
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, साउन 0३ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क 12 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. १०
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प्रदेश आतथवक ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनव फनेको ऐन 
प्रस्तावना: प्रदेश आतथवक ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनव वाञ्छनीम 
बएकोरे, 
 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश आतथवक 
 (ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६" यहेको छ। 

  (२) मो ऐन सम्फत ् २०७५ सार श्रावण१४ गतेदेशख 
 प्रायम्ब हनेुछ ।  

2. प्रदेश आतथवक ऐन, २०७५ भा सॊशोधन: प्रदेश आतथवक ऐन, 
 २०७५ (मस ऩतछ "भूर ऐन" बतनएको) को दपा २ को 
 अनसूुची-१ भा सॊशोधन :- 

  (१) अनसूुची-१ को खण्ड (क) भा यहेको घयजग्गा 
 यशजषे्ट्रशन शलु्क शीषवकको सट्टा "घयजग्गा तथा अन्म यशजषे्ट्रशन 
 शलु्क" याशखएको छ। 

  (२) अनसूुची-१ को खण्ड (क) भा यहेको "घयजग्गा 
 तथा अन्म यशजषे्ट्रशन शलु्क" शीषवक अन्तगवतको तस.नॊ. ८ भा 
 यहेको धभवऩतु्र, धभवऩतु्रीको तरखत व्मवस्था हटाईएको छ। 

  (३) अनसूुची-१ को खण्ड (क) को घयजग्गा तथा अन्म 
 यशजषे्ट्रशन शलु्क शीषवकको तस.नॊ. १४ ऩतछ १४(क) य 
 १४(ख) थहऩएको छ । 
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  (४) अनसूुची-१ को खण्ड (ग) भा यहेको हवहवध 
 शीषवकको तस.नॊ. १ ऩतछ देहामको १(क) थहऩएको छ:- 

  "१(क). काठभाडौं उऩत्मका तबत्रका भहानगयऩातरका, 
  उऩ-भहानगयऩातरका य नगयऩातरका ऺेत्रतबत्रको ऩारयत 
  हनेु तरखतभा घयजग्गा यशजषे्ट्रशन शलु्कको तस.नॊ. १, २ 
  य ३ भा उल्रेख गरयएको यशजषे्ट्रशन तरखतको थैरी 
  अॊकको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रततशत शलु्क "फाग्भती 
  सभ्मता ऺेत्र सधुाय तथा हवकास शलु्क असरु गरयनेछ।"" 
  (५) अनसूुची-१ को खण्ड (ग) भा यहेको हवहवध 
 शीषवकको तस.नॊ. २० को सट्टा देहामको तस.नॊ. २० याशखएको 
 छ:- 
  "(२०) कुनै व्मशक्तको स्वातभत्वभा यहेको जग्गा नेऩार 
  सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको कुनै ऩतन 
  तनकामराई तनशलु्क रुऩभा प्राप्त बएभा वा नेऩार सयकाय 
  वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको कुनै ऩतन तनकामरे 
  खरयद गयी तरएभा सोभा यशजषे्ट्रशन शलु्क तथा सेवा शलु्क 
  राग्ने छैन।" 
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 स्ऩष्टीकयणः मस ऐनभा अन्मन्त्र जनु सकैु कुया रेशखएको 
 बएताऩतन मस सॊशोधनको वुॉदा नॊ. १, २ य ३ सम्फत ् २०७५ 
 सार ऩसु २ गते तथा वुॉदा नॊ. ५ सम्फत ्२०७५ सार चैत्र १३ 
 गते देशख रागू हनेुछ । 

3. भूर ऐनको अनसूुची-५ भा सॊशोधन: भूर ऐनको अनसूुची-५ को 
 सट्टा देहामको अनसूुची-५ याशखएको छः- 

अनसूुची-५ 
(दपा ९ सॉग सम्फशन्धत) 

दहत्तय वहत्तय शलु्क 

तस.नॊ. हववयण इकाई 
दय(सॊकरन 
शलु्क) 

दय(तफक्री 
शलु्क) 

१. ढुङ्गा, चनुढुङ्गा, तगट्टी, फारवुा, 
स्रेट, राभाबेर य योडा घाटगदी 
एवॊ तफक्री (स्वीकृत खानी ऺेत्र 
फाहेक) 

प्रतत घन हपट रु.3/- रु.6/- 

२. भाटो घाटगदी एवॊ तफक्री 
(स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेक) 

प्रतत घन हपट ऩचास ऩैसा रु.2/- 

३. खानीजन्म उद्योगरे आपैं रे सॊकरन गयेको वस्तभुा तफक्री शलु्क भात्र 
रगाइनेछ । 

4. प्रदेश तबत्र उत्ऩादन हनेु तसभेन्टको हकभा कायखाना भूल्मको 0.२५ 
प्रततशतका दयरे प्राकृततक स्रोत शलु्क रगाइनेछ ।(सॊघीम कानून फभोशजभ 
चनुढुङ्गा खानीको अनभुतत तरई सञ्चारनभा यहेका तसभेन्ट उद्योगराई तस.नॊ. १ 
भा उशल्रशखत चनुढुङ्गाभा सॊकरन शलु्क य तफक्री शलु्क नराग्ने) 

 

   प्रभाणीकयण तभततः २०७६।०४।०३ 

आऻारे, 
 हवनोद प्रकाश तसॊह 

 प्रदेश सयकायको सशचव  

 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदु्रित। 

भूल्म रु.५।- 


