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सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ८ 
कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ राई सॊशोधन गनन फनकेो ऐन  

प्रस्तावनााः कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन,२०७५  राई सॊशोधन गनन वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ “कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी 
(ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६”  यहको छ । 

 (२)  मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा १५ ऩछछ देहामको 
दपा १५क थहऩएको छाः-  

“१५क. प्राकृछतक श्रोत शलु्काः  (१) प्रदेशछबत्र उत्ऩादन हनु े छसभेन्टको 
हकभा प्राकृछतक स्रोत शलु्क रगाइने  य असरु उऩय गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको शलु्कको सॊकरन सम्फक्षन्धत 
स्थानीम तहरे गनेछ य सो यकभ हवबाक्षजत कोषभा जम्भा हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको शलु्क दाक्षिरा गनुनऩने 
छसभेन्ट उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको अछबरेि स्वमॊ छनष्काशन 
प्रणारीको आधायभा यािी फझुाउन ु ऩने यकभ भहहना सभाप्त बएको 
छभछतरे ऩक्षचिस ददन छबत्र सम्फक्षन्धत स्थानीम तहभा दाक्षिरा गयी 
सोको हववयण सभेत ऩेश गनुन ऩनेछ । प्रदेश छबत्र उत्ऩादन हनुे   
छसभेन्टको  हकभा  प्राकृछतक स्रोत शलु्क रगाईन े य असरु उऩय 

गरयनेछ।  

(४) उऩदपा (२) फभोक्षजभको कामानरमरे मस दपा फभोक्षजभ 

उठाएको प्राकृछतक स्रोत  शलु्कभध्मेफाट िारीस प्रछतशतरे हनु े यकभ 
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सम्फक्षन्धत स्थानीम तहको सक्षित कोषभा य साठी प्रछतशतरे हनु े यकभ 

भाछसक रुऩभा प्रदेश सक्षित कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ याजस्व फाॉडपाॉटको हववयण 
आछथनक भाछभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (४) फभोक्षजभ फाॉडपाॉट बई स्थानीम तहरे 
प्राप्त गयेको िारीस प्रछतशत याजस्व वातावयण सॊयऺण तथा प्रदूषण 
न्मूनीकयण जस्ता कामनभा ििन गनुन ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (४) फभोक्षजभ फाॉडपाॉट बई प्रदेश सयकायरे 
प्राप्त गयेको साठी प्रछतशत याजश्व प्राकृछतक स्रोत उऩमोग तथा 
उत्िनन ् य सोको कायणफाट ऩयेको असय य ऺछत न्मूनीकयण गनन 
प्रदेश सयकायरे हवशेष कामनक्रभ सॊिारन गयी ििन गनुन ऩनेछ ।” 

        

        

  प्रदेश नम्फय तीनको प्रदेश सबाको सम्वत ् २०७६ सार 
असाय ११ गते फसेको फैठकरे नेऩारको सॊहवधानको धाया १९९ 
फभोक्षजभ मो अथन हवधेमक ऩारयत गयेको व्महोया सॊहवधानको धाया 
२०१ फभोक्षजभ प्रभाक्षणत गदनछु। 

 

 

......... 
सान ुकुभाय शे्रष्ठ 

सबाभिु 

 

 

 

 

प्रदेश नम्वय तीनको प्रदेश सबाको सबाभिुफाट 
प्रभाक्षणत मो हवधेमक नेऩारको सॊहवधानको धाया 
२०१ को उऩधाया )२ (फभोक्षजभ  प्रभाणीकयण 
गदनछु।  

 (अनयुाधा कोइयारा) 
   प्रदेश प्रभिु  

छभछताः २०७६÷३ ÷२९ 
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ऩारयत छभछत : २०७६।३।११ 

 

 


