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आन्तरिक िाजस्व ववभाि 
व्यावसावयक छुट तथा सवुवधाहरु (आय वर्ष २०७9/80 को लागि) 

आयकि ऐन, 2058 को दफा 11 बमोजजमको व्यावसावयक छुट तथा सवुवधाहरु सम्बन्धी व्यवस्थालाई तलको 
तागलकामा प्रष् ट पारिएको छः  

दफा व्यवसाय/गनकायको ववविण/आयको अवस्था छुट तथा 
सवुवधा 

दफा 11 को उपदफा 
(1) 

कुनै फमष, कम्पनी, साझेदािी तथा संिठित संस्थाको रूपमा दताष ििी कृवर् 
व्यवसाय ििी प्राप् त ििेको आयमा ि भगूम सम्बन्धी ऐन, 2021 को दफा 
12 को खण्ड (घ) ि (ङ) मा उल्लेख भए बमोजजमको जग्िामा कृवर् 
व्यवसायबाट प्राप् त भएको बाहेक अन्य कृवर् आम्दानीमा 

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(1) को प्रगतबन्धात्मक 
वाकयाशं 

कुनै फमष, कम्पनी, साझेदािी तथा संिठित संस्थाको रूपमा दताष भई ििेको 
कृवर् व्यवसाय, तिकािीलाई गडहाइडे्रड िने व्यवसाय ि कोल्ड स्टोि व्यवसाय 
सञ् चालन ििी प्राप् त ििेको आयमा  

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(2) 

सहकािी ऐन, 2074 बमोजजम दताष भई सञ् चालन भएको कृवर् वा वन 
पैदाविमा आधारित िेशम खेती तथा िेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन 
तथा फलफूल प्रशोधन, पशपुालन, डेिी उद्योि, कुखिुापालन, मत्स्यपालन, 

जचया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जगडवटुी खेती तथा 
प्रशोधन, तिकािीका बीउ गबजन उत्पादन, मौिीपालन, मह उत्पादन, िबि 
खेती, कवगुलयगत वन, एग्रोफिेष्ट्री आठद व्यावसावयक वन सम्बन्धी 
व्यवसायहरु जस्ता कृवर् तथा वनजन्य उद्योिहरु, तिकािी भणडािका लागि 
स्थावपत शीत भण्डाि, कृवर् सम्बन्धी बीउ गबजन, पश ु आहािा, दाना, 
कीटनाशक और्गध, मल तथा कृवर् औजाि (याजन्िक शजिबाट चल्ने 
बाहेक) को कािोबाि िने सहकािी संस्था तथा िाउँपागलका क्षेिमा 
सञ् चागलत सहकािी संस्था वा संघको आयमा तथा यस्तो संस्था वा संघले 
ववतिण ििेको लाभांशमा समेत  

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(2क) 

िाउँपागलकाको क्षेिमा सञ् चागलत लघ ु ववत्त संस्था, ग्रागमण ववकास बैङ्क, 
हलुाक बचत बैंङ्क, ि उपदफा (2) बमोजजमका सहकािीमा जम्मा ििेको 
गनक्षेपबाट आजजषत वावर्षक पच्चीस हजाि रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा  

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(2ख) 

कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूणषरूपले सञ् चालनमा िहेको ववशेर् उद्योिबाट 
भएको आयमा लाग्ने किमा देहाय बमोजजम छुट हनेु 

 

(क) बागसन्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा तीस प्रगतशतका दिले कि 
लािेको िहेछ भने सो किमा  

एक गतहाईले 
छुट 

(ख) गनकायको आयमा लाग्ने किमा 
 

बीस प्रगतशतले 
छुट 

(ि) खण्ड (क) वा (ख) बमोजजमको सवुवधा पाएका व्यजिले यस दफा  
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बमोजजम अको कुनै कि छुट सवुवधा पाउने िहेछ भने सो कि छुट सवुवधा 
समेत पाउने छ ।  

दफा 11 को उपदफा 
(3) को खण्ड (क) 

कुनै व्यजिलाई कुनै आय वर्षमा ववशेर् उद्योि ि सूचना प्रववगध उद्योिबाट 
भएको आयमा देहाय बमोजजम कि लाग्ने 

 

- एक सय वा सो भन्दा बढी नेपाली नािरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष 
िोजिािी ठदएमा लाग्ने किको  

९० प्रगतशत 

 
- तीन सय वा सो भन्दा बढी नेपाली नािरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष 

िोजिािी ठदएमा लाग्ने किको 
८० प्रगतशत 

- पाँच सय वा सो भन्दा बढी नेपाली नािरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष 
िोजिािी ठदएमा लाग्ने किको 

७५ प्रगतशत 

- एक हजाि वा सो भन्दा बढी नेपाली नािरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष 
िोजिािी ठदएमा लाग्ने किको 

७० प्रगतशत 

ति मवहला, दगलत वा अपाङ्गहरुमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रगतशतलाई समेत 
समावेश ििी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नाििीकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष 
िोजिािी ठदएमा गतनुषपने िकममा थप  

10 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3) को खण्ड (ख) 
 
 
 
 
 

(क) अगत अववकगसत क्षेिहरूमा ववशेर् उद्योि सञ् चालन भएको भए त्यस्तो 
उद्योिले व्यावसावयक उत्पादन वा कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश 
वर्षसम्म आयमा लाग्ने किको 

१० प्रगतशत 
कि लाग्ने 

(ख) अववकगसत क्षेिहरूमा ववशेर् उद्योि सञ् चालन भएको भए त्यस्तो 
उद्योिले व्यावसावयक उत्पादन वा कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश 
वर्षसम्म आयमा लाग्ने किको 

२० प्रगतशत 
कि लाग्ने 

(ि) कमववकगसत क्षेिहरुमा ववशेर् उद्योि सञ् चालन भएको भए त्यस्तो 
उद्योिले व्यावसावयक उत्पादन वा कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश 
वर्षसम्म आयमा लाग्ने किको 

३० प्रगतशत 
कि लाग्ने 

 ति कणाषली प्रदेश ि सदूुिपज चम प्रदेशका पहाडी जजल् लाहरुमा स्थावपत सय 
भन्दा बढी नेपाली नािरिकलाई प्रत्यक्ष िोजिािी ठदने गबशेर् उद्योिलाई 
कािोबाि शरुु ििेको गमगतले पन्र बर्षसम्म  

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(3) को खण्ड (ि) 

एक अबष रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लिानीमा स्थापना हनेु ि पाँच सयभन्दा 
बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष िोजिािी प्रदान िने ववशेर् उद्योि ि पयषटन 
उद्योि (कयागसनो बाहेक) लाई कािोबाि सरुु ििेको गमगतले पाँच वर्षसम्म  

कि नलाग्ने 

- त्यसपगछको तीन वर्षसम्म लाग्ने किको ५0 प्रगतशत 
छुट 

ति हाल सञ् चालनमा िहेका त्यस्ता उद्योिले कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत 
जगडत क्षमता वृवि ििी दईु अबष रुपैयाँ प ुँजी परु् याई तीन सय भन्दा बढीलाई 
वर्षभरि नै प्रत्यक्ष िोजिािी प्रदान ििेमा त्यसिी क्षमता ववृिबाट प्राप् त भएको 

कि नलाग्ने 
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आयमा पवहलो पाचँ वर्षसम्म  
- त्यसपगछको तीन वर्षसम्म लाग्ने किको ५0 प्रगतशत 

छुट 
दफा 11 को उपदफा 
(3क) 

ववशेर् आगथषक क्षेिमा स्थावपत उद्योिको आयमा लाग्ने आयकि ि त्यस्ता 
उद्योिले ववतिण िने लाभांशमा लाग्ने किमा 

 

दफा 11 को उपदफा 
(3क) को खण्ड (क) 

वहमाली जजल्ला ि नेपाल सिकािले तोकेको पहाडी जजल्लामा िहेको ववशेर् 
आगथषक क्षेिमा स्थावपत उद्योिलाइष 

 
 

- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश वर्षसम्म  कि नलाग्ने 

- त्यसपगछका आय वर्षमा लाग्ने आयकिको ५0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3क) को खण्ड (ख) 

खण्ड (क) मा उजल्लजखत क्षेि बाहेकको अन्य क्षेिमा िहेको ववशेर् आगथषक 
क्षेिमा स्थावपत उद्योिलाई  

 

- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले पाँच वर्षसम्म  कि नलाग्ने 

- त्यसपगछका आय वर्षमा लाग्ने आयकिको ५0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3क) को खण्ड (ि) 

ववशेर् आगथषक क्षेिमा स्थावपत उद्योिले ववतिण ििेको लाभांशमा  
- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले पाँच वर्षसम्म  कि नलाग्ने 
- त्यसपगछको तीन वर्षसम्म  ५० प्रगतशत 

छुट 
दफा 11 को उपदफा 
(3क) को खण्ड (घ) 

ववशेर् आगथषक क्षेिमा स्थावपत उद्योिका ववदेशी लिानीकताषले ववदेशी प्रववगध 
वा व्यवस्थापन सेवा शलु्क तथा िोयल्टीबाट आजषन ििेको आयमा लाग्ने 
आयकिको 

50 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ख) 

खगनज, पेट्रोगलयम पदाथष, प्राकृगतक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेर्ण तथा 
उत्खनन िने व्यजिले 2080 साल चैि मवहनासम्म व्यापारिक रूपमा 
कािोबाि सञ् चालन ििेमा कािोबाि सञ् चालन ििेको गमगतले पवहलो सात 
वर्षसम्म 

कि नलाग्ने 

- त्यसपगछको तीन वर्षसम्म    ५0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ि) 

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपिमा सूचना प्रकाशन ििी तोकेको प्राणीशास्त्र 
सम्बन्धी (जलुोजजकल), भशूास्त्र सम्बन्धी (जजयोलोजजकल), जीवप्रववगध 
(बायोटेक) सम्बन्धी पाकष  सञ् चालन, प्रववगध पाकष  ि सूचना प्रववगध पाकष गभि 
स्थावपत सफ्टवेयि ववकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइवि कयाफे, गडजजटल 
म्पावपङ सम्बन्धी उद्योिको आयमा लाग्ने किको   

५० प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा संवत ्२०८3 साल चैत मवहनासम्म जलववद्यतु,  सौयष, वाय ु तथा जैववक 
पदाथषबाट उत्पादन हनेु ववद्यतुको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसािण वा 
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(3घ) को खण्ड (क) ववतिण सरुु िने अनमुगत प्राप् त व्यजिले  
व्यापारिक कािोबाि सरुु ििेको गमगतले पवहलो दश वर्षसम्म   कि नलाग्ने 
- त्यसपगछको पाँच वर्षसम्म  ५0 प्रगतशत 

छुट 
ति संवत ्2085 साल चैत मवहनासम्म ववत्तीय व्यवस्थापन (फाइनाजन्सयल 
कलोजि) सम्पन् न भएका चागलस मेिावाट भन्दा मागथका जलाशय तथा 
अधषजलाशययिु जलववद्यतु्त आयोजनाको हकमा पवहलो पन्र वर्षसम्म  

कि नलाग्ने 

- त्यसपगछको छ वर्षसम्म  ५० प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ङ) 

नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा गनकासीबाट भएको आयमा  
(क) बागसन्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा बीस प्रगतशतका दिले कि लाग्ने 

िहेछ भने सो किमा  
२५ प्रगतशत  

छुट 

(क) बागसन्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा तीस प्रगतशतका दिले कि लाग्ने 
िहेछ भने सो किमा  

५० प्रगतशत 
छुट 

(ख) गनकायको आयमा लाग्ने किमा  २० प्रगतशत 
छुट 

(ि) प्राकृगतक व्यजिले नेपालमा उत्पादन भएका वस्त ु गनयाषत ििी प्राप् त 
भएको आयमा दफा 11(3ङ)(क) बमोजजमको छुट पगछ कायम हनेु 
किमा  

थप 50 
प्रगतशत छुट 

(ि) गनकायले नेपालमा उत्पादन भएका वस्त ुगनयाषत ििी प्राप् त भएको आयमा 
दफा 11(3ङ)(ख) बमोजजमको छुट पगछ कायम हनेु किमा 

थप 50 
प्रगतशत छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3च) 

कुनै गनकायले देहाय बमोजजम कायष ििी सोबाट प्राप् त आयमा व्यापारिक 
कािोबाि सञ् चालन ििेको गमगतले दश वर्षसम्म लाग्ने किमा देहाय बमोजजम 

 

दफा 11 को उपदफा 
(3च) को खण्ड (क) 

ट्राम वा ट्रली बस सञ् चालन ४0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3च) को खण्ड (ख) 

िोपव,े केवलकाि, आकासे पलु गनमाषण ििी सञ् चालन  ४0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3च) को खण्ड (ि) 

सडक, पलु, सरुुङ्ग मािष, टनेल, िेल्वे, ववमानस्थल गनमाषण ििी सञ् चालन  ५० प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3छ) 

गधतोपि बजािमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पयषटन सेवा, जलववद्यतु 
उत्पादन, ववतिण तथा ट्रान्सगमसन िने ि दफा 11 को उपदफा (3ि) मा 
उल्लेख भएका गनकायहरुलाई लाग्ने किमा 

१५ प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ज) 

अगत अववकगसत क्षेिमा स्थावपत फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडि एवम ्
वाइन उत्पादन िने उद्योिलाई कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश वर्षसम्म  

४० प्रगतशत 
छुट 

अववकगसत क्षेिमा स्थावपत फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडि एवम ्वाइन २५ प्रगतशत 
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उत्पादन िने उद्योिलाई कािोबाि सरुु ििेको गमगतले दश वर्षसम्म छुट 
दफा 11 को उपदफा 
(3झ) 

कुनै व्यजिले बौविक सम्पजत्त गनयाषत बापत प्राप् त िोयल्टी आयमा लाग्ने 
आयकिको दिमा  

२५ प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ञ) 

कुनै व्यजिले बौविक सम्पजत्तको हस्तान्तिणद्वािा गबक्री ििी प्राप् त ििेको 
आयमा लाग्ने आयकिको दिमा  

५० प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ट) को खण्ड (क) 

एक अबष रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लिानीमा स्थापना भएको पयषटन क्षेिसँि 
सम्बजन्धत उद्योि वा अन्तिाषजष् ट्रय उडान सञ् चालन िने हवाई कम्पनीलाई 

 

- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले 5 वर्षसम्म कि नलाग्ने 

- त्यसपगछको 3 वर्षसम्म लाग्ने आयकिको दिमा ५० प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ट) को खण्ड (ख) 

तीन अबष रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लिानीमा स्थापना भएको पयषटन क्षेिसँि 
सम्बजन्धत उद्योि वा अन्तिाषजष् ट्रय उडान सञ् चालन िने हवाई कम्पनीलाई 

 

- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले १० वर्षसम्म कि नलाग्ने  
- त्यसपगछको ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकिको दिमा ५० प्रगतशत 

छुट   
दफा 11 को उपदफा 
(3ट) को खण्ड (ि) 

पाँच अबष रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लिानीमा स्थापना भएको पयषटन क्षेिसँि 
सम्बजन्धत उद्योि वा अन्तिाषजष् ट्रय उडान सञ् चालन िने हवाई कम्पनीलाई 

 

- कािोबाि सरुु ििेको गमगतले १५ वर्षसम्म कि नलाग्ने  
दफा 11 को उपदफा 
(3ि) 

ववशेर् उद्योि ि पयषटन क्षेिसँि सम्बजन्धत उद्योिले आफ्नो सजित 
मनुाफालाई सोही उद्योिको क्षमता ववस्तािको लागि शेयिमा पुँजीकिण 
ििेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकिणमा लाभांश ववतिण स्वरूप लाग्ने लाभांश 
किमा 

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(3ड) 

पचास किोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चिुा पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको 
रूपमा सञ् चालनमा िहेको कुनै कम्पनी हनेु ििी पजब्लक कम्पनीको रूपमा 
परिणत भई कािोबाि सञ् चालन ििेमा त्यसिी पजब्लक कम्पनीको रुपमा 
परिणत भएको गमगतदेजख तीन वर्षसम्म लाग्ने किमा  

ति कम्पनी ऐन, 2063 को दफा 12 बमोजजम पजब्लक कम्पनीको रुपमा 
संस्थापन हनुपुने कम्पनीले यस उपदफा बमोजजमको सवुवधा पाउने छैन । 

दश प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ढ) 

स्वदेशी जचया उत्पादन ि प्रशोधन िने उद्योि, दगु्ध पदाथषको कािोबाि िने 
डेिी उद्योि ि कपडा उत्पादन िने उद्योिले आफ्नो उत्पादन गबक्री ििी 
प्राप् त ििेको आयमा लाग्ने आयकिको दिमा  

५0 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ण) 

सामदुावयक संस्थाबाट सञ् चालन िरिएका स्वास्थ्य संस्थाको कियोग्य आयमा 
लाग्ने किमा 

20 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3त) 

लघ ुउद्यमलाई व्यवसाय वा कािोबाि   

-सरुु ििेको गमगतले ७ वर्षसम्म  कि नलाग्ने 
-यस्तो लघ ुउद्यम मवहला उद्यमीबाट सञ् चालन भएमा थप तीन वर्ष  कि नलाग्ने 
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दफा 11 को उपदफा 
(3थ) 

कुनै आय वर्षमा कुनै गनकायले सावषजगनक पूवाषधाि संिचनाको गनमाषण तथा 
सञ् चालन ििी नेपाल सिकािलाई हस्तान्तिण िने जस्ता आयोजनाहरू ि 
ववद्यतु िृह गनमाषण, उत्पादन ि प्रसािण ििेमा त्यस्तो गनकायलाई सो 
गनकायको कियोग्य आयमा लाग्ने किमा   

20 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3द) 

औद्योगिक क्षेि वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा स्थानान्तिण भई 
सञ् चालनमा िहेको ववशेर् उद्योिलाई  

 

- उत्पादन शरुू भएको गमगतले तीन वर्षसम्म लाग्ने किमा ५0 प्रगतशत 
छुट 

- त्यसपगछको पाँच वर्षसम्म लाग्ने किमा 25 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ध) 

स्वदेशमा उत्पादन ििेको कच्चा पदाथष वा सहायक कच्चा पदाथष ववशेर् 
उद्योिलाई गबक्री ििी प्राप् त ििेको आयमा लाग्ने किमा  

20 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3न) 

नवप्रवतषनकािी ज्ञान, सोच, सीप, प्रववगध, व्यवहाि ि तरिका प्रयोि ििी 
वावर्षक एक किोडसम्म कािोबाि िने ववभािले तोकेको स्टाटष अप 
व्यवसायलाई कािोबाि सरुु ििेको गमगतले पाचँ वर्षसम्म  

कि नलाग्ने 

दफा 11 को उपदफा 
(3प) 

कािमाडौं उपत्यकामा सञ् चालनमा िहेको कुनै ववशेर् उद्योि कािमाडौं 
उपत्यका बावहि स्थानान्तिण भई सञ् चालन भएमा त्यसिी स्थानान्तिण भई  

 

- सञ् चालन भएको गमगतले तीन वर्षसम्म कि नलाग्ने 
- त्यसपगछको दईु वर्षसम्म लाग्ने किमा 50 प्रगतशत 

छुट 
दफा 11 को उपदफा 
(3फ) 

वाताविणमा प्रत्यक्ष असि पाने प्रयोि भइसकेका वस्त ुमाि कच्चा पदाथषका 
रुपमा प्रयोि ििी नयाँ वस्त ुउत्पादन िने उद्योिलाई  

 

-  कािोबाि शरुु ििेको गमगतले पवहलो तीन वर्षसम्म लाग्ने किमा 50 प्रगतशत 
छुट 

- त्यस पगछको दईु वर्ष लाग्ने किमा 25 प्रगतशत 
छुट 

दफा 11 को उपदफा 
(3ब) 

 

स्वास्थ्य खोप, अजकसजन ग्यास तथा स्यागनटिी प्याड उत्पादन िने 
उद्योिलाई  

 

उत्पादन सरुू भएको गमगतले पाचँ वर्षसम्म कि नलाग्ने 
- त्यसपगछको दईु वर्षसम्म ५० प्रगतशत 

छुट 
दफा 11 को उपदफा 
(3भ)  

ववद्यतुीय सवािी उत्पादन तथा एसेम्बल िने उद्देयले संवत ् 2082 साल 
असाि मवहनासम्म स्थापना हनेु उद्योिलाई कािोबाि शरुू ििेको गमगतले पाचँ 
वर्षसम्म लाग्ने किमा  

40 प्रगतशत 
छुट  

दफा 11 को उपदफा कृवर् औजाि उत्पादन िने उद्देयले संवत ् 2082 साल असाि मवहनासम्म कि नलाग्ने 
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(3म)  स्थापना हनेु उद्योिलाई कािोबाि शरुू ििेको गमगतले पाचँ वर्षसम्म  
दफा ११ को उपदफा 
(४) 

कुनै व्यजिले दफा ११ बमोजजम बेग्लाबेग्लै कि छुट सवुवधा पाउने 
कािोबाि ििेको िहेछ भने त्यस्तो सवुवधा गलन आयको िणना िदाष छुट्टाछुटै्ट 
व्यजिले सो आय प्राप् त ििेको सिह मानी आय िणना िनुष पने। 

 

दफा 11 को उपदफा 
(5) 

एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजजम एकभन्दा बढी छुट पाउन सकने 
अवस्था भएको व्यजिले आफूले िोजेको कुनै एउटा छुट माि पाउने। 

 

दफा 11क. पूवाषधाि संिचनाको गनमाषण तथा सञ् चालन िनषको लागि नेपाल सिकाि ि 
कुनै व्यजिका बीच कुनै सम्झौता भएमा त्यस्तो सम्झौता िदाषको बखत 
कायम िहेको ऐनले व्यवस्था ििेको किका सवुवधाहरु त्यस्तो पूवाषधाि 
गनमाषण तथा सञ् चालन िने व्यजिले सम्झौता अवगधभि उपभोि िनष पाउने। 

 

 

**** 


