


उद्दशे्य र कारण 

 

   

सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई 
कायाथन्वयन गनथ कर, गैर कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड 
जररवाना लगाउन, लगाई राखेकोलाई चाल ु राख्न, हेरफेर गनथ 
तर्ा राजस्व प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्र्ा गनथ आवश्यक 
भएकोले प्रस्ततु ववधेयक पेश गनुथ परेको हो। 

 प्रस्ततु ववधेयकको व्यवस्र्ाबाट सवारी साधन कर, 
घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्क, ववज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृवि 
आयमा कर, प्राकृततक स्रोत कर, सेवा शलु्क, दस्तरु, पयथटन 
शलु्क र दण्ड जररवानाको दर तर्ा दायरा तनधाथरण गरी त्यस्तो 
कर लगाउन ेवा आंश्चशक वा पूरै छुट ददने व्यवस्र्ाको सार्सारै् 
राजस्व प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्र्ा समेत गररएको छ। 

 

 

द्रष्टव्यः यो ववधेयक अर्थ ववधेयक हो। 

 

                                    (प्रकाश बहादरु शाह) 
     आतर्थक मातमला मन्री 
सदूुरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली 
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सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ बनकेो 
ववधेयक 

 

प्रस्तावनाः प्रदेश सरकारको आतर्थक विथ २०७८/७९ को अर्थ सम्बन्धी 
प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथको तनतमत्त राजस्व संकलन गने, कर घटाउने, 
बढाउने, छुट ददने तर्ा राजस्व प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी 
व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
१. संश्चिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "सदूुरपश्चिम 

प्रदेश आतर्थक ऐन, २०७८" रहेको छ।  
  (२) यो ऐन सम्वत ् २०७८ साल साउन १ गतेदेश्चख 

सदूुरपश्चिम प्रदेशभर प्रारम्भ हनुेछ। 
२. घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्कः (१) प्रदेशतभर घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन 

लगायतको रश्चजषे्ट्रशन गदाथ अनसूुची-१ बमोश्चजम रश्चजषे्ट्रशन  शलु्क, 
सेवा शलु्क र दस्तरु लगाइने र असलु उपर गररनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोवकएको शलु्कको संकलन 
घरजग्गा लगायतको रश्चजषे्ट्रशन गदाथका बखत सम्बश्चन्धत गाउँपातलका 
वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले गनेछ।  

  (३) घरजग्गा लगायतको रश्चजषे्ट्रशन शलु्क रश्चजषे्ट्रशन गदाथको 
बखतमा रश्चजषे्ट्रशन पाररत गरी गराई स्वातमत्व प्राप्त गने व्यश्चिलाई 
लाग्नेछ। 

(४) घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको तलखतमा 
उल्लेख भएको रकम वा सो प्रयोजनको लातग तनधाथरण गररएको 
न्यूनतम मूल्यांकन रकम मध्ये जनु बढी हनु्छ सो रकममा 
लाग्नेछ। 
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(५) यस दफा बमोश्चजम उठाएको रश्चजषे्ट्रशन शलु्क 
स्र्ानीय ववभाज्य कोिमा जम्मा गरी उि ववभाज्य कोि मध्येबाट 
साठी प्रततशतले हनुे रकम सम्बश्चन्धत गाउँपातलका वा 
नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले स्र्ानीय सश्चञ्चत कोिमा 
राखी चालीस प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सश्चञ्चत 
कोिमा जम्मा गरी सोको वववरण सवहतको जानकारी आतर्थक 
मातमला मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

 (६) यस दफा बमोश्चजम गाउँपातलका वा नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलकाले घर जग्गा रश्चजषे्ट्रशन पाररत गदाथको 
अवस्र्ामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमा पूँजीगत लाभकर असूल 
गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व खातामा जम्मा गनुथपने छ। 

(७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तह तर्ा 
सरकारी तनकायलाई घर, जग्गा वा घरजग्गा रश्चजषे्ट्रशन गदाथ कुनै 
शलु्क लाग्ने छैन।  

  (८) यस दफामा मातर् जनुसकैु कुरा उल्लेख भए तापतन 
स्र्ानीय तहको स्रोत, साधन, प्रववतध, जनशश्चि तर्ा कायाथलय 
व्यवस्र्ापन नभएसम्म संघीय आतर्थक अध्यादेश, २०७८ को दफा 
३४ को व्यवस्र्ा बमोश्चजम नेपाल सरकारको सम्बश्चन्धत 
कायाथलयले यस ऐनले तनधाथरण गरे बमोश्चजमको दर अनसुारको 
शलु्क, कर तर्ा दस्तरु लगायतको राजस्व संकलन गनुथपनेछ। 

३. सवारी साधन कर तर्ा दस्तरुः (१) प्रदेशतभर सवारी साधन दताथ 
र नवीकरणका बखत लाग्न े सवारी साधन कर र अन्य दस्तरु 
तर्ा सेवा शलु्क अनसूुची-२ बमोश्चजम लगाई असलु उपर 
गररनेछ। 
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 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग "सवारी साधन" भन्नाले 
इन्धन वा ऊजाथ प्रयोग गरी याश्चन्रक शश्चिबाट स्र्ल मागथमा चल्ने 
सवारी साधन जस्तै जीप, कार लहरी, ट्रक, बस ,भ्यान, तमतनबस, 
मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोररक्सा, टेम्पो, आददलाई सम्झन ुपछथ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको रकम मध्ये अनसूुची-२ को 
खण्ड (क) बमोश्चजमको सवारी साधन कर प्रदेश अन्तरगतका 
यातायात व्यवस्र्ा कायाथलयले संकलन गरी प्रदेश ववभाज्य कोि 
खातामा जम्मा गनेछ।  

(३) प्रदेशले उपदफा (२) बमोश्चजम प्रदेश ववभाज्य कोि 
खातामा जम्मा भएको रकमको साठी प्रततशतले हनुे रकम प्रदेश 
सश्चञ्चत कोिमा राखी चातलस प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाको स्र्ानीय 
सश्चञ्चत कोिमा प्रत्येक मवहना समाप्त भएको १५ ददनतभर जम्मा 
गरी सम्बश्चन्धत स्र्ानीय तहलाई सोको वववरण सवहतको जानकारी 
पठाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको बाँडफाँट रावष्ट्रय प्राकृततक 
स्रोत तर्ा ववत्त आयोगले तयार गरेको सूर बमोश्चजम प्रदेश लेखा 
तनयन्रक कायाथलयले गनेछ। 

(५) सवारी साधन भएका व्यश्चिले आफ्नो स्र्ायी ठेगाना 
वा बसाई सराई गरेको स्र्ान वा रोजगार वा व्यवसायको 
तसलतसलामा तत्काल बसोबास गरेको स्र्ान वा कारोबार दताथ 
रहेको स्र्ान रहेको प्रदेश अन्तरगतका यातायात व्यवस्र्ा 
कायाथलयमा तोवकए बमोश्चजम सवारी साधन दताथ गरी सवारी साधन 
कर बझुाउन ुपनेछ। 
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(६) उपदफा (१) बमोश्चजम संकतलत रकम मध्ये अनसूुची-२ 
को खण्ड (ख) बमोश्चजमको अन्य दस्तरु तर्ा सेवा शलु्क प्रदेश 
अन्तरगतका यातायात व्यवस्र्ा कायाथलयले संकलन गरी मातसक 
रुपमा प्रदेश संश्चचत कोिमा दाश्चखला गनुथ पनेछ । 

  (७) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापतन टाँगा, 
ररक्सा, अटो ररक्सा र ववद्यतुीय ररक्सामा सवारी साधन कर सम्बश्चन्धत 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले लगाउने र 
उठाउनेछ। 

  ४. मनोरञ्जन करः (१) प्रदेशतभर सञ्चातलत चलश्चचर घर, 
खेलकुद प्रततयोतगता, फन पाकथ , पाकथ , स्वीतमङ पूल, तडश्चजटल 
टेतलतभजन, साँस्कृततक कायथक्रम, कन्सटथ, नाटकघर, तभतडयो घर, 
तर्यटर र मेला महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्र्ल र 
वक्रयाकलापमा अनसूुची-३ बमोश्चजम मनोरञ्जन कर लगाइने र असलु 
उपर गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मनोरञ्जन करबाट उठेको 
रकम मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालक वा धनीले कर उठाएको 
मवहनाभन्दा पतछको मवहनाको 25 गतेतभर सम्बश्चन्धत गाउँपातलका 
वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकामा वववरण सवहत जम्मा गनुथ 
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम जम्मा भएको रकम 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले ववभाज्य 
कोिमा राखी उि ववभाज्य कोि मध्येबाट साठी प्रततशतले हनु 
आउने रकम सम्बश्चन्धत स्र्ानीय सश्चञ्चत कोिमा राखी बाँकी 
चालीस प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा 
जम्मा गरी सोको वववरण सवहतको जानकारी आतर्थक मातमला 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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(४) यस दफा बमोश्चजमको कर प्रशासन गाउँपातलका वा 
नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले गनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोश्चजमको मनोरञ्जन कर सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्र्ा आतर्थक मातमला मन्रालयले जारी गरेको 
कायथववतधमा तनधाथरण भए बमोश्चजम हनुेछ। 

५. ववज्ञापन करः (१) प्रदेशमा ववज्ञापन सामग्री राखे वापत लाग्ने 
ववज्ञापन कर सम्बश्चन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उप-
महानगरपातलकाले लगाउने र उठाउनेछ। 

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहले 
राखेका ववज्ञापन सामग्रीमा ववज्ञापन कर लाग्ने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम जम्मा भएको रकम 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले ववभाज्य 
कोिमा राखी उि ववभाज्य कोि मध्येबाट साठी प्रततशतले हनुे 
रकम सम्बश्चन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलकाले आफ्नो सश्चञ्चत कोिमा राखी चालीस 
प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा जम्मा 
गरी सोको वववरण सवहतको जानकारी आतर्थक मातमला मन्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

(४) ववज्ञापन कर असूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाको कानून 
बमोश्चजम हनुेछ। 

६. कृवि आयमा करः (१) प्रदेशले आफ्नो िेर तभरको कृवि आयमा 
अनसूुची–४ बमोश्चजम कर लगाउनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोश्चजमको कर प्रदेश सरकारले 
तोकेको कायाथलयले संकलन गरी प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा जम्मा 
गनेछ। 
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख गररएको भए 
तापतन अको व्यवस्र्ा नभएसम्म स्र्ानीय तहले उपदफा (१) 
बमोश्चजम जम्मा भएको रकम गाउँपातलका वा नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलकाले ववभाज्य कोिमा राखी उि ववभाज्य कोि 
मध्येबाट चातलस प्रततशतले हनुे रकम गाउँपातलका वा नगरपातलका 
वा उपमहानगरपातलकाले सम्बश्चन्धत स्र्ानीय सश्चञ्चत कोिमा राखी 
साठी प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा 
जम्मा गरी सोको वववरण सवहतको जानकारी आतर्थक मातमला 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको करको प्रशासन सम्बन्धी 
कायथववतध आतर्थक मातमला मन्रालयले तनधाथरण गरे बमोश्चजम 
हनुेछ। 

७. पयथटन शलु्कः प्रदेश आफैले तनमाथण गरेको पयथटकीय स्र्ल, 
पयथटन व्यवसाय र पयथटकीय वक्रयाकलापमा सेवाको लागत, 
सञ्चालन र सम्भार खचथलाई आधार मानी अनसूुची–५ बमोश्चजम 
पयथटन शलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ। 

८.  प्राकृततक स्रोत करः (१) संघीय कानूनले अन्यर्ा व्यवस्र्ा 
गरेकोमा (१) बाहेक प्राकृततक स्रोतमध्ये आफ्नो िेरतभर माटो, 
ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसूुची–६ 
बमोश्चजम कर लगाई असलुउपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कर सम्बश्चन्धत गाउँपातलका वा 
नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले संकलन गने वा गराउनेछ। 

(३)उपदफा (२) बमोश्चजम जम्मा भएको रकम गाउँपातलका 
वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले ववभाज्य कोिमा राखी  
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उि ववभाज्य कोि मध्येबाट साठी प्रततशतले हनुे रकम सम्बश्चन्धत 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले सश्चञ्चत 
कोिमा राखी बाँकी चालीस प्रततशतले हनुे रकम मातसक रुपमा 
प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा जम्मा गरी सोको वववरण सवहतको जानकारी 
आतर्थक मातमला मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

 (४) गाउँपातलका वा नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलकाले आफ्नो िेरतभर माटो, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र 
दहत्तर बहत्तर संकलन गनुथ अश्चघ प्रचतलत कानून बमोश्चजम 
आवश्यक पने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र 
कायथयोजना प्रदेश सरकारको सम्बश्चन्धत मन्रालय समि पेश गनुथ 
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको स्वीकृत वातावरणीय 
अध्ययन र कायथयोजना प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारको सम्बश्चन्धत 
मन्रालयले  संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही वातावरणमा 
प्रततकूल असर नपने तर्ा सवथसाधारण जनताको वहत हनुे देखेमा 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकालाई त्यस्तो 
िेरमा माटो, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गनथ 
गराउन आवश्यक शतथ तोकी वा नतोकी स्वीकृतत ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम स्वीकृतत प्राप्त भएमा 
गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले त्यस्तो 
िेरमा माटो, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गनथ 
गराउन सक्नेछ।  

(७) प्रदेश सरकारले गाउँपातलका वा नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलकाले माटो, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर 
संकलन गदाथ अपनाउन ुपने कायथववतध बनाइथ जारी गनेछ र त्यस्तो 
कायथववतध गाउँपातलका वा नगरपातलका वा उपमहानगरपातलकाले 
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माटो, ढुङ्गा, तगटी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गदाथ वा 
गराउँदा पालना गनुथ पनेछ। 

९.  सेवा शलु्क दस्तरुः प्रदेशले संववधानको अनसूुची-६, ७ र ९ 
बमोश्चजमका िेर र तबियमा आफूले प्रदान गरेको सेवा तर्ा सवुवधा 
वापत सेवा शलु्क तर्ा दस्तरु लगाई उठाउन सक्नेछ। 

१०.  प्रदेश ववभाज्य कोिको रकम बाडँफाटँ सम्बन्धमाः (१) प्रदेश 
ववभाज्य कोि खातामा जम्मा भएको राजस्व रकम तोवकएको दरमा 
ववभाजन गरी प्रदेशको वहस्सा प्रदेश सश्चञ्चत कोिमा राखी स्र्ानीय 
तहको वहस्सा रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तर्ा ववत्त आयोगले तोकेको 
ढाँचा र आधार बमोश्चजम सम्बश्चन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलका 
वा उप-महानगरपातलकाको सश्चञ्चत कोिमा जम्मा गररनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोश्चजमको राजस्व बाँडफाँट प्रदेश लेखा 
तनयन्रक कायाथलय वा आतर्थक मातमला मन्रालयले तोकेको 
तनकायले मातसक रुपमा गनेछ। 

११. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सक्नःे (१) प्रदेश कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापतन प्रदेश सरकारले आवश्यकता 
अनसुार यो ऐन र अन्य कानून बमोश्चजम लगाइएका दस्तरु, शलु्क र 
करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तरु, शलु्क र कर 
आंश्चशक वा पूणथ रुपमा छुट ददन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटाइएको, 
बढाइएको वा छुट ददइएको सूचना प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुथ 
पनेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोश्चजम करको दर घटाइएको, 
बढाइएको वा कुनै दस्तरु, शलु्क र कर आंश्चशक वा पूणथ रुपमा छुट 
ददइएको वववरण प्रत्येक विथ आतर्थक मातमला मन्रालयले प्रदेश 
सभामा पेश गनुथ पनेछ। 
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  (३) उपदफा (१) बमोश्चजम ददइएको पूणथ वा आंश्चशक कर 
छुट सवुवधाको कसैले दरुुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको 
लातग छुट सवुवधामा प्राप्त गरेको मालवस्त ुअन्य प्रयोजनमा प्रयोग 
गरेमा त्यसरी छुट ददइएको दस्तरु, शलु्क, महसलु र कर रकम 
असलु उपर गरी सो रकम बराबर जररवाना गररनेछ। 

१२ सवारी साधन सम्बन्धी ववशेि व्यवस्र्ा: टागँा, ररक्सा, अटो ररक्सा र 
ववद्यतुीय ररक्साको दताथ, नवीकरण र रुट इजाजत सम्बन्धमा 
प्रदेशले स्र्ानीय तहसंगको समन्वयमा प्रदेशको संरचना माफथ त दताथ, 
नवीकरण र रुट इजाजत सम्बन्धी अन्तररम व्यवस्र्ा गनथ सक्नेछ। 

१३. ब्याज, शलु्क, दस्तरु र र्प दस्तरु छुट सम्बन्धी ववशेि व्यवस्र्ा: 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको कानून बमोश्चजम प्रदेश सरकारलाई बझुाउन 
बाँकी आतर्थक विथ २०७६/७७ र आतर्थक विथ २०७७/७८ को 
कर सम्वत ्२०७८ साल पौि मसान्ततभर बझुाएमा सो वापत लाग्ने 
ब्याज, शलु्क, दस्तरु र र्प दस्तरु छुट हनुेछ। 

१४. वववरण पेश गने म्याद र्प सम्बन्धी ववशेि व्यवस्र्ा: सदूुरपश्चिम 
प्रदेशको प्रचतलत प्रदेश कानून बमोश्चजम बझुाउन बाँकी वववरण 
सम्वत ्२०७८ साल असोज मसान्तसम्म बझुाउन सक्ने गरी म्याद 
र्प गररएको छ। 

१५. फमथ नववकरण सम्बन्धी ववशेि व्यबस्र्ा : कोतभड-१९ को कारणले 
भएको बन्दाबन्दीको समयमा फमथ नववकरण गने म्याद समाप्त भई 
नववकरण गनथ नपाएका तर्ा फमथ नववकरण गने म्याद समाप्त 
भएका अन्य व्यवसायीहरुले नववकरण दस्तरु बझुाई २०७८ साल 
असोज मसान्ततभर फमथ नववकरण गरेमा त्यसवापत लाग्ने सबै 
प्रकारका जररवाना र र्प दस्तरु तमनाहा हनुेछ । 
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१६.  कृवि आयमा कर छुट सम्बन्धी ववशेि ब्यवस्र्ा: यस ऐनमा जनुसकैु 
कुरा लेश्चखएको भएतापतन ववद्यमान वविम पररश्चस्र्ततलाई दृवष्टगत 
गरी ऐनको दफा ६ बमोश्चजम कृवि आयमा लाग्ने कर पूणथ छुट 
गररएको छ। 

१७. पयथटन शलु्क छुट सम्बन्धी ववशेि व्यवस्र्ाः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा 
लेश्चखएको भएतापतन आतर्थक विथ 207८/7९ मा ऐनको दफा ७ 
बमोश्चजमको पयथटन शलु्क पूणथरुपमा छुट ददइनेछ ।  

१८. प्रवक्रया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नःे यस ऐनको 
कायाथन्वयनको क्रममा हड्ताल, दैवी प्रकोप, प्राकृततक ववपश्चत्तको 
कारणले उल्लेश्चखत ऐनले प्रदान गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गनथ 
नपाउने अवस्र्ा तसजथना भएमा, कुनै जवटलता देश्चखएमा वा 
उल्लेश्चखत ऐन तर्ा यस ऐनको कायाथन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ 
पनथ गएमा आतर्थक मातमला मन्रालयले आवश्यकता अनसुार अवतध 
र्प गनथ, प्रवक्रया सरलीकरण गनथ वा कायाथन्वयनमा देश्चखएको बाधा 
अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ।  

१९. तनदेश्चशका बनाउन सक्नःे यो ऐनको अधीनमा रही आतर्थक मातमला 
मन्रालयले आवश्यक कायथववतध वा तनदेश्चशका बनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दफा २ सँग सम्बश्चन्धत) 
रश्चजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र दस्तरु 

क. घर जग्गा तर्ा अन्य रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु: 

तस.नं
. 

तलखतको प्रकार 
रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अंकमा  
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

१.  राश्चजनामा, सट्टापट्टा र सगोल्नामाको तलखत  

(क) राश्चजनामा, सट्टापट्टा, र 
सगोलनामाको तलखतको रै्ली 
अंकमा 

५% ४.५% २% 

(ख) सामवुहक आवास योजना अन्तगथत 
तनतमथत भवन आवास इकाईको 
तलखतको रै्ली अंकमा 

१% 0.5% 0.25% 

(ग) सामवुहक आवास योजना अन्तगथत 
तनतमथत भवन सवहतको घरजग्गाको 
तलखतको रै्ली अङ्कमा 

3% 2% 1% 

२. छोडपर र दताथफारी 

(क) अ) छोडपर (तीन पसु्ता तभर) हालैको बकसपर सरह 

आ) छोडपर (तीन पसु्ता बावहर) राश्चजनामा सरह 

(ख) अ) दताथफारी (तीन पसु्ता तभर)  हालैको बकसपर सरह 

आ) दताथफारी (तीनपसु्ता बावहर) राश्चजनामा सरह 

स्पष्टीकरण: छोडपर अन्तरगत आफ्नो हकवहस्सा बराबरको रै्ली अंकमा र दताथफारी अन्तरगत संयिु दताथवाला वीचको 
तलखतको कूल रै्ली अङ्कमा) 
३.  हालैदेश्चखको वकसपरको तलखत:  

हालैदेश्चखको वकसपरको तलखतको रै्ली अंकमा 
(क)  बाजे, बज्यै, आमा, बाव,ु पतत, पत्नी, दाज,ु भाउज,ु भाइ, भाईवहुारी, दददी, बवहनी, छोरा, छोराबहुारी, छोरी, छोरीज्वाईँ, 

सास–ुससरुा, जेठाज,ु जेठानी, देवर, देउरानी, भततजा, भततजी, भततजा बहुारी, नातत, नाततनी, नाततनीबहुारी, काका, काकी, 
मामा, माइज्यू, भाञ्जा, भाञ्जी, ठूलो–बवुा, ठूली आमा (बाब ुतफथ का), आमाज,ु नन्द, सौता–सौता र एकै दाज ुभाईको 
छोरा, छोरी, फूपू र भदा भदै बीच। 

(अ) रु. १ लाखसम्मको रै्ली 
अंकमा 

१% १% ०.५% 

(आ) रु. १ लाखभन्दा मातर् 
जततसकैु रै्ली अंकमा 

२.२५% २.२५% १.२५% 

(ख) अन्य वकसपर र दानपरको रै्ली 
अंकमा 

१५% १५% 

 

१०% 

 

स्पष्टीकरण: 
सरकारी ववश्व ववद्यालय, सरकारी क्याम्पस÷कलेज, सामदुावयक ववद्यालय, सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, स्र्ानीय तहका कायाथलय, स्र्ानीय तह, प्रदेश सरकार तर्ा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हनेु 
दानपरको तलखतमा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 
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तस.नं
. 

तलखतको प्रकार 
रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अंकमा  
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

४. अंशवण्डा तर्ा अंश भपाईको तलखत 

अंशवण्डा तर्ा अंश भपाईको तलखतमा 
(क)  रु.३० लाखसम्मको रै्ली अङ्कमा ०.२% ०.२% ०.२% 

(ख) रु.३० लाख भन्दा वढी रु. २ 
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 

०.३% ०.३% ०.३% 

(ग)  रु.२ करोड भन्दा वढी रु. १० 
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 

०.४% ०.४% ०.४% 

(घ) रु. १० करोड भन्दा मातर्को 
रै्ली अङ्कमा 

०.5% ०.5% ०.5% 

५. मानो छुवट्टएको र मानो जोतडएको तलखत 

(क) मानो छुवट्टएको प्रतत तलखत रु.११,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

(ख) मानो जोतडएको प्रतत तलखत रु.१२,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

६.  शेिपतछको वकसपरको तलखत 

शेिपतछको वकसपर/अष्टलोहको प्रतततलखत 

(क) तीन पसु्तातभरको ] रु.६,०००।- रु.५,०००।- रु.२,०००।- 
(ख) तीन पसु्ताबावहरको  रु.१२,०००।- रु.१०,०००।- रु.४,०००।- 

 

७. 
बन्धकीको तलखत 

दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी, र 
लखबन्धकीको तलखतको रै्ली 
अंकमा 

१.५% १.५% १.२५% 

 

८. अतधकारनामा, मञ्जरुीनामा र 
अश्चततयारनामाको तलखत 

प्रतततलखत 

रु.२,०००।- रु.२,०००।- रु.२,०००।- 

 

९. 
 

कपाली तमसकु र करारनामाको 
तलखत  
दाखील खारेज नहनेु कपाली 
तमसकु र करारनामाको प्रतत 
तलखत 

१% १% १% 

 गठुी स्र्ापना तलखत वापत (गठुी 
दताथ) 

रु.६००।- रु.५००।- रु.४००।- 

घर बहाल तलखत वापत पवहलो 
मवहनाको बहाल रकमको 

५% ४% ३% 

फलोपभोग (यजु ुफु्रक्टी) रु.१,०००।- रु.७००।- रु.५००।- 

शेि पतछको बकसपर संशोधन वा 
रद्द गदाथ 

 

क. शतथ संशोधन रु.१,५००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 
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तस.नं
. 

तलखतको प्रकार 
रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अंकमा  
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

ख. बकसपर रद्ध रु.२,०००।- रु.१,५००।- रु.१,०००।- 

अन्य तलखत  

क. रकम खुलेकोमा ३% २% १% 

ख. रकम नखुलेकोमा रु.७,०००।- रु.५,०००।- रु.३,०००।- 

ख. सेवा शलु्क 

 

सी.नं
. 

वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

१. तलखत रश्चजषे्ट«शनको लातग डोर माग गने तनवेदनमा डोर शलु्क 

तलखत रश्चजषे्ट«शनको लातग डोर माग गने तनवेदनमा डोर दस्तरु: 
(क) तराई िेरमा  रु.२०,०००।- रु.१५,०००।- रु.७,०००।- 
(ख) अन्य िेरमा रु.१५,०००।- रु.१०,०००।- रु.६,०००।- 

 

२.  
ववत्तीय तधतो 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ववत्तीय कारोवार गनथ स्वीकृतत प्राप्त बैंक, ववत्तीय तर्ा सहकारी संस्र्ा एवं अन्य संस्र्ाहरुले 
ददने कजाथको तधतोबन्धक वा दृवष्टबन्धक तलखतमा 

(क) रु. १,००,०००।– सम्मको 
तलखतको रै्ली अङ्कमा 

रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

(ख) रु. १,००,०००।– भन्दा बढी 
रु. ५,००,०००।– सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

(ग) रु. ५,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.१०,००,०००।– सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

रु.२,०००।– रु.२,०००।– रु.२,०००।– 

(घ) रु.१०,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.२०,००,०००।– सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

रु.२,५००।– रु.२,५००।– रु.२,५००।– 

(ङ) रु.२०,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.५०,००,०००।– सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

रु.५,०००।– रु.४,५००।– रु.४,०००।– 

(च) रु. ५०,००,०००।– भन्दा बढी 
रु. १,००,००,०००।– सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

रु.२५,०००।– रु.२२,०००।– रु.२०,०००।– 

(छ) रु १,००,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.२,००,००,०००।– सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

रु.३०,०००।– रु.२८,०००।– रु.२५,०००।– 

(ज) रु २,००,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.५,००,००,०००।– सम्मको 
रै्लीमा अङ्कमा 

रु.४०,०००।– रु.३८,०००।– रु.२५,०००।– 
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सी.नं
. 

वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

(झ) रु ५,००,००,०००।– भन्दा बढी 
रु.२०,००,००,०००।– सम्मको 
रै्लीमा अङ्कमा 

रु.५०,०००।– रु.४५,०००।– रु. ४०,०००।– 

(ञ) रु.२०,००,००,०००।– भन्दा 
वढी जततसकैु रै्ली अङ्कमा 

रु.१,००,०००।– रु.9०,०००।– रु.8०,०००।– 

 

३.  
लीज 

सरकारी जग्गा तलजमा उपलव्ध गराउनेः  
सरकारी जग्गा दताथ तर्ा तलजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायथनीतत, २०७१ को अनसूुची– १ अनसुारको 
दस्तरु लाग्नेछ । 

 

४. 
 

जग्गाधनी दताथ शे्रस्ताको प्रतततलवपको लातग (वटकट बाहेक) प्रतत पजुाथ 
(क) तराई िेर रु.७००।– रु.५००।– रु.२००।– 

(ख) अन्य िेर  रु.५००।– रु.३००।– रु.१००।– 

 नोटः जनुसकैु प्रयोजनको लातग प्रतततलवप तलदँा समेत लाग ुहनेुछ। 

५. दाश्चखल खारेज शलु्क 

(क) करार अनसुार तलखत पाररत गनथ 
ठह¥याएको फैसला वा तमलापर 
अनसुारको दाश्चखल खारेज गदाथ 

५% 

 

४.५% 

 

 

२% 

 

(ख) अन्य तमलापर (अंश र अपतुाली 
बाहेक) को दाश्चखल खाररज गदाथ 

२.७५% २.२५% 
१% 

 

(ग) बैंक ववश्चत्तय संस्र्ा वा सहकारी 
संस्र्ाबाट कजाथ प्रवाह गदाथ 
तलएको तधतो तललाम गदाथ 
व्यश्चिले सकार गरी बैक तर्ा 
ववत्तीय संस्र्ाको परानसुार 
व्यश्चिको नाउमा दा.खा. गदाथको 
रै्ली अङ्कमा 

2% 1.75% 1% 

(घ) बैंक ववत्तीय संघ वा सहकारी 
संस्र्ाबाट कजाथ प्रवाह गदाथ 
तलएको तधतो तललाम गदाथ 
व्यश्चिले सकार नगरी ऋणीकै 
नामबाट वैक ववत्तीय संस्र्ा वा 
सहकारी संस्र्ाले आफ्नो नाँउमा 
दाश्चखल खारेज गदाथ प्रतत तमतसल 

रु.7,०००।- 
 

 

रु.6,०००।- 
 

 

रु.४,०००।- 
 

 

(ङ) बैंक, ववत्तीय संस्र्ा वां सहकारी 
संस्र्ाले कजाथ प्रवाह गदाथ तलएको 
तधतो तललाममा बैंक वा संस्र्ा 
आफैले सकार गरेपतछ सम्बश्चन्धत 

२% २% १% 
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सी.नं
. 

वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

ऋणीलाई नै वफताथ गदाथ पाररत 
गने तलखतको रै्ली अङ्कमा 

(१) भतूमसधुार कायाथलयबाट 
जग्गा बाँडफाँड भई 
दा.खा. हनु आउँदा प्रतत 
तमतसल 

रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

(२) अदालत वा न्यावयक 
तनकायको फैसला 
बमोश्चजम तललाम वढावढ 
गरी दाश्चखल खारेज गदाथ 
प्रतत तमतसल 

रु.३,०००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(च) शेिपतछको वकसपरको दाश्चखल खारेज 

 (अ) तीनपसु्ता तभरको भए सबै िेरका लातग हालैको बकसपर सरह 

 (आ) तीनपसु्ता बावहरको भए  सबै िेरका लातग राजीनामा सरह 

६. 
 

ना
मस

ारी
 

(क) तीन पसु्ता 
तभरको 
नामसारी गदाथ 

रु.१,२००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(ख)तीन पसु्ताभन्दा 
बावहरको 
नामसारी गदाथ 

रु.३,५००।- रु.३,५००।- रु.२,०००।- 

७. 

हाल
 स

ावव
क

 

पनुः नापजाँच 
पतछको शे्रस्ता हाल 
साववक तर्ा 
अद्यावतधक गदाथ 
प्रतत तमतसल 

रु.४००।- रु.३००।- रु.१००।- 

८. 

घर
 क

ाय
म शे्रस्ता पूजाथमा घर 

जनाउने प्रतत 
तनवेदनमा 

रु.२,५००।- रु.२,५००।- रु.१,०००।- 

९. 

संश
ोध
न 

दस्
तरु

 

मालपोत ऐन 
२०३४ को दफा 
७(३) अनसुारको 
वववरणमा संशोधन 
गनुथ पदाथ प्रतत 
तमतसल 

रु.३००।- रु.२००।- रु.१००।- 
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सी.नं
. 

वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
उपमहानगरपातलका 

िरेको दस्तरु  
नगरपातलका 
िरेको दस्तरु 

गाउँपातलका िरेको 
दस्तरु 

१०. 
रोक्क

ा द
स्त

रु 
क) तलखत 
रश्चजषे्ट्रशन भएकोमा 
(रै्ली अङ्क जततसकैु 
भएपतन) 

नलाग्ने ] नलाग्ने ] नलाग्ने ] 

 ख) तलखत 
रश्चजषे्ट्रशन नहनेुमा 
(अ) 
रु.१,००,०००। 
सम्मको ऋण 
अङ्कमा 

रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

(आ)  
रु.१,००,०००। 
भन्दा वढी 
रु.५,००,०००। 
सम्म 

रु.७००।- रु.५००।- रु.३००।- 

(इ) रु. ५ लाख 
भन्दा बढी 
जततसकैु 
ऋण अंकमा 

रु.८००।- रु.७००।- रु.५००।- 

(ई) ऋण अङ्क 
नखुलेकोमा 

रु.४,०००।- रु.३.०००।- रु.२,०००।- 

ग. ववववधः 
१. अतधकारनामा र शेिपतछको बकसपर तलखत बाहेक अन्य सबै प्रकारको तलखतमा रै्ली अंक अतनवायथ खुलाउन ु

पनेछ। 

२. जलववद्यतु उद्योग, श्चचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशपंुिीपालन, अलैंची खेती, 
जतडबटुी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाथ लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुमा 
पचहत्तर प्रततशत छुट हनेुछ। तर, त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाईएमा मालपोत कायाथलयले 
छुट भएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

३. सामवुहक खेती योजना अन्तगथत कृवि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यश्चिहरू तमली जग्गाको चक्ला तमलाई खेती 
गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा तलखत पाररत भएमा सो मा लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचहत्तर 
प्रततशत छुट हनेुछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाईएमा मालपोत कायाथलयले छुट 
भएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ । 

४. सूती, गडु्खा, पानपराग र मददराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ 
उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाथ लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट हनेुछ। 
तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाईएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु 
असलु गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

५. (क) कृवि ऋण, बीमा संस्र्ान, बीमा सतमततबाट स्वीकृतत प्राप्त बीमा कम्पनी, ववश्वववद्यालय, बैंक तर्ा ववत्तीय 
संस्र्ाहरूले आफ्ना बहालवाला कमथचारीहरूलाई सेवा सतथबमोश्चजम ददने ऋण सवुवधाको तधतो बन्धक 
तलखत पाररत गदाथ रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु छुट हनेुछ। तर सेवा शलु्क रु. १०००।– लाग्नेछ। 
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(ख) कमथचारी सञ्चयकोि तर्ा नागररक लगानी कोिले तनयतमत बचत जम्मा गने आफ्ना सञ्चयकताथहरूलाई ऋण 
सवुवधा उपलव्ध गराउँदा तलने तधतोको तधतो बन्धक तलखत पाररत गदाथ रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु छुट हनेुछ। 
तर सेवा शलु्क रु. ५००।– लाग्नेछ। 

६. (क) सहकारी ऐन, २०४८ वमोश्चजम दताथ भै संचालनमा रहेका सहकारी संस्र्ाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरु 
ववच ऋण लगानी-प्रवाह गदाथ तीस लाख रुपैयाँसम्मको रै्ली अंकमा रोक्का दस्तरु बाहेक सेवा शलु्क छुट 
हनेुछ। सो भन्दा मातर्को रै्ली अंकमा खण्ड ख. सेवा शलु्क महलको तस.नं. २ वमोश्चजमको सेवा शलु्क 
लाग्ने छ। 

(ख)  बैंवकङ्ग तर्ा ववश्चत्तय व्यवसाय र बीमा व्यवसाय गने एकै प्रकृततका तनकायहरू एक आपसमा गातभन 
चाहेमा गातभने संस्र्ाहरूले सो प्रयोजनका लातग घरजग्गाको एकतरत गदाथ संशोधन दस्तरु बाहेक अन्य 
दस्तरु लाग्ने छैन। 

७. जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो र मधेश आन्दोलमा सहादत प्राप्त गरेका शवहदका आश्चश्रत पतत, पश्चत्न, छोरा र छोरी 
तर्ा माता–वपताको नाममा स्वातमत्व प्राप्त हनेु गरी पाररत हनेु तलखतमा यस ऐन बमोश्चजम लाग्ने सबै प्रकारको 
दस्तरु र शलु्क पूणथ रूपमा छुट हनेुछ। 

८. अपाङ्गता भएका व्यश्चि, दतलत एंव वपछतडएका जाती भनी स्र्ानीय तनकायबाट प्रमाश्चणत भएको तसफाररस वा 
अतधकाररक प्रमाणको आधारमा ततनीहरूको नाममा स्वातमत्व प्राप्त हुँदा यस ऐन बमोश्चजम असलु गररने घर जग्गा 
रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुमा पच्चीस प्रततशत छुट हनेुछ । 

९. (क) मवहला, सत्तरी विथ भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नावालकको नाममा जनुसकैु प्रकारबाट स्वातमत्व 
प्राप्त हनेु गरर पाररत हनेु तलखतमा यस ऐन बमोश्चजम लगाइएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुमा पच्चीस प्रततशत छुट 
हनेुछ। तर एकल मवहलाको हकमा भने पैततस प्रततशत छुट हनेुछ। वहमाली श्चजल्लाहरु बझाङ, बाजरुा र 
दाच ुथलाका गाउँपातलकाका हकमा भने ५०% छुट हनेुछ। 

(ख)  हाल पतत वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्वातमत्व पररवतथन गरी पतत–पत्नी दवैुको संयिु 
स्वातमत्वको रुपमा तलखत गनथ चाहेमा सो संगोलनामाको तलखतमा रु.१००।– मार रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु 
लाग्नेछ। 

(ग)  १०० जना भन्दा बढी व्यश्चिलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना गनथ वा ववस्तार 
गनथका लातग जग्गा खररद गदाथ लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरुको तलखतमा ५०% छुट ददइनेछ । तर त्यस्तो 
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु असलु 
गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

१०. भतूमवहन मिु कमैया र मूि हतलया पररवारले सहतुलयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी खररद गरेको जग्गाको 
तलखत पाररत गदाथ लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु, सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु पूणथ रूपमा छुट हनेुछ। 

११. बैक, ववश्चत्तय एवं सहकारी संघ वा संस्र्ा र अदालतबाट भई आएको तमलापर अनसुार दाश्चखल खारेज गनुथपदाथ 
सेवा दस्तरु असलु गने प्रयोजनको लातग तोवकएको कायाथलयले रश्चजषे्ट्रशन प्रयोजनको लातग तोकेको न्यूनतम 
मूल्य र तमलापर वा बैक, ववश्चत्तय एवं सहकारी संघ संस्र्ाको परमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी हनु्छ 
सोहीलाई कायम गनुथपनेछ। 

१२. प्रदेश सरकारले चाहेमा धातमथक तर्ा सामाश्चजक वहतका तनतमत्त स्र्ावपत नेपालमा दताथ भएका संघ संस्र्ा वा 
तनकायले आफ्नो नाउमा तनशलु्क रुपमा प्राप्त गने जग्गाको तलखत पाररत गदाथ पचास प्रततशत रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु 
छुट ददन सक्नेछ। 

 

१३. 
मालपोत र नापी कायाथलयको शे्रस्ता सधुार, फतनथचर, ममथत सम्भार, तनमाथण एवं अन्य लश्चजवष्टक सपोटथको लातग 
प्रदेश सरकारले उपयिु ठहयाथएको रकम सम्बश्चन्धत मालपोत कायाथलयलाई प्रदान गनथ सक्नेछ। 

१४. यो ऐन लागू हुँदाका वखत नेपाल सरकारवाट घोिणा भएका वा यस पतछ घोिणा हनेु नगरपातलकाको हकमा 
त्यस्ता नगरपातलकाको नाम र िेर तनधाथरण गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाश्चशत गरेको 
तमतत देश्चख यस अनसूुची वमोश्चजमको घर जग्गा रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु र सेवा शलु्क लाग्नेछ। 

१५. सहकारी ऐनको दफा ५ अन्तगथत दताथ भएका सहकारी संस्र्ाहरूले संस्र्ाको प्रयोजनको लातग मार पहाडी 
िेरमा २ रोपनी, तराई र तभरी मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खररद गदाथ लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु, 
सहकारी ववभागको तसफाररसमा लाग्ने रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु पूणथ रुपमा छुट हनेुछ, तर त्यस्ता सहकारी संस्र्ाले 
रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु छुट सवुवधामा खररद गरेको जग्गा तर्ा भवन संस्र्ा गातभएको वा ववघटन भएको अवस्र्ामा 
वाहेक वववक्र गरेमा पवहले छुट ददएको रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु असूल उपर गररनेछ। 

१६. ववववधको क्रमसंतया ७, ८, ९ र १० बमोश्चजम छुट ददँदा एकै व्यश्चिलाई एकभन्दा बढी आधारमा छुट पाउने 
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भएमा सवैभन्दा बढी कुनै एकमार छुट ददइने छ। 

१७. एउटै कारोवारबाट ५० लाख रुपैया ँ वा सोभन्दा मातर्को घर वा जग्गा खररद ववक्री गदाथ के्रताले बैंकबाट 
भिुानीको लातग योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपतछ वा ववके्रताका 
नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपतछ मार मालपोत 
कायाथलयले तलखत पाररत गनेछ। 

१८. पतत पत्नीको संयिु नाममा पाररत हनेु तलखतमा मवहला सरह रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददईनेछ । 

१९. तीनपसु्ता तभर छोरी वा नाततनीहरूमा संयिु नामसारी भई दताथफारी गदाथ यसै अनसूुचीको खण्ड (क) को 
क्रमसंतया २ मा उश्चल्लश्चखत छोडपरको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ। 

२०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तह अन्तगथत कुनै एक तनकायको नाममा रहेको जग्गा अको कुनै 
तनकायको नाममा रश्चजषे्ट्रशन वा दाश्चखल खारेज गनुथ पदाथ रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु तर्ा सेवा शलु्क लाग्ने छैन। 

२१. कुनै व्यश्चिको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय तहको कुनै तनकायलाई 
तनःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तर्ा स्र्ानीय तहको वा कुनै पतन तनकायले खररद 
गरी तलएमा सोमा रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु तर्ा सेवा शलु्क लाग्ने छैन। 

२२. वैदेश्चशक रोजगारीवाट बैंवकङ्ग प्रणाली माफथ त रेतमट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाश्चणत कागजातको आधारमा 
त्यस्तो रेतमट्यान्सवाट खररद हनेु जग्गाको तलखतमा पच्चीस प्रततशत रश्चजषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददइनेछ।तर 
एकासगोल पररवारको नाममा बाहेक खररद हनेु जग्गाको तलखतको हकमा यो प्रावधान लागू हनेु छैन । 

२३. वेइलाका वा वेश्चजल्लाबाट पररत तलखतको राजस्व दस्तरुको हकमा राश्चजनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपर, 
दताथफारी, हालैको बकसपर, मानो जोतडएको छुवट्टएको, शेि पतछको वकसपर, अष्टलोह, तलखत बन्धकी, 
तमसकु, करारनामा तलखत वेइलाका वा वेश्चजल्लाबाट पाररत गदाथ सम्बश्चन्धत अनसूुचीमा तोवकए बमोश्चजमको 
दस्तरु जग्गा भएकै िेरातधकारको मालपोत कायाथलयको खातामा जम्मा भएको भौचर पेश गनुथपने सारै् 
सम्वश्चन्धत प्रदेश तभरको भएमा ३% पाररत हनेु मालपोत कायाथलयमा जम्मा गनुथपने र सम्बश्चन्धत प्रदेश बावहरको 
भएमा ५% पाररत गने मालपोत कायाथलयको खातामा जम्मा गनुथपने । अंशबण्डा तर्ा अंश भपाथईको तलखतका 
हकमा अनसूुचीमा तोवकए बमोश्चजमको दस्तरु जग्गा भएकै िेरातधकारको मालपोत कायाथलयको खातामा जम्मा 
भएको भौचर पेश गरेमा वेइलाका वा बेश्चजल्लाबाट तलखत पाररत हनेु तर र्प दस्तरु नलाग्ने । 

२४. एक पटक कारोवार भएको रै्ली अंक भन्दा कम मूल्यांकन कायम गरी तलखत पाररत गनथ पाइने छैन । 
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अनसूुची-२ 

(दफा ३ संग सम्बश्चन्धत) 
सवारी साधन कर, दस्तरु/शलु्क 

(क) सवारी साधन कर 
१. तनजी सवारी साधनमा देहाय बमोश्चजम सवारी साधन कर लाग्नेछ:- 
सवारीको वकतसम 

(क) कार, श्चजप, भ्यान, माइक्रो बस वाविथक कर दर 
(अ) १००० सी.सी सम्म रु. १९,०००।– 

(आ) १००१ देश्चख १५०० सी.सी सम्म रु. २१,०००।– 

(इ) १५०१ सी.सी. देश्चख २००० सी.सी. सम्म रु. २३,०००।– 

 (ई) २००१ सी.सी. देश्चख २५०० सी.सी. सम्म रु. ३२,०००।– 

 (उ) २५०१ सी.सी. देश्चख २९०० सी.सी. सम्म रु. ३७,०००।– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देश्चख मातर् सबै रु. ५३,०००।– 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर, के्रन जस्ता मेश्चशनरी उपकरण र तमनीवटपर 
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर, के्रन जस्ता मेश्चशनरी उपकरण रु. ३५,०००।– 

(आ) तमनीवटपर रु. २५,०००।– 

(ग) टे्रक्टर र पावर वटलर 
    (अ) टे्रक्टर रु.4,०००।– 

    (आ) पावर वटलर रु.१०००।– 

(घ) तमतनट्रक/तमतनबस रु.२0,०००।– 

(ङ) ट्रक/बस रु.३0,०००।– 

(च) मोटर साइकल 

(अ) १२५ सी.सी. सम्म  रु. २,५००।– 

(आ) १२६ देश्चख १५० सम्मका ] रु. ४,५००।– 

(इ) १५१ देश्चख २५० सम्मका ] रु. ५,५००।– 
(ई) २५१ देश्चख ४०० सी.सी. सम्म रु. ८,0००।– 

(उ) ४०१ सी.सी. र सो देश्चख मातर् रु. 9,०००।– 

 

२.सावथजतनक सवारी साधनमा देहाय बमोश्चजम सवारी साधन कर लाग्नेछ:- 
(क) कार, श्चजप, भ्यान, माइक्रो बस वाविथक कर दर 

(अ) १३०० सी.सी.सम्म                 रु.८,०००।– 

(आ) १३०१ सी.सी. देश्चख २००० सी.सी. सम्म रु.१०,०००।– 

(इ) २००१ सी.सी.देश्चख २९०० सी.सी.सम्म रु.११,०००।– 

(ई) २९०१ सी. सी. देश्चख ४००० सी.सी. सम्म रु.१३,०००।– 

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मातर् सबै रु.१५,०००।– 

 
(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर, के्रन जस्ता मेश्चशनरी उपकरण  रु.१५,०००।– 

(ग) टे्रक्टर रु.१,५००।– 

(घ) पावर वटलर रु.1,0००।– 

(ङ) तमनीट्रक, तमनीबस रु.१0,०००।– 

(च) तमनी वट्रपर रु.१2,०००।– 

(छ) ट्रक, बस रु.१6,०००।– 
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(ख) सवारी साधन दस्तरु/शलु्क 

१) सवारी साधन दताथमा लाग्ने दस्तरु 
सवारीको वकतसम  दस्तरु(रुपैयामँा) 

सावथजतनक 

ठुला सवारी २५००।– 

मझौला सवारी १५००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर १४००।– 

ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ५००।– 

तनजी  

ठुला सवारी १५००।– 

मझौला सवारी १०००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर ८००।– 

ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ५००।– 

     स्पवष्टकरणः पयथटक सवारी र संस्र्ानको सवारी दस्तरु सावथजतनक सवारी सरह लाग्नेछ । 

२) दताथ पररवतथन दस्तरु (अन्यर प्रदेशमा सरुवा सहमती भई गएको) 
सवारीको वकतसम दस्तरु(रुपैयामँा) 

सावथजतनक  

ठुला सवारी २०००।– 
मझौला सवारी १५००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर १०००।– 
ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ५००।– 

तनजी  

ठुला सवारी २०००।– 
मझौला सवारी  १५००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर १०००।– 
ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ५००।– 

स्पवष्टकरणः पयथटक सवारी र संस्र्ानको सवारी दस्तरु सावथजतनक सवारी सरह लाग्नेछ । 

३) सवारी दताथ प्रमाण पर (ब्ल ुबकु) नववकरण दस्तरु 
सवारीको वकतसम दस्तरु(रुपैयामँा) 

सावथजतनक  

ठुला सवारी ८००।– 
मझौला सवारी ५००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर ४००।– 
ख) मोटरसाइकल, स्कुटर २००।– 

तनजी  

ठुला सवारी ८००।– 
मझौला सवारी ५००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर ४००।– 
ख) मोटरसाइकल, स्कुटर २००।– 

स्पवष्टकरणः पयथटक सवारी र संस्र्ानको सवारी दस्तरु सावथजतनक सवारी सरह लाग्नेछ । 

४) सवारी साधन नामसारी दस्तरु 
सवारीको वकतसम दस्तरु(रुपैयामँा) 

सावथजतनक  

ठुला सवारी १५००।– 

मझौला सवारी  १०००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर ८००।– 

ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ३००।– 

तनजी  

ठुला सवारी १०००।– 

मझौला सवारी ७००।– 

साना सवारी 
क) कार, श्चजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर ६००।– 

ख) मोटरसाइकल, स्कुटर ३००।– 

स्पवष्टकरणः पयथटक सवारी र संस्र्ानको सवारी दस्तरु सावथजतनक सवारी सरह लाग्नेछ । 
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५) बाटो इजाजत पर दस्तरु नववकरण समेत (सावथजतनक) 

क्र.स. दरुी (वक.तम.) 
ठुला र मझौला बस, 

तमतन बस (रु) 
ठुला र मझौला ट्रक, 

तमनी ट्रक(रु) 
1 १ देश्चख ५० वक.मी. सम्म ५००।– ६००।– 

2 ५१ देश्चख १०० वक.मी. सम्म ६००।– ७००।– 

3 १०१ देश्चख १५० वक.मी. सम्म ८००।– ९००।– 

4 १५१ देश्चख २०० वक.मी. सम्म ९००।– ११००।– 

5 २०१ देश्चख २५० वक.मी. सम्म १०००।– १२००।– 

6 २५१ देश्चख ३०० वक.मी. सम्म १२००।– १३००।– 

7 ३०१ देश्चख ३५० वक.मी. सम्म १३००।– १५००।– 

8 ३५१ देश्चख ४०० वक.मी. सम्म १४००।– १६००।– 

9 ४०१ देश्चख ४५० वक.मी. सम्म १५००।– १७००।– 

10 ४५१ देश्चख ५०० वक.मी. सम्म १७००।– १९००।– 

11 ५०१ देश्चख ५५० वक.मी. सम्म २१००।– २०००।– 

12 ५५१ देश्चख ६०० वक.मी. सम्म २२००।– २१००।– 

13 ६०१ देश्चख ६५० वक.मी. सम्म २३००।– २३००।– 

14 ६५१ देश्चख ७०० वक.मी. सम्म २५००।– २४००।– 

15 ७०१ वक.मी. भन्दा मातर् २८००।– २६००।– 

 

५ तसट भन्दा बढी १४ तसट सम्म िमता भएका सावथजतनक सवारीको लातग बाटो इजाजत दस्तरु 
क्र.स. दरुी (वक.तम.) दस्तरु रु. 

1 १ देश्चख ५० वक.मी. सम्म ४००।– 

2 ५१ देश्चख १०० वक.मी. सम्म ५००।– 

3 १०१ देश्चख १५० वक.मी. सम्म ६००।– 

4 १५१ देश्चख २५० वक.मी. सम्म ७००।– 

5 २५१ देश्चख ३०० वक.मी. सम्म ८००।– 

६) जाचँपास दस्तरु र प्रतततलपी समेत 

क्र.स. सवारीको वकतसम  दस्तरु(रुपैयामँा) 
1 ठुला सवारी ४००।– 

2 मझौला सवारी ३००।– 

3 साना सवारी  २००।– 

स्पवष्टकरणः पयथटक सवारी र संस्र्ानको सवारी दस्तरु सावथजतनक सवारी सरह लाग्नेछ । 

७) प्रदिुण जाचँ दस्तरु/नववकरण/प्रतततलवप समेत 

सवारीको वकतसम दस्तरु(रुपैयामँा) 

सावथजतनक  
ठुला तर्ा मझौला सवारी  ३००।– 

साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर, मोटरसाइकल) २००।– 

तनजी 
ठुला तर्ा मझौला सवारी  ५००।– 

साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावर वटलर, मोटरसाइकल) २००।– 

स्पवष्टकरणः तनजी सवारी साधनको हकमा एक विथ र सावथजतनक सवारी साधनको हकमा छ मवहना बहाल अवतध रहनेछ । 

८) यातायात सेवाको नाम पश्चञ्जकृत दस्तरु (कम्पनी/फमथ ढुवानी र यार ुसेवा) 
 क्र.स. पुजँी  दस्तरु(रुपैयामँा) 
 1 रु. पन्र लाख भन्दा कमको लातग १०००।– 

 2 रु. पन्र लाख भन्दा बढी पचास लाख सम्म २५००।– 

 3 रु. पचास लाख भन्दा बढी जततसकैु भएपतन ४०००।– 

सेवा पश्चञ्जकृत भएका कम्पनी/फमथमा समावेश हनेु सवारी साधनलाई प्रतत सवारी ठुला सवारी भए रु.१५००।–, मझौला 
सवारी रु.१०००।– र साना सवारी रु.५००।– दस्तरु लाग्नेछ । 
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९) यातायात सेवा सञ्चालन गने अनमुतत परको नववकरण दस्तरु 
क्र.स. पुजँी  दस्तरु(रुपैयामँा) 
1 रु पन्र लाख भन्दा कमको लातग १०००।– 

2 रु. पन्र लाख भन्दा बढी  रु. पचास लाख भन्दा कम ३०००।– 

3 रु. पचास लाख भन्दा बढी जततसकैु भएपतन ५०००।– 

र्प हनेु सवारीका हकमा प्रतत सवारी ठुला सवारी भए रु.१५००।–, मझौला सवारी रु.१०००।– र साना सवारी 
रु.५००।–  दस्तरु लाग्नेछ । 

१०) प्रश्चशिण केन्द्र, कारखाना, वकथ शप सञ्चालन अनमुतत/नववकरण दस्तरु 

क्र.स. 
पुजँी 

अनमुतत दस्तरु 
(रुपैयामँा) 

नववकरण दस्तरु 
(रुपैयामँा) 

 1 रु. दईु लाख भन्दा कमको लातग १०००।– ५००।– 

 2 रु. दईु लाख भन्दा बढी पाँच लाख सम्मको लातग १५००।– ७५०।– 

 3 रु. पाँच लाख भन्दा बढी दश लाख सम्मको लातग २५००।– १२५०।– 

 4 रु. दश लाख भन्दा मार्ी जततसकैु भए पतन ५०००।– २५००।– 

११) सवारी साधन तबक्री शोरुम र ररकश्चण्डसन हाउस सञ्चालन अनमुतत पर दस्तरु र नववकरण दस्तरु 

क्र.स. पुजँी 
अनमुतत दस्तरु 
(रुपैयामँा) 

नववकरण दस्तरु 
(रुपैयामँा) 

1 रु.तीन करोडसम्म साना उद्योग ७०००।– ३५००।– 

2 रु.तीन करोडदेश्चख दश करोडसम्म मझौला उद्योय १००००।– ५०००।– 

3 रु. दश करोड भन्दा मातर् ठुला उद्योग ३००००।– १५०००।– 

१२) ववदेशमा दताथ भएका सवारी साधनलाई यस प्रदेशमा प्रवेश गदाथ लाग्ने बाटो (रुट) इजाजत दस्तरु 
क्र.स. सवारीको वकतसम प्रततददन लाग्ने  दस्तरु (रुपैयामँा) 

1 ठुला सवारी ५००।– 

2 मझौला सवारी ३००।– 

3 साना सवारी  २००।– 

 

ग) ववववध 

१.  तपसीलमा उल्लेख भएका सवारी साधनहरूलाई सावथजतनक सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्ने छ:- 
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नाउँमा दताथ भएका, 
(ख) गाउँपातलका, नगरपातलका र श्चजल्ला समन्वय सतमततको नाउँमा दताथ भएका  

२. तबद्यतुीय माध्यमद्वारा सञ्चातलत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। पेट्रोतलयम पदार्थ बाहेक अन्य 
इन्धनद्वारा सञ्चालन हनेु सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन करमा बीस प्रततशत छुट हनेुछ। 

३. सरुु पैठारी तमततले एक विथभन्दा कम अवतध भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर कट्टा गररनेछ। तर व्यापार 
मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन। 

४. सवारी साधन तबग्रकेो वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी प्रदेश सरकारले 
ठहयाथएको कुनै व्यश्चि वा संस्र्ाको नाममा दताथ भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

५. उत्पादनका तमततले पन्र विथभन्दा परुाना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा चौध विथभन्दा बढीको 
प्रत्येक विथका लातग पाँच प्रततशतका दरले र्प गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो र्प गररएको रकम 
सवारी साधनको लातग तोवकएको अतधकतम कर रकमभन्दा बढी हनेु छैन। 

६. भाडाका बस, तमनीबस तर्ा माइक्रोबसका सवारी साधनले ववद्यार्ीलाई सहतुलयतको रूपमा भाडामा छुट ददएबापत 
त्यस्ता सवारी साधनका धनीले ततनुथ पने सवारी साधन करमा साठी प्रततशत छुट पाउनेछन।् 

७. जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचतलत दरका आधारमा एकमषु्ठ रुपमा पाँच 
विथसम्मका लातग एकैपटक भिुानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन।् यसरी अतग्रम रूपमा पाँच बिथको सवारी 
साधन कर एकमषु्ट बझुाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा पन्र प्रततशत छुट हनेुछ। 

८. सावथजतनक संग्रहालयमा प्रदशथनीका लातग राश्चखएका बीस विथभन्दा परुाना सवारी साधनलाई वाविथक ततनुथपने सवारी 
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साधन कर लाग्ने छैन। 

९. यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापतन दमकल, एम्बलेुन्स तर्ा शव वाहनलाई सवारी साधन कर 
लाग्ने छैन। 

१०. सवारी साधन खररद गदाथ सम्बश्चन्धत सवारी साधन के्रताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मार तबके्रतालाई रकम 
भिुानी गनुथ पनेछ। 

११. यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापतन अपाङ्गता भएका व्यश्चिले प्रयोग गनथ तमल्ने गरी बनाईका 
१५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर  लाग्ने छैन। 

१२. प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका परुाना ट्रकलाई प्रदेशमा नै बन्द कन्टेनरको रूपमा रूपान्तरण गनथ तनवेदन ददने 
सवारी साधनका धनीलाई तनजले बझुाउन ु पने सवारी साधन कर वापत पचास हजार रुपैयाँ वा चार विथको 
सवारी साधन कर वापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्छ सो बराबरको रकम छुट ददइनेछ।  
तर यस्तो छुट सवुवधा दश विथ भन्दा परुाना ट्रकहरूलाई ददइने छैन। 

१३. सावथजतनक यातायातका रूपमा सञ्चालन गने गरी दताथ भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले संचालन गने सावथजतनक 
बसहरूले ततने सवारी साधन करमा पच्चीस प्रततशत छुट ददईनेछ। 

१४. ढुवानी कायथ संचालन गने गरी दताथ भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले सञ्चालन गने १० टन भन्दा मातर्का बन्द 
कन्टेनर र ठूला ट्रकहरूले ततने सवारी साधन करमा पच्चीस प्रततशत छुट ददईनेछ। 

१५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहले जफत गरी तललाम तबक्री गरेको सवारी साधनमा जफत गरेको 
तमततदेश्चख तललाम प्रकृया समाप्त भएको अवतधसम्मको कर लाग्ने छैन। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ संग सम्बश्चन्धत) 
मनोरञ्जन कर 

 

तस.नं. वववरण मनोरञ्जन करको 
दर 

१ चलश्चचर प्रदशथन गदाथ  प्रतत वटकट ३% 

२. कन्सटथ, नाटकघर, तभतडयो घर, तर्यटर, स्वीतमङ पलु, पाकथ , 
फनपाकथ मा प्रतत वटकट 

३% 

३. दोहोरी, डान्स बार, जमु्बा (बाविथक) रु.५०००।- 
४. मेला महोत्सव, सांस्कृततक प्रदशथन, खेलकुद प्रततयोतगतामा 

प्रतत वटकट 

३% 

५. तडश्चजटल तर्ा एनालग टेतलतभजनको जडानमा प्रतत ग्राहक रु ५०।- 
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अनसूुची-४ 
(दफा ६ सँग सम्बश्चन्धत) 

कृवि आयमा कर 
१= कृवि िेरबाट प्राप्त आयमा लाग्ने कर 

 बाविथक आयको वतगथकरण करको दर 

(क) कूल आय रु. १0,00,000 सम्म कर नलाग्ने 
(ख) कूल आय रु. १0,00,001 देश्चख २०,00,000 सम्म रु ५,०००।- 
(ग) कूल आय रु. २०,00,001 देश्चख ४0,00,000 सम्म रु १०,०००।- 
(घ) कूल आय रु. ४०,00,001 देश्चख १,०0,00,000 

सम्म 

रु २५,०००।- 
(ङ) कूल आय रु. १,००,००,००१ देश्चख ५,०0,00,000 

सम्म  
कूल आयको १% 

(r) कूल आय रु. ५,००,००,००० भन्दा मातर् 

 

 

 

कूल आयको २% 

 

२= बाझँो रहेको खेती योग्य जतमनमा लाग्ने कर (अब्बल र दोयम जग्गामा मार) 
तस नं बाझँो जतमनको िरेफल बाविथक करको दर 

(क) तराई िेरमा  
 अ) १० कठ्ठादेश्चख  १ तबगाहा सम्म रु १,०००।- 
 आ) १ तबगाहादेश्चख २ तबगाहा सम्म रु २,०००।- 
 इ) २ तबगाहादेश्चख ५ तबगाहा सम्म रु १०,०००।- 
 ई) ५ तबगाहाभन्दा मातर् रु २५,०००।- 

(ख) अन्य िेरमा  
 अ) १० रोपनीदेश्चख २० रोपनीसम्म रु ५,००।- 
 आ) २० रोपनीदेश्चख ३० रोपनीसम्म रु १,०००।- 
 इ) ३० रोपनीभन्दा मातर् रु २,०००।- 
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अनसूुची-५ 
(दफा ७ सँग सम्बश्चन्धत) 

पयथटन शलु्क 
 

१. ववतभन्न पयथटवकय स्र्लहरुको प्रवेश शलु्कमा प्रततवटकट दश प्रततशतका 
दरले पयथटन शलु्क असलु उपर गररनेछ। 
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अनसूुची-६ 

(दफा ८ सँग सम्बश्चन्धत) 

प्राकृततक स्रोत कर 
 

तस.नं. वववरण इकाई न्यूनतम दर 

१. ढंुगा, तगट्टी, बालवुा, स्लेट, ग्राभेल र 
रोडा (स्वीकृत खानी िेर बाहेक)  

प्रतत घनवफट रु. ३।- 

२. माटो (स्वीकृत खानी िेर बाहेक) प्रतत घनवफट रु. २.५।- 

३. काठ दाउरा (दहत्तर बहत्तर) प्रतत वकलो  २।- 
 


