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आर्थिक अध्मादेश, २०७८ रे गयेको व्मवस्थाहरु 
एवभ ्आमकय ऐन, भलु्म अर्बफदृ्धि कय ऐन य 

अन्तशलु्क ऐनभा बएको सॊशोधनहरु 

 

आर्थिक अध्मादेश तपि ्-   

(क) शशऺा सेवा शलु्क (दपा 8, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
 द्धवदेशी भदु्राको सटही सदु्धवधा उऩरब्ध गयाउने फैङ्क वा द्धवत्तीम सॊस्थारे शशऺा सेवा शलु्क फाऩत 

सङ्करन गयेको यकभ तोद्धकएको म्मादर्बत्र दाशिरा नगयेभा वाद्धषिक ऩन्र प्रर्तशतका दयरे ब्माज 
फझुाउन ुऩने व्मवस्था गरयएको। मसयी सटही सदु्धवधा र्रई शशऺा सेवा शलु्क फझुाएका तय 
द्धवदेशभा अध्ममन गनि जान नऩाएका द्धवद्याथीरे द्धवदेशी भदु्रा द्धपताि गयी शशऺा सेवा शलु्क द्धपताि 
भाग गयेभा द्धवबागरे तोकेको प्रद्धिमा फभोशजभ सम्फशन्धत फैङ्क भापि त द्धपताि ददइने व्मवस्था 
गरयएको।  

(ि)  छुट तथा सदु्धवधा (स्कीभ)   
(१) प्रशासकीम ऩनुयावरोकन वा ऩनुयावेदनभा यहेका भदु्दा द्धपताि र्रएभा कय छुट (दपा 20, 2078 

जेठ 15 देशि रागू हनु)े 
 भूल्म अर्बवदृ्धि कय ऐन ‚ 2052 ‚ अन्त्शलु्क ऐ न‚ 2058 य आमकय ऐन‚ 2058  फभोशजभ 

सॊवत ्२०७७ सार असाय भसान्तर्बत्र बएको कय र्नधाियण वा अन्त:शलु्क  र्नधाियण वा सॊशोर्धत 
कय र्नधाियणउऩय शित्त नफझुाई आन्तरयक याजस्व द्धवबाग सभऺ प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको 
रार्ग र्नवेदन ददई द्धविाया धीन यहेका वा द्धवबागको र्नणिमभा शित्त नफझुाई याजस्व न्मामार्धकयण 
वा अदारतभा ऩनुयावेदनभा गई द्धविाया धीन यहेका भदु्दाभध्मे झटु्टा तथा नक्करी फीजक सम्फन्धभा 
बएको कय र्नधाियण वा सॊशोर्धत कय र्नधाियण  फाहेकका भदु्दा सम्फशन्धत कयदातारे द्धपताि र्रई 
त्मस्तो र्नधाियणफाट कामभ बएको भूल्म अर्बवदृ्धि कय , अन्त्शलु्क य आमकय फाऩतको कय वा 
अन्त्शलु्क यकभ य मस उऩदपाको सदु्धवधा उऩबोग गनि र्नवेदन ददएको र्भर्तसम्भको  ब्माजको 
ऩिास प्रर्तशत यकभ सॊवत ्२०७८ सार भङ र्सय भसान्तर्बत्र फझुाएभा सो भा रागेको शु ल्क‚ 
थऩ दस्तयु, जरयफाना तथा फाॉकी ब्माज र्भन्हा हनुे।  
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(2) फक्मौता र्भन्हा सम्फन्धी द्धवशेष व्मवस्था (दपा 21, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
(क) अन्त्शलु्क ऐन , २०1५ फभोशजभ  रगत कामभ बई हारसम्भ असरु हनु नसकेको 

फक्मौता यकभ ‚ आमकय ऐन , २०३१ फभोशजभ रगत कामभ बई हारसम्भ असरु हनु 
नसकेको फक्मौता यकभ य भूल्म अर्बवदृ्धि कय ऐन ‚ २०५२ रे प्रर्तस्थाऩन गयेका होटर 
कय, भनोयञ्जन कय, ठेक्का कय य र्फिीकय ऐन फभोशजभ रगत कामभ बई हारसम्भ असरु 
हनु नसकेको फक्मौता यकभभध्मे अन्त्शलु्क वा कय यकभ को ऩिहत्तय प्रर्तशत यकभ 
सॊवत ् २०७८ सार  ऩसु भसान्तर्बत्र फझुाएभा सोभा रागेको जरय फाना‚ शलु्क, ब्माज य 
फाॉकी अन्त्शलु्क वा कय र्भन्हा हनुे। 

(ि)  भूल्म अर्बवदृ्धि कय ऐन , २०५२‚ अन्त्शलु्क ऐन , २०५८ य आमकय ऐन , २०५८ 
फभोशजभ सॊवत ्२०७६ सार असाय भसान्तसम्भ कय र्नधाियण वा अन्त्शलु्क र्नधाियण  वा 
सॊशोर्धत कय र्नधाियण बई फक्मौता यहेको यकभभध्मे झटु्टा तथा नक्करी फीजक सम्फन्धभा 
बएको कय र्नधाियणफाट कामभ बएको फक्मौता फाहेक अन्म फक्मौताको हकभा कय  वा 
अन्त्शलु्क यकभ य मस उऩदपाको सदु्धवधा उऩबोग गनि र्नवेदन ददएको र्भर्तसम्भको 
ब्माज सॊवत ्२०७८ सार ऩसु भसान्तर्बत्र फझुाएभा सोभा रागेको शलु्क , थऩ दस्तयु य 
जरयफाना र्भन्हा हनुे। 

(ग) गैय नापाभूरक साभदुाद्धमक अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्था तथा द्धवद्यतुीम सञ्जार भा आधारयत 
सवायी सेवा उऩरब्ध गयाउने  सञ्चारकराई भूल्म अर्बवदृ्धि कय ऐन, २०५२  य आमकय 
ऐन, २०५८  फभोशजभ आन्तरयक याजस्व कामािरमफाट सॊवत ्२०७८ सार जे ठ १५ 
गतेबन्दा अशि कय र्नधाियण वा सॊशोर्धत कय र्नधाियण बई न्माद्धमक प्रद्धिमाभा नयहेका 
त्मस्ता कयदातारे सॊवत ्२०७८ सार ऩसु भसान्तर्बत्र फक्मौता र्भन्हाको रार्ग र्नवेदन 
ददएभा त्मस्तो फक्मौता र्भन्हा हनुे।  

 

(3) उत्ऩर्तको प्रभाणऩत्र जायी गये वाऩतको छुट (दपा 22, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनु)े  
 र्नकासी प्रमोजनको रार्ग उत्ऩशत्तको प्रभाणऩत्र जायी गने र्नकाम वा सॊस्थारे सॊवत ्२०७८ सार 

जेठ १४ गतेसम्भ त्मस्तो प्रभाणऩत्र जायी गये फाऩत फझुाउन फाॉकी भूल्म अर्बवदृ्धि कय वा सो 
र्भर्तसम्भ आन्तरयक याजस्व कामािरमफाट कय र्नधाियण बई फझुाउन फाॉकी यहेको भूल्म अर्बवदृ्धि 
कय य सोभा रागेको ब्माज, थऩ दस्तयु य जरयफाना र्भन्हा हनुे। 

 

(4) टे्रद्धकङ्ग तथा टुय प्माकेजभा छुट (दपा 23, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
(क) ट्राबर तथा टे्रद्धकङ्ग एजेन्सीको कायोफाय गने व्मशिरे द्धवगतभा टे्रद्धकङ्ग तथा टुय प्माकेजभा 
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भूल्म अर्बवदृ्धि कय राग्ने कायोफायराई कय छुटको र्फिी अन्तगित देिाई भूल्म अर्बवदृ्धि 
कय सॊकरन य दाशिर नगयेकोभा सॊवत ्२०७८ सार जे ठ १४ गतेसम्भको कायोफायको 
स्वमॊ िोषणा गयी त्मस्तो कायोफायभा राग्ने भूल्म अर्बवदृ्धि कय सॊवत ्२०७८ सार ऩसु 
भसान्तर्बत्र दाशिर गयेभा सोभा राग्ने थऩ दस्तयु, ब्माज य जरयफाना र्भन्हा हनुे। 

(ि) उऩदपा (१) फभोशजभ कय छुटको र्फिी अन्तगित को कायोफायभा आन्तरयक याजस्व 
कामािरमफाट कय र्नधाियण बई र्तनि फाॉकी यहेको फक्मौता कयभध्मे र्नधािरयत कय यकभ 
सॊवत ्२०७८ सार  ऩसु भसान्तर्बत्र दाशिर गयेभा सोभा रागेको थऩ दस्तयु, ब्माज य 
जरयफाना र्भन्हा हनुे।  

(ग) उऩदपा ( २) फभोशजभ बएको  कय र्नधाियण उऩय प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रार्ग 
आन्तरयक याजस्व द्धवबाग वा याजस्व न्मामार्धकयणभा र्नवेदन ददई भदु्दा द्धविायाधीन यहेको 
व्मशिरे त्मस्तो भदु्दा द्धपताि र्रई र्नधािरयत कय यकभ सॊवत ्२०७८ सार ऩसु भसान्तर्बत्र 
दाशिर गयेभा सोभा रागेको थऩ दस्तयु, ब्माज य जरयफाना र्भन्हा हनुे। 

 

(5) स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाराई छुट (दपा 24, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
 स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थारे भूल्म अर्बवदृ्धि कय राग्ने वस्त ुवा सेवा िरयद गदाि र्तयेको भूल्म 

अर्बवदृ्धि कय र्फिीभा सॊकरन गयेको भूल्म अर्बवदृ्धि कयभा र्भरान हनु नसकेको फाॉकी यकभ 
स्वास््म सेवाभा राग्दै आएको भूल्म अर्बवदृ्धि कय िायेज बई कय द्धववयणभा डेद्धवट सभामोजन 
गदाि र्तनि फझुाउन फाॉकी यहेको यकभभध्मे त्मसयी सभामोजन गयेको कय यकभ सॊवत ्२०७९ 
सार असाय भसान्तर्बत्र फझुाएभा सोभा रागेको थऩ दस्तयु य ब्माज र्भन्हा हनुे।  

 

(6) ढुवानी साधनको बाडा फाऩतको ििि कट्टी सम्फन्धी द्धवशेष व्मवस्था (दपा 25, 2078 जेठ 15 
देशि रागू हनुे)  

 ढुवानी सेवा प्रदामक व्मवसामीरे आफ्नो व्मवसाम सञ्चारनको रार्ग आर्थिक वषि २०७६/७७ 
भा स्थामी रेिा नम्फय नबएका प्राकृर्तक व्मशिफाट ढुवानीका साधन बाडाभा र्रई त्मस्तो बाडा 
फाऩतको यकभ बिुानी गदाि आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ को उऩदपा (१) को 
प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशको िण्ड (८) फभोशजभ अर्िभ कय कट्टी गयी बिुानी गयेकोभा सो 
ऐनको दपा २१ को उऩदपा (१) को िण्ड (ि २) फभोशजभको फीजक नबए ऩर्न त्मसयी 
बिुानी गरयएको बाडा फाऩतको यकभ सो आम वषिको कयमोग्म आम गणना गदाि ििि कट्टी गनि 
ऩाउने। 

 

(7) अन्त्शलु्क इजाजतऩत्र नवीकयणभा छुट (दपा 26, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
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(क) अन्त्शलु्क ऐन , २०५८ फभो शजभ इजाजतऩत्र र्रई तोद्धकएको अवर्ध र्बत्र नवीकयण 
नगयाउने इजाजतऩत्रवारारे इजाजतऩत्र नवीकयण गयाई कायोफायराई र्नयन्तयता ददन 
िाहेभा सॊवत ्२०७८ सार साउन भसान्तर्बत्र प्रत्मेक वषिको रार्ग नवीकयण फा ऩत राग्ने 
दस्तयु फझुाई नवीकयण गयेभा राग्ने जरयफाना र्भन्हा हनुे। 

(ि) उऩदपा (१)  भा तोद्धकएको अवर्धर्बत्र नवीकयण नगयाउने इजाजतऩत्रवाराको इजाजतऩत्र 
स्वत् िायेज हनुे।  

 

(8) शजएसएभ भोवाइर सेवा इजाजतऩत्रको दोस्रो नवीकयण दस्तयुको ििि कट्टी तथा आम रेिाङ्कन 
सम्फन्धी द्धवशेष व्मवस्था (दपा 27, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
(क) नेऩार सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्को र्भर्त 2076/02/10 को र्नणिम अनसुाय नेऩार दूयसञ्चाय 

कम्ऩनी र्रर्भटेडको शजएसएभ भोafइर सेवा इजाजतऩत्रको दोस्रो नवीकयण फाऩत आर्थिक 
वषि 2070/71 देशि आर्थिक वषि 2075/76 सम्भको फझुाउन ुऩने दस्तयु आर्थिक वषि 
२०७५/७६ देशि ऩाॉि द्धकस्ताभा बिुानी गने  सदु्धवधा प्रदान बए फभोशजभ प्रत्मेक वषि 
बिुानी गनुि ऩने द्धकस्ता फाऩतको यकभ नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी र्रर्भटेडरे बिुानी गयेको 
आम वषिभा आमकय ऐन, २०५८ फभोशजभ कयमोग्म आम गणना गदाि ििि कट्टी गनि 
ऩाउने। 

(ि) उऩदपा (१) फभोशजभ नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी र्रर्भटेडरे  द्धकस्ताफन्दी रुऩभा बिुानी 
गयेको नवीकयण दस्तयु फाऩतको यकभ नेऩार दूयसञ्चाय प्रार्धकयणरे त्मसयी बिुानी प्राप्त 
बएको आम वषिभा आमकय ऐन, २०५८ फभोशजभ कयमोग्म आम गणना गदाि आमभा 
सभावेश गयी कय दाद्धमत्व बिुानी गनुि ऩने। 

 

 (9) कोर्बड-१९ को सङ्क्ि भणफाट प्रबाद्धवत कायोफायभा कय छुट (दपा 28, 2078 जेठ 15 देशि 
रागू हनुे)  
 (१) फीस राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफाय वा दईु रािसम्भ आम बई आमकय ऐन, २०५८ को 

दपा ४ को उऩदपा (४) फभोशजभ कय राग्ने कयदाताराई आम वषि २०७७/७८ 
भा राग्न ेकयभा नब्फे प्रर्तशत छुट हनुे। 

(२) आमकय ऐन, २०५८ को  दपा ४ को उऩदपा (४क) फभोशजभ कायोफायको आधायभा 
कय फझुाउने फीस राि  रुऩैमाॉ देशि ऩिास राि  रुऩैमाॉ सम्भको कायोफाय बएका 
कयदाताराई आम वषि २०७७/७८ भा राग्ने कयभा ऩिहत्तय प्रर्तशत छुट हनुे। 

(३) एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको व्मावसाद्धमक कायोफाय बएका व्मशिराई  आम वषि 
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२०७७/७८ भा आमकय ऐन, २०५८ फभोशजभ राग्ने कयभा ऩिास प्रर्तशतरे छुट 
हनुे। 

(४) होटर ‚ ट्राबर ‚ टे्रद्धकङ्ग ‚ िरशित्र व्मवसाम (र्नभािण, द्धवतयण तथा प्रदशिन ), ऩाटी 
प्मारेस‚ सञ्चाय गहृ (र्भर्डमा हाउस),  मातामात वा हवाई सेवाको एक कयोड 
रुऩैमाॉबन्दा फढी कायोफाय गने व्मशिराई आम वषि २०७७/७८ भा आमकय ऐन, 
२०५८ फभोशजभको कयमोग्म आमभा एक प्रर्तशत भात्र कय राग्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको व्मवसामभा आम वषि २०७६/७७ य २०७७/७८ भा नोक्सानी 
बएको यहेछ बने आमकय ऐन, २०५८ को दपा २० को उऩदपा (१) फभोशजभ त्मस्तो 
नोक्सानी कट्टी गनि ऩाउने अवर्धभा तीन वषि थऩ हनुेछ। 

 

(10) कोयोना सङ्क् िभण योकथाभ‚ र्नमन्त्रण तथा उऩिाय कोषभा मोगदान गयेको ििि सम्फन्धी द्धवशेष 
व्मवस्था (दपा 29, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  

 कुनै व्मशिरे आर्थिक वषि २०७ ७/७८ भा नेऩार सयकाय ‚ प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहरे 
स्थाऩना गयेको कोयोना सङ्क् िभण योकथाभ‚ र्नमन्त्रण तथा उऩिाय कोषभा मोगदान गयेको यकभ 
उि वषिको कयमोग्म आम गणना गदाि ििि कट्टी गनि ऩाउने। 

  
(11) कोर्बड-१९ फाट सङ्क्ि र्भत र्फयाभीको उऩिाय व्मवस्थाऩनका रार्ग आवश्मक ऩने स्वास््म 

साभिीभा कय छुट (दपा 30, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  

 कोर्बड-१९ फाट सङ्क्ि७र्भत र्फयाभीको उऩिाय व्मवस्थाऩनका रार्ग आवश्मक ऩने बन्साय 
उऩशीषिक 2804.40.१0 भा ऩने भेर्डकर िडे अशक्सजन (र्रशक्वड एण्ड ग्माशस्मस 
अशक्सजन), उऩशीषिक 9019.20.९0 भा ऩने हेल्भेटस ्पय नन-्इनबेर्सब बेशन्टरेटसि , 
उऩशीषिक 7311.00.10 भा ऩने अशक्सजन र्सर्रन्डय , र्रशक्वड अशक्सजन कन्टेनय , र्रशक्वड 
अशक्सजन ट्याङ्क , अशक्सजन क्मार्नस्टय , आई एस ओ कन्टेनस्ि पय र्सद्धऩङ्ग अशक्सजन य 
िोजेर्नक योड ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय अशक्सजन , उऩशीषिक 8421.39.10 भा ऩने भ्माक्मभु 
प्रसेय शस्वङ्ग एडजोप्सिन (र्ब.द्धऩ.एस.ए.) , प्रसेय शस्वङ्ग एडजोप्सिन (द्धऩ.एस.ए.) अशक्सजन प्रान््स् , य 
िोजेर्नक अशक्सजन एमय सेऩेयेसन मरु्न्स (ए.एस.म.ु) , उऩशीषिक 8481.80.२0 भा ऩने 
अशक्सजन र्सर्रन्डय बल्ब , उऩशीषिक 9018.31.00 भा ऩने र्सरयन्ज ऩम्ऩ , इन्फ्मजुन ऩम्ऩ , 
उऩशीषिक 9018.39.00 भा ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानरुा, य उऩशीषिक 9018.19.२0 भा 
ऩने आइ.र्स.म ुभर्नटय , उऩशीषिक 9019.20.10 भा ऩने अशक्सजन कन्सन्टे्रटय ; उऩशीषिक 
9019.20.20 भा ऩने बेन्टु्ययी भास्क , रयजभ्वािमय भास्क , बेशन्टरेटय भास्क  य नन ्इन्बेर्सब 
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बेशन्टरेटय भास्क;  उऩशीषिक 9019.20.90 भा ऩने बेशन्टरेटय सद्धकि ट , अशक्सजन कनेक्टसि 
एण्ड टु्यर्फङ्ग, ह्यरु्भर्डपामस्ि  एण्ड बाइयर द्धपल्टस्ि पय बेशन्टरेटसि , ओयो-नेसर भास्क एण्ड 
नेसर भास्क पय नन ्इन्बेर्सब बेशन्टरेटस्ि ; उऩशीषिक 8422.30.00 भा ऩने अशक्सजन 
द्धपर्रङ्ग र्सस्टभ ; उऩशीषिक 8405.10.00 भा ऩने अशक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय , टु्यर्फङ्ग , 
उऩशीषिक 9026.80.१0 भा ऩने अशक्सजन फ्रोर्भटय य अशक्सजन येगरेुटसि , य उऩशीषिक 
9402.90.१0 भा ऩने आइ.र्स.म.ुफेड , उऩशीषिक ९०२७.८०.१० भा ऩने ब्रड ग्माॉस 
एनाराइजय य 3004.90.90 भा ऩने येम्डेर्सर्बयको ऩैठायी‚ उत्ऩादन य र्फिी द्धवतयणभा 
राग्ने बन्साय भहसरु ‚ अन्त्शलु्क तथा भूल्म अर्बवदृ्धि कय सॊवत ्2078 सार ऩसु 
भसान्तसम्भ छुट हनेु। 

(12) व्मावसाद्धमक साभाशजक शजम्भेवायी फाऩतको यकभ स्वास््म ऺेत्रभा ििि गयेभा ििि कट्टी सम्फन्धी 
द्धवशेष व्मवस्था (दपा 31, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  

 आर्थिक वषि 2077/78 भा व्मावसाद्धमक साभाशजक शजम्भेवायी फहन गने प्रमोजनका रार्ग 
छुट्याइएको यकभभध्मे नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमरे तोकेको द्धवशशष्टीकृत 
अस्ऩतार र्नभािण तथा कोर्बड- 19 को उऩिायसॉग सम्फशन्धत स्वास््म उऩकयण तथा साभिीभा 
बएको ििि आमकय प्रमोजनका रार्ग कट्टी गनि ऩाउने। 

 

 

 

(13) साभाशजक सयुऺा कोषभा मोगदान फाऩतको यकभ हस्तान्तयण सम्फन्धी द्धवशेष व्मवस्था (दपा 32, 
2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  

 मोगदानभा आधारयत साभाशजक सयुऺा कोष ऐन ‚ २०७४ फभोशजभ स्थाऩना बएको साभाशजक 
सयुऺा कोषभा सहबागी बएको वा हनु िाहने कुनै  मोगदानकतािरे स्वीकृत अवकाश कोषभा 
जम्भा गयेको यकभ सॊवत ्२०७८ सार िैत भसान्तर्बत्र साभाशजक सयुऺा कोषभा हस्तान्तयण 
गयेभा त्मसयी हस्तान्तयण गरयएको यकभभा आमकय ऐन , २०५८ को दपा ८८ फभोशजभ 
अवकाश बिुानी फाऩत कय कट्टी गनुि नऩने। 

 (14) प्राइबेट पभि तथा कम्ऩनी नवीकयणभा छुट (दपा 33, 2078 जेठ 15 देशि रागू हनुे)  
 प्राइबेट पभि यशजषे्डशन ऐन , २०१४ तथा कम्ऩनी ऐन, २०६३ फभोशजभ दताि बएका आर्थिक 

वषि २०७५/७६ सम्भको वाद्धषिक द्धववयण नफझुाएका तथा नवीकयण नगयेका पभि तथा 
कम्ऩनीरे सॊवत ्२०७८ सार असोज भसान्तर्बत्र द्धववयण य जरयफाना तथा शलु्कको दश प्रर्तशत 
यकभ फझुाएभा फाॉकी जरयफाना तथा शलु्क र्भन्हा हनुे। 
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आमकय ऐन‚ २०५८ भा सॊशोधन्- (आमकयसॉग सम्फशन्धत दपाहरु 2078 साउन 1 गते देशि रागू 
हनुे) 

1. ऩरयबाषाभा सॊशोधन/ थऩ/ शझद्धकएको  

 दपा २ को िण्ड (द) को उऩिण्ड (२) को स्ऩष्टीकयण िण्डभा यहेका बवन य बवनरे 
ओगटेको ऺेत्रपर फयाफयको जग्गा बन्ने शब्दहरुको सट्टा बवन, बवनरे ओगटेको जग्गा य 
सो बवनरे ओगटेको ऺेत्रपर फयाफयको थऩ जग्गा बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 दपा 2 को िण्ड (कभ) भा यहेको कर्भशन‚ बन्ने शब्द शझद्धकएको। 

 

2. ऩवुािनभुार्नत कय य कयको दयभा सॊशोधन / थऩ/ शझद्धकएको 
 दपा ४ कोउऩदपा (४) कोिण्ड (ि) को सट्टा देहामको िण्ड (ि) भा व्मवसामफाट प्राप्त 
कयमोग्म आम तीन राि रूऩैमाॉ य व्मवसामको कायोफाय  तीस राि रूऩैमाॉबन्दा फढी नबएको  
बन्ने व्मवस्था थऩ गरयएको। 

 उऩदपा (4) को िण्ड (ग) य (ि) शझद्धकएको। 

 दपा ४ को उऩदपा (४क) कोिण्ड (ि) को सट्टा देहामको िण्ड (ि) भा व्मवसामफाट प्राप्त 
कयमोग्म आम दश राि रुऩैमाॉ य व्मवसामको कायोफाय तीस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी एक 
कयोड रुऩैमाॉबन्दा िटी बएको बन्ने व्मवस्था थऩ गरयएको। 

 उऩदपा (4क) को िण्ड (ग) शझद्धकएको। 

 

3. छुट हनुे यकभहरु थऩ गरयएको 
 दपा १० को िण्ड (ट) ऩर्छ देहामका िण्ड (ठ) य (ड) थद्धऩएको। 

(ठ)  नेऩार र्धतोऩत्र फोडिफाट स्वीकृत प्राप्त सा भूद्धहक रगानी कोष  (म्मचु्मअुर पण्ड)  रे 
आफ्नो उद्देश्म अनरुुऩ आजिन गयेको यकभ‚ 

(ड) नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायको सम्फशन्धत र्नकाम सॉग बएको  सभझदायी ऩत्रको 
आधायभा नापा नकभाउने वा द्धवतयण नगने उद्देश्मरे स्थाऩना बई सञ्चारनभा यहेको 
शैशऺक सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्म अनरुुऩ आजिन गयेको यकभ। 

 

4.व्मावसाद्धमक छुट तथा सदु्धवधा सम्फनधी व्मवस्थाभा थऩ तथा सॊशोधन गरयएको 

 दपा ११ कोउऩदपा (१) भा देहामको प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊश थद्धऩएको। 

तय कुनै पभि, कम्ऩनी, साझेदायी तथा सॊगदठत सॊस्थाको रुऩभा दताि गयी कृद्धष 
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व्मवसाम गयी प्राप्त गयेको आमभा राग्ने कयभा ऩिास प्रर्तशतरे कय छुट हनेुछ। 
 उऩदपा (3ङ) को िण्ड (ग) भा यहेका ऩच्िीस प्रर्तशत बन्ने शब्दहरुको सट्टा ऩैंतीस प्रर्तशत 

बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 उऩदपा (3द) को सट्टा औद्योर्गक ऺेत्र वा औद्योर्गक िाभभा स्थाऩना वा स्थानान्तयण बई 
सञ्चारनभा यहेको द्धवशेष उद्योगराई उत्ऩादन शरुू बएको र्भर्तरे तीन वषिसम्भ राग्ने कयभा 
ऩिास प्रर्तशत य त्मसऩर्छको ऩाॉि वषिसम्भ ऩच्िीस प्रर्तशत छुट हनुेछ बन्ने व्मवस्था थऩ 
गरयएको। 

 उऩदपा (3द) ऩर्छ देहामका उऩदपा (3ध), (3न), (3ऩ) य (3प) थद्धऩएको।  
(3ध)  स्वदेशभा उत्ऩादन गयेको कच्िा ऩदाथि वा सहामक कच्िा ऩदाथि द्धवशेष उद्योगराई 

र्फिी गयी प्राप्त गयेको आमभा राग्ने कयभा फीस प्रर्तशत छुट हनेुछ। 
(3न)  नवप्रवतिनकायी ऻान, सोि, सीऩ, प्रद्धवर्ध, व्मवहाय य तरयका प्रमोग गयी वाद्धषिक एक 

कयोडसम्भ कायोफाय गने द्धवबागरे तोकेको स्टाटि अऩ व्मवसामराई कायोफाय सरुु 
गयेको र्भर्तरे ऩाॉि वषिसम्भ राग्ने कयभा शतप्रर्तशत छुट हनेुछ। 

(3ऩ)  काठभाडौं उऩत्मकाभा सञ्चारनभा यहेको कुनै द्धवशेष उद्योग काठभाडौं उऩत्मका 
फाद्धहय स्थानान्तयण बई सञ्चारन बएभा त्मसयी स्थानान्तयण बई सञ्चारन बएको 
र्भर्तरे तीन वषिसम्भ राग्ने कयभा शतप्रर्तशत य त्मसऩर्छको दईु वषिसम्भ ऩिास 
प्रर्तशत छुट हनेुछ। 

(3प) वातावयणभा प्रत्मऺ असय ऩाने प्रमोग बइसकेका वस्त ुभात्र कच्िा ऩदाथिका रुऩभा 
प्रमोग गयी नमाॉ वस्त ुउत्ऩादन गने उद्योगराई कायोफाय शरुु गयेको र्भर्तरे ऩद्धहरो 
तीन वषिसम्भ राग्ने कयको ऩिास प्रर्तशत य त्मस ऩर्छको दईु वषि ऩच्िीस प्रर्तशत 
छुट हनेुछ। 

 

5. स्टाटि अऩ व्मवसामराई ददएको यकभ छुट सम्फन्धी व्मवस्था थऩ गरयएको 

 दपा १२ि. ऩर्छ देहामको दपा १२ग. थद्धऩएको।  

१२ग. स्टाटिअऩ व्मवसामराई ददएको फीउ ऩुॉजी् कुनै व्मशिरे सम्फि व्मशि फाहेकका 
फढीभा ऩाॉि वटा स्टाटिअऩ व्मवसामराई ददएको प्रर्त व्मवसाम एक रािसम्भको फीउ 
ऩुॉजी उऩरब्ध गयाएभा सो यकभ कयमोग्म आम गणना गदािििि कट्टी गनि ऩाउनेछ। 

6. व्मवसाम गार्बएको कायणरे हनुे र्नसगिसम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन  
 दपा ४७क. कोउऩदपा (६) भा यहेका र्न्सगि हनु िाहने र्नकामरे  सॊवत ्२०७८ असाय 

भसान्तर्बत्र बन्ने शब्दहरुको सट्टा र्न्सगि हनु िाहने एकै वगिका र्नकामरे सॊवत ्२०७९ 
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सार असाय भसान्तर्बत्र बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 उऩदपा (७) भा यहेका सॊवत ्२०७९ असाय भसान्तर्बत्र बन्ने शब्दहरुको सट्टा सॊवत ्२०८० 
सार असाय भसान्तर्बत्र बन्ने शब्दहरु याशिएको।  

 

7. साविजर्नक ऩरयऩत्र सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन तथा थऩ 
 दपा ७५ को उऩदपा (२) भा यहेका द्धवबागभा वा द्धवबागरे आवश्मकतानसुाय अन्म कुनै 

स्थानभा वा कुनै भाध्मभद्वाया उऩरब्ध गयाउनेछ  बन्ने शब्दहरुको सट्टा द्धवबागको आफ्नो 
वेफसाइटभा वा याद्धष्डमस्तयको ऩत्रऩर्त्रकाभा वा अन्म द्धवद्यतुीम भाध्मभफाट प्रकाशन तथा 
प्रसायण गनि सक्नेछ बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 

8. कागजात ताभेरी सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन तथा थऩ  

 दपा ७९ को उऩदपा (१) को िण्ड (क) भा यहेका टेर्रफ्माक्स, टेरेक्स, बन्ने शब्दहरुको 
सट्टा ठेगानाभा फ्माक्स, बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 

9. बिुानी गदाि कय कट्टी सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन, थऩ तथा शझद्धकएको  
 दपा ८८ कोउऩदपा (१) को प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशको  िण्ड (८) को प्रर्तफन्धात्भक 

वाक्माॊश शझद्धकएको। 

 दपा ८८ को उऩदपा (१)  प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशकोिण्ड (९) भा यहेका द्धवदेशी फैङ्कफाट 
बन्ने शब्दहरुको सट्टा द्धवदेशी फैङ्क वा अन्म द्धवत्तीम सॊस्थाफाट बन्ने शब्दहरु थऩ गरयएको। 

 दपा ८८ को उऩदपा (१)  प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशको  िण्ड (१०) ऩर्छ देहामका िण्डहरु 
(११) य (१२) थद्धऩएको। 

(११)  द्धवदेशी द्धवद्यारम वा द्धवश्वद्धवद्यारमराई यशजषे्डशन शलु्क ,  शशऺण शलु्क तथा 
ऩयीऺा शलु्क फाऩतको यकभ बिुानी गदाि बिुानी यकभको ऩाॉि प्रर्तशतका 
दयरे। 

(१२)  फार्सन्दा फैङ्क तथा द्धवत्तीम सॊस्थारे जीवन फीभा कम्ऩनीराई र्नऺेऩ फाऩत 
बिुानी गयेको ब्माजभा ऩाॉि प्रर्तशतका दयरे। 

 दपा ८८ को उऩदपा (४) कोिण्ड (ि) ऩर्छ देहामको (ि१) थद्धऩएको। 

(ि१) सहकायी फैङ्क तथा सहकायी सॊि सॊस्थारे  एक आऩसभा ऋण रगानी फाऩत 
र्तयेको ब्माज। 

 दपा ८८ को उऩदपा (४) को िण्ड (ङ) शझद्धकएको। 
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१०. अशन्तभ रुऩभा कय कट्टी हनुे बिुानी सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन  

 दपा ९२ को उऩदपा (1) को िण्ड (ट) को सट्टा  एकरौटी पभि फाहेकका प्राकृर्तक 
व्मशिको सवायी वा ढुवानी साधनको बाडा वा ढुवानी सेवा फाऩतको बिुानी बन्ने शब्दहरु 
याशिएको।  

 

11. अर्िभ कय असरु गने सम्फन्धी व्मवस्थाभा थऩ तथा सॊशोधन  
  दपा ९५क. कोउऩदपा (२) को िण्ड (क) भा यहेका फार्सन्दा प्राकृर्तक व्मशिको हकभा 

राब यकभको ऩाॉि प्रर्तशत  बन्ने शब्दहरुको सट्टा फार्सन्दा प्राकृर्तक व्मशिको हकभा 
तीनसम ऩैंसठ्ठी ददन बन्दा फढी अवर्ध स्वार्भत्वभा यहेको द्धहत को राब यकभको ऩाॉि 
प्रर्तशत य तीनसम ऩैंसठ्ठी ददनबन्दा कभ अवर्ध स्वार्भत्वभा यहेको द्धहतको राब यकभको 
सात दशभरव ऩाॉि प्रर्तशत बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

  दपा ९५क. को उऩदपा (4) शझद्धकएको छ। 

  दपा ९५क. को उऩदपा (6क) ऩर्छ देहामका उऩदपा (6ि) थऩ गरयएको छ :- 
(6ि) कुनै व्मशिरे नेऩार फाद्धहय सफ्टवेमय वा मस्तै प्रकृर्तको अन्म द्धवद्यतुीम सेवा 

उऩरब्ध गयाए फाऩत द्धवदेशी भदु्राभा बिुानी प्राप्त बएका फित सम्फशन्धत फैङ्क , 

द्धवत्तीम सॊस्था तथा भदु्रा हस्तान्तयण (भर्न ट्रान्सपय) गने सॊस्थारे त्मस्तो बिुानी 
प्राप्त यकभको एक प्रर्तशतका दयरे अर्िभ कय असरु गनुि ऩनेछ।  

 

12. आम द्धववयण सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन तथा शझद्धकएको 
  दपा ९६ को उऩदपा (२) को िण्ड (ग) को उऩिण्ड (३) शझद्धकएको। 

 

13. याजस्व न्मामर्धकयणभा ऩनुयावेदन राग्ने सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन तथा थऩ  
  दपा 116 को उऩदपा (४) ऩर्छ देहामका उऩदपा (५)  य (६)  थद्धऩएको। 

(५)  उऩदपा (१) फभोशजभ याजस्व न्मामार्धकयणभा ऩनुयावेदन ददॉदा र्नधािरयत कय 
यकभभध्मे द्धववादयद्धहत कय यकभ फझुाई द्धववाददत कय यकभ, शलु्क  य 
जरयफानाको ऩिास प्रर्तशत यकभ धयौटी वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क  जभानत 
ददन ुऩनेछ। 

(६ )  उऩदपा (५ )फभोशजभ धयौटी यकभ वा  फैङ्क जभानतको गणना गदाि आन्तरयक 
याजस्व द्धवबागभा प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रार्ग दाशिर गयेको ऩच्िीस प्रर्तशत 
कय यकभराई सभेत गणना गनुि ऩनेछ। 
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अनसूुिी-१ भा सॊशोधन  ्

(1) अनसूुिी १ को दपा १ को ‚-   

(१) उऩदपा (४) को िण्ड (ि) को प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊशको  उऩिण्ड  (३)  को सट्टा 
देहामको उऩिण्ड (३) याशिएको। 

  (३) नेऩार र्धतोऩत्र फोडिभा सूिीकयण बएको र्नकामभा तीन सम ऩैसठ्ठी 
ददनबन्दा फढी अवर्ध स्वार्भत्वभा यहेको द्धहतको र्न:सगिफाट प्राप्त राबको हकभा ऩाॉि 
प्रर्तशत य  तीन सम ऩैसठ्ठी ददन बन्दा कभ अवर्ध स्वार्भत्वभा यहेको द्धहतको 
र्न:सगिफाट प्राप्त राबको हकभा सात दशभरव ऩाॉि प्रर्तशतका दयरे कय राग्नेछ। 

(२) उऩदपा (९) ऩर्छ देहामको उऩदपा (९क) थद्धऩएको।  

   (९क) मस दपाभा अन्मन्त्र जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩर्न कुनै 
फार्सन्दा प्राकृर्तक व्मशिको र्नवतृ्तबयण आम यहेछ बने प्राकृर्तक व्मशिको रार्ग 
उऩदपा (१) को िण्ड (क) वा दम्ऩर्तको रार्ग उऩदपा (२) को िण्ड (क) भा 
उशल्रशित यकभको ऩच्िीस प्रर्तशत यकभ कयमोग्म आमफाट िटाई फाॉकी यहने 
यकभभा भात्र मस दपा फभोशजभ कयको गणना गरयनेछ। 

  तय मसयी िटाइने यकभको सीभा तोद्धकए फभोशजभ बन्दा फढी हनेु 
छैन। 

(३) उऩदपा (१६) ऩर्छ देहामको उऩदपा (१६क) थद्धऩएको। 

   (१६क) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशिएको बए ताऩर्न  कुनै 
फार्सन्दा प्राकृर्तक व्मशिरे फार्सन्दा फीभा कम्ऩनीसॉग आफ्नो स्वार्भत्वभा यहेको 
र्नजी बवनको फीभा गयेको यहेछ बने त्मस्तो फीभा फाऩत बिुानी गयेको वाद्धषिक 
द्धप्रर्भमभ वा ऩाॉि हजाय रूऩैमाॉभा जनु िटी हनु्छ त्मस्तो यकभ कय मोग्म आमफाट  
िटाई फाॉकी यहने यकभभा भात्र मस दपा फभोशजभ कयको गणना गरयनेछ। 

(४) उऩदपा (१७) को सट्टा देहामको उऩदपा (१७) याशिएको। 

        "(१७) ऐनको दपा 4क. को उऩदपा (४क) फभोशजभ कायोफाय यकभको कय 
गणना गदाि तीस राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफायभा  ऐनको दपा 4 को उऩदपा (4) 
फभोशजभको कय य सो बन्दा फढीको कायोफाय यकभभा देहाम फभोशजभको दयरे कय 
राग्नेछ्- 
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(क) ग्माॉस, ियुोट रगामतका तीन प्रर्तशतसम्भ कर्भशन वा भूल्म थऩ गयी 
वस्तकुो कायोफाय गने व्मशिराई तीस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩिास 
राि रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको शून्म दशभरव दईु ऩाॉि प्रर्तशत य 
ऩिास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी  एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको 
शून्म दशभरव तीन प्रर्तशत, 

(ि) िण्ड (क) भा उशल्रशित व्मवसाम फा हेकको व्मवसाम गने व्मशिराई 
तीस राि रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩिास राि रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको 
एक प्रर्तशत य ऩिास राि रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ 
कायोफाय यकभको शून्म दशभरव आठ प्रर्तशत, 

(ग) सेवा व्मवसाम गने व्मशिराई कायोफाय यकभको दईु प्रर्तशत।  

आमकय (फाह्रौं सॊशोधन) र्नमभावरी, 2078 (2078 साउन 1 गते देशि रागू हनुे) 

(1) र्नमभ ५क. नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन ्

 र्नमभ ५क. को उऩर्नमभ (1) भा यहेका छ भद्धहनार्बत्र बन्ने शब्दहरुको सट्टा एक फषिर्बत्र 
बने्न शब्दहरु याशिएका छन।् 

 

भूल्म अर्बवदृ्धि कय ऐन, २०५२ भा सॊशोधन्- (भूल्म अर्बफदृ्धि कय सम्फशन्धत दपाहरु 2078 जेठ 15 
गते देशि रागू हनु)े 

1.  अर्नवामि दताि हनुऩुने कायोफाय सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन्  

दपा १० को उऩदपा (२) भा कुनै व्मशिरे कायोफाय गयेको वस्त ुवा सेवाभा कय राग्ने 
बएभा त्मसयी कय रागेको वा कायोफाय सञ्चारन गयेको र्भर्तरे तीस ददनर्बत्र त्मस्तो कायोफाय 
दतािको रार्ग तोद्धकएको ढाॉिाभा कय अर्धकृतसभऺ दयिास्त ददन ुऩनेछ बने्न व्मवस्था यािी 
उऩिण्ड (क) य (ि) फभोशजभ अर्नवामि रुऩभा दताि हनुऩुने कायोफायको व्मवस्था  
हटाइएको। 

 

2. दताि अर्बरेि अद्यावर्धक गने व्मवस्थाभा सॊशोधन 
दपा १०ग. भा यहेको  तोद्धकएको अवर्धर्बत्र बने्न शब्दहरु हटाई वामोभेद्धट्रक दताि प्रणारी 
र्नयन्तय गनि सक्ने व्मवस्था गरयएको। 

 

3.  कायोफायको रेिा याख्न ुऩने व्मवस्थाभा सॊशोधन  
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 दपा१६कोउऩदपा (३) को सट्टा देहामको उऩदपा (३) भा कय राग्ने वस्त ुवा सेवाको 
कायोफाय गने दताि बएको वा नबएको व्मशिरे प्रत्मेक आर्थिक वषिको रार्ग आपैं रे 
प्रभाशणत गयेको िरयद र्फिी िाता रेिा याख्न े प्रमोजनको र्नर्भत्त प्रमोग गनुि ऩनेछ। 
त्मस्तो िाता कय अर्धकृतरे जनुसकैु फित जाॉि गनि सक्नेछ।  बन्ने व्मवस्था यािी 
कय अर्धकृतद्वाया िाता प्रभाशणत गयेको ियीद द्धविी िाता याख्न ुऩने व्मवस्था हटाइएको। 

 दपा 16 को उऩदपा (३क) शझद्धकएको। 

 

4. नोक्सान बएको वस्तभुा र्तयेको कय कट्टी गने व्मवस्थाभा सॊशोधन  /थऩ 

दपा १६ि. भा यहेका "हार्न नोक्सानी बएको" बन्ने शब्दहरु ऩर्छ "वा उऩमोग गने म्माद 
सद्धकएको" बन्ने शब्दहरु थद्धऩएको।  
 

5. कय र्नधाियण गनि सक्ने व्मवस्थाभा सॊशोधन /थऩ 
दपा २० को उऩदपा (४क) ऩर्छ उऩदपा (४ि) थऩ गयी (४ि)उऩदपा (४) भा जनुसकैु 
कुया रेशिएको बए ताऩर्न याजस्व न्मामार्धकयण वा अन्म अर्धकाय प्राप्त अदारतफाट कय 
र्नधाियण सॊशोधन गरयएको वा र्नधािरयत कय िटाइएको अवस्थाभा सो हदसम्भ कय 
अर्धकृतरे त्मस्तो कय र्नधाियणभा सॊशोधन गनि सक्ने छैन। 

    तय त्मस्तो र्नकामरे ऩनु: छानर्फन गने आदेश ददएभा कय र्नधाियण गनि  
   फाधा ऩगुकेो भार्नने छैन।  बन्ने व्मवस्था याशिएको। 
 

6. कय असरुीसम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन /थऩ 
दपा २१ को उऩदपा (१) कोिण्ड (ज) ऩर्छिण्ड (झ) थऩ गयी म्मादर्बत्र फझुाउन ुऩने कय 
नफझुाउने कयदाताको नाभ प्रकाशन वा प्रसायण वा द्धवबागको वेफसाइटभा साविजर्नक 
गयेय। बन्ने व्मवस्था याशिएको। 

 

7. दण्ड सजाम सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन 
दपा २९ को उऩदपा (१) को िण्ड (छ१) शझद्धकएको। 

 

8.  साविजर्नक ऩरयऩत्र सम्फन्धी व्मवस्थाभा सॊशोधन 
दपा ३२ि. को उऩदपा (२) भा यहेका  याद्धष्डमस्तयको ऩत्रऩर्त्रकाभा बन्ने शब्दहरुको सट्टा 
याद्धष्डमस्तयको ऩत्रऩर्त्रका वा अन्म द्धवद्यतुीम भाध्मभफाट बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

 

9.  धयौटी याख्न ुऩने व्मवस्थाभा सॊशोधन/थऩ 
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दपा ३३ को सट्टा देहामको दपा ३३ याशिएको। 

३३. धयौटी याख्नाु ऩने् (१) मस ऐन फभोशजभ याजस्व न्मामार्धकयणभा ऩनुयावेदन 
ददॉदा र्नधािरयत कय यकभभध्मे द्धववादयद्धहत कय यकभ फझुाई द्धववाददत कय यकभ य 
जरयफानाको ऩिास प्रर्तशत यकभ धयौटी या ख्नशु  ऩने वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क 
जभानत ददन ुऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको धयौटी वा फैङ्क जभानतको यकभ गणना गदाि 
आन्तरयक याजस्व द्धवबागभा प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रार्ग दाशि र गयेको 
ऩच्िीस प्रर्तशत कय यकभराई सभेत गणना गनुि ऩनेछ। 

अनसूुिी-1 भा सॊशोधन्-  

(1) सभूह ५ को द्रष्टव्मको‚- 
  फुॉदा नॊ. (५) को सट्टा देहामको फुॉदा नॊ. (५) याशिएको।  

"(५) औषर्ध व्मवस्था द्धवबागको र्सपारयसभा औषर्ध उद्योगरे ऩैठायी गने बाग २८ , २९ 
य ३८ भा ऩने कच्िा ऩदाथि , सहामक कच्िा ऩदाथि य यासामर्नक ऩदाथि ; शीषिक ११.०८ 
का सफै उऩशीषिकभा ऩने भाड (स्वेतसाय) , उऩशीषिक  १३०२.१९.०० भा ऩने 
जर्डफटुीका साय, शीषिक १५.२१ भा ऩने भौयीको वनस्ऩर्त तथा अन्म भैन , उऩशीषिक 
१७०१.१४.९० भा ऩने उिकुो अन्म शिनी , उऩशीषिक १७०२.११.०० भा ऩने 
ल्माक्टोज, उऩशीषिक १७०२.३०.१०  य १७०२.३०.२० भा ऩने ग्रकुोज ,  

उऩशीषिक १७०२.३०.३० भा ऩने  डेक्स्ट्रोज य उऩशीषिक  १७०२.९०.९० भा ऩने 
फु्रक्टोज वा अन्म शिनी , उऩशीषिक १९०५.९०.४० भा ऩने औषर्ध बनि हनेु िारी 
क्माप्सरु (एम्टी क्मासे) , उऩशीषिक २२०७.१०.१० य २२०७.२०.९० भा ऩने 
इथानोर, उऩशीषिक २२०७.१०.२० य २२०७.२०.१० भा ऩने येशक्टपाइड शस्प्रट , 

उऩशीषिक २५१९.९०.०० भा ऩने म्माग्नेर्समभ अक्साइड , शीषिक २७.१२ भा ऩने 
ह्वाइट सफ्ट प्मायाद्धपन य ऩेट्रोर्रमभ जेरी , शीषिक ३२.०३ य ३२.०४ का सफै 
उऩशीषिकभा ऩने यङ्ग , शीषिक ३२.०५ भा ऩने कोद्धटङ्ग भेटेरयमल्स , उऩशीषिक 
३३०१.९०.०० भा ऩने एसेशन्समर आमर , उऩशीषिक ३३०२.९०.०० भा ऩने 
सगुन्धमिु तत्व , शीषिक ३४.०२ भा ऩने द्धटवइन ८० सोर्डमभ रौयेर सल्पेट , 

उऩशीषिक ३४०४.२०.०० य ३४०४.९०.०० भा ऩने भैन , उऩशीषिक 
३५०१.९०.०० भा ऩने सोर्डमभ केर्सनेट , उऩशीषिक ३५०७.९०.०० भा ऩने 
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इन्जाइभ, उऩशीषिक ३९०५.९९.०० भा ऩने ऩोर्रर्बनामर द्धऩयारोडोन (र्बनामर 
एर्सटेड) एर्सटेड , उऩशीषिक ३९०६.९०.०० भा ऩने कायफोभसि , उऩशीषिक 
३९१०.००.०० भा ऩने प्राथर्भक रुऩका र्सर्रकनहरु , शीषिक ३९.१२ भा ऩने 
भाइिोद्धिशस्टराइन सेररुोज , शीषिक ३९.१४ भा ऩने को-ऩोर्रभय टेष्ट भेद्धकङ्ग , 

उऩशीषिक ४०१४.९०.०० भा ऩने यफय स्टोऩय , उऩशीषिक ४८२१.१०.०० भा ऩने 
रेफर, उऩशीषिक ७०१०.१०.०० भा ऩने एम्ऩरु, उऩशीषिक  ७६१२.१०.०० भा ऩने 
आल्भोर्नमभका रिकदाय टु्यव तथा उऩशीषिक ८३०९.९०.1० भा ऩने ऩी.ऩी.क्माऩ; 

शीषिक ३९.२० , ३९.२१ य ४८.१९ का सफै उऩशीषिक एवॊ उऩशीषिक 
३९२३.१०.१०, ३९२३.१०.९०, ३९२३.३०.९०, ३९२३.५०.००, 

७०१०.९०.००, ७६०७.११.००, ७६०७.१९.००, ७६०७.२०.०० य 
९६०२.००.०० भा ऩने प्माद्धकङ भेटेरयमर तथा उऩशीषिक ३९२६.९०.९९ भा ऩने 
१५ एभ.एर. सम्भ ऺभताका भेजरयङ्ग कऩहरू तथा इन्ट्रा ओकुरय रेन्स (आइ.ओ.एर.) 
उत्ऩादनभा प्रमोग गने कच्िा ऩदाथि‚ सहामक कच्िा ऩदाथि य यासामर्नक ऩदाथि। 

 

  फुॉदा नॊ. (१०) भा  

 "उऩशीषिक ९०१८ .९०.०० भा ऩने हेभो डामराइर्सस भेशशन, डाइरार्सस रयप्रोसेसय , 

डामराइजय य मसको टू्यद्धवङ्गस" बन्ने शब्दहरुको  सट्टा  "उऩशीषिक ९०१८ .९०.90 भा 
ऩने हेभो डामराइर्सस भेशशन, डाइरार्सस रयप्रोसेसय,  डामराइजय य मसको टू्यद्धवङ्ग;" बन्ने 
शब्दहरु‚ "उऩशीषिक  ९४०२ .९०.०० भा ऩने डाइरार्सस फेड तथा कुसी" बन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "उऩशीषिक  ९४०२ .९०.90 भा ऩने डाइरार्सस फेड तथा कुसी;" बन्ने 
शब्दहरु, "उऩशीषिक  ९०१८.९०.०० भा ऩने र्बर्डमो स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेशशन 
य र्डफ्रीर्िरेटय"  बन्ने शब्दहरुको  सट्टा  "उऩशीषिक  ९०१८ .९०.90 भा ऩने र्बर्डमो 
स्कोऩ, क्माथल्माव, हटि रङ्ग भेशशन य र्डफ्रीर्िरेटय ;" बन्ने शब्दहरु , "उऩशीषिक  
९०१८.१९.०० भा ऩने फ्रो साइटोर्भटय, नेक्स्ट जेनेयेशन र्सक्वेन्सय, प्रोद्धटन भाइिोएयी 
प्रेटपि भ य भशल्टप्रेक्स रयमर टाइभ द्धऩ.सी.आय." बन्ने शब्दहरुको  सट्टा  "उऩशीषिक  
९०१८.१९.90 भा ऩने फ्रो साइटोर्भटय, नेक्स्ट जेनेयेशन र्सक्वेन्सय, प्रोद्धटन भाइिोएयी 
प्रेटपभि य भशल्टप्रेक्स रयमर टाइभ द्धऩ.सी.आय." बन्ने शब्दहरु याशिएका य  "हेभाटोरोजी 
एनाराइजय, ब्रड केभेष्डी एनाराइजय, शक्रर्नकर केभेष्डी एनाराइजय य इम्मूनोकेभेष्डी 
एनाराइजय" बन्ने शब्दहरु अशि  "उऩशीषिक  ९० 27.80.10 भा ऩने" बन्ने शब्दहरु 
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थद्धऩएको।  
   

  फुॉदा नॊ. (१1) को अन्त्मभा यहेका  

 "उऩशीषिक 9004.90.00 भा ऩने प्रोटेशक्टब गगल्स" बन्ने शब्दहरु ऩर्छ  "उऩशीषिक 
2804.40.१0 भा ऩने भेर्डकर िडे अशक्सजन (र्रशक्वड एण्ड ग्माशस्मस अशक्सजन), 
उऩशीषिक 9019.20.९0 भा ऩने हेल्भेटस ्पय नन-्इनबेर्सब बेशन्टरेटसि , उऩशीषिक 

7311.00.10 भा ऩने अशक्सजन र्सर्रन्डय , र्रशक्वड अशक्सजन कन्टेनय , र्रशक्वड 
अशक्सजन ट्याङ्क, अशक्सजन क्मार्नस्टय, आई एस ओ कन्टेनस्ि पय र्सद्धऩङ्ग अशक्सजन य 
िोजेर्नक योड ट्रान्सऩोटि ट्याङ्क पय अशक्सजन , उऩशीषिक 8421.39.10 भा ऩने 
भ्माक्मभु प्रसेय शस्वङ्ग एडजोप्सिन (र्ब.द्धऩ.एस.ए.) , प्रसेय शस्वङ्ग एडजोप्सिन (द्धऩ.एस.ए.) 
अशक्सजन प्रान््स् , य िोजेर्नक अशक्सजन एमय सेऩेयेसन मरु्न्स (ए.एस.म.ु) , 

उऩशीषिक 8481.80.२0 भा ऩने अशक्सजन र्सर्रन्डय बल्ब , उऩशीषिक  

9018.31.00 भा ऩने र्सरयन्ज ऩम्ऩ, इन्फ्मजुन ऩम्ऩ, उऩशीषिक 9018.39.00 भा 
ऩने हाइ फ्रो नेसर क्मानरुा , य उऩशीषिक 9018.19.२0 भा ऩने आइ.र्स.म ु
भर्नटय, उऩशीषिक 9019.20.10 भा ऩने अशक्सजन कन्सन्टे्रटय ; उऩशीषिक 
9019.20.20 भा ऩने बेन्टु्ययी भास्क , रयजभ्वािमय भास्क , बेशन्टरेटय भास्क य  नन ्
इन्बेर्सब बेशन्टरेटय भास्क;  उऩशीषिक 9019.20.90 भा ऩने बेशन्टरेटय सद्धकि ट , 
अशक्सजन कनेक्टसि एण्ड टु्यर्फङ्ग, ह्यरु्भर्डपामस्ि एण्ड बाइयर द्धपल्टस्ि पय बेशन्टरेटसि, 
ओयो-नेसर भास्क एण्ड नेसर भास्क पय नन ्इन्बेर्सब बेशन्टरेटस्ि ; उऩशीषिक 
8422.30.00 भा ऩने अशक्सजन द्धपर्रङ्ग र्सस्टभ ; उऩशीषिक 8405.10.00 भा 
ऩने अशक्सजन जेनेयेटय कम्प्रसेय, टु्यर्फङ्ग, उऩशीषिक 9026.80.१0 भा ऩने अशक्सजन 
फ्रोर्भटय य अशक्सजन येगरेुटसि, य उऩशीषिक 9402.90.१0 भा ऩने आइ.र्स.म.ुफेड, 
उऩशीषिक ९०२७.८०.१० भा ऩने ब्रड ग्माॉस एनाराइजय " बन्ने शब्दहरु थऩ 
गरयएको।  

  

  फुॉदा नॊ. (११) ऩर्छ फुॉदा नॊ. (१२) भा "आमवेुद तथा वैकशल्ऩक शिद्धकत्सा द्धवबागको 
र्सपारयसभा आमवेुददक औषर्ध उत्ऩादन गने उद्योगरे आमवेुददक औषर्ध उत्ऩादन गनि 
ऩैठायी गने कच्िा ऩदाथि।" थऩ गरयएको। 

(2) सभूह 7 को द्रष्टव्मको फुॉदा नॊ. (१) ऩर्छ फुॉदा नॊ. (२) भा "ई-राइवे्रयी सेवा शलु्क।" थऩ 
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गरयएको।  

(3) सभूह ९ भा यहेका "तथा र्नमाितको प्रमोजनका रार्ग बएको कागो सेवा" बन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"ढुवानी साधनको बाडा, ढुवानी सेवा (आऩूर्तिसॉग सम्फशन्धत ढुवानी फाहेक) तथा कागो सेवा" 
बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

(4) सभूह ११ को िण्ड (आ) को‚- 

(क) फुॉदा नॊ. (१) ऩर्छ फुॉदा नॊ. (१क) भा "उऩशीषिक 8479.89.60 भा ऩने साइरो य 
साइरोभा गरयने कृद्धष ऩैदावाय बण्डायण फाऩतको सेवा।" थऩ गरयएको। 

(ि) फुॉदा नॊ. ४ भा "भदु्रा सटही (भर्न एक्सिेञ्ज) ‚ स्वीफ्ट सेवा ‚ हामय ऩिेज कायोफाय ‚ 
र्नऺेऩ तथा कजाि सयुऺण सेवा," थऩ गरयएको।  

(ग) फुॉदा नॊ. १२ भा यहेका "सोसॉग सम्फशन्धत ऩाटिऩजुाि"  बन्ने शब्दहरु ऩर्छ "तथा त्मस्ता 
उऩकयण र्नभािण गनि आवश्मक ऩने कच्िा ऩदाथि (स्टीर र्सट)"  बन्ने शब्दहरु थऩ 
गरयएको। 

(ि) फुॉदा नॊ. २० ऩर्छ फुॉदा नॊ. २१  भा "र्नमाित प्रमोजनको रार्ग उत्ऩशत्तको प्रभाणऩत्र जायी 
गने सेवा।  य फुॉदा नॊ. 22 भा "टे्रद्धकङ्ग तथा टुय प्माकेज  सम्फन्धी सेवा। " थऩ 
गरयएको। 

 

भूल्म अर्बवदृ्धि कय (तेइसौं सॊशोधन) र्नमभावरी, 2078 (2078 जेठ 15 गते देशि रागू हनुे) 

(1) र्नमभ ६ग. को उऩर्नमभ (१) भा यहेका "ऩिास प्रर्तशतरे" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "तीस 
प्रर्तशतरे" बन्ने शब्दहरु याशिएको।  

(2) र्नमभ 7ि. भा यहेका "सॊवत ्207८ असाय भसान्तर्बत्र" बन्ने शब्दहरु शझद्धकएको।  
(3) र्नमभ २३ को उऩर्नमभ (१) को‚- 

(१) िण्ड (छ) को सट्टा िण्ड (छ) भा "अनसूिी-८ फभोशजभको िरयद िाता।"  
याशिएको। 

(२) िण्ड (छ) ऩर्छ "(ज) अनसूिी-९ फभोशजभको र्फिी िाता।" थऩ गरयएको। 

ियीद िाता तथा द्धविी िाताको अनसूुिी ऩरयवतिन गरयएको छ । 
(4) र्नमभ २५ को सट्टा देहामको र्नमभ २५ याशिएको। 
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"२५. िरयद तथा र्फिी िाता प्रभाशणत सम्फन्धी व्मवस्था् (१) ऐनको दपा १६ को उऩदपा 
(३) फभोशजभ िरयद तथा र्फिी कायोफायको प्रत्मेक कय अवर्धको  अर्बरेि 
कयदाता स्वमॊरे प्रभाशणत गयेको िरयद तथा र्फिी िाताभा याख्निु ऩनेछ। 

(२) द्धवद्यतुीम भाध्मभफाट फीजक जायी गनि अनभुर्त र्रएको कयदाता वा 
द्धवबागरे तोकेको अन्म कयदातारे र्नमभ २६ फभोशजभ प्रत्मेक कय अवर्धको कय 
द्धववयण ऩेश गदाि िरयद तथा र्फिी कायोफायको द्धववयण द्धवबागरे तोकेको ढाॉिाभा 
द्धवद्यतुीम भाध्मभफाट ऩेश गनुि ऩनेछ।" 

(5) र्नमभ २६ को उऩर्नमभ (३ि) भा यहेका "ऩमिटन, िरशित्र िय तथा ढुवानी व्मवसामीरे" 
बन्ने शब्दहरुको सट्टा "ऩमिटन तथा िरशित्र ियरे" बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

(6) र्नमभावरीको र्नमभ ३१ को सट्टा देहामको र्नमभ ३१ याशिएको।  

"३१. कागजातको ताभेरी  ्(1) ऐन फभोशजभ कुनै व्मशिराई ददन ुवा फझुाउन ुऩने कुनै ऩर्न 
कागजात देहामको अवस्थाभा सो व्मशिराई यीतऩूविक ददएको वा फझुाएको भार्ननेछ 
:- 

(क) कुनै व्मशिको ठेगानाभा फ्माक्स , इभेर वा त्मस्तै अन्म द्धवद्यतुीम 
भाध्मभ भापि त ऩठाएको, 

(ि) व्मशिगत रुऩभा जसराई फझुाउन ुऩने हो उसैराई वा र्नजको प्रर्तर्नर्ध 
वा कभििायीराई फझुाएको तथा र्नकामको हकभा र्नकामको प्रफन्धक 
वा र्नजरे तोकेको प्रर्तर्नर्ध वा कभििायीराई फझुाएको,  वा 

(ग)  व्मशिको थाहा बएसम्भको आवास , कामािरम, व्मवसाम वा अन्म 
ठेगानाभा हरुाकफाट यशजष्डी गयी ऩठाएको। 

(2) द्धवबागको अर्धकायप्राप्त अर्धकृतको नाभ य ऩद िलु्ने गयी दस्तित 
गरयएको,  कम्प्मटुय प्रद्धवर्धफाट इनद्धिप्ट वा इनकोड गरयएको, छाऩ रगाइएको वा 
सो कागजातभा रेिी मस र्नमभ फभोशजभ ताभेर गरयएको वा ददइएको कागजातराई 
यीतऩूविकको भार्ननेछ। 

(3) उऩर्नमभ (1) य (2)  फभोशजभ कागजातको ताभेर हनु नसकेभा 
सम्फशन्धत व्मशिको नाभभा येर्डमो, टेर्रर्बजन वा याद्धष्डमस्तयको कुनै दैर्नक 
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ऩत्रऩर्त्रकाफाट त त्सम्फन्धी आदेशको सूिना प्रसायण वा प्रकाशन गयी सोको जानकायी 
गयाउन सद्धकनेछ। त्मसयी गयाएको जानकायी सम्फशन्धत व्मशिरे ऩाएको भार्ननेछ।" 

(7) र्नमभ ३९क. को ‚- 

(१) उऩर्नमभ (१) भा यहेका  "हार्न नोक्सानी हनु गई " बन्ने शब्दहरुको सट्टा "हार्न 
नोक्सानी बएभा वा उऩमोग गने म्माद सद्धकएको कायणरे" बन्ने शब्दहरु याशिएको।  

(२) उऩर्नमभ (२) भा यहेका " हार्न नोक्सान बएको देशिएभा कय अर्धकृतरे त्मस्तो हार्न 
नोक्सानी बएको" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "हार्न नोक्सानी बएको वा उऩमोग गने म्माद 
सद्धकएको देशिएभा कय अर्धकृतरे त्मस्तो हार्न नोक्सानी बएको वा उऩमोग गने  
म्माद सद्धकएको" बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

(8) र्नमभावरीको र्नमभ ४१ को उऩर्नमभ (१) को िण्ड (ग) को सट्टा देहामको िण्ड (ग) 
याशिएको। 

"(ग) सवायी साधनको रार्ग ऩेट्रोर।" 
(9) र्नमभावरीको  अनसूुिी-८ य अनसूुिी-९ सॊशोधन गरयएको। 

अनसूुिी-8  

 (र्नमभ 23 को उऩर्नमभ (1) को िण्ड (छ) सॉग सम्फशन्धत) 

िरयद िाता  
कयदाताको नाभ् ....................................                                कयदाता दताि नॊ. 
कय अवर्ध् भद्धहना ................. सार ............  
 

फीजक/प्रऻाऩन ऩत्र नॊ. 

जम्भा 
िरयद 
भूल्म 
(रू.) 

कय 
छुट हनुे 
वस्त ुवा 
सेवाको 
िरयद/ 
ऩैठायी 
भूल्म 
(रू.) 

कयमोग्म 
िरयद 

(ऩूॉजीगत 
फाहेक) 

कयमोग्म ऩैठायी 
(ऩूॉजीगत 
फाहेक) 

ऩूॉजीगत 
कयमोग्म 

िरयद/ऩैठायी 
कय 

र्भर्त 

फीजक/ 
प्रऻाऩन 

ऩत्र नम्फय 

आऩूर्तिकतािको 
नाभ 

आऩूर्तिकतािको 
स्थामी रेिा 
नम्फय 

िरयद/ 
ऩैठायी 
गरयएका 
वस्त ुवा 
सेवाको 
द्धववयण 

िरयद/ 
ऩैठायी 
गरयएका 
वस्तकुो 
ऩरयभाण 

भूल्म 
(रू.) 

कय 
(रू.) 

भूल्म 
(रू.) 

कय 
(रू.) 

भूल्म 
(रू.) 

कय 
(रू.) 
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कुर जम्भा          
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अनसूुिी-९  

 (र्नमभ 23 को उऩर्नमभ (1) को िण्ड (ज) सॉग सम्फशन्धत) 

र्फिी िाता  
कयदाताको नाभ् ....................................                      कयदाता दताि नॊ. 
कय अवर्ध् भद्धहना ................. सार ............  

फीजक जम्भा 
र्फिी/
र्नकासी 
भूल्म 
(रू.) 

स्थानीम 
कय छुटको 
र्फिी भूल्म 

(रू.) 

कयमोग्म र्फिी र्नकासी 

र्भर्त फीजक 
नम्फय 

िरयदकताि
को नाभ 

िरयदकताि
को स्थामी 
रेिा 
नम्फय 

वस्त ु
वा 

सेवाको 
नाभ 

वस्त ुवा 
सेवाको 
ऩरयभाण 

  

भूल्म 
(रू.) 

कय 
(रू.) 

र्नकासी 
गयेको 
वस्त ुवा 
सेवाको 

भूल्म (रू.) 

र्नकासी 
गयेको 
देश 

र्नकासी 
प्रऻाऩन 
ऩत्र 
नम्फय 

र्नकासी 
प्रऻाऩन ऩत्र 

र्भर्त 

              

              

              

              

              

              

              

              

कुर जम्भा          

 

नोट् द्धवद्यतुीम भाध्मभफाट फीजक जायी गने कयदाता फाहेक अन्म कयदातारे िरयद तथा र्फिी िाताभा 

भारवस्तकुो द्धववयण य ऩरयभाण उल्रेि गदाि एउटा र्फरभा दईु बन्दा फढी पयक भूल्म य प्रकायका 

भारवस्त ुिरयद र्फिी बएभा य िदु्रा र्फिेता बएभा एकभषु्ठ रूऩभा र्फरको यकभ प्रद्धवद्धष्ट गनि सद्धकनेछ। 

 
 

अन्त्शलु्क ऐन, 2058 भा सॊशोधन्- (अन्त:शलु्कसॉग सभफशन्धत दपाहरु 2078 जेठ 15 देशि राग ुहनेु) 
 

(१) दपा ४ि. को उऩदपा (२)  को सट्टा "होटर, येषु्टयेन्ट तथा ऩाटी प्मारेस व्मवसामी फाहेक 
भददयाको कायोफाय गने व्मवसामीरे भददया य सतुीजन्म ऩदाथिको भात्र कायोफाय गनि 
ऩाउनेछ।" बन्ने व्मवस्था याशिएको। 
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(२) दपा ९ को उऩदपा (६क) भा यहेको प्रर्तफन्धात्भक वाक्माॊश शझद्धकएको।  

(3) दपा ९ को उऩदपा (६क)  ऩर्छ (६ि) भा "उऩदपा (5) वा (6) फभोशजभ तोद्धकएको 
अवर्धर्बत्र नवीकयण नगयाउने इजाजतऩत्रवाराको इजाजतऩत्र स्वत् िायेज हनेुछ।"  बन्ने 
व्मवस्था थऩ गरयएको। 

(4) दपा १६ को‚- 

(क) उऩदपा (2) को िण्ड (ग) ऩर्छ िण्ड (ग1) भा "अकािको नाभको िाण्ड प्रमोग गयी 
वा िाण्ड निोरी उत्ऩादन, र्नष्कासन, बण्डायण वा र्फिी द्धवतयण गयेभा,"  बन्ने 
व्मवस्था थऩ गरयएको। 

(ि)  उऩदपा ( 3) भा यहेका "अन्त्शलु्क राग्ने फस्तकुो"  बन्ने शब्दहरु ऩर्छ "वा िाण्ड 
निरेुको हकभा 70 म.ुद्धऩ. शशिको भददयाको" बन्ने शब्दहरु थऩ गरयएको।  

(ग) उऩदपा (६)  भा यहेका "उऩदपा (४)" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "उऩदपा (५)" बन्ने 
शब्दहरु याशिएको। 

(५) दपा १९ को उऩदपा (६) ऩर्छ देहामका उऩदपा (६क) य (६ि) थऩ गरयएको। 

"(६क) उऩदपा  (६) फभोशजभ याजस्व न्मामार्धकयणभा ऩनुयावेदन ददॉदा र्नधािरयत 
अन्त्शलु्क यकभभध्मे द्धववादयद्धहत अन्त्शलु्क यकभ फझुाई द्धववाददत अन्त्शलु्क यकभ य 
जरयफानाको ऩिास प्रर्तशत यकभ धयौटी या ख्नशु  ऩने वा त्मस्तो यकभ फाऩत फैङ्क जभानत 
ददन ुऩनेछ। 

(६ि) उऩदपा (६क) फभोशजभ धयौटी वा फैङ्क जभानतको गणना गदाि आन्तरयक याजस्व 
द्धवबागभा प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रार्ग दाशि र गयेको ऩच्िीस प्रर्तशत अन्त्शलु्क 
यकभराई सभेत गणना गनुि ऩनेछ।" 

अन्त्शलु्क (फाइसौं सॊशोधन) र्नमभावरी, 2078 (2078 जेठ 15 गते देशि रागू हनुे) 

(1) र्नमभ ६ि. को सट्टा देहामको र्नमभ ६ि. याशिएको। 

"६ि. कागजातको ताभेरी् (1) ऐन फभोशजभ कुनै व्मशिराई ददन ु वा फझुाउन ुऩने कुनै 
कागजात देहामको अवस्थाभा सो व्मशिराई रयतऩूविक ददएको वा फझुाएको भार्ननेछ 
:- 
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(क) कुनै व्मशिको ठेगानाभा फ्माक्स , इभेर वा त्मस्तै अन्म द्धवद्यतुीम 
भाध्मभ भापि त ऩठाएको, 

(ि) व्मशिगत रुऩभा जसराई फझुाउन ुऩने हो उसैराई वा र्नजको प्रर्तर्नर्ध 
वा कभििायीराई फझुाएको तथा र्नकामको हकभा र्नकामको प्रफन्धक 
वा र्नजरे तोकेको प्रर्तर्नर्ध वा कभििायीराई फझुाएको,  वा 

(ग)  व्मशिको थाहा बएसम्भको आवास , कामािरम, व्मवसाम वा अन्म 
ठेगानाभा हरुाकफाट यशजष्डी गयी ऩठाएको। 

(2) द्धवबागको अर्धकायप्राप्त अर्धकृतको नाभ य ऩद िलु्ने गयी दस्तित 
गरयएको,  कम्प्मटुय प्रद्धवर्धफाट इनद्धिप्ट वा इनकोड गरयएको, छाऩ रगाइएको वा 
सो कागजातभा रेिी मस र्नमभ फभोशजभ ताभेर गरयएको वा ददइएको कागजातराई 
यीतऩूविकको भार्ननेछ। 

(3) उऩर्नमभ (1) य (2) फभोशजभ कागजात ताभेर हनु नसकेभा 
सम्फशन्धत व्मशिको नाभभा येर्डमो, टेर्रर्बजन वा याद्धष्डमस्तयको कुनै दैर्नक 
ऩत्रऩर्त्रकाफाट तत्सम्फन्धी आदेशको सूिना प्रसायण वा प्रकाशन गयी सोको 
जानकायी गयाउन सद्धकनेछ। त्मसयी गयाएको जानकायी सम्फशन्धत व्मशिरे ऩाएको 
भार्ननेछ।" 

(३) र्नमभावरीको अनसूुिी-२ को ‚- 

(१) र्स.नॊ. २ को िण्ड -क_ को फुॉदा नॊ. -६_ भा यहेका "येषु्टयेन्ट तथा रयसोटि"  बन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "येषु्टयेन्ट‚ रयसोटि तथा ऩाटी प्मारेस" बन्ने शब्दहरु याशिएको। 

(२) र्स.नॊ ३ को िण्ड -ट_ ऩर्छ देहामको िण्ड -ठ_ थऩ गरयएको। 

र्स.नॊ. द्धववयण दय रु 

-ठ_ िण्ड -क_ देशि -ञ_ सम्भ उल्रेि नबएका 
तय ऩैठायी गदाि अन्त्शलु्क राग्ने वस्तहुरु 
ऩैठायी गनेको रार्ग 

१२‚०००।- 

 

    

            (अशम्फका प्रसाद पमर) 
              शािा अर्धकृत  


