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मममत 2077/09/06
ववषयः आयकर मनर्दे जिका, 2066 (तेस्रो सं िोधन, 2077) सच्चाइएको सम्बन्त्धमा ।
आयकर मनर्दे जिका, 2066 (तेस्रो सं िोधन, 2077) मा र्दे हाय बमोजजमको सामान्त्य रुवटहरू भएकोले
सच्चाइएको व्यहोरा जानकारीको लामग अनुरोध गररन्त्छ ।
पररच्छे र्द

व्यहोरा

10 (र्दि)

ु नेमा 10.2.6 भएको ।
उर्दाहरण 10.2.6 मा मामर् उर्दाहरण पमछ 10.2.5 हुनप

10 (र्दि)

ु नेमा 10.2.6 भएको ।
उर्दाहरण 10.2.7 मा मामर् उर्दाहरण 10.2.5 हुनप

10 (र्दि)

ु नेमा 10.5.1 भएको ।
उर्दाहरण 10.4.2 मा मामर् उर्दाहरण 10.4.1 हुनप

10 (र्दि)

ु नेमा 10.2.4 तर्ा 10.2.5 भएको ।
र्दफा 11(3ट) मा उर्दाहरण 10.2.3 तर्ा 10.2.4 हुनप

14(चौंध)

ु नेमा 14.6.2 भएको ।
उर्दाहरण 14.5.3 मा मानौ उर्दाहरण पमछ 14.5.2 हुनप

16(सोह्र)

ु ने र र्दफा
16.2.9 कर कट्टी गररनुपने र्दरमा र्दफा 88(1)(9) को ठाउँ मा र्दफा 88(1)(10) हुनप

16(सोह्र)

ु नेमा 16.2.9 भएको ।
16.2.6 पमछ 16.2.7 हुनप

17(सर)

ु नेमा 17.14.4 भएको ।
उर्दाहरण 17.13.5 मा मानौ मामर् उर्दाहरण पमछ 17.13.4 हुनप

17(सर)

ु नेमा 17.14.4 तर्ा
उर्दाहरण 17.13.6 मा मानौं उर्दाहरण पमछ 17.13.4 तर्ा 17.13.5 हुनप

ु नेमा अन्त्यर्ा भएको ।
88(1)(10) को ठाउँ मा र्दफा 88(1)(9) हुनप

17.14.5 भएको ।
20(बीस)

ु नेमा 20.13.1 भएको ।
उर्दाहरण 20.14.2 मा मानौ मामर् पमछ 20.14.1 हुनप

21(एक्काइस)

21.3.1 पमछ 21.3.2

24(चौबीस)

ु नेमा 24.15.4 भएको ।
उर्दाहरण 24.15.6 मा मानौ मामर् उर्दाहरण पमछ 24.15.5 हुनप

24(चौबीस)

ु नेमा 24.15.4 भएको ।
उर्दाहरण 24.15.7 मा मामर् उर्दाहरण पमछ 24.15.5 हुनप

24(चौबीस)

"24.15.3क. ववर्दे िमा अध्ययन गनथ जाने ववद्यार्ीबाट अमिम कर असुली" िीषथक र्प गरी सोमा र्दफा

ु नेमा क्रमिः 21.3.3 र 21.3.4 भएको ।
र 21.3.3 हुनप

९५क.(6क) को र्दे हायको व्यवस्र्ा उल्लेख गनुप
थ नेमा छु ट्न गएको ।

"95क.(6क) ववर्दे िमा अध्ययन गनथ जाने ववद्यार्ीलाई भाषा परीक्षा तर्ा मानकीकृत परीक्षण िुल्क बापत
ववर्दे िी मुद्राको सटही सुववधा उपलब्ध गराउने बामसन्त्र्दा बैं ड्ढ वा ववत्तीय सं स्र्ाले त्यस्तो परीक्षा
िुल्क बापतको रकममा ववर्दे िी मुद्राको सटही सुववधा दर्दएको बखत पन्त्र प्रमतितका र्दरले
अमिम कर असुल गनुथ पनेछ ।"
24(चौबीस)

"24.15.3ख. भन्त्सार ववन्त्र्दुमै अमिम कर असुली" िीषथक र्प गरी सोमा र्दफा ९५क.(7) को र्दे हायको
व्यवस्र्ा उल्लेख गनुप
थ नेमा छु ट्न गएको ।
"95क.(7)

व्यापाररक प्रयोजनको लामग पैठारी हुने भन्त्सार र्दरबन्त्र्दीको भाग १ मा पने राँगा, भैसी, खसी,
बोका, भेडा, च्याङिा, भाग ३ मा पने जीववत, ताजा तर्ा वहममकृत गररएको माछा, भाग ६ मा

पने ताजा फूलहरू, भाग ७ मा पने ताजा तरकारी, आलु प्याज सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कनथ
र भाग ८ मा पने ताजा फलफूलहरूमा भन्त्सार प्रयोजनको लामग कायम मूल्यमा पाँच प्रमतित

तर्ा भाग २ को मासु, भाग ४ को र्दूधजन्त्य पर्दार्थ, अण्डा, मह, भाग १० को कोर्दो, फापर,
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जुनेलो, चामल, कमनका, भाग ११ को मैर्दा, आँटा तर्ा वपठो, भाग १२ को जमडवुटी, उखु र
भाग १४ को वनस्पमतजन्त्य उत्पार्दनमा र्दुई र्दिमलब पाँच प्रमतित अमिम आयकर भन्त्सार
ववन्त्र्दुमै असुल उपर गररनेछ ।"
27(सत्ताइस)

ु नेमा क्रमिः27.2.4, 27.2.5 र 27.2.6 भएको।
27.2.2 पमछ 27.2.3, 27.2.4 र 27.2.5 हुनप

29(उनान्त्तीस)

ु नेमा 29.2.54 भएको ।
29.2.4 हुनप

32(बत्तीस)

ु नेमा 32.11 भएको ।
32.11 पमछ 32.12 हुनप

अनुसूची

ु नेमा 2077/77 भएको ।
अनुसूची- 10 मा 2077/78 हुनप

