प्रदे श सरकार (मन्त्रिपररषद्) बाट न्त्विकृत
मममत : 2076।07।26

मनोरञ्जन कर मनयमािली, २०७६
प्रवतािनााः प्रदे श मिि सञ्चालन िएका र हुने मनोरञ्जन सम्बरधी व्यिसायलाई मनयमन गदै उक्त
व्यिसायबाट प्राप्त हुने कर सं कलन प्रक्रियालाई व्यिन्त्वित र प्रिािकारी िनाउन बाञ्छनीय िएकाले ,
प्रदे श कर तिा गैरकर राजश्व सम्बरधी ऐन, २०७५ को दफा ५८ बमोन्त्जम प्रदे श सरकारले यो
मनयमािली बनाएको छ ।
1.

सं न्त्िप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यी मनयमहरुको नाम " मनोरञ्जन कर मनयमािली, २०७६"
रहे को छ ।
(२) यो मनयमािली तुरुरत प्रारम्ि हुनेछ ।

2.

पररिाषााः क्रिषय र प्रसङ्गले अको अिथ नलागेमा यस मनयमािलीमा
(क)

"आमिथक ऐन" िन्नाले प्रदे श सरकारको सालिसाली आमिथक ऐन सम्झनु
पछथ ।

(ख)

"ऐन" िन्नाले प्रदे श कर तिा गैरकर राजवि सम्बरधी ऐन, 2075 सम्झनु
पछथ ।

(ग)

"कर" िन्नाले मनोरञ्जन कर सम्झनु पछथ ।

(घ)

"चलन्त्चि घर" िन्नाले

प्रचमलत

कानून

बमोन्त्जम

न्त्विकृती

प्राप्त

गरी

सिथसाधारणलाई प्रिेश शुल्क मलई सञ्चालन गररएको श्रव्यदृश्य क्रफल्म,
टे मलक्रफल्म सञ्चालन हुने घर सम्झनु पछथ, सो शब्दले अिमध तोकी सञ्चालन
गरे को चलन्त्चि घर समेतलाई सम्झनु पछथ।
(ङ)

"तोक्रकएको िा तोकेबमोन्त्जम" िन्नाले प्रदे श सरकारको सालिसाली आमिथक
ऐन तिा यस मनयमािलीमा तोकेबमोन्त्जम सम्झनु पछथ ।

(च)

"प्रदे श" िन्नाले प्रदे श नं. 5 सम्झनु पछथ ।

(छ)

"मिमियो घर" िन्नाले प्रचमलत कानून बमोन्त्जम मिमियो घर सञ्चालन गनथ
अनुममत पाएको घर सम्झनु पछथ । सो शब्दले अिमध तोक्रक न्त्विकृती पाएको
घर समेतलाई सम्झनु पछथ ।
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(ज)

"मरिालय" िन्नाले आमिथक माममला तिा योजना मरिालय सम्झनु पछथ ।

(झ)

"व्यापार मेला" िन्नाले मनन्त्ित अिमधका लामग सञ्चालन अनुमती प्राप्त गरी
कुनै बवतु िा से िाको व्यापाररक प्रयोजनका लामग सिथसाधारणबाट शुल्क मलई
सञ्चालन गररएका मेला सम्झनु पछथ । सो शब्दले कृक्रष मेला, क्यानइरफोटे क
मेला, चािपिथ मेला समेतलाई सम्झनु पछथ ।

(ञ)

"सािथजमनक मनोरञ्जन विल" िन्नाले प्रचमलत कानूनले सािथजमनक मनोरञ्जनका
लामग तोक्रकएका विल िा न्त्विकृती प्रदान गरे का विल िा अिमध तोक्रक
सञ्चालन न्त्विकृती पाएका विल, सिथसाधारण व्यन्त्क्तलाई प्रिेश शुल्क मलई
मनोरञ्जन प्रदान गनथ खिा गररएका विान समेतलाई सम्झनु पछथ ।

(ट)

"सञ्चालक" िन्नाले मनोरञ्जन व्यिसाय सञ्चालन गनथ प्रचमलत कानून बमोन्त्जम
अनुमती प्राप्त जुनसुकै आयोजक व्यन्त्क्त िा सं विा सम्झनु पछथ, सो शब्दले
मनोरञ्जन विल सञ्चालन गनथ समममत गठन गरे को िएमा सो समममत समेतलाई
सम्झनु पछथ ।

(ठ)

"सं क्रिधान'' िन्नाले नेपालको सं क्रिधान सम्झनु पछथ ।

(ड)

"सांवकृमतक प्रदशथन हल" िन्नाले व्यिसाक्रयक रुपमा कला, िाषा, िेषिषु ा,
पिथ, सं वकृमत सम्बरधी क्रिषयिवतु प्रदशथन गने िरद तिा खुला हल समेतलाई
सम्झनु पछथ ।

(ढ)

"विानीय तह" िन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका, उपमहानगरपामलका र
महानगरपामलका सम्झनु पछथ ।

3.

चलन्त्चि घर सम्बरधी व्यिविााः (१)

प्रचमलत कानून बमोन्त्जम सञ्चालनमा रहेका चलन्त्चि

घरका सञ्चालकले तोकेबमोन्त्जम कर रकम सम्िन्त्रधत विानीय तहमा मामसक रुपमा बुझाउनु
पनेछ ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जम कर रकम प्रमत क्रटकट मूल्यको तोकेबमोन्त्जमका

दरले मनधाथरण िए बमोन्त्जम हुनेछ ।
4.

नाटकघर, मिमियोघर र मियटर सम्बरधी व्यिविााः कानून बमोन्त्जम सञ्चालन अनुमती प्राप्त
गरे का नाटकघर, मिमियोघर, मियटर िा यवतै प्रकृमतका सञ्चालकहरुले सिथसाधारणलाई
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व्यिसाक्रयक रुपमा क्रटकट मबिी गरी प्रिेश शुल्क मलएमा उक्त क्रटकट मूल्यको तोकेबमोन्त्जम
हुने रकम मामसक रुपमा सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
5.

सकथस, जादु, चटके सम्बरधी व्यिविााः (१)

विानीय तहको िेिमिि कुनै सकथस, जादु,

चटके िा यवतै प्रकृमतका मनोरञ्जन ददने कायथिम सञ्चालन गनथ अनुमती प्राप्त गरे का
सञ्चालकले क्रटकटको व्यिविा गरे कोमा प्रमत क्रटकट मूल्यको तोकेबमोन्त्जम हुने रकम
सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जम क्रटकटको व्यिविा निएकोमा सञ्चालन अिमधको

आधारमा तोकेबमोन्त्जम हुने रकम सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
(३)

सञ्चालकले तीस ददन िरदा बढी अिमधको सकथस, जादु, चटके प्रदशथनी

आयोजना गनुथ पने िएमा अमनिायथ रुपमा क्रटकटको व्यिविा गनुथ पनेछ ।
6.

सांवकृमतक प्रदशथनी सम्बरधी व्यिविााः (१)

राक्रिय तिा अरतराक्रिय वतरको सांवकृमतक

प्रदशथनी विानीय तहको िेिमा सञ्चालन हुने िएमा सो िापतको कर रकम एकमुष्ठ रुपमा
तोक्रकएको िएमा सो बमोन्त्जमको कर रकम सम्बन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जम एकमुष्ठ रकम नतोक्रकएको िएमा सांवकृमतक

प्रदशथनी विलको प्रिेश क्रटकटको तोकेबमोन्त्जमको प्रमतशतले हुने रकम विानीय तहमा
बुझाउनु पनेछ ।
7.

व्यापार मेला सम्बरधी व्यिविााः (१)

विानीय तहको िेिमा सञ्चालन गररने व्यापाररक

मेला, कृक्रष मेला िा यवतै प्रकृमतका मेला आयोजना हुने िएमा एकमुष्ठ रकम तोक्रकएको
िएमा सोही बमोन्त्जमको रकम सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जमको रकम नतोक्रकएको अिविामा प्रदशथन विलको

प्रिेश क्रटकटको तोक्रकएको प्रमतशतले हुने रकम बुझाउनु पनेछ ।
(३)

तीस ददन िरदा िढी अिमधको व्यापार मेला सञ्चालन गने िएमा मेला विलमा

प्रिेश क्रटकटको अमनिायथ व्यिविा गनुथ पनेछ ।

(४) क्रटकटको व्यिविा नगररएको व्यापार मेला सञ्चालकले तोकेबमोन्त्जम लाग्ने कर
सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बुझाउनु पनेछ ।
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8.

दोहोरी साँझ, िारसबार सम्बरधी व्यिविााः दोहोरी साँझ, िारसबार िा यवतै प्रकृमतका मनोरञ्जन
विलहरुले सम्िन्त्रधत विानीय तहमा बाक्रषक
थ िा आिमधक रुपमा तोक्रकएको कर बुझाउनु
पनेछ ।

9.

फन पाकथ, िाटर गािे न, बाल उद्यान सम्बरधी व्यिविााः (१) विानीय तहले आफ्नो िेिमा
सञ्चालन िएका फन पाकथ, िाटर गािे न, बाल उद्यान िा यवतै प्रकृमतका मनोरञ्जन विलमा
प्रिेश क्रटकट मूल्यको तोकेबमोन्त्जम हुने रकम कर िापत सं कलन गनुथ पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िजोन्त्जमको रकम सञ्चालकले बाक्रषक
थ िा आिमधक रुपमा एकमुष्ठ
बुझाउन चाहेमा बाक्रषक
थ िा आिमधक रुपमा बुझाउन सक्नेछ ।
10.

केिल नेटिकथ र मिस टे मलमिजन सम्बरधी व्यिविााः (१) विानीय तहको िेिमा सञ्चालनका
लामग विीकृती प्राप्त केिल नेटिकथ र मिस टे मलमिजनले मनोरञ्जन िापतको कर आफ्नो मुख्य
कायाथलय िा मबतरकको कायाथलय रहे को विानीय तहमा तोकेबमोन्त्जमको रकम बुझाउनु
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बजोन्त्जमको रकम सञ्चालकले बाक्रषक
थ िा आिमधक रुपमा एकमुष्ठ
बुझाउन चाहे मा बाक्रषक
थ िा आिमधक रुपमा बुझाउन सक्नेछ ।
11. छु ट सम्बरधी व्यिविााः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा विानीय तहले िा अरय
सािथजमनक मनकायले सिथसाधारणको क्रहतको मनममत्त सञ्चालन गने प्रदशथनी, मेला, ज्ञान प्रिर्द्थन
गने कायथिम िापत लाग्ने करमा आयोजकको अनुरोधमा मरिालयले छु ट ददन सक्नेछ ।
12.

अनुगमन सम्बरधी व्यिविा : (१)

प्रत्येक विानीय तहमा मनोरञ्जन व्यिसायको अनुगमन

गनथ एक अनुगमन समममत रहनेछ ।
(२)

उपमनयम

(१)

बमोन्त्जमको

अनुगमन

समममतमा

दे हाय

बमोन्त्जमका

पदामधकारीहरु रहनेछन् ।
क) विानीय तहको राजश्व परामशथ समममतको सं योजक

अध्यि

ख) कायथपामलकाको सम्बन्त्रधत क्रिषयगत समममतको सं योजक

सदवय

ग) राजश्व महाशाखा/शाखा प्रमुख
4

सदवय–सन्त्चि

(३) उपमनयम (२) बमोन्त्जमको समममतले आफ्नो िेिमा सञ्चालनमा रहे का मनोरञ्जन
व्यिसायहरु प्रचमलत कानून तिा यस मनयमािली बमोन्त्जम सञ्चालन िए निएको सम्बरधमा
कम्तीमा दुई मक्रहनामा एक पटक अनुगमन गनुप
थ नेछ ।
(४)

उपमनयम (३)

बमोन्त्जमको अनुगमन गदाथ प्रचमलत कानून बमोन्त्जम सञ्चालन

िएको नपाईएमा मनामसि समय तोकी मनयममत गनथ र कर जम्मा गनथ मनदे शन ददनुपनेछ ।
(५) उपमनयम (२) बमोन्त्जमको समममतले प्रचमलत कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी
सञ्चालनमा रहेका मनोरञ्जन विलको सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउने गरी आधार र कारण
खुलाई आदे श ददन सक्नेछ ।सञ्चालकले त्यवतो आदे शको पालना गनुथ पनेछ ।
(६)

मरिालयले आिश्यक दे खेमा विानीय तहको िेिमा सञ्चालन िएका मनोरञ्जन

प्रदान गने विलमा अनुगमन एिम् मनयमन गनथ सक्नेछ ।
(७)

मनयमन सम्बरधी व्यिविा यस मनयमािली र प्रचमलत कानूनमा उल्लेख िए

बमोन्त्जम हुनेछ ।
13.

प्रदशथनी विल मनषेमधत िेि घोषणा गनथ सक्नेाः (१) विानीय तहले कुनै धाममथक, सांवकृमतक,
पुरातान्त्त्िक विलको सौरदयथता क्रिगाने तिा प्रचमलत कानूनले रोक लगाएका क्रिषय तिा
विानमा प्रदशथनी सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जमका विानहरुको पक्रहचान गरी मनषेमधत िेि घोषणा

गनथ सक्नेछ । सोको सूचना विानीय राजपिमा प्रकान्त्शत गनुथ पनेछ ।
14.

प्रक्रिया र मापदण्ि पालना गनुथ पनेाः प्रचमलत कानूनले कुनै खास िवतु िा सेिाको प्रदशथनका
लामग खास प्रक्रिया, शतथ िा मापदण्ि पालना गने गरी मनधाथरण गरे कोमा यस मनयमािलीमा
तोक्रकएको क्रिषयको अमतररक्त त्यवतो कानूनले मनधाथरण गरे का प्रक्रिया, शतथ िा मापदण्ि
समेत पालना गनुथ पनेछ ।

15.

कर लगाउने र उठाउने दाक्रयत्िाः (१) यस मनयमािली बमोन्त्जम कर लगाउने दाक्रयत्ि अरतर
सरकारी क्रित्त व्यिविापन ऐन, २०७४ तिा प्रदे श क्रित्त व्यिविापन ऐन, २०७४ बमोन्त्जम
हुनेछ ।
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(२)

उपमनयम (१)

बमोन्त्जम प्रदे श सरकारले तोकेको मनोरञ्जन कर िापतको

रकम सम्िन्त्रधत विानीय तहले सं कलन गनेछ ।
(३) उपमनयम (२) बमोन्त्जम सं कमलत रकम विानीय तहको क्रििाज्य कोष खातामा
जम्मा गनुप
थ नेछ।
(४) उपमनयम (३)

बमोन्त्जमको रकमको साठी प्रमतशतले हुने रकम मामसक रुपमा

विानीय तहले आफ्नो सन्त्ञ्चत कोषमा र चामलस प्रमतशतले हुने रकम प्रदे श सन्त्ञ्चत कोषमा
हरे क मक्रहनाको २५ गते मिि दान्त्खला गनुथ पनेछ ।
(५) मनोरञ्जन कर िापत उठे को रकमको मामसक प्रमतिेदन विानीय तहले मरिालय
र प्रदे श लेखा मनयरिक कायाथलयमा पठाउनु पनेछ ।
16.

विीकृती तिा समरिय गनुप
थ नेाः (१)

विानीय तहले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा

सरकारी सं विान िा मनकायको विाममत्िमा रहे का जग्गा िा विानहरुमा प्रदशथनी सञ्चालनका
लामग अनुमती ददनु अन्त्घ सो मनकायसं ग आिश्यक विीकृती तिा समरिय गनुथ पनेछ ।
(२) उपमनयम (१)

बमोन्त्जम न्त्विकृती प्राप्त िएपमछ विानीय तहले सञ्चालन अनुमती

ददनु पनेछ ।
17.

िील, िीजक िा क्रटकटको प्रमाणीकरण: (१) यस मनयमािली बमोन्त्जम कर असुल उपर गदाथ
प्रयोग गररने िील, िीजक िा क्रटकट कुनै सरकारी मनकायले प्रमाणीकरण गरे को िए सोही
बमोन्त्जम हुनेछ ।
(२) उपमनयम (१) बमोन्त्जम प्रमाणीकरण निएको अिविामा सञ्चालकले प्रत्येक
आमिथक िषथको लामग मसलमसलेिार नम्िर खुल्ने गरी प्रमाणीकरणको लामग विानीय तहमा
पेश गनुप
थ नेछ ।
(३) उपमनयम (२) बमोन्त्जम प्रमाणीकरणको लामग पेश िएको मममतले सात ददन
मिि विानीय तहले प्रमाणीकरण गरी सोको अमिलेख राखेर सञ्चालकलाई उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
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(४) सञ्चालकले यस मनयमािली बमोन्त्जम प्रमाणीकरण िएको िील, िीजक िा
क्रटकट माि प्रयोग गनुप
थ नेछ ।
(५) यस मनयमािली बमोन्त्जमको िील, िीजक िा क्रटकट बाहेक अरय क्रटकट प्रयोग
गरे को पाइएमा सो बाट पुगेको िमत बराबरको रकम र सोको दोब्बर जररिाना लाग्नेछ ।
18.

कर दान्त्खला र जररिाना सम्बरधी व्यिविा: (१)

यस मनयम बमोन्त्जम करबाट उठे को रकम

सञ्चालकले कर उठे को मक्रहना िरदा पमछको अको मक्रहनाको १5 गते मिि विानीय तहमा
बुझाउनु पनेछ ।
(२) उप मनयम (१) बमोन्त्जम तोक्रकएको समयमा कर दान्त्खला नगने सञ्चालकबाट
विानीय तहले दे हाय बमोन्त्जम जररिाना समेत गरी कर असुल गनेछ ।
(क)

पक्रहलो एक मक्रहनामिि कूल कर रकमको १० प्रमतशत,

(ख)

त्यसपमछको दुई मक्रहनामिि कूल कर रकमको २० प्रमतशत,

(ग)

त्यसपमछको तीन मक्रहनामिि कूल कर रकमको ४० प्रमतशत,

(घ)

त्यसपमछको आमिथक बषथको बाँक्रक अिमधको लामग कूल कर रकमको 80 प्रमतशत,

(ङ)

आमिथक िषथ नाघेमा प्रत्येक आमिथक िषथका लामग शत प्रमतशत ।

आषाढ मक्रहनामा सं कमलत रकमको हकमा खण्ि (ङ) को प्रयोजनको लामग आमिथक बषथ
गणना गदाथ एक आमिथक बषथ पमछको अको आमिथक बषथलाई मामननेछ ।
19.

िाधा अड्काउ फुकाउाः यस मनयमािलीको कायाथरियमा िाधा अड्काउ परे मा मरिालयले
िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

20.

खारे जी र िचाउाः यस मनयमािली जारी हुन ु पूि थ िए गरे का कामलाई यस मनयमािली
बमोन्त्जम िए गरे सरह मामननेछ।
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