
 

 

 

 

विधेयक संख्या : 
 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई  

कायाथन्ियन गनथ बनकेो विधेयक 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७6 
प्रदेश सभा सचििालय 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नपेाल 
 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

उद्दशे्य र कारण 

 

 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ केही राजस्ि, कर  

र शलु्क लगाउन आिश्यक भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश गनुथ परेको हो। 

प्रस्ततु विधेयकले राजस्ि, कर र शलु्कको ननधाथरण गनथ, त्यस्तो कर र शलु्कको 

दर बढाउन, घटाउनका सारै् आंचशक िा परैु छुट ददन सक्ने व्यिस्र्ा गरेको 

छ । 

 

 

             

 

  

  (वकरण गरुुङ) 
मन्री 

आनर्थक मानमला तर्ा योजना मन्रालय 

 



 

 

 



 

1 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क 
 
प्रस्तावना : प्रदेश सरकारको आर्र्थक वर्थ 207६/7७ को अर्थ सम्बन्धी 
प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ कर लगानन तर्ा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन 
सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् भएकाले, 

 

गण्डकी प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

                               

1= संक्षिप् त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम ×आर्र्थक ऐन, २०७६" रहेको 
छ। 

    (2) र्ो ऐन सम्बत ्२०७६ साल सानन १ गतेदेक्षि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

2= घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्कः (१) प्रदेशर्भत्र घरजग्गा लगार्तको रक्षजषे्ट्रशन 
गदाथ अनसूुची-१ बमोक्षजम घरजग्गा लगार्तको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क 
र रोक् का शलु्क लगाइने र असूल नपर गररनेछ। 

    (2) नपदफा (१) बमोक्षजमको शलु्कको सङ् कलन घर जग्गा 
लगार्तको रक्षजषे्ट्रशनका बित सम्बक्षन्धत गानँपार्लका वा नगरपार्लकाले 
गनेछ। 

 

3= सवारी साधन करः (१) प्रदेशर्भत्र सवारी साधन कर, सवारी चालक 
अनमुर्तपत्र दस्तरु, बाटो इजाजत पत्र दस्तरु तर्ा आवेदन शलु्क अनसूुची-
२ बमोक्षजम लगाई असूल नपर गररनेछ। 
    (2) नपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न टाँगा, 
ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यतुीर् ररक्सा (इथ–ररक्सा) मा गानँपार्लका वा 
नगरपार्लकाले सवारी साधन कर लगाई असलु नपर गनेछ । 

(३) नपदफा (१) बमोक्षजमको कर, दस्तरु तर्ा शलु्कको प्रशासन 
प्रदेश सरकारबाट हनेुछ । 
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4= मनोरञ् जन करः (१) प्रदेशर्भत्र सञ् चार्लत चलक्षचत्र घर, व्र्ापाररक तर्ा 
व्र्वसावर्क प्रकृर्तका मेला-महोत्सव र कन्सटथमा अनसूुची-३ बमोक्षजम 
मनोरञ् जन कर लगाइने र असूल नपर गररनेछ । 
    (2) नपदफा (१) बमोक्षजमको करको प्रशासन गानँपार्लका वा 
नगरपार्लकाले प्रदेश कानून बमोक्षजम गनेछ। 

 

5= ववज्ञापन करः प्रदेशमा ववज्ञापन सामाग्री रािे वापतको ववज्ञापन कर 
सम्बक्षन्धत गानँपार्लका वा नगरपार्लकाले लगाई असूल नपर गनेछ । 

 

6= कृवर् आर्मा करः (१) प्रदेशर्भत्र कृवर् नपजको प्रारक्षम्भक र्बक्रीबाट प्राप्त 
हनेु आर्मा अनसूुची-४ बमोक्षजम कर लगाई असूल नपर गररनेछ । 

(२) नपदफा (१) बमोक्षजमको करको प्रशासन प्रदेश सरकारबाट 
हनेुछ । 

 
7= पर्थटन शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुची-५ बमोक्षजम पर्थटन शलु्क लगाई 

असूल नपर गररनेछ । 
    (२) नपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न 
गानँपार्लका वा नगरपार्लकार्भत्र रहेका अनसूुची-५ बाहेकका नद्यान, पाकथ , 
सङ्ग्रहालर् तर्ा नेपाल सरकारले प्रवेश शलु्क नठानन अनमुर्त ददएका 
प्राचीन स्मारक र परुाताक्षत्वक सम्पदामा प्रवेश गरे बापत सम्बक्षन्धत 
गानँपार्लका वा नगरपार्लकाले पर्थटन शलु्क लगाई असूल नपर गनेछ । 

     (३) नपदफा (१) बमोक्षजमको पर्थटन शलु्कको प्रशासन प्रदेश 
सरकारबाट हनेुछ । 

 
8= दहत्तर बहत्तर शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुची-६ बमोक्षजम रोडा, ढुङ्गा, 

र्गट्टी, क्षचप्स, माटो, चनुढुङ्गा, बालवुा, दहत्तर-बहत्तरको सङ्कलनमा शलु्क 
लगाई असूल नपर गररनेछ । 

    (2) नपदफा (१) बमोक्षजमको शलु्कको सङ्कलन सम्बक्षन्धत 
गानँपार्लका वा नगरपार्लकाले गनेछ । 
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9= दर बढानन, घटानन वा छुट ददन सवकने: (१) प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेक्षिएको भए तापर्न प्रदेश सरकारले आवश्र्कता अनसुार र्ो ऐन र 
अन्र् कानून बमोक्षजम लगाइएका कर र शलु्कको दर बढानन, घटानन वा 
त्र्स्तो कर र शलु्क आंक्षशक वा पूर्थ रूपमा छुट ददन सक्नेछ। त्र्स्तो 
दर बढाएको, घटाएको वा छुट ददएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन 
गनुथ पनेछ।  
    (२) नपदफा (१) बमोक्षजम करको दर बढाएको, घटाएको वा कुनै 
कर र शलु्क आंक्षशक वा पूर्थ रूपमा छुट ददएको वववरर् प्रत्रे्क वर्थ 
प्रदेश सरकार, आर्र्थक मार्मला तर्ा र्ोजना मन्त्रालर्ले प्रदेश सभामा पेश 
गनुथ पनेछ । 
    (३) नपदफा (१) बमोक्षजम ददएको छुट सवुवधाको कसैले दरुूपर्ोग 
गरेमा वा कुनै िास प्रर्ोजनको लार्ग छुट सवुवधामा प्राप्त गरेको मालवस्त ु
अन्र् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग गरेमा त्र्सरी छुट ददएको कर र शलु्कको रकम 
असूल नपर गरी सो रकम बराबर जररवाना गररनेछ। 
 

10. प्रवक्रर्ा सरलीकरर् वा बाधा अड्कान फुकुवा गनथ सक्ने: प्रचर्लत कर 
सम्बन्धी कानून तर्ा र्स ऐनको कार्ाथन्वर्नको क्रममा सावथजर्नक शाक्षन्त 
र व्र्वस्र्ामा गम्भीर िलल पगेुमा वा सावथजर्नक आवागमनमा अवरोध 
भएमा वा ववपदको कारर्ले नक्षल्लक्षित कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुवधा 
नपभोग गनथ नपानने अवस्र्ा र्सजथना भएमा, कुनै जवटलता देक्षिएमा वा 
नक्षल्लक्षित कानून तर्ा र्स ऐनको कार्ाथन्वर्नमा कुनै बाधा अड्कान पनथ 
गएमा प्रदेश सरकार,  आर्र्थक मार्मला तर्ा र्ोजना मन्त्रालर्ले 
आवश्र्कता अनसुार अवर्ध र्प गनथ, प्रवक्रर्ा सरलीकरर् गनथ वा 
कार्ाथन्वर्नमा देक्षिएको बाधा अड्कान फुकुवा गनथ सक्नेछ । 
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11. प्रचर्लत कानूनको व्र्वस्र्ा कार्म रहने:  (१) र्स ऐनमा व्र्वस्र्ा भए 
बाहेकका ववर्र्मा प्रचर्लत कानून बमोक्षजम ववर्भन्न र्नकार्बाट सेवा प्रदान 
गदाथ नठाइएका कर, गैरकर, सेवा शलु्क, दस्तरु अको कानूनी व्र्वस्र्ा 
नभएसम्म प्रचर्लत कानूनमा तोवकएको दरमा र्र्ावत रुपमा असूल नपर 
गररनेछ । 

           (२) प्रदेश सरकारका कर तर्ा गैरकर सङ्कलन गने तर्ा सेवा 
प्रदान गने र्नकार् स्र्ापना नभएसम्म हाल कर तर्ा गैरकर संकलन 
गरररहेका र्नकार्बाट र्स ऐन बमोक्षजम तर्ा दफा ११ को नपदफा (१) 
बमोक्षजमको कर तर्ा गैरकर सङ् कलन गरी बाँडफाँट गररनेछ ।       

         (३) राजस्व दाक्षिल गने सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ा प्रदेश सरकार,  
आर्र्थक मार्मला तर्ा र्ोजना मन्त्रालर्बाट तोवकए बमोक्षजम हनेुछ।  

 

12. कर तर्ा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन,2075 मा संशोधन:- (1) दफा       

13 (2) को स्पष्टीकरर् को सट्टा देहार्को स्पष्टीकरर् राक्षिएको छ – 

स्पष्टीकरर्ः- र्स दफाको प्रर्ोजनको लार्ग "कृवर् नपज" भन्नाले धान, गहुँ, 
कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आल,ु अण्डा, मासजुन्र् पदार्थ, माछा, 
दूध, दलहन, तेलहन जस्ता अन्र् िाद्य वस्त ु र त्र्स्तो िाद्य वस्तकुो 
प्रशोधन तर्ा प्र्ाकेक्षजङलाई समेत सम्झन ुपछथ ।  

(2) दफा 14(1) को सट्टा देहार्को दफा राक्षिएको छः- 

१४.पर्थटन शलु्कः (1) प्रदेश सरकारले तोकेका पर्थटकीर् स्र्ल, पर्थटन 
व्र्वसार् र पर्थटकीर् वक्रर्ाकलापमा सेवाको लागत सञ् चालन र सम्भार 
िचथलाई आधार मानी पर्थटन शलु्क लगाई नठानन सक्नेछ ।  

(3) दफा 14 को नपदफा (2) र (3) िारेज गररएको छ ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ सँग सम्बक्षन्धत) 
घर जग्गा लगार्तको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

 

क. घर जग्गा लगार्तको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क  र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

 

 

र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

१ राजीनामा, सट्टापट्टा र 
सगँोलनामाको र्लित 

(क) राजीनामा, सट्टापट्टा, र 
सँगोलनामाको र्लितको 
रै्ली अंकमा 

 

 

 

 

५% 

 

 

 

 

४% 

 

 

 

 

 

२% 

 

 (ि) सामवुहक आवास र्ोजना 
अन्तगथत र्नर्मथत भवन 
आवास इकाईको  
र्लितको रै्ली अंकमा 

 

४% 

 

२% 

 

१% 

 

(ग) सामवुहक आवास र्ोजना 
अन्तगथत र्नर्मथत भवन 
सवहतको घर जग्गाको 
र्लितको रै्ली अङ्कमा 

५% ४% २% 

२. छोडपत्र 

दताथफारी (संर्कु्त 

दताथवालाबीचको) र्लक्षितको 
रै्ली अङ्कमा 
 

३% २% 

 

१.५% 
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र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

३.= हालै देक्षिको वकसपत्रको 
र्लित 

हालैदेक्षिको वकसपत्रको 
र्लितको रै्ली अंकमा 
(क) बाजे, बज्रै्, आमा, बाव,ु 

पर्त, पत्नी, दाज,ु भानज,ु 

भाइ, भाइबहुारी दददी, 
बवहनी, छोरा, छोराबहुारी, 
छोरी, जेठाज,ु जेठानी, देवर, 
देनरानी, भर्तजा, भर्तजी, 
नार्त, नार्तनी, नार्तनी 
वहुारी, काका, काकी, ठूलो–
बवुा, ठूली आमा (वाव ु
तफथ का) आमाज,ु नन्द, 

सौता–सौता र एकै दाज ु
भाईको छोरा, छोरी बीच। 

(अ) रू.१ लािसम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.५% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

०.५% 

(आ) रू.१ लािभन्दा मार्र् 
जर्तसकैु रै्ली अङ्कमा 

 

२.५% 

 

२% १% 

(ि) अन्र् वकसपत्र र  
दानपत्रको रै्ली अङ्कमा 

 

१५% 

 

१५% 

 

१०% 
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र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

स्पष्टीकरर्ः 
सरकारी ववश्व ववद्यालर्, 

सरकारी क्र्ाम्पस÷कलेज, 

सामदुावर्क ववद्यालर्, 

सामदुावर्क अस्पताल,  नेपाल 
सरकार प्रदेश सरकार र 
स्र्ानीर् तहका कार्ाथलर्,  

तीनवटै सरकारको नाममा 
प्राप्त हनेु जनुसकैु प्रकारको 
र्लितमा कुनै शलु्क लाग्ने 
छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको 
र्लित 

अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको 
र्लितमा 

(क) रू.३० लािसम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

 

 

 

 

 

 

 

०.२% 

 

 

 

 

 

 

 

 

०.२% 

 

 

 

 

 

 

 

 

०.२% 

 

(ि) रू.३० लाि भन्दा 
वढी रू.२ करोड 
सम्मको रै्ली अङ्कमा 

 

०.५% 

 

 

 

०.५% 

 

 

०.५% 

 

 

(ग) रू.२ करोड भन्दा 
मार्र्को रै्ली अङ्कमा १% १% १% 
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र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

५. मानो छुवट्टएको र मानो 
जोर्डएको र्लित 

(क) मानो छुवट्टएको प्रर्त 
र्लित 

 

 

 

 

रू.15०००। 

 

 

 

 

 

रू.1००००। 

 

 

 

 

 

रू.5०००। 

 

(ि) मानो जोर्डएको प्रर्त 
र्लित रू.30०००। रू.2००००। रू.१००००। 

६. शेर्पर्छको वकसपत्रको 
र्लित 

शेर्पर्छको वकसपत्र÷ 
अष्टलोहको प्रर्तर्लित 

(क) तीन पसु्तार्भत्रको 

 

 

 

 

 

 

रू. ७०००। 

 

 

 

 

 

रू.५०००। 

 

 

 

 

 

रू. २०००। 

(ि) तीन पसु्ताबावहरको रू.१२०००। रू.७०००। रू. ४०००। 

७.= बन्धकीको र्लित 

दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी  र 
लिबन्धकीको र्लितको 
रै्ली अंकमा 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 

8= अर्धकारनामा, मञु्जरीनामा र 
अक्षततर्ारनामाको र्लित 

अर्धकारनामा, मञ् जरुीनामा र 
अक्षततर्ारनामाको र्लित 

 

 

 

 

रू.२०००। 

 

 

 

 

रू.२०००। 

 

 

 

 

रू.२०००। 

 

9. 
कपाली तमसकु र 
करारनामाको र्लित 

दािील िारेज नहनेु कपाली 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 
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र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

तमसकु र करारनामाको प्रर्त 
र्लित 

 

 

10. 
 

 

 

 

गठुी स्र्ापना (गठुी दताथ) 

र्लित 

गठुी स्र्ापना (गठुी दताथ) 

र्लित 

 

 

 

 

 

1500/- 

 

 

 

 

 

1000/- 

 

 

 

 

 

500/- 

 

11. 
 

 

 

घरबहाल र्लित 

घरबहाल र्लित बापत 
पवहलो मवहनाको बहाल 
रकमको 

5 प्रर्तशत 4 प्रर्तशत २ प्रर्तशत 

 

 

12. 
फलोपभोग र्लित 

फलोपभोग 

(र्जुफु्रक्टी) 

 

1000/- 
 

700/- 
 

500/- 

 

13. 
 

शेर्पर्छको बकसपत्र र्लित 

(क) शेर्पर्छको बकसपत्र 

शतथ संशोधन गदाथ 

 

 

2000/- 

 

 

1000/- 

 

 

500/- 

(ि)शेर्पर्छको बकसपत्र 
र्लित वदर वा रद्ध गदाथ 

 

5000/- 
 

3000/- 
 

2000/- 
1४. अन्र् र्लित 

(क) रकम िलेुकोमा 
 

३ प्रर्तशत 

 

 

२ प्रर्तशत 

 

 

१ प्रर्तशत 

(ि) रकम निलेुकोमा 7000/- ५000/- 3000/- 
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र्स.
नं 

 

 

र्लितको प्रकार 
 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गाउँपालिका 

क्षते्रको शलु्क 

16. बेक्षजल्ला/बेइलाका र्लित 
पाररतः 
राक्षजनामा, शेर्पर्छको 
बकसपत्र, छोडपत्र, हालैको 
बकसपत्र सम्वक्षन्धत मालपोत 
कार्ाथलर्बाट मोठ, रोक्का, 
र्भडेको र्लक्षित जानकारी 
आएपर्छ लाग्ने दस्तरुमा र्प 
दस्तरु र्लई 
बेक्षजल्ला/बेइलाका पाररत 
गने। 

 

20 प्रर्तशत 

 

20 प्रर्तशत 

 

20 प्रर्तशत 

17
. 

र्स.नं. ४ को अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लित घर जग्गा भएको 
क्षजल्ला/इलाकाको कुनै मालपोत कार्ाथलर्बाट पाररत गनथ सवकनेछ। 

ि. सेवा शलु्कः  

 

र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

१= र्लित रक्षजषे्ट«शनको लार्ग 
डोर माग गने र्नवेदनमा डोर 
शलु्क 

र्लित रक्षजषे्ट «शनको लार्ग 
डोर माग गने र्नवेदनमा डोर 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

शलु्कः 
(क) तराई िेत्रमा 

 

रू.२००००। 
 

रू.१००००। 

 

रू. ५०००। 

(ि) अन्र् िेत्रमा रू.२००००। रू.१००००। रू. ५०००। 

२= ववत्तीर् र्धतो 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ववत्तीर् 
कारोवार गनथ स्वीकृर्त प्राप्त 
बैंक, ववत्तीर् तर्ा सहकारी 
संस्र्ाबाट ददने कजाथको 
र्धतोबन्धक वा दृवष्टबन्धक 
र्लितमा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) रू.१ लाि सम्मको  
र्लितको रै्ली अङ्कमा 

 

रू. १०००। 

 

रू. १०००। 

 

रू. १०००। 

(ि) रू.१ लाि भन्दा बढी  
रू.५ लाि सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

 

रू. १५००। 

 

रू. १५००। 

 

रू. १५००। 

(ग) रू.५ लाि भन्दा बढी   
रू.१० लाि सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

 

रू. २५००। 

 

रू. २५००। 

 

रू. २५००। 

(घ) रू.१० लाि भन्दा बढी 
रू.२० लाि सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

रू. ३०००। रू.३०००। रू.३०००। 

(ङ) रू.२० लाि भन्दा बढी 
रू.५० लाि सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

रू.१००००। रू.१००००। रू.१००००। 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

(च) रू.५० लाि भन्दा बढी 
रू.१ करोड सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 

रू.३००००। रू.३००००। रू.३००००। 

(छ) रू.१ करोड भन्दा बढी  
रू.२ करोड सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

रू.४०,०००। रू.४०,०००। रू.४०,०००। 

(ज) रू.२ करोड भन्दा बढी  
रू.५ करोड सम्मको 
रै्लीमा अङ्कमा       

रू. ८०,०००। रू. ८०,०००। रू. ८०,०००। 

(झ) रू.५ करोड भन्दा बढी 
जर्तसकैु रै्ली अङ्कमा 

रू.१५०,०००। रू=१५०,०००। रू.१५०,०००। 

३= लीज 

सरकारी जग्गा र्लजमा 
नपलव्ध गरानने 

सरकारी जग्गा दताथ तर्ा लीजमा नपलब्ध 
गरानने सम्बन्धी कार्थनीर्त, २०७१ को 
अनसूुची-१ अनसुारको शलु्क लाग्नेछ । 

४= जग्गाधनी दताथ शे्रस्ताको 
प्रर्तर्लवपको लार्ग (वटकट 
बाहेक) प्रर्त पजुाथ 
(क) तराई िेत्र 

 

 

 

 

रू.१०००। 

 

 

 

 

रू. ५००। 

 

 

 

 

रू. २००। 

(ि) अन्र् िेत्र 

नोटः जनुसकैु प्रर्ोजनको 
लार्ग प्रर्तर्लवप र्लँदा समेत 
लागू हनेुछ  

रू.१०००। रू. ३००। रू. १००। 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

५.= दाक्षिल िारेज शलु्क 

(क) करार अनसुार र्लित 
पाररत गनथ ठहर् र्ाएको 
फैसला वा र्मलापत्र 
अनसुारको दाक्षिल िारेज 
गदाथ 

५% 

 

 

४% 

 

 

२% 

 

 

(ि) अन्र् र्मलापत्र (अंश र 
अपतुाली बाहेक) को 
दाक्षिल िाररज गदाथ 

३% २% १% 

(ग) बैंक ववत्तीर् संस्र्ा वा 
सहकारी संस्र्ाबाट कजाथ 
प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो 
र्ललाम गदाथ व्र्क्षक्तले 
सकार गरी बैक तर्ा 
ववत्तीर् संस्र्ाको 
पत्रानसुार व्र्क्षक्तको 
नानमा दा.िा. गदाथको 
रै्ली अङ्कमा 

५% ४% २% 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

(घ) बैंक ववत्तीर् संघ वा 
सहकारी संस्र्ाबाट कजाथ 
प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो 
र्ललाम गदाथ व्र्क्षक्तले 
सकार नगरी ऋर्ीकै 
नामबाट वैक ववत्तीर् संघ 
वा सहकारी संस्र्ाले 
आपm्नो नानँमा  दाक्षिल 
िारेज गदाथ  प्रर्त र्मर्सल 

रू.७०००। रू. ५०००। रू. २०००। 

(ङ) बैंक, ववत्तीर् संस्र्ा  वा 
सहकारी संस्र्ाले कजाथ 
प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो  
र्ललाममा बैंक वा संस्र्ा 
आफैले सकार गरेपर्छ 
सम्बक्षन्धत ऋर्ीलाई नै  
वफताथ   गदाथ पाररत गने 
र्लितको रै्ली अङ्कमा 

२.५% २% १% 

(१) भरू्मसधुार कार्ाथलर्बाट  
जग्गा बाँडफाटँ भई 
दा.िा. हनु आनँदा  प्रर्त 
र्मर्सल 

 

 

रू. ५००। 
 

 

 

 

 

रू. ३००। 

 

 

 

 

 

रू. २००। 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

 (२) अदालत वा न्र्ावर्क 
र्नकार्को फैसला 
बमोक्षजम र्ललाम बढाबढ 
गरी दाक्षिल िारेज गदाथ 
प्रर्त र्मर्सल 

रू.५०००। रू. १०००। रू. ५००। 

(च) शेर्पर्छको बकसपत्रको 
दाक्षिल िारेज  
(क) तीनपसु्ता र्भत्रको भए  
(ि) तीनपसु्ता बावहरको भए 
(रै्ली अंक) मा 

 

 

 

सबै िेत्रका लार्ग अंशबण्डा सरह 

 

सबै िेत्रका लार्ग राजीनाम सरह 

 

6. नामसारी नामसारी  
(क) तीनपसु्ता 

र्भत्रको 
नामसारी गदाथ 

 

 

रू.१५००। 

 

 

 

रू. १०००। 

 

 

 

रू. ५००। 

 

(ि)तीनपसु्ता भन्दा 
बावहरको 
नामसारी गदाथ  

 

रू.३५००। 

 

रू. ३०००। 

 

रू. १५००। 

7. हाल 
साववक 

पनुः नापजाँच 
पर्छको शे्रस्ता हाल 
साववक तर्ा 
अध्र्ावर्धक गदाथ 
प्रर्त र्मर्सल 

रू. ४००। रू. २००। रू. १००। 

 

8. 
 

घर शे्रस्ता पूजाथमा घर रू.२५००। रू. २०००। रू. ५००। 
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र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

कार्म जनानने प्रर्त 
र्नवेदनमा 

9.= संशोधन 
शलु्क  

मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा 
७(३) अनसुारको 
वववरर्मा संशोधन 
गनुथ पदाथ प्रर्त 
र्मर्सल 

रू. ३००। रू. १००। रू. ५०। 

10
. 

रोक्का 
शलु्क 

(क) र्लित 
रक्षजषे्ट्रशन 
भएकोमा       
(रै्ली अङ्क  
जर्तसकैु  
भएपर्न) 

नलाग्ने नलाग्ने नलाग्ने 

(ि) र्लित 
रक्षजषे्ट्रशन नहनेुमा  

 

 

 
(अ) रू.१ लाि 
सम्मको      
ऋर् अङ्कमा   

 

 

रू. ५००।  
 

 

 

रू. ३००। 

 

 

रू. २००।   
 

 
(आ) रू.१ लाि 
भन्दा वढी रू.५ 
लािसम्मको ऋर् 
अङ् कमा । 

रू. ८००। रू. 5००। रू. 3००। 



 

17 

 

र्स.
नं. वववरर् 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा नल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा  
महानगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क  

नगरपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

गानँपार्लका 
िेत्रको शलु्क 

(इ) रू.५ लाि 
भन्दा बढी    
जर्तसकैु ऋर् 
अंकमा 

 

रू.१०००। रू.700। रू.500 

(ई) ऋर् अङ्क 
निलेुकोमा  

रू.५०००। रू. 3000। रू.2000। 

 

 

ग. ववववधः                                             
१. अर्धकारनामा र शेर्पर्छको बकसपत्र र्लित बाहेक अन्र् सबै प्रकारको 

र्लितमा रै्ली अङ् क अर्नवार्थ िलुानन ुपनेछ ।  
2. जलववद्यतु नद्योग, क्षचर्ा िेती, कफी िेती, कपास िेती, पषु्प व्र्वसार्, 

तरकारी िेती, पशपंुिीपालन, अलैंची िेती, अदवुा िेती, जर्डबटुी िेती एवं 
फलफूल नद्योगको नाममा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने 
रक्षजषे्ट्रशन शलु्कमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनेुछ । तर त्र्स्तो जग्गाको 
प्रर्ोग नद्देश्र् ववपररत भएको पाइएमा मालपोत कार्ाथलर्ले छुट भएको 
रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ । 

3. सामवुहक िेती र्ोजना अन्तगथत कृवर् नत्पादन बढानने नद्देश्र्ले व्र्क्षक्तहरू 
र्मली जग्गाको चक्ला र्मलाई िेती गने नद्योग िोली त्र्स्तो नद्योगको 
नाममा र्लित पाररत भएमा सो मा लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचहत्तर 
प्रर्तशत छुट हनेुछ । तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग नद्देश्र् ववपररत भएको 
पाइएमा मालपोत कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी 
सोही रकम बराबर जररवाना गनुथपनेछ। 

4. प्रदेशर्भत्र सूती, चरुोट, िैनी, गटु्िा, पानपराग, प्लावष्टक र मददराजन्र् 
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नद्योग बाहेकका नत्पादनमूलक नद्योगले नद्योग स्र्ापना तर्ा सञ्चालन 
गनथ नद्योगको नाममा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने 
रक्षजषे्ट्रशन शलु्क  २५ प्रर्तशत छुट हनेुछ । तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग 
नद्देश्र् ववपररत भएको पाइएमा सम्बक्षन्धत गानँपार्लका वा नगरपार्लका 
वा महानगरपार्लकाले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम 
बराबर जररवाना गनुथपनेछ। 

5. (क) प्रदेश र्भत्र बीमा संस्र्ान, बीमा सर्मर्तबाट स्वीकृर्त प्राप्त बीमा 
कम्पनी, ववश्वववद्यालर्, बैक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाहरूले आफ्ना बहालवाला 
कमथचारीहरूलाई सेवा शतथ बमोक्षजम ददने ऋर् सवुवधाको र्धतो बन्धक 
र्लित पाररत गदाथ रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनेुछ ।  

(ि) प्रदेश र्भत्र कमथचारी सञ्चर्कोर् तर्ा नागररक लगानी कोर्ले 
र्नर्र्मत बचत जम्मा गने आफ्ना सञ्चर्कताथहरूलाई ऋर् सवुवधा 
नपलव्ध गरानँदा र्लने र्धतोको र्धतो बन्धक र्लित पाररत गदाथ 
रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनेुछ ।  

6. सहकारी ऐन, २०७४ वमोक्षजम दताथ भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी 
संस्र्ाहरूले आफ्ना शेर्र सदस्र्हरूबीच ऋर् लगानी प्रवाह गदाथ तीस 
लाि रूपैर्ाँ सम्मको रै्ली अङ् कमा रोक्का शलु्क वाहेक सेवा शलु्क छुट 
हनेुछ । सो भन्दा मार्र्को रै्ली अंकमा िण्ड ि. सेवा शलु्क महलको 
र्स.नं. २ वमोक्षजमको सेवा शलु्क लाग्नेछ । 

7. जन आन्दोलन पवहलो र दोश्रो, जनर्दु्ध र मधेश आन्दोलमा सहादत प्राप्त 
गरेका शवहदका आक्षश्रत पर्त, पक्षत्न, छोरा र छोरी तर्ा माता–वपताको 
नाममा स्वर्मत्व प्राप्त हनेु गरी पाररत हनेु र्लितमा र्स ऐन बमोक्षजम 
लाग्ने सबै प्रकारको शलु्क पूर्थ रूपमा छुट हनेुछ। 

8. अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्त, दर्लत एवम ् वपछर्डएका जाती भनी स्र्ानीर् 
तहबाट प्रमाक्षर्त भएको र्सफाररस वा अर्धकाररक प्रमार्को आधारमा 
र्तनीहरूको नाममा स्वार्मत्व प्राप्त हुँदा तीस लािसम्मको रै्ली अङ् कमा 
र्स ऐन वमोक्षजम असलु गररने घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस 
प्रर्तशत छुट हनेुछ ।     
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9. (क) मवहला, सत्तरी वर्थ भन्दा बढी नमेरका ज्रे्ष्ठ नागररक र नाबालकको 
नाममा जनुसकैु प्रकारबाट स्वार्मत्व प्राप्त हनेु गरी पाररत हनेु र्लितमा 
र्स ऐन बमोक्षजम लगाइएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस प्रर्तशत छुट 
हनेुछ । 

  तर एकल मवहलाको हकमा भने पैर्तस प्रर्तशत छुट हनेुछ । 

देहार्मा नक्षल्लक्षित वहमाली िेत्रका क्षजल्लाका सदरमकुाम बाहेकका 
गानँपार्लकाको हकमा ५०% छुट हनेुछ ।    

(अ) मनाङ र मसु्ताङ क्षजल्लाका सदरमकुाम रहेका गानँपार्लका बाहेक 

(आ) गोरिा क्षजल्लाको चमुनबु्री गानँपार्लका 
(ि)हाल पर्त वा पत्नीको नाममा कार्म रहेको घर जग्गाको स्वार्मत्व 
पररवतथन गरी पर्त–पत्नी दवैुको संर्कु्त स्वार्मत्वको रूपमा र्लित गनथ 
चाहेमा सो संगोलनामाको र्लितमा रू.१००।- मात्र रक्षजषे्ट्रशन शलु्क 
लाग्नेछ। 

(ग) ३०० जना भन्दा बढी व्र्क्षक्तलाई प्रत्र्ि रोजगारी ददने 
नत्पादनमूलक नद्योग स्र्ापना गनथ वा ववस्तार गनथका लार्ग जग्गा 
िरीद गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको र्लितमा ५०% छुट ददइनेछ। 
तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग नद्देश्र् ववपररत भएको पाइएमा मालपोत 
कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम 
बराबर जररवाना गनुथ पनेछ । 

 

 

10. भरू्मवहन, मकु्त कमैर्ा र मकु्त हर्लर्ा पररवारले सहरु्लर्त ऋर् र अनदुान 
प्राप्त गरी िरीद गरेको जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूर्थ रूपमा छुट हनेुछ। 

१1. बैक, ववत्तीर् एवं सहकारी संघ वा संस्र्ा र अदालतबाट भई आएको 
र्मलापत्र अनसुार दाक्षिल िारेज गनुथपदाथ सेवा शलु्क असलु गने 
प्रर्ोजनको लार्ग मालपोत कार्ाथलर्ले रक्षजषे्ट्रशन प्रर्ोजनको लार्ग तोकेको 
न्रू्नतम मूल्र् र र्मलापत्र वा बैक, ववत्तीर् एवं सहकारी संघ संस्र्ाको 
पत्रमा नल्लेि भएको मूल्र् मध्रे् जनु बढी हनु्छ सोहीलाई कार्म गनुथ 
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पनेछ । 

१2. प्रदेश सरकारले चाहेमा धार्मथक तर्ा सामाक्षजक वहतका र्नर्मत्त स्र्ावपत 
नेपालमा दताथ भएका संघ संस्र्ा वा र्नकार्ले आफ्नो नानँमा र्नःशलु्क 
रूपमा प्राप्त गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ ५० प्रर्तशत रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क छुट ददन सक्नेछ । 

१3. प्रदेशर्भत्र र्ो ऐन लागू हुँदाका वित प्रदेश वा स्र्ानीर् तहबाट घोर्र्ा 
भएका वा र्स पर्छ घोर्र्ा हनेु नगरपार्लकाको हकमा त्र्स्ता 
नगरपार्लकाको नाम र िेत्र र्नधाथरर् गरी प्रदेश सरकार वा स्र्ानीर् 
तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाक्षशत गरेको र्मर्तदेक्षि र्स अनसूुची 
वमोक्षजमको घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क र सेवा शलु्क लाग्नेछ । 

१4. सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगथत दताथ भएका बचत तर्ा ऋर् सहकारी 
संस्र्ाहरू बाहेक अन्र् सहकारी संस्र्ाहरूले संस्र्ाको प्रर्ोजनको लार्ग 
मात्र पहाडी िेत्रमा २ रोपनी, तराई र र्भत्री मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा 
र भवन िरीद गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्क सहकारी ववभागको 
र्सफाररसमा लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्क पूर्थ रूपमा छुट हनेुछ,  तर त्र्स्ता 
सहकारी संस्र्ाले रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधामा िररद गरेको जग्गा तर्ा 
भवन संस्र्ा गार्भएको वा ववघटन भएको अवस्र्ामा वाहेक र्बक्री गरेमा 
पवहले छुट ददएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असूल नपर गररनेछ  । 

 

१5 ववववधको क्रमसंतर्ा 7,८,९र१०बमोक्षजम छुट ददँदा एकै व्र्क्षक्तलाई 
एकभन्दा बढी आधारमा छुट पानने भएमा सबैभन्दा बढी कुनै एकमात्र 
छुट ददइने छ। 

१6 एनटै कारोवारबाट १० लाि रूपैर्ाँ वा सोभन्दा मार्र्को घर वा जग्गा 
िरीद र्बक्री गदाथ के्रताले बैंकबाट भकु्तानीको लार्ग र्ोग्र् (गडु फर 
पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ वा र्बके्रताका 
नाममा बैंकमा रहेको िातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको 
फोटोकपी पेश गरेपर्छ मात्र मालपोत कार्ाथलर्ले र्लित पाररत गनुथ 
पनेछ। 
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१7 पर्त पत्नीको संर्कु्त नाममा पाररत हनेु र्लितमा मवहला सरह रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क छुट ददइनेछ । 

१8 तीनपसु्ता र्भत्र छोरी वा नार्तनीहरूमा संर्कु्त नामसारी भई दताथफारी गदाथ 
क्रमसंतर्ा 2 मा नक्षल्लक्षित छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ ।  

१9 नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्र्ानीर् तह अन्तगथत कुनै एक 
र्नकार्को नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा 
स्र्ानीर् तह वा सो अन्तगथतको अन्र् र्नकार्को नाममा रक्षजषे्ट्रशन वा 
दाक्षिल िारेज गनुथपदाथ रक्षजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेवा शलु्क लाग्ने छैन । 

20 कुनै व्र्क्षक्तको स्वार्मत्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश वा 
स्र्ानीर् सरकारको कुनै र्नकार्लाई र्नःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीर् सरकार वा सरकारको कुनै पर्न 
र्नकार्ले िरीद गरी र्लएमा सोमा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेवा शलु्क 
लाग्ने छैन।  

२1 महानगरपार्लका र नगरपार्लका िेत्रर्भत्रको पाररत हनेु र्लितमा घरजग्गा 
रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको र्स.नं. १, २ र ३ मा नल्लेि गररएको रक्षजषे्ट्रशन 
र्लितको रै्ली अङ् कको शनु्र् दशमलव पाँच प्रर्तशत र्प शलु्क असूल 
गररनेछ । र्स्तो रकम नगरपार्लकाहरूले छुटै्ट कोर् िडा गरी ढल 
प्रशोधन, स्वच्छ िानेपानी, विृारोपर् र पर्ाथवरर् सधुार लगार्तका सहरी 
पूवाथधार र सौन्दर्थ ववकासमा मात्र िचथ गनथ पनेछ ।  
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अनसूुची – २ 

(दफा ३ सँग सम्बक्षन्धत) 
सवारी साधन कर, सवारीचालक अनमुर्तपत्र,इजाजतपत्र दस्तरु तर्ा आवेदन दस्तरु 

 

 क. सवारी साधन कर 
1. र्नजी सवारी साधनमा देहार् बमोक्षजम सवारी साधन कर लाग्नेछः- 
                   सवारीको वकर्सम  
(क) कार, क्षजप, भ्र्ान, माइक्रो बस  वावर्थक कर दर 
     (अ) १००० सी.सी. सम्म रू. 20,00०.– 

     (आ) १००१ देक्षि १५०० सी.सी. सम्म रू. २2,0००.– 

     (इ) १५०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म रू.  24,000.– 

     (ई) २००१ सी.सी. देक्षि २५०० सी.सी. सम्म रू.  ३3,5००.– 

    (न) २५०१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी. सम्म रू.  39,0००.– 

    (ऊ)  २९०१ सी.सी. देक्षि मार्र् सबै रू. = ५5,5००.– 

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता मेक्षशनरी नपकरर् र 
र्मनीवटपर 
     (अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता 

मेक्षशनरी नपकरर् 

रू.  36,५००.– 

     (आ) र्मनीवटपर रू.  २6,५००.– 

(ग)  थ्री ह्वीलर, टेम्पो, िेक्टर र पावर वटलर 
     (अ) थ्री ह्वीलर र टेम्पो   रू. =५,2००.– 

     (आ) िेक्टर रू. =४,2००.– 

     (ई) पावर वटलर रू. ३,2००.– 

(घ) र्मर्निक÷र्मर्नबस रू =23,0००.– 

(ङ) िक र बस रू.=३3,5००.– 

(च) मोटर साइकल तर्ा स्कुटर    
    (अ) १२५ सी.सी. सम्मको रू. =२,600.– 

    (आ) १२६ देक्षि २५० सी.सी. सम्म रू. =४,2००.– 

mailto:?=@,%25)).–
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    (इ) २५१ देक्षि ४०० सी.सी. सम्म रू. ८,4००.– 

    (ई) ४०१ सी.सी. र सो देक्षि मार्र् रू. १६,0००.– 

२. भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा देहार् बमोक्षजम सवारी साधन कर 
लाग्नेछः– 
सवारीको वकर्सम 

(क) कार, क्षजप, भ्र्ान, माइक्रो बस वावर्थक कर दर 
  (अ) १३०० सी.सी.सम्म   रू. ८,4००। 

  (आ) १३०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म      रू. 9,500। 

  (इ) २००१ सी.सी.देक्षि २९०० सी.सी.सम्म  रू. 11,500। 

  (ई) २९०१ सी. सी. देक्षि ४००० सी.सी. सम्म     रू.13,500। 

  (न) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मार्र् सबै   रू.15,800। 

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता 
मेक्षशनरी नपकरर्   

रू.17,800। 

(ग), थ्री ह्वीलर र टेम्पो । रू. 4,200। 

(घ) िेक्टर    रू. 2,600। 

(ङ) पावर वटलर रू. 2,100। 

(च) र्मनीिक, र्मनीबस रू.12,600। 

(छ) र्मनी विपर रू. 14,700। 

(ज) िक, बस    रू. १6,800। 

(झ) तेल ट्ांकर, ग्र्ाँस बलेुट, विपर  रू. 12,600। 

३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीर् सरकारको नानँमा दताथ भएका 
सवारी साधनहरूलाई भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह 
कर लाग्नेछ । 

४. र्बद्यतुीर् माध्र्मद्वारा सञ्चार्लत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने 
छैन। पेिोर्लर्म पदार्थ बाहेक अन्र् इन्धनद्वारा सञ्चालन हनेु सवारी 
साधनमा मार्र् दफा १ र २ बमोक्षजम लाग्ने सवारी साधन करमा बीस 
प्रर्तशत छुट हनेुछ । 
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५. सरुू पैठारी र्मर्तले एक वर्थभन्दा कम अवर्ध भएमा दामासाहीले सवारी 
साधन कर कट्टा गररनेछ । तर व्र्ापार मौज्दातमा रहेका सवारी 
साधनमा र्स्तो कर लाग्ने छैन।  

६. सवारी साधन र्बग्रकेो वा अन्र् कुनै कारर्बाट सो सवारी साधन 
चलानन नपाएको भनी संघ, प्रदेश र स्र्ानीर् सरकारले ठहर् र्ाएको कुनै 
व्र्क्षक्त वा संस्र्ाको नाममा दताथ भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन 
कर लाग्ने छैन । 

7. भाडाका बस, र्मनीबस तर्ा माइक्रोबसका सवारी साधनले ववद्यार्ीलाई 
सहरु्लर्तको रूपमा भाडामा छुट ददए बापत त्र्स्ता सवारी साधनका 
धनीले र्तनुथ पने सवारी साधन करमा साठी प्रर्तशत छुट पाननेछन ्। 

8. जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर 
प्रचर्लत दरका आधारमा एकमषु्ठ रूपमा पाँच वर्थसम्मका लार्ग 
एकैपटक भकु्तानी गरी नवीकरर् गरानन सक्नेछन ् । र्सरी अर्ग्रम 
रूपमा पाँच बर्थको सवारी साधन कर एकमषु्ट बझुाई नवीकरर् गराएमा 
लाग्ने सवारी साधन करमा दस प्रर्तशत छुट हनेुछ । 

9. सावथजर्नक संग्रहालर्मा प्रदशथनीका लार्ग राक्षिएका बीस वर्थभन्दा परुाना 
सवारी साधनलाई वावर्थक र्तनुथपने सवारी साधन कर लाग्ने छैन । 

१0. दफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न दमकल, एम्बलेुन्स 
तर्ा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन । 

१1. दश लाि रूपैर्ाँ भन्दा बढीको सवारी साधन िररद गदाथ सम्बक्षन्धत 
सवारी साधन के्रताले एकानन्ट पेर्ी चेकबाट मात्र र्बके्रतालाई रकम 
भकु्तानी गनुथ पनेछ । 

१2. र्स ऐनमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न अपाङ्गता भएका 
व्र्क्षक्तले प्रर्ोग गनथ र्मल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका 
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

१३. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्र्ानीर् सरकारले जफत गरी 
र्ललाम र्बक्री गरेको सवारी साधनमा सो र्मर्त भन्दा अगार्डको 
अवर्धको र्स्तो कर लाग्ने छैन । 
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१४. २०७७ चैत्र मसान्तसम्म अन्र् प्रदेशमा दताथ गरी सवारी कर र्तदै 
आएका सवारी धनीहरूले र्स प्रदेशर्भत्रका र्ातार्ात ब्र्वस्र्ा कार्ाथलर् 
(सवारी) मा दताथ स्र्ानान्तरर् गनथ आएमा सवारी करमा २५ प्रर्तशत 
छुट हनेुछ। 

१५ सवारी धनीले पैठारी गरी ल्र्ाएका सवारी साधनहरू सरुू दताथ हनु 
आएमा लाग्ने सवारी दताथ तर्ा सवारी साधन करमा २५ प्रर्तशत छुट 
हनेुछ।  

 

ि. सवारीचालक अनमुर्तपत्र,इजाजतपत्र दस्तरु तर्ा आवेदन दस्तरुः 

1. सवारी चालक अनमुर्तपत्र दस्तरु तर्ा आवेदन दस्तरुतफथ ः 
सवारीको वकर्सम/वगथ आवेदन दस्तरु 

 
सवारी चालक अनमुर्तपत्र 

दस्तरु 
मोटर साईकल रू.600/- रू.1600/- 
कार,जीप पावर टेलर रू.600/- रू.2100/- 
टेक्टर रू.600/- रू.2700/- 

र्मनीवस/िक र्प रू.600/- रू.600/- 
िक/बस,लहरी र्प रू.600/- रू.1100/- 
H1,H2,H3,I1,I2,I3, 

J1,J2,J3,J4,J5 
रू.600/- रू.3200/- 

H1,H2,H3,I1,I2,I3, 

J1,J2,J3,J4,J5 र्प 
रू.600/- रू.1100/- 

प्रमाक्षर्करर् रू.600/-  
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2.बाटो इजाजत पत्र दस्तरु (नवीकरर् समेत/सावथजर्नक सवारी साधनलाई मात्र 
लाग्ने) 
 

 

क्र. 
स. 

 

दरुी (वक.र्म.) 

सवारीको वगीकरर् र दस्तरु (रूपैर्ामा) 
ठूला र मझौला बस 
र्मर्नवस आदद 

ठूला र मझौला िक 
र्मर्निक आदद 

1 
१ देक्षि ५० 
वक.र्म.सम्म 

550/- 650/- 

2 
५१ देक्षि १०० 
वक.र्म.सम्म 

650/- 750/- 

3 
101 देक्षि 150 
वक.र्म.सम्म 

900/- 1000/- 

4 
15१ देक्षि 200 
वक.र्म.सम्म 

1000/- 1200/- 

5 
201 देक्षि 250 
वक.र्म.सम्म 

1100/- 1300/- 

6 
2५१ देक्षि 3०० 
वक.र्म.सम्म 

1300/- 1500/- 

7 
301 देक्षि 350 
वक.र्म.सम्म 

1400/- 1600/- 

8 
351 देक्षि 400 
वक.र्म.सम्म 

1500/- 1700/- 

9 
401 देक्षि 450 
वक.र्म.सम्म 

1650/- 1800/- 

10 
451 देक्षि 500 
वक.र्म.सम्म 

1850/- 2100/- 
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11 
501 देक्षि 550 
वक.र्म.सम्म 

2100/- 2300/- 

12 
551 देक्षि 600 
वक.र्म.सम्म 

2300/- 2400/- 

13 
601 देक्षि 650 
वक.र्म.सम्म 

2500/- 2600/- 

14 
651 देक्षि 700 
वक.र्म.सम्म 

2700/- 2900/- 

15 
700 वक.र्म.भन्दा 
मार्र् सम्म 

3100/- 3500/- 

 

3.  बाटो इजाजत पत्र दस्तरु (नवीकरर् समेत/पाचँ र्सटभन्दा बढी चौध र्सटसम्म 
िमता भएको सावथजर्नक सवारी साधनलाई मात्र लाग्ने ) 
 
क्र. सं. दरुी  र्सफाररस गररएको दस्तरु 

(रूपैर्ामा ) 
1 १ देक्षि ५० वक.र्म.सम्म 450/- 
2 ५१ देक्षि १०० वक.र्म.सम्म 550/- 
3 101 देक्षि 150 वक.र्म.सम्म 650/- 
4 15१ देक्षि 250 वक.र्म.सम्म 750/- 
5 251 देक्षि 300 वक.र्म.सम्म 850/- 
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4.  तोवकएको र्नक्षित बाटो (रूट) वा िेत्रर्भत्र सञ्चालनार्थ लाग्ने बाटो इजाजत 
दस्तरु 
क्र स  सवारीको बगीकरर् र्सफाररस गररएको दस्तरु 

(रूपैर्ामा ) 

1 

१४ र्सट वा सो भन्दा मरु्नका 
(मोटरवाला बाहेक) हलकुा सवारी र 
एक टनसम्म िमता भएका 
ट्ाक्टर, पावलवटलर 

550/- 

2 र्मटर भएको ट्ाक्सी  550/- 
3 र्मटर भएको ट्ाम्पो  450/- 
5.बाटो इजाजत पत्र प्रर्तर्लपी दस्तरु रू 150/- लाग्नेछ। 
६. बाटो इजाजत पत्र सो ददइएको र्मर्तले चार मवहनासम्म बहाल रहनेछ  म्र्ाद 

नाघेको पन्रददन मात्र त्र्स्तो बाटो इजाजतपत्र नवीकरर् गराई सक्नपुनेछ । 
पन्र ददनको म्र्ाद नाघी बाटो इजाजतपत्र नवीकरर् गने, सो म्र्ाद नाघेको 
एक मवहनासम्म नवीकरर् दस्तरुको अर्तररक्त शत प्रर्तशत र्प 
दस्तरुलाग्नेछ। म्र्ाद नाघेको एक मवहनापर्छ नवीकरर् गदाथ र्लनपुने 
नवीकरर् दस्तरु र र्प दस्तरुको अर्तररक्त दईु हजार रूपैर्ासम्म जररवाना 
हनेुछ।  
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अनसूुची– ३ 

(दफा ४ सँग सम्बक्षन्धत) 
मनोरञ् जन कर 

 

र्स.नं
. 

शीर्थक महानगरपार्लका नगरपार्लका गानँपार्लका 

१. चलक्षचत्र घर 
 

प्रवेश शलु्कमा 
५%   

प्रवेश शलु्कमा  

५% 

प्रवेश शलु्कमा  

५% 

२. व्र्ापाररक तर्ा 
व्र्वसावर्क प्रर्ोजनको 
लार्ग सञ् चालन गररने 
मेला-महोत्सव 

20 हजार 10 हजार ५ हजार 

३. 
 

व्र्ापाररक तर्ा 
व्र्वसावर्क प्रर्ोजनको 
लार्ग सञ् चालन गररने 
कन्सटथ 

तीन हजार दईु हजार एक हजार 

 
 

४. मार्र् र्स.नं. 2 मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न सात ददन भन्दा बढी 
समर्सम्म व्र्ापाररक तर्ा व्र्वसावर्क प्रर्ोजनको लार्ग सञ् चालन गररने 
मेला-महोत्सवमा नक्षल्लक्षित करको दरमा शत प्रर्तशत र्प कर लाग्नेछ । 

5. मार्र् र्स.नं. 3 मा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न एक ददन भन्दा बढी 
समर्सम्म व्र्ापाररक तर्ा व्र्वसावर्क प्रर्ोजनको लार्ग सञ् चालन गररने 
कन्सटथमा नक्षल्लक्षित करको दरमा शत प्रर्तशत र्प कर लाग्नेछ। 
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अनसूुची–४ 

(दफा ६ सँग सम्बक्षन्धत) 
कृवर् आर्मा कर 

 
 

प्राकृर्तक व्र्क्षक्तले प्रारक्षम्भक कृवर् नपजको नत्पादनबाट प्राप्त आर्मा देहार् 
बमोक्षजम कर लाग्नेछः  
 

1= वावर्थक दश लाि रूपैंर्ासँम्मको आर्मा कर लाग्ने छैन।  
2= त्र्सपर्छको बीस लाि रूपैंर्ाँसम्मको आर्मा एक प्रर्तशतका दरले कर 

लाग्नेछ। 

3= बीस लािभन्दा मार्र् जर्तसकैु आर् भए पर्न दईु प्रर्तशतका दरले कर 
लाग्नेछ। 

4= नपदफा (2) र (3) बमोक्षजमको कर भरू्म व्र्वस्र्ा, कृवर् तर्ा सहकारी 
मन्त्रालर् अन्तगथत रहेका क्षजल्लास्तरका कृवर् ज्ञान केन्र माफथ त संकलन 
गररनेछ । 

5= वावर्थक दश लाि रुपैंर्ाभन्दा बढीको प्रारक्षम्भक कृवर् नपजबाट आर् आजथन 
गने प्राकृर्तक व्र्क्षक्तले आर्र्थक वर्थ समाप्त भएको तीन मवहनार्भत्र सम्बक्षन्धत 
केन्रमा स्वर्म ्कर घोर्र्ा गरी आर् वववरर् र सोमा लाग्ने कर सवहत पेश 
गनुथपनेछ । र्सरी पेश हनु आएका वववरर् तर्ा कर दाक्षिला सम्बन्धी 
वववरर् सम्बक्षन्धत केन्रले अको मवहनाको 30 गतेर्भत्र आर्र्थक मार्मला 
तर्ा र्ोजना मन्त्रालर्मा ददनपुनेछ ।  

6= तोवकएको समर्भन्दा वढला वववरर् पेश गरेमा लाग्ने करको वावर्थक पन्र 
प्रर्तशतका दरले व्र्ाज लाग्नेछ ।  
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अनसूुची– ५ 

(दफा ७ सँग सम्बक्षन्धत) 
पर्थटन शलु्क 

 

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरर् भई आएका र प्रदेश सरकारले तोकेका पर्थटकीर् 
स्र्ल, पर्थटन व्र्वसार् र पर्थटकीर् वक्रर्ाकलापमा देहार् अनसुार शलु्क लाग्नेछः 
 
र्स.नं. शीर्थक दर 
१. प्राक्षचन स्मारक 

र परुाताक्षववक 
सम्पदा 

प्रर्त वटकट मूल्र्को पाँच प्रर्तशत 

२. संग्रहालर् प्रर्त वटकट मूल्र्को पाँच प्रर्तशत 

3. पदमागथ प्रर्त पर्थटक साकथ  मलुकुका पर्थटकका लार्ग र्.ुएस. 
डलर पाँच  र अन्र् मलुकुका पर्थटकका लार्ग र्.ुएस. 
डलर दश 

 

४. प्रवेश शलु्क प्रदेश सरकारले तोकेका गन्तब्र् स्र्ानमा प्रवेश गने 
ववदेशी सवारी साधनलाई साना सवारीको हकमा 
प्रर्तददन रू १००।र बसको हकमा प्रर्तददन रू 
३००। का दरले प्रवेश शलु्क असलु गररने छ।  

5. गफुा प्रर्त वटकट मूल्र्को पाँच प्रर्तशत 

6. पाकथ , संरिर् 
िेत्र, क्षशकार  

आरि र 
वपकर्नक स्पट 

प्रर्त वटकट मूल्र्को तीन प्रर्तशत 

7. प्र्ाराग्लाक्षण्डङ, 
अल्िालाइट, 
बञ् जीजक्षम्प  
र जीपफ्लार्र 

वावर्थक एक लाि   
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र्स.नं. शीर्थक दर 
8. रक 

क्लाइक्षम्बङ  र 
क्र्ानोर्नङ 

वावर्थक बीस हजार 

9. भ्रू् टावर  प्रर्त वटकट मूल्र्को तीन प्रर्तशत 

10. पर्थटक सेवा 
शलु्क 

प्रदेश सरकारले पर्थटक सेवा सूचना केन्र स्र्ापना गरी 
नपलब्ध गरानने सेवामा ववदेशी पर्थटकको हकमा प्रर्त 
पर्थटक एक हजार रूपैर्ाँ र स्वदेशी पर्थटकलाई दईु 
सर् रूपैर्ाँका दरले सेवा शलु्क लाग्नेछ ।  

 
(अ) मार्र् जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न ववद्यार्ी, अपाङ्गता भएका व्र्क्षक्त  र 

सत्तरी वर्थ भन्दा मार्र्का जेष्ठ नागररकलाई लाग्ने शलु्कमा पचास प्रर्तशत 
छुट सहरु्लर्त नपलब्ध हनेुछ। 

(आ) मार्र् र्स.नं. 7 र 8 मा नक्षल्लक्षित शलु्क आर्र्थक वर्थ शरुू भएको तीन 
मवहनार्भत्र सम्बक्षन्धत स्र्ानीर् तहमा  बझुानन ु पनेछ । नक्त शलु्क 
तोवकएको समर्मा दाक्षिला नगरेमा वावर्थक पन्र प्रर्तशतका दरले र्प शलु्क 
लाग् नेछ ।  
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अनसूुची– ६ 

(दफा ८ सँग सम्बक्षन्धत) 
    
 

दहत्तर बहत्तर (रोडा, ढुङ्गा, र्गट्टी, क्षचप्स, माटो, बालवुा, चनुढुङ्गा  र काठ दानरामा) 
मा देहार् बमोक्षजमको शलु्क लगाई असूल नपर गररनेछः  
 
 

र्स.नं. शीर्थक दर (प्रर्त क्र्वुवक वफट) 
१. रोडा, र्गट्टी, गेग्रान  चार रूपैंर्ा ँ 

२. ढुङ्गा, चट्टान, स्लेट  चार रूपैंर्ा ँ
३. क्षचप्स तीन रूपैंर्ा ँ
४. माटो  दईु रूपैंर्ा ँ
५. बालवुा तीन रूपैंर्ा ँ
६. चनुढुङ्गा छ रूपैंर्ा ँ
७. नदी तर्ा िोलाले  

बगाएर ल्र्ाएको 
काठ दानरा आदद 

प्रर्त वकलो दईु रूपैर्ाँ 
 

 
 
(अ) "ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर भन् नाले" भन्नाले नदी 

िोल्सा िोल्सी वन िेत्र वा सावथजर्नक वा र्नजी जग्गाबाट नत्िनन वा 
संकलन गररने बहमूुल्र् पत्र्र, ऐर्तहार्सक र साँस्कृर्तक महववका 
शार्लग्राम, शीला र अर्त मूल्र्वान वस्त ु बाहेकका ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा, 
रोडा, गेग्रान, चट्टान, माटो, चनुढुङ्गा, स्लेट, जस्ता नदीले बगाई ल्र्ाएको वा 
र्र्र्ग्रएको नदी तर्ा िानीजन्र् प्राकृर्तक स्रोतलाई सम्झन ुपछथ ।  

(आ) प्रर्त क्र्वुफट बाहेक अन्र् इकाईमा कारोवार भएमा कारोवार भएको 
इकाईलाई प्रर्त क्र्वुफटमा पररवतथन गरी गर्ना गनथ सवकनेछ। 


