कर छु ट पाउने सं स्था सम्बन्धमा कर कानूनमा भएको
व्यवस्था सम्बन्धी
सामान्य जानकारी
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सं क्षिप्तमा
➢

कर छु टको सुववधा उपभोग गनन चाहने सं स्थाले आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयबाट कर
छु टको प्रमाण पत्र प्राप्त गरे को हुन ु पने ।

➢

कर छु ट पाउने सं स्थाले प्राप्त गरे को चन्दा, उपहार, तथा प्रततफल प्राप्त गने वा प्रततफलको आस नगरी कर छु ट पाउने
सं स्थाको कायनसंग प्रत्यि रुपले सम्बक्षन्धत अन्य योगदानहरु मात्र कर छु ट हुने रकम हुने ।

➢

प्रत्येक आय वर्न समाप्त भए पश्चात छ मवहनातभत्र कर छु टको प्रमाण पत्र सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलय वा
करदाता सेवा कायानलयबाट नवीकरण गराउनु पने ।

➢

कर छु टको प्रमाण पत्र तनवकरण नगराएको वा नयााँ कर छु टको प्रमाण पत्र प्राप्त नगरे को सं स्थाले कर छु टको सुववधा
नपाउने ।

➢

करछु ट प्रमाण पत्र प्राप्त गरे को संस्थाले प्रत्येक आय वर्नको लातग लेखापररिण प्रततवेदन तथा ववत्तीय वववरण सं लग्न
गरी सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयमा आय वववरण पेश गनुन पने।

➢

कर छु ट हुने भतनएको रकम वाहेकको अन्य आम्दानी भएमा उक्त रकममा आयकर ऐन,2058 बमोक्षजम कर गणना
गरी वकस्ताबन्दी कर तथा कर दाक्षखला गनुन पने र भुक्तानीमा कर कट्टी हुने प्रत्येक रकममा कर कट्टी (TDS) गरी कर
कट्टी वववरण सवहत तोवकएको म्यादतभत्र सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयमा दाक्षखला
गनुन पने । यसरी दाक्षखला गनुन पने कर तथा कर वववरण दाक्षखला नगरे मा वा तोवकएको समय सीमा भन्दा ढीला
दाक्षखला गरे मा आयकर ऐन,2058 बमोक्षजमको शुल्क, ब्याज तथा जररवाना समेत लाग्ने ।

➢

करछु ट प्रमाण पत्र प्राप्त गरे को संस्थाले मूल्य अतभवृवि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कायन गरे मा मूल्य अतभवृवि करमा
दतान भई कर वीजक जारी गरी उक्त वस्तु वा सेवा प्रदान गनुन पने तथा मूल्य अतभवृवि कर ऐन,2052 र
तनयमावली,2053 मा भएको व्यवस्था बमोक्षजम गनुन पने । मूल्य अतभवृवि कर ऐन,2052 र तनयमावली,2053 मा
भएको व्यवस्था को पालना नगरे मा मूल्य अतभवृवि कर ऐन,2052 बमोक्षजमको शुल्क, ब्याज, थप दस्तुर तथा
जररवाना समेत लाग्ने ।

➢

आय वववरण, अतिम कर कट्टी वववरण, अनुमातनत कर वववरण तथा मू.अ.करमा दतान भएको हकमा मू.अ.कर वववरण
ववधुतीय माध्यबाट सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलयमा पेश गनुन पने ।

1. पृष्ठभूतम:
ु ले समाज कल्याण र परोपकारी कायन गने उद्देश्यले स्थापना भएका सामाक्षजक धातमनक
कुनै पतन मुलक
शैक्षिक तथा परोपकारी सं स्थाहरुलाई सं रिण तथा सम्बधनन गनन त्यस्ता सं स्थाहरुको कारोबार तथा
आयमा कर छु ट ददने नीतत अवलम्बन गरे को पाइन्छ । उक्त नीतत अनुरुप नेपालमा पतन प्रचतलत
कानुन बमोक्षजम नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सावनजतनक प्रकृततका सामाक्षजक, धातमनक,
शैक्षिक, परोपकारी सं स्थाहरु तथा समाज कल्याण पररर्दबाट स्वीकृतत तलई सं चालनमा रहे का गैर
सरकारी सं स्था तथा अन्तरानविय गैर सरकारी सं स्थाहरुको सं रिण तथा सम्बधनन गने उद्देश्यले
प्रचतलत कर कानुन बमोक्षजम ती सं स्थाको कारोबार तथा आयमा कर छु ट ददने व्यवस्था गरे को छ ।
आयकर ऐन,2058 ले सामाक्षजक न्याय, राज्यको सामाक्षजक दावयत्व र कल्याणकारी राज्यको

प्रचतलत मान्यताको आधारमा केवह सामाक्षजक र परोपकारी सं घसं स्था र केवहं ववशेर् प्रकारका सं स्था
वा तनकायलाई कर छु ट सं स्थाको रुपमा मान्यता ददई ती सं घ सं स्था वा तनकायका सबै वा कुनै
ववशेर् प्रकारको आयमा ऐन बमोक्षजम कर छु ट हुने र त्यस्ता सं स्थालाई कर छु टको प्रमाण पत्र प्रदान
गररने व्यवस्था गरे को छ ।कर छु ट प्रमाण पत्र प्राप्त गरे को सं स्थाको कर छु ट हुने आयमा कर
नलाग्ने व्यवस्था गरी त्यस्ता सं स्थाहरुलाई समेत करको दायरामा भने ल्याउने मनसाय ऐनमा रहे को
छ ।यस अथनमा सं स्था आफैमा कर छु ट हुने सं स्था नभई सामान्य कर छु ट हुने सं स्थाको उद्देश्य
अनुसार प्राप्त हुने चन्दा, अनुदान, उपहार लगायत ऐनको दफा 10 को खण्ड (छ) मा उक्षल्लक्षखत
आयमा मात्र कर छु ट हुने व्यवस्था छ।कर छु ट हुने सं स्थाले प्राप्त गने चन्दा र उपहार वाहे कका
ब्याज आम्दानी, बहाल आम्दानी जस्ता लगानीबाट हुने आय तथा प्रततस्पधान गरी वा अन्य कुनै
माध्यमबाट प्राप्त गरे का प्रततफल जस्ता व्यावसावयक कायनबाट प्राप्त हुने आम्दानी भने कर छु ट
हुाँदैन ।
2. पररभार्ा
आयकर ऐन २०५८ दफा 2 को खण्ड (ध) कर छु ट पाउने सं स्थाको सम्वन्धमा दे हायवमोक्षजम
व्यवस्था गरे को छ ।
२.1 आयकर ऐन २०५८ बमोक्षजम कर छु ट पाउने सं स्थाको रुपमा आन्तररक राजस्व ववभाग वा
अन्तगनतका कायानलयहरुमा दतान भएका नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सावनजतनक
प्रकृततका सामाक्षजक, धातमनक, शैक्षिक वा परोपकारी सं स्था र सदस्यहरुले लाभ नतलने गरी
सामाक्षजक वा खेलकुद सम्बन्धी सुववधा प्रविनन गने उद्देश्यले गठन भएका अव्यवसायी
(एमेच्योर) खेलकुद सं स्थालाई कर छु ट पाउने सं स्था मातनने छ ।
2.2 त्यसैगरी तनवानचन आयोगमा दतान भएको राजनीततक दललाई समेत कर छु ट पाउने सं स्था
मातनने छ। तनवानचन आयोगमा दतान भएको राजनीततक दलले कर छु टको लातग आन्तररक
राजस्व कायानलयमा दतान नगरी स्वतः कर छु टको सुववधा उपभोग गनन पाउने छन् ।
२.४ नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सावनजतनक प्रकृततका सामाक्षजक, धातमनक, शैक्षिक वा
परोपकारी सं स्था र सदस्यहरुले लाभ नतलने गरी सामाक्षजक वा खेलकुद सम्बन्धी सुववधा
प्रविनन गने उद्देश्यले गठन भएका अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद सं स्थाले सम्बक्षन्धत
आन्तररक राजस्व कायानलयमा दतान भएपतछ वा कायानलयबाट स्वीकृतत प्राप्त गरे पतछ मात्र कर
छु टको सुववधा उपभोग गनन पाउने छन् ।
2.5 कर छु ट पाउने सं स्थाको उद्देश्य अनुसार कायन सम्पन्न हुाँदा वा कुनै व्यक्षक्तद्वारा त्यस्तो
सं स्थालाई प्रदान गररएको सम्पक्षत्त वा सेवा वापतको कुनै भुक्तानी गदान वाहे क कर छु ट हुने वा
कर छु ट पाएको कुनै सं स्थाले आफ्नो सम्पक्षत्त र आफूले प्राप्त गरे को रकमबाट कुनै व्यक्षक्त
ववशेर्लाई कुनै व्यक्षक्तगत फाइदा पुयानएको भए त्यस्तो सं स्थाले कर छु टको सुववधा प्राप्त गनन
सक्दै न ।

2.6 आयकर ऐन,2058 बमोक्षजम कर छु ट हुने सं स्थालाई मूख्यत दुई प्रकारमा उल्लेख गररएको
छ। प्रथम: कर छु ट हुने सं स्था र दद्वतीय: कर छु टको आय हुने सं स्था । पवहलो अवस्थाको
सं स्था कर छु ट सं स्थाको पररभार्ामा पने ववततकै स्वत: कर छु टको सुववधा उपभोग गनन पाउने
र दोश्रो अवस्थाको सं स्था कर छु ट सं स्थाको पररभार्ातभत्र परे पतन सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व
कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयबाट कर छु टको प्रमाण पत्र प्राप्त गरे पश्चात मात्र कर
छु टको सुववधा उपभोग गनन पाउने हुन्छ ।
2.7 तनवानचन आयोगमा दतान भएका राजतनततक दल कर छु ट पाउने सं स्थाको पररभार्ातभत्र परे को
कारणले स्वत: कर छु टको सुववधा उपभोग गनन पाउने सं स्था हुन भने नाफा नकमाउने
उद्देश्यले स्थापना भएका सावनजतनक प्रकृततका सामाक्षजक, धातमनक, शैक्षिक वा परोपकारी सं स्था
र सामाक्षजक वा खेलकुद सम्बक्षन्ध सुववधा प्रविनन गने उद्देश्यले गठन भएको अव्यवसायी
(एमेच्योर) वा सावनजतनक प्रकृततका खेलकुद सं स्थाहरुलाई ऐनले कर छु ट सं स्थाको रुपमा
मान्यता ददए पतन ती सं स्थाले सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलयबाट कर छु ट सं स्थाको
प्रमाण पत्र प्राप्त गरे पतछ मात्र कर छु टको सुववधा उपभोग गनन पााँउछन ।तर कर छु ट हुने वा
कर छु ट पाएको कुनै सं स्थाले आफ्नो सम्पक्षत्त र आफूले प्राप्त गरे को रकमबाट कुनै व्यक्षक्त
ववशेर्लाई कुनै व्यक्षक्तगत फाईदा पुयानएको भए त्यस्तो सं स्थाले कर छु टको सुववधा प्राप्त गने
सक्दै न ।
3. कर छु ट हुने रकम
आयकर ऐन २०५८ दफा 10 को खण्ड (छ) मा कर छु ट पाउने सं स्थाले दे हाय वापत प्राप्त गरे को
रकममा मात्र कर छु ट हुने व्यवस्था छ ।
•

कर छु ट पाउने सं स्थाले प्राप्त गरे को चन्दा, उपहार,

•

प्रततफल प्राप्त गने वा प्रततफलको आस नगरी कर छु ट पाउने सं स्थाको कायनसंग प्रत्यि रुपले
सम्बक्षन्धत अन्य योगदानहरु ।

•

कर छु ट पाउने सं स्थाले प्राप्त गरे को चन्दा, उपहार, अनुदान, सदस्यता शुल्क वा सरकारी/गैर
सरकारी (स्वदे शी वा ववदे शी) सं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम जस्ता प्रततफल प्राप्त गने वा
प्रततफलको आस नगरी कर छु ट पाउने सं स्थाको कायनसंग प्रत्यि रुपले सम्बक्षन्धत अन्य
योगदानहरु बाहे कका व्याज आम्दानी, बहाल आम्दानी, लगानीबाट हुने आय तथा प्रततष्पधान गरी
वा अन्य कुनै व्यवसावयक कायनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर छु ट हुने छै न ।

4. दतान सम्बन्धी व्यवस्था:
कर छु ट पाउने सं स्थाले सम्बक्षन्धत िेत्रको आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयमा
तोवकए बमोक्षजमका कागजात सं लग्न गरी स्थायी लेखा नम्बरको लातग ववधुतीय माध्यमबाट तनवेदन ददई
स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गनन सवकन्छ ।

5. कर छु ट प्राप्त गनन अवलम्बन गनुन पने प्रकृया:
5.1 कर छु ट पाउने सं स्थाले कर छु टको लातग दे हाय बमोक्षजमको वववरण सं लग्न गरी सम्बक्षन्धत
आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयमा तनवेदन ददनु पने :
•

सं स्था दतानको प्रमाण पत्रको प्रतततलवप,

•

सं स्था गठन सम्बन्धी ववधानको प्रतततलवप,

•

स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को प्रतततलवप र

•

लेखापररिणको प्रततवेदन भए सो को प्रतततलवप ।

5.2 उक्त आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयले आवश्यक जााँचबुझ गरी

कर

छु ट पाउने सं स्थाको रुपमा दतान गरी प्रमाण पत्र ददनेछ ।
5.3 कर छु ट पाउने सं स्थातभत्र पने कुनै तनकायलाई दतान गनुन नपने गरी ववभागले तोक्न सक्नेछ।
5.4 कर छु टको प्रमाण पत्र प्राप्त गरे को सं स्थाले दे हायको शतनहरु पालना गनुन पदनछ;
5.4.1

कुनै कर छु ट भएको सं स्थाको आय मध्ये आयकर ऐन,2058 को दफा 10 को

खण्ड (छ) को उपखण्ड (1) अनुसार कुनै व्यक्षक्तले सो सं स्थालाई ददएको चन्दा, उपहार
ाँ
र उपखण्ड (2) अनुसार कुनै व्यक्षक्तले प्रततफलको आस नागरी त्यस्तो सं स्थाको कायनसग
प्रत्यि रुपले सम्बक्षन्धत कायनको लातग सो सं स्थालाई प्रदान गरे को रकम वा अन्य
योगदानहरुमा मात्र कर छु ट हुने।सो वाहे कको अन्य कुनै पतन प्रकारको आयमा कर
छु ट नहुने ।
5.4.2 प्रत्येक आतथनक वर्नको लेखापररिण भएको ववत्तीय वववरण सवहतको आय वववरण
सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलमा आय वर्न समाप्त
भएको तमततले छ मवहना तभत्र पेश गनुन पने ।
5.4.3

कर छु ट प्राप्त सं स्थाले कुनै व्यक्षक्तलाई ददएको भुक्तानीमा पाररश्रतमक, वहाल वा

भाडा,

ब्याज, सेवा शुल्क, रोयल्टी वा ठे क्का वा करार वापतको भुक्तानी जस्ता

ऐन

बमोक्षजमको कर कट्टी हुने भुक्तानी समावेश रहे को भए त्यस्तो भुक्तानीमा आयकर
ऐन,2058 को दफा 87, 88, 88क, 89 वा 95क. बमोक्षजम अतिम कर कट्टी गरी
अतिम कर कट्टीको रकम र अतिम कर कट्टी वववरण सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व
कायानलयमा दाक्षखला गनुन पने ।
5.4.4 त्यस्तो सं स्थाको लेखापररिण गने लेखापररिकले लेखा पररिण प्रततवेदनमा सो
सं स्थाले आयकर ऐन,2058 बमोक्षजम अतिम कर कट्टी गरे को वा नगरे को र सं स्थाको

उद्येश्य अनुसारको मात्र कायन गरे को वा नगरे को ववर्यमा वकटानीसाथ उल्लेख गरे को
हुन ु पने ।
5.4.5 त्यस्तो सं स्थाको ववधानमा उल्लेख भएको उद्देश्य ववपररतको वा ववधानमा उल्लेख
नभएको कायन गनन नपाउने ।
5.4.6 करयोग्य कारोबार गने व्यक्षक्त तथा सं स्थासाँग प्रततस्पधान गरी प्राप्त गरे को अनुदानलाई
कर छु टको रकमको रुपमा मान्यता नहुने ।

6. कर छु टको प्रमाण पत्र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था:
6.1 कर छु टको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को कर छु ट पाउने सं स्थाले वर्ेतन आय वर्न समाप्त भएको
तमततले ६ मवहना तभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र नववकरण गराउन तनवेदन ददनु पदनछ ।
6.2 तनवेदनसाथ अक्षघल्लो आय वर्नको आय वववरण वावर्नक रुपमा दाक्षखला गनुप
न दनछ । साथै अतिम
कर कट्टी गरे को वववरण र कर रकम समयमा दाक्षखला गनुन पदनछ ।
6.3 कर छु टको प्रमाण पत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छु ट प्राप्त गरे को सं स्थाले कर छु टको सुववधा
उपयोग गनन पाउने छै न ।
6.4 कर छु ट पाउने सं स्थाले अतनवायन रुपमा लेखा परीिण गराई आय वववरणहरु वावर्नक रुपमा
पौर् मसान्त तभत्र दाक्षखला गनुन पदनछ । त्यस्ता सं स्थाले कर छु ट हुने आयका अततररक्त अन्य
कर लाग्ने आय आजनन गरे को भए तोवकएको समयमा वकस्ताबन्दीको वववरण, वावर्नक आय
वववरण र कर दाक्षखला गनुन पदनछ । कर छू ट पाउने सं स्थाले प्रततस्पधान गरी वा नगरी कुनै
व्यावसावयक कारोवार (जस्तै ठे क्का, सेवा करार) गनन सक्दछ तर यस्तो कारोवार कर लाग्ने
कारोवार भएकोले ती कारोवारबाट प्राप्त आय/रकममा करछु टको प्रमाणपत्र तलएको भए तापतन
आयकर ऐन अनुसार कर ततनुन पदनछ ।
6.5 कर छु ट पाउने सं स्थाले करयोग्य कारोबार गरे को छ भने असोज मसान्त तभत्र वववरण बुझाउनु
पदनछ । यदद करयोग्य कारोबार गरे को छै न भने नववकरण प्रयोजनको लातग आय वर्न समाप्त
भएको तमततले ६ मवहना तभत्र आय वववरण सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलयमा बुझाउनु
पदनछ ।
6.6 कर छु ट पाउने सं स्थाले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) तलई आफूले अतिम कर कट्टी गनुप
न ने सबै
भुक्तानीहरुबाट (जस्तै पाररश्रतमक, घर बहाल, ठे क्का/करार वा सेवाको भुक्तानी) आयकर ऐनले
तोके अनुसारका दरले भुक्तानीका बखत वा खचन लेख्दा अतिम कर कट्टी गरी सोको वववरण
तथा कर रकम प्रत्येक मवहना समाप्त भएको २५ ददन तभत्र सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व
कायानलय तथा करदाता सेवा कायानलयहरुमा दाक्षखला गनुन पदनछ । समयमा अतिम कर कट्टी
गरी रकम दाक्षखला नगरे मा शुल्क तथा व्याज लाग्छ ।

7. मूल्य अतभवृवि कर दतान सम्बन्धमा
कर

छु ट

पाउने

सं स्थाको

सम्वन्धमा

मूल्य

अतभवृवि

कर

ऐन,2052,

मूल्य

अतभवृवि

कर

तनयमावली,2053 र मूल्य अतभवृवि कर तनददनशका 2069 मा दे हायको व्यवस्था रहे को छ :
7.1 कर छु ट पाउने सं स्थाको रुपमा दतान भएका सं स्थाले मूल्य अतभवृवि कर लाग्ने वस्तु वा
सेवाको कारोवार गने भएमा आयकर ऐन २०५८ बमोक्षजम कर छु ट हुने भए तापतन मूल्य
अतभवृवि कर छु ट नपाउने हुंदा मुल्य अतभवृवि करमा दतान भई कारोबार गनुन पने हुन्छ ।
7.2 मूल्य अतभवृवि करमा दतान गनन कर छु टको प्रमाणपत्र तलएको आन्तररक राजस्व कायानलयमा
तनवेदन ददनु पदनछ । मूल्य अतभवृवि करमा दतान भए पतछ वस्तु वा सेवा आपूततन गरी प्रततफल
प्राप्त गदान कर बीजक जारी गनुन पदनछ ।
7.3 खरीद ववक्री खाता अद्यावतधक राख्नुपने हुन्छ।
7.4 प्रत्येक कर अवतधको कर वववरण र कर कर अवतध समाप्त भएको अको मवहनाको २५ गते
तभत्र दाक्षखला गनुन पदनछ।
7.5 कर बीजक जारी नगरे मा, खाता अद्यावतधक नराखेमा, कर वववरण र कर समयमा दाक्षखला
नगरे मा मूल्य अतभवृवि कर कानुन बमोक्षजम थप दस्तुर ,ब्याज र जररवाना लाग्ने हुन्छ ।
8. कर छु टको सुववधा समाप्त हुने अवस्था :
दे हायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा कुनै कर छु ट सं स्थाको रुपमा दतान भई कर छु टको
प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को सं स्थाको कर छु टको सुववधा समाप्त हुनेछः
8.1 सो सं स्था नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको सावनजतनक वा परोपकारी सं स्थाको रुपमा नरहे मा।
8.2 कर छु टको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म ।
8.3

कर छु ट पाउने सं स्थाको उद्देश्य अनुसार कायन सम्पन्न हुाँदा वा कुनै व्यक्षक्तद्वारा त्यस्तो
सं स्थालाई प्रदान गररएको सम्पक्षत्त वा सेवा वापतको कुनै भुक्तानी गदान वाहे क सं स्थाको सम्पक्षत्त
र आय रकमबाट कुनै व्यक्षक्तलाई कुनै व्यक्षक्तगत फाईदा पुर्याएकोमा ।

8.4 सं स्थाको ववधानमा उल्लेख भएको उद्देश्य भन्दा बाहे कका अन्य कायनमा सं लग्न भएमा ।

9. दतान नभई कारोबार गरे मा हुने कारबाहीः
9.1 कर छु ट पाउने सं स्थाले सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायानलय वा करदाता सेवा कायानलयबाट
स्थायी लेखा नम्बर नतलई कारोबार गरे को पाइएमा कर छु टको सुववधा नपाउने ।

9.2 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७८ को उपदफा (५) बमोक्षजम स्थायी लेखा नम्बर नतलएको
कारणबाट करको दावयत्वबाट उन्मुक्षक्त पाउने छै न ।
9.3 मूल्य अतभवृवि करमा दतान नभई मूल्य अतभवृवि कर लाग्ने कारोबार गरे को पाइएमा मूल्य
अतभवृवि कर ऐन, २०५२ बमोक्षजम कारवाही हुनेछ ।

पुनश्चः यो पुक्षस्तकामा उल्लेख भएको कुनै ववर्य प्रचतलत कर कानुन तथा तनदे क्षशकासाँग बाक्षझन
गएमा प्रचतलत कर कानुन तथा तनदे क्षशका बमोक्षजम नै हुनछ
े ।

