
 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, ऩसु २७ गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क २१ 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन (तेस्रो संशोधन) तनमभावरी, २०७८ 

प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा ५८ रे ददएको 
अतधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरु फनाएको छ ।  

1. संशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "प्रदेश सञ्चाय 
 भाध्मभ व्मवस्थाऩन (तेस्रो संशोधन) तनमभावरी, 2०७८" यहेको 
 छ ।  

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 
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2. प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन तनमभावरी, 2076 को तनमभ ७ 
 भा संशोधन: प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन तनमभावरी, 2076 
 (मस ऩतछ “भूर तनमभावरी” बतनएको) को तनमभ 7 को 
 उऩतनमभ (2) को प्रततफन्धात्भक वाक्माशंको सट्टा देहामको 
 प्रततफन्धात्भक वाक्माशं याशखएको छ:-  

“तय, 

(क) आतथिक वषि 207७/07८ सम्भको रातग 
नवीकयण बई आपैँ रे कामिक्रमभ उत्ऩादन गयी 
ऐन फभोशजभ प्रसायण गने संस्था वा व्मशक्तराई 
आतथिक वषि 207८/07९ भा राग्न े
नवीकयण दस्तयु छुट हनुेछ । 

(ख) आतथिक वषि 207७/07८ को नवीकयण गनि 
छुट बएका साभदुायमक, तनजी तथा सहकायी 
ऺेत्रफाट सञ्चातरत प्रसायण संस्थारे 207८ 
भाघ भसान्तसम्भ इजाजत नवीकयण गदाि 
राग्ने थऩ शलु्क य जरयफाना छुट हनुेछ।” 

3. भूर तनमभावरीको तनमभ 8 भा संशोधन: भूर तनमभावरीको तनमभ 
 8 को,- 

(१) उऩतनमभ (1) भा यहेको “दईु प्रततशत” बने्न शब्दहरुको 
सट्टा “एक प्रततशत” बने्न शब्दहरु याशखएको छ । 

(२) उऩतनमभ (१) भा यहेको प्रततफन्धात्भक वाक्माशं 
हटाइएको छ । 

(३) उऩतनमभ (2क) ऩतछ देहामको प्रततफन्धात्भक वाक्माशं 
थयऩएको छः- 

 “तय आतथिक वषि २०७७/२०७८ सम्भको रातग 
नवीकयण बई आपैं रे कामिक्रमभ उत्ऩादन गयी ऐन 
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फभोशजभ प्रसायण गने संस्था वा व्मशक्तरे आतथिक वषि 
२०७७/०७८ को रातग आपूरे गयेको वायषिक कुर 
आम्दानीको तनमभानसुाय फझुाउनऩुने प्रसायण तथा यवतयण 
शलु्क (योमल्टी) सम्वत ् २०७८ भाघ भसान्तसम्भ 
फझुाएभा कुनै जरयवाना राग्ने छैन ।” 

 

आऻारे, 
रुद्रतसंह ताभाङ 

प्रदेश सयकायको सशचव  

 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूल्म रु.५।- 
 


