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भू�मका
आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवसायको �कृ�, स्वा�मत, व्यवसाय स�ालन भएको भौगो�लक क्ष, रोजगार�
उपलब्ध गराएको अवस् वा �वशेष आ�थर्क क्मा स�ालन भएका उ�ोगको आयमा लाग्ने करमा सहु�लयत
�दान ग�रने व्यवस्था गरेको छ । कुन ै खास उ�ोगलाआ�थर्क रूपले सक्षम , �नयार्त व्यापारको लाग
कम गराई अन्तरार्�� रूपमा ��तस्पध � बनाउन एवम् पूवार्धारको �वक गनर त्यस्तो व्यवसायको आय
र ु/आंिशक छुट र आव�धक छुट �दने व्यवस्थ ग�रएको छ। कस्तो व्यवस, कहाँ
लाग्ने करमा पूण् छ
स�ालन गरे मा, कस्तो स्वा�मत्व अन्तगर्त स�ालन, क�त सं ख्यामा रोजगार� �सजर्ना गरेमा ककस्तो छ ुट
तथा सु�वधा �ा� गन� भ�े व्यवस्था आयकर , २०५८ को व्यवस्थालाथप व्याख्या र उदाहरण स�ह
साथै मूल्य अ�भवृ�� कर ऐ, २०५२ र अन्तःशुल्क , २०५८ मा �दइएको छुट सु�वधा समेत समावेश
गर� यो पिु स्तका प�हलो पटक तयार पा�रएको छ ।
स्वयंकर �नधार्रणणाल�मा आधा�रत आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्था कायार्न्वयन गन� �ममा कर
सम्बिन्धत �नद�िशकाहरू तयार गर� �काशन समेतगद� आइएको छ । स्वेिच्छक कर सहभा�गता अ�भ
गन� उ�ेश्यले आन्त�रक राजस्व �वभागबाट करदातालाई कर िशक्षा �दान गन� कायर् �नपमा स�ालन
गद� आएको कुरा सवर्�व�दतै छ । आयकर ऐनमा भएको कर छ ुट हुने रकम तथा कर छ ुट सु�वधा सम्बन्
व्यवस्था अनुरूप के कस्तो उ�ोग स�ालन गर� कारोबार गरेमा �ा� हुने आयमा कर नलाग्ने वा कर
हुने हो भ�े �वषयमा करदातालाई सरल रूपमा जानकार� �दान गन र अ�त्यक्ष करमा �दइएको छुट सु�व
सम्बन्धमा यो पुिस्तकाले सहयोगी भू�मका �नवार्ह गन� अपेक्षा �लएको
यो पिु स्तका तयार गनर् संयोजनकार� भु�मका �नवार्ह गनुर् हुने उपमहा�नद�श कहरु �ी गजेन्� कुमा र,
मिु � �साद पाण्डे र िशवादेवी दाहाललाई ह�दर ्क धन्यवाद �द न चाहन् छु । �स्तुत पुिस्तका तयार
लगनिशल भई �नरन्तर रुपमा ख�टनु भएका यस �वभागका नी�त �व�ेषण शाखाका �नद�शक �ी पदम कुमा
�े �, शाखा अ�धकृत�य �ी युवराज वस्नेत र �ी रुपेशजंग थापामगर धन्यवादका पा� हुनु हुन्
करदाताहरूल आफूले स�ालन गरे को कारोबारबाट आिजर्त आयमा पाउन सक्ने छुट सु�वधा सम्बन्धमा
पिु स्तकाले करदाताहरूलाई जानकार� �दनुको साथै कर �शासनमा कायर्रत कमर्चार�हरूलाई कायर् सम्
�ममा उत्प� हुने कर छ ुट सम्बन्धी ���वधा �नराकरण भई सम�मा स्वेिच्छक कर�गता अ�भवृ��मा
थप म�त पगु ्ने �व�ास �लएको छु ।
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पृ�भू�मः

राज्यल े राज् य�ालनका �सल�सलामा आवश्यक पन� आ�थर् क �ोतको प�रपू�तर्का �न�म� �ाकृ�
व्यि� वा �नकायबाट अ�नवायर ् रूपमाअ गन� रकम नै कर हो । �ाय सबै

देशले कर

ु बमोिजम तो�कएका व्यि� व �नकायहरूबाट
सं कलनको ला�ग �नि�त कानुन बनाई सोह� कानन
कर असुल गन� व्यवस्था गरेकोहु। यस अथर्मा करको �मुख उ�ेश्य राज्यलाई आ�थर्क
उपलब्ध गराउनु हो ।
करको �ारिम्भक तथा �मुख उ�ेश्य आ�थर्क �ोतको उपलब्धत ताप�न आज भोल� करलाई
केवल आ�थर्क �ोतको उपलब्धताको उ�ेश्य मा म सी�मत नगर� देशमा आ�थर्क वृ��, आ�थर्क
िस्थरत, सामािजक न्याय कायम गन� आ�थर्क नी�तको �मुख औजारको रूपमा �योग गन� ग�रन्
यसको ला�ग कर कानुन तथा नी�त �नमार्णको

�ममा नै सबै

क�, व्ि� तथा सं स्थाह

(करदाताहर) लाई समानपु ा�तक वृ�� तथा �वकासको अवसर �ा� होस् भ�े उ�ेश्यल े सबै
�क�मसका क्ष, व्यि� तथा संस्थालाई एकै �क�समले कर लगाउने व्यवस्था नगर� क्ष,
व्ि�गत तथा सं स्थागत अवस्, �वशेषता, आवश्यकता एम् �विश��कृत प�हचानका आधारमा
सकारात्मक�वभेद (Positive Discrimination) कायम हुनेगर� कर लगाउने र असुल गन� व्यवस्थ
ग�रएको हुन्छ ।
कर नी�त तथा कानुनमा ग�रएका सकारात्मक�वभेद सम्बनमा आयमा पूणर् वा आंिशक कर छुट
�दने, आव�धक कर छुट �दने, सहु�लयत दरमा कर लगाउने, आयकर गणना गदार्�वशेष सु�वधाहरू
�दान गन�, कानुनका �वशेष �ावधानहरबाट उन्मुि� �दान गन� तथा कानुनका �ावधानहरूक
�नरन्तरताको �त्याभु�त �दान ग, जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका हुन्
�त्यक्ष कर तफर् आयकर ऐन, 2058 ले पूणर्कर छुटको सु�वधा, आंिशक छुट अन्तगर्त
आयकर र करको दरमा छुट सु�वधा, आव�धक छुट सु�वधा अन्तगर्त लाग्ने करमा छुट र लाग
करको दरभन्दा न्यून कर लगाउने अथार्त न्यून कर दरको सु�वधा लगायतको कर छुटको सु�
�दान गरे को छ । अ�त्यक्ष कर तफर् मूल्य अ�भवृ�� क२०५२ ले मूल्य अ�भवृ�� कर छुट
हन
ु े वस्तु वा सेवहर र शून्य दरको करको व्यवस्था  कर छुट तथा सु�वधा �दएको छ भने
अन्तःशुल्क ऐ २०५८ ले अन्तःशुल्क नलाग्ने वस्तु वा सेवा र अन्तःशुल्कछुट हुने व
व्यवस्था गर� करछुट तथासु�वधाको �नि�तता गरेको छ
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2.

आयकर छुट सम्बन्धी व्यवस

ु ाफाको अंशमा �नि�त
कुनै प�न व्यि� वा संस्थाको �नि�त अव�धको आजर्नबाट� लाभ वा मन
��तशतका दरले लाग्ने आयकर एक �त् कर हो । �त्येक व्यि� वा संस्थाले  ले आजर्न
ु ाफा वा लाभमा राज्यलाई �नि�त आयकर �तनुर्पदर्छ । आयकर एउटा �त्यक
गरे को मन
भएको हुनाले यसले व्यि� तथा संस्थाको आय आजर्न क, खचर् क्षमता तथा बचत व्यवहा
�त्यक्ष असर पान� गदर्तसथर यसलाई आ�थर्क नी�तको �मुख औजारको पमा प�न �योग गन�
ग�रन्छ । आयकरका दरह न्यून भएमा यसल े एक तफर् व्यि� तथा संस्थाको बचत क्षम
वृ�� गदर्छ भने अक तफर् आ�थर्क क्षे�मा ललाई समेत �ोत्सा�हत गर� आ�थर् वृ��लाई
सकारात्मक �दशा तफ डोर् यउँछ । तर जब जब आयकरका दरहर वृ�� हुन्छ यसल े करदाताको
बचत क्षमतामा �ास ल्याई लगानी समेतलाई �नरुत्साहन गन� गदर्छ । यसबाट आयकरले
आ�थर्क वृ�� तथा आ�थर्क स्था�यत्व कायम गन� न्धमा खेल्ने �मकालाई �ष्�ाउन
स�कन् । त्यसैगर� �ग�तिशल कर (न्यून आयलाई थो, अ�धक आयलाई धेरै ) को माध्यमबाट
राज्यलाई नाग�रकहका बीचमा आयको असमान �वतरणको कारण �सजन
र ा भएको ग�रबीको
खाडललाई केह� हदसम्म सानो बनाई सामािजक न्याय स्थापना गनर् समेत गदर्छ । �व�का
अ�धकांश देशहरले आयकरको उिल्लिखत उ�ेश्यलाई नै मध्यनजर गर� आयकर सम्ब न्धी
तथा कानुन बनाई सोह� अनुसार आयकर लगाउने र असुल उपर गन� गदर्छन् ।
नेपालको सम्बन्धमा हेदार् आयकर सम्बन्धी व्यवस्थालाई �नयमन तथा व्यवस्थापन
कानुनका रपमा आयकर ऐन, २०५८ र आयकर �नयमावल�, २०५९ �व�मान रहेको छ । ९०
को दशकमा आएको सं रचनात्मक सुधार कायर्�म अन्तगर्त करको क्षे�लाई समेत उदा
समय सान्द�भर्क बनाउने सन्दभर्मा पुरानो आयक, २०३१ लाई ��तस्थापन गर� �म�त२०५८
चै � १९ गते देिख आयकर ऐन, २०५८ र सोह� ऐनको अ�धकार अन्तगर्त र तयार भएको
आयकर �नयमावल�, २०५९ �म�त २०५९ जे� २४ गते देिख लागू रहेको छ । स्वयंकर
�नधार्रणको महत्वपूणर् व्यवस्थालाई अं�गकार गरेको यस ऐनले बा�सन्दा व्यि�को जुनसुकै
भएको आय र गैर बा�सन्दा व्यि�को नेपालमा �ोत भए आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था गरे
छ । त्यसैगर� आ�थर्क नी�तको औजारको रूपमा आ�थ वृ��, आ�थर्क स्�यत्, सामािजक न्याय
समेतलाई �ब�र् गनर् यस ऐनल े यसका�व�भ� दफाहरूमा�व�भ� �क�समका सकारात्मक�वभेदका
�ावधानहरूलाई अं�गकार द� कर सहु�लयत तथा सु�वधाका व्यवस्थाहरू राखेकोइन्छ ।

2

२.१ आयकर छुटको सु�वधा
आयकर ऐन, २०५८ मा रहेको एउटा महत्वपूणर्सु�वधा वा सहु�ल करबाट उन्मुि� �दान गन�
रहेको छ ।यस अन्तगर्त सामािजक रूपमा संरक्षण �दान गनु व्ि� तथा सं स्थाहरूका साथ
व्यवसा�यक ��तस्पधाबाट सं रिक्षत गनुर्प �वशेष �कार र क्षे�का व्यवसायहरूलाई कर छु
सु�वधा �दान ग�रएको छ । आयकर ऐन, 2058 को दफा 10, 11, 11क., 12, 12क.,
12ख., 47क. र 64 मा कर छुट तथा सुह�लयत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको यस्तो
�क�समको छुट सु�वधाहरूलाई �नम्३ वगर्मा�वभाजन गर� हेन र् स�कन्छ
(क) पूणर् छुटको सु�वधा
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार �नि�त व्यि�ल े �नि�त �ोतबाट गरे को आयलाई कर �योजनको
ला�ग पूणर् छुट �दान ग�रएको छ  आयकर छुट हुने रकम भ�ाले रकम �ा� गन� व्यि�ल े आय
गणना गन� �योजनको ला�ग रोजगार�, व्यवसाय र लगानीको आयमा समावेश गनुर् नपन� रकमला
बुझाउछ । यस्तो �क�समको छुट �ा� आयलाई �नम्न बमोिजम उल ्लेख गनर् स�क

दफा
१०

उपदफा/खण्
खण्ड (क

�ववरण
नेपाल सरकार र कुनै �वदेशी रा� वा अन्तरार्�� यसं
सं स्थाको बीचमा भएको ��पक्षीय वाबहुय सिन्ध वा
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजम  करटको सु�वधा पाउने
कुनै व्यि�ल �ा� गरे को कर छुटको रकम ।

१०

खण्ड (ख

�वदे शी रा�को सरकार� सेवामा रोजगार� गरे बापत कुनै
�ाकृ�तक व्यि�ल े �ा� गरेकोरकम, तर
सो व्यि� रोजगार� गरेको कारणल े मा� बा�न्दा वा गैर
बा�सन्दा भएको हुनुपन� र सो रा�को सरकार� कोषबाट त्यस्
रकमहरू भु�ानी ग�रएको हुनुपन� 

१०

खण्ड (ग

नेपालको नाग�रक नभएको खण्ड (ख) बमोिजमको �ाकृ�तक
व्यि� वा �नजको �नकटस्थ प�रवारको सदस्यले �वदे
रा�को सरकार� कोषबाट �ा� गरे को रकम ।

3

दफा
१०

उपदफा/खण्
खण्ड (घ

�ववरण
कर �तनुर् नपन� शतर्मा नेपाल सरकारको सेवामा �नयु� भएक
गैर नेपाल� नाग�रकले �ा� गरे को रकम ।

१०

खण्ड (ङ

नप
े ाल सरकार, �दे श वा स्थानीय तहबाट सामािजक सुरक्षा
रूपमा �दइने सबै �कारको भ�ा 

१०

खण्ड (च

रोजगार�, व्यसाय वा लगानी बापतको आयको गणना गदार
समावेश ग�रनुपन� बाहेकको उपहार, इच्छाप, अपुताल� वा
छा�वृि�को रूपमा �ा� रकमह ।

१०

खण्ड (छ

छु ट पाउने सं स्थालेदेहाय बमोिजम �ा� गरेको रकमःक) चन्द, उपहार,
ख) छुट पाउने सं स्थालाई ��तफल �ा� गन� वा ��तफलको
आस

नगर� त्यस्तो संस्था कायर्सँग �त्यक ्ष रू

सम्बिन्धत अनयोगदानहर ।
१०

खण्ड (ज

�वदेशी रा�को सेना वा �हर� सेवाबाट अवकाश �ा� गरे को
नेपाल� नाग�रकले सो रा�को सरकार� कोषबाट �ा� गरे को
�नवृ�भरण बापतको रकम ।

१०

खण्ड (झ

ु सुकै
नेपाल सरकार, �दे श सरकार वा स्थानीय तहको जन
�कारको आय ।

10

खण्ड (ञ

नेपाल रा� ब�कले आफ्नो

उ�ेश्य अनुरूप आजर्न गर

रकम ।
10

खण्ड (ट

जल�ोत ऐन, 2049 बमोिजम दतार् भएका खानेपानी तथा
सरसफाई उपभो�ा सं स्थाले आफ्नो उ�ेश्यअनुरूप आ
गरे को रकम ।

११

(१)

कुनै फम,र कम्पन, साझेदार� तथा सं ग�ठत सं स्थाको रूपम
दतार् गर� कृ�ष व्यवसाय गर� �ा� गरेको आयमा र भू
सम्बन्धी , २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ)
मा उल्लेख भए बमोिजमको जग्गामा कृ�ष व्यवसायबाट �
भएको बाहेक अन्य कृ�षआम्दानी 

4

दफा

उपदफा/खण्

११

(२)

�ववरण
सहकार� ऐन, २०74 बमोिजम दतार् भई �ालन भएको कृ�ष
वा वन पैदावारमा आधा�रत रे शम खेती तथा रे शम उत्पाद,
फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल �शोध, पशुपालन, डेर�
उ�ोग, कुखुरापालन, मत्स्यपा, िचया खेती तथा �शोधन,
कफ� खेती तथा �शोधन, ज�डवुट� खेती तथा �शोधन,
तरकार�का बीउ �बजन उत्पाद, मौर�पालन, मह उत्पाद, रबर
खेती, कबु�लय�त

वन, ए�ोफरे �ी

आ�द

व्यावसा�यक वन

सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृ�ष तथा वनजन्य ,
तरकार� भण्डारका ला�ग स्था�पत शीत भण्, कृ�षसम्बन्ध
बीउ �बजन, पश ु आहारा, दाना, क�टनाशक औष�ध, मल तथा
कृ�ष औजार (यािन्�क शि�बाट चल् बाहेक) को कारोबार
गन� सहकार� सं स्था तथा गाउँपा�लकाको क्षे�मा स�ा�ल
सहकार� सं स्था वा संघको आय 
११

(२)

उपरो�

बमोिजमका

सं स्था वा संघले �वतरण गरेको

लाभांश ।
गाउँपा�लकाको क्षे�मा स�ा�लत लघु � सं स्था, �ा�मण
11

(2क)

�वकास बै�, हुलाक बचत ब�� र उपदफा (2) बमोिजमका
सहकार�मा जम्मा गरेको �नक्षेपबाट आिजर्त वा�षर्क प
हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आ
एक अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�को पुँजी लगानीमा स्थापना हुन
पाँच सयभन्दा बढ�लाई वषर्भ नै �त्क्ष रोजगार� �दान गन

11

(3)(ग)

�वशेष उ�ोग र पयर्टन

उ�ोग (क्या�सनो बाहेक लाई

कारोबार सुरु गरेको �म�तल े पाँच वषर्सम्म पूणर् र
आयकर छुट ।

5

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण
तर हाल स�ालनमा रहेका त्यस्ता उ�ोगले कममा पच्चीस
प ी पुर् यई
��तशत ज�डत क्षमता वृ�� गर दुई अबर् रुपैयाँज

11

(3)(ग)

तीन सयभन्दा बढ�लाई वषर्भ नै �त्यक्ष रोजगार� �दान गरे
त्यसर� क्षमता वृ��बाट �ा� भएको आयमा पाँच वषर्सम्म
रूपमा आयकर छु ।
�हमाल� िजल्ला र नेपाल सरकारल े तोकेको पहाडी िजल्लाम

11

(3क)(क)

रहेको �वशेष आ�थर्क

क्षे�मा स्था�पतगलाई कारोबार

सुरु गरेको �म�तल े दश वषर्सम्म लाग्ने मा शत��तशत
छुट।
खण्ड (क) मा उिलिखत क्षेबाहेकको अन्य क्षे�मा रहे

11

(3क)(ख)

�वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्था�पत उ� कारोबार सुरु गरेको
�म�तले पाँच वषर्सम्म लाग्ने आमा शत��तशत छुट ।
�वशेष

11

(3क)(ग)

आ�थर्क

क्षे�मा स्था�पत उ�ोगले �वतरण गर

लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको �म�तले पाँच
वषर्सम्म शत��त छुट ।
ख�नज,

पे�ो�लयम

पदाथर्

�ाकृ�तक

ग्याँस तथा

इन्धन

अन्वषण तथा उत्खनन गन� कारोबार गन� व्यि�ल सम्वत
11

(3ख)

२०८० साल चै� म�हनासम्म व्यापा�रक रूपमा कारोब
स�ालन गरे मा कारोबार स�ालन गरे को �म�तले प�हलो सात
वषर्सम्म रै आयकर छुट ।
सम्वत्२०८० साल चै � म�हनासम्म जल�व�ुतको व्यापा�र
रूपमा उत्पा, �सारण वा �वतरण सुरु गन� अनुम�त �ा�

11

(3घ)

व्यि वा �नकायले जल�व�ुतको व्यापा�रक उत्पादनसु
गरे को �म�तले प�हलो दश वषर्सम्म पूरै आयकरछु ।
त्यस्तोसु�वधा सौ, वायु तथा जै�वक पदाथर्बाट उत्पादनहुन
�व�ुतले समेत पाउने ।

6

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण
दुई अबर्

11

(3ट)

पयर्टन

रुपैयाँभन्दा बढ�को जी लगानीमा स्थापना हुने
क्षेग सम्बिन्धत उ�ोग वा अन्तरार्��य उ

स�ालन गन� हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको �म�तल
पाँच वषर्सम्म पूणर् र छुट ।
�वशेष उ�ोग र पयर्टन क्षे�सँग सम्बिन्धत उ�ोगले
सि�त मुनाफालाई सोह� उ�ोगको क्षमता �वस्तारको ला

11

(3ठ)

शेयरमा

ँ ु ीकरण
पज

गरे को

अवस्थामा त्यस्तो जीकरणमा

लाभांश �वतरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शत ��त
छुट ।
लघु उ�मलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेको �म�तलसात
11

(3त)

वषर्सम्म लाग्ने आयकर पूणर् रूपमा छुट । यस्तो लघ
म�हला उ�मीबाट स�ालन भएमा थप तीन वषर् लाग्ने आयक
पूणर् रूपमाछु।
गा�भई �नःसगर् भएको �नकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूल

47क.

(4)

आफ्न शेयर गा�भएको दुई वषर्�भ� आफ्न शेयर �ब��को
माध्यमबाट �नःसगर् गरेमा त्यसर� �नःसगर् भएको शेय
ँ ु ीगत लाभ कर नलाग्न ।
भएको लाभमा पज

गा�भई �नःसगर् भएको �नकायले गा�भएको �म�तल े दुई वषर्�भ
47क.

(5)

गा�भएको

अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई �वतरण

गरे को लाभाशंमा कर नलाग्न ।
64

(2)

स्वीकृत

अवकाश कोको स्वीकृत लगानीको आयमा कर

नलाग्न ।

(ख) आंिशक छुटको सु�वधाः
आयकर ऐन, २०५८ मा पूणर् कर छुटको साथसाथै क�तपय वि�को आय वा �नि�त �ोतबाट
भएको

आयलाई कर �योजनको ला�ग आंिशक रूपमा कर छुट �दान गन� गर� समेत व्यवस्

ग�रएको छ । आंिशक छुटको सु�वधा लाग्ने आयकरमा र करको दरमा �दइएको छ  यस्तो
�क�समको छुटलाई �नम्न बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन

7

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

वषर्भ�र पूणर्रूपले स�ालनमा रहेको �वशेष उ�ोगब
11

(2ख) (क)

भएको बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�को आयमा ती
��तशतका दरले कर लागक
े ो रहेछ भने सो करमा
एक �तहाईले छुट ।

11

(2ख)(ख)

करको
दरमा
1/3

वषर्भ� पूणर् रूपमा स�ालनमा रहेको �वशेष उ�ो
स�ालनबाट भएको �नकायको आयमा लाग्ने करमा

20%

बीस ��तशतले छुट ।
वषर्भ�र एक सय वा सोभन्दा बढ� नेपाल
11

(3)(क)

नाग�रकलाई �त्यक्ष रोजगार� �दने �वशेष उ�ोग
सूचना ��व�ध उ�ोगलाई लाग्ने करमा दश ��तशत

10%

छुट ।

11

(3)(क)

वषर्भ�र तीन सय वा सो भन्दाढ�

नेपाल�

नाग�रकलाई �त्यक्ष रोजगार� �दने �वशेष उ�ोग
सूचना ��व�ध उ�ोगलाई लाग्ने करमा बीस ��तशत

20%

छुट ।
वषर्भ�र पाँच सय वा सो भन्दा बढ� नेपाल
11

(3)(क)

नाग�रकलाई �त्यक्ष रोजगार� �दने �वशेष उ�ोग
सूचना

��व�ध

उ�ोगलाई

लाग्ने करमा पच्स

25%

��तशत छुट ।
वषर्भ�र एक हजार वा सो भन्दा बढ� नेपाल
11

(3)(क)

नाग�रकलाई �त्यक्ष रोजगार� �दने �वशेष उ�ोग
सूचना ��व�ध उ�ोगलाई लाग्ने करमा तीस ��तशत

30%

छुट ।
11

म�हला, द�लत वा अपा�हरूमध्ये कममा ते�ीस
��तशतलाई समेत समावेश गर� एक सय जनाभन्दा

8

10%

दफा

उपदफा/खण्
(3)(क)

11

�ववरण

छुट

बढ� नेपाल� नाग�रकलाई वषर्भ�र �त्यक्ष रोजग

��तबन्धात्म

�दएको �वशेष उ�ोग र सूचना ��व�ध उ�ोगलाई

वाक्यां

लाग्ने कर रकममा थप दश ��तशत छुट 

(3)(ख)

अ�त अ�वक�सत क्षे�हरूमा स�ालन भएको �वश
उ�ोगले व्यवसा�यक उत्पादन वा कारोबार सुर
गरे को �म�तले दश वषर्सम्म उ� वषर्हरूको आ

90%

लाग्ने करको दश ��तशत मा� कर लाग्ने

11

(3)(ख)

अ�वक�सत

क्षे�हरूमा स�ालन भएको �वश

उ�ोगले व्यावसा�यक

उत्पादन वा कारोबारसु

गरे को �म�तले दश वषर्सम्म उ� वहरूको आयमा

80%

लाग्ने करको बीस ��तशत मा� कर लाग्ने

11

(3)(ख)

कम�वक�सत

क्षे�हरूमा स�ालन भएको �वश

उ�ोगले व्यावसा�यक

उत्पादन वा कारोबारसु

गरे को �म�तले दश वषर्सम्म उ� वषर्हरूको आ

70%

लाग्ने करको तीस ��तशत मा� कर लाग्ने
एक अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�को पुँजी लगानीमा स्था
हुने र पाँच सयभन्दा बढ�लाई वषर्भ नै �त्यक
रोजगार� �दान गन� �वशेष उ�ोग र पयर्टन उ�ोग
11

(3)(ग)

(क्या�सनो बाहेक)लाई कारोबार सुरु गरेको �म�तले
पाँच

वषर्सम्म पूणर् रूपमा आयकर

50%

�दई

त्यसप�छको तीन वषरम्म लाग्ने करको पचा
��तशत छुट ।
11

(3)(ग)

तर हाल स�ालनमा रहेका त्यस्ता उ�ोगले कममा
पच्चीस ��तशत ज�डत

क्षमता वृ�� ग दुई अबर्

रुपैयाँ पुँज परु ् यई तीन सयभन्दा बढ�लाई वषर्भ नै

9

50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

�त्यक्ष रोजगार� �दान गरेमा त्यसर� क्षमता व
�ा�

भएको

आयमा

पाँच

वषर्सम्म पूणर् रू

आयकर छुट �दई त्यसप�छको तीन वषर्सम्म लाग

करको पचास ��तशत छुट ।

�हमाल� िजल्ला र नेपाल सरकारल े तोकेको पहाडी
िजल्लामा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्थ
11

(3क)(क)

उ�ोगलाई कारोबार सुरु गरेको �म�तले द वषर्सम्

50%

लाग्ने आयक को शत��तशत र त्यसप�छको आय

वषर्मा लाग्ने आयकर पचास ��तशत छुट ।
खण्ड (क) मा

उल्लेिखत क् बाहेकको अन्य

क्षे�मा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्
11

(3क)(ख)

उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तल े पाँच

50%

वषर्सम्म लाग्ने रको शत��तशत र त्यसप�छका

आय वषर्मा लाग्ने आयकरमा पचास ��तशतछुट
�वशेष आ�थर्क
11

(3क)(ग)

क्षे�मा स्था�पत उ�ोगले �व

गरे को लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार शुरु गरेक
�म�तले पाँच वषर्सम्म शत��त र त्यसप�छको तीन

वषर्सम्म पचास ��तशतछुट
�वशेष आ�थर्क
11

(3क)(घ)

50%

क्षे�मा स्था�पत उ�ोगका �वद

लगानीकतार्ल े �वदेशी ��व�ध वा व्यवस्थापन से
शुल्क तथा रोयल्ट�बाट आजर्न गरेको आयमा लाग

50%

आयकरको पचास ��तशत छुट ।
ख�नज, पे�ो�लयम पदाथर्, �ाकृ�तक ग्याँ तथा
11

(3ख)

इन्ध अन्वषण तथा उत्खनन गन� कारोबार गन�
व्यि�ल े सम्वत् २०८० साल चै � म�हनासम्म

10

50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

व्यापा�रक रूपमा कारोबार�ालन गरे मा कारोबार
स�ालन गरे को �म�तले प�हलो सात वषर्सम्मपुर
आयकर छुट र त्यसप�छको तीन वषर्सम्म पच

��तशत छुट ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन
गर�

तोकेको

भूशा�
11

(3ग)

�ाणीशा�

सम्बन्धी (जुलोिजकल)

सम्बन्धी (िजयोलोिजकल), जीव��व�

(बायोटेक) सम्बन्धी पाकर् स�ालन, ��व�ध प र
सूचना ��व�ध पाकर्�भ� स्था�पत सफ्टवेयर �व,

50%

तथ्यांक �शोन, साइवर क्याफ , �डिजटल म्या�पग
सम्बन् उ�ोगको आयमा लाग्ने करको पचास
��तशत छुट ।
सम्वत् २०८० साल चै � म�हनासम्म जल�व�ुतको
व्यापा�रक रूपमा उत्प, �सारण वा �वतरण सुरु
गन� अनुम�त �ा� व्यि� वा �नकायल े जल�व�ुतको
11

(3घ)

व्यापा�रक उत्पादनसुरु गरेको �म�त प�हलो दश
वषर्सम्म पूरै आयकरछुट पाउछ र त्यसप�छको

50%

पाँच वषर्सम्म पचास ��तशत आयकरछुट त्यस्त
सु�वधा सौयर, वायु तथा जै�वक पदाथर्बट उत्पादन
हुने �व�ुतले समेत पाउने ।
नेपालको �ोतबाट कुनै आय वषर्मा �नकासीबाट
11

(3ङ) (क)

भएको बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यको आयमा बीस
��तशतको दरले कर लाग्नेमा सो करमा पच्ची

25%

��तशत छुट ।
11

(3ङ) (क)

नेपालको �ोतबाट कुनै आय वषर्मा �नकासीबाट

11

50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

भएको बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�को आयमा ती
��तशतको दरले कर लाग्नेमा सो करमा पचास
��तशत छुट ।
नेपालको �ोतबाट कुनै आय वषर्मा �नकासीबाट
11

(3ङ)(ख)

भएको �नकायको आयमा लाग्ने करमा बीस ��तशत

20%

छुट ।
उत्पादनमूलक उ�ोगले उत्पादन गरेको वस्तु �नया
11

(3ङ)(ग)

गर� �ा� भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख)
बमोिजमको छुट प�छ

कायम

हन
ु े

करमा थप

25%

पच्चीस ��तशत छुट 
कुनै �नकायले �ाम वा �ल� बस स�ालन गर� सोबाट
11

(3च)

�ा� आयमा व्यापा�रक कारोबार स�ालन गरेको
�म�तले दश वषर्सम्म लाग्ने करमा चा�लस ��त

40%

छुट ।
कुनै �नकायले रोपवे, केवलकार, आकासे पुल �नमार्ण
11

(3च)

गर� स�ालन गरेमा सोबाट �ा� आयमा व्यपा�रक
कारोबार स�ालन गरे को �म�तले दश वषर्सम्म लाग्

40%

करमा चा�लस ��तशत छुट ।
कुनै
11

(3च)

�नकायले सडक, पुल, सुरु�मागर्, टनेल, रेल्व

�वमानस्थल �नमार्ण गर� स�ालन गरेमा सोबाट �ा
आयमा व्यापा�रक कारोबार स�ालन गरेको �म�तले

50%

दश वषर्सम लाग्ने करमा पचास ��तशत छुट 
�धतोप� बजारमा सूिचकृत भएका उत्पादनमुल,
11

(3छ)

पयर्टन सेव, जल�व�ुत

उत्पाद, �वतरण

तथा

�ान्स�मसन गन� र दफा ११ को उपदफा (3ग) मा
उल्लेख भएका �नकायहरूलाई लाग्ने कर पन्�

12

15%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

��तशत छुट ।
अ�त अ�वक�सत क्षे� स्था�पत फफूलमा आधा�रत
11

(3ज)

�ाण्ड, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गन� उ�ोगलाई
कारोबार सुरु गरेको �म�तल े दश वषर्स चाल�स

40%

��तशत आयकर छुट ।
अ�त अ अ�वक�सत क्षे� स्था�पत फफूलमा
11

(3ज)

आधा�रत �ाण्ड, साइडर एवम् वाइन उत्पादन न�
उ�ोगलाई कारोबार सुरु गरेको �म�तले दश वषर्स

25%

पच्ची ��तशत आयकर छुट ।
कुनै व्यि�ल े बौ��क सम्पि � �नयार बापत �ा�
11

(3झ)

रोयल्ट� आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्च
��तशत

25%

छुट ।
कुनै व्यि�ल े वौ��क सम्पिको हस्तान्तरण�ार
11

(3ञ)

�ब�� गर� �ा� गरे को आयमा लाग्ने आयकरको

50%

दरमा पचास ��तशत छुट ।
दुई अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�को जी लगानीमा स्थापना
हुने पयर्टन क्षे�सँग सम्बिन्धत उ�ोग वा अन्तर
11

(3ट)

उडान स�ालन गन� हवाई कम्पनीलाई कारोबार सु
गरे को

�म�तले

पाँच

वषर्सम्म पूणर् र

र

50%

त्यसप�छको तीन वषर्सम्म लाग्ने आयकरको द
पचास ��तशत छुट।
प ी
पचास करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढ�चु�ाज
11

(3ड)

भएको �ाइभेट कम्पनीको रूपमा स�ालनमा रहेक
कुनै कम्पनी हुन गर� पिब्लक कम्पनीको रूप
प�रणत भई कारोबार स�ालन गरे मा त्यसर� पिब्ल

13

10%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

कम्पनीको रूपमा प�रणत भएको �म�तदेिख ती
वषर्सम्म लाग्ने करमा दश �� छुट ।
स्वदेशी िचया उत्पादन र �शोधन  गन� उ�, दुग्ध
पदाथर्को कारोबार गन� डेर�
11

(3ढ)

उ�ोग र कपडा

उत्पादन गन� उ�ोगले आफ् उत्पादन �ब�� गर�

50%

�ा� गरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास
��तशत छुट ।
ु ा�यक सं स्थाबाट स�ालन ग�रएका  स्वास्
सामद
11

(3ण)

सं स्थाको क योग्य आयमा लाग्ने करमा बी

20%

��तशत छुट ।
कुनै आय वषर्मा कुनै �नकायले सावर्ज�नक पूवार्ध
सं रचनाको
11

(3थ)

�नमार्ण तथा स�ालन गर� नेपाल

सरकारलाई हस्तान्तरण गन� जस्ता आयोजनाहर
�व�ुत गृह �नमार्ण, उत्पादन र �सारण गरेमा त्यस

20%

�नकायलाई सो �नकायको कर योग्य आयमा लाग्न
करमा बीस ��तशत छुट ।
औ�ो�गक क्षे� वा औ�ो�गक �ाममा स्था भई
11

(3द)

स�ालन भएका �वशेष उ�ोगलाई कारोबार सुरू
गरे को

�म�तले

पाँच

वषर्सम्म लाग्ने आयकर

25%

पच्चीस ��तशत छुट 
(ग) आव�धक छुटको सु�वधाः
आयकर ऐन, २०५८ मा क�तपय व्यि�को आय वा �नि�त �ोतबाट भएको आयलाई कर
�योजनको ला�ग �नि�त अव�ध सम्मको ला�ग आव�धक रमा लाग्ने करमा छुट �दान गन�
व्यवस्था ग�रएको छ ।  यस्तो �क�समको छुटलाई �नम्न बमोिजम उल्लेख गनर् स

14

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट ��तशत

अ�त अ�वक�सत क्षे�हरूमा �वशेष उ स�ालन
भएको
11

(3)(ख)

भए

व्यावसा�यक

त्सर�

स�ालन

भएको

उ�ोगले

उत्पादन  कारोबार सुरु गरेको

90%

�म�तले दश वषर्सम लाग्ने कको दश ��तशत
मा� कर लाग्ने 
अ�वक�सत क्षे�हरूमा �वशेष उ स�ालन भएको
भए त्सर� स�ालन भएको उ�ोगले व्यावसा�यक
11

(3)(ख)

उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको �म�त दश

80%

वषर्सम लाग्ने कको बीस ��तशत मा� कर
लाग्ने 
कम�वक�सत क्षे�हरूमा �वशेष उ स�ालन
भएको
11

(3)(ख)

भए

व्यावसा�यक

त्सर�

स�ालन

भएको

उ�ोगले

उत्पादन वा कारोबारसुरु गरे

70%

�म�तले दश वषर्सम लाग्ने कको तीस ��तशत
मा� कर लाग्ने 
ँ ी लगानीमा स्थापना
एक अबर् रुपैयाँभन बढ�को पुज
हन
ु े र पाँच सयभन्दा बढ�लाई वषर्भ नै �त्यक
11

(3)(ग)

रोजगार� �दान गन� �वशेष उ�ोग र पयर्टन उ�ोग
(क्या�सनो बाहेक) लाई

कारोबार

100%

सुरु गरेको

�म�तले पाँच वषर्सम पूणर् रूप आयकर छुट ।
ँ ी लगानीमा स्थापना
एक अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�पुज
हन
ु े र पाँच सयभन्दा बढ�लाई वषर्भर� नै �त्
रोजगार� �दान गन� �वशेष उ�ोग र पयर्टन उ�ोग
11

(3)(ग)

(क्या�सनो बाहेक) लाई

कारोबार

सुरु गरेको

�म�तले पाँच वषर्सम्म पूणर् रूपमा आयकर �दई
त्यसप�छको तीन वषर्सम लाग्ने करको पचास
��तशत आयकर छुट ।
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50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण
तर

(3)(ग)
11

��तबन्धात्म
वाक्यां

हाल

स�ालनमा

रहेका

छुट ��तशत
त्यस्ता उ�ोगल

कम्तमा पच्चीस ��तशत ज�डत क्षमता वृ�� ग
दुई अबर् रुपैयाँपुँ पुर् यई तीन सयभन्दा बढ�लाई
वषर्भ� नै �त्यक्ष रोजगार� �दान गरेमा त्य

100%

क्षमता वृ��बाट � भएको आयमा पाँच वषर्सम
पूणर् रूपमा आयकरछ ।
तर

हाल

स�ालनमा

रहेका

त्यस्ता उ�ोगल

कम्तमा पच्चीस ��तशत ज�डत क्षमता वृ�� ग
(3)(ग)
11

��तबन्धात्म
वाक्यां

दुई अबर् रुपैयाँपुँ पुर् यई तीन सयभन्दा बढ�लाई
वषर्भ� नै �त्यक्ष रोर� �दान गरे मा त्यसर�
क्षमता वृ��बाट �ा� भएको आयमा पाँच वषर्स

50%

पूणर् रूपमा आयकरछ �दई त्यसप�छको तीन
वषर्सम लाग्ने करको पचास ��तशत आयकर
छुट ।
�हमाल� िजल्ला र नेपाल सरकारल े तोकेको पहाडी

11

(3क)(क)

िजल्लामा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा�पत
उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तले दश

100%

वषर्सम लाग्ने आयकमा शत��तशत छुट ।
�हमाल� िजल्ला र नेपाल सरकारल े तोकेको पहाडी
िजल्लामा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्थ
11

(3क)(क)

उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तल े दश

वषर्सम्म लाग्ने आयकरकत

��तशत

र

50%

त्यसप�छको आय वषर् लाग्ने आयकरम पचास
��तशत छुट ।
खण्ड (क) मा
11

(3क)(ख)

उल्लेिखत क् बाहेकको अन्य

क्षे�मा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्
उ�ोगलाई

कारोबार

16

सुरु गरेको �म�तल े पाँच

100%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट ��तशत

वषर्सम लाग्ने आयकमा शत��तशत छुट ।
खण्ड (क) मा

उल्लेिखत क् बाहेकको अन्य

क्षे�मा रहेको �वशेष आ�थर्क क्षे�मा स्
11

(3क)(ख)

उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तल े पाँच

वषर्सम्म लाग्ने आयकरको

शत ��

र

50%

त्यसप�छका आय वषर् लाग्ने आयकरम पचास
��तशत छुट ।
�वशेष आ�थर्क
11

(3क)(ग)

गरे को

लाभांशमा

क्षे�मा स्था�पत उ�ोगले �व
लाग्ने करको कारोबार सुरु

100%

गरे को �म�तले पाँच वषर्सम शत��तशत छुट ।
�वशेष आ�थर्क
11

(3क)(ग)

गरे को

लाभांशमा

गरे को

�म�तले

त्यसप�छको तीन

क्षे�मा स्था�पत उ�ोगले �व
लाग्ने करको कारोबार सुरु
पाँच

वषर्सम्म ��तशत

वषर् सम

पचास

र

50%

��तशत

छुट ।
ख�नज, पे�ो�लयम पदाथर् �ाकृ�तक ग्याँस तथा
इन्धन अन्वषण तथा उत्खनन गन� कारोबार गन�
11

(3ख)

व्यि�ल े सम्वत् २०८० साल चै� म�हनासम्म
व्यापा�रक रूपमा कारोबास�ालन गरेमा कारोबार

100%

स�ालन गरे को �म�तले प�हलो सात वषर्सम पूरै
आयकर छुट ।
ख�नज, पे�ो�लयम पदाथर् �ाकृ�तक ग्याँस तथा
इन्धन अन्वषण तथा उत्खनन गन� कारोबार गन�
11

(3ख)

व्यि�ल े सम्वत् २०८० साल चै� म�हनासम्म
व्यापा�रक रूपमा कारोबास�ालन गरे मा कारोबार
स�ालन गरे को �म�तले प�हलो सात वषर्सम् पूरै
आयकर छुट पाउने र त्यसप�छको तीन वषर्सम

17

50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट ��तशत

पचास ��तशत आयकर छुट ।
सम्वत्२०८० साल चै� म�हनासम् जल�व�ुतको
व्यापा�रक रूपमा उत्प, �सारण वा �वतरण सुरु
गन� अनुम�त �ा� व्यि� वा �नकायल जल�व�ुतको
11

(3घ)

व्यपा�रक उत्पादन सुरु गरेको �म�त प�हलो दश

100%

वषर्सम पूरै आयकर छुट । साथै त्यस्तोसु�वध
सौयर, वायु तथा जै�वक पदाथर्बट उत्पादन हुने
�व�ुतले समेत यस्तो सु�वधा 
सम्वत्२०८० साल चै� म�हनासम्म जल�व�ुतको
व्यापा�रक रूपमा उत्प, �सारण वा �वतरण सुरु
गन� अनुम�त �ा� व्यि� वा �नकायल े जल�व�ुतको
11

(3घ)

व्यापा�रक उत्पादनसुरु गरेको �म� प�हलो दश
वषर्सम्म पूरै आयकरछु र त्यसप�छको पाँच

50%

वषर्सम पचास ��तशत आयकर छुट पाउने ।साथै
त्यस्तोसु�वधा सौ, वायु तथा जै�वक पदाथर्बाट
उत्पादन हुने �व�तले समेत यस्तो सु�वधा पाउने ।
अ�त
11

(3ज)

अ�वक�सत

क्षमा

स्था�पत फफूलमा

आधा�रत �ाण्ड, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गन�
उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तले दश

40%

वषर्सम लाग्ने करम चाल�स ��तशत छुट ।
अ�त अ अ�वक�सत क्षमा स्था�प फलफूलमा
11

(3ज)

आधा�रत �ाण्ड, साइडर एवम् वाइन उत्पादन गन�
उ�ोगलाई

कारोबार

सुरु गरेको �म�तले दश

25%

वषर्सम लाग्ने करम पच्ची ��तशत छुट ।
दुई अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�को जी लगानीमा स्थापना
11

(3ट)

हुने

पयर्टन

क्षे�सँग सम्बिन्धत

उ�ो

अन्तरार्य उडान स�ालन गन� हवाई कम्पनीलाई

18

100%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट ��तशत

कारोबार सुरु गरेको �म�तल े पाँच वषर्सम पूणर्
रूपम आयकर छुट ।
दुई अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�को जी लगानीमा स्थापना
हुने
11

(3ट)

पयर्टन

क्षे�सँग सम्बिन्धत

उ�ो

अन्तरार्��य उडान स�ालन गन� हवाई कनीलाई
कारोबार सुरु गरेको �म�तल े पाँच वषर्सम्म पू
रूपम

र

त्यसप�छको तीन

वषर्सम

50%

लाग्ने

आयकरको दरमा पचास ��तशत छुट ।
प ी
पचास करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढ�चु�ाज
भएको �ाइभेट कम्पनीको रूपमा स�ालनमा रहेक
11

(3ड)

कुनै कम्पनी हुनेगर� पिब्ल क कनीको रूपमा
प�रणत

भई

कारोबार

स�ालन

गरे मा

त्यसर�

10%

पिब्लक कम्पनीको रूपमा प�रणत भएको �म�तदे
तीन वषर्सम लाग्ने करमा दश ��तश छुट ।
लघु उ�मलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेको
11

(3त)

�म�तले सात वषर्सम लाग्ने आयकर पूणर ् रूप

100%

छुट ।
लघु उ�मलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेक
�म�तले सात वषर्सम्म लाग्ने आयकर पूणर् र
11

(3त)

छुट

।

यस्तो लघु

उ�म म�हला

उ�मीबाट

100%

स�ालन भएमा थप तीन वष र लाग्ने आयकर पूणर
रूपमा छुट।
नोटः- एउटै आयको सम्बन्धमा आयकर ऐन, 2058 को दफा 11 बमोिजम एकभन्दढ�
छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यि�ले आफूले रोजे को कुनै एउटा छुट मा� पाउने
आयकर ऐन, 2058 को दफा 11 को उपदफा (2ख) को खण्ड (क) र (ख) बमोिजमको
सु�वधा पाएका व्यि�ल े दफा 11 बमोिजम अक� कुनै कर छुटको सु�वधा पाउने रहेछ भने सो
कर छुट सु�वधा समेत पाउनेछ।
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२.२

करको दरमा सह�ु लयत सम्बन्धी व्यवस

आयकर ऐन, २०५८ मा रहेको अक� एउटा महत्वपूणर्सु�वधाका रूपमासहु�लयत दरमा
लगाउन ु प�न रहेको छ ।

यस अन्तगर्त �ाकृ�तक व्यि� वा �नकायलाई �च�लत दरमा

नलगाई सह�ु लयत दरमा वा �ग�तिशल दरमा कर लगाउने गर� व्यवस् ग�रएको छ । आयकर
ऐनमा रािखएको पच्चस ��तशत दरलाई करको सामान्य दर(Standard Rate) मा�े हो भने पच्चस
��तशत भन्दा कम दर लाग्ने गर� ग�रएको व्यवस्थालाई करको दरमा सहु�लयतको व्यवस्थ
स�कन्छ । यस �क�समको व्यवस्थालाई देहाय बमोिजम उल्लेख गनर् स।
(क) न्यून कर दरको सु�वधा
�च�लत दर भन्दा न्यून दरमा कर लगाउने गर� ग�रएको व्यवस्थालाई न्यून कर दरको सु
मा� स�कन्। आयकर ऐन, २०५८ मा क�तपय व्यि�को आय वा �नि�त �ोतबाट भएको
आयलाई कर �योजनको ला�ग पच्चस ��तशतको सामान्य दर भन्दा कम दरमा कर लउने
गर� ऐनको दफा 11 र अनुसूची-1 मा व्यवस्था ग�रएको छ । यस्तो �क�समको व्यवस्थ
�नम्न बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ
दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

वषर्भ�र पूणर्रूपले स�ालनमा रहेका �वश
11

(2ख)

उ�ोगबाट

भएको

बा�सन्दा �ाकृ�तक

व्यि�को आयमा तीस ��तशतका रले कर करको दरमा 1/3
लागेको रहेछ भने सो करमा एक �तहाईले
छुट ।
नेपालको

�ोतबाट

�नकासीबाट
11

(3ङ)(क)

भएको

कुनै

आय

आयमा

वषर्मा
बा�सन्दा

�ाकृ�तक व्यि�को आयमा बीस ��तशतका
दरले कर लाग्नेमा लाग्ने करको पच्च

करको दरमा
25%

��तशत छुट ।
नेपालको
11

(3ङ)(क)

�नकासीबाट

�ोतबाट
भएको

कुनै

आय

आयमा

वषर्मा
बा�सन्दा

�ाकृ�तक व्यि�को आयमा तीस ��तशतका
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करको दरमा
50%

दफा

उपदफा/खण्

�ववरण

छुट

दरले कर लाग्नेमा लाग्ने करको पचा
��तशत छुट ।
सहकार�

अनुसूची1 दफा

(3)

2

बमोिजम

महानगरपा�लका क्षे��भ दतार् भई स�ालन
भएको सहकार� सं स्थालाई द ��तशतका
सहकार�

(3)

2

10% करको दर

ऐन,

उपमहानगरपा�लका
स�ालन

भएको

२०७४

बमोिजम

क्षे��भ

दतार् भई

सहकार�

सं स्थालाई सा

7% करको दर

��तशतका दरले कर लाग्ने 
सहकार� ऐन,२०७४ बमोिजम नगरपा�लका

अनुसूची1 दफा

२०७४

दरले कर लाग्ने 

अनुसूची1 दफा

ऐन,

(7)

2

क्षे��भ दतार् भई स�ालन भएको सहकार�
सं स्थालाई पाँ

��तशतका

दरले

कर

5% करको दर

लाग्ने 
नेपालबाट अक� �वदेशी मुलुकमा पगु ्ने गर�

अनुसूची1 दफा
2

�स्थान नहुने जल याताया, हवाई यातायात
(7)

वा

दू रस�ार

सेवा

उपलव्ध गराउने गैर 2% करको दर

ु
बा�सन्दा व्यि�क हकमा दई
��तशतका
दरले कर लाग्न ।

(ख) �ग�तिशल कर दरको सु�वधाः
करको दरमा सहु�लयत सम्बन्धी व्यवस्था अन्तगर्तको अक� व्यवस्था �ग�तिशल कर दरको
प�न हो। यो सु�वधा अन्तगर्त कर गणना गदार् सबै आयमा एकमु� रूपमा �च�लत दर नल
आय आजर्नक तहगत आधारमा न्यून आयमा न्यून दर र अ�धक आयमा �मशः कर दरलावृ��
गर� कर गणना गन� ग�रन्छ । आयकर ऐ, २०५८ मा �ाकृ�तक व्यि�को आयमा यस �क�समले
कर लगाउने व्यवस्था ग�रएको छ ।जुन तप�सल बमोिजम रहेको 
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दफा

उपदफा/खण्

�ववरण
प�हलो तह

दो�ो तह
अनुसूची1 दफा

(1)

1

एकल

ते�ो तह

व्यि

रु.4,00,000सम्
प�हलो

तह

प�छको

1%
10%

रु.1,00,000- मा
दो�ो

तह

प�छको

20%

रु.2,00,000- मा
ते�ो

च�थो तह

करको दर

तह

प�छको

30%

रु.20,00,000सम्

पाँचौ तह

प�हलो तह

दो�ो तह
अनुसूची1 दफा

(2)

दम्पत

ते�ो तह

1

च�थो तह प�छ बाँक�
रहेको सम्पूणर् रकम
रु.4,50,000सम्
प�हलो

तह

प�छको

1%
10%

रु.1,00,000- मा
दो�ो

तह

प�छको

20%

रु.2,00,000-मा
ते�ो

च�थो तह

36%

तह

प�छको

30%

रु.20,00,000सम्

पाँचौ तह
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च�थो तह प�छ बाँक�
रहेको सम्पूणररकममा

36%

२.३ कर छुट तथा सह�ु लयत सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
आयकर ऐन, २०५८ मा रहेको अक� एउटा महत्वपूणर्सु�वधाका रूप �वशेष �ावधानहरू
सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यस अन्ऐनले तोकेका �वशेष �ाकृ�तक व्यि� वा �नकायले

कर गणना गन� �योजनका �न�म� �व�भ� �वशेष �ावधानहरूको �योग गनर् सक्ने गर� व्यव
ग�रएको छ । जस अनुसार करदाताले आफ्नो आयकर गणना गदार् � �वशेष �ावधानहरूको
सु�वधा उपयोग गर� आफ्नो कर दा�यत्वलाई कम गनर् वा आगामी अव�धमा सार� लैजान न
सक्नेछन् । यसर� करदाताल े उपयोग गनर् पाउन �वशेष �ावधानहरूलाई देहाय बमोिजम उल्ले
गनर् स�कन्छ
२.३.1 पूवार्नुमा�नत कर सम्बन्धी व्यव
आयकर ऐनमा क�तपय व्यि�हरूलाई पूवार्नुमा�नत रूपमा तय ग�रएको कर मा� लाग्ने
बमोिजम दािखला गरे को करलाई अिन्तम हुने व्यवस्था ग�रएको छ। यसर� ग�रएको व्यवसई
�नम्न तीनवगर्मा�वभाजन गर� हेन र् स�कन्छ
(क) डे0१ आय �ववरणः
ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) तथा अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (७) मा दे हायका
बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�ले महानगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लका क्षे सात हजार पाँच सय
रुपैया, नगरपा�लका क्षे�मचार हजार रुपैया र अन्य कुनै स्थानमदुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मा�
कर दािखला गदार् अिन्तमहुने व्यवस्था ग�रएको
१.

आय वषर्मा नेपालमा �ोत भएको व्यवसायबाट �ा� आय मा� भए,

२.

औषधी उपचार खचर् बापत दफा ५१ बमोिजम तथा अ��म कर क�ी बापत दफा
९३ बमोिजम कर �मलान गनर् दबी नगरेको,

३.

व्यवसायबाट �ा� आय दुई लाख

रुपैयाँ र व्यवसाय को कारोबार बीस ल

रुपैयाँभन्दा बढ� नभए,
4

सो आय वषर्मा यो व्यवस्था लागू हुने गर� छनौट गर,

५.

मूल्य अ�वृ�� करमा दतार् नभएको 
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(ख) डे0२ आय �ववरणः
ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) तथा अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१७) मा कुनै
बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�लकुनै आय वषर्मा कारोबारका आधारमा दािखला गनुर्पन� कर सम्बन
दे हाय बमोिजमको कारोबार गरे मा कारोबार रकमको कर गणना गदार् बीस लाख रुप�यासम्म
कारोबारमा ऐनको दफा 4 को उपदफा (4) बमोिजमको कर र सोभन्दा बढ�को कारोबार रकमम
दे हाय बमोिजम कर लाग्ने र उ� कर दािखला नै अिन्तमहुने व्यवस्था ग�रएको
(१)

ग्याँ, च ुरोट लगायतका तीन ��तशतसम् क�मशन वा मूल् थप गर� वस्तुक
कारोबार गन� व्यि�ला कारोबार रकमको शून् दशमलब दुई पाँच ��तशत,

(२)

खण् (१) मा उिल्लिख व्यवसा वाहेकको व्यवसा गन� व्यि�ला कारोबार
रकमको शून् दशमलब सात पाँच ��तशत,

(३)

सेवा व्यवसा गन� व्यि�ला कारोबार रकमको दुई ��तशत ।

तर उपरो� बमोिजमको व्यवस्था देहाय बमोिजमका �ाकृ�तक व्यि�हरूको हकमा मा�
हुने छ ।
(क) सो आय वषर्मा सो व्यि�को नेपालम�ोत भएको व्यवसायबाट �ा� आयमा� भएक,
(ख) व्यवसायको कारोबार वा�षर्क बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढ� र पचास लाख रुपैयाँ
घट� भएको,
(ग)

मूल्य अ�भबृ�� करमा दतार् नभए,

(घ)

िच�कत्स, इि��नयर, लेखा पर�क्, कानुन व्यवसाय, खेलाडी, कलाकार, परामशर्दाता
लगायतका �ाकृ�तक व्यि�ल े �दान गन� परामशर् तथा �वशेषज्ञ सेवा बापतको
नभएको ।

२.३.२ खचर् तथा नक्सनी क�ी सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
आयकर ऐनमा व्यवसाय तथा लगानीको आय गणना गदार् क�तपय व्यि�हर खचर् तथा
नोक्सान क�ी गन� सम्बन्धम �वशेष सहु�लयतको व्यवस्था रािखएको छ । यसर � इएका
सहु�लयतहरूलाई �नम्न अनुसार उल्लेख गनर् स�क
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(क) ममर्त सुधार खचर्कसीमा लागू नहुनःे
ऐनको दफा १६ अनुसार हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यि�ले नेपाल नाग�रक यन
�ा�धकरणले �नधार्रण गरेको मापदण्ड बमोिजम हवाई जहाजको पर�क्षण गदार् लागेको ममर्त
खचर्मा यसै दफा अनुसारको७ ��तशतको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको 
(ख) अ�धक दरको �ास खचर् सु�वधा
आयकर ऐनले क�तपय व्यवसायमा �ासको समान्य दर भन्दा अ�धक दर�ासक�ी गनर् पाउने गर�
व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई �नम्नानुसार उल्लेख गनर् स
१.

ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) मा उल्ल ेख ग�रएका आयोजनाहरूले र  ऐनको दफा 1
को उपदफा (2ख), (3च), (3थ) र अनुसूची-1 को दफा 2 को उपदफा (3) मा उल्लेख
ग�रएका �नकायले यस अनुसूचीको उपदफा (1) मा उल्लेख गरेका वगर ् "क","ख","ग"
"घ" मा उिल्लिखत �ासयोग्य सम्पि�का ला�ग लागू हुने �ासक�ीको दरमा एक �तहाईले
पाउने ।
जस्तै
-

सावर्ज�नक पूवार्धार संरचनाको �नमार्ण तथ�ालन

गर�

नेपाल

सरकारलाई

हस्तान्तरण गन� आयोजहर र �व�ुत गृह �नमा्
र ण

उत्पादन र �सारण गन

आयोजनाहर ।
-

�वशेष उ�ोग ।

-

�ाम वा �ल� बस, रोपवे, केबलकार, आकाशे पुल �नमार्ण, सडक, पुल, सुर� मागर्
टनेल, रेल्वे, �वमानस्थल �नमार्ण गन� �नका

2.

कुनै व्यि�ल े आफ्नो ववसा�यक �योजनको �न�म� आवश्यकपन� उजार्शि� उत्पादन गन
ँ ीकृत गरे को सम्पि�को पुिजगत रकमको पचास ��तशत सोह� वषर्�ास खचर्बापत क�ी
पुज
दाबी गनर् सक्।

3.

कुनै व्यि�ल े �फस्कल ��ण्टर र क्यास मेिशन राखी �बल �बजक जार� गन� गरेमा सो ��
तथा क्यास मेिशनमा भएको खचर्क एकमु� रकम �ास खचर् बापत सोह� वषर् दाबी गनर
सक्ने 
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(ग) नोक्सानीक�ी सम्बन्ध�वशेष सु�वधाः
ऐनको दफा २० ले सावर्ज�नक पूवार्धार संरचनाको �नमार्ण तथा स�ालन गर� नेपाल सरकारल
हस्तान्तरण गन� आयो, �व�ुत गृह �नमार्, उत्पादन र �शारण गन� आयोजना  नेपाल पे�ो�लयम
ऐन, २०४० बमोिजम पे�ो�लयम कायर् गन� �नकायको हकमा �वगत सात वषर्कोस�ा �वगत बा�
वषर्कोक�ी हन
ु नपाएको नोक्सानीलाई खचरक�ी दाबी गनर् पाउने व्यवस्था गरेको 
२.४ �ाकृ�तक व्यि�को कर गणना सम्बन्�वशष
े व्यवस्थ
आयकर ऐनले �ाकृ�तक व्यि�को कर �नधार्रण सम्बन्धमा क�वशेष छुट सम्बन्धी व्यवस्थ
राखेको

छ । सो अनुसार �ाकृ�तक व्यि�ल े आफ्नो कर दा�यत ्व य�कन गन� �ममा के�वशेष

खचर्हरूलाई घटाउन वा के� �वशेष व्यवस्थालाई अपनाउन सक्ने हुन्छ । यसबाट  �ाकृ
व्यि�लाई क �ह हदसम्म आफ्नो कर दा�यत्व कानुनी तवरले न्यूनीकरण गनर पुर् यएको
देिखन्छ । �ाकृ�तक व्यि�हरूलाईइएका यस्ता �क�समका सु�वधा वा सहु�लयतहरूलाई �नम
अनुसार उल्लेख गनर् स�कन्
(क) दम्पत छनौटको व्यवस्थ
ऐनको दफा ५० ले बा�सन्दा �ाकृ�तक व्य र सो व्यि�को बा�सन्दा प�त वा प�ीदुवैल
�लिखत सूचना �दएर कुनै खास आय वषर्मा कर �योजनको ला�ग एउटै �ाकृ�तक व्यि�क
रूपमा मा�नने गर� छनौट गनर् सक्ने साथै आि�तलाई भरण पोषनप
ुर न� ब�सन्दा �वधवा वा
�वधुरलाई समेत दम्पत सरह मा�नने छ भ�े व्यवस् गरेको छ । यसबाट �ाकृ�तक
व्यि�ल े कर दा�यत्व य�कन गन� �योजनका ला�ग अ�धकसु�वधा उपभो ग गनर् पाउ
देिखन्छ ।
(ख) औष�ध उपचार बापत कर �मलान सु�वधाः
ऐनको दफा ५१ ले �ाकृ�तक बा�सन्दा व्यि�ले �नजको ला�ग आफ� वा अन्य कुनै व्
माफर्त गरेको स्वी त औष�ध उपचार खचर्को ला�ग औष�ध उपचार बापत कर �मलान गनर
दाबी गनर् सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार  �ाकृ�तक बा�सन्दा व्यि�ले स
औष�ध उपचार खचर् रकमको पन्� ��तशत वा ७५०।- मध्ये जुन बढ� हुन्छ स
रकमलाई औष�ध उपचार बापत कर �मलान गनर् सक्नेछ
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(ग)

कर गणनामा �ेसहोल्डको व्यवस्
ऐनको अनुसुची-१ ले बा�सन्दा �ाकृ�तक वि� (रोजगार�बाट आय आजर्न गन� बाहेक) लाई
कर गणना गन� �योजनका ला�ग सु�वधा स्वरूप �नि�त �ेसहोल्ड सम्मको आयमा
नलाग्ने गर� व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार आ�थ वषर् २०७7।७8 मा एउटा
�ाकृ�तक व्यि�ल े र4,00,000।- र दम्पत छनौट गरे को भएमा रु4,50,000।सम्मको क योग्य आयलाई कर छुटको रूपमा उपभोग गनर् पाउन सछ ।

(घ)

ु मर् भ�ा बापतको रकम घटाउन पाउने व्यवस्
दग
ऐनको अनुसुची -१ दफा १ को उपदफा (५) र �नयमावल�को �नयम 38 ले �ाकृ�तक
बा�सन्दाव्यि�ला तो�कएको दुग र्म क्षे�मा कायर् गरे बापत तो�कए बमािजम बढ�मा प
हजार रुपैया सम्म क योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन
�कारको रहेको छ ।
१. “क” वगर्का क्षे�मा५०,०००।- (पचास हजार)
२. “ख” वगर्का क्मा रु४०,०००।- (चाल�स हजार)
३. “ग” वगर्का क्षे�मा३०,०००।- (तीस हजार)
४. “घ” वगर्का क्षे�मा२०,०००।- (बीस हजार)
५. “ङ” वगर्का क्षे�मा१०,०००।- (दश हजार)

(ङ)

वैदेिशक भ�ा बापतको रकम घटाउन पाउने व्यवस्थ
ऐनको अनुसुची -१ को दफा १ को उपदफा (६) ले नेपालका �वदे शिस्थत कूटनी�तक
�नयोगमा कायर्रत कमर्चार�को वैदेिशक भ�ा बापतको पचह�र ��तशत रकम  योग्य
आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ 

(च)

अपा�ता भएको व्ि�लाई �वशेष सु�वधाः
ऐनको अनुसुची -१ को दफा १ को उपदफा (१०) ले बा�सन्दा �ाक �तक व्यि�मा अपा�ता
ब ा (ग) मा उल्ल ेख भए
रहेको छ भने त्यस्तो व्यि� को योग्य आय गणना गदार्द
बमोिजमको �ेसहोल्ड रकमको पचास ��तशत सम्मको रकम  योग्य आयबाट घटाउन
पाउने व्यवस्था गरेको छ
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(छ) पा�र��मक आय मा� आजर्न गन� म�हलालाई�वशेष सु�वधाः
ऐनको अनुसुची -१ को दफा १ को उपदफा (११) ले बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि
पा�र��मक आय मा� आजर्न गन� म�हला र�हछन् भने �नजलाई लाग्ने करको दश ��तश
रकम बराबर कर छुट हुने व्यवस्था गरेको 
(ज)

लगानी बीमा सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको अनुसुची -१ को दफा १ को उपदफा (१२) ले बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�ले लगान
बीमा गराएको भएमा सो बीमा बापत �तरे को वा�षर्क ���मयम वापच्ची हजार रुपैयाँमा जुन
घट� हुन्छ सो रकम क योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको 

(झ) स्वास्थ्य बीमा सम्ब�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको अनुसुची -१ को दफा १ को उपदफा (१२) ले बा�सन्दा �ाकृ�तक व्यि�ले स्वास
बीमा गराएको भएमा सो बीमा बापत �तरे को वा�षर्क ���मयम वाबीस हजार रुपैयाँमा जुन
घट� हुन्छ सो रकम क योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको 
(ञ)

मृत्यु बापत �ा� हुने क्ष�तपू�तर्को सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा ३१ को खण्ड (ख) को ��तबन्धात् वाक्यांसको खण् (२) मा �ाकृ�तक
व्यि�को मृत्यु बापत �ा�हुने क्ष�तपू�त र्को रकमलाई आयमा समावेश गनुर् नपन
व्यवस्था ग�रएको छ

२.५ अन्य�वशष
े व्यवस्थ
मा�थ उिल्लिखत �वशेष व्यवस्हरूका

अ�त�र� आयकर ऐनमा रािखएका

अन् �वशेष

�ावधानहरूलाई �नम्नानुसार उल्लेख गनर् स�क
२.५.१ कर लेखा�न सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा २४ ले ब��क� व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल रा� ब�क, २०५८ तथा
ब��क� सम्बन्धी �च�लत कानको अधीनमा रह� नेपाल रा� ब�कले तोकेको लेखा�नलाई
�वभागले मान्यता �दन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोह� दफामा सहकार� संस्
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�नकाय भए ताप�न ब्यज आयको लेखा�न नगद आधारमा समेत गनर् सक्ने गर� व्यवस
गरे को छ ।
२.५.२ जोिखम व्यहोन� कोष सम्बन्�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा ५९(1क) मा नेपाल रा� ब�कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रह� बै�क�
व्वसाय स�ालन गन� व्यि�ल े जोिखम व्यहोन� कोषमा राखेको असुलहुन बाँक � ऋ
रकम

तथा

गैर

बै�क�

सम्पि� बापत

व्यवस्था ग�रएको रकम समेतको पाँ

��तशतसम्मको रकमलाई खचर्को रूपमा  गनर् सक् र दफा 59(1ख) मा सहकार�
सं स्थाले जोिखम व्यहोन� कोषमा राखेको असुलहुन बाँक � ऋण रकमको पाँ
��तशतसम्मको रकमलाई खचर्को रूपमा क�ी गनर् सक्ने व्यवस्था रह
२.५.३ बीमा व्यवसा सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा 60 मा सामान्य बीमा व्यवसाय ग व्यि�ल े नाफा नोक्सान �हसाबम
देखाइएको खुद बीमा शुल्कको पचास ��तशतसम्मको रकम रकुनै वषर्को अन्त्यमा
भु�ानी बापत बाँक� रकमको एक सय पन्� ��तशतसम्मको जोिखम व्यहोन� कोष
राखेको रकम खचर् क�ी गनर् सक्ने व्यवस्था रहेक
२.५.४ पूवा्
र धार सरचनाको �नमार्ण तथा स�ाल सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा 11क. बमोिजम नेपाल सरकारले पूवार्धार संरचनाको �नमार्ण तथा स�ाल
गनर्को ला�ग कुनै व्यि�सँग सम्झौता गदार् कायम रहेको कर सम्बन्धी व्यवस
सु�वधा जस्तैः करको दर एवं सु�वधा, �ासक�ी सम्बन व्यवस्था, नोक्सानी क�ी आ
�ावधानमा प�छल्ला वषर्मा ऐनमा संशोधन भए ताप�न त्यस्तो पूवार्धार �नमार्
स�ालन गन� व्यि�ल े सम्झौता अव�धभर त्यस्तो कर सम्बन्धी सु�वधा उपभोग गनर्
छ ।
२.५.५ सम्पदा संरक्षण र खेलकुदको �वकासमा गरेको खचर् सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा 12क. बमोिजम आन्त�रक राजस्व �वभागको पूवर् स्वीकृ�त �लई नेपाल
रहेका �ाचीन, धा�मर्क तथा साँस्कृ�तक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्ब�र्न
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खेलकुदको सावर्ज�नक भौि�क पूवार्धार �नमार्ण गन� कायर्मा कुनै कम्पनील े ग
खचर्मध्ये दश लाख रुपैयाँसम्मको रकम वा �नधार्रण योग्य आयको दश ��तशतले
रकममध्ये जुन घट� हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उ� वषर्को कर योग्य आय गणन
घटाई पाउन दाबी गनर् सक्नेछ
२.५.६ कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई �दइएको चन्दा उपहसम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा 12 बमोिजम कुनै व्यि�ल े कुनै आय वषर्मा आफ्नो कर योग्य आय ग
गदार् �वभागबाट स्वीकृत �ा� करछुट पाउने संस्थालाई �दएको एक लाख रुपैयाँ
त्यस्तो व्यि�को उ� वषर्को समायोिजत कर योग्य आयको पाँच ��तशतमध्ये जु
हुन्छ सो खचर् घटाउन दाबगनर् सक्नेछ
२.५.७

�धानमन्�ी दै वी �कोप उ�ार कोष र नप
े ाल सरकारले स्थापना गरेको पुन�नर्मार्ण कोष
योगदान सम्बन्ध�वशष
े व्यवस्थ
ऐनको दफा 12ख. बमोिजम कुनै व्यि�ल े कुनै आय वषर्मा �धानमन्�ी दैवी �क
ु �नर्मार्ण कोषमा योगदान गरेको रक
उ�ार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरको पन
उ� वषर्को कर योग्य आय गणना गदार् घटाउन सक्न

२.६ करको दर
�ाकृ�तक व्यि� तथा �नकायलाई देहाय बमोिजम कर लाग्ने व्यवस्था रहेक

(क) �ाकृ�तक व्यि�का ला�ग लागू हुने करको द
�ाकृ�तक व्यि�लाई लागू हुने आय षर् 2077/78 को करको दरका सम्बन्ध
ऐनको व्यवस्था देहाय बमोिजम रहेको 
एकल व्यि

दम्पत

करको दर

रोजगार�को आय मा� हन
े ो ला�ग
ु क
र.४,00,000/-सम्

र.4,50,000/-सम्

करयोग् आय भएमा

करयोग् आय भएमा

र.4,00,000।- भन्द र.4,50,000/बढ�

तर भन्द

बढ�

करयोग् आयको 1

��तशतका दरले *

एकल व्यि�को हकम
तर र.4,000/-र

30

र.4,00,000/-

देिख

एकल व्यि

दम्पत

करको दर

र.5,00,000/- सम्म र.5,50,000/- सम् र.5,00,000/- सम्मक रकममा 10
करयोग् आय भएमा

��तशतका दरले

करयोग् आय भएमा

दम्पतीको हकम
र.4,500/- र र.4,50,000/- देिख
र.5,50,000/- सम्मक रकममा 10
��तशतका दरले
र.5,00,000/- भन्द र.5,50,000/बढ�

तर भन्द

एकल व्यि�को हकम

बढ�

तर र.14,000/- र र.5,00,000/- देिख
र.7,00,000/- सम् र.7,50,000/- सम् र.7,00,000/- सम्मक रकममा 20
करयोग् आय भएमा
करयोग् आय भएमा
��तशतका दरले
दम्पतीको हकम
र.14,500/- र र.5,50,000/- देिख
र.7,50,000/- सम्मक रकममा 20
��तशतका दरले
र.7,00,000/- भन्द र.7,50,000/बढ�

तर भन्द

र.20,00,000/सम्

करयोग्

भएमा

एकल व्यि�को हकम

बढ�

र.20,00,000/आय सम्म करयोग्
भएमा

तर र.54,000/- र र.7,00,000/- देिख

र.20,00,000/- सम्मक रकममा 30
आय ��तशतका दरले
दम्पतीको हकम
र.54,500/- र र.7,50,000/- देिख
र.20,00,000/- सम्मक रकममा 30
��तशतका दरले

र.20,00,000/भन्द

बढ�

आय भएमा

र.20,00,000/-

करयोग् भन्द

बढ�

आय भएमा

एकल व्ि�को हकमा

करयोग् र.4,44,000/- र
भन्द बढ� रकममा 36

र.20,00,000/��तशतका दरले

दम्पतीको हकम
र.4,29,500/- र र.20,00,000/-
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एकल व्यि

दम्पत

करको दर
भन्द बढ� रकममा 36

��तशतका दरले

एकलौट� फमर्क रुपम व्यवसा मा� हुनक
े ो ला�ग
र.4,00,000/-सम्

र.4,50,000/-सम्

करयोग् आय भएमा

करयोग् आय भएमा

र.4,00,000/- भन्द र.4,50,000/बढ�

तर भन्द

कर नलाग्न
एकल व्यि�को हकम

तर र.4,00,000/- देिख र.5,00,000/र.5,00,000/- सम्म र.5,50,000/- सम्म सम्मक रकममा 10 ��तशतका दरले
करयोग् आय भएमा

बढ�

करयोग् आय भएमा

दम्पतीकोहकमा
र.4,50,000/- देिख र.5,50,000/सम्मक रकममा 10

र.5,00,000/- भन्द र.5,50,000/बढ�

तर भन्द

��तशतका दरले

एकल व्यि�को हकम

बढ�

तर र.10,000/- र र.5,00,000/- देिख
र.7,00,000/- सम्म र.7,50,000/- सम्म र.7,00,000/- सम्मक रकममा 20
करयोग् आय भएमा
करयोग् आय भएमा
��तशतका दरले
दम्पतीको हकम
र.10,000/- र र.5,50,000/- देिख
र.7,50,000/- सम्मक रकममा 20
��तशतका दरले
र.7,00,000/- भन्द र.7,50,000/बढ�
र.20,00,000/सम्म करयोग
भएमा

तर भन्द

एकल व्यि�को हकम

बढ�

र.20,00,000/आय सम्म करयोग
भएमा

तर र.50,000/- र र.7,00,000/- देिख
र.20,00,000/- सम्मक रकममा 30

आय ��तशतका दरले

दम्पतीको हकम
र.50,000/- र र.7,50,000/- देिख
र.20,00,000/- सम्मक रकममा 30
��तशतका दरले
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एकल व्यि

दम्पत
र.20,00,000/-

र.20,00,000/भन्द

बढ�

करको दर

करयोग् भन्द

बढ�

आय भएमा

आय भएमा

एकल व्यि�को हकम

करयोग् र.4,40,000/- र र.20,00,000/भन्द बढ� रकममा 36

��तशतका दरले

दम्पतीको हकम
र.4,25,000/- र र.20,00,000/भन्द बढ� रकममा 36

��तशतका दरले

* एकलौट� फमर् दतार् भएका करदाताको हकमा, �नवृतभरण बाको आय, �नवृतभरण कोष र
योगदानमा आधा�रत सामािजक सुरक्षा कोषमा योगदान गन� �ाकृ�तक व्यि�को आयमा
��तशतको कर लाग्नेनलाग्ने  {(अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१) र (२)}

(ख) �नकायको ला�ग लागू हन
ु े करको दर
�नकायको ला�ग लागू हुने आय वषर् 2077/78 को करको रका सम्बन्धमा ऐनक
व्यवस्था देहाय बमोिजम रहेको 
�स.नं.
1

अनुसूची / दफा
अनुसूची-1

व्यवसा/�नकायको �ववरण/आयको अवस्थ

करको दर

दफा सामान् व्यवसा गन� �नकाय

25 ��तशत

दफा बै�, �व�ीय सं स्थ, सामान् बीमा व्यवसा वा

30 ��तशत

2(1)
2

अनुसूची-१
2(2)

ु ा हस्तान्त
दू र स�ार र इन्टरने सेवा, म�
ँ ी बजार व्यवसा, �धतोप�
(म�न �ान्सफ), पुज
व्यवसा,
फ्युच

मच�न्

माक�ट,

ब��क�
�धतोप�

व्यवसा,
र

कमो�डट�

कमो�डट�

दलाल

ँ ी, �सगार, खानेसू�तर, खैनी,
व्यवसा, च ुरोट, �वड
ु ्ख, पान मसला, म�दरा र �वयरको कारोबार
गट
गन� वा नेपाल पे�ो�लयम ऐन, 2040 बमोिजम
पे�ो�लयम कायर गन� �नकाय
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�स.नं.
3

अनुसूची / दफा
अनुसूची-१
2(3)

व्यवसा/�नकायको �ववरण/आयको अवस्थ

दफा सहकार�

ऐन,

2074

बमोिजम

दतार

करको दर

भएको

सहकार� सं स्थले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको
कारोबार गरे मा देहाय बमोिजमका दरले कर
लाग्ने

5 ��तशत

-नगरपा�लका क्षे�� स�ालन भएकोमा

७ ��तशत

-उपमहानगरपा�लका क्षे�� स�ालन भएकोमा

१० ��तशत

-महानगरपा�लका क्षे�� स�ालन भएकोमा
४

अनुसूची-१
2(3ख)

५

अनुसूची-१
2(6)

दफा सावर्ज�नक गुठ�

अन्तगर्त दतार् भई स�ा २० ��तशत

�व�ालय महा�व�ालयको करयोग्य आयमा
दफा कुनै आय वषर्म कुनै गैर बा�सन्द व्यि�क
नेपालिस्थ

�वदे शी

स्थाय

सं स्थापनल

�वदेश

पठाएको आयमा
६

अनुसूची-१
2(7)

5 ��तशत

दफा कुनै आय वषर्म ऐनको दफा 70 मा उिल्लिख
आयको सम्बन्ध कुनै गैर बा�सन्द व्यि�क
करयोग् आयमा
तर नेपालबाट अक� �वदेशी मुलुकमा पुग्न गर�
�स्था नहुने जल यातायात, हवाई यातायात वा

5 ��तशत

2 ��तशत

दू रस�ार सेवा उपलब् गराउने गैर बा�सन्द
व्यि�क हकमा
३.
३.१

मूल्य अ�भवृ��कर छुट र शून्य द
मूल्य अ�भवृ�� कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाह
मूल्य अ�भवृ�� कर ऐ, २०५२ को अनुसूची-१ ले दे हायका वस्तु तथा सेवामा मूल्य
अ�भवृ�� कर छुट हुने व्यवस्था गरेको 
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समूह १

आधारभूत कृ�ष उत्पादनह,

समूह २

आधारभूत आवश्यकताका वस्तु,

समूह ३

जीवजन्तु तथा सोको उप,

समूह ४

कृ�ष साम�ीहर,

समूह ५

औष�ध उपचार र यस्तै स्वास्सेवाहर,

समूह ६

िशक्,

समूह ७

�कताब, अखवार र मु��त साम�ीहर,

समूह ८

कलात्मक र काल�गढ� सेव,

समूह ९

या�ुबाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहर,

समूह १०

व्यावसा�यक वा पेशागत सेव,

समूह ११

अन्य वस्तु तथा से,

समूह १२

भवन र जग्ग,

समूह १३

बाजी, क्या�सन र िच�ा ।

मा�थ उल्ल ेख ग�रएका वस्तु र सेवाको कारोबार गन� व्यि� मूल्य अ�भवृ�मा दतार्
हुन ु पद� न ।
३.२ शून्य दरमा कर लाग्ने वस्तु तथा से
कुनै खास वस्तु तथा सेवाको उत्पा, उपभोग र कारोबारलाई �ब�ीय �ोत्साहन �दान
गनुर् परेम, कुनै खास वगर, क्षे� र समूदायलाई �वशेषसु�वधा �दने नी�त अिख्तयार ग�रए
त्यस्ता वस्तुको आपू�तर्मा शून लगाइन्छ। मुख्यतः ��तस्पधार्त्मक क्षमता वृ
�नकासीलाई �ोत्साहन �दन शून्य  लगाइन्छ। शून्य दरको आपू�तर् करयोग्य आपू�तर्
शून्य दरको आपू�तर्मा�रदमा �तरे को कर क�ा गनर् पाइन्छ भने करछुटको आपू�तर्
ख�रदमा �तरे को कर क�ी गनर् पाइदैन । सामान्यतया नेपालबा�हर �नयार्त हुने वस्त
नेपालबा�हरको व्यि�लाई आपू�तर्हुने सेमा शून्य दरको कर लाग्ने । शून्य दर
आक�षर्त हुनेवस्तु तथा सेवहरको सूची मूल् अ�भवृ�� कर ऐन, 2052 को अनुसूची-२
मा उल्लेख ग�रएको छ 
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३.३ कूटनी�तक, सं यु� रा� संघ तथा आयोजनालाई कर छुटः
मूल्य अ�भवृ�� कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा देहायको रकममा कर छुटको सु�वधा
�दान गरेकोले ती �नकायहरले �तरे को मूल्य अ�भवृ�� कर �फतार् �दने वस्था गरेको छ
(क) नेपाल सरकार, पररा� मन्�ालयल े कूटनी�तक मान्यता �दान गरेको नेपालक
कूटनी�तज्ञलाई �वदेशी रा�ले पारस्प�रकताको आधारमा वा क्षे�ीय वा अन्तर
�नयोग वा सं स्थामा कायर्रत कूटनी�तकसु�वधा �ा� व्यि�लाई कर छुटको सु�व
�दान गरे को रहेछ भने नेपालिस्थत त्यस्तो , क्षे�ीय वा अन्तरार् ��य �नयोग
सं स्थाको कूटनी�तज्ञलफु ले उपभोग गरेको हदसम्म नेपाल�भ� �तरेको करको
रकम ।
(ख) नेपाल सरकार, पररा� मन्�ालयको �सफा�रसमा कूटनी�तक सु�वधा �ा� �नयोगले
नेपाल�भ� कर लाग्ने वस्तु वा सेवा ख�रद गदार् �तरेको करको रक
(ग)

सं यु� रा� सं घ, यसका सदस्य संस्था एवम् �विश�ीकृत एजेन्सीले आफ्नो उ�
अनुरूप कायर् स�ालन गन � �सल�सलामा नेपाल�भ� कर लाग्ने वस्तु वा सेवा ख
गदार् �तरेको करको रकम 

(घ)

नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले करछुटकोसु�वधा �दान गरेको अन्तरार्��य संस्थ
त्यस्तो संस्थाले �तरेको करको ,

(ङ)

नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयबाट करछुटको सहम�त �ा�दुई वा बहुपक्षीय सम्
बमोिजम नेपाल �भ� आयोजना स�ालन गन� �सल�सलामा �तरेको करको रकम,

३.4

अन्
कर लाग्ने वस्तु तथा सेवामाकुनैछुट �दन मना�सब देखेमा नेपाल सरकारले नेपा
राजप�मा सूचना �काशन गर� छुट �दन सक्नेछ 

४.

अन्तःशुल्

४.१ अन्तःशुल्क नलाग्ने कारोब
अन्तःशुल्क ऐ २०५८ को दफा ३ख. बमोिजम देहायको वस्तु वा सेवाको कारोबारमा
अन्तःशल्क लाग्ने छै
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(क)

नेपालबा�हर �नकासी गरेमा वा स्वीकृ�त �ा� कर मु� पसल (बण्डेड वेयर हाउ
र �ू�ट �� सप) लाई म�दरा वा च ुरोट बाहेकका अन्य वस्तु �ब�� गरे ।

(ख)

स्वीकृ�त �ा� बण्डेड वेयर हाउसले नेपाल सरक, पररा� मन्�ालयल े �सफा�रस
गरे को कूटनी�तक तथा महसुल सु�वधा �ा� व्यि� वा �नकायलाई चुरोट वा म�दरा
�ब�� गरे मा ।

४.२

अन्तःशुल्कछु
अन्तःशुल्क , २०५८ को दफा ४ग. बमोिजम देहायको वस्तहरको कारोबारमा
अन्तःशुल्कछुटको व्यवस्था ग�रएक
(क)

कूटनी�तक सु�वधा �ा� व्यि� वा �नकायल पररा� मन्�ालयको �सफा�रसमा पैठार�
गन� वस्तुमा ।

(ख)

�वदे शी �नयोग तथा दातृ सं स्थाले कूटनी�तक सु�वधा वा महसुल सु�वधामा पैठार�
गरे का सुरु उत्पादन वषर्ले दश वषर् ननाघेका सवार� साध न कुनै आयोजन
स्वीकृत वा�षर्क कायर्�मअनुरूप आयोजनालाई नै हसरण गर� सरकार� नम्बर
प्ल ेटमा प�रवतर्न गदार् वा कुनै आयोजनाको नाममा पूणर् वा आंिशकमह
सु�वधामा (लगत वा बै� ग्यारेण्ट�मा पैठार� भएको बाहेक) पैठार� भएकासु
उत्पादन वषर्ले दश वषर् ननाघेका सवार� साधन आयोजना समा�� प�छ अ
ु ा�यक
मन्�ालयको स्वीकृ�त �लई स्थय �नकाय, सामुदा�यक �व�ालय, सामद
अस्पताल वा सरकार� �नकायलाई हस्तान्तरण ग ।

(ग)

कूटनी�तक �नयोग, प�रयोजना, व्यि� र अन्य �नकायहरूले (सरकार� एवं गैरसरका
सं घ, सं स्था) महसुल सु�वधामा पैठार� गरेका सुरु उत्पादन वषर्ले पन्� वषर् न
पुराना सवार� साधन अथर् मन्�ालयको स्वीकृ �त �लई पुनः �योग हुन नसक्ने
स्�याप गर� रिज�ेशन र� गनर् चाहेमा त्यस्तो सवार� सा ।

(घ)

�नजी �योजनको ला�ग आंिशक भन्सार महसुल सु�वधामा पैठार� ग�रएका सवार�
साधनका धनीको मृत्यु भइ उ� सवार� साधनलाई �नजको प�त वाप�ीको नाममा
नामसार� गदार् 

(ङ)

सं यु� रा� सं घको अनुरोधमा शािन्त स्थापनाथर् ख�टने सै, सश� �हर� र नेपाल
�हर�को डफ्फाको �योगका ला�ग लगतमा राखी लगेका आम�ड पसर्नल क्या�,
सवार� साधन, हात ह�तयार लगायत सबै �कारका मालवस्तु 
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(च)

नब्बे �तशत वा सोभन्दा बढ� स्वदेशीझु�ा वा प�ु (कवाडी) वस्तु �योग ग
उत्पादन गन� उ�ोगलाई त्यस्तो उत्पादन

४.३

अन्तःशुल्क दरबन्द�कोअनुसूिचमा भएको छुटको व्यव
(क)

एम्बुल ेन, शव वाहन, अपा�ता भएका व्यि�ल �योग गनर �मल्न गर� बनाइएका
स्क टर र ब्या�बाट चल्न टेम्पोक चे�ससमा अन्:शुल् लाग्न छै न।

(ख)

घरेलु ��व�धबाट उत्पाद ग�रने �सन्क

चाउचाउ (Ready to eat नभएको) मा

अन्:शुल् लाग्न छै न।
(ग)

या�ुले ल्याउन र लैजान पाउने �नजी �योगका मालवस्तसम्बन् सूचना वमोिजम
�ा� सु�वधा अन्गर् भन्सा महसुल छुटमा पैठार� ग�रएको व्यि�ग �योजनका
वस्तुहरू अन्:शुल् लाग्न छै न।

(घ)

चाल�स वा सोभन्द बढ� सीट क्षमता कम्तमा पाँच वटा बस सावर्ज�न
यातायातमा स�ालन गन� गर� दतार भएका सहकार� सं स्थ वा सं घ तथा कम्पनील
उिल्लिख �योजनको ला�ग पैठार� गन� उ� क्षमता तयार� बस एवं �तनका
चे�ससमा अन्:शुल् छुट हुनेछ । त्यसर पैठार� गरे का सवार� साधनहर पैठार�
गरे को �म�तले दश वषर नपुगी �ब�� �वतरण, नामसार� वा कुनै �क�समले हक
हस्तान्त गनर पाइने छै न। दश वषर नपुगी नामसार�, �ब�� �वतरण वा कुनै
�क�समले

हक

हस्तान्त

गनुर् परेम

�च�लत

कानून

बमोिजम

लाग्न

पूरै

अन्:शुल् लाग्ने।
(ङ)

नेपाल सरकार, िशक्, �वज्ञ तथा ��व�ध मन्�ालयक �सफा�रसमा सामुदा�यक
िशक् सं स्थाल �व�ाथ� ओसारपसार गन� �योजनको ला�ग ३० �सट वा सोभन्द
बढ� क्षमता एक थान बस आयात गदार लाग्न अन्:शुल् छुट हुनेछ। यसर�
ु ी �ब�� �वतरण, नामसार� वा
सु�वधामा आयात ग�रएको सवार� साधन दश वषर नपग
कुनै �क�समले हक हस्तान्त गनर पाइने छै न। दश वषर नपुगी �ब�� �वतरण‚
नामसार� वा कुनै �क�समले हक हस्तान्त गन ुर परे मा �च�लत कानून बमोिजम पूरै
अन्त:शुल लाग्ने।

(च)

औ�ो�गक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्ल े भएका अ�त
अ�वक�सत क्षे� स्था�प स्थानी फलफूलमा आधा�रत उ�ोगबाट उत्पा�द
�ाण्ड र वाइनको उत्पादनम यस अन्:शुल् दरबन्द�अनुसा लाग्न अन्:शुल्कम
असी ��तशत छुट हुनेछ।
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(छ)

स्वदेशमा उत्पादनहुने शीषर २२.०४ र

२२.०५ मा पन� वाइनमा लाग्न

अन्:शुल्कम पै�तस ��तशत तथा शीषर्क २२.०६ मा पन� साइडरमा लाग्न
अन्:शुल्कम चा�लस ��तशत छुट हुनेछ।
(ज)

एसेम्ब गर� सवार� साधन उत्पाद गन� उ�ोगले अनएसेम्बल अवस्थाक शीषर्क
८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पन� सवार� साधन पैठार� गदार लाग्न अन्:शुल्
र त्यस् उ�ोगले उत्पाद गरे को तयार� साधन �ब�� गदार लाग्न अन्:शुल्कम
शीषर्क८७.११ मा पन� सवार� साधनको हकमा पच्ची ��तशत र शीषर्क८७.०२
र ८७.०३ मा पन� सवार� साधनका हकमा पचास ��तशत छुट हुनेछ।

(झ)

पैठार�मा अन्तःशुल्क लाग्ने भए प�न केह� तो�क वस्तुको हकम आन्त�र
उत्पादनम अन्त:शुल लाग्न छै न ।

५.

दर घटाउन, बढाउन वा छुट �दन सक्न:
(१)

�च�लत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारले आवश्यकत
अनुसार सालबसाल� आ�थर्क ऐ र �च�लत अन् कानून बमोिजम लगाइएका करको
दर घटाउन, बढाउन वा त्यस् कर आंिशक वा पूणर रुपम छुट �दन सक्ने।

(२)

ु ाफार�हत सावर्ज�न तथा सामुदा�यक सं स्थ,
नेपाल सरकार‚ अथर मन्�ालयल मन
नेपाल सरकार‚ �दे श सरकार‚ स्थानी तहका �नकाय वा नेपाल सरकारको स्वा�मत
भएका सं ग�ठत सं स्थाला यस ऐन बमोिजम लाग्न करको दर घटाउन वा त्यस् कर
आंिशक वा पूणर रुपम छुट �दन सक्ने।

(3)

नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले वैदेिशक ऋण वा अनुदान सहयोगमा स�ालन ग�रन
आयोजनाका ला�ग वा नेपाल सरकार वा लगानी बोडरसँग भएको आयोजना �वकास

सम्झौता बमोिजम प�रयोजना �वकासका ला�ग आयोजना वा आयोजनाल े �नयु� गरेका
ठे केदारको नाममा पैठार� हन
ु े मालवस्तुको पैठार�मा उिल्लिखत शतर्को अधीनमा र

यस ऐन बमोिजम लाग्ने करको दर घटाउन वा त्यस्तो कर आंिशक वा पूणर् र
छुट �दन सक्नेछ

नोटः- यो कर छुट तथा सहु�लयत पुिस्तकामा उिल्लिखतकुनै �वषय �च�लत कर कानुन तथ
ु तथा �नद�िशकामा भएको व्यवस्था लाग
�नद�िशकासँग बािझन गएमा �च�लत कर कानन
हुनेछ ।
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आन्त�र राजस् कायार्लयहरु सम्पक नम्बरह
�स.नं.

कायार्ल

1

ठू ला करदाता कायार्ल

2

टे�लफोन नं.

फ्याक नं.

ह�रहरभवन, ल�लतपुर

01-5010050

01-5010051

मध्मस्तर करदाता कायार्ल बबरमहल, काठमाण्ड

01-4221966

01-4222608

3

आन्त�र राजस् कायार्ल

भ�परु

023-455012

023-456702

4

आन्त�र राजस् कायार्ल

�बराटनगर

021- 530166

021-522717

5

आन्�रक राजस् कायार्ल

धरान

025- 520982

025-528283

6

आन्त�र राजस् कायार्ल

जनकपुर

041-520136

041-520297

7

आन्त�र राजस् कायार्ल

लहान

033-560188

033-560449

8

आन्त�र राजस् कायार्ल

�समरा

053-520930

053-520713

9

आन्त�र राजस् कायार्ल

बीरगन्

051-530275

051-522112

10

आन्त�र राजस् कायार्ल

हेटौडा

057-523101

057-520308

11

आन्त�र राजस् कायार्ल

भरतपरु

056-520106

056-526778

12

आन्त�र राजस् कायार्ल

धनगढ�

091-417460

091-417206

13

आन्त�र राजस् कायार्ल

महेन्�नग

099-521106

099-521106

14

आन्त�क राजस् कायार्ल

पोखरा

061-464449

061-464449

15

आन्त�र राजस् कायार्ल

ल�लतपुर

01-5010199

01-5010010

16

आन्त�र राजस् कायार्ल

भैरहवा

071-520857

071-521763

17

आन्त�र राजस् कायार्ल

नेपालग�

081-520159

081-526209

18

आन्त�र राजस् कायार्ल

भ�परु

01-6617804

01-6616004

19

आन्त�र राजस् कायार्ल

कृष्णनग

076-520627

076-520032

20

आन्त�र राजस् कायार्ल

बुटवल

071-556173

071-550523

21

आन्त�र राजस् कायार्ल

ल�लतपुर-2

01-5536932

01-5536932

22

आन्त�र राजस् कायार्ल

दा�

082-522109

082-520009

23

आन्त�र राजस् कायार्ल

दमक

023- 585752

023-585752

24

आन्त�र राजस् कायार्ल

दमौल�

065 560129

065-560129

25

आन्त�र राजस् कायार्ल

बाग्लु

068- 520129

068-520129

26

आन्त�र राजस् कायार्ल

ट�ाल

01-4439476

01-4439476

27

आन्त�र राजस् कायार्ल

महाराजग�

01-4435738

01-4419264

28

आन्त�र राजस् कायार्ल

बालाजु

01-4389793

01-4389794

29

आन्त�र राजस् कायार्ल

कल�ी

01-5218951

01-5218951

30

आन्त�र राजस् कायार्ल

का�लमाट�

01-5234942

01-5234942

40

�स.नं.

कायार्ल

टे�लफोन नं.

फ्याक नं.

31

आन्त�र राजस् कायार्ल

सुख�त

083- 525172

083-525172

32

आन्त�र राजस् कायार्ल

बाने�र

01-4484671

01-4485543

33

आन्त�र राजस् कायार्ल

पुतल�सडक

01-4255082

01-4243176

34

आन्त�र राजस् कायार्ल

बि�सपुतल�

01-4113690

01-4113690

35

आन्त�र राजस् कायार्ल

चाव�हल

01-4812080

01-4484340

36

आन्त�क राजस् कायार्ल

कोटे�र

01-5199147

01-5199147

37

आन्त�र राजस् कायार्ल

��पुरे�र

01-4230563

01-4230563

38

आन्त�र राजस् कायार्ल

नयाँसडक

01-4266572

01-4266653

39

आन्त�र राजस् कायार्ल

ठमेल

01-4227604

01-4218953

40

आन्त�र राजस् कायार्ल

धु�लखेल

011-490786

011-490786

41

आन्त�र राजस् कायार्ल

ईटहर�

025-581655

025-581655

42

आन्त�र राजस् कायार्ल

जोरपाट�

01-4914190

43

आन्त�र राजस् कायार्ल

कावासोती

078-540501

078-540501

44

आन्त�र राजस् कायार्ल

जुम्ल

087-520552

087-520552

45

आन्त�क राजस् कायार्ल

डडेलधुरा

096-410305

096-410309

41

करदाता सेवा कायार्लयको सम्पकर् नम्
�स.नं.

कायार्लयको ना

टे�लफोन नं

फ्याक नं.

1

करदाता सेवा कायार्ल

ईलाम

027-520112

027- 520112

2

करदाता सेवा कायार्ल

�फ�दम

024-521131

024- 521130

3

करदाता सेवा कायार्ल

�बराटचोक

021-545979

021- 545979

4

करदाता सेवा कायार्ल

धनकुटा

026-520141

026- 520141

5

करदाता सेवा कायार्ल

खाँदवार�

029-560817

029- 560817

6

करदाता सेवा कायार्ल

ब�दर्बा

044-550469

044- 550469

7

करदाता सेवा कायार्ल

उदयपुर

035-421541

035- 421541

8

करदाता सेवा कायार्ल

राज�वराज

031-520267

031- 520267

9

करदाता सेवा कायार्ल

मल�वा

046-520453

10

करदाता सेवा कायार्ल

लुक्ल

038-550142

038- 550142

11

करदाता सेवा कायार्ल

गौर

055-521429

055- 521431

12

करदाता सेवा कायार्ल

लम्क

091-540455

091- 540455

13

करदाता सेवा कायार्ल

पाल्प

075-520117

075- 522042

14

करदाता सेवा कायार्ल

�द�ेल

036-420010

036- 420010

15

करदाता सेवा कायार्ल

गल्छ

010-403233

010- 403233

16

करदाता सेवा कायार्ल

भोजपरु

17

करदाता सेवा कायार्ल

पथर�

18

करदाता सेवा कायार्ल

ओखलढु�ा

19

करदाता सेवा कायार्ल

जले�र

20

करदाता सेवा कायार्ल

लालवन्द

21

करदाता सेवा कायार्ल

कलै या

22

करदाता सेवा कायार्ल

चन्�पु

23

करदाता सेवा कायार्ल

�सन्धुल

24

करदाता सेवा कायार्ल

मन्थल

25

करदाता सेवा कायार्ल

च�रकोट

26

करदाता सेवा कायार्ल

खैरहनी िचतवन

27

करदाता सेवा कायार्ल

गोरखा

28

करदाता सेवा कायार्ल

वेिशसहर
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टे�लफोन नं

29

करदाता सेवा कायार्ल

परासी

30

करदाता सेवा कायार्ल

पुतल�वजार

31

करदाता सेवा कायार्ल

कुश्म

32

करदाता सेवा कायार्ल

तम्घा

33

करदाता सेवा कायार्ल

सन्धीखक

34

करदाता सेवा कायार्ल

तौ�लहवा

35

करदाता सेवा कायार्ल

चकचके-प्यूठा

36

करदाता सेवा कायार्ल

�ीनगर-सल्या

37

करदाता सेवा कायार्ल

गुल�रया

38

करदाता सेवा कायार्ल

साँफेबगर-अछाम

39

करदाता सेवा कायार्ल

�दपायल
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फ्याक नं.

आन्त�रक राजस्व �वभाग अन्तगर्कायार्लयरको कायर्क्
आन्त�रक राजस्व कायार्लय
�स.नं

कायार्लयको ना

१

ठू ला करदाता कायार्ल

२

मध्यमस्तर�य करदाता कायार

कायार्लयको कायर्क
नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले तो केक करदाताहरूको
वा�षर्क कारोबारका आधारमा नेपाल राज्�र ।
नेपाल सरकार, अथर् मन्�ालयले तो केका करदाताहरू
वा�षर्क कारोबारका आधारमा नेपाल राज्�र ।
ताप्ल ेजु, पाँचथर, इलाम िजल्ला र झापा िजल्को
मेचीनगर

३

आन्त�रक राजस्व कायार, भ�परु

नगरपा�लका, कन्काई नगरपा�लक, भ�परु

नगरपा�लका,

अजुर्नधारा नगरपा�लक,

�वतार्मोड

नगरपा�लका, बा�दशी गाउँपा�लका, झापा गाउँपा�लका,
बु�शान्ती गाउँपा�लक,

केचनाकवल गाउँपा�लका ।
झापा

िजल्लाक

दमक

हिल्दवार� गाउँपा�लक,
नगरपा�लका,

र

िशवसताक्ष

४

आन्त�रक राजस्व कायार, दमक

नगरपा�लका, गौरादह नगरपा�लका, कमल गाउँपा�लका र

५

आन्त�रक राजस्व कायार, �वराटनगर

मोर� िजल्ला 

गौर�ग� गाउँपा�लका ।

धनकुटा, भोजपरु , सं खुवासभा, ते�थुम िजल्ला र सुनसर�
६

आन्त�रक राजस्व कायार, धरान

िजल्लाको धरान

उपमहानगरप�लका

र

बराह

नगरपा�लकाको वडा नं. १ देिख ७ सम् ।
स�र�, �सराहा, उदयपुर, ओखलढु�ा, खोटा� र सोलुखुम्बु

७

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान

८

आन्त�रक राजस्व कायार, जनकपुर

�सन्धुल, सलार्ह, धनषु ा र महो�र� िजल्ला 

९

आन्त�रक राजस्व कायार, �समरा

रौतहट र बारा िजल्ला 

१०

आन्त�रक राजस्व कायार, वीरग�

पसार् िजल्ला

११

आन्त�रक राजस्व कायार, धु�लखेल

िजल्ला 

का�पे ला�ोक,
िजल्ला 
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रामेछाप,

दोलखा

र

�सन्धुपाल्चो

�स.नं
१२

कायार्लयको ना
आन्त�रक राजस्व कायार, भ�पुर

कायार्लयको कायर्क
भ�पुर िजल्ला 
ल�लतपुर महानगरपा�लकाको वडा नं. १, २, ३, ४,

१३

आन्त�रक राजस्व कायार, ल�लतपुर- १ ५, १०, ११, १३, १८, १९, २०, २१, २२ र
२५ ।
ल�लतपुर महानगरपा�लका वडा नं. ६, ७, ८, ९, १२,
१४, १५, १६, १७, २३, २४, २६, २७, २८ र २९

१४

आन्त�रक राजस्व कायार, ल�लतपुर- २ तथा

गोदावर�

नगरपा�लका, महाल�मी

कोन्ज्योसोम गाउँपा�ल,

नगरपा�लका,

बाग्मती गाउँपा�लका र

महा�ाल गाउँपा�लका ।
१५

आन्त�रक राजस्व कायार, हेट�डा

मकवानपुर िजल्ला 

१६

आन्त�रक राजस्व कायार, िचतवन

िचतवन िजल्ला 

१७

आन्त�रक राजस्व कायार, दमौल�

तनहुँ, गोरखा, लम्ज� र मनाङ िजल्ला 

१८

आन्त�रक राजस्व कायार, बाग्लु

बाग्लु, पवर्, म्याग्द� रमुस् िजल्ल ।

१९

आन्त�रक राजस्व कायार, पोखरा

स्याङ्जा र कास्क� िजल्
रुपन्देह� िजल्लाको �स�ाथर् नगर नगरपा, �तलो�मा
नगरपा�लकाको वडा नं ५ दे िख १७ सम्, देवदह
नगरपा�लकाको वडा नं १ देिख ४ र वडा नं. ११ र
१२,

लुिम्बनी सांस्कृ�तक नगरपा�ल,

गाउँपा�लका,
२०

आन्त�रक राजस्व कायार, भै रहवा

गाउँपा�लका,
गाउँपा�लका,
गाउँपा�लका,

क�न

गाउँपा�लका,

मचर्वार� गाउँपा�लक,
ओमस�तया
रो�हणी

गाउँपा�लका,

गाउँपा�लका,

गैडहवा
कोटह�माई
मायादे वी
रो�हणी
सम्र�माई

गाउँपा�लका, �सयार� गाउँपा�लका र शु�ोधन गाउँपा�लका

र नवलपरासी िजल्लाको राम�ाम नगरपा�लक, सुस्ता
गाउँपा�लका,

पाल्ह�नन्दन गाउँपा�ल,

गाउँपा�लका, सरावल गाउँपा�लका ।
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�तापपरु

�स.नं

कायार्लयको ना

कायार्लयको कायर्क
पाल्प र गुल्मी िजल्, रुपन्देह� िजलको बुटवल
उपमहानगरपा�लका, दे वदह नगरपा�लकाको वडा नं. ५
देिख

२१

आन्त�रक राजस्व कायार, बुटवल

१०,

सै नामैना

नगरपा�लकाको

वडा

नगरपा�लका
नं.१

देिख

तथा
४

�तलो�मा

सम्म क�न

गाउँपा�लका र शु�ोधन नगरपा�लका तथा नवलपरासी

िजल्लाको सुनवल नगरपा�लका तथा बदर्घा
नगरपा�लका ।
२२

आन्त�रक राजस्व कायलय, कृष्णनग

२३

आन्त�रक राजस्व कायार, दाङ

२४

आन्त�रक राजस्व कायार, नेपालग�

बाँके र ब�दर्या िजल्ला

२५

आन्त�रक राजस्व कायार, सुख�त

सुख�त, दै लेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला िजल्ल

२६

आन्त�रक राजस्व कायार, धनगढ�

कैलाल� िजल्ला 

२७

आन्त�रक राजस्व कायार, महेन्�नग

क�नपरु िजल्ला 

२८

आन्त�रक राजस्व कायार, नयाँसडक

२९

आन्त�रक रजस्व कायार्, पुतल�सडक

३०

आन्त�रक राजस्व कायार, ��पुरे�र

क�पलवस्तु र अघार्खाँची िजल्ल
दाङ, रोल्प, रुकु (पूव� भाग), रुकुम पि�, सल्यान र
प्यूठान िजल्ला

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १९, २२, २३ र
२४ ।
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १, २८ र २९ ।
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ११, १२, २० र
२१ ।
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ३ र २६ टोखा

३१

आन्त�रक राजस्व कायार, महाराजग�

नगरपा�लका वडा नं. १ देिख ७ र बुढा�नलकण्ठ
नगरपा�लका वडा नं. १ देिख ७ ।
काठमाड�

३२

आन्त�रक राजस्व कायार, बालाजु

महानगरपा�लका

वडा

नं.

१६,

तारके�र

नगरपा�लका, टोखा नगरपा�लका वडा नं. ८ देिख ११ र
रसुवा िजल्ला 

३३

आन्त�रक राजस्व कायार, ट�ाल

३४

आन्त�रक राजस्व कायार, ठमेल

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. २, ४ र ५ ।
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १७, १८, २५ र
२७ ।
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कायार्लयको ना

कायार्लयको कायर्क
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ७ र बुढा�नलकण्ठ

३५

आन्त�रक राजस्व कायार, चाब�हल

३६

आन्त�रक राजस्व कायार, ब�ीसपुतल�

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ८, ९ र ३० ।

३७

आन्त�रक राजस्व कायार, बाने�र

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १० र ३१ ।

३८

आन्त�रक राजस्व कायार, कोटे�र

३९

आन्त�रक राजस्व कायलय, का�लमाट�

नगरपा�लका वडा नं ८ देिख १३ ।

काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ३२ र कागे�र�
मनहरा नगरपा�लका वडा नं. ७ देिख ९ ।
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १३ र १४,
दिक्षणकाल� नगरपा�लका र �क�तर्पुर नगरपा�लक
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. १५, नागाजुर्न

४०

आन्त�रक राजस्व कायार, कल�ी

नगरपा�लका, चन्��गर� नगरपा�लका तथा धा�दङ र
नुवाकोट िजल्ल
सुनसर� िजल्लाको इटहर� उपमहानगरपा�लक, बराह
नगरपा�लकाको वडा नं. ८ देिख ११, इनरुवा

४१

आन्त�रक राजस कायार्ल, इटहर�

नगरपा�लका, दुहबी नगरपा�लका, रामधुनी नगरपा�लका,
दे वानग� गाउँपा�लका, कोशी गाउँपा�लका, गढ�

गाउँपा�लका, बजुर् गाउँपा�लक, भो�ाहा गाउँपा�लका र

ह�रनगरा गाउँपा�लका ।
४२

आन्त�रक राजस कायार्ल, कावासोती

नवलपरासी (बदर्घाट सुस्ता पूवर्) िजल्

४३

आन्त�रक राजस कायार्ल, जुम्ल

जुम्ल, मुग ु र का�लकोट िजल्ला 

४४

आन्त�रक राजस कायार्ल, डडेल्धरा

दाच ुर्ल, बैतडी, डोट�, अछाम, बझाङ, बाजरु ा र
डडेल्रध ा िजल्ला 
काठमाड� महानगरपा�लका वडा नं. ६, गोकण��र

४५

आन्त�रक राजस कायार्ल, जोरपाट�

नगरपा�लका, श�रापरु नगरपा�लका र कागे�र� मनहरा
नगरपा�लका वडा नं. १ देिख ६ सम् ।
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करदाता सेवा कायार्लयर
�स.नं
१
२
३
४
५
६
७
८

कायार्लयको ना
करदाता सेवा
कायार्ल, इलाम
करदाता सेवा
कायार्ल, �फ�दम
करदाता सेवा
कायार्ल, खाँदबार�
करदाता सेवा
कायार्ल, धनकुटा
करदाता सेवा
कायार्ल, उदयपुर
करदाता सेवा
कायार्ल, लुक्ल
करदाता सेवा
कायार्ल, राज�वराज
करदाता सेवा
कायार्ल, पाल्प

कायार्लयको कायर्क

तालुक आन्त�रक राजस कायार्ल

इलाम िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, भ�परु ।

ताप्ल ेजुङ र पाँचथर िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, भ�परु ।

सं खुवासभा िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायलय, धरान ।

ते�थुम र धनकुटा िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, धरान ।

उदयपुर िजल्ल ।

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान ।

सोलुखुम्बु िजल्लाक

खुम्बुपासाङल्या गाउँपा�लका ।

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान ।

स�र� िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान ।

पाल्पा िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, बुटवल ।

कैलाल� िजल्लाक �टकापरु ,
भजनी, जानक�, जोशीपुर बदर्गो�रया
९

करदाता सेवा
कायार्ल, लम्क

गाउँपा�लका, मोहन्या

गाउँपा�लका, घोडाघोडी

आन्त�रक राजस्व कायार, धनगढ� ।

नगरपा�लका र लम्क�चुहा
नगरपा�लका ।
१०
११
१२

करदाता सेवा
कायार्ल, गल्छ
करदाता सेवा
कायार्ल, �द�ेल
करदाता सेवा
कायार्ल, भोजपरु

धा�दङ र नुवाकोट िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, कल�ी

खोटाङ िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान

भोजपुर िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, धरान
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कायार्लयको ना

कायार्लयको कायर्क

तालुक आन्त�रक राजस कायार्ल

मोरङ िजल्लाको बेलबार�
१३

करदाता सेवा

नगरपा�लका, सुन्दर हर�चा

कायार्ल, �वराटचोक

नगरपा�लका र केराबार�

आन्त�रक राजस्व कायार, �वराटनगर

गाउँपा�लका ।

मोरङ िजल्लाको लेट�
नगरपा�लका, पथर� श�न�रे
१४

करदाता सेवा

नगरपा�लका, उलार्बार�

कायार्ल, पथर�

नगरपा�लका, कानेपोखर�

आन्त�रक राजस्व कायार, �वराटनगर

गाउँपा�लका र �मक्लाजुङ
गाउँपा�लका ।

ओखलढु�ा िजल्ला र सोलुखुम्ब
िजल्लाको सोलु दुधकुण्
नगरपा�लका, दुधकोशी
१५

करदाता सेवा
कायार्ल, ओखलढु�ा

गाउँपा�लका, दुधकौिशका

गाउँपा�लका, नेचा सल्यान

गाउँपा�लका, महाकुलुङ

आन्त�रक राजस्व कायार, लाहान

गाउँपा�लका, �लखु�पके

गाउँपा�लका र सोताङ

गाउँपा�लका ।

महो�र� िजल्लाको ब�दर्बा
१६

करदाता सेवा

नगरपा�लका, गौशाला नगरपा�लका

कायार्ल, ब�दर्बा

र धनुषा िजल्लाको �म�थला

आन्त�रक राजस्व कायार, जनकपरु

नगरपा�लका ।
१७

करदाता सेवा
कायार्ल, �सन्धुल

आन्त�रक राजस्व कायार, जनकपरु

�सन्धुल� िजल्ला
महो�र� िजल्लाको जल े�र
नगरपा�लका, लोहारप�ी

१८

करदाता सेवा

नगरपा�लका, रामगोपालपरु

कायार्ल, जले�र

नगरपा�लका, मनरािशसवा
नगरपा�लका, म�टहानी

नगरपा�लका, भँगाहा नगरपा�लका,
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तालुक आन्त�रक राजस कायार्ल

बलवा नगरपा�लका, औरह�
नगरपा�लका, एकडारा

गाउँपा�लका, सोनमा गाउँपा�लका,
साम्सी गाउँपा�लक, महो�र�

गाउँपा�लका र �पपरा
गाउँपा�लका ।

सलार्ह� िजल्लाको �वा
नगरपा�लका, ह�रपूवार् नगरपा�लक,
बलरा नगरपा�लका, गोडै ता
नगरपा�लका, च�घ�ा
गाउँपा�लका, धनकौल

१९

करदाता सेवा
कायार्ल, मल�वा

गाउँपा�लका, �म्हपुर� गाउँपा�लक,

रामनगर गाउँपा�लका, �वष्ण

आन्त�रक राजस्व कायार, जनकपरु

गाउँपा�लका, कौडेनी गाउँपा�लका,

पसार् गाउँपा�लक, बसब�रया
गाउँपा�लका, क�वलासी

नगरप�लका र चन्�नग
गाउँपा�लका ।

सलार्ह� िजल्लाको ग्ती
२०

करदाता सेवा
कायार्ल, लालबन्द

नगरपा�लका, ह�रवन नगरपा�लका,
लालबन्द� नगरपा�लक, ई�रपरु

आन्त�रक राजस्व कायार, जनकपरु

नगरपा�लका, ह�रपुर नगरपा�लका
र बरहथवा नगरपा�लका ।
रौतहट िजल्लाको चन्�पु
नगरपा�लका, बृन्दावन

२१

करदाता सेवा
कायार्ल, चन्�पु

नगरपा�लका, कटह�रया
नगरपा�लका, फतुवा �वजयपुर

आन्त�रक राजस्व कायार, �समरा

नगरपा�लका, गरडा नगरपा�लका,
ु रा
गढ�माई नगरपा�लका र गज
नगरपा�लका ।

२२

करदाता सेवा

रौतहट िजल्लाको गौर

कायार्ल, गौर

नगरपा�लका, बोधीमाई
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कायार्लयको ना

कायार्लयको कायर्क

तालुक आन्त�रक राजस कायार्ल

नगरपा�लका, दे वाह� गोनाह�
नगरपा�लका, माधव नारायण
नगरपा�लका, मौलापुर
नगरपा�लका, ईशनाथ
नगरपा�लका, परोहा नगरपा�लका,
राजपुर नगरपा�लका, राजदे वी
नगरपा�लका, दुगार् भगवती
गाउँपा�लका र यमुनामाई

गाउँपा�लका ।

बारा िजल्लाको पचरौता
नगरपा�लका, �स�ौनगढ
नगरपा�लका, सुवणर् गाउँपा�लक,
दे वताल गाउँपा�लका, आदशर्

२३

करदाता सेवा
कायार्ल, कलै या

कोटवाल गाउँपा�लका, �व�ामपरु
गाउँपा�लका, फेटा गाउँपा�लका,

आन्त�रक राजस्व कायार, �समरा

कलै या उपमहानगरपा�लका,
महागढ�माई नगरपा�लका, करै माई

गाउँपा�लका, बारागढ� गाउँपा�लका
र �शौनी गाउँपा�लका ।
२४
२५

करदाता सेवा
कायार्ल, मन्थल
करदाता सेवा
कायार्ल, च�रकोट

रामेछाप िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, धु�लखेल

दोलखा िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, धु�लखेल

िचतवन िजल्लाको का�लका
२६

करदाता सेवा

नगरपा�लका, खैरहनी नगरपा�लका,

कायार्ल, खैरहनी

र�नगर नगरपा�लका र रा�ी

आन्त�रक राजस्व कायार, भरतपरु

नगरपा�लका ।
२७
२८

करदाता सेवा
कायार्ल, गोरखा
करदाता सेवा
कायार्ल, बेसीशहर

गोरखा िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, दमौल�

मना� र लम्ज� िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, दमौल�
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२९
३०
३१
३२
३३

कायार्लयको ना

कायार्लयको कायर्क

करदाता सेवा

नवलपरासी (बदर्घाट सुस्ता पि�म
आन्त�रक राजस्व कायार, भै रहवा
िजल्ला 

कायार्ल, परासी ।
करदाता सेवा
कायार्ल, पुतल�बजार
करदाता सेवा
कायार्ल, कुश्म
करदाता सेवा
कायार्ल, तम्घा
करदाता सेवा
कायार्य, सिन्धखक

तालुक आन्त�रक राजस कायार्ल

स्याङ्जा िजल्ल

आन्त�रक राजस्व कायार, पोखरा

पवर्त िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, बाग्लु

गुल्मी िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, बुटवल

अघार्खाँची िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, कृष्णनग

क�पलवस्तु िजल्लाको क�पलवस्
नगरपा�लका, बु�भू�म
३४

करदाता सेवा

नगरपा�लका, वाणग�ा

कायार्ल, तौ�लहवा

नगरपा�लका, मायादे वी

आन्त�रक रास्व कायार्, कृष्णनग

गाउँपा�लका, यशोधरा गाउँपा�लका

र शु�ोधन गाउँपा�लका ।
करदाता सेवा
३५

कायार्ल, चकचके,

प्युठान र रोल्पा िजल्ल

आन्त�रक राजस्व कायार, दाङ

प्युठा
करदाता सेवा
३६

कायार्ल, �ीनगर,
सल्या

३७

करदाता सेवा
कायार्ल, गुल�रया

सल्या, रुकुम (पूवर्) रकुम
(पि�म) िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, दाङ

ब�दर्या िजल्ला

आन्त�रक राजस्व कायार, नेपालगन्

अछाम र बाजुरा िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, डडेल्धुर

डोट� िजल्ला 

आन्त�रक राजस्व कायार, डडेल्धुर

करदाता सेवा
३८

कायार्ल, साँफेबगर,
अछाम

३९

करदाता सेवा
कायार्ल, �दपायल
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नोट : �म�त २०७७।३।८ को नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� स्थापना ग�रने �नणर्य भएक ३१
करदाता सेवा कायार्लयहरूमध्ये के�ह स्थापना भएका र के�ह स्थापनाको �ममा रहेका 
•

ठू ला करदाता कायार्लय सा�बक मुल्य अ�भवृ�� कर �वभागमा वा�षर्क र ५ करोड भन्दा बढ� क
योग् कारोबार गन� करदाताको कर पर�क्षणहुने व्यवस्था ग�रएको �थयो । �वभाग एक�
भएप�छ रु१० करोडभन्दा बढ� कारोबार हुने करदाताको कर पर�क्षण �वभागबाटै हुने �ब
�मलाइयो । २०६० माघ १ गतेदेिख ठू ला करदाता कायार्लय स्थापना ग�रयो । हाल यो कायार्ल य
वा�षर्क रु८० करोडभन्दा बढ� क योग्य कारोबार गन� करदाताको कर �शासन गदर्छ । ठूल
करदाता कायार्लय ल�लतपुरमा रहेको छ 

•

मध्यमस्तर�य करदाता कायार: २०७५

�ावणदेिख

वा�षर्क

र४०

करोडभन्दा बढ� रु८०

करोडसम्म कारोबार भएका करदाताको कर �शासन गनर ् यो कायार्लय स्थापना ग ।
मध्यमस्तर�य करदाता कायार्लय काठमाड�मा रहेको 
•

आन्त�रक राजस्व कायार: �वभाग एक�कृत हुँदा आन्त�रक राजस्व कायार्लयको संख२२ �थयो ।
२०७७ साल असारसम्म आइपुग्दामुलुकभर रहेका आन्त�रक राजस्व कायार्लयको स४३ पुगेको
छ । यी कायार्लयबाट वा�षर्क ४० करोडसम्म कारोबार गन� करदाताको कर �शासन हुने
गदर्छ 

•

करदाता सेवा कायार्ल: कर पर�क्षण र अनुसन्धान को कामबाहेक करदाता द, कर स�लन र
करदाता सेवा सम्बन्धी कायर् गनर् �व.२०६६ देिख करदाता सेवा कायार्लय स्थापना गनर् था�लए
ु ेको छ ।
हो । २०७७ साल असारसम्ममाकरदाता सेवा कायार्लयकोसं ख्य ३९ पग
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