
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय २९ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क 10 

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. ८
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कय तथा गैयकय याजश्व स्फन्धी  ऐन, २०७५ राई सॊशोधन 

गनव फनेको ऐन 

प्रस्तावना: कय तथा गैयकय याजश्व स्फन्धी  ऐन, २०७५ राई सॊशोधन 
गनव वाञ्छनी म बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्राय्ब: (१) मस ऐनको नाभ “कय तथा गैयकय 
 याजश्व स्फन्धी  (ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६”  यहेको  छ । 

  (२)  मो ऐन तरुुन्त प्राय्ब हनेुछ । 

2. कय तथा गैयकय याजश्व स्फन्धी  ऐन, २०७५ को दपा १५ ऩतछ 
 देहामको दपा १५क थहऩएको छ:-  

  “१५क.  प्राकृततक स्रोत शलु्क: (१) प्रदेशतबत्र उत्ऩादन 

  हनेु तसभेन्टको हकभा प्राकृततक स्रोत शलु्क रगाइने य असरु 

  उऩय गरयनेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोशजभको शलु्कको सॊकरन 
  स्फशन्धत स्थानी म तहरे गनेछ य सो यकभ हवबाशजत 
  कोषभा ज्भा हनेुछ। 

   (३) उऩदपा (१) फभोशजभको शलु्क दाशखरा 
  गनुवऩने तसभेन्ट उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको अतबरेख 
  स्वमॊ तनष्काशन प्रणारीको आधायभा याखी  फझुाउन ु ऩने 
  यकभ भहहना सभाप्त बएको तभततरे ऩशचचस ददन तबत्र 
  स्फशन्धत स्थानी म तहभा दाशखरा गयी सोको हववयण 
  सभेत ऩेश गनुव ऩनेछ। प्रदेश तबत्र उत्ऩादन हनेु तसभेन्टको 
  हकभा प्राकृततक स्रोत शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ।  
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   (४) उऩदपा (२) फभोशजभको कामावरमरे मस 

  दपा फभोशजभ उठाएको प्राकृततक स्रोत शलु्क भध्मेफाट 
  चारीस प्रततशतरे हनेु यकभ स्फशन्धत स्थानी म तहको सशित 

  कोषभा य साठी प्रततशतरे हनेु यकभ भातसक रुऩभा प्रदेश 

  सशित कोषभा ज्भा गनुव ऩनेछ । 

   (५) उऩदपा (४) फभोशजभ याजस्व फाॉडपाॉटको 
  हववयण आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउन ु
  ऩनेछ । 
   (६) उऩदपा (४) फभोशजभ फाॉडपाॉट बई स्थानी म 

  तहरे प्राप्त गयेको चारीस प्रततशत याजस्व वातावयण 

  सॊयऺण तथा प्रदूषण न्मूनी कयण जस्ता कामवभा खचव गनुव 
  ऩनेछ । 

   (७) उऩदपा (४) फभोशजभ फाॉडपाॉट बई प्रदेश 
  सयकायरे प्राप्त गयेको साठी प्रततशत याजश्व प्राकृततक स्रोत 
  उऩमोग तथा उत्खनन ्य सोको कायणफाट ऩयेको असय य 
  ऺतत न्मूनी कयण गनव प्रदेश सयकायरे हवशेष कामवक्रभ 
  सॊचारन गयी खचव गनुव ऩनेछ।”   

        

प्रभाणी कयण तभततिः २०७६।०३।29    
आऻारे, 
 हवनोद प्रकाश तसॊह 
 प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदुित। 
भूल्म रु.5।- 


