनिका लामग आवश्यक
उपकरण,

(ऐ)

उिार कायनका लामग आवश्यक जनावर, जस्िै ाः िामलम प्राप्त कुकुर,

(ओ)

ववपद्को

समयमा

उिारमा

सं लग्न

व्यखि

कायनसम्पादनको लामग आवश्यक पने मालवस्िु,
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(औ)
(६)

नेपाल सरकारले राहि प्रयोजनको लामग िोके बमोखजमका अन्त्य मालवस्िु।

चीनको स्वशामसि िेर मिब्बिबाट िेमडट सुववधा अन्त्िगनि मालवस्िु पैठारी गदान रािेको
धरौटी रकम वफिान पाउनको लामग उि मालवस्िु पैठारी गरे को मममिले िीन मवहनामभर
बैवङ्कङ्ग प्रणालीबाट भुिानी पठाएको प्रमाण पेश गरी धरौटी वफिान मलइसक्नु पनेछ।
मालवस्िु पैठारी भएको मममिले िीन मवहनामभर उपरोि बमोखजम वफिान नभएको धरौटी
रकम सदरस्याहा गररनेछ र त्यसमा पैठारीकिानको दाबी लाग्ने छै न।

(७)

नेपालको अन्त्य राष्ट्रहरूसाँग भएका दद्वपिीय िथा बहुपिीय सम्िौिा वा सखन्त्धको प्रमिकूल
नहुने गरी नेपालमा पैठारी भएका मालवस्िु दे हाय बमोखजम मनकासी गनन ददइनेछाः(क)

ु मा मनकासी गने गरी
मालवस्िु पैठारी भएको मममिले छ मवहनामभर पुनाः अको मुलक
पैठारी गनन चाहेमा पैठारीकिानको अनुरोधमा उि मालवस्िुमा पैठारी गदान लाग्ने
महसुल िथा सोको थप दश प्रमिशिले हुने रकम नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारे ण्टी
रािी पैठारी गनन ददइनेछ। यस्िा वस्िुहरू मनकासी गदान पैठारी गदानको अवस्थामा
भुिानी गरे को ववदे शी मुरामा नघट्ने गरी आजनन गरे को प्रमाण र मनकासी भएको
प्रमाण पेश गरे को एक मवहनामभर धरौटी रहेको रकम वा बैङ्क ग्यारे ण्टीबाट लाग्ने
भन्त्सार महसुलको दश प्रमिशि रकम असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफिान वा बैङ्क
ग्यारे ण्टी फुकुवा गररनेछ। यसरी छ मवहनामभर मनकासी गनन नसकेमा महसुल
बापिको रकम नगद धरौटीमा रहेको रकम वा बैङ्क ग्यारे ण्टीबाट असुल गररनेछ।

(ि)

कुनै व्यखिले नेपालमा पैठारी भएको मालवस्िु बैवङ्कङ्ग प्रवियामाफनि भुिानी हुने
गरी मनकासी गनन चाहेमा पैठारी मूल्यमा कम्िीमा दश प्रमिशि मूल्य अमभवृवि गरी
मनकासी बापिको ववदे शी मुरा अमिमरूपमा प्राप्त भइसकेको वा सो बापि िोमलएको
प्रिीिपरको आधारमा ववदे शी मुरा प्राप्त हुने प्रमाण पेश गरे मा मनकासी गनन
ददइनेछ।
िर पैठारी भएको मममिले दुई वर्न नाघेका र नेपालमा मबिी हुन नसकेका
ववद्युिीय उपकरण (इले खक्ट्रक वा इले क्ट्रोमनक)

पैठारीकिान स्वयंले मनकासी गनन

चाहेमा मनकासीकिान र त्यस्िो पैठारीकिानका बीचमा भएको िररद मबिी सम्िौिा
पेश गरे मा मनकासी गनन ददइनेछ र यस िण्डमा उखल्लखिि मूल्य अमभवृविको शिन
लागू हुने छै न।
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(८)

नेपालमा पैठारी भई वा नेपालमा नै उत्पादन भई प्रयोग भइसकेका वा भाग ८४, ८५ र
९० मा पने पुराना मालवस्िु िथा नेपालमभरबाट सङ्कमलि जुनसुकै पदाथनका रद्दी िथा परु
मनकासी बापिको ववदे शी मुरा अमिमरूपमा प्राप्त भइसकेको वा सो बापि िोमलएको
प्रिीिपरको आधारमा दुईपिीय सखन्त्ध ववपरीि नहुने गरी मनकासी गनन ददइनेछ।

(९)

महसुल, मूल्याङ्कन, िथ्याङ्क वा यस्िै अन्त्य प्रयोजनको लामग भन्त्सार ववभागको महामनदे शकले
वस्िु वगीकरणको उपशीर्नकमा आवश्यक अङ्क थप गरी कायानन्त्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।

(१०) अपाङ्गिा भएका व्यखिले प्रयोग गनन ममल्ने गरी बनाइएका स्कुटर, नेपाल सरकार, मवहला,
बालबामलका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय वा सम्बखन्त्धि खजल्लाको प्रमुि खजल्ला अमधकारीको
मसफाररसमा अपाङ्गिा भएको व्यखिको नाममा पैठारी गदान भन्त्सार महसुल लाग्ने छै न।
पैठारीको अवस्थामा अपाङ्गिा भएको व्यखिले प्रयोग गनन ममल्ने नभएका र पैठारी
गररसकेपमछ अपाङ्गिा भएको व्यखिले प्रयोग गनन ममल्ने बनाई दिान गने भएमा उि
मन्त्रालय वा सम्बखन्त्धि खजल्लाको प्रमुि खजल्ला अमधकारीको मसफाररसमा पैठारी गदान लाग्ने
भन्त्सार महसुल धरौटी मलइनेछ। अपाङ्गिा भएका व्यखिको नाममा उपयुि
न
बमोखजम दिान
भएको प्रमाण भन्त्सार कायानलयमा पेश गरे पमछ धरौटी रहेको भन्त्सार महसुल वफिान ददइनेछ।
यसरी पैठारी गरे को स्कुटर नेपाल अपाङ्ग सं घको मसफाररसमा अपाङ्गिा भएको व्यखिलाई नै
मबिी वा नामसारी गदान भन्त्सार महसुल लाग्ने छै न।
(११) बण्डे ड वेयरहाउस र नगद धरौटी (पासबुक) को सुववधा नमलएका उद्योगले आफूले मनकासी
गने मालवस्िु उत्पादनको लामग आवश्यक पने कच्चा पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन
(नेपालमा उत्पादन नहुने प्यावकङ्ग मेटेररयल समेि) पैठारी गरी सोबाट उत्पाददि ियारी
मालवस्िु िोवकएको अवमधमभर िोवकएको प्रविया अनुसार मनकासी गरे मा त्यस्िा कच्चा
पदाथन, सहायक कच्चा पदाथन (नेपालमा उत्पादन नहुने प्यावकङ्ग मेटेररयल समेि) पैठारी गदान
भन्त्सार मबन्त्दुमा लागेको कर, महसुल नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा
िोवकए बमोखजमका मालवस्िुमा िोवकए बमोखजमको मममिदे खि िोवकए बमोखजमको समदरमा
भन्त्सार मबन्त्दुबाट वफिान ददइनेछ।
(१२) भन्त्सार महसुल दरबन्त्दीको ववमभन्न शीर्नक र उपशीर्नकमा पने मालवस्िुको प्रमि इकाईको
मापन (Unit of Measurement) भन्त्सार ववभागले िोकेबमोखजम हुनेछ।
(13) चलखचर ववकास बोडनको मसफाररसमा नेपाली चलखचरको छााँयाङ्कनको लामग आवश्यक यन्त्र
िथा उपकरण पमछ वफिान गने शिनमा बढीमा एक वर्नको अवमध िोकी लाग्ने महसुल
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बापिको रकम बैङ्क ग्यारे ण्टी मलइ पैठारी गनन ददन सवकनेछ। यसरी पैठारी गररएका यन्त्र
िथा उपकरण वफिान गरे पमछ रािेको बैङ्क ग्यारे ण्टी फुकुवा गररनेछ। िोकेको अवमधमा वफिान
नगरे मा लाग्ने महसुल बैङ्क ग्यारे ण्टीबाट असुल गरी त्यस्िा यन्त्र िथा उपकरण जफि
गररनेछ।
(१४) पैठारीकिानले नेपालमा मबिी गररने अमधकिम िुरा मबिी मूल्य पैठारीकै अवस्थामा
सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयमा अमनवायन घोर्णा गनुन पने गरी नेपाल सरकारले मालवस्िु
िोक्न सक्नेछ।
(१५) पुराना ट्रकलाई ववदे श लगी कन्त्टे नर ट्रक वा कन्त्टे नर राख्ने ट्रेलर ट्रक बनाई वफिान ल्याएमा
सोमा लागेको िचन रकममा लाग्ने भन्त्सार महसुल पूणरू
न पमा छु ट ददइनेछ।
(१६) शीर्नक ८७.०४ अन्त्िगनि पने कुनै ढु वानी साधनको इखञ्जनसाँग जोमडएको शीर्नक ८७.०६
अन्त्िगनि पने चेमससमा पैठारी भन्त्सार महसुल दर बढी भएको र सोही चेमससमा बनेको ियारी
साधनमा पैठारी भन्त्सार महसुल दर कम भएको अवस्थामा कुनै पैठारीकिानले त्यस्िो ियारी
साधन पैठारी नगरी सोको इखञ्जनसाँग जोमडएको चेमसस पैठारी गरी सो चेमसस नेपालमभरै वा
ववदे शमा लगी ियारी साधन बनाउन चाहेमा दे हाय बमोखजम सुववधा प्रदान गररनेछाः(क)

इखञ्जनसाँग जोमडएको चेमसस पैठारी गरी नेपालमभरै ियारी साधन बनाउन चाहेमा सो
चेमसस पैठारी गदान पैठारीकिानको अनुरोधमा चेमससमा लाग्ने पूरै महसुल धरौटीमा
रािी छ मवहनामभर ियारी साधन बनाई सम्बखन्त्धि मनकायमा दिान गरी सोको प्रमाण
िथा ियारी साधन सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयमा पेश गरे पमछ त्यस्िो ियारी साधन
पैठारी गदान लाग्ने महसुल दर बमोखजमको महसुल रकम धरौटीबाट कट्टा गरी बााँकी
धरौटी रकम पैठारीकिानलाई वफिान ददइनेछ।

(ि)

इखञ्जनसाँग जोमडएको चेमसस पैठारी गरी पुनाः उि चेमसस ववदे शमा लगी ियारी
साधन बनाई ल्याउन चाहेमा पैठारीकिानको अनुरोधमा सो चेमसस पैठारी गदान लाग्ने
पूरै

महसुल

धरौटीमा

राखिनेछ

र

पैठारी

भएको

मममिले

िीन

मवहनामभर

पैठारीकिानको अनुरोधमा कुनै प्रकारको महसुल नमलई सो चेमसस ववदे श मनकासी गनन
अनुममि ददइनेछ। यसरी मनकासी भएको चेमससमा मनकासी भएको मममिले छ
मवहनामभर ियारी साधन बनाई पैठारी गरे मा त्यस्िो ियारी साधन बनाउन लागेको
िचन एवं पवहले पैठारी भएको चेमसस समेिको मूल्यमा त्यस्िो ियारी साधन पैठारी
हुाँदा दरबन्त्दी बमोखजम लाग्ने दर बमोखजमको महसुल चेमसस पैठारी गदान रािेको
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धरौटीबाट असुल गरी बााँकी धरौटी रकम वफिान ददइनेछ र धरौटीबाट अपुग भएमा
पैठारीकिानबाट असुल गररनेछ।
(ग)

नेपालखस्थि आमधकाररक मबिेिा वा एजेन्त्सीको नाममा धरौटी रािी पैठारी भएको
चेमसस अन्त्य व्यखिले िररद गरी िण्ड (क) र (ि) बमोखजम ियारी साधन बनाउन
चाहेमा त्यस्िो व्यखिलाई समेि िण्ड (क) र (ि) बमोखजमको सुववधा प्रदान
गररनेछ।

(घ)

उखल्लखिि सुववधाको कायानन्त्वयनका िममा कुनै प्रवियागि कदठनाईहरू मसजनना
भएमा वा उखल्लखिि समय सीमा अपयानप्त भएमा भन्त्सार ववभागका महामनदे शकले छ
मवहनासम्म म्याद थप गनन र आवश्यक मनदे शन ददई सरलीकरण गनन सक्नेछ।

(ङ)

उखल्लखिि ढु वानी साधनको प्रकृमि फरक गरी वा अन्त्य प्रयोजनको लामग मबिी गने
भएमा वा आफैँले अन्त्य प्रयोगमा ल्याउन चाहेमा कानून बमोखजम लाग्ने पूरै महसुल
मिरी मबिी गनन वा अन्त्य प्रयोजनमा ल्याउन पाइनेछ। सो बमोखजम प्रविया पूरा
नगरी ढु वानी साधनको प्रकृमि फरक पारे को वा घोवर्ि बाहेक अन्त्य प्रयोगमा
ल्याएको पाइएमा त्यस्िो साधन जफि गररनेछ।

(१७) बन्त्द कन्त्टे नरमा लगाउने सील भन्त्सार ववभागले िोकेको मूल्य भुिानी गरी सम्बखन्त्धि
भन्त्सार कायानलयबाट प्राप्त गनन सवकनेछ।
(१८)

कुनै भन्त्सार कायानलयबाट मालवस्िु पैठारी गने गरी प्रिीिपर िोले को िर कारणबस सो
भन्त्सार कायानलयको सट्टा अन्त्य भन्त्सार कायानलयबाट पैठारी गनुप
न ने अवस्था परे मा प्रिीिपर
िोलेको बैङ्कले पैठारी हुने भन्त्सार कायानलय सं शोधन गरे को प्रमाण पैठारी हुने भन्त्सार
कायानलयमा पेश भएमा सम्बखन्त्धि भन्त्सार कायानलयले मालवस्िु जााँचपास गनन सक्नेछ।
यसरी पैठारी हुने भन्त्सार मबन्त्दु पररविननका लामग अन्त्य मनकायको अनुममि वा मसफाररस
आवश्यक पने छै न।

(१९) नेपाल सरकारबाट स्वीकृमि प्राप्त स्वास्थ्य सं स्थाले मबरामीको शरीरबाट मलइएको कुनै नमूना
परीिणको लामग ववदे शमा पठाउाँदा वा ल्याउाँदा महसुल नमलई लै जान वा ल्याउन ददइनेछ।
(२०) नेपाल नागररक उड्डयन प्रामधकरणको मसफाररसमा स्वदे शी वायुसेवा कम्पनीका स्वाममत्वमा
रहेका हवाईजहाज िथा हेमलकोप्टर ववदे शमा मलजमा ददने गरी लगिमा रािी अस्थायी
मनकासी गनन ददन सवकनेछ।
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(२१) बण्डे ड वेयर हाउसको इजाजि प्राप्त उद्योगले बैङ्क ग्यारे ण्टी सुववधामा र बण्डेड वेयर
हाउसको इजाजि प्राप्त नगरे का उद्योगले पासबुक सुववधामा पैठारी गरे का कच्चा पदाथनबाट
ियारी वस्िु बनाई िोकेको म्यादमभर मनकासी गनन कोमभड-१९ को महामारीको कारण
नसकी बैङ्क ग्यारे ण्टी वा धरौटी फुकुवा हुन नसकेको भए त्यस्िा उद्योगले २०७७ साल चै र
मसान्त्िमभर ियारी वस्िु बनाई मनकासी गरे को कागजािसवहि बैङ्क ग्यारे ण्टी वा धरौटी
फुकुवाका लामग मनवेदन ददएमा त्यस्िा बैङ्क ग्यारे ण्टी वा धरौटी फुकुवा गररनेछ।
(२२) यस अनुसूचीमा उल्लेि भएका मालवस्िु िथा िी मालवस्िुको वस्िु वगीकरण शीर्नक वा
उपशीर्नकमा फरक परी कायानन्त्वयनमा दद्वववधा भएमा वा मालवस्िुको वववरण र सोको
शीर्नक वा उपशीर्नकमा कुनै रुवट फेला परे मा भन्त्सार ववभागको महामनदे शकले व्याख्या गरी
िोक्न वा त्यस्िो रुवट सच्याउन सक्नेछ।
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अनुसूची-२
(दफा २ को उपदफा (२) साँग सम्बखन्त्धि)

१.

नेपालबाट ववदे शमा मनकासी हुने मालवस्िुमा दे हाय बमोखजम मनकासी भन्त्सार महसुल लाग्नेछ। यस
दफामा उल्लेि भएका बाहे क अन्त्य मालवस्िुमा मनकासी भन्त्सार महसुल लाग्ने छै न।
मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

मालवस्िुको वववरण

दर अन्त्यथा उल्लेि
भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

07.13

कोसा छोडाएको सुख्िा कोसे

िरकारी, बोिा

छोडाएको वा नछोडाएको वा दलेको वा नदलेको

-मुसरु ोाः
0713.40.90 --मुसरु ोको दाल (Split Red Lentils)
१०.०१

प्र.के.खज. रु.१।-

गहुाँ र मेसमलन।

-दुरुम गहुाँ:
1001.11.00 --बीऊ

प्र.के.खज. रु.१।-

1001.19.00 --अन्त्य

प्र.के.खज. रु.१।-

-अन्त्याः

10.05

1001.91.00 --बीऊ

प्र.के.खज. रु.१।-

1001.99.00 --अन्त्य

प्र.के.खज. रु.१।-

मकैं।

1005.10.00 -बीऊ (गेडा)

प्र.के.खज. रु.१।-
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

1005.90.00 -अन्त्य
१०.०६

प्र.के.खज. रु.१।-

धान।
-धानाः
१००६.१०.१०

---बीउ

प्र.के.खज. रु.१।-

१००६.१०.९०

---अन्त्य

प्र.के.खज. रु.१।-

1006.20.00 -कुटे को (िर राम्रो नफलेको)

प्र.के.खज. रु.१।-

1006.30.00 -पामलस वा चम्कने गरे को वा नगरे को कुटे र
प्र.के.खज. रु.१।-

ियार गरे को चामल

1006.40.00 -कमनका
12.11

प्र.के.खज. रु.१।-

मुख्यिाः सुगखन्त्धि वस्िु बनाउने, और्मध बनाउने
वा कीटनार्क और्मध बनाउने वा यस्िै प्रयोजनका
लामग प्रयोग हुने िालको, िाजा, खचस्याइएको,
वहमीकृि वा सुकेको कावटएको वा नकावटएको,
ाँ ेको
वपध

वा

ाँ ेको
नवपध

वा

धू लो

पाररएको

वा

नपाररएको ववरुवा र ववरुवाका अङ्गहरू (मबयााँ र
फलसमेि)।

-अन्त्याः
1211.90.10 --याचानगम्ु वा

प्र.के.खज.

1211.90.90 --अन्त्य
14.04

रु.५०००।-

प्र.के.खज. रु.१।-

अन्त्यर नपरे को वनस्पमि उत्पादन।
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

21.06

1404.90.10 --अधन ियारी ियरकत्था (कत्था रस)

प्र.के.खज. रु.७।-

1404.90.20 --ियर कत्था

प्र.के.खज. रु.५।-

1404.90.50 --रुरािका दानाहरू

प्र.के.खज. रु.१।-

1404.90.60 --अगेमलको वोिा

प्र.के.खज. रु.१।-

1404.90.70 --ररठ्ठा (सोपनट)

प्र.के.खज. रु.१।-

1404.90.90 --अन्त्य

प्र.के.खज. रु.५।-

अन्त्यर नपरे को िाद्य पदाथन।

-अन्त्याः

23.04

2106.90.20 --पान मसला (सुिीरवहि)

प्र.के.खज. रु.४०।-

2106.90.६0 --सुिीरवहि सुगखन्त्धि सुपारी

प्र.के.खज. रु.२५।-

2304.00.00 भटमासको िेल मनकाल्दा प्राप्त हुने वपना र अन्त्य
ाँ ेको वा नवपध
ाँ ेको वा पेलेटको
ठोस अवशेर्, वपध
रुपमा

वा प्र.के.खज.

भएको

नभएको।

23.05

2305.00.00 बदामको

रु.।५०

िेल

पेल्दा

मनस्केको,

ाँ ेको
वपध

वा

ाँ ेको, पेलेटको रुपमा भएको वा नभएको वपना
नवपध

प्र.के.खज.

र अन्त्य ठोस अवशेर्।

रु.-।५०
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

23.06

वनस्पमिको वोसो वा िेल मनकाल्दा प्राप्त हुने
शीर्नक २३.०४ वा २३.०५ मा परे को बाहेक
ाँ ेको वा नवपध
ाँ ेको, पेलेटको रुपमा भएको वा
वपध
नभएको वपना र अन्त्य ठोस अवशेर्।

2306.20.00 -आलसको बीयााँको

प्र.के.खज. रु.१।-

-िोरी वा रायो (रे प और कोल्जा) दानााः
2306.41.00 --न्त्यून इरुमसक अम्ल िोरी वा रायो (रे प अर
कोल्जा) दानाहरू

(मसड्स)

प्र.के.खज. रु.।५०

2306.90.00 -अन्त्य
24.03

अन्त्य

प्र.के.खज. रु.१।उत्पादनमा

प्रमिस्थापक

सुिी;

प्रयोग

भएको

सुिी

समरुपी (होमोखजनाइज्ड)

र
वा

पुनमननममनि (ररकखन्त्स्टचूएटे ड) सुिी; सुिीको रस र
सार।
-अन्त्य:
--अन्त्य:

---अन्त्याः
२४०३.९९.९१

----हुक्का फ्लेवर

प्र.के.खज. रु.५०।-

२४०३.९९.९९

----अन्त्य

प्र.के.खज. रु.५०।-
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

25.05

ु ) बालुवा
भाग २६ को मेटलववयररङ्ग (धािुयि
बाहेक रङ्गीन वा रङ्गहीन सवै प्रकारको प्राकृमिक
बालुवा।

25.14

2505.10.00 -मसमलका बालुवा र क्वाजन

प्र.घ.मम. रु.१,२००।-

2505.90.00 -अन्त्य बालुवा

प्र.घ.मम. रु.१,२००।-

2514.00.00 अमल अमल टुिाएको वा नटुिाएको वा करौंिीद्वारा
काटे को वा नकाटे को वा अरु वकमसमले काटे को
चारपाटे (वगानकार समेि) वढक्का वा पािा, स्लेट

25.16

करौंिीद्वारा

वा

अन्त्य

िामछएको,

कावटएको

वकमसमले
वा

अमल

टुिाइएको

प्र.घ.मम. रु.१,२००।-

अमल
चारपाटे

(वगानकार समेि) वढक्का वा पािाको रुपमा रहेको
िेनाइट (कडा पत्थर), पफानइरी, रे शा नभएको
आग्नेय चट्टान, वेसाल्ट, वलौटे ढु ङ्गा र स्मारक एवं
भवन बनाउने अन्त्य ढु ङ्गा।

-बलौट ढु ङ्गााः
2516.20.10 --टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
प्र.घ.मम.

2516.20.20 --टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका
बढीका ढु ङ्गाहरू
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2516.20.30 --टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका

ढु ङ्गाहरू

र

बालुवाको ममश्रण, छरान

25.17

साधारणिया

कंविट

प्र.घ.मम. रु.१,२००।जोड्दा,

सडकमा

ढु ङ्गाका

टुिा ओछ्याउाँदा वा रे ल्वे र अन्त्य यस्िै ठाउाँमा
दृढ बनाउन बोिको रुपमा लगाउन प्रयोग गररने
िावपि

वा

अिावपि

मगट्टी

र

टुिाइएका

वपंमधएका ढु ङ्गाहरू; बाटुमलएका पत्थर

वा

(मसं गल),

अखग्नप्रस्िर र यो शीर्नकको पवहलो भागमा उल्लेि
भएका वस्िुहरू भएको वा नभएको स्ल्याग (धािु
अवशेर्),

ड्रस

र

यस्िै

औद्योमगक

अवशेर्;

अलकरायुि मेकाडम (रोडा); िावपि वा अिावपि
शीर्नक २५.१५ वा २५.१६ का पत्थरका दाना,
टुिाटुिी र धू लो।

-साधारणिया

जोड्दा,

कंविट

सडकमा

ढु ङ्गा

ओछ्याउाँदा वा रे ल्वे र यस्िै ठाउाँमा दृढ बनाउन
बोि लगाउने काममा प्रयोग गररने िावपि वा
अिावपि
ढु ङ्गाहरू,

मगट्टी

र

टु िाइएका

बाटु मलएका

वा

प्रस्िर,

वपंमधएका
अखग्नप्रस्िर

(खफ्लण्ट):
2517.10.10 ---टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स),२.५ इञ्चसम्मका

प्र.घ.मम.

रु.६००।-

2517.10.20 ---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका २.५ इञ्चभन्त्दा
बढीका ढु ङ्गाहरू
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2517.10.30 --45 टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका ढु ङ्गाहरू र
बालुवाको ममश्रण, छरान

-उपशीर्नक

प्र.घ.मम. रु.१,२००।-

२५१७.१०

मा

उखल्लखिि

वस्िु

समावेश भए वा नभएका ड्रस र स्ल्याग (धािुका
अवशेर्)

का

वा

यस्िै

औद्योमगक

अवशेर्का

मेकाडम (रोडा) :

2517.20.10 ---टु क्र्याइएका

वा

नटु क्र्याइएका

मगट्टी

र

बाटु मलएका ढु ङ्गाहरू (पेवल्स), २.५ इञ्चसम्मका
प्र.घ.मम.

रु.६००।-

2517.20.20 ---टु क्र्याइएका वा नटु क्र्याइएका २.५ इञ्चभन्त्दा
बढीका ढु ङ्गाहरू

प्र.घ.मम. रु.१,२००।-

-शीर्नक २५.१५ वा २५.१६ को िावपि वा
ु ल), टु िाटािी (खचवपङ्ग) र
अिावपि दाना (िेनअ
धू लो (पाउडर):

--अन्त्याः
---ढु ङ्गाको धू लोाः
2517.49.1१ ----िसर उद्योगबाट उत्पाददि

प्र.घ.मम. रु.६००।-

---अन्त्याः
2517.49.९१ ----िसर उद्योगबाट उत्पाददि
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25.19

प्राकृमिक

म्याग्नेमसयम

गामलएका

कावोनेट

म्याग्नेमसया;

(म्याग्नेसाइट);

पूणरु
न पले

बदमलएको

(डेडव
न नन वा मसन्त्टडन) म्याग्नेमसया, बाल्नुभन्त्दा पवहले
थोरै मारामा अन्त्य अक्साइडहरू ममलाइएको वा
नममलाइएको; अन्त्य म्याग्नेमसयम अक्साइड, शुि
वा

अशुि।

2519.10.00 -प्राकृमिक म्याग्नेमसयम कावोनेट

(म्याग्नेसाइट)

2519.90.00 -अन्त्य
25.26

करौंिीद्वारा

वा

अन्त्य

टुिाइएको

वा

नटुिाइएको,

निामछएको चारपाटे

प्रकारले

अमल
िामछएको

प्र.घ.मम.

रु.६००।-

प्र.घ.मम.

रु.६००।-

अमल
वा

(वगानकार समेि) वढक्का वा

पािा समेि र प्राकृमिक खस्टयटाइट (साबुन ढु ङ्गा);
टाल्क (िरी)।
ाँ ेको धू लो नबनाएको
2526.10.00 -नवपध
३९.१५

प्लावष्टकको

अवशेर्,

प्र.के.खज रु.१।५०
पेररङस

(किरन)

र

रद्दी।
३९१५.१०.००

-इथाइमलनको पोमलमरको

प्र.के.खज

रु.२/-

३९१५.२०.००

-स्टाइररनको पोमलमरको

प्र.के.खज

रु.२/-

३९१५.३०.००

-मभनायल क्लोराइडको पोमलमरको

प्र.के.खज

रु.२/-

३९१५.९०.००

-अन्त्य प्लावष्टकको

प्र.के.खज रु.२/-
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44.01

बाल्ने

दाउरा,

मुढा,

खचरे को

मोटो टुिा

(मबलेट), हांगा मबंगा वा दाउराको बाधेको मबटो,
वा यस्िै रुपमा; काठका चोइटाचोइटी वा ममसना
टुिाटािी

(पावटनकल); काठ खचरे को धू लो,

काठको अवशेर्, रद्दी वस्िु, मुढो, मब्रकेट
चक्का),

बनाइएको
रुपमा

पेलेट

मट्याङ्ग्िा)

एकमरि

(मथचेर
वा

गररएको

यस्िै
वा

नगररएको।

-बाल्ने

दाउरा,

मुढा,

खचरे को

मोटो

टु िा

(मबलेट), हांगा मबगां, दाउराको मबटो वा यस्िै
रुपमााः

4401.11.00 --कोणधारी (कोमनफेरस)

२००%

4401.19.00 --गैर कोणधारी (नन-कोमनफेरस)

२००%

(काठको चोइटा चोइटी वा ममसना टु िाटािी
पावटनकनल) :

4401.21.00 --कोणधारी (कोमनफेरस)

२००%

4401.22.00 --गैर कोणधारी (नन-कोमनफेरस)

२००%

-काठको धू लो, काठको अवशेर् र रद्दी वस्िु,
मुढा, चक्का (वव्रकेट), गुवटका

(पेलेट) हरु वा

यस्िै रुपमा एकमरि गररएकोाः

4401.31.00 --काठका गुवटका (उडपेलेट) हरु
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4401.39.00 --अन्त्य
44.03

२००%

बोिा वा काठको बावहरी नरम भाग िाछे को वा
निाछे को वा मोटा मोटी ढङ्गले चारपाटे पारे को
अपररमाखजनि

काठ।

-रङ्गलेप (पेन्त्ट) वणनक रङ्ग (स्टे न), विओसोट
(वप्रजभे वटभ) हरूद्वारा उपचार

वा अन्त्य सं रखिि
गररएकोाः

4403.11.00 --कोणधारी (कोमनफेरस)

२००%

4403.12.00 --गैर कोणधारी (नन-कोमनफेरस)

२००%

-अन्त्य, कोणधारी (कोमनफेरस):
4403.21.00 --सल्ला

(पाइनस

जािहरू)

को,

कुनै

पमन

मियनक-छे दन आयाम (िस सेक्सनल डाइमेन्त्सन)
१५ से.मम. वा सोभन्त्दा बढी भएको

२००%

4403.22.00 --सल्ला (पाइनस जािहरू) को, अन्त्य

२००%

4403.23.00 --दे वदारु (एमबएस जािहरू) र स्प्रसु (वपमसया
जािहरू) को, कुनै पमन मियनक-छे दन आयाम

(िस

सेक्सनल

डाइमेन्त्सन)

१५

से.मम.

वा
२००%

सोभन्त्दा बढी भएको

4403.24.00 --दे वदारु (एमबएस जािहरू) र स्प्रसु
जािहरू) को, अन्त्य
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4403.25.00 --अन्त्य, कुनै पमन मियनक-छे दन आयाम (िस
सेक्सनल डाइमेन्त्सन) १५ से.मम. वा सोभन्त्दा
२००%

बढी भएको

4403.26.00 --अन्त्य

२००%

-अन्त्य, उष्णप्रदे शीय (ट्रवपकल) काठकोाः
4403.41.00 --गाढा रािो मेरान्त्िी, हलुका रािो मेरान्त्िी र
२००%

मेरान्त्िी बकाउ

4403.49.00 --अन्त्य

२००%

-अन्त्य:
4403.91.00 --ओकको

२००%

4403.93.00 --बीच (फागस जािहरू) को, कुनै पमन मियनकछे दन आयाम (िस सेक्सनल डाइमेन्त्सन) १५
से.मम. वा सोभन्त्दा बढी भएको

२००%

4403.94.00 --बीच (फागस जािहरू) को, अन्त्य

२००%

4403.95.00 --भोजपर (बचन) (बेटुला जािहरू) को, कुनै पमन
मियनक-छे दन आयाम (िस सेक्सनल डाइमेन्त्सन)
१५ से.मम. वा सोभन्त्दा बढी भएको

२००%

4403.96.00 --भोजपर (बचन) (बेटुला जािहरू) को, अन्त्य
4403.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन
जािहरू) को

२००%

(पोपुलस
२००%
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4403.98.00 --मसला (युकमलप्टस जािहरू) को

२००%

--अन्त्याः
4403.99.10 ---५ इञ्च वा सो भन्त्दा कम मोटाइमा लम्वाइमा
२००%

खचरे को

4403.99.90 ---अन्त्य
44.04

२००%

हुपको काठ; काठको खचरे को िांवा
मििारे को िर लम्बाइमा

(पाइल), वकलो

(पोल);

नखचरे को काठको घोचा

(वपकेट) र एकापट्टी मििाररएको

(स्टे क); साधारणरुपले कााँटछााँट गरे को

घोचो

नदोब्राएको,

िर

नबङ्ग्ग्याएको,

अरुथोक

नबनाएको टे क्ने लठृ ी, छािाको डण्डी, औजारको
डण्डी वा त्यस्िै सामान बनाउन उपयुि हुने
िालको

काठको

छडी,

चोइटाचोइटी

काठ

(खचपउड) र यस्िै।

44.05
44.06

4404.10.00 -दे वदार जामिको (कोमनफेरस)

२००%

4404.20.00 -दे वदार जामिको बाहे क (नन्त्कोमनफेरस)

२००%

4405.00.00 काठको ऊन; काठको वपठो।

२००%

रे ल

वा

ट्रामको

काठका

पटरीहरू

(खस्लपर)

(िस-टाइज)।
-असं मसि (नट इखम्प्रग्नेटेडाः
4406.11.00 --कोणधारी (कोमनफेरस)
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4406.12.00 --गैर कोणधारी (नन-कोमनफेरस)

२००%

-अन्त्याः

44.07

4406.91.00 --कोणधारी (कोमनफेरस)

२००%

4406.92.00 --गैर कोणधारी (नन-कोमनफेरस)

२००%

लम्बाइमा खचरे को वा काटे को (खचप्ड), िाछे को

(स्लाइस्ड) वा बोिा हटाएको

(वपल्ड) रण्डा

लगाएको

वा

नलगाएको,

अपघनर्क

खचल्याएको

वा

नखचल्याएको

वा

छे उमा

लगाई
जोड

(इन्त्ड ज्वाइन्त्टेड) गररएको वा नगररएको ६
एम.एम. भन्त्दा बढी मोटाइको काठ।

-कोणधारी (कोमनफेरस):
4407.11.00 --सल्ला (पाइनस जािहरू) को

२००%

4407.12.00 --दे वदारु (एमबएस जािहरू) र स्प्रसु वपमसया
जािहरू) को

२००%

4407.19.00 --अन्त्य

२००%

-उष्णप्रदे शीय (ट्रवपकल) काठकोाः
4407.21.00 --महोगनी स्वीटे मनया (एसपीपी)

२००%

4407.22.00 --मभरोला, इम्बुइया र वाल्सा

२००%
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

4407.25.00 --गाढा रािो मेरान्त्िी, हलुका रािो मेरान्त्िी र
२००%

मेरान्त्िी बकाउ

4407.26.00 --सेिो लौआन, सेिो मेरान्त्िी, सेिो सेराया, पहें लो
२००%

मेरान्त्िी र एलान

4407.29.00 --अन्त्य

२००%

-अन्त्याः
4407.91.00 --ओकको

२००%

4407.92.00 --बीचको

२००%

4407.96.00 --भोजपर (बचन) (बेटुला जािहरू) को

२००%

4407.97.00 --लहरे वपपल (पप्लर) र आस्पेन
जािहरू) को

(पोपुलस
२००%

4407.99.00 --अन्त्य

२००%
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

44.08

(भेमनयररङ्ग)

पृष्ठावरण वा बावहरी पर चढाउने

(खशट्स) हरू (पटमलि काष्ठ

मनममत्तका चादर

(ल्याममनेटेड् उड) िाछे र (स्लाइमसङ्) प्राप्त हुने
वस्िु समेि), प्लाइउड

(स्िर काष्ठ) वा यस्िै

पटमलि काष्ठ मनममत्तका चादरहरू

(खशट्स) िथा

रण्डा (प्लेन) लगाएको वा नलगाएको अपघनर्क
लगाएको

वा

नलगाएको,

दुइ

टुप्पा

जोमडएका

(स्लाइस्ड) वा नजोमडएको वा छे उको जोड (इण्ड
ज्वाइण्टे ड्) गररएको वा नगररएको, ६ मम. मम मा
नबढ्ने मोटाइ

(मथकनेस) भएका अन्त्य काठ।

4408.10.00 -कोणधारी

प्रमि वकलो रु.६।-

-उष्णप्रदे शीय (ट्रवपकल) काठकोाः
4408.31.00 --गाढा रािो मेरान्त्िी, हलुका रािो मेरान्त्िी र
प्रमि वकलो रु.६।-

मेरान्त्िी बकाउ

4408.39.00 --अन्त्य

प्रमि वकलो रु.६।-

4408.90.00 -अन्त्य

प्रमि वकलो रु.६।-

४७.07

प्रमिलब्ध (ररकभडन) (रद्दी र टुिाटािी) कागि
वा कागिको गािा (पेपरबोडन) ।
४७०७.10.००

-अववरखञ्जि (अनखब्लज्ड) दृढ कागि (िाफ्ट
पेपर) वा कागिगािा (पेपर बोडन) वा िोल्सीदार
कागि (कोरुगेटेड पेपर) वा कागिगािा
बोडन)

(पेपर
प्र.के.खज रु.५/-
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

४७०७.20.००

-सम्पूणि
न ाः रङ्गीन

नगरे को,

मुख्यिया

ववरखञ्जि

रासायमनक गुभो (पल्प) बाट बनाइएको अन्त्य
कागि र कागि गािा (पेपर बोडन)
४७०७.30.००

प्र.के.खज रु.५/-

-मुख्यिाः याखन्त्रक गुभो (मेकामनकल पल्प) बाट
बनाइएको

कागि

वा

कागिगािा

(पेपरबोडन)

(जस्िै समाचारपर, पमरका (जननल्स) र त्यस्िै
मुरण सामिीहरु)
४७०७.90.००

-अन्त्य, नकेलाइएको

प्र.के.खज रु.५/वा

नछु ट्याइएको

रद्दी र

टु िाटािीहरु (अवशेर्) (वेष्ट एण्ड स्िाप)
७२.04

प्र.के.खज रु.५/-

रद्दी फलाम र परु; पुन पगामलने फलाम वा
इस्पािको ईट आकारको (इन्त्गोट) परु।
७२०४.10.००

-रद्दी ढालेको (कास्ट) फलामको रद्दी र पर

प्र.के.खज रु.५/-

-ममखश्रि स्पाि (एल्वायखस्टल) का रद्दी र परुाः

७२०४.21.००

--खिया नलाग्ने इस्पािको

प्र.के.खज रु.५/-

७२०४.29.००

--अन्त्य

प्र.के.खज रु.५/-

७२०४.30.००

-वटनयुि फलाम वा इस्पािका रद्दी वा परु

प्र.के.खज रु.५/-

-अन्त्य रद्दी र परुाः
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मनकासी भन्त्सार महसुल
शीर्नक

उपशीर्नक

दर अन्त्यथा उल्लेि

मालवस्िुको वववरण

भएकोमा बाहेक मोल
प्रमिशिमा

७२०४.41.००

--गट्ठा

(वण्डल)

नभएका,(कारिानाको
टमननङ्ग,

शेमभङ्ग,

मा
काम

खचप्स,

मममलङ्ग

भए
पमछ
वेष्ट,

वा

मनस्केका)
स-डस्ट,

वफमलङ्गस, वट्रममङ्गस र स्टै खम्पङ्ग जस्िा छ्यांकन,
टु िाटािी र धू लो रुपका परु

प्र.के.खज रु.५/-

७२०४.49.००

--अन्त्य

प्र.के.खज रु.५/-

७२०४.50.००

इनट आकारको (इनगट) पुन पगामलने परु

प्र.के.खज रु.५/-

७४०४.00.००

िामा अवशेर् र परु।

प्र.के.खज रु.५/-

७६.०२

७६०२.००.००

अलुमममनयम अवशेर् र परु।

प्र.के.खज रु.५/-

७९.०२

७९०२.००.००

जस्िा अवशेर् र परुहरु।

प्र.के.खज रु.५/-

८०.०३

८००३.००.००

वटनको लाप्सा, डण्डी, प्रोफायल र िार।

प्र.के.खज रु.५/-

७४.०४

२.

मनकासी हुने मालवस्िुको वगीकरणका लामग भन्त्सार कायानलयहरूले अनुसूची-१ को पररच्छे द १ दे खि
२१ सम्म पने भाग १ दे खि ९७ सम्ममा उखल्लखिि उपशीर्नकको प्रयोग गनुन पनेछ।

३.

खजल्ला वन कायानलयको इजाजि मलई उद्योगले धू प वा हवनमा प्रयोग हुने गरी सल्लाबाट बनाएको
स-साना टु िाहरू (Chips) (उपशीर्नक ४४०१.३१.०० र ४४०१.३९.००) मनकासी गदान दश
प्रमिशि मार भन्त्सार महसुल लाग्नेछ।

४.

ु
सं यि
राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाखन्त्ि स्थापनाथन िवटने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको
प्रयोगका लामग रिा मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको मसफाररसमा लै जाने आमौड पसननल क्याररयर,
सवारी साधन, हाि हमियार लगायि सबै प्रकारका मालवस्िु लगिमा रािी मनकासी गनन ददइनेछ।
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▩अनुसूची

-३

(दफा १० साँग सम्बखन्त्धि)
सडक मनमानण दस्िुर
(१) दे हायका सवारी िथा ढु वानीका साधन पैठारी हुाँदाका बिि भन्त्सार मबन्त्दुमा र स्वदे शमा उत्पादन हुने सवारी
िथा ढु वानीका साधनमा दिानका बिि दे हाय बमोखजमको सडक मनमानण दस्िुर लाग्नेछ:सवारी िथा ढुवानीका साधनको वकमसम

दस्िुर

(क) शीर्नक ८७.०२ मा पने बस, ममनीबस, माइिोबस, शीर्नक ८७.०४ मा
पने ट्रक, वट्रपर,

डम्पर, लरी, ट्रकलरी,

ममनीट्रक, ममनीवट्रपर, बन्त्द

कन्त्टे नरसवहिको ट्रक, ग्यााँस बोक्ने बुलेट, ट्याङ्कर, ट्रक चेमससमा जडान

मूल्यको साि प्रमिशि

भएको गावेज कम्प्याक्टर, मसमेन्त्ट बल्कर।
(ि) २००० मस.मस. सम्मका शीर्नक ८७.०२

र ८७.०३ मा पने कार, जीप,

भ्यानहरु, शीर्नक ८७.०४ मा पने मसङ्गल र डबल क्याव वपकअप गाडी

मूल्यको आठ प्रमिशि

िथा डेमलभरी भ्यान
(ग) २००० मस.मस. भन्त्दा मामथका शीर्नक ८७.०२

र ८७.०३ मा पने कार,

जीप, भ्यानहरु, शीर्नक ८७.०४ मा पने मसङ्गल र डबल क्याव वपकअप

मूल्यको दश प्रमिशि

गाडी िथा डेमलभरी भ्यान
(घ) ववद्युिीय कार, जीप, भ्यान

मूल्यको पााँच प्रमिशि

(ङ) मोटरसाइकल र स्कुटर:
(अ) १५५ मस.मस. सम्मको

प्रमि गोटा रु. १५,०००।–

(आ) १५६ दे खि २५० मस.मस. सम्मको

प्रमि गोटा रु. १८,०००।–

(इ) २५१ दे खि ४०० मस.मस. सम्मको

प्रमि गोटा रु. ५०,०००।–

(ई) ४०१ मस.मस. र सोदे खि मामथ

प्रमि गोटा रु.२,००,०००।–

(ऊ) ववद्युिीय मोटरसाइकल र स्कुटर

▩

प्रमि गोटा रु. १२,०००।–

आमथनक ऐन, २०७७ द्बारा सं शोमधि।
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(च) ववद्युिीय िीन प्राङ्ग्िे सवारी र ढु वानी साधन

प्रमि गोटा रु. १३,०००।–

(छ) शीर्नक ८७.०३ र ८७.०४ मा पने अन्त्य िीन पाङ्ग्िे

सवारी िथा

प्रमि गोटा रु.१५,०००।–

ढु वानीका साधनहरु
(ज) मामथ उल्लेि गररए बमोखजम बाहेकका शीर्नक ८७.०२, ८७.०३ र
८७.०४ मा पने अन्त्य सवारी र ढु वानीका साधन
(ि) शीर्नक ८७.०६ मा पने चेमसस

मूल्यको दश प्रमिशि
मूल्यको नौ प्रमिशि

(ञ) जुनसुकै प्रवियाबाट शुरु दिान हुन आउने सवारी िथा ढु वानीका साधनमा
यस दफामा उल्लेि भए अनुसार नै सडक मनमानण दस्िुर लाग्नेछ।

(२) मामथ दफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्ले ि भए िापमन िल उखल्लखिि ववर्यमा सोही बमोखजम हुनेछाः(क) कूटनीमिक मनयोग िथा कूटनीमिक सुववधा प्राप्त व्यखिले पैठारी गने मोटरगाडी, अपाङ्गिा भएका व्यखिले प्रयोग
गनन ममल्ने गरी बनाइएका १५५ सी.सी. सम्मका स्कूटर, दमकल, एम्बुलेन्त्स, शववाहन र शीर्नक ८७.०५ मा पने
ववशेर् उद्देश्य भएका साधनमा सडक मनमानण दस्िुर लाग्ने छै न।
(ि) चालीस वा सोभन्त्दा बढी सीट िमिाका कम्िीमा पााँच वटा बस सावनजमनक यािायािमा सञ्चालन गने गरी दिान
भएका सहकारी सं स्था िथा कम्पनीले उखल्लखिि प्रयोजनको लामग पैठारी गने उि िमिाका ियारी बस िथा
मिनका चेमससमा सडक मनमानण दस्िुर लाग्ने छै न।
ु राष्ट्र सं घको अनुरोधमा शाखन्त्ि स्थापनाथन िवटने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रयोगका लामग रिा
(ग) सं यि
मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको मसफाररसमा नेपालमा दिान नहुने गरी अस्थायी पैठारी हुने सवारी िथा ढु वानीका
साधनमा सडक मनमानण दस्िुर लाग्ने छै न।
(घ) ववमानस्थलमभर यारु टममननलदे खि वायुयानसम्म यारु ल्याउने र लै जाने गरी मार चल्ने शिनमा नेपाल नागररक
उड्डयन प्रामधकरणको मसफाररसमा पैठारी हुने बसमा सडक मनमानण दस्िुर लाग्ने छै न।
(ङ) नेपाल सरकारबाट भन्त्सार सुववधा (कूटनीमिक सुववधा) वा पूणन वा आंखशक महसुल सुववधा पाई वा नेपाल सरकारको
मनणनयबाट एक प्रमिशि भन्त्सार महसुल मलई वा लगि वा बैङ्क ग्यारे ण्टीमा अस्थायी पैठारी भएका सवारी िथा ढु वानीका
साधन मबिी गरे मा वा उपहार ददएमा वा आफैँले उपयोग गरी स्थायी पैठारीमा रुपान्त्िरण गनन चाहेमा एकपटक
सडक मनमानण दस्िुर मिररसकेको भए पुनाः सडक मनमानण दस्िुर लाग्ने छै न। सडक मनमानण दस्िुर नमिरे को भए
स्थायी पैठारीमा रुपान्त्िरण गदानका बिि सडक मनमानण दस्िुर लाग्नेछ।
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(३) सडक मनमानण दस्िुर मिरे को सुमनखश्चििा गरे र मार सम्बखन्त्धि यािायाि व्यवस्था कायानलयले सवारी िथा ढु वानी
साधन दिान गनुन पनेछ।भन्त्सार कायानलयबाट जााँचपास हुाँदा सडक मनमानण दस्िुर असुल गनन छु ट भएको दे खिएमा
छु ट भएको दस्िुर असुल गरे को प्रमाण भन्त्सार कायानलयबाट प्राप्त भएपमछ मार दिान गनुन पनेछ।
स्पष्टीकरण : यस अनुसूचीको प्रयोजनको लामग,(१) “मूल्य” भन्नाले आन्त्िररक उत्पादन वा िररदको हकमा सवारी िथा ढु वानी साधनको मबिी बीजकमा उखल्लखिि
मूल्य अमभवृवि कर सवहिको बीजक मूल्य, पैठारीको हकमा भन्त्सार महसुल, अन्त्िाःशुल्क, मूल्य अमभवृवि कर िथा
भन्त्सार मबन्त्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका दस्िुर र शुल्क समावेश भएको मूल्य सम्िनु पछन।
(२) “जुनसुकै प्रवियाबाट” भन्नाले मललाम, जफि, हस्िान्त्िरण, िररद वा मबिीबाट दिान हुन आउने सवारी साधन
सम्िनु पछन।
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▩अनुसूची–४

(दफा १२ साँग सम्बखन्त्धि)
चलखचर ववकास शुल्क
1.

आमथनक वर्न २०७७/७८ मा नेपालमा चलखचरको प्रदशननमा चलखचर घरले प्रदशनन गने ववदे शी
चलखचरको सबै श्रे णीको प्रवेश शुल्कमा पन्त्र प्रमिशि चलखचर ववकास शुल्क असुल गररनेछ।

२.

चलखचर घरले क्यामबन सञ्चालन गनन पाउने छ। ववदे शी चलखचर प्रदशनन गरे बापि त्यस्िो
क्यामबनको सबै श्रे णीको वटकट मबिीबाट असुल गने चलखचर ववकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको
बीस प्रमिशि हुनेछ।

३.

चलखचर घरले आफूले प्रदशनन गरे को चलखचरको दै मनक वटकट मबिीको वववरण अमभले ि मबिी
िािामा दै मनकरूपमा अद्यावमधक गनुन पनेछ। चलखचर घरले चलखचर प्रदशनन सम्बन्त्धी वववरण
साप्तावहकरूपमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा चलखचर ववकास बोडन र सम्बखन्त्धि आन्त्िररक राजस्व
कायानलयमा िथा अन्त्य िेरको हकमा आन्त्िररक राजस्व कायानलय भएको खजल्लामा सो कायानलयमा र
आन्त्िररक राजस्व कायानलय नभएको खजल्लामा कोर् िथा लेिा मनयन्त्रक कायानलयमा बुिाउनु
पनेछ।

४.

चलखचर घरले ववद्युिीय प्रणाली (ई-वटकेवटङ्ग मसष्टम) बाट वटकट जारी गरी 207७ पौर् मसान्त्िमभर
केन्त्रीय चलखचर व्यवस्थापन प्रणाली (सेन्त्ट्रल मसनेमा म्यानेजमेन्त्ट) को सभनरसाँग मलङ्क गनुन पनेछ।

५.

प्रकरण ४ बमोखजम िोवकएको समयमा ववद्युिीय प्रणाली जडान िथा केन्त्रीय सभनरसाँग मलङ्क नगरी
वटकट जारी गरे को पाइएमा त्यसरी जारी गररएको वटकटबाट प्राप्त रकमको पवहलो पटकका लामग
शिप्रमिशि एक पटकभन्त्दा बढीको लामग दुई सय प्रमिशि जररबाना लगाई असुल गररनेछ।

6.

प्रकरण १ र २ बमोखजमको शुल्क चलखचर घरले असुल गरी प्रत्येक मवहनाको शुल्क अको
मवहनाको पच्चीस गिेमभर प्रकरण ५ को अधीनमा रही वववरणसवहि सम्बखन्त्धि आन्त्िररक राजस्व
कायानलय वा करदािा सेवा कायानलय वा सो कायानलयहरु नभएको खजल्लामा कोर् िथा लेिा
मनयन्त्रक कायानलयमा दाखिल गनुन पनेछ। िोकेको समयमा शुल्क नबुिाउनेलाई प्रत्येक मवहनाको
बुिाउनु पने शुल्कको पच्चीस प्रमिशि जररबाना लाग्नेछ। चलखचर ववकास शुल्कको मामसक वववरण
उखल्लखिि अवमधमभर चलखचर ववकास बोडनमा समेि बुिाउनु पनेछ। चलखचर ववकास बोडनमा

▩

आमथनक ऐन, २०७७ द्बारा सं शोमधि।
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बुिाउनु पने वववरण बक्स अवफस प्रणालीबाट समेि पठाउनु पनेछ।
7.

चलखचर घरले चलखचर प्रदशनन गरी चलखचर प्रदशनन नगरे को भनी वा ववदे शी चलखचर प्रदशनन गरी
नेपाली चलखचर प्रदशनन गरे को हो भनी वा वास्िववक वटकट मबिीभन्त्दा कम वटकट मबिी दै मनक
मबिी िािामा जनाई िुट्टा वववरण ददएमा मनम्न बमोखजमको जररबाना लगाई त्यसरी छमलएको
चलखचर ववकास शुल्क सवहि असुल गररनेछ:(क)

पवहलो पटक भए छमलएको चलखचर ववकास शुल्कको शि प्रमिशि।

(ि)

दोस्रो पटक वा सोभन्त्दा बढी जमिसुकै पटक भए पमन छमलएको चलखचर ववकास शुल्कको
दुई सय प्रमिशि।

8.

प्रकरण ४ र ५ बमोखजम िोवकएको म्याद व्यमिि भएको दुई मवहनामभर जररबानासवहि शुल्क
नबुिाउने चलखचर घर बन्त्द गरी लागेको शुल्क िथा जररबाना समेि सम्बखन्त्धि अमधकृिले असुल
गनेछ। समयमा वववरण पेश नगरे मा प्रमि मवहना एक हजार रुपैयााँ जररबाना लाग्नेछ।

9.

दै वी प्रकोप, उपकरणीय ममनि सम्भार वा अन्त्य कुनै कारणले साि ददन वा सोभन्त्दा बढी ददन
चलखचर घर बन्त्द भएको व्यहोरा प्रकरण ११ मा उखल्लखिि कायानलयले प्रमाखणि गरे को अवस्थामा
बन्त्द भएको ददनको चलखचर ववकास शुल्क लाग्ने छै न।

10.

ववद्याथीवगनको सहुमलयिको लामग शमनबार मबहान ८ बजेको र सावनजमनक मबदा परे का ददनको मबहान
८ बजेको चलखचर प्रदशननमा चलखचर ववकास शुल्कमा पचास प्रमिशि छु ट ददइनेछ।

11.

यस अनुसूची बमोखजम गरे को मनणनय उपर पैिीस ददनमभर राजस्व न्त्यायाधीकरणमा पुनरावेदन
लाग्नेछ।

12.

चलखचर ववकास शुल्क सम्बन्त्धी प्रशासन आन्त्िररक राजस्व कायानलय वा करदािा सेवा कायानलय
भएको खजल्लामा सो कायानलयले र आन्त्िररक राजस्व कायानलय वा करदािा सेवा कायानलय नभएको
खजल्लामा कोर् िथा लेिा मनयन्त्रक कायानलयले गनेछ।

१3.

चलखचर ववकास शुल्कको अनुगमन चलखचर ववकास बोडनले समेि गनेछ। चलखचर ववकास शुल्कको
स्थलगि मनरीिणका लामग बोडनबाट िवटई आएका कमनचारीलाई चलखचर सम्बन्त्धी अमभलेि, मबिी
िािा िथा दशनक सं ख्या सम्बन्त्धी अमभलेि चलखचर घरले उपलब्ध गराउनु पनेछ। सम्बखन्त्धि
आन्त्िररक राजस्व कायानलय वा करदािा सेवा कायानलय वा कोर् िथा लेिा मनयन्त्रक कायानलयले
आवश्यकिा अनुसार अनुगमन िथा मनरीिण गनेछन्।
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१4.

चलखचर घरका सञ्चालकले चलखचर प्रदशनन गनुभ
न न्त्दा एक ददन अगावै आफूले प्रयोग गने वटकटको
मसलमसले वार नम्बर, चलखचरको नाम र प्रदशनन गररने मममि चलखचर ववकास बोडन र आन्त्िररक
राजस्व कायानलय वा करदािा सेवा कायानलय वा कोर् िथा लेिा मनयन्त्रक कायानलयमा जानकारी
गराउनु पनेछ र सोको अमभले ि चलखचर घरले राख्नु पनेछ।

१5.

यस अनुसूची बमोखजम असुल भएको चलखचर ववकास शुल्कको नब्बे प्रमिशि रकम चलखचर ववकास
बोडनलाई र बााँकी दश प्रमिशि रकम आन्त्िररक राजस्व ववभागले िोकेको प्रविया बमोखजम चलखचर
ववकास शुल्कको प्रशासन गने कायानलयको प्रशासमनक िथा भौमिक सुधार कायनमा िचन गनन
सवकनेछ। चलखचर ववकास बोडनले आफूले प्राप्त गरे को चलखचर ववकास शुल्क रकमको पच्चीस
प्रमिशिभन्त्दा बढी रकम प्रशासमनक कायनमा िचन गनन पाउने छै न।

१6.

चलखचर ववकास शुल्क सम्बन्त्धी अन्त्य प्रवियागि कुरा चलखचर ववकास बोडनको मसफाररसमा
आन्त्िररक राजस्व ववभागले िोके बमोखजम हुनेछ।

१7.

चलखचर ववकास शुल्कको लेिापरीिण महालेिापरीिकबाट हुनेछ।
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