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औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076, ववशेष आर्थिक क्षरे ऐन, 2073 र औद्योर्गक ग्राम घोषिा तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिववर्ध, 2075 मा र 
आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्त्तशलु्क कानूनमा प्रस्ताववत व्यवस्थाको छुट सवुवधा सम्बन्त्धी अथि मन्त्रालयमा गररएको प्रस्ताव (2076) 

आयकर ऐनले प्रदान गरेका छुट, सवुवधा र सहरु्लयत एवं आगामी आ.व. 77/78को आर्थिक ऐनमा थप गनुिपने छुट, सवुवधा र सहरु्लयत 
सम्बन्त्धी प्रस्तावः 
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औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

आर्थिक 
ऐन तथा 
cfos/ 

P]gsf] 

bkmf 

आर्थिक ऐन तथा cfos/ P]gdf ePsf]  

ववद्यमान Joj:yf 
आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 
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यस ऐन अन्त्तगित दताि भएको 
उद्योगलाई कर सम्बन्त्धी प्रचर्लत 
कानून बमोणिमको छुट सवुवधा वा 
सहरु्लयत प्राप्त हनुछे। 

 

cfos/ 

P]g, 

@)%* sf] 

bkmf !$@ 

s/;DaGwL Joj:yf o;} P]g adf]lhd x'g] M 

k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP 

tfklg ;fna;fnL nfu" x'g] cfly{s P]gn] 

o; P]gdf ;+zf]wg u/L s/ nufpg], 

lgwf{/0f ug]{, a9fpg], 36fpg] 5"6 lbg] jf 

ldGxf lbg] ;DaGwL Joj:yf u/]sf]df afx]s 

cGo s'g} klg P]gn] o; P]g adf]lhdsf 

s/sf Joj:yfx?df s'g} klg ;+zf]wg, 

kl/jt{g jf s/ ;DaGwL cGo Joj:yfx? 

ug{ ;Sg] 5}g . 

आयकर ऐन तथा आर्थिक ऐनले आ-आफ्न ै
व्याख्या गरेको हुुँदा औद्योर्गक व्यवसाय 
ऐनले व्यवस्था गरेका छुट सवुवधाहरुको  
प्रत्याभरू्त गनि नसवकएको। 
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उत्पादनमूलक उद्योगबाट आणिित 
आयमा लाग्ने करको दरमा बीस 
प्रर्तशतले छुट हनुेछ र त्यस्तो उद्योगले 
आफ्नो उत्पादन र्नयाित गरी आणिित 
गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप 
पाुँच प्रर्तशतले आयकर छुट , 

 

आर्थिक 
ऐन, 

2076 

cg';"rL–! 

sf] bkmf 

26(1ख) 

कुनै आय वषिमा वषिभरर पूिि रुपले 
सञ्चालनमा रहेको ववशषे उद्योगबाट भएको 
आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोणिम छूट 
हनुेछः 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक ऐन, 2076 ले आयकर ऐनमा 
व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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आयकर 
ऐन,   

दफा 11 
को 

उपदफा 
(2 ख) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक 
ऐन, 

2076 

 

cg';"rL–! 

sf] bkmf 

26(1ग) 
 

आयकर 
ऐन, दफा 
11 को 

(क) बार्सन्त्दा प्राकृर्तक व्यणिको आयमा 
तीस प्रर्तशतका दरले कर लागेको रहेछ 
भने सो करमा एक र्तहाईले, 
(ख) र्नकायको आयमा लाग्ने करमा बीस 
प्रर्तशतले, 
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोणिमको 
सवुवधा पाएका व्यणिले यस दफा बमोणिम 
अको कुनै कर छुट सवुवधा पाउने रहेछ 
भने सो कर छूट सवुवधा समते पाउनेछ। 

 

नेपालको स्रोतबाट कुन ै आय वषिमा 
र्नकासीबाट भएको आयमा देहाय अनसुार 
कर छूट हनुेछः 
(क) बार्सन्त्दा प्राकृर्तक व्यणिको आयमा 
बीस प्रर्तशतका दरले कर लागेको रहेछ 
भने सो करमा पच्चीस प्रर्तशत र तीस 
प्रर्तशतका दरले कर लाग्न ेरहेछ भन ेसो 
करमा पचास प्रर्तशत, 
(ख) र्नकायको आयमा लाग्ने करमा बीस 
प्रर्तशतले, 
(ग) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन 
गरेको वस्त ुर्नयाित गरी प्राप्त भएको आयमा 
खण्ड (क) वा (ख) बमोणिमको छूट पर्छ 
कायम हनुे करमा थप पच्चीस प्रर्तशत। 
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उपदफा 
(3 ङ) 
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सडक, पलु, सरुुङ्ग, रोपवे, रेल्व,े ट्राम, 

ट्रलीबस, ववमानस्थल, औद्योर्गक 
संरचना एवं पूवािधार कम््लेक्स िस्ता 
पूवािधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन 
गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्न े
करको दरमा चालीस प्रर्तशतले छुट 

आर्थिक 
ऐन, 

2076 

 

cg';"rL–! 

sf] bkmf 

26(1घ) 
 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 

को 
उपदफा 
(3च) 

 

कुनै र्नकायले देहाय बमोणिमको कायि गरी 
गरी सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा 
देहाय बमोणिम छूट हनुेछः 

क) ट्राम वा ट्रर्ल बस सञ्चालन गरेमा 
बीस प्रर्तशत, 

ख) रोपवे, केवलकार, रेल्वे, टनले वा 
आकासे पलु र्नमािि गरी सञ्चालन 
गरेमा बीस प्रर्तशत, 

ग) ववमानस्थल र्नमािि तथा सञ्चालन 
गरेमा चालीस प्रर्तशत, 

घ) सडक, पलु वा सरुुङ मागि र्नमािि 
तथा सञ्चालन गरेमा बाउन्न 
प्रर्तशत, 

ङ) ट्राम वा ट्रर्लबसमा लगानी गरी 
सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रर्तशत। 

रोपवे, रेल्वे, औद्योर्गक संरचना एवं पूवािधार 
कम््लेक्स िस्ता पूवािधार उद्योगमा लगानी 
गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा 
लाग्ने करको दरमा चालीस प्रर्तशतले छुट 
ददने व्यवस्था थप गनुिपने। 
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अनसूुची–१० मा उणल्लणखत अर्त 
अववकर्सत, अववकर्सत र कम ववकर्सत 
के्षरमा स्थावपत फलफूलमा आधाररत 
ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गने 
उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक 
उद्योगले व्यावसावयक उत्पादन वा 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 
को 
उपदफा 
(3ख) 

cltcljsl;t, cljsl;t, cNkljsl;t 

If]qx?df ljz]if pBf]u ;+rfng ePsf] eP 

To:tf pBf]u ;+rfng ePsf] cfo jif{ ;d]t 

bz cfojif{sf nflu ;f] jif{x?sf] cfodf 

nfUg] s/sf] s|dzM bz, aL; / tL; 

k|ltzt s/ nufOg]5 . 

 

“अल्पववकर्सत”को सट्टा “कम ववकर्सत” 
भनी सच्चाउन ुपने। 

अन्त्य व्यवस्था आर्थिक ववधेयक, 
2075 ले गरेकोले थप गनुि नपने। 
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कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले दश 
वषिसम्म प्रचर्लत कानून बमोणिम 
लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, 

असी र सत्तरी प्रर्तशत छुट। 

(आर्थिक 
ववधेयक, 
2075) 
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अर्त अववकर्सत क्षेर र अववकर्सत 
क्षेरमा स्थावपत फलफूलमा आधाररत 
ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गने 
उद्योगलाई कारोबार सरुु गरेको 
र्मर्तले दश वषिसम्म क्रमशः चालीस र 
पच्चीस प्रर्तशत आयकर छुट, 

cfos/ 

P]g     

!!-#h_ 

 

clt cljsl;t If]qdf :yflkt kmnk"mndf 

cfwfl/t a|f08L, ;fO8/ Pj+ jfOg pTkfbg 

ug]{ pBf]unfO{ sf/f]af/ ;'? u/]sf] ldltn] 

bz jif{;Dd rfnL; k|ltzt cfos/ 5"6 

x'g]5 . 

 

अववकर्सत क्षेरमा स्थावपत फलफूलमा 
आधाररत ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन 
गने उद्योगलाई कारोबार सरुु गरेको र्मर्तले 
दश वषिसम्म पच्चीस प्रर्तशत आयकर छुट, 
थप गनुिपने। 
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स्वदेशी णचया उत्पादन र प्रशोधन गने 
उद्योग, दगु्ध पदाथिको कारोबार गने 
डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गने 
उद्योगले आफ्नो उत्पादन र्बक्री गरी 
प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको 
दरमा पचास प्रर्तशतले छुट , 

आयकर 
ऐनको 

दफा 11 
को 

उपदफा 
(3ढ) 

 

स्वदेशी णचया उत्पादन र प्रशोधन गने 
उद्योग, दगु्ध पदाथिको कारोबार गने डेरी 
उद्योग र कपडा उत्पादन गने उद्योगले 
आफ्नो उत्पादन र्बक्री गरी प्राप्त गरेको 
आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास 
प्रर्तशतले छुट। 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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कुनै व्यणिले बौविक सम्पणत्त र्नयाित 
बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आय 
करको दरमा पच्चीस प्रर्तशतले छुट , 

cfos/ 

P]g     

!!-#em_ 

s'g} JolQmn] af}l4s ;DklQ lgof{t afkt 

k|fKt /f]oN6L cfodf nfUg] cfo s/sf] b/df 

kRrL; k|ltztn] 5"6 x'g]5 . 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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कुनै व्यणिले वौविक सम्पणत्तको 
हस्तान्त्तरिद्वारा र्बक्री गरी प्राप्त गरेको 
आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास 
प्रर्तशतले छुट, 

cfos/ 

P]g    

!!-#`_ 

s'g} JolQmn] jf}l4s ;DklQsf] 

x:tfGt/0fåf/f laqmL u/L k|fKt u/]sf] 

cfodf nfUg] cfos/sf] b/df krf; 

k|ltztn] 5"6 x'g]5 . 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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एक अबिभन्त्दा बढीको पूुँिी लगानीमा 
स्थापना हनु ेर पाुँच सयभन्त्दा बढीलाई 
वषिभरी न ैप्रत्यक्ष रोिगारी प्रदान गने 
उत्पादनमूलक वा सेवामूलक 
उद्योगलाई कारोबार शरुु गरेको 
र्मर्तले पाुँच वषिसम्म पूिि रुपमा 
आयकर छुट ददई त्यसपर्छको तीन 
वषिसम्म लाग्ने करको पचास प्रर्तशत 
आयकर छुट,  

तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता 
उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रर्तशत 
िर्डत क्षमता ववृि गरी दइुि अबि पूुँिी 
परुियाइि तीन सयभन्त्दा बढीलाई वषिभरी 
नै प्रत्यक्ष रोिगारी प्रदान गरेमा त्यसरी 
क्षमता बवृिबाट प्राप्त भएको आयमा 
पाुँच वषिसम्म पूिि रुपमा आयकर छुट 
ददई त्यसपर्छको तीन वषिसम्म लाग्न े
करको पचास प्रर्तशत आयकर छुट 
हनुेछ । 

 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 

को 
उपदफा 
(3ग) 

 

 

 

आर्थिक 
ऐन, 

207५ 

 

cg';"rL–! 

sf] bkmf 

३० को 
उपदफा 
८को बुुँदा 
नं(३ग) 

एक अबिभन्त्दा बढीको पूुँिी लगानीमा 
स्थापना हनु े र पाुँच सयभन्त्दा बढीलाई 
वषिभरी नै प्रत्यक्ष रोिगारी प्रदान गने ववशेष 
उद्योगलाई कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले 
पाुँच वषिसम्म पूिि रुपमा आयकर छुट ददई 
त्यसपर्छको तीन वषिसम्म लाग्ने करको 
पचास प्रर्तशत आयकर छुट,  

तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले 
कम्तीमा पच्चीस प्रर्तशत िर्डत क्षमता 
वृवि गरी एक अबि पूुँिी परुियाइि पाुँच 
सयभन्त्दा बढीलाई वषिभरी नै प्रत्यक्ष 
रोिगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता 
बवृिबाट प्राप्त भएको आयमा पाुँच वषिसम्म 
पूिि रुपमा आयकर छुट ददई त्यसपर्छको 
तीन वषिसम्म लाग्ने करको पचास प्रर्तशत 
आयकर छुट हनुछे । 

तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले 
कम्तीमा पच्चीस प्रर्तशत िर्डत क्षमता 
वृवि गरी दइुि अबि पूुँिी परुियाइि तीन 
सयभन्त्दा बढीलाई वषिभरी न ैप्रत्यक्ष 
रोिगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता 
बवृिबाट प्राप्त भएको आयमा पाुँच वषिसम्म 
पूिि रुपमा आयकर छुट ददई त्यसपर्छको 
तीन वषिसम्म लाग्न ेकरको पचास प्रर्तशत 
आयकर छुट हनुे व्यवस्था राख्नपुने। 

 

Revenue Loss को calculation गनुि उपयिु 
हनुे। 
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सम्वत ्२०८० साल चैर मवहनासम्म 
िलववद्यतुको व्यापाररक रुपमा 
उत्पादन, प्रसारि वा ववतरि सरुु गने 
अनमुर्त प्राप्त व्यणि वा र्नकाय वा 
सौयि, वाय ु तथा िैववक पदाथिबाट 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 

को 
उपदफा 
(3घ) 

सम्वत ् २०८० साल चैर मवहनासम्म 
िलववद्यतुको व्यापाररक रुपमा उत्पादन, 

प्रसारि वा ववतरि सरुु गने अनमुर्त प्राप्त 
व्यणि वा र्नकायले वा सौयि, वाय ु तथा 
िैववक पदाथिबाट उत्पादन हनुे ववद्यतु 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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उत्पादन हनु े ववद्यतु आयोिनालाइि 
पवहलो दश वषिसम्म पूरै आयकर छुट 
र त्यसपर्छको पाुँच वषिसम्म पचास 
प्रर्तशत आयकर छुट,  

तर, यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत 
व्यापाररक उत्पादन प्रारम्भ गररसकेका 
अनमुर्तपर प्राप्त व्यणिको हकमा 
अनमुर्तपर प्राप्त गदािका बखतको 
व्यवस्था लागू हनुेछ। 

 

 

आयोिनालाइि पवहलो दश वषिसम्म पूरै 
आयकर छुट र त्यसपर्छको पाुँच वषिसम्म 
पचास प्रर्तशत आयकर छुट,  

तर, यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत व्यापाररक 
उत्पादन प्रारम्भ गररसकेका अनमुर्तपर 
प्राप्त व्यणिको हकमा अनमुर्तपर प्राप्त 
गदािका बखतको व्यवस्था लागू हनुेछ। 

!! 
@$   

-@`_ 

खर्नि (चनुढुङ्गा बाहेक), पेट्रोर्लयम 
पदाथि ,प्राकृर्तक ग्यास तथा इन्त्धन 
अन्त्वषेि तथा उत्खनन गने व्यणिले 
सम्बत ्२०८० साल चैर मवहनासम्म 
व्यापाररक रुपमा कारोबार सञ्चालन 
गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको र्मर्तले 
पवहलो सात वषिसम्म पूरै आयकर छुट 
पाउनेछ र त्यसपर्छको तीन वषिसम्म 
पचास प्रर्तशत आयकर छुट , 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 

को 
उपदफा   
-#v_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खर्नि, पेट्रोर्लयम तथा  प्राकृर्तक ग्यास 
अन्त्वषेि तथा उत्खनन गने कारोबार गने 
व्यणिले सम्बत ् २०८० साल चैर 
मवहनासम्म व्यापाररक रुपमा कारोबार 
सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको 
र्मर्तले पवहलो सात वषिसम्म पूरै आयकर 
छुट पाउनेछ र त्यसपर्छको तीन वषिसम्म 
पचास प्रर्तशत आयकर छुट , 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 

!@ 
@$   

-@6_ 

दईु अवि भन्त्दा बढीको पूFFिी लगानीमा 
स्थापना हनुे पयिटन के्षरसुँग सम्बणन्त्धत 

आयकर 
ऐन, को 

दईु अवि भन्त्दा बढीको पूFFिी लगानीमा 
स्थापना हनुे पयिटन के्षरसुँग सम्बणन्त्धत 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप गनि नपने। 
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उद्योगलाई कारोबार सरुु गरेको 
र्मर्तले पाुँच वषिसम्म पूिि रुपमा 
आयकर छुट र त्यसपर्छको तीन 
वषिसम्म आयकरको दरमा पचास 
प्रर्तशत छुट , 

दफा 11 
को -#_-6_ 

 

उद्योग वा अन्त्तराविय उडान सञ्चालन गने 
हवाई कम्पनीलाई कारोबार सरुु गरेको 
र्मर्तले पाुँच वषिसम्म पूिि रुपमा र 
त्यसपर्छको तीन वषिसम्म लाग्न े
आयकरको दरमा पचास प्रर्तशत छुट , 

!# @$   

-@7_ 

नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रािीशास्त्र 
सम्बन्त्धी (िलुोणिकल), भशूास्त्र 
सम्बन्त्धी (णियोलोणिकल), िीवप्रववर्ध 
(बायोटेक) पाकि  सञ्चालन, प्रववर्ध पाकि  
र सूचना प्रववर्ध पाकि र्भर स्थावपत 
सफ्टवयेर ववकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, 

साइबर क्याफे, र्डणिटल म्यावपङ्ग 
सम्बन्त्धी उद्योगको आयमा लाग्न े
करको पचास प्रर्तशत छुट, 

 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 
को -#u_ 

 

(आर्थिक 
ववधेयक, 
2075) 

g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf 

k|sfzg u/L tf]s]sf] 6]Sgf]nf]hL kfs{, 

jfof]6]s kfs{ / ;"rgf k|ljlw kfs{leq 

:yflkt ;ˆ6j]o/ ljsf;, tYofÍ k|zf]wg, 

;fOj/ Sofk]m, l8lh6n Doflkª ;DaGwL 

pBf]usf] cfodf nfUg] s/sf] krf; k|ltzt 

5"6 x'g]5 . 

प्रािीशास्त्र सम्बन्त्धी िलुोणिकल, भशूास्त्र 
सम्बन्त्धी णियोलोणिकल, िीवप्रववर्ध 

)वायोटेक (सम्बन्त्धी  पाकि  समेत थप 
गनुिपने। 

!$ @$   

-@8_ 

देहायका संख्यामा नेपाली नागररकलाई 
रोिगारी ददन े देहायका उद्योगलाई 
देहाय बमोणिमको छुट सवुवधा प्रदान 
गररने,––  
१) तीन सय वा सोभन्त्दा बढी नेपाली 
नागररकलाई वषिभरी न ै प्रत्यक्ष 
रोिगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग 
तथा सूचना प्रववर्ध उद्योगलाई सो 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 
को -3क_ 

कुनै व्यणिलाई कुनै आय वषिमा ववशेष 
उद्योग र सूचना प्रववर्ध उद्योगबाट भएको 
आयमा देहायबमोणिम कर लगाईनेछः 
 

एक सय वा सोभन्त्दा बढी नेपाली 
नागररकलाई वषिभरी न ै प्रत्यक्ष रोिगारी 
ददएमा सो वषिको आयमा लाग्ने करको 
नब्बे प्रर्तशत, तीन सय वा सोभन्त्दा बढी 
नेपाली नागररकलाई वषिभरी नै प्रत्यक्ष 
रोिगारी ददएमा सो वषिको आयमा लाग्न े

 

 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप प्रस्ताव गनि 
नपने। 
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वषिको आयमा लाग्ने करको पन्त्र 
प्रर्तशत,  

२) बाह्र सय वा सोभन्त्दा बढी नेपाली 
नागररकलाई वषिभरर न ै प्रत्यक्ष 
रोिगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग 
तथा सूचना प्रववर्ध उद्योगलाई सो 
वषिको आयमा लाग्ने करको पच्चीस 
प्रर्तशत,  

३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोणिम 
रोिगारीप्राप्त नेपाली नागररकहरुमध्य े
कम्तीमा पचास प्रर्तशत मवहला, दर्लत 
वा अपाङ्गता भएका व्यणिहरु रहेमा 
त्यस्तो उद्योगलाई सो वषिको आयमा 
लाग्ने करमा थप पन्त्र प्रर्तशत । 

करको असी प्रर्तशत, पाुँच सय वा सोभन्त्दा 
बढी नेपाली नागररकलाई वषिभरर न ैप्रत्यक्ष 
रोिगारी ददएमा सो वषिको आयमा लाग्न े
करको पच्हत्तर प्रर्तशत, एक हिार वा 
सोभन्त्दा बढी नेपाली नागररकलाई वषिभरर 
नै प्रत्यक्ष रोिगारी ददएमा सो वषिको 
आयमा लाग्न ेकरको सतरी प्रर्तशत, 

तर मवहला, दर्लत वा अपाङ्गहरुमध्य े
कम्तीमा तेत्तीस प्रर्तशतलाई समेत समावशे 
गरी एक सय िनाभन्त्दा बढी नेपाली 
नागररकलाई वषिभरी प्रत्यक्ष रोिगारी 
ददएमा र्तनपुने कर रकममा थप दश 
प्रर्तशत छुट हनु।े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“रोिगारीप्राप्त नेपाली नागररकहरुमध्य े
कम्तीमा पचास प्रर्तशत मवहला, दर्लत वा 
अपाङ्गता भएका व्यणिहरु रहेमा त्यस्तो 
उद्योगलाई सो वषिको आयमा लाग्ने करमा 
थप पन्त्र प्रर्तशत” थप गनुिपने। 

!% @$   

-@9_ 

उद्योगले आफ्ना श्रर्मक तथा 
कमिचारीको दीघिकालीन वहत वा 
कल्यािकारी कायिहरु, िस्तैः िीवन 
बीमा, स्वास्थ्य सवुवधा, योगदानमा 
आधाररत सामाणिक सरुक्षा, णशक्षा तथा 
तार्लम, णशश ुस्याहार केन्त्र र शारीररक 
तन्त्दरुुस्तीका लार्ग खेलकुद तथा 
व्यायाममा गरेको खचि आयकर 
प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि पाउन े

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। “उद्योगले आफ्ना श्रर्मक तथा कमिचारीको 
दीघिकालीन वहत वा कल्यािकारी कायिहरु, 

िस्तैः िीवन बीमा, स्वास्थ्य सवुवधा, 
योगदानमा आधाररत सामाणिक सरुक्षा, णशक्षा 
तथा तार्लम, णशश ुस्याहार केन्त्र र शारीररक 
तन्त्दरुुस्तीका लार्ग खेलकुद तथा व्यायाममा 
गरेको खचि आयकर प्रयोिनको लार्ग कट्टी 
गनि पाउने” व्यवस्था गनुिपने। 
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!^ @$   

-@0f_ 

कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्ना 
कुल िनशणिमध्य े कम्तीमा दश 
प्रर्तशत प्रणशक्षाथी कामदार राखेमा 
त्यस्तो कामदारलाइि प्रणशक्षि ददंदा 
ददनपुने र्नवािह खचि  ,प्रणशक्षि खचि र  
उद्योगमा कायिरत िनशणिको  
उत्पादन क्षमता ववकासमा भएको खचि 
रकम आयकर गिना प्रयोिनको लार्ग 
कट्टी गनि पाउने  , 

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। “कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्ना कुल 
िनशणिमध्ये कम्तीमा दश प्रर्तशत 
प्रणशक्षाथी कामदार राखेमा त्यस्तो 
कामदारलाइि प्रणशक्षि ददंदा ददनपुने र्नवािह 
खचि  ,प्रणशक्षि खचि र उद्योगमा कायिरत  
िनशणिको उत्पादन क्षमता ववकासमा  
भएको खचि रकम आयकर गिना 
प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि पाउने   , 
व्यवस्था गनुिपने। 

!& 
@$   

-@t,y_ 

• प्रदूषि रोकथाम तथा र्नयन्त्रि 
गने वा खेर गएका वस्तकुो पनुः 
प्रशोधन वा पनुः प्रयोग समेत गरी 
वातावरिमा न्त्यूनतम असर पाने 
पिर्त तथा उपकरिमा भएको 
खचिमध्ये उद्योग व्यवसायको 
समायोणित करयोग्य आयको 
पचास प्रर्तशतसम्म सोही वषि खचि 
कट्टी गनि पाउने र त्यस्तो उद्योग 
व्यवसायको समायोणित करयोग्य 
आयको सीमाभन्त्दा अर्धक 
खचिलाई आगामी आय वषिको 
शरुुमा पूुँिीकरि गरी ह्रास कट्टी 
गनि सवकन,े  

आयकर 
ऐनको 
दफा !& 

• s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{df s'g} 

Joj;foaf6 ePsf] cfo u0fgf ug]{ 

k|of]hgsf] nflu ;f] jif{df ;f] Joj;fo 

;+rfng ug]{ sfo{df vr{ u/]sf] xb;Dd 

k|b"if0f lgoGq0f vr{ s6[L ug{ kfpg]5 

.  

t/ o:tf] vr{sf] ;Ldf u0fgf ubf{ ;f] 

JolQmaf6 ;~rflnt ;a} Joj;fosf] 

;dfof]lht s/of]Uo cfosf] krf; 

k|ltzteGbf a9L x'g] 5}g . 

• ;LdfeGbf j9L s6[L ug{ gkfOg] clws 

vr{ jf ;f]sf] efunfO{ cfufdL 

cfojif{sf] z'?df k"FhLs/0f u/L 

cg';"rL–@ adf]lhd x|f; s6[L ug{ 

;Sg]5 . 

• pTkfbgd"ns pBf]ux?n] cfˆgf] 

pBf]usf] lgldQ cfjZos kg]{ 

phf{zlQm pTkfbg ug{ k"FhLs[t u/]sf] 

;DklQsf] k"FhLut /sdsf] krf; 

“उिाि दक्षता अर्भवृवि गरी ऊिाि खपत 
घटाउन सघाउ पयुािउने यन्त्र वा 
उपकरिमा लगानी गरेको सम्पूिि खचि 
आयकर प्रयोिनको लार्ग कट्टा गनि 
पाइनेछ” व्यवस्था थप गनुिपने। 
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• उिाि दक्षता अर्भवृवि गरी ऊिाि 
खपत घटाउन सघाउ पयुािउन े
यन्त्र वा उपकरिमा लगानी गरेको 
सम्पूिि खचि आयकर प्रयोिनको 
लार्ग कट्टा गनि पाइने ,  

k|ltzt ;f]xL jif{ x|f; vr{ afkt s§L 

bfaL ug{ ;Sg]5 . 

!* !(-!_ 

-5_ 

pTkfbgd'ns / /fli6«o k|fyldstf 

k|fKt pBf]un] l:y/ h]yfsf] x|f; s§L 

ubf{ cfos/;DaGwL k|rlnt sfg"gdf 

pNn]lvt b/df ;f]xL b/sf] Ps ltxfO{ 

yk u/L s§f ug{ kfpg]5 . 

 

cg';"rL–@ 

sf] bkmf 

#-@_ 

jif{el/ k"0f{?kn] o; P]gsf] bkmf !! df 

plNnlvt ljz]if pBf]u ;+rfngdf ;+nUg 

/x]df, 

;f] lgsfon] s'g} ;8s, k'n, 6g]n, /f]k–j] 

jf cfsfz] k'n lgdf{0f u/L ;~rfng u/]df 

jf s'g} 6«nL a; jf 6«fd ;~rfng u/]df 

cg';"rL–@ jdf]lhd kfpg] ;fdfGo 

x|f;s§Lsf] b/df Ps ltxfO{n] yk kfpg]5 

. 

राविय प्राथर्मकता प्राप्त उद्योगले समेत 
x|f;s§Lsf] b/df Ps ltxfO{n] yk kfpg] 
व्यवस्था थप गनुिपने। 

!( @$   

-@b_ 

उद्योगको उत्पादकत्व अर्भवृविको 
लार्ग उद्यमशीलता अर्भवृवि, 

अनसुन्त्धान तथा ववकास र नयाुँ प्रववर्ध 
र्सििना गनि लागेको खचिमध्ये सो 
व्यणिबाट सञ्चार्लत सबै उद्योग 
व्यवसायको समायोणित करयोग्य 
आयको पचास प्रर्तशतसम्म खचि कट्टी 
गनि सवकन े र समायोणित करयोग्य 
आयको सीमाभन्त्दा अर्धक खचिलाई 
आगामी आय वषिको शरुुमा पूुँिीकरि 
गरी ह्रासकट्टी गनि सवकने , 

आयकर 
ऐनको 

दफा !* 

s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{df s'g} 

Joj;foaf6 ePsf] cfo u0fgf ug]{ 

k|of]hgsf] nflu ;f] jif{df ;f] Joj;fo 

;+rfng ug]{ sfo{df vr{ u/]sf] xb ;Ddsf] 

cg';Gwfg / ljsf; vr{ s6[L ug{ kfpg]5 

.  

   t/ o:tf] vr{sf] ;Ldf u0fgf ubf{ ;f] 

JolQmaf6 ;~rflnt ;a} Joj;fosf] 

;dfof]lht s/of]Uo cfosf] krf; 

k|ltzteGbf a9L x'g] 5}g . 

   ;LdfeGbf j9L s6[L ug{ gkfOg] s'g} 

clws vr{ jf ;f]sf] s'g} efunfO{ cfufdL 

cfojif{sf] z'?df k"FhLs/0f u/L cg';"rL–@ 

adf]lhd x|f; s6[L ug{ ;Sg]5 . 

“नयाुँ प्रववर्ध र्सििना” थप गर्नुपरे्। 
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@) 
@$   

-@w_ 

उद्योगले व्यवसायसुँग सम्बणन्त्धत बिार 
प्रवििन, सवेक्षि र ववज्ञापनको लार्ग 
भएको तोवकएको सीमासम्मको खचि 
आयकरको प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि 
पाउने, 

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। उद्योगले व्यवसायसुँग सम्बणन्त्धत बिार 
प्रवििन, सवेक्षि र ववज्ञापनको लार्ग भएको 
तोवकएको सीमासम्मको खचि आयकरको 
प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि पाउने,  
व्यवस्था गनुिपने। 

@! 
@$   

-@g_ 

उद्योगको भौर्तक सम्पणत्तको सरुक्षा 
गनिको लार्ग भएको तोवकए 
बमोणिमको खचि र त्यसको बीमा 
बापत खूद भिुानी भएको वप्रर्मयम 
बापतको खचि आयकरको प्रयोिनको 
लार्ग कट्टी गनि पाइने , 

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। उद्योगको भौर्तक सम्पणत्तको सरुक्षा गनिको 
लार्ग भएको तोवकए बमोणिमको खचि र 
त्यसको बीमा बापत खूद भिुानी भएको 
वप्रर्मयम बापतको खचि आयकरको 
प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि पाइने , 
व्यवस्था गनुिपने। 

@@ @$   

-@k_ 
उद्योगले नेपालमा दताि भएको बौविक 
सम्पणत्त अन्त्तगितको औद्योर्गक 
सम्पणत्तको स्वदेशमा संरक्षि गदाि 
लागेको खचि आयकर प्रयोिनको लार्ग 
कट्टी गनि पाउने , 

 

आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। उद्योगले नेपालमा दताि भएको बौविक 
सम्पणत्त अन्त्तगितको औद्योर्गक सम्पणत्तको 
स्वदेशमा संरक्षि गदाि लागेको खचि 
आयकर प्रयोिनको लार्ग कट्टी गनि पाउने , 
व्यवस्था गनुिपने। 

@# @$   

-@km_ 
उद्योगले आफूले प्राप्त गरेको बौविक 
सम्पणत्त संरक्षिका लार्ग ववदेशमा दताि 
गदाि लागेको शलु्क आयकर 
प्रयोिनको लार्ग खचि कट्टी गनि पाउने , 

 

आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। उद्योगले आफूले प्राप्त गरेको बौविक 
सम्पणत्त संरक्षिका लार्ग ववदेशमा दताि गदाि 
लागेको शलु्क आयकर प्रयोिनको लार्ग 
खचि कट्टी गनि पाउने, व्यवस्था गनुिपने। 
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@$ @$   

-@a,e_ 

• उद्योगले कर छुट पाउन े
संस्थालाई चन्त्दा वा उपहार ददएको 
रकममध्ये एक लाख रुपैयाुँ वा सो 
उद्योगको सो आय वषिको 
समायोणित करयोग्य आयको पाुँच 
प्रर्तशतमध्ये िनु घटी हनु्त्छ, सो 
रकम आयकर प्रयोिनको लार्ग 
घटाउन पाउने , 

• कुनै खास अवस्थामा नेपाल 
सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कायिको 
लार्ग कुन ैउद्योगले खचि गरेको वा 
चन्त्दा ददएको रकम आय 
र्नधािरिको प्रयोिनको लार्ग पूिि 
वा आंणशक रुपमा कट्टी गनि पाउन े
गरी तोक्न सवकने । 

आयकर 
ऐनको 
दफा !@ 
(2) 

s'g} JolQmn] s'g} cfo jif{df cfˆgf] s/of]Uo 

cfo u0fgf ubf{ o; bkmfsf] k|of]hgsf] 

nflu ljefuaf6 :jLs[lt k|fKt s/ 5"6 

kfpg] ;+:yfnfO{ rGbf pkxf/ lbPsf] /sd 

36fpg] bfaL ug{ ;Sg]5 . 

   t/ s'g} cfo jif{df 36fpg kfpg] vr{ 

Ps nfv ?k}ofF jf ;f] JolQmsf] ;f] jif{sf] 

;dfof]lht s/of]Uo cfosf] kfFr 

k|ltztdWo] h'g 36L x'G5 ;f] eGbf] a9L x'g] 

5}g . 
    s'g} vf; cj:yfdf g]kfn ;/sf/n] 

g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L tf]s]sf] 

s'g} sfo{sf] nflu s'g} JolQmn] vr{ u/]sf] 

jf rGbf lbPsf] /sd ;f] JolQmsf] cfo 

lgwf{/0f ubf{ vr{ jfkt k"0f{ jf cf+lzs 

?kdf s6[L ug{ kfpg] u/L tf]Sg ;Sg]5 . 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप प्रस्ताव गनि 
नपने। 

 

@% %)-@_  कुनै र्नयाितमूलक उद्योगको लार्ग 
तोवकए बमोणिमको मापदण्ड पूरा गरी 
उपदफा )१ (बमोणिम करार  

)कन्त्ट्रयाक्ट (वा उपकरार )सव –

कन्त्ट्रयाक्ट  (का आधारमा र्नणित  
उत्पादनपररमािमा वस्त ुवा सेवाको   

गररददएमा त्यस्तो उद्योगलाई पर्न 
तोवकए बमोणिमको प्रोत्साहन  ,छुट ,

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। “कुनै र्नयाितमूलक उद्योगको लार्ग तोवकए 
बमोणिमको मापदण्ड पूरा गरी उपदफा )१ (

बमोणिम करार )कन्त्ट्रयाक्ट (वा उपकरार  
)सव –कन्त्ट्रयाक्ट  (का आधारमा र्नणित  

पररमािमा वस्त ु वा सेवाको उत्पादन  
गररददएमा त्यस्तो उद्योगलाई पर्न तोवकए 

बमोणिम(र्नयाितमूलक उद्योगले पाए सरह) 
को प्रोत्साहन  ,छुट , सवुवधा र सहरु्लयत 
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सवुवधा र सहरु्लयत उपलब्ध गराउन 
सवकनछे । 

 

उपलब्ध गराउन सवकनेछ” भने्न व्यवस्था थप 
गनुिपने। 

@^ @$   

-$_ 

एउटै आयको सम्बन्त्धमा यस दफा 
बमोणिम एकभन्त्दा बढी छुट पाउन 
सक्ने अवस्था भएको उद्योगले आफूले 
रोिेको कुन ै एउटा छुट मार 
पाउनेछ। 

आयकर 
ऐनको 
दफा  
!!-%_ 

Pp6} cfosf] ;DjGwdf dfyL pNn]lvt 

pkbkmfx? jdf]lhd PseGbf j9L 5'6 kfpg 

;Sg] cj:yf ePsf] JolQmn] cfkm"n] /f]h]sf] 

s'g} Pp6f 5'6 dfq kfpg] 5 . 

आर्थिक ववधेयक, 2075 ले आयकर 
ऐनमा व्यवस्था गरेकोले थप प्रस्ताव गनि 
नपने। 

 

@& @$-#_ उपदफा (2)मा िनुसकैु कुरा 
लेणखएको भए तापर्न सोही उपदफाको 
खण्ड(घ)  उल्लेणखत उद्योगमा   
बाहेक   सूर्तििन्त्य उद्योग र मददरािन्त्य 
उद्योगले उणल्लणखत कुन ैपर्न छुट तथा 
सवुवधा पाउने छैन। 

आयकर 
ऐनको 
दफा   

!!-^_-u_ 

cfos/ P]gdf ljz]if pBf]unfO{ 5'6 ;'ljwf 

k|bfg ul/Psf] / æljz]if pBf]uÆ eGgfn] 

r'/f]6, la+8L, l;uf/, vfg];"lt{, v}gL, d'Vo 

sRrf kbfy{ ;"lt{ ePsf] ;f]xL k|s[ltsf cGo 

pTkfbgx?, dlb/f, ljo/ tyf o:t} k|sf/sf 

j:t' pTkfbg ug]{ pBf]uafx]s cf}Bf]lus 

Joj;fo P]g, @)&# sf] bkmf !% sf] pkbkmf 

@ df juL{s/0f ul/Psf pTkfbgd"ns, s[lif 

tyf jg k}bfjf/df cfwfl/t pBf]u / vlgh 

pBf]u ;Demg' k5{  egL kl/eflift ul/Psf] . 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 को दफा 
17 को उपदफा (2) मा वगीकरि गररएका 
उत्पादनमूलक, कृवष तथा वन पैदावरमा 
आधाररत उद्योग, खर्नि उद्योग तथा 
सेवामूलक उद्योगलाई ववशेष उद्योगको 
पररभाषामा थप गरी राणखनपुने। यसरी 
र्मलाउुँदा औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 
आईसकेको सन्त्दभिमा सोही ऐनको अनसूुची 
8 हेनुिपलाि। 

@* @$-%_ सरु्तििन्त्य, मददरािन्त्य र क्यार्सनोदेणख 
बाहेकका अन्त्य उद्योगले आफ्नो सणञ्चत 
मनुाफालाई सोही उद्योगको क्षमता 
ववस्तार वा अन्त्य उत्पादनमूलक वा 
उिािमूलक वा कृवष तथा वन 
पैदावारमा आधाररत उद्योगको लार्ग 
शेयरमा पूुँिीकरि गरेको अवस्थामा 

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। “सरु्तििन्त्य, मददरािन्त्य र क्यार्सनोदेणख 
बाहेकका अन्त्य उद्योगले आफ्नो सणञ्चत 
मनुाफालाई सोही उद्योगको क्षमता ववस्तार 
वा अन्त्य उत्पादनमूलक वा उिािमूलक वा 
कृवष तथा वन पैदावारमा आधाररत 
उद्योगको लार्ग शयेरमा पूुँिीकरि गरेको 
अवस्थामा त्यस्तो पूुँिीकरिमा लाभांश 
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त्यस्तो पूुँिीकरिमा लाभांश ववतरि 
स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शत 
प्रर्तशत छुट हनुेछ । 

ववतरि स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शत 
प्रर्तशत छुट हनुेछ” भने्न व्यवस्था थप 
गनुिपने। 

@( @$-^_ यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत दताि भई 
सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोणिम 
दताि भई सञ्चालनमा आउने एक 
करोडसम्म णस्थर पूुँिी भएका घरेल ु
उद्योग र साना उद्योगलाई लाग्न े
आयकरमा पचास प्रर्तशत आयकर 
छुट हनुेछ। 

 आयकर ऐनले व्यवस्था नगरेको। “औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 प्रारम्भ 
हुुँदाका बखत दताि भई सञ्चालनमा रहेका र 
यस ऐन बमोणिम दताि भई सञ्चालनमा 
आउने एक करोडसम्म णस्थर पूुँिी भएका 
घरेल ुउद्योग र साना उद्योगलाई लाग्ने 
आयकरमा पचास प्रर्तशत आयकर छुट 
हनुेछ” भने्न व्यवस्था थप गनुिपने। 

 

d"No clej[l4 s/, eG;f/ dx;'n tyf cGtMz'Ns ;DaGwL ;'ljwf, ;x'lnot tyf 5"6 M  

 

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

d"=c=s/ / 

cGtMz'Ns 

P]gsf] 

bkmf 

d"=c=s/ / cGtMz'Ns P]gdf ePsf] Joj:yf 

आगामी आ.व. 77/78 को 
आर्थिक ऐनमा गनुि पने व्यवस्था 

(सझुाव) 
$ @% sf] 

v08  

-s_ 

बण्डेड वयेर हाउस वा नगद धरौटी 
)पासबकु (को सवुवधा नर्लएका  

उद्योगहरुले र्नयाित गरेको हकमा नेपाल  
सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना  

रप्रकाशन गरी तोके बमोणिमको समद  
र्नधािरि गरी ड्युटी ड्र ब्याकको रकम  
वफताि गररने ,  

cg';lr ! 

sf] bkmf 

@* 

j08]8 j]o/ xfp; jf gub w/f}6L  -kf;a's_ sf] 

;'ljwf glnPsf pBf]ux¿n] cfkm"n] lgsf;L ug]{ 

dfnj:t' pTkfbgsf] nflu cfjZos kg]{ sRrf 

kbfy{ ;xfos sRrf kbfy{ Pj+ g]kfndf pTkfbg 

gx'g] Koflsª d]6]l/on k}7f/L u/L ;f]af6 

pTkflbt tof/L dfnj:t' tf]lsPsf] cjlwleq 

tf]lsPsf] k|lqmof cg';f/ lgsf;L u/]df To:tf 

sRrf kbfy{, ;xfos sRrf kbfy{ Pj+ Koflsª 

d]l6l/on k}7f/L ubf{ e+;f/ ljGb'df nfu]sf] s/ 

भन्त्सार ऐनले व्यवस्था गरेकोले 
थप गनि नपने।  
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g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L ;f]xL 

;"rgfdf tf]lsP adf]lhdsf dfnj:t'df tf]lsP 

adf]lhdsf] ldltb]lv tf]lsP adf]lhdsf] ;db/df 

eG;f/ ljGb'jf6} d"No clej[l4 s/ lkmtf{ lbOg]5 

. 

% @% sf] 

v08  

-v, u_ 

बण्डेड वयेर हाउसको इिाित नर्लएको 
उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपरको 
माध्यमद्वारा वा प्रचर्लत बैवकङ्ग प्रिालीको 
माध्यमबाट र्नयाित गने वा पररवत्यि 
ववदेशी मरुामा स्वदेशमै र्बक्री गने भएमा 
त्यस्तो मालवस्त ुउत्पादन गनि आवश्यक 
पने कच्चा पदाथि वा सहायक कच्चा 
पदाथि र नेपालमा उत्पादन नहनु े
्याकेणिङ्ग सामग्री समेत आयात गदाि 
लाग्ने भन्त्सार महसलु तोवकएको शति र 
कायिववर्धको अधीनमा रही धरौटी राखी 
आयात गनि पाउने, र नेपालमा उत्पादन 
नहनुे ्याकेणिङ्ग सामग्रीको हकमा 
ववभागले नेपालमा उत्पादन नहनुे भनी 
प्रमाणित गरी सवुवधा ददन र्सफाररस 
गरेमा मार त्यस्तो उद्योगले खण्ड )ख (
बमोणिमको सवुवधा पाउने ,  

eG;f/ 

lgodfjnL

sf] lgod 

!) 

a08]8 j]o/ xfp;sf] Ohfht glnPsf 

pBf]ux¿n] cfˆgf] pTkfbg k|tLtkqsf] 

dfWodåf/f jf k|rlnt a}lsË sfuhftsf] 

dfWodaf6 lgsf;L ug]{ jf kl/jTo{ ljb]zL d'b|fdf 

:jb]zd} laqmL ug]{ ePdf To:tf] dfnj:t' 

pTkfbg ug{ cfjZos sRrf kbfy{, ;xfos 

sRrf kbfy{ -g]kfndf pTkfbg gx'g] KoflsË 

d]6]l/on ;d]t_ k}7f/L ubf{ nfUg] eG;f/ dx;'n 

tf]lsPsf] zt{ / sfo{ljlwsf] clwgdf /xL w/f}6L 

/fvL k}7f/L ug{ kfpg]5 . g]kfndf pTkfbg gx'g] 

KoflsË d]6]l/onsf] xsdf pBf]u ljefun] 

g]kfndf pTkfbg gx'g] egL k|dfl0ft u/L ;'ljwf 

lbg l;kmfl/; u/]sf] cj:yfdf dfq o:tf] ;'ljwf 

lbOg] . 

भन्त्सार र्नयमावलीले व्यवस्था 
गरेकोले थप गनि नपने। 

& @% sf] 

v08  

-3_ 

कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लार्ग 
आवश्यक पने कच्चा पदाथि, सहायक 
कच्चा पदाथि, ्याकेणिङ्ग सामग्रीमा लाग्न े

 ;fdfGo cj:yfdf o; lsl;dsf] gLlt cg';f/ 

eG;f/ b/x? lgwf{/0f ug]{ ul/Psf] eP tfklg P]g 

lgoddf o; ;DaGwL Joj:yf eg] gb]lvPsf] . 

“कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका 
लार्ग आवश्यक पने कच्चा पदाथि, 
सहायक कच्चा पदाथि, ्याकेणिङ्ग 



उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

16 

 

भन्त्सार महसलु सामान्त्यतः त्यस्तो कच्चा 
पदाथिबाट उत्पादन हनुे तयारी वस्तकुो 
आयातमा लाग्ने भन्त्सार दर भन्त्दा एक 
तह कम हनुे ,  

सामग्रीमा लाग्ने भन्त्सार महसलु 
सामान्त्यतः त्यस्तो कच्चा पदाथिबाट 
उत्पादन हनुे तयारी वस्तकुो 
आयातमा लाग्ने भन्त्सार दर भन्त्दा 
एक तह कम हनुे,” व्यवस्था 
आर्थिक ववधेयकमा थप गनुिपने। 

* @% sf] 

v08  

- ª _ 

उद्योगले आफ्नो व्यावसावयक प्रयोिनको 
लार्ग आयात गने मेर्सनरी वा दश 
वकलोवाट वा सो भन्त्दा बढी क्षमताको 
िेनेरेटर वा औद्योर्गक उपकरिमा 
न्त्यूनतम दरमा भन्त्सार महसलु लाग्ने  

cg';"rL ! 

sf] bkmf 

!$-#_    

-u_ 

 

cg';"rL ! 

sf] bkmf 

!$-#_   -

u  

• efu *$ sf] b/aGbLdf dfkmL hlgP afx]ssf 

kfFr k|ltzt eG;f/ dx;'n nfUg] 3/fo;L 

k|of]u x'g ;Sg] afx]ssf gof‘ ldn d]lzg/L 

Pj+ oGqf]ks/0fx¿ -kf6{k'hf{ afx]s_ sf] 

k}7f/Ldf $ k|ltztdfq eG;f/ dx;'n 

nfUg]5 . 

• pBf]ux¿n] cf}Bf]lus k|of]hgsf nflu efu 

*$ cGt/ut kg]{ rf/ 6g eGbf a9L 

Ifdtfsf] Po/ s08L;g/ o"lg6 k}7f/L u/]df 

kfFr k|ltzt eG;f/ dx;'n nfUg]5 . 

भन्त्सार ऐनले व्यवस्था गरेकोले 
थप गनि नपने। 

( @% sf] 

v08  

-r_ 

गिुस्तर मापन गने प्रयोगशालाले 
गिुस्तर मापन गने प्रयोिनका लार्ग 
आयात गने मेणशनरी तथा वैज्ञार्नक 
उपकरि र उद्योगले अनसुन्त्धान तथा 
ववकासको लार्ग आयात गने मेणशनरी 
तथा उपकरिमा न्त्यूनतम दरमा भन्त्सार 
महसलु लाग्ने , 

 pBf]un] k}7f/L ug]{ zLif{s ()=@& sf eG;f/ b/ 

z"Go eP afx]ssf ;Dk"0f{ oGq pks/0f Pj+ 

cf}hf/x¿ / ltgsf kf6{k"hf{ tyf ;f]xL zLif{s 

cGtu{t cf}ifwL pBf]un] k}7f/L ug]{ cg';Gwfgsf] 

nflu cfjZos pks/0fx?df eG;f/ dx;'n Ps 

k|ltzt dfq nfUg] . 

“गिुस्तर मापन गने प्रयोगशालाले 
गिुस्तर मापन गने प्रयोिनका लार्ग 
आयात गने मेणशनरी तथा वैज्ञार्नक 
उपकरि र उद्योगले अनसुन्त्धान 
तथा ववकासको लार्ग आयात गने 
मेणशनरी तथा उपकरिमा न्त्यूनतम 
दरमा एक प्रर्तशत भन्त्सार महसलु 
लाग्ने” व्यवस्था आर्थिक ववधेयकमा 
थप गनुिपने। 
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!) @% sf] 

v08  

-5_ 

र्नयाित हनुे औद्योर्गक बस्तमुा प्रयोग 
गररने माध्यर्मक बस्त ु )इन्त्टरर्मर्डयट  

गडु्स (उत्पादन गने उद्योगले उत्पादन  
सामग्रीमा र्तरेको भन्त्सार महसलु र्नयाित 

भएको पररमािको आधारमा सम्बणन्त्धत 
माध्यर्मक वस्त ुउत्पादन गने उद्योगलाई 
वफताि ददइने , 

  “र्नयाित हनुे औद्योर्गक बस्तमुा 
प्रयोग गररने माध्यर्मक बस्त ु

)इन्त्टरर्मर्डयट गडु्स (उत्पादन  
गने उद्योगले उत्पादन सामग्रीमा 
र्तरेको भन्त्सार महसलु र्नयाित भएको 
पररमािको आधारमा सम्बणन्त्धत 
माध्यर्मक वस्त ुउत्पादन गने 
उद्योगलाई वफताि ददइन”े व्यवस्था 
आर्थिक ववधेयकमा थप गनुिपने। 

 

n3'  pBdsf nflu ljz]if ;'ljwf Pj+ ;x'lnotM  

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक ऐनमा 
गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! @^-!_,  

-@_, -#_ 

 राप्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कु  
लेणखएको भए तापर्न यस ऐन बमोणिम 
लघ ु उद्यम दताि गदाि कुन ै शलु्क वा 
दस्तरु लाग्ने छैन।  
यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत सञ्चालनमा 
रहेका लघ ु उद्यमलाई यो ऐन िारी 
भएको र्मर्तले र यस ऐन बमोणिम दताि 
भई सञ्चालनमा आएको लघ ुउद्यमलाई 
व्यवसाय वा कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले 

आयकर 
ऐन, को 
दफा 11 
को -3त_ 

लघ ु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार 
शरुु गरेको र्मर्तले पाुँच वषिसम्म लाग्ने 
आयकर पूिि रुपमा छुट हनुेछ। यस्तो 
लघ ुउद्यम मवहला उद्यमीबाट सञ्चालन 
भएमा थप दईु वषि लाग्ने आयकर पूिि 
रुपमा छुट हनुेछ। 

प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेणखएको  
तापर्न यस औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 
बमोणिम लघ ुउद्यम दताि गदाि कुनै शलु्क वा 
दस्तरु लाग्ने छैन” भने्न व्यवस्था थप गनुिपने। 

 

अन्त्य व्यवस्था आयकर ऐनमा भईसकेको। 
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न्त्यूनतम पाुँच वषिसम्म आयकर छुट प्राप्त 
हनुेछ।  

यसका अर्तररि मवहला उद्यमीबाट 
सञ्चार्लत लघ ु उद्यमलाइि थप दइुि बषि 
आयकर छुट हनुछे। 

 

 

 

मवहला उद्यमीका लार्ग थप सवुवधा 
l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक ऐनमा 
गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! @& -!_,  

-@_, -#_, 

-$_ 

(1) प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा  
लेणखएको भए तापर्न मवहला उद्यमीको  
मार स्वार्मत्व रहने गरी उद्योग वा  
फमि दताि गराएमा त्यस्तो उद्योग वा  
फमि दताि गदाि कानून बमोणिम लाग्ने  
दस्तरु वा शलु्कमा पैँतीस प्रर्तशत छुट 

हनुेछ।  
)२ (प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा  

कलेणखए ोो भए तापर्न मवहला उद्यमीको 
मार स्वार्मत्व रहने गरी दताि भएको 
उद्योगमा प्रयोग गररने औद्योर्गक सम्पणत्त 
दताि गराउुँदा प्रचर्लत कानून बमोणिम 
लाग्ने दस्तूरमा बीस प्रर्तशत छुट 
हनुेछ ।  

 

cfos/ P]g, @)%* sf] bkmf $ sf] 

pkbkmf -$_ adf]lhd Joj;foaf6 

k|fKt cfo b'O{ nfv ?k}ofF / 

Joj;fosf] sf/f]af/ aL; nfv 

?k}ofFeGbf a9L gePsf] k|fs[lts 

JolQmsf] xsdf b]xfo jdf]lhd 

;x'lnot s/sf] Joj:yf ul/Psf] 5 

. o:tf s/bftfx?n] cfkm\gf] sf/f]jf/ 

n]vf Pj+ lx;fj lstfj k|dfl0ft 

u/fO{/xg' kb}{g / s/ sfof{nodf 

jif{sf] Ps k6s Pskfg] ;/nLs[t 

ljj/0f j'emfP k'Ug] Joj:yf ul/Psf] 

5 .  

-s_  dxfgu/kflnsf jf 

pkdxfgu/kflnsf    If]qdf 

Joj;fo ug]{ k|fs[lts 

JolQmsf xsdf tLg xhf/ 

kfFr ;o ?k}ofF, 

(1) प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेणखएको  
भए तापर्न मवहला उद्यमीको मार स्वार्मत्व  

ताि गराएमा त्यस्तोरहने गरी उद्योग वा फमि द  
उद्योग वा फमि दताि गदाि कानून बमोणिम  
लाग्ने दस्तरु वा शलु्कमा पैँतीस प्रर्तशत छुट 

हनुे, र 
)२ (  मवहला उद्यमीको मार स्वार्मत्व रहन े

गरी दताि भएको उद्योगमा प्रयोग गररन े
औद्योर्गक सम्पणत्त दताि गराउुँदा प्रचर्लत 
कानून बमोणिम लाग्ने दस्तरूमा बीस प्रर्तशत 
छुट हनुे” व्यवस्था थप गनुिपने। 

 

मवहला उद्यमीको मार स्वार्मत्व रहेको  
उद्योगले आफ्नो औद्योर्गक उत्पादन र्नयाित  



उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

19 

 

)३ (मवहला उद्यमीले कुन ै औद्योर्गक 
क्षेर र औद्योर्गक ग्रामर्भर नयाुँ उद्योग 
स्थापना गनि चाहेमा त्यस्तो क्षेर सञ्चालन 
गने र्नकायले स्थान उपलब्ध गराउन 
प्राथर्मकता ददनपुनेछ। 

)४ (मवहला उद्यमीको मार स्वार्मत्व  
रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योर्गक  

याित गने प्रयोिनको लार्गर्नउत्पादन   
किाि माग गरेमा मवहला उद्यमीको  
व्यवसायको ववत्तीय णस्थर्तको आधारमा 
मवहला उद्यमीको लार्ग किाि उपलब्ध 
गराउने कोषबाट बैवङ्कङ प्रिाली माफि त 
तोवकए बमोणिम र्नयाित किाि उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ। 

-v_  gu/kflnsf If]qdf Joj;fo 

ug]{ k|fs[lts JolQmsf xsdf 

b'O{ xhf/ ?k}ofF, 

-u_  cGo s'g} :yfgdf Joj;fo 

ug]{ k|fs[lts JolQmsf xsdf 

Ps xhf/ b'O{ ;o krf; 

?k}ofF .Æ 

माग गरेमा मवहलागने प्रयोिनको लार्ग किाि  
उद्यमीको व्यवसायको ववत्तीय णस्थर्तको 
आधारमा मवहला उद्यमीको लार्ग किाि 
उपलब्ध गराउने कोषबाट बैवङ्कङ प्रिाली 
माफि त तोवकए बमोणिम र्नयाित किाि उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था थप गनुिपने। 

 

yk ;'ljwf tyf ;x'lnot 

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! @( sf] 

v08-v_ 

उद्योगले आफ्नो प्रयोिनको लार्ग 
उत्पादन गरेको ववद्यतुमा प्रचर्लत कानून 
बमोणिम लाग्न े दस्तरु वा रोयल्टी 
नलाग्ने , 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने उद्योगले आफ्नो प्रयोिनको लार्ग 
उत्पादन गरेको ववद्यतुमा प्रचर्लत कानून 
बमोणिम लाग्ने दस्तरु वा रोयल्टी 
नलाग्ने, व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गनुिपने 
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लघु  ,घरेल ुतथा साना उद्योगले आफ्नो  
उद्योगको क्षमता अर्भवृवि गनि  

नरीआवश्यक पने मेणश ,यन्त्र ,उपकरि  
िस्ता नवीन प्रववर्ध आयात गदाि लाग्ने  
भन्त्सार महशलुमा छुट ददन सवकने ,  

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने लघु  ,घरेल ुतथा साना उद्योगले आफ्नो   
उद्योगको क्षमता अर्भवृवि गनि  

आवश्यक पने मणेशनरी ,यन्त्र ,
उपकरि िस्ता नवीन प्रववर्ध आयात  

गदाि लाग्नेलमा छुट ददन भन्त्सार महशु  
सवकने,  व्यवस्थामा न्त्यनुतम दर उल्लेख 
गने। 

# @( sf] 

v08-6_ 

औद्योर्गक क्षेर , एकै प्रकारका वस्त ु
उत्पादन गने के्षर (प्रोडक्ट स्पेर्सवफक 
िोन), उद्योग ग्रामर्भर सञ्चालनमा 
आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले 
प्रोत्साहन  ,छुट,  सवुवधा वा सहरु्लयत 
सम्बन्त्धमा ववशषे व्यवस्था गनि सक्ने , 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने औद्योर्गक क्षेर , एकै प्रकारका वस्त ु
उत्पादन गने के्षर (प्रोडक्ट स्पेर्सवफक 
िोन), उद्योग ग्रामर्भर सञ्चालनमा 
आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले 
प्रोत्साहन  ,छुट,  सवुवधा वा सहरु्लयत 
सम्बन्त्धमा ववशषे व्यवस्था गनि सक्ने, 
मा त्यस्ता सवुवधाहरु आर्थिक ऐनमा 
तोवकनपुने। 

$ @( sf] 

v08-7_ 

नेपाल सरकारले अर्तअववकर्सत, 
अववकर्सत र कम ववकर्सत क्षरेमा 
स्थापना हनुे उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, 
छुट, सवुवधा वा सहरु्लयत उपलब्ध 
गराउन सक्न।े 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने नेपाल सरकारले अर्तअववकर्सत, 
अववकर्सत र कम ववकर्सत क्षेरमा 
स्थापना हनुे उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, 
छुट, सवुवधा वा सहरु्लयत उपलब्ध 
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गराउन सक्नेमा त्यस्ता सवुवधाहरु 
आर्थिक ऐनमा तोवकनपुने। 

 

 

 

 

;'ljwf, ;'xlnot / 5"6sf] k|Tofe"lt M  

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! ##-!_ यस ऐन बमोणिम उद्योगलाई उपलब्ध 
गराइएको प्रोत्साहन , छुट , सवुवधा वा 
सहरु्लयतमा कम हनुे गरी कुनै व्यवस्था 
गररने छैन। 

cfos/ 

P]gsf] bkmf 

!$@ 

 

 

 

 

 

d"=c=s/ 

P]gsf] bkmf 

@#3= 

k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 

eP tfklg ;fna;fnL nfu" x'g] cfly{s 

P]gn] o; P]gdf ;+zf]wg u/L s/ 

nufpg], lgwf{/0f ug]{, a9fpg], 36fpg] 

5"6 lbg] jf ldGxf lbg] ;DaGwL Joj:yf 

u/]sf]df afx]s cGo s'g} klg P]gn] o; 

P]g adf]lhdsf s/sf Joj:yfx?df s'g} 

klg ;+zf]wg, kl/jt{g jf s/ ;DaGwL 

cGo Joj:yfx? ug{ ;Sg]  5}g . 

k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 

eP tfklg ;fna;fnL nfu" x'g] cfly{s 

P]gn] o; P]gdf ;+;f]wg u/L s/ 

nufpg], lgwf{/0f ug]{, a9fpg], 36fpg], 

5"6 lbg] jf ldgfxf lbg] ;DaGwL Joj:yf 

u/]sf]df jfx]s cGo s'g} klg P]gn] o; 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 
बमोणिम उद्योगहरुलाई उपलब्ध 

गराइएको प्रोत्साहन, छुट, सवुवधा वा 
सहरु्लयतमा कम हनु ेगरी कुनै व्यवस्था 
नगररने प्रत्याभरू्त आर्थिक ऐनमा 
गररनपुने। 
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P]g adf]lhdsf s/sf Joj:yfx?df s'g} 

klg ;+zf]wg, kl/jt{g jf s/ ;DaGwL 

cGo Joj:yfx? ug{ ;Sg] 5}g . 

@ ##-@_ यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्त्दा तत्काल अणघ 
बहाल रहेको औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 

२०७३ अन्त्तगित अनमुर्त प्राप्त गरी वा 
दताि गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो 
ऐन बमोणिम अवर्ध वकवटएका 
प्रोत्साहन ,छुट, सवुवधा वा सहरु्लयतका 
हकमा सोही ऐन बमोणिम र अवर्ध 
नवकवटएको प्रोत्साहन ,छुट, सवुवधा वा 
सहरु्लयतका हकमा यस ऐन बमोणिमको 
प्रोत्साहन ,छुट, सवुवधा वा सहरु्लयत 
पाउनेछ। 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 
प्रारम्भ हनुभुन्त्दा तत्काल अणघ बहाल 
रहेको औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७३ 
अन्त्तगित अनमुर्त प्राप्त गरी वा दताि 
गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो ऐन 
बमोणिम अवर्ध वकवटएका प्रोत्साहन ,
छुट, सवुवधा वा सहरु्लयतका हकमा 
सोही ऐन बमोणिम र अवर्ध 
नवकवटएको प्रोत्साहन ,छुट, सवुवधा वा 
सहरु्लयतका हकमा यस ऐन 
बमोणिमको प्रोत्साहन ,छुट, सवुवधा वा 
सहरु्लयत पाउने प्रत्याभरू्त आर्थिक 
ऐनमा गररनपुने। 

# ##-#_ यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ दताि भएको वा 
अनमुर्त प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ 
भएपर्छ मार व्यावसावयक उत्पादन वा 
कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन 
बमोणिमको छुट, सवुवधा वा सहरु्लयत 
पाउनेछ। 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 
प्रारम्भ हनुअुणघ दताि भएको वा अनमुर्त 
प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपर्छ 
मार व्यावसावयक उत्पादन वा 
कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस 
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ऐन बमोणिमको छुट, सवुवधा वा 
सहरु्लयत पाउने पाउने प्रत्याभरू्त 
आर्थिक ऐनमा गररनपुने। 

 

रुग्ि उद्योग सम्बन्त्धी सवुवधा, सहरु्लयत तथा छुट 

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! $!-!_ प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेणखएको 
भए तापर्न दफा ३९ बमोणिम रुग्ि 
उद्योगको रुपमा पवहचान भएको वा दफा 
४० बमोणिम वगीकरि गररएको 
उद्योगले त्यस्तो उद्योगको ववस्तार, 
पनुसंरचना वा ववववर्धकरिका लार्ग 
आयात गने मरे्सनरी औिार वा 
उपकरिमा नेपाल सरकारले महसलु, 

शलु्क वा करमा पूिि वा आंणशक छुट 
ददन सक्नेछ । 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा 
लेणखएको भए तापर्न औद्योर्गक 
व्यवसाय ऐन, 2076को दफा ३९ 
बमोणिम रुग्ि उद्योगको रुपमा पवहचान 
भएको वा दफा ४० बमोणिम वगीकरि 
गररएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको 
ववस्तार, पनुसंरचना वा ववववर्धकरिका 
लार्ग आयात गने मेर्सनरी औिार वा 
उपकरिमा नेपाल सरकारले महसलु, 

शलु्क वा करमा पूिि वा आंणशक छुट 
ददन सक्न ेव्यवस्थामा न्त्यनुतम भन्त्सार 
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महसलु मार लाग्ने व्यवस्था आर्थिक 
ऐनमा गररनपुने। 

 

 

 

 

ljz]if cfly{s If]q ;DaGwL ljz]if Joj:yf   

l;= 

g+= 
bkmf 

ljz]if cfly{s If]q P]g, @)&# df ePsf] 

Joj:yf 

s/ P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf आगामी आ.व. 77/78 को 
आर्थिक ऐनमा गनुि पने व्यवस्था 
(सझुाव) 

! @&-!s_ 

 

वहमाली णिल्ला र नेपाल सरकारले 
तोकेको पहाडी णिल्लामा रहेको ववशषे 
आर्थिक क्षरेमा स्थावपत उद्योगले 
कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले दश 
वषिसम्म लाग्ने आयकरको शत प्रर्तशत 
र त्यसपर्छका आय वषिमा लाग्न े
आयकरको पचास प्रर्तशत, 

cfos/ 

P]gsf] bkmf 

!! sf] 

pkbkmf    

-#s_ को 
(क) 

lxdfnL lhNnf / g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] 

kxf8L lhNnfdf /x]sf] ljz]if cfly{s If]qdf 

:yflkt pBf]unfO{ sf/f]af/ z'? u/]sf] 

ldltn] bz jif{;Dd nfUg] cfos/sf] zt 

k|ltzt / To;kl5sf cfo jif{df nfUg] 

cfos/sf] krf; k|ltzt 5"6 kfpg]5 . 

 

 

cfos/ P]gsf] bkmf !! df Joj:yf 

ul/Psf]n] yk ug{ gkg]{. 

@ @&-!v_ उणल्लणखत क्षेर बाहेकको अन्त्य क्षरेमा 
रहेको ववशषे आर्थिक क्षेरमा स्थावपत 
उद्योगले कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले 
पाुँच वषिसम्म लाग्ने आयकरको शत 

cfos/ 

P]gsf] bkmf 

!! sf] 

pkbkmf    

lxdfnL lhNnf / g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] 

kxf8L lhNnfdf /x]sf] ljz]if cfly{s If]qdf 

:yflkt pBf]u jfx]s cGo If]qdf /x]sf] 

ljz]if cfly{s If]qdf :yflkt pBf]un] 

sf/f]af/ z'? u/]sf] ldltn] kfFr jif{;Dd 

cfos/ P]gsf] bkmf !! df Joj:yf 

ul/Psf]n] yk ug{ gkg]{. 
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प्रर्तशत र त्यसपर्छका आय वषिमा लाग्न े
आयकरको पचास प्रर्तशत, 

-#s_ को 
(ख) 

nfUg] cfos/sf] zt k|ltzt / To;kl5sf 

cfo jif{df nfUg] cfos/sf] krf; k|ltzt 

cfos/ 5'6 x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . 

# 

 

 

@&-!u_ ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थावपत उद्योगले 
ववतरि गरेको लाभांशमा लाग्न ेकरको 
कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले पाुँच 
वषिसम्म शत प्रर्तशत र त्यसपर्छको तीन 
वषिसम्म पचास प्रर्तशत, 

cfos/ 

P]gsf] bkmf 

!! sf] 

pkbkmf    

-#s_ को 
(ग) 

ljz]if cfly{s If]qdf :yflkt pBf]un] 

ljt/0f u/]sf] nfef+zdf nfUg] s/ sf/f]af/ 

z'? u/]sf] ldltn] kfFr jif{;Dd zt 

k|ltzt / To;kl5sf] tLg jif{;Dd krf; 

k|ltzt 5"6 x'g]5 . 

cfos/ P]gsf] bkmf !! df Joj:yf 

ul/Psf]n] yk ug{ gkg]{. 

$ @&-!3_ ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थावपत उद्योगका 
ववदेशी लगानीकतािले ववदेशी प्रववर्ध वा 
व्यवस्थापन सेवा शलु्क तथा रोयल्टीबाट 
आििन गरेको आयमा लाग्न ेआयकरको 
पचास प्रर्तशत। 

P]gsf] bkmf 

!! sf] 

pkbkmf    

-#s_ को 
(घ) 

ljz]if cfly{s If]qdf :yflkt pBf]usf 

ljb]zL nufgLstf{n] ljb]zL k|ljlw jf 

Joj:yfkg ;]jf z'Ns tyf /f]oN6Laf6 

cfh{g u/]sf] cfodf nfUg] cfos/ krf; 

k|ltzt 5"6 x'g]5 . 

cfos/ P]gsf] bkmf !! df Joj:yf 

ul/Psf]n] yk ug{ gkg]{. 

% @&-@_ यस दफामा अन्त्यर िनुसकैु कुरा 
लेणखएको भए तापर्न दफा ७ को 
उपदफा (२) बमोणिम ववशेष आर्थिक 
क्षेरमा स्थान्त्तरि भएको उद्योगले यस 
दफा बमोणिमको आयकर छुट पाउन े
छैन। 

 व्यवस्था नभएकोले थप गनुिपने । ववशेष आर्थिक क्षरे ऐनमा अन्त्यर 
िनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापर्न 
यस ऐनको दफा ७ को उपदफा 
(२) बमोणिम ववशषे आर्थिक क्षेरमा 
स्थान्त्तरि भएको उद्योगले आयकर 
छुट नपाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा 
गररनपुने। 

^ @* ववशेष आर्थिक क्षेरर्भर सञ् चालन भएको 
उद्योगले नेपाल बावहर र्नयाित गरेको 
वस्त ुवा सेवा तथा ववशेष आर्थिक क्षेरमा 

d"=c=s/ 

P]gsf] 

cg';"rL ! 

eG;f/ b/aGbLsf] efu *$ sf % 

k|ltzt;Dd eG;f/ dx;'n nfUg] 3/fo;L 

k|of]u x'g ;Sg] afx]ssf dLn d]lzg/L Pj+ 

ववशेष आर्थिक क्षेरर्भर सञ् चालन 
भएको उद्योगले नेपाल बावहर र्नयाित 
गरेको वस्त ु वा सेवा तथा ववशेष 
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सञ् चालन भएको उद्योगलाई र्बक्री गररने 
कच्चा पदाथि तथा उत्पाददत सामानलाई 
शून्त्य दरमा मूल्य अर्भवृवि कर लागू 
हनुेछ ।तर र्नयाित नभएमा यो सवुवधा 
प्राप्त हनुे छैन । 

sf] ;d"x !! 

sf] bkmf !# 

oGq pks/0fx?, df]lN8+u ug]{ ;fFrf] -

kf6{k'h{f afx]s_ df d"No clej[l4 s/ 5'6 

x'g] . 

      pBf]un] k|of]u ug]{ sRrf kbfy{ / 

;jf/L ;fwgdf 5'6 gePsf] . 

आर्थिक क्षेरमा सञ् चालन भएको 
उद्योगलाई र्बक्री गररन ेकच्चा पदाथि 
तथा उत्पाददत सामानलाई शून्त्य दरमा 
मूल्य अर्भववृि कर लागू हनुछे ।तर 
र्नयाित नभएमा यो सवुवधा प्राप्त हनुे 
छैन भने्न व्यवस्था आर्थिक ऐनमा 
गररनपुने। 

& @(-!_ ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थावपत उद्योगले 
पैठारी गने मालवस्तमुा प्रार्धकरिको 
र्सफाररसमा देहाय बमोणिम भन्त्सार 
महसलु तथा अन्त्य सवुवधा प्रदान 
गररनेछः- 

भन्त्सार ऐन, 
2064 को 
दफा 12 

को उपदफा 
(1) 

ववशेष आर्थिक क्षरेमा स्थावपत उद्योगले 
पैठारी गने मालवस्तमुा ववशषे आर्थिक 
क्षेर प्रार्धकरिको र्सफाररसमा देहाय 
बमोणिम भन्त्सार महसलु तथा अन्त्य 
सवुवधा प्रदान गररनेछः- 

 

-s_ र्नकासी गने वा पररवत्यि ववदेशी मरुामा 
स्वदेशमा न ै र्बक्री गने भएमा त्यस्तो 
मालवस्त ुउत्पादन गनि आवश्यक कच्चा 
पदाथि तथा सहायक कच्चा पदाथि 
(्यावकंग सामग्री समते) पैठारी गदाि 
लाग्ने भन्त्सार महसलु र अन्त्य महसलु 
बापत बैंक िमानत र्लई पैठारी गनि, 

भन्त्सार ऐन, 
2064 को 
दफा 12 

को उपदफा 
(1) (ख) 

र्नकासी गने वा पररवत्यि ववदेशी मरुामा 
स्वदेशमा नै र्बक्री गररने मालवस्त ु
उत्पादन गनि आवश्यक कच्चा पदाथि तथा 
सहायक कच्चा पदाथि (्यावकंग सामग्री 
समेत) पैठारी गदाि लाग्न ेभन्त्सार महसलु 
र अन्त्य महसलु बापत बैंक िमानत र्लई 
पैठारी गनिोे, 

भन्त्सार ऐनमा व्यवस्था भएकोले थप 
गनि नपने। 

-v_ उद्योगलाई आवश्यक पने ्लान्त्ट, 

मेणशनरी यन्त्र उपकरि तथा पाटिपूिाि 
पैठारी गदाि लाग्ने महसलु बैंक िमानत 
र्लई पैठारी गनि, 

भन्त्सार ऐन, 
2064 को 
दफा 12 

उद्योगलाई आवश्यक पने ् लान्त्ट, मेणशनरी 
यन्त्र उपकरि तथा पाटिपूिाि पैठारी गदाि 

भन्त्सार ऐनमा व्यवस्था भएकोले थप 
गनि नपने। 
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को उपदफा 
(1) (ग) 

लाग्ने महसलु बापतको रकमको सट्टा बैंक 
िमानत र्लई पैठारी गनि, 

 -u_ खण्ड (ख) बमोणिम पैठारी गररएका 
्लान्त्ट, मणेशनरी यन्त्र उपकरि तथा 
पाटिपूिाि सम्बणन्त्धत उद्योगमा िडान 
भएको व्यहोरा प्रार्धकरिबाट प्रमाणित 
भइि आएमा खण्ड (ख) बमोणिम र्लएको 
बैंक िमानत फुकुवा ददन,े 

भन्त्सार ऐन, 
2064 को 
दफा 12 

को उपदफा 
(1क)  

खण्ड (ख) वा (ग) बमोणिम र्लईएको 
बैंक िमानत िनु प्रयोिनको लार्ग 
र्लईएको हो सो बमोणिमको काम 
समेपन्न भएको व्यहोरा ववशेष आर्थिक 
क्षेर प्रार्धकरिबाट र्सफाररश सवहत 
लेणख आएमा भन्त्सार कायािलयले 
त्यस्तो िमानत फुकुवा गररददन ु
पनेछ। 

भन्त्सार ऐनमा व्यवस्था भएकोले थप 
गनि नपने। 

 -3_ उद्योगले आफ्ना मिदरु तथा कमिचारी 
ओसानिका लार्ग प्रयोग गनि पैठारी गने 
एक थान सवारी साधन र मालवस्त ु
ढुवानी गने ढुवानी साधनमा एक प्रर्तशत 
भन्त्सार महसलु लाग्न।े 

भन्त्सार ऐन, 
2064 को 
दफा 12 

को उपदफा 
(1) (क) 

उद्योगले आफ्ना मिदरु तथा कमिचारी 
ओसानिका लार्ग प्रयोग गनि पैठारी गने 
एक थान बस र मालवस्त ुढुवानी गने दईु 
थान ढुवानी साधनमा एक प्रर्तशत भन्त्सार 
महसलु लाग्न।े 

भन्त्सार ऐनमा व्यवस्था भएकोले थप 
गनि नपने। 

* @(-@_ कुनै पैठारीकतािले पैठारी गरेको मालवस्त ु
ववशेष आर्थिक क्षरेमा अवणस्थत 
उद्योगलाई तोवकए बमोणिम र्बक्री गरेमा 
र्निले त्यस्तो मालवस्त ु पैठारी गदाि 
भन्त्सार महसलु र्तरेको रहेछ भने भन्त्सार 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। कुन ैपैठारीकतािले पैठारी गरेको 
मालवस्त ुववशषे आर्थिक क्षरेमा 
अवणस्थत उद्योगलाई तोवकए बमोणिम 
र्बक्री गरेमा र्निले त्यस्तो मालवस्त ु
पैठारी गदाि भन्त्सार महसलु र्तरेको 
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कायािलयले र्निलाई त्यस्तो भन्त्सार 
महसलु तोवकए बमोणिम वफताि ददनेछ । 

रहेछ भने भन्त्सार कायािलयले 
र्निलाई त्यस्तो भन्त्सार महसलु 
तोवकए बमोणिम वफताि ददनछे” भने्न 
व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गररनपुने। 

( @(-#_ ववशेष आर्थिक क्षरेबावहर रहेको कुन ै
उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी 
मालवस्त ु ववशेष आर्थिक क्षेरर्भर 
अवणस्थत उद्योगलाई र्बक्री गरेमा सो 
र्बक्रीलाई र्नयाित गरे सरह मानी र्नयाित 
गदाि पाए सरहको भन्त्सार महसलु तथा 
अन्त्य सवुवधा प्रदान गररनेछ । 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। ववशेष आर्थिक क्षेरबावहर रहेको कुन ै
उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी 
मालवस्त ु ववशेष आर्थिक क्षेरर्भर 
अवणस्थत उद्योगलाई र्बक्री गरेमा सो 
र्बक्रीलाई र्नयाित गरे सरह मानी 
र्नयाित गदाि पाए सरहको भन्त्सार 
महसलु तथा अन्त्य सवुवधा प्रदान 
गररनेछ” भने्न व्यवस्था आर्थिक ऐनमा 
गररनपुने। 

!) @(-$_ ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थावपत उद्योगले 
भन्त्सार महसलु छुटमा पैठारी भएका 
कच्चा पदाथिबाट तयार भएका मालवस्त ु
सम्बणन्त्धत उद्योगले नेपालमा खपत गने 
गरी र्बक्री गरेमा त्यस्तो मालवस्तमुा 
प्रयोग भएको कच्चा पदाथिमा लाग्न े
महसलु बझुाएपर्छ मार त्यस्तो मालवस्त ु
ववशेष आर्थिक क्षेर बावहर लैिान 
ददइनेछ । 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थावपत 
उद्योगले भन्त्सार महसलु छुटमा पैठारी 
भएका कच्चा पदाथिबाट तयार भएका 
मालवस्त ुसम्बणन्त्धत उद्योगले नेपालमा 
खपत गने गरी र्बक्री गरेमा त्यस्तो 
मालवस्तमुा प्रयोग भएको कच्चा 
पदाथिमा लाग्ने महसलु बझुाएपर्छ 
मार त्यस्तो मालवस्त ुववशषे आर्थिक 
क्षेर बावहर लैिान ददइनछे” भने्न 
व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गररनपुने। 
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!! @(-%_ ववशेष आर्थिक क्षेरमा रहेको उद्योगले 
ववशेष आर्थिक क्षरेर्भर वा बावहर 
कसैलाई महसलु छुटमा आयात गरेको 
मालवस्तकुो स्वार्मत्व हस्तान्त्तरि गने 
सम्बन्त्धमा प्रवक्रया तोकी नेपाल 
सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी आदेश िारी गनि सक्नछे 
। त्यस्तो आदेशको पालना गनुि 
सम्बणन्त्धत उद्योगको कतिव्य हनुेछ । 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। ववशेष आर्थिक क्षेरमा रहेको उद्योगले 
ववशेष आर्थिक क्षेरर्भर वा बावहर 
कसैलाई महसलु छुटमा आयात 
गरेको मालवस्तकुो स्वार्मत्व 
हस्तान्त्तरि गने सम्बन्त्धमा प्रवक्रया 
तोकी नेपाल सरकारले नेपाल 
रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश 
िारी गनि सक्नेछ । त्यस्तो आदेशको 
पालना गनुि सम्बणन्त्धत उद्योगको 
कतिव्य हनुेछ” भने्न व्यवस्था आर्थिक 
ऐनमा गररनपुने। 

!@ #) प्रचर्लत कानून बमोणिम स्थापना भएको 
कुनै फमि, कम्पनी वा उद्योगले ववशेष 
आर्थिक क्षेरमा स्थापना भएको 
उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदाथि वा कुन ै
उत्पादन र्बक्री गरेमा त्यस्तो र्बक्रीलाई 
र्नयाित सरहको मानी र्नयाित गरे बापत 
प्रचर्लत कानून बमोणिम कुनै सवुवधा 
पाउने भए त्यस्तो फमि, कम्पनी वा 
उद्योगले सो सवुवधा  पाउनछे । 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। प्रचर्लत कानून बमोणिम स्थापना 
भएको कुन ैफमि, कम्पनी वा उद्योगले 
ववशेष आर्थिक क्षेरमा स्थापना भएको 
उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदाथि वा 
कुन ै उत्पादन र्बक्री गरेमा त्यस्तो 
र्बक्रीलाई र्नयाित सरहको मानी र्नयाित 
गरे बापत प्रचर्लत कानून बमोणिम 
कुन ैसवुवधा पाउने भए त्यस्तो फमि, 
कम्पनी वा उद्योगले सो 
सवुवधा  पाउनछे” भने्न व्यवस्था 
आर्थिक ऐनमा गररनपुने। 

!# $!-$_ ljz]if cfly{s If]qdf :yfkgf ePsf] 

pBf]un]] eG;f/ 5'6df k}7f/L u/]sf] 

dfna:t'sf] :jfldTj x:tfGt/0f ubf{ 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। ljz]if cfly{s If]qdf :yfkgf ePsf] 

pBf]un]] eG;f/ 5'6df k}7f/L u/]sf] 

dfna:t'sf] :jfldTj x:tfGt/0f ubf{ 
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g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf 

k|sfzg u/L tf]lslbPsf] k|s[of cjnDag 

ug'{ kg{]5 .  

g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf 

k|sfzg u/L tf]lslbPsf] k|s[of 

cjnDag ug'{ kg{]5” भने्न व्यवस्था 
आर्थिक ऐनमा गररनपुने। 

 

औद्योर्गक ग्राम सम्बन्त्धी छुट, सवुवधा वा सहरु्लयतः  

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक ग्राम घोषिा तथा सञ्चालन 
सम्बन्त्धी कायिववर्ध, 2075 मा भएको 

व्यवस्था 
 

s/ 

P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf 

आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

! !(-!_,  -@_ 

 

 

(१) औद्योर्गक व्यवसाय सम्बन्त्धी प्रचर्लत 
कानून तथा अन्त्य प्रचर्लत कानूनले प्रदान 
गरेका आयकर, मूल्य अर्भबणृध्द कर र 
भन्त्सार सम्बन्त्धी छुट, सवुवधा वा सहरु्लयत, 

लघ ु उद्यमको लार्ग अन्त्य सवुवधा एवं 
सहरु्लयत तथा मवहला उद्यमीका लार्ग थप 
सवुवधा प्रदान गनि नेपाल सरकारले गने 
ववशेष ब्यवस्था औद्योर्गक ग्राममा स्थापना 
हनुे उद्योगले समते प्राप्त गनि सक्ने गरी 
र्सफाररस गनि सक्नछे । तर सोही 
वकर्समको दोहोरो सवुवधा भने पाउने छैनन ्
। 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। (१) औद्योर्गक व्यवसाय सम्बन्त्धी 
प्रचर्लत कानून तथा अन्त्य प्रचर्लत 
कानूनले प्रदान गरेका आयकर, मूल्य 
अर्भबणृध्द कर र भन्त्सार सम्बन्त्धी छुट, 

सवुवधा वा सहरु्लयत, लघ ु उद्यमको 
लार्ग अन्त्य सवुवधा एवं सहरु्लयत तथा 
मवहला उद्यमीका लार्ग थप सवुवधा 
प्रदान गनि नेपाल सरकारले गने ववशेष 
ब्यवस्था औद्योर्गक ग्राममा स्थापना हनुे 
उद्योगले समेत प्राप्त गनि सक्ने व्यवस्था 
आर्थिक ऐनमा गनुिपने। 
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(२) स्थानीय तहले प्रचर्लत कानून 
बमोणिम आफ्नो क्षरेार्धकार र्भर पने 
करका सम्बन्त्धमा स्थानीय रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी औद्योर्गक ग्रामर्भर संचालन 
हनुेववशेष प्रकृर्तका उद्योगलाई आवश्यक 
छुट ददन सक्नछे। 

l;= 

g+= 
bkmf 

औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 2076 मा 
भएको Joj:yf 

cfos/ 

P]gsf] 

bkmf 

s/ P]gdf ePsf] Joj:yf 

आगामी आ.व. 77/78 को आर्थिक 
ऐनमा गनुि पने व्यवस्था (सझुाव) 

@ दफा 24  को 
उपदफा 2(ङ) 

र )त (  

• स्वदेशी णचया उत्पादन र प्रशोधन गने 
उद्योग, दगु्ध पदाथिको कारोबार गने डेरी 
उद्योग र कपडा उत्पादन गने उद्योगले 
आफ्नो उत्पादन र्बक्री गरी प्राप्त गरेको 
आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास 
प्रर्तशतले छुट, 

• प्रदूषि रोकथाम तथा र्नयन्त्रि गने वा 
खेर गएका वस्तकुो पनुः प्रशोधन वा 
पनुः प्रयोग समते गरी वातावरिमा 
न्त्यूनतम असर पाने पिर्त तथा 
उपकरिमा भएको खचिमध्ये उद्योग 
व्यवसायको समायोणित करयोग्य 
आयको पचास प्रर्तशतसम्म सोही वषि 
खचि कट्टी गनि पाउन ेर त्यस्तो उद्योग 
व्यवसायको समायोणित करयोग्य 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। • औद्योर्गक ग्रामर्भर स्थापना हनुे 
णचया प्रशोधन उद्योग ,डेरी उद्योग 
तथा कपडा उद्योगले आफ्नो 
उत्पादन र्बक्री गरी प्राप्त गरेको 
आयमा लाग्ने आयकरको दरमा 
पचास प्रर्तशतले छुट प्रदान गने 
व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गनुिपने। 

 

• औद्योर्गक ग्रामर्भर स्थापना हनुे 
उद्योगले प्रदषुि रोकथाम तथा 
र्नयन्त्रि गने वा खेर गएका 
वस्तकुो पनुः प्रशोधन वा पनुः 
प्रयोग समेत गरी वातावरिमा 
न्त्यनुतम असर पाने पिर्त तथा 
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आयको सीमाभन्त्दा अर्धक खचिलाई 
आगामी आय वषिको शरुुमा पूुँिीकरि 
गरी ह्रास कट्टी गनि सवकने, 

उपकरिमा भएको खचिमध्ये 
उद्योग व्यवसायको समायोणित 
करयोग्य आयको पचास 
प्रर्तशतसम्म सोही वषि खचि कट्टी 
गनि पाउने र त्यस्तो उद्योग 
व्यवसायको समायोणित करयोग्य 
आयको सीमाभन्त्दा अर्धक 
खचिलाई आगामी आय वषिको 
सरुुमा पूुँिीकरि गरी ह्रास कट्टी 
गनि सवकने व्यवस्था आर्थिक 
ऐनमा गनुिपने। 

# दफा 
26(1) दफा  
27(1) 

तथा दफा 
28 

• प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेणखएको 
भए तापर्न यस ऐन बमोणिम लघ ुउद्यम 
दताि गदाि कुनै शलु्क वा दस्तरु लाग्न े
छैन। 

• प्रचर्लत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेणखएको 
भए तापर्न मवहला उद्यमीको मार 
स्वार्मत्व रहने गरी उद्योग वा फमि दताि 
गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फमि दताि गदाि 
कानून बमोणिम लाग्ने दस्तरु वा 
शलु्कमा पैँतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

• औद्योर्गक क्षेर  ,औद्योर्गक क्लष्टर ,
औद्योर्गक कररडोर र उद्योग ग्रामर्भर 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। • औद्योर्गक ग्राममा स्थापना हनुे 
लघ ुउद्यम दताि गदाि कुन ै
शलु्क वा दस्तरु नलाग्ने 
नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा 
गनुिपने। 

 

• व्यवस्था भईसकेको। 
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सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल 
सरकारले प्रोत्साहन  ,छुट ,  सवुवधा वा 
सहरु्लयत सम्बन्त्धमा ववशेष व्यवस्था गनि 
सक्नेछ । 

 उद्योग ग्राम र्भर सञ्चालनमा आएका 
उद्योगलाई प्रोत्साहन  ,छुट,  सवुवधा वा 
सहरु्लयत सम्बन्त्धमा ववशषे व्यवस्था 
आर्थिक ऐनमा गनुिपने। 
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$  दफा 
26(2) तथा 
दफा 28  

• यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत सञ्चालनमा 
रहेका लघ ु उद्यमलाई यो ऐन िारी 
भएको र्मर्तले र यस ऐन बमोणिम दताि 
भई सञ्चालनमा आएको लघ ुउद्यमलाई 
व्यवसाय वा कारोबार शरुु गरेको र्मर्तले 
न्त्यूनतम पाुँच वषिसम्म आयकर छुट प्राप्त 
हनुेछ। 

• औद्योर्गक क्षेर  ,औद्योर्गक क्लष्टर ,
औद्योर्गक कररडोर र उद्योग ग्रामर्भर 
सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल 
सरकारले प्रोत्साहन  ,छुट ,  सवुवधा वा 
सहरु्लयत सम्बन्त्धमा ववशेष व्यवस्था गनि 
सक्नेछ । 

 व्यवस्था भएको नदेणखएको।  
 
 
 
 
 

• औद्योर्गक ग्राममा स्थापना हनुे 
लघ ुउद्यमलाई शत प्रर्तशत 
आयकरमा छुट हनु ेव्यवस्था 
आर्थिक ऐनमा गनुिपने। 
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% दफा 28 
तथा  

दफा 
29(छ)र 

)ञ(  

• औद्योर्गक क्षेर  ,औद्योर्गक क्लष्टर ,
औद्योर्गक कररडोर र उद्योग ग्रामर्भर 
सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल 
सरकारले प्रोत्साहन  ,छुट,  सवुवधा वा 
सहरु्लयत सम्बन्त्धमा ववशषे व्यवस्था 
गनि सक्नेछ । 

• अर्त अववकर्सत क्षेरमा उद्योग स्थापना 
गनि सहकारी, लघ ुउद्यम, घरेल ुर साना 
उद्योगलाई बीउ पूुँिी )र्सड क्यावपटल (
को रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल  
रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी  

तोकेबमोणिम अनदुान उपलब्ध गराउन 
सक्न े

• लघु  ,घरेल ुतथा साना उद्योगले आफ्नो  
उद्योगको क्षमता अर्भववृि गनि 

उपकरि िस्ता नवीन प्रववर्ध आयात  
गदाि लाग्ने भन्त्सार महशलुमा छुट ददन  
सवकने ,  

 व्यवस्था भएको नदेणखएको। • अर्त अववकर्सत क्षेरमा रहेको 
औद्योर्गक ग्राममा उद्योग 
स्थापना गनि सहकारी  ,लघु 

उद्यम ,घरेल ुर साना 
उद्योगलाई बीउ पूुँिी (Seed 

Capital) तोकी अनदुान उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा 
गनुिपने। 

 

• औद्योर्गक ग्राममा स्थापना हनुे 
लघु  घरेल ुतथा साना उद्योगले 
आफ्नो क्षमता अर्भववृि गनि 

आवश्यक पने मेणशनरी ,यन्त्र ,
उपकरििस्ता नवीन प्रववर्ध 
आयात गदाि न्त्यनुतम भन्त्सार 
महसलु लाग्न ेव्यवस्था आर्थिक 
ऐनमा गनुिपने। 

 


