भन्सार विभाग, विपुरेश्वर

प्रेस विज्ञप्तीः

नेपाल सरकारको अर्थ सम्वन्धत प्रस्तािलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको आवर्थक
विधेर्क, २०७९ ले भन्सारतर्थ गरे का मूलभुत ब्यिस्र्ा
तर्ा पररितथनहरु को बारे मा संविप् वििरणीः
१. विश्व भन्सार संगठनको िस्तु बगीकरण तथा संकेतीकरण प्रणालीको सात ं संस्करण,

२०२२ कार्ाान्वर्नमा आएको,
२. कृवि िेिको विकासका लावग दे हार् बमोविमका व्यिस्र्ाहरु गररएको ,
• माछापालन ब्यिसार्को प्रिर्द्ा नको लावग सिै प्रकारका माछा तथा माछाजन्य उत्पादन र सी
फुडको पैठारीमा लाग्ने महसुल बृद्धर्द्,
• ब्यिसार्ीक फलफुल खेतीको प्रिर्द्ा नको लावग केरा, भुइकटहर, एभोकाडो, आँ प अम्बा जस्ता
फलफुलको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा बृद्धर्द् गररएको,
• कृविजन्य उत्पादनहरुको संकलन तथा बजारीकरण गनाको लावग स्थानीर् वनकार्ले पैठारी गने एक
थान कृवि एम्बुलेन्स िा ढु िानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल पूणा छु ट,
• पशुपालनलाई प्रिर्द्ा न गना कृिकहरुले आर्ात गने पशु च पार्ाका लावग ओछ्याउने म्याटमा लाग्ने
महसुल पूणा छु ट,
• कृवि फमा तथा कृवि सहकारीहरुले पैठारी गने कृवि एम्बुलेन्स िा ढु िानीको साधनहरुको पैठारी
महसुल छु टको ब्यिस्था गररएको,
• कृवि सहकारीले संकलन गने कृविजन्य उत्पादन ढु िानी गना पैठारी गने एक थान ढु िानीको
साधनमा लाग्ने महसुलको पचास प्रवतशत छु टको व्यिस्था गररएको

•
३. स्वदे शत उद्योगको संरिणका/प्रिर्द्थ नका लावग दे हार् बमोविमका व्यिस्र्ाहरु
गररएको ,
• पेन्ट्स, सािुन, प्लाविक जस्ता स्वदे शी उद्योगहरुको संरक्षणको लावग तर्ारी पेन्ट, सािुनजन्य बस्तु
तथा प्लाविकजन्य प्यावकङ मेटेररर्लको पैठारीमा लाग्ने भन्सारमा महसुल बृद्धर्द्,
• स्वदे शी झोला तथा जुत्ता चप्पल उद्योगको प्रिर्द्ा न गना सिै वकवसमका तर्ारी झोला तथा जुत्ताको
पैठारी महसुल िृद्धर्द्,
• स्वदे शी सेरावमक टार्ल उद्योगको संरक्षण गना तर्ारी टार्लको पैठारीमा महसुल बृद्धर्द्,
• स्वदे शी फलाम उद्योगहरुको प्रिर्द्ा नको लावग त्यस्ता उद्योगले उत्पादन मालिस्तुको पैठारीमा लाग्ने
महसुलमा बृद्धर्द् गररएको,
• उद्योगको कच्चा पदाथाको रुपमा प्रर्ोग हुने पेटरोवलर्म कोक तथा क्याद्धिर्म कािोनेट , पोटावसर्म
कािोनेट, सोवडर्म कािोनेट, वलवथर्म कािोनेट जस्ता रसार्नहरुको पैठारीमा महसुल दर
घटाईएको,
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• उद्योगले पैठारी गने प्रारद्धिक अिस्थाका वपग आइरन, फलाम वमवित फेरो-एलिार् लगार्तका
फलाम उत्पादनमा प्रर्ोग हुने कच्चा पदाथामा पूणा भन्सार महसुल छु ट वदईएको,
• प्राथवमक अिस्थाका वजंक र आल्मुवनर्म इन्गटको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा पूणा छु टको ब्यिस्था
गररएको,
• वबद् र्ुतीर् मोटरसाइकल िा स्कुटर उद्योगले पैठारी गने पाटा पुजाा तथा सहार्क सामाविहरुको
पैठारीमा लाग्ने महसुलमा ७५ प्रवतशत छु ट वदईएको
• उद्योगले पैठारी गने बल्क वबटु वमनमा लाग्ने महसुलमा ५० प्रवतशत छु ट वदईएको.
• एसेम्बल गरी सिारी साधन उत्पादन गने उद्योगले अनएसेम्बल अिस्थाका सिारी साधन पैठारीगदाा
लाग्ने भन्सार महसुलमा २५ प्रवतशत छु ट वदईएको,
• पर्ाटन उद्योगको प्रिर्द्ा न तथा विकासका लावग तारे होटल तथा ररसोटा ले पैठारी गने पूिा वनवमात
घरहरु तथा झ्याल ढोकाका वससाहरुको पैठारी महसुल छु ट गररएको,
• वडस्पोजेिल डाइपर, बेबी िाइप्स र सेवनटरी प्याड उद्योगले पैठारी गने कच्चा पदाथामामा १ प्रवतशत
मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यिस्था गररएको,
• वनकासीजन्य उद्योगले पैठारी गने कृवि जन्य पदाथाको पैठारीमा लाग्ने कृवि सुधार शुल्कमा समेत
पासबुक र बन्डे ड िर्ेरहाउसको सुविधा वदने ब्यिस्था थप गररएको,

४. कम आिश्यकताका िस्तुहरुको पैठारत वनरुत्सावहत गनथ दे हार् बमोविमका
व्यिस्र्ाहरु गररएको ,
• स्वदे शी काठ एिं काठजन्य उत्पादनहरुको सदु पर्ोग गना तथा आर्ात प्रवतस्थापन गना र्स्ता
बस्तुहरुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा बृद्धर्द् गररएको,
• सुपारी, मररच, केराउ तथा छोकडाको अस्वाभाविक पैठारीलाई ब्यिद्धस्थत गना महसुल बृद्धर्द्
गररएको.
• केही बस्तुहरु जस्तै:- डर ाई फ्रुटर स, जंक फुडहरुको पैठारीमा महसुल बृद्धर्द् गररएको,
• स्वास्थ्यलाई हावन पुर्ााउने सुवता तथा मवदराजन्य बस्तुको पैठारीमा महसुल बृद्धर्द् गररएको,
• स्माटा फोनमा लाग्ने महसुल बृद्धर्द् गररएको,
• ४८ इन्चभन्दा बढीका टे वलवभजनको पैठारी महसुल िृद्धर्द् गररएको,
• बालबच्चाको स्वास्थ्यमा हावन नोक्सानी पुर्ााउन सक्ने खेल नाजन्य बस्तु तथा तासको पैठारीमा लाग्ने
महसुल बृद्धर्द् गररएको,
• पेटरोवलर्म इन्धनबाट चल्ने १५०० सी.सी. भन्दा बढी क्षमताका जीप, कार र भ्यानको पैठारी महसुल
िृद्धर्द् गररएको,
• उच्च मूल्यका विद् र्ुतीर् हाइविड जीप, कार र भ्यानको पैठारी महसुल िृद्धर्द् गररएको,
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• विद् र्ुतीर् सिारी साधनमा उच्च मूल्य भएका 100 वकलोिाट भन्दा बढी क्षमताका जीप, कार र
भ्यानको पैठारी महसुल िृद्धर्द् गररएको,
• बढी विलासी प्रकृवतका २०० सी.सी. भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको पैठारी महसुल िृद्धर्द्
गररएको,

५. सामाविक सुरिा र सामाविक न्यार्का लावग विशेि छु ट सुविधा ,
• जनस्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र्ुररन ब्यागमा लाग्ने महसुल पूणा छु ट गररएको
• मानि शरीर प्रत्यारोपणमा प्रर्ोग हुने आर वट एल सेप्टल वडफेक्ट लगार्तका उपकरणमा लाग्ने
महसुलमा १ प्रवतशत मात्र महसुल लाग्ने ब्यिस्था गररएको
• मवहलाहरुले प्रर्ोग गने सेवनटरी टािेल (प्याड), टे म्पोन तथा मेन्सटु िल कपको पैठारीमा लाग्ने
महसुलमा ९० प्रवतशत छु टको ब्यिस्था गररएको
• सामुदावर्क विद्यालर्हरुले पैठारी गने २ िटा बसको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा ७५ प्रवतशत छु ट
वदईएको
• अपाङ्गता भएका ब्यद्धिहरुले प्रर्ोग गने मालिस्तु उत्पादन गने उद्योगहरुले पैठारीगने कच्चा पदाथामा
लाग्ने महसुल पूणा छु ट वदईएको
• फोहोरमैलाको ब्यिस्थापनमा प्रर्ोग हुने गािे ज कम्प्प्याक्टर ढु िानी साधनमामा लाग्ने महसुल दर
घटाईएको ।

नोट: महसुल दरिन्दत सम्बन्धत व्यिस्र्ामा भएको पररितथनको विस्तृत वििरण र्स विभागको िेि साइट:
www.customs.gov.np मा उपलब्ध रहे को व्यहोरा समेत सम्वर्द् सरोकारिालाहरुको िानकारतका लावग
अनुरोध छ ।
मिम िः २०७९।०२।१७
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