
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

आय टिकि दस्तरू ऐन, २०१९ 

लालमोहर र प्रकाशन मममत 

                                                       २०१९।९।२९ 

संशोधन गने ऐन 

१.  आय टिकि दस्तूर (पटहलो संशोधन) ऐन, २०३५   २०३५।७।१ 

२.  अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७  २०४७।८।२७ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

३. गणतन्र सदुृढीकरण तर्ा केही नेपाल कानून  

 संशोधन गने ऐन, २०६६       २०६६।१०।७ 

४.  नेपालको संटिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई 

 संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९ 

२०१९ सालको ऐन नं. ३४ 

 ................. 

आय टिकि दस्तूरसम्बन्धी व्यिस्र्ा गनथ बनकेो ऐन 

प्रस्तािनााः आयसम्बन्धी कारोबारका कागजपरहरुमा आय टिकि दस्तूर लगाउन ुर त्यस्तो आय 
टिकिसम्बन्धी कायथप्रणालीलाई व्यिस्स्र्त गनुथ िाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज महेन्र िीर टिक्रम शाहदेिबाि नेपालको संटिधानको धारा ९३ 
अनसुार यो ऐन बनाइबक्सेको छ । 

 

१. संस्िप्त नाम, टिस्तार र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम “आय टिकि दस्तूर ऐन २०१९” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल .......... लागू हनुेछ । 

                                                           


   यो ऐन संित ्२०६५ साल जेठ १५ गते देस्ि लागू भएको । 
  गणतन्र सदुृढीकरण तर्ा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्िटकएको । 
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(३) यो ऐन २०१९।४।९ देस्ि प्रारम्भ भएको मामननछे । 

 

२. पररभाषााः टिषय िा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आय टिकि” भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) मा लेस्िएको कागजपरमा 
लगाउन ुपने नेपाल सरकारद्धारा स्िीकृत आय टिकि सम्िन ुपछथ । 

(ि)  ............................ 

(ग) ............................ 

(घ) “तोटकएको” िा “तोटकए बमोस्जमको” भन्नाले यो ऐन अन्तगथत बनेको मनयम 
िा आदेशमा तोटकएको िा तोटकए बमोस्जमको सम्िन ुपछथ । 

(ङ) “अनसूुची” भन्नाले यो ऐनको अनसूुची सम्िन ुपछथ । 

 

३. .................................. 
 

४. आय टिकि दस्तूर लागनाेः  (१) देहायका कागजपरहरुमा अनसूुचीमा लेस्िएबमोस्जम आय 
टिकि दस्तूर लागनेछाः– 

 (क) लेनदेनको तमसकु, टिप्पन,  

 (ि) बहाल कबमुलयत, 

 (ग) गैह्र संस्र्ागत कृटषजन्य िस्त ुबाहेक मबक्रीनामाको कागजात, 

 (घ) शेयर, मिबेञ्चर स्िकको िरीद मबक्रीसम्बन्धी कागजात, 

 (ङ) टिमनमयपर र प्रमतज्ञापर, 

 (च) बीमा लेिसम्बन्धी गैह्र कागजात, र  

 (छ) घर, पसल, हल, होिेल र कोठाको बहाल बिेुको भरपाई । 

                                                           
   पटहलो संशोधनद्वारा स्िटकएको । 

   पटहलो संशोधनद्वारा िारेज । 

   पटहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापमन देहायका कागजातपरमा 
आय टिकि दस्तूर लागने छैनाः– 

(क) अमनिायथ रुपले रस्जषे्ट्रसन पास गराउन ुपने तमसकु, 

(ि) तमसकुी ऋणको सााँिा, ब्याज र स्जन्सी िा नगदी िाली बिुाउाँदाको 
भरपाई, 

(ग) नेपाल सरकार तर्ा नेपाल सरकारको सहममतमा प्रदेश सरकारले 
जारी गरेको  ऋणपरहरु, 

(घ) चेक, ड्राफि, िी.िी., र  

(ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शत गरी आंस्शक िा 
पूणथ रुपले आय टिकि नलागन े भनी उपदफा (१) मध्येको 
तोटकददएको कागजपरहरु । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम आय टिकि दस्तूर लागने कागजपरमा आय टिकि 
नपाएसम्म त्यसको सट्टा हलुाक टिकि िााँस्न सटकनछे । 

 

५.  आय टिकिको मबक्री व्यिस्र्ााः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शत 
गरी आय टिकि कसैले िरीद गरेमा त्यससम्बन्धी पाउने कममशनको व्यिस्र्ा गनथ   
सक्नेछ । 

(२) यो ऐन बमोस्जम िााँस्न ुपने आय टिकि नपाइएमा िा सो टिकि िााँस्न ुपने 
कागजातमा उपयकु्त स्र्ानको अभाि भएमा आय टिकि दस्तरु बापत लागने रकम नेपाल 
राष्ट्र बैंक िा नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनको लामग तोकेको बैकमा राजश्व दास्िल 
गरी सो को भौचर िा सम्बस्न्धत कायाथलयमा नगद रकम बिुाई सो को भरपाई आय 
टिकि िााँस गनुथ पने कागजातसार् संलगन गरेको भएमा यस ऐनको प्रयोजनको लामग आय 
टिकि िााँस गरेको मामननेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम आय टिकि बापतको रकम बिुाउन ल्याएमा बैंक 
िा सम्बस्न्धत कायाथलयले बसु्िमलई त्यसको भरपाई ददन ुपनेछ र कायाथलयमा नगदै दास्िल 
भएकोमा आम्दानी िााँधी राजश्व िातामा दास्िल गनुथ पनेछ । 

 

                                                           
     नेपालको संटिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत । 
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६. आय टिकि िााँस्न ेकतथव्याः दफा ४ मा लेस्िएको कारोबार गदाथ प्रमाणको मनममत्त कागज 
मलने व्यस्क्तले नै टिकि िााँसी कागज गररददने व्यस्क्तको सो कागज तर्ा अनसूुचीमा लागे 
बमोस्जमको आय टिकि समेतलाई ढाक्ने गरी मममत समेत िोली सटहछाप गराई कागज 
मलन ुददन ुपछथ । 

 

७. आय टिकि निााँसेको कागजपरलाई कानूनी मान्यता नहनुाेः (१) यस ऐन बमोस्जम आय 
टिकि दस्तूर लागने कागजपरमा आय टिकि िााँमसएको रहेनछ भने त्यस्तो कागजपरलाई 
कानूनी मान्यता ददइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भए तापमन कसैले आय टिकि 
निााँसी िा अनसूुचीमा लेस्िएको दरमा घिी पारी आय टिकि िााँसेको रहेछ भने त्यस्तो 
व्यस्क्तबाि आय टिकि नै निााँसेकोमा िााँस्न ुपने जमतको पााँच दोब्बर र घिी पारी आय 
टिकि िााँसेकोमा घिी भए जमतको पााँच दोब्बर आय टिकि िााँस्न लगाई िा त्यमत दस्तूरको 
रकम बिुी मलई त्यस्तो कागजपरलाई कानूनी मान्यता ददन सटकनेछ । 

 

७क. आय टिकि दस्तूरको मनममत्त स्जन्सीको मबगो कायम गनेाः आय टिकि दस्तूरको प्रयोजनको 
मनममत्त स्जन्सीको मबगो कायम गदाथ स्र्ानीय बजारमा चलेको दर भाउले टहसाब गरी मबगो 
कायम गररनेछ । 

 

८. मनयम बनाउन ेअमधकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायाथस्न्ित गनथको मनममत्त नेपाल सरकारले 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

९. .......................... 

 

 

 

                                                           

    पटहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

   पटहलो संशोधनद्वारा र्प । 

     नेपालको संटिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा िारेज। 
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अनसूुची 

आय टिकि दस्तूरको दर 

 

आय टिकि लागने कागजपरमा 

      अंटकत मूल्य        दस्तूर 

रु. १०० सम्म          केही नलागन े

रु. १०१ देस्ि २५० सम्म       रु.१।– 

रु. २५१ देस्ि ५०० सम्म        रु.२।– 

रु. ५०१ देस्ि ७५० सम्म       रु. ३।– 

रु. ७५१ देस्ि १००० सम्म       रु. ४।– 

रु. १००० भन्दा बढी प्रमत हजारसम्मको      रु. ४।– 

 

स्पटिकरणाः एक हजार रुपैयााँ भन्दा बढीको रकमको घरायसी लेनदेनको तमसकु िा टिप्पनमा 
मार  अनसूुचीबमोस्जम दस्तूर लागनेछ । 

 

                                                           

    पटहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 

रिव्याः   केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बमोस्जम रूपान्तर भएका शब्दहरूाः–  

“श्री ५ को सरकार” भन्न ेशब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । 


