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कयको दामयाभा नआएकाराई छुट

कयको दामयाभा आउनेराई शलु्क तथा ब्माज 
मभन्हा (दपा २०):  
बफगतभा स्थामी रेखा नम्फय नलरई कय राग्ने आम आर्जन गने ब्मक्ततरे त्मसयी 
आक्र्जत आमभा कय नफुझाएको बए २०७५ सार ऩौष भसान्तसम्भ स्थामी रेखा 
नम्फय लरई आर्थजक वषज २०७१/०७२, २०७२/०७३ य २०७३/०७४ को फुझाउनु ऩने 
आम वववयण य सोभा राग्ने कय फुझाएभा सो फाऩत राग्ने शुल्क तथा ब्मार् 
लभन्हा हुने ब्मवस्था गरयएको ।

• कयको दामयाभा नआएका प्राकृततक व्मक्तत य तनकाम सवैरे मो सुववधा ऩाउने
• 207१/7२ देखखको आम वववयण य सोभा राग्ने आमकय फुझाएभा सो बन्दा 

अतघको आम वववयण,आमकय,शुल्क तथा ब्मार् फुझाउनु नऩने सव ैलभन्हा हुने 
।
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आमकयको आम विियण ददन फाॉकीराई छुट

आम बफियण फुझाउने कयदाताराई कय, शुल्क तथा ब्माज 
मभन्हा (दपा २१ उऩदपा (१)):  स्थामी रेखा नम्फय लरई कायोफाय गरय 
यहेका तय आर्थजक फषज २०७२/०७३ वा सो बन्दा अतघसम्भको आम वववयण ऩेश 
नगने प्राकृततक व्मक्ततरे आर्थजक वषज २०७१/०७२ य २०७२/०७३ को आम वववयण य 
सोभा राग्ने आमकय २०७५ सार ऩौष भसान्तसम्भ फुझाएभा सोबन्दा अतघका 
वषजहरुको आम वववयण ऩेश गनुज नऩने य सोभा राग्ने कय, शुल्क तथा ब्मार् सभेत 
लभन्हा हुने ब्मवस्था गरयएको ।

• कयको दामयाभा आएय वववयण नददएकाका प्राकृततक व्मक्ततरे मो सुववधा 
ऩाउने

• -2070/71 सम्भको कय, शुल्क तथा ब्मार् सवै लभन्हा हुने सो ऩतिको आमवषज 
2071/72 देखखको  बने फुझाउनु ऩने ।
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भूल्म अमबफवृि कय बफियण फुझाउन फाॉकीराई छूट 

जरयिाना, थऩदस्तय य ब्माज मभन्हा(दपा2१उऩदपा(२)) : 
२०७४ सार असाय भसान्तसम्भको भूल्म अलबववृि कय वववयण ऩेश नगने भलू्म 
अलबववृि कयभा दताज बएका कुनै ऩतन कयदातारे आपुरे फुझाउनु ऩने कय वववयण 
य भूल्म अलबववृि कय यकभ २०७५ सार ऩौष भसान्तलबत्र फुझाएभा सोभा राग्ने 
र्रयवाना,थऩ दस्तुय य ब्मार् लभन्हा हुनेि। 

• २०७४ सार असाय भसान्तसम्भको विियणभा र्रयवाना, थऩ दस्तुय य ब्मार् 
लभन्हा हुने ,वववयण य वववयण अनुसायको भूल्म अलबववृि कय यकभ भात्र 
फुझाउनु ऩने ।प्राकृततक व्मक्तत य तनकाम सव ैराई िुट हुने ।

• 2074 श्रावण देखखको वववयणभा बने वववयण दढराको र्रयवाना,थऩ दस्तुय य 
ब्मार् राग्ने  
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भलू्म अमबफवृि कय बफियण नफुझाउने कयदाताको दताा खायेज हुने

भूल्म अमबफवृि कय बफियण नफुझाउने कयदाताको दताा खायेज 
गने सम्फन्धी ब्मिस्था (दपा2१उऩदपा (३) य (4)) : 

सम्फत ्२०७१ सार असायसम्भको वा सो बन्दा अतघदेखख कय वववयण ऩेश नगने 
कयदाताहरुरे २०७५ सार ऩौष भसान्तलबत्र कय बफवयण य दाखखरा नगयेभा त्मस्ता 
कयदाताहरुको दताज खायेर् हुनेि।मसयी दताज खायेर् गदाज ढीरा बफवयण ऩेश गयेको 
वा कय वववयण नै ऩेश नगयेको कायणरे राग्ने र्रयवाना लभन्हा गने तय सो फाहेक 
अन्म कय फतमौता बएभा त्मस्तो फतमौता यकभको अलबरेख कामभ गयी असरु 
उऩय गरयने ब्मवस्था गरयएको ।

- दताज खायेर् गरयए ऩति फतमौता यकभ, र्रयवाना, थऩ दस्तुय य ब्मार् सव ै
फुझाए ऩतिभात्र कायोवाय गनज ऩाईने ।  
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मशऺण सॊस्था य धधतोऩत्र दरारराई भू.अ.कय य जरयिाना, थऩ 
दस्तुय य व्माज मभन्हा सम्िन्धी विशषे व्मिस्था

मशऺण सॊस्थारे सञ्चारन गयेका चभेना गहृ य छात्रािास सेिा तथा 
धधतोऩत्र दरार सेिाभा भलू्म अमबिवृि कय मभन्हा सम्फन्धी विशेष 
व्मिस्थााः (दपा 22)

तनर्ी ऺेत्रफाट सञ्चालरत लशऺण सॊस्थारे सोही सॊस्थाको 
प्रमोर्नको रार्ग स्वमॊरे सञ्चारन गयेका चभेना गहृ(तमाक्न्टन) य 
िात्रावास (होस्टेर) सेवा तथा र्धतोऩत्र दरार सेवाभा ववगतभा 
रागेको भलू्म अलबववृि कय य सम्फक्न्धत कामाजरमफाट कय 
तनधाजयण बई ततनज फुझाउन फाॉकी यहेको भलू्म अलबववृि कय य सोभा 
रागेको र्रयवाना, थऩ दस्तुय य व्मार् लभन्हा हुने ।
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सॊस्था दताा ऐन, २०३४ फभोक्जभ दताा बएकाराई कय छुट

साभाक्जक सॊस्थाहरुराई राग्ने कय, जरयिाना, थऩ दस्तुय,

शुल्क तथा व्माज मभन्हा सम्फन्धी विशषे व्मिस्था (दपा 
२३):  सॊस्था दताज ऐन, २०३४ फभोक्र्भ दताज बएका साभाक्र्क सॊस्थाहरुरे आर्थजक 
फषज २०७४।७५ को आम बफियण तथा सो अनुसाय राग्ने कय सम्वत ्२०७५ सार ऩौष 
भसान्तलबत्र फुझाएभा त्मस्ता सॊस्थारे आर्थजक फषज २०७४।७५ बन्दा अतघका 
वषजहरुको रु्नसकैु ककलसभको वववयण, कय, र्रयवाना, थऩ दस्तुय, शुल्क तथा व्मार् 
फुझाउनु नऩने गयी व्मवस्था गरयएको ।

- 2074/75को वववयण अनुसाय फुझाउनु ऩने कय य थऩ दस्तुय, शुल्क तथा व्मार् बए 
फुझाउनु ऩने य 2073/74 सम्भको फुझाउन फाॉकी वववयण य कय बए फुझाउनु नऩने 

- दताज बएका वा नबएका दवैुरे मो सुववधा ऩाउने
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स्िास््म सेिाभा भूल्म अमबिवृि कय नराग्ने ब्मिस्थााः

स्िास््म सेिाभा भूल्म अमबिवृि कय नराग्ने ब्मिस्थााः 
भू.अ.कय ऐन,२०५२ को अनुसूची १ को सभूह ५ 
अन्तगजतको स्वास््म सेवा ( भूल्म अलबववृि कयभा दताज 
बएका सॊस्थारे प्रदान गयेको स्वास््म सेवा वाहेक)” बन्ने 
शब्द हटेकोरे र्नु सुकै प्रकायको स्वास््म सेवाभा 
भू.अ.कय नराग्ने बएको ।
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भूल्म अमबफवृि कय छुट हुने

मशऺण सॊस्थारे सोही सॊस्थाको प्रमोजनको राधग स्िमॊरे 
सञ्चारन गयेका चभेना गहृ (तमाक्न्टन) य छात्रिास 
(होस्टेर) को कायोफायभा भूल्म अमबफदृ्दी कय नराग्ने 
व्मिस्थााः 
भू.अ.कय ऐन,२०५२ को अनुसूची १ को सभूह ६ को खण्ड 
(घ) भा “लशऺण सॊस्थारे सोही सॊस्थाको प्रमोर्नको रार्ग 
स्वमॊरे सञ्चारन गयेका चभेना गहृ (तमाक्न्टन) य िात्रवास 
(होस्टेर) को कायोफाय ” थऩ बएको रे सोभा भू.अ.कय 
नराग्ने बएको।
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भूल्म अमबफवृि कय छूट बएको सेिा

भतन ट्रान्सपय, ऩूॉजी फजाय व्मिसाम, धधतोऩत्र व्मिसाम,

भचेन्ट फैंककङ्ग व्मिसाम, कभोडडटी फ्मूचय भाकेट य 
धधतोऩत्र तथा कभोडडटी दरार व्मिसामभा भू.अ.कय 
नराग्ने सम्फन्धी ब्मिस्थााः 

भ.ूअ.कय ऐन,२०५२ को अनुसचूी १ को सभहू ११ को खण्ड (आ) को 
उऩखण्ड (४) भा “भदु्रा हस्तान्तयण (भतन ट्रान्सपय), ऩूॉर्ी फर्ाय 
व्मवसाम,र्धतोऩत्र व्मवसाम, भचेन्ट फैंककङ्ग व्मवसाम, कभोडडटी 
फ्मूचय भाकेट य र्धतोऩत्र तथा कभोडडटी दरार व्मवसाम ” थऩ 
बएकोरे मस्तो कायोफायभा भ.ूअ.कय नराग्ने बएको ।  
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बफद्मारमको फसभा भूल्म अमबफवृि कय छुट हुने

बफद्मारमको फसभा भू.अ.कय छुट हुनेाः
 
भ.ूअ.कय ऐन,२०५२ को अनुसचूी १ को सभहू ११ को खण्ड (आ) को 
उऩखण्ड (१७) भा लशऺा, ववऻान तथा प्रववर्ध भन्त्रारमको 
लसपारयशभा साभदुातमक लशऺण सॊस्थारे ववद्माथीहरु ओसायऩसाय 
गने प्रमोर्नको रार्ग ३० लसट वा सोबन्दा फढी ऺभताको एक थान 
वस आमात गदाज राग्ने भलू्म अलबववृि कय िुट हुने य मसयी 
सवुवधाभा आमात गरयएको सवायी साधन दश वषजसम्भ बफक्री 
बफतयण, हस्तान्तयण य नाभसायी गनज नऩाइने व्मवस्था बएको ।
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आमकय तपा  थऩ छुटको व्मिस्था
खतनज उद्मोग य ऩेट्रोमरमभ तथा प्राकृततक ग्माॉस अन्िेषण तथा 
उत्खननको कायोफाय गने व्मक्ततराई आमकय छुटको व्मिस्था (दपा ११ को 
उऩदपा (३ख) ): ऩेट्रोलरमभ तथा प्राकृततक ग्माॉस अन्वेषण तथा उत्खननको 
कायोफाय गने व्मक्ततरे २०७५ सार चैत्र भदहनासम्भ कायोफाय सञ्चारन 
गयेभा ऩदहरो सात वषजसम्भ ऩूयै य त्मसऩतिको तीन वषजसम्भ ऩचास प्रततशत 
आमकय िुट ऩाउने व्मवस्था बएकोभा मो म्माद २०८० सार सम्भ थऩ 
गरयएको य खतनर् उद्मोगराई मो सुववधा नबएकोभा खतनर् उद्मोगरे ऩतन 
ऩाउने गयी थऩ गरयएको ।

विशषे उद्मोग य ऩमाटन ऺेत्रसॉग सम्फक्न्धत उद्मोगराई राबाॊश कयभा छुट 
(थऩ व्मिस्था दपा ११ को उऩदपा (३ठ)):
 ववशषे उद्मोग य ऩमजटन ऺेत्रसॉग सम्फक्न्धत उद्मोगरे आफ्नो सक्ञ्चत 
भुनापाराई सोही उद्मोगभा ऩूॉर्ीकयण गयेभा राबाॊश कयभा शत प्रततशत 
िुट हुने ।
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आमकय तपा बएको सॊसोधन
प्राइबेट कम्ऩनी ऩक्ब्रक कम्ऩनीभा ऩरयणत बई कायोफाय 
सञ्चारन गयेभा आॊमशक आमकय छुट हुने (थऩ व्मिस्था दपा ११ 
को उऩदपा (३ड)):
ऩचास कयोड रुऩैमाॉ वा सो बन्दा फढी चुतता ऩूॉर्ी बएका प्राइबेट 
कम्ऩनी ऩक्ब्रक कम्ऩनीभा ऩरयणत बई कायोफाय सञ्चारन गयेभा 
तीन िषासम्भ राग्ने कयभा दश प्रततशत िुट हुने (तय, कम्ऩनी ऐन,
२०६३ को दपा १२ फभोक्र्भ ऩक्ब्रक कम्ऩनी हुनु ऩनेरे मो सवुवधा 
नऩाउने । 

धचमा उत्ऩादन य प्रशोधन  गने उद्मोग, दगु्ध ऩदाथाको कायोफाय गने 
डयेी उद्मोग य कऩडा उत्ऩादन गने उद्मोगराई आॊमशक आमकय 
छुट  हुने (थऩ व्मिस्था दपा ११ को उऩदपा (३ढ)): स्वदेशी र्चमा 
उत्ऩादन य प्रशोधन  गने उद्मोग, दगु्ध ऩदाथजको कायोफाय गने डयेी 
उद्मोग य कऩडा उत्ऩादन गने उद्मोगराई राग्ने आमकयको दयभा 
ऩचास प्रततशतरे िुट हुने । 
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आमकय तपा बएको सॊसोधन

साभुदातमक स्िास््म सॊस्थाराई राग्ने कयभा छुट (थऩ व्मिस्था दपा ११ को 
उऩदपा (३ण)): साभुदातमक सॊस्थाफाट सञ्चारन गरयएका साभुदातमक 
स्वास््म सॊस्थाराई राग्ने कयभा फीस प्रततशत िुट हुने ।

 
रघ ुउद्मभराई आमकय छुट (थऩ व्मिस्था दपा ११ को उऩदपा (३त)): रघ ु
उद्मभराई ऩाॉच िषासम्भ राग्ने आमकय ऩूणज रुऩभा िुट हुने य मस्तो रघ ु
उद्मभ भदहरा उद्मभीफाट सञ्चारन बएभा थऩ दईु िषा आमकय ऩूणज रुऩभा 
िुट हुने । 
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आमकय तपा बएको सॊसोधन

गामबने प्रकिमा ऩूया गनुा ऩने म्माद (दपा ४७क. को उऩदपा (६) य (७)) : 
फैककङ्ग तथा ववत्तीम व्मवसाम वा वीभा व्मवसाम गने तनकामहरु गालबन 
चाहने तनकामरे आशमऩत्र ददनु ऩने य गालबने प्रकक्रमा ऩूया गनुज ऩने म्माद १ 
वषज थऩ गयी क्रभश २०७६ असाय य २०७७ असाय गरयएको । 
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आमकय तपा बएको सॊसोधन
 
 
आम विियण ऩेश गना नचाहने प्राकृततक व्मक्ततरे  आम विियण 
ददन ुनऩने (दपा ९७(१)(ङ)): आम वववयण ऩेश गनज नचाहने र्धतोऩत्र य 
र्ग्गा, घयर्ग्गाय तनर्ी बवनको तन्सगजको आमभात्र बएको 
प्राकृततक व्मक्ततरे आम वववयण ऩेश गनज नचाहने व्मक्ततरे आम 
वववयण ददनु नऩने थऩ व्मवस्था गरयएको । 

फैठक बत्ता य व्माज आम सभािेश गना य घटाउन स्िेतछक गरयएको (दपा 
९७(३)(४)): चालरस राख रुऩैमाॉबन्दा फढी आम बएका प्राकृततक व्मक्ततरे 
आम गणना गदाज अक्न्तभ कय कट्टी हुने फैठक बत्ता य व्मार् आम सभावेश 
गनुज ऩतन नऩने य घटाउनु ऩतन नऩने व्मवस्था बएकोभा फैठक बत्ता य 
व्मार् आम सभावेश गनज य घटाउन  चाहेभा ऩाउने गयी स्वेतिक गरयएको ।   
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कयको दयभा बएको सॊसोधन
कयको दय (अनुसचूी १):

प्राकृततक व्मक्ततको हकभा
(एतकर प्राकृततक व्मक्तत)

कयमोग्म यकभ कयको दय कय यकभ रु.

रु ३,५०,००० सम्भ १% 3500

थऩ रु १,००,००० भा (रु ३,५०,००० देखख  
४,५०,०००सम्भ)

१०% १००००

थऩ रु २,००,००० भा (रु ४,५०,००० देखख   ६,५०,००० 
सम्भ)

२०% ४००००

रु ६,५०,०००० भार्थ रु २०,००,००० सम्भ ३०%

रु २०,००,०००  भार्थ थऩ फीस प्रततशत) ३६ 
%
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कयको दयभा बएको सॊसोधन
कयको दय (अनुसचूी १):

प्राकृततक व्मक्ततको हकभा
(दम्ऩक्त्त प्राकृततक व्मक्तत)

कयमोग्म यकभ कयको दय कय यकभ रु.

रु ४,००,००० सम्भ १% ४०00

थऩ रु १,००,००० भा (रु ४,००,००० देखख  
५,००,०००सम्भ)

१०% १००००

थऩ रु २,००,००० भा (रु ५,००,०००देखख   ७,००,००० 
सम्भ)

२०% ४००००

रु ७,००,०००भार्थ रु २०,००,००० सम्भ ३०%

रु २०,००,००० भार्थ  (३० प्रततशत य सो 
दयभा थऩ फीस 
प्रततशत) ३६ %
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केदह प्रश्न ?


