विधेयक सं ख्या :

प्रदे श सरकारको अथथ सम्बन्धी प्रस्तािऱाई
कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक

२०७५

प्रदे श सभा सचचिाऱय

प्रदे श नं.४, ऩोखरा, नेऩाऱ

उद्देश्य र कारण
प्रदे श सरकारको अथथ सम्बन्धी प्रस्तािहरुऱाई कायाथन्ियन गनथ केही राजस्ि,
कर

र शुल्क ऱगाउन आिश्यक भएकोऱे प्रस्तुत विधेयक ऩेश गनुथ ऩरे को

हो।
प्रस्तुत विधेयकऱे राजस्ि, कर र शुल्कको ननधाथरण, त्यस्तो कर र शुल्कको दर
बढाउन, घटाउन साथै आंचशक िा ऩुरै छु ट ददन सक्ने व्यिस्था गरे को छ ।
द्रष्टव्य : यो विधेयक अथथ विधेयक हो ।
(वकरण गुरुङ)
मन्री
आनथथक मानमऱा तथा योजना मन्राऱय

प्रदे श सयकायको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको ववधेमक
प्रस्तावना : प्रदे श सयकायको आर्थथक वषथ 207५/7६ को अथथ सम्फन्धी

प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथको र्नर्भ्त  कय रगाउने तथा याजस्व सङ्करन य याजस्व
प्रशासन सम्फन्धी कानूनी व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम बएकारे,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
1=

सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ × आर्थथक ऐन, २०७५" यहेको
छ।

2=

(2) मो ऐन २०७५ सार साउन १ गतेदेक्षि प्रायम्ब हुनेछ ।

घयजग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क् (१) प्रदे शर्बत्र घयजग्गा यक्षजष्डेशन गदाथ अनुसूची

–१ फभोक्षजभ घयजग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क, सेवा शुल्क य योक्का शुल्क
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।
(2)

उऩदपा

(१)

फभोक्षजभको

शुल्कको

सङ्करन

घय

यक्षजष्डेशनका फित सम्फक्षन्धत गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे गनेछ ।
3=

जग्गा

सवायी साधन कय् (१) प्रदे शर्बत्र सवायी साधन दताथ गदाथ अनुसूची –२
फभोक्षजभ सवायी साधन कय रगाई असूर उऩय गरयनेछ ।

(2) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न टाॉगा,

रयक्सा, अटोरयक्सा य ववद्युतीम रयक्सा (इथ–रयक्सा) भा गाउॉऩार्रका वा
नगयऩार्रकारे सवायी साधन कय रगाई असुर उऩय गनेछ ।
4=

भनोयञ्जन कय् (१) प्रदे शर्बत्र सञ्चार्रत चरक्षचत्र घय, व्माऩारयक तथा

व्मवसावमक प्रकृर्तका भेरा-भहोत्सव य कन्सटथभा अनुसूची –३ फभोक्षजभ
भनोयञ्जन कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कयको प्रशासन गाउॉऩार्रका वा

नगयऩार्रकारे गनेछ।
5=

ववऻाऩन कय् प्रदे शभा ववऻाऩन साभाग्री यािे वाऩतको ववऻाऩन कय
सम्फक्षन्धत गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे रगाई असूर उऩय गनेछ ।

1

6=

कृवष आमभा कय् प्रदे शर्बत्र कृवष उऩजको प्रायक्षम्बक र्फक्रीफाट प्राप्त हुने
आमभा अनुसूची–४ फभोक्षजभ रगाई असूर उऩय गरयनेछ ।

7=

ऩमथटन शुल्क: (१) प्रदे शर्बत्र अनुसूची–५ फभोक्षजभ ऩमथटन शुल्क रगाई
असूर उऩय गरयनेछ ।
(२)

मस

ऐनभा

अन्मत्र

जुनसुकै

कुया

रेक्षिएको

बए

ताऩर्न

गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकार्बत्र यहे का उद्यान, ऩाकथ, सङ्ग्रहारम तथा

नेऩार सयकायरे प्रवेश शुल्क उठाउन अनुभर्त ददएका प्राक्षचन स्भायक य
ऩुयाताक्षत्वक

सम्ऩदाभा

प्रवेश

गये

फाऩत

सम्फक्षन्धत

गाउॉऩार्रका

वा

नगयऩार्रकारे ऩमथटन शुल्क रगाई असूर उऩय गनेछ ।
8=

दह्त य फह्त य शुल्क: (१) प्रदे शर्बत्र अनुसूची–६ फभोक्षजभ योडा, ढु ङ्गा,
र्गट्टी, क्षचप्स, भाटो, च ुनढु ङ्गा, फारुवा, दह्त य-फह्त यको सङ्करनभा शुल्क
रगाई असूर उऩय गरयनेछ ।
(2)

उऩदपा

(१)

फभोक्षजभको

गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे गनेछ ।
9=

शुल्कको

सङ्करन

सम्फक्षन्धत

दय फढाउन, घटाउन वा छु ट ददन सवकने: (१) प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै

कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न प्रदे श सयकायरे आवश्मकता अनुसाय मो ऐन य
अन्म कानून फभोक्षजभ रगाइएका कय य शुल्कको दय फढाउन, घटाउन वा

त्मस्तो कय य शुल्क आॊक्षशक वा ऩूणथ रुऩभा छु ट ददन सक्नेछ। त्मस्तो दय

फढाइएको, घटाइएको वा छु ट ददइएको सूचना प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनुथ
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ कयको दय फढाइएको, घटाइएको वा कुनै

कय य शुल्क आॊक्षशक वा ऩूणथ रुऩभा छु ट ददइएको वववयण प्रत्मेक वषथ
आर्थथक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमरे प्रदे श सबाभा ऩेश गनुथ ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ददइएको छु ट सुववधाको कसैरे दुरुऩमोग

गये भा वा कुनै िास प्रमोजनको रार्ग छु ट सुववधाभा प्राप्त गये को भारवस्तु
अन्म प्रमोजनभा प्रमोग गये भा त्मसयी छु ट ददइएको कय य शुल्क यकभ
असूर उऩय गयी सो यकभ फयाफय जरयवाना गनेछ।

10. प्रवक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्ने: प्रचर्रत कय
सम्फन्धी कानून तथा मस ऐनको कामाथन्वमनको क्रभभा सावथजर्नक शाक्षन्त य
2

व्मवस्थाभा गक्षम्बय िरर ऩुगेको वा सावथजर्नक आवागभनभा अवयोध बएको
वा ववऩदको कायणरे उक्षल्रक्षित कानूनरे प्रदान गये को कुनै सुववधा उऩबोग

गनथ नऩाउने अवस्था र्सजथना बएभा, कुनै जवटरता दे क्षिएभा वा उक्षल्रक्षित
कानून तथा मस ऐनको कामाथन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनथ गएभा

आर्थथक भार्भरा तथा मोजना भन्त्रारमरे आवश्मकता अनुसाय अवर्ध थऩ
गनथ, प्रवक्रमा सयरीकयण गनथ वा कामाथन्वमनभा दे क्षिएको फाधा अड्काउ
11.

पुकुवा गनथ सक्नेछ ।

साववकको व्मवस्था कामभ यहने: (१) मस ऐनभा व्मवस्था बए फाहे कका

र्फषमभा साववकभा ववर्बन्न र्नकामफाट सेवा प्रदान गदाथ उठाइएका कय,

गैयकय; सेवा शुल्क, दस्तुय अको कानूनी व्मवस्था नबएसम्भ प्रचर्रत कानून
फभोक्षजभ नै सार्फकभा यहे का दय मथावत कामभ यहनेछन् ।

(२) प्रदे श सयकायका कय सङ्करन गने तथा सेवा प्रदान गने सॊ यचना

नफनेसम्भ हार उठाइयहे का र्नकामहूबफाट मस ऐन फभोक्षजभ एवभ् दपा
११ को उऩदपा (१) फभोक्षजभको कय, गैयकय, सेवा शुल्क, दस्तुय

सङ्करन गयी प्रदे श तथा स्थानीम सक्षञ्चत कोषभा दाक्षिरा गनुथ ऩनेछ ।
याजस्व दाक्षिरा गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था आर्थथक भार्भरा तथा मोजना
भन्त्रारमफाट तोवकए अनुसाय हुनेछ।
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अनुसूची– १

(दपा २ सॉग सम्फक्षन्धत)

घय जग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क, सेवा शुल्क य घयजग्गा योक्का शुल्क
क. घय जग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क
यक्षजष्डेशन शुल्कको दय अन्मथा उल्रेि
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा

र्रितको प्रकाय

र्स.

भहानगयऩा

नगयऩार्रका

र्रका

ऺेत्रको

नॊ

ऺेत्रको
शुल्क

१

गाउँ पालिका
क्षेत्रको शुल्क

शुल्क

याजीनाभा, सट्टाऩट्टा य

ॉ ोरनाभाको र्रित
सग

(क) याजीनाभा, सट्टाऩट्टा, य

५%

४%

२%

४%

२%

१%

५%

४%

२%

३%

२%

१.५%

ॉ ोरनाभाको र्रितको थैरी
सग
अॊकभा

(ि) साभुवहक आवास मोजना

अन्तगथत र्नर्भथत बवन आवास
इकाईको
अॊकभा

र्रितको थैरी

(ग) साभुवहक आवास मोजना
अन्तगथत र्नर्भथत बवन

सवहतको घय जग्गाको
र्रितको थैरी अङ्कभा
२. छोडऩत्र

ु
दताथपायी (सॊ मक्त

दताथवाराफीचको) र्रक्षितको थैरी
अङ्कभा
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३.= हारै दे क्षिको वकसऩत्रको र्रित
हारैदेक्षिको वकसऩत्रको
र्रितको थैरी अॊकभा

(क) फाजे, फज्मै, आभा, फावु, ऩर्त,
ऩत्नी, दाजु, बाउजु, बाइ,

बाइफुहायी दददी, फवहनी, छोया,
छोयाफुहायी, छोयी, जेठाजु,

जेठानी, दे वय, दे उयानी, बर्तजा,
बर्तजी, नार्त, नार्तनी, नार्तनी
वुहायी, काका, काकी, ठू रो–
फुवा, ठू री आभा (वावु

१.५%

१%

०.५%

सौता य एकै दाजु बाईको

२.५%

२%

१%

१५%

१५%

१०%

तपथका) आभाजु, नन्द, सौता–
छोया, छोयी फीच।

(अ) ूब.१ रािसम्भको थैरी
अङ्कभा

(आ) ूब.१ रािबन्दा भार्थ
जर्तसुकै थैरी अङ्कभा

(ि) अन्म वकसऩत्र य दानऩत्रको
थैरी अङ्कभा
स्ऩष्टीकयण्

सयकायी ववश्व ववद्यारम, सयकायी
क्माम्ऩस÷करेज, साभुदावमक

ववद्यारम, साभुदावमक अस्ऩतार,
नेऩार नेऩार सयकाय प्रदे श
सयकाय य स्थानीम तहका

कामाथरम, तीनवटै सयकायको
नाभभा प्राप्त हुने दानऩत्रको

र्रितभा कुनै शुल्क राग्ने छै न
5

।
४. अॊशवण्डा तथा अॊश बऩाथईको
र्रित

अॊशवण्डा तथा अॊश

०.२%

०.२%

०.२%

०.५%

०.५%

०.५%

१Ü

१Ü

१Ü

ूब.1२०००। ूब.१००००।

ूब. ५०००।

ूब. ७०००। ूब.५०००।

ूब. २०००।

बऩाथईको र्रितभा

(क) ूब.३० रािसम्भको थैरी
अङ्कभा

(ि) ूब.३० राि बन्दा वढी
ूब.२ कयोड सम्भको थैरी
अङ्कभा

(ग) ूब.२ कयोड बन्दा भार्थको
थैरी अङ्कभा

५. भानो छु वट्टएको य भानो
जोर्डएको र्रित

(क) भानो छु वट्टएको प्रर्त र्रित

(ि) भानो जोर्डएको प्रर्त र्रित

ूब.१५०००। ूब.१००००।

ूब. ५०००।

६. शेषऩर्छको वकसऩत्रको र्रित
शेषऩर्छको वकसऩत्र÷
अष्टरोहको प्रर्तर्रित

(क) तीन ऩुस्तार्बत्रको

(ि) तीन ऩुस्ताफावहयको

ूब.१२०००। ूब.७०००।

ूब. ४०००।

७.= फन्धकीको र्रित

दृवष्टफन्धकी, बोगफन्धकी य

१%

रिफन्धकीको र्रितको थैरी

१%

१%

अॊकभा

ु , धभथऩत्र
ु ीको र्रित
८. धभथऩत्र

ु , धभथऩत्र
ु ीको प्रर्त र्रितभा
धभथऩत्र
(क)

तीन ऩुस्तार्बत्रको नाताभा

ूब.1000। ूब.1000। ूब.1000।
ूब.7000। ूब.5000। ूब.4000।
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(ि)

तीन ऩुस्ता फावहयकोभा

9= अर्धकायनाभा, भञ्जुयीनाभा य
अक्षततमायनाभाको र्रित

अर्धकायनाभा, भञ्जुयीनाभा य
अक्षततमायनाभाको र्रित
1

0.

ूब.२०००। ूब.२०००। ूब.२०००।

कऩारी तभसुक य कयायनाभाको
र्रित

१%

दािीर िाये ज नहुने कऩारी

१%

१%

तभसुक य कयायनाभाको प्रर्त
र्रित
1

र्स.नॊ. ४ को अॊशवण्डा तथा अॊश बऩाथईको र्रित घय जग्गा बएको कुनै

1. गाउॉऩार्रका तथा नगयऩार्रकाभा ऩारयत गनथ सवकनेछ य सो फाहे कका अन्म
र्स.नॊ. १ दे क्षि ८ सम्भका घय जग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क राग्ने र्रितहूब
अको गाउॉऩार्रका तथा नगयऩार्रकाभा ऩारयत गनथ सवकने छै न ।
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ि. सेवा शुल्क्
सेवा शुल्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा

र्स.

फाहे क थैरी अङ्कभा

नॊ.

वववयण

भहानगयऩार्र
का ऺेत्रको
शुल्क

नगयऩार्रका

ऺेत्रको शुल्क

गाउॉऩार्रका

ऺेत्रको शुल्क

१= र्रित यक्षजष्टे «शनको रार्ग डोय
भाग गने र्नवेदनभा डोय शुल्क
र्रित यक्षजष्टे «शनको रार्ग डोय

भाग गने र्नवेदनभा डोय दस्तुय्
(क) तयाई ऺेत्रभा
(ि) अन्म ऺेत्रभा

ूब.२००००। ूब.१००००।

ूब. ५०००।

ूब.२००००। ूब.१००००।

ूब. ५०००।

२= वव्त ीम र्धतो

नेऩार याष्ड फैं कफाट वव्त ीम
कायोवाय गनथ स्वीकृर्त प्राप्त
फैं क, वव्त ीम तथा सहकायी
सॊ स्थाफाट ददने कजाथको

र्धतोफन्धक वा दृवष्टफन्धक
र्रितभा

(क) ूब.१ राि सम्भको

र्रितको थैरी अङ्कभा

(ि) ूब.१ राि बन्दा फढी
ूब.५ राि सम्भको थैरी

ूब. १०००। ूब. १०००। ूब. १०००।
ूब. १५००। ूब. १५००। ूब. १५००।

अङ्कभा

(ग) ूब.५ राि बन्दा फढी

ूब.१० राि सम्भको थैरी

ूब. २५००। ूब. २५००। ूब. २५००।

अङ्कभा
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(घ) ूब.१० राि बन्दा फढी
ूब.२० राि सम्भको थैरी ूब. ३०००। ूब.३०००।
अङ्कभा

ूब.३०००।

(ङ) ूब.२० राि बन्दा फढी

ूब.५० राि सम्भको थैरी ूब.१००००। ूब.१००००। ूब.१००००।
अङ्कभा

(च) ूब.५० राि बन्दा फढी

ूब.१ कयोड सम्भको थैरी
अङ्कभा

ूब.३००००। ूब.३००००। ूब.३००००।

(छ) ूब.१ कयोड बन्दा फढी

ूब.२ कयोड सम्भको थैरी
अङ्कभा

ूब.४०,०००। ूब.४०,०००। ूब.४०,०००।

(ज) ूब.२ कयोड बन्दा फढी

ूब.५ कयोड सम्भको थैरीभा ूब.
अङ्कभा
८०,०००।

(झ) ूब.५ कयोड बन्दा फढी
जर्तसुकै थैरी अङ्कभा
३= रीज

सयकायी जग्गा र्रजभा उऩरव्ध
गयाउने

ूब.

१५०,०००।

ूब.

ूब.

ूब=

ूब.

८०,०००।
१५०,०००।

८०,०००।
१५०,०००।

सयकायी जग्गा दताथ तथा रीजभा उऩरब्ध
गयाउने सम्फन्धी कामथनीर्त, २०७१ को

अनुसूची-१ अनुसायको शुल्क राग्नेछ ।

४= जग्गाधनी दताथ श्रे स्ताको

प्रर्तर्रवऩको रार्ग (वटकट
फाहे क) प्रर्त ऩुजाथ
(क) तयाई ऺेत्र
(ि) अन्म ऺेत्र

ूब.१०००।

ूब. ५००।

ूब. २००।

ूब.१०००।

ूब. ३००।

ूब. १००।

नोट् जुनसुकै प्रमोजनको रार्ग
प्रर्तर्रवऩ र्रॉदा सभेत रागू
हुनेछ
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५.= दाक्षिर िाये ज शुल्क
(क) कयाय अनुसाय र्रित
ऩारयत गनथ ठहर्माएको
पैसरा वा र्भराऩत्र

अनुसायको दाक्षिर िाये ज

५%

४%

२%

३%

२%

१%

५%

४%

२%

गदाथ

(ि) अन्म र्भराऩत्र (अॊश य
अऩुतारी फाहे क) को
दाक्षिर िारयज गदाथ

(ग) फैं क वव्त ीम सॊ स्था वा

सहकायी सॊ स्थाफाट कजाथ
प्रवाह गदाथ र्रएको र्धतो
र्रराभ गदाथ व्मक्षक्तरे
सकाय गयी फैक तथा

वव्त ीम सॊ स्थाको ऩत्रानुसाय
व्मक्षक्तको नाउभा दा.िा.
गदाथको थैरी अङ्कभा

ूब.७०००।

(घ) फैं क वव्त ीम सॊ घ वा

ूब. ५०००। ूब. २०००।

सहकायी सॊ स्थाफाट कजाथ
प्रवाह गदाथ र्रएको र्धतो
र्रराभ गदाथ व्मक्षक्तरे
सकाय नगयी ऋणीकै

नाभफाट वैक वव्त ीम सॊ घ
वा सहकायी सॊ स्थारे
आऩ्mनो नाउॉभा
िाये ज गदाथ

दाक्षिर

प्रर्त र्भर्सर

(ङ) फैं क, वव्त ीम सॊ स्था

२.५%

वा

सहकायी सॊ स्थारे कजाथ

प्रवाह गदाथ र्रएको र्धतो
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२%

१%

र्रराभभा फैं क वा सॊ स्था
आपैरे सकाय गये ऩर्छ

सम्फक्षन्धत ऋणीराई नै
वपताथ

गदाथ ऩारयत गने

र्रितको थैरी अङ्कभा

(१) बूर्भसुधाय कामाथरमफाट

ूब. ५००।

ूब. ३००।

ूब. २००।

ूब.५०००। ूब. १०००।

ूब. ५००।

जग्गा फाॉडपाॉट बई दा.िा.
हुन आउॉदा

प्रर्त र्भर्सर

(२) अदारत वा न्मावमक

र्नकामको पैसरा फभोक्षजभ

र्रराभ फढाफढ गयी दाक्षिर
िाये ज गदाथ प्रर्त र्भर्सर

(च) शेषऩर्छको फकसऩत्रको

सफै ऺेत्रका रार्ग अॊशफण्डा सयह

दाक्षिर िाये ज

(क) तीनऩुस्ता र्बत्रको बए

सफै ऺेत्रका रार्ग याजीनाभ सयह

(ि) तीनऩुस्ता फावहयको बए
(थैरी अॊक) भा
6. ना नाभसायी
भ

(क) तीनऩुस्ता र्बत्रको

यी

(ि) तीनऩुस्ता बन्दा

सा

नाभसायी गदाथ

ूब.१५००।

ूब. १०००।

ूब. ५००।

फावहयको नाभसायी गदाथ

ूब.३५००। ूब. ३०००। ूब. १५००।

7. हा ऩुन् नाऩजाॉच ऩर्छको
र

श्रे स्ता हार साववक तथा

सा अध्मावर्धक गदाथ प्रर्त
वव र्भर्सर

ूब. ४००।

क
8. घ
य

श्रे स्ता ऩूजाथभा घय जनाउने
प्रर्त र्नवेदनभा
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ूब. २००।

ूब. १००।

का

ूब.२५००। ूब. २०००।

ूब. ५००।

म

भ
9.= सॊ

भारऩोत ऐन, २०३४ को

शो दपा ७(३) अनुसायको
ध
न

शु

वववयणभा सॊ शोधन गनुथ

ूब. ३००।

ूब. १००।

ूब. ५०।

नराग्ने

नराग्ने

नराग्ने

ऩदाथ प्रर्त र्भर्सर

ल्क
10 यो (क) र्रित यक्षजष्डेशन

. क्का

बएकोभा

शु

अङ्क

जर्तसुकै

(थैरी

बएऩर्न)

ल्क (ि) र्रित यक्षजष्डेशन
नहुनेभा

(अ) ूब.१ राि सम्भको
ऋण अङ्कभा

(आ) ूब.१ राि बन्दा

वढी ूब.५ रािसम्भको
ऋण अङ्कभा ।

(इ) ूब.५ राि बन्दा फढी
जर्तसुकै ऋण अॊकभा

(ई) ऋण अङ्क निुरेकोभा

ूब. ५००। ूब. ३००।

ूब. २००।

ूब. ८००। ूब. ५००।

ूब. ३००।

ूब.१०००।

ूब. ७००।

ूब. ५००।

ूब.५०००। ूब. ३०००। ूब. २०००।

ग. ववववध्
१.

ु , अर्धकायनाभा य शेषऩर्छको फकसऩत्र र्रित फाहे क अन्म सफै
धभथऩत्र
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प्रकायको र्रितभा थैरी अङ्क अर्नवामथ िुराउनु ऩनेछ ।
2.

जरववद्युत उद्योग, क्षचमा िेती, कपी िेती, कऩास िेती, ऩुष्ऩ व्मवसाम, तयकायी

िेती, ऩशुऩॊऺीऩारन, अरैं ची िेती, अदुवा िेती, जर्डफुटी िेती एवॊ परपूर
उद्योगको नाभभा ियीद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ राग्ने यक्षजष्डेशन

शुल्कभा ऩचह्त य प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म
ववऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छु ट बएको यक्षजष्डेशन शुल्क
असूर गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ ।
3.

साभुवहक िेती मोजना अन्तगथत कृवष उत्ऩादन फढाउने उद्देश्मरे व्मक्षक्तहूब
र्भरी जग्गाको चक्रा र्भराई िेती गने उद्योग िोरी त्मस्तो उद्योगको
नाभभा र्रित ऩारयत बएभा सो भा राग्ने यक्षजष्डेशन दस्तुयभा ऩचह्त य

प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको

ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छु ट बएको यक्षजष्डेशन शुल्क असूर गयी सोही
यकभ फयाफय जरयवाना गनुऩ
थ नेछ।
4.

प्रदे शर्बत्र सूती, च ुयोट, िैनी, गुट्िा, ऩानऩयाग, प्रावष्टक य भददयाजन्म उद्योग
फाहे कका उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सञ्चारन गनथ उद्योगको

नाभभा ियीद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ राग्ने यक्षजष्डेशन शुल्क २५
प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको

ऩाइएभा सम्फक्षन्धत गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रका वा भहानगयऩार्रकारे छु ट
बएको यक्षजष्डेशन शुल्क असूर गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुऩ
थ नेछ।
5.

(क) प्रदे श र्बत्र कृवष ऋण, फीभा सॊ स्थान, फीभा सर्भर्तफाट स्वीकृर्त प्राप्त
फीभा

कम्ऩनी, ववश्वववद्यारम, फैक

तथा

वव्त ीम

सॊ स्थाहूबरे

आफ्ना

फहारवारा कभथचायीहूबराई सेवा शतथ फभोक्षजभ ददने ऋण सुववधाको

र्धतो फन्धक र्रित ऩारयत गदाथ यक्षजष्डेशन शुल्क छु ट हुनेछ । तय सेवा
शुल्क ूब.२०००।– राग्नेछ ।

(ि) प्रदे श र्बत्र कभथचायी सञ्चमकोष तथा नागरयक रगानी कोषरे र्नमर्भत
फचत जम्भा गने आफ्ना सञ्चमकताथहूबराई ऋण सुववधा उऩरव्ध गयाउॉदा

र्रने र्धतोको र्धतो फन्धक र्रित ऩारयत गदाथ यक्षजष्डेशन शुल्क छु ट
हुनेछ । तय सेवा शुल्क ूब.१०००।– राग्नेछ
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6.

(क) सहकायी ऐन, २०७४ वभोक्षजभ दताथ बई सञ्चारनभा यहे का सहकायी
सॊ स्थाहूबरे आफ्ना शेमय सदस्महूबफीच ऋण रगानी प्रवाह गदाथ तीस

राि रुऩैमाॉ सम्भको थैरी अङकभा योक्का शुल्क वाहे क सेवा शुल्क छु ट
हुनेछ । सो बन्दा भार्थको थैरी अॊकभा िण्ड ि. सेवा शुल्क भहरको
र्स.नॊ. २ वभोक्षजभको सेवा शुल्क राग्ने छ ।
7.

जन आन्दोरन ऩवहरो य दोश्रो, जनमुद्ध य भधेश आन्दोरभा सहादत प्राप्त
गये का शवहदका आक्षश्रत ऩर्त, ऩक्षत्न, छोया य छोयी तथा भाता–वऩताको नाभभा
स्वर्भत्व प्राप्त हुने गयी ऩारयत हुने र्रितभा मस ऐन फभोक्षजभ राग्ने सफै
प्रकायको शुल्क य शुल्क ऩूणथ ूबऩभा छु ट हुनेछ।

8.

अऩाङ्गता बएका व्मक्षक्त, दर्रत एवभ् वऩछर्डएका जाती बनी स्थानीम तहफाट
प्रभाक्षणत बएको र्सपारयस वा अर्धकारयक प्रभाणको आधायभा र्तनीहूबको

नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हुॉदा तीस रािसम्भको थैरी अङ्कभा मस ऐन
वभोक्षजभ असुर गरयने घय जग्गा यक्षजष्डेशन शुल्कभा ऩच्चीस प्रर्तशत छु ट
हुनेछ ।

9. क) भवहरा, स्त यी वषथ बन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नाफारकको
नाभभा जुनसुकै प्रकायफाट स्वार्भत्व प्राप्त हुने गयी ऩारयत हुने र्रितभा
मस ऐन फभोक्षजभ रगाइएको यक्षजष्डेशन शुल्कभा ऩच्चीस प्रर्तशत छु ट
हुनेछ ।

तय एकर भवहराको हकभा बने ऩैर्तस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।

दे हामभा उक्षल्रक्षित वहभारी ऺेत्रका क्षजल्राका सदयभुकाभ फाहे कका

गाउॉऩार्रकाको हकभा ५०% छु ट हुनेछ ।

(अ) भनाङ य भुस्ताङ क्षजल्राका सदयभुकाभ यहे का गाउॉऩार्रका फाहे क
(आ) गोयिा क्षजल्राको च ुभनुब्री गाउॉऩार्रका

(ि) हार ऩर्त वा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहे को घय जग्गाको स्वार्भत्व
ु
ऩरयवतथन गयी ऩर्त–ऩत्नी दुवैको सॊ मक्त
स्वार्भत्वको रुऩभा र्रित गनथ
चाहे भा सो सॊ गोरनाभाको र्रितभा ूब.१००।– भात्र यक्षजष्डेशन शुल्क
राग्नेछ .
(ग) ३०० जना बन्दा फढी व्मक्षक्तराई प्रत्मऺ योजगायी ददने उत्ऩादनभूरक
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उद्योग स्थाऩना गनथ वा ववस्ताय गनथका रार्ग जग्गा ियीद गदाथ राग्ने
यक्षजष्डेशन शुल्कको र्रितभा ५०% छु ट ददइनेछ। तय त्मस्तो जग्गाको

प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छु ट बएको
यक्षजष्डेशन शुल्क असुर गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ ।

10 बूर्भवहन, भुक्त कभैमा य भुक्त हर्रमा ऩरयवायरे सहुर्रमत ऋण य अनुदान
.

प्राप्त गयी ियीद गये को जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ राग्ने यक्षजष्डेशन शुल्क,
सेवा शुल्क य योक्का शुल्क ऩूणथ ूबऩभा छु ट हुनेछ।

१1 फैक, वव्त ीम एवॊ सहकायी सॊ घ वा सॊ स्था य अदारतफाट बई आएको र्भराऩत्र
.

अनुसाय दाक्षिर िाये ज गनुऩ
थ दाथ सेवा शुल्क असुर गने प्रमोजनको रार्ग

भारऩोत कामाथरमरे यक्षजष्डेशन प्रमोजनको रार्ग तोकेको न्मूनतभ भूल्म य
र्भराऩत्र वा फैक, वव्त ीम एवॊ सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको ऩत्रभा उल्रेि बएको
भूल्म भध्मे जुन फढी हुन्छ सोहीराई कामभ गनुथ ऩनेछ ।

१2 प्रदे श सयकायरे चाहे भा धार्भथक तथा साभाक्षजक वहतका र्नर्भ्त  स्थावऩत
.

नेऩारभा दताथ बएका सॊ घ सॊ स्था वा र्नकामरे आफ्नो नाउॉभा र्न्शुल्क रुऩभा
प्राप्त गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ ५० प्रर्तशत यक्षजष्डेशन शुल्क छु ट ददन
सक्नेछ ।

१3 प्रदे शर्बत्र मो ऐन रागू हुॉदाका वित प्रदे श वा स्थानीम तहफाट घोषणा
.

बएका

वा

मस

ऩर्छ

घोषणा

हुने

नगयऩार्रकाको

हकभा

त्मस्ता

नगयऩार्रकाको नाभ य ऺेत्र र्नधाथयण गयी प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहरे

याजऩत्रभा सूचना प्रकाक्षशत गये को र्भर्तदे क्षि मस अनुसूची वभोक्षजभको घय
जग्गा यक्षजष्डेशन शुल्क य सेवा शुल्क राग्नेछ ।

१4 सहकायी ऐन, २०७४ अन्तगथत दताथ बएका फचत तथा ऋण सहकायी
.

सॊ स्थाहूब फाहे क अन्म सहकायी सॊ स्थाहूबरे सॊ स्थाको प्रमोजनको रार्ग भात्र
ऩहाडी ऺेत्रभा २ योऩनी, तयाई य र्बत्री भधेशभा ३ कठ्ठासम्भ जग्गा य बवन
ियीद गदाथ राग्ने यक्षजष्डेशन शुल्क सहकायी ववबागको र्सपारयसभा राग्ने
यक्षजष्डेशन शुल्क ऩूणथ रुऩभा छु ट हुनेछ,

तय त्मस्ता सहकायी सॊ स्थारे

यक्षजष्डेशन शुल्क छु ट सुववधाभा िरयद गये को जग्गा तथा बवन सॊ स्था

गार्बएको वा ववघटन बएको अवस्थाभा वाहे क र्फक्री गये भा ऩवहरे छु ट
ददएको यक्षजष्डेशन शुल्क असूर उऩय गरयनेछ
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।

१5 ववववधको क्रभसॊ तमा 7,८,९य१०फभोक्षजभ छु ट ददॉदा एकै व्मक्षक्तराई एकबन्दा

फढी आधायभा छु ट ऩाउने बएभा सफैबन्दा फढी कुनै एकभात्र छु ट ददइने छ।

१6 एउटै कायोवायफाट १० राि ूबऩैमाॉ वा सोबन्दा भार्थको घय वा जग्गा

ियीद र्फक्री गदाथ क्रेतारे फैं कफाट बुक्तानीको रार्ग मोग्म (गुड पय ऩेभेन्ट)
बनी छाऩ रागेको चेकको पोटोकऩी ऩेश गये ऩर्छ वा र्फक्रेताका नाभभा

फैं कभा यहेको िाताभा यकभ जम्भा गये को फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश
गये ऩर्छ भात्र भारऩोत कामाथरमरे र्रित ऩारयत गनुथ ऩनेछ ।

१7 ऩर्त ऩत्नीको सॊ मक्त
ु नाभभा ऩारयत हुने र्रितभा भवहरा सयह यक्षजष्डेशन शुल्क

छु ट ददइनेछ ।

१8 तीनऩुस्ता र्बत्र छोयी वा नार्तनीहूबभा सॊ मक्त
ु
नाभसायी बई दताथपायी गदाथ

क्रभसॊ तमा 2 भा उक्षल्रक्षित छोडऩत्रको दयये टको आधा शुल्क राग्नेछ ।

१9 नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तह अन्तगथत कुनै एक

र्नकामको नाभभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम
तह वा सो अन्तगथतको अन्म र्नकामको नाभभा यक्षजष्डेशन वा दाक्षिर िाये ज
गनुऩ
थ दाथ यक्षजष्डेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क राग्ने छै न ।

20 कुनै व्मक्षक्तको स्वार्भत्वभा यहे को जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदे श वा स्थानीम

सयकायको कुनै र्नकामराई र्न्शुल्क ूबऩभा प्राप्त बएभा वा नेऩार सयकाय,

प्रदे श सयकाय य स्थानीम सयकाय वा सयकायको कुनै ऩर्न र्नकामरे ियीद
गयी र्रएभा सोभा यक्षजष्डेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क राग्ने छै न।

२1 भहानगयऩार्रका य नगयऩार्रका ऺेत्रर्बत्रको ऩारयत हुने र्रितभा घयजग्गा

यक्षजष्डेशन शुल्कको र्स.नॊ. १, २ य ३ भा उल्रेि गरयएको यक्षजष्डेशन
र्रितको थैरी अङ्कको शुन्म दशभरव ऩाॉच प्रर्तशत थऩ शुल्क असूर

गरयनेछ । मस्तो यकभ नगयऩार्रकाहूबरे छु ट्टै कोष िडा गयी ढर प्रशोधन,
स्वच्छ िानेऩानी, वृऺायोऩण य ऩमाथवयण सुधाय रगामतका सहयी ऩूवाथधाय य
सौन्दमथ ववकासभा भात्र िचथ गनथ ऩनेछ ।

अनुसूची– २

(दपा ३ सॉग सम्फक्षन्धत)
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सवायी साधन कय
सवायी साधन कय
1. र्नजी सवायी साधनभा दे हाम फभोक्षजभ सवायी साधन कय राग्नेछ्सवायीको वकर्सभ
(क) काय, क्षजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस

वावषथक कय दय

(अ) १००० सी.सी. सम्भ

रु. १९,०००.–

(आ) १००१ दे क्षि १५०० सी.सी.

रु. २१,०००.–

(इ) १५०१ सी.सी. दे क्षि २०००

रु. २३,०००.–

(ई) २००१ सी.सी. दे क्षि २५००

रु. ३२,०००.–

(उ) २५०१ सी.सी. दे क्षि २९००

रु. ३७,०००.–

सम्भ

सी.सी. सम्भ
सी.सी. सम्भ
सी.सी. सम्भ

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे क्षि भार्थ सफै

रु. = ५३,०००.–

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, विऩय, क्रेन जस्ता भेक्षशनयी
उऩकयण य र्भनीवटऩय

(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय,

रु. ३५,०००.–

(आ) र्भनीवटऩय

रु. २५,०००.–

विऩय, क्रेन जस्ता भेक्षशनयी उऩकयण

(ग) थ्री ह्वीरय, टे म्ऩो, िे क्टय य ऩावय वटरय
(अ) थ्री ह्वीरय य टे म्ऩो

रु. =५,०००.–

(आ) िे क्टय

रु. =४,०००.–
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(ई) ऩावय वटरय

रु. ३,०००.–

(घ) र्भर्निक÷र्भर्नफस

रु =२२,०००.–

(ङ) िक / फस

रु.=३२,०००.–

(च) भोटय साइकर तथा स्कुटय
(अ) १२५ सी.सी. सम्भको

रु. =२५००.–

(आ) १२६ दे क्षि २५० सी.सी. सम्भ

रु. =४,०००.–

(इ) २५१ दे क्षि ४०० सी.सी. सम्भ

रु. ८,०००.–

(ई) ४०१ सी.सी. य सो दे क्षि भार्थ

रु. १५,०००.–

२. बाडाभा दताथ बएका सवायी साधनभा दे हाम फभोक्षजभ सवायी साधन
कय राग्नेछ्–

सवायीको वकर्सभ
(क) काय, क्षजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस

वावषथक कय दय

(अ) १३०० सी.सी.सम्भ

रु.८,०००।

(आ) १३०१ सी.सी. दे क्षि २००० सी.सी.

रु. ९,०००।

सम्भ

(इ) २००१ सी.सी.दे क्षि २९००

रु. ११,०००।

(ई) २९०१ सी. सी. दे क्षि ४००० सी.सी.

रु. १३,०००।

(उ) ४००१ सी.सी. य सोबन्दा भार्थ सफै

रु. १५,०००।

सी.सी.सम्भ
सम्भ

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, विऩय,
क्रेन जस्ता भेक्षशनयी उऩकयण

(ग), थ्री ह्वीरय य टे म्ऩो

रु. १७,०००।
रु. =४,०००।
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(घ) िे क्टय

रु. =२,५००।

(ङ) ऩावय वटरय

रु. =२,०००।

(च) र्भनीिक, र्भनीफस

रु. =१२,०००।

(छ) र्भनी विऩय

रु. १४,०००।

(ज) िक, फस

रु. =१६,०००।

(झ) तेर ट्ाॊकय, ग्माॉस फुरेट, विऩय
३.

ूब.१२,०००।

नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम सयकायको नाउॉभा दताथ

बएका सवायी साधनहूबराई बाडाभा दताथ बएका सवायी साधनभा
राग्ने सयह कय राग्नेछ ।

४.

र्फद्युतीम भाध्मभद्वाया सञ्चार्रत सवायी साधनभा सवायी साधन कय

राग्ने छै न । ऩेिोर्रमभ ऩदाथथ फाहे क अन्म इन्धनद्वाया सञ्चारन

हुने सवायी साधनभा भार्थ दपा १ य २ फभोक्षजभ राग्ने सवायी
साधन कयभा फीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।
५.

सुरु ऩैठायी र्भर्तरे एक वषथबन्दा कभ अवर्ध बएभा दाभासाहीरे
सवायी साधन कय कट्टा गरयनेछ । तय व्माऩाय भौज्दातभा यहे का
सवायी साधनभा मस्तो कय राग्ने छै न।

६.

सवायी साधन र्फग्रेको वा अन्म कुनै कायणफाट सो सवायी साधन
चराउन

नऩाएको

बनी

सॊ घ, प्रदे श

य

स्थानीम

सयकायरे

ठहर्माएको कुनै व्मक्षक्त वा सॊ स्थाको नाभभा दताथ बएको सवायी
साधनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न ।
7.

बाडाका

फस, र्भनीफस

तथा

भाइक्रोफसका

सवायी

साधनरे

ववद्याथीराई सहुर्रमतको ूबऩभा बाडाभा छु ट ददए फाऩत त्मस्ता

सवायी साधनका धनीरे र्तनुथ ऩने सवायी साधन कयभा साठी
प्रर्तशत छु ट ऩाउनेछन् ।
8.

जुनसुकै सवायी साधनका धनीरे चाहे भा राग्ने सवायी साधन कय
प्रचर्रत दयका आधायभा एकभुष्ठ रुऩभा ऩाॉच वषथसम्भका रार्ग

एकैऩटक बुक्तानी गयी नवीकयण गयाउन सक्नेछन् । मसयी
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अर्ग्रभ ूबऩभा ऩाॉच फषथको सवायी साधन कय एकभुष्ट फुझाई
नवीकयण गयाएभा राग्ने सवायी साधन कयभा दस प्रर्तशत छु ट
हुनेछ ।
9.

सावथजर्नक सॊ ग्रहारमभा प्रदशथनीका रार्ग याक्षिएका फीस वषथबन्दा

ऩुयाना सवायी साधनराई वावषथक र्तनुऩ
थ ने सवायी साधन कय राग्ने
छै न ।

१0. दपा १ य २ भा जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न दभकर,
एम्फुरेन्स तथा शव वाहनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न ।

१1. दश राि रुऩैमाॉ बन्दा फढीको सवायी साधन िरयद गदाथ

सम्फक्षन्धत सवायी साधन क्रेतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भात्र
र्फक्रेताराई यकभ बुक्तानी गनुथ ऩनेछ ।

१2. मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न अऩाङ्गता

बएका व्मक्षक्तरे प्रमोग गनथ र्भल्ने गयी फनाईका १५० सी.सी.
सम्भका स्कूटयभा सवायी साधन कय राग्ने छै न।

१३. नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम सयकायरे जपत

गयी र्रराभ र्फक्री गये को सवायी साधनभा सो र्भर्त बन्दा
अगार्डको अवर्धको मस्तो कय राग्ने छै न ।
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अनुसूची– ३

(दपा ४ सॉग सम्फक्षन्धत)\]
भनोयञ्जन कय

र्स.

शीषथक

नॊ.

१.

चरक्षचत्र घय

भहानगयऩार्र

नगयऩार्र

गाउॉऩार्र

प्रवेश

प्रवेश

प्रवेश

का

शुल्कभा
१५%
२.

व्माऩारयक तथा

व्मवसावमक प्रमोजनको

का

शुल्कभा
१०%

का

शुल्कभा
५%

20 हजाय

10 हजाय

५ हजाय

तीन हजाय

दुई हजाय

एक हजाय

रार्ग सञ्चारन गरयने
भेरा-भहोत्सव
३.

व्माऩारयक तथा

व्मवसावमक प्रमोजनको
रार्ग सञ्चारन गरयने
कन्सटथ

४. भार्थ र्स.नॊ. 2 भा जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न सात ददन बन्दा फढी
सभमसम्भ व्माऩारयक तथा व्मवसावमक प्रमोजनको रार्ग सञ्चारन गरयने भेराभहोत्सवभा उक्षल्रक्षित कयको दयभा शत प्रर्तशत थऩ कय राग्नेछ ।

5. भार्थ र्स.नॊ. 3 भा जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न एक ददन बन्दा फढी

सभमसम्भ व्माऩारयक तथा व्मवसावमक प्रमोजनको रार्ग सञ्चारन गरयने
कन्सटथभा उक्षल्रक्षित कयको दयभा शत प्रर्तशत थऩ कय राग्नेछ ।
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अनुसूची–४

(दपा ६ सॉग सम्फक्षन्धत)
कृवष आमभा कय

प्राकृर्तक व्मक्षक्तरे प्रायक्षम्बक कृवष उऩजको उत्ऩादनफाट प्राप्त आमभा दे हाम
फभोक्षजभ कय राग्नेछ्
१.

वावषथक दश राि रुऩैंमाॉसम्भको आमभा कय राग्ने छै न।

२.

त्मसऩर्छको र्फस राि रुऩैंमाॉसम्भको आमभा एक प्रर्तशतका दयरे कय

३.
४.

राग्नेछ।

र्फस रािबन्दा भार्थ जर्तसुकै आम बए ऩर्न दुई प्रर्तशतका दयरे कय

राग्नेछ।

प्रदे शको कय सॊ करन गने सॊ यचना तमाय नबएसम्भ कृवष आमको कय सॊ करन

गने स्थानीम

तहराई अर्धकाय प्रत्मामोजन गनथ सवकनेछ ।

५. वावषथक दश राि रुऩैंमाॉबन्दा फढीको प्रायक्षम्बक कृवष उऩजफाट आम आजथन गने
प्राकृर्तक व्मक्षक्तरे आर्थथक वषथ सभाप्त बएको तीन भवहनार्बत्र सम्फक्षन्धत

स्थानीम तहभा स्वमभ् कय घोषणा गयी आम वववयण य सोभा राग्ने कय सवहत

ऩेश गनुथ ऩनेछ । मसयी ऩेश हुन आएका वववयण तथा कय दाक्षिरा सम्फन्धी

वववयण स्थानीम तहरे अको भवहनाको ३० गतेर्बत्र आर्थथक भार्भरा तथा
मोजना भन्त्रारमभा ददनु ऩनेछ ।

६. स्थानीम तहरे सङ्करन गये को कयको दुई प्रर्तशत कय सङकरन सेवा शुल्क

वाऩत कट्टा गयी फाॉकी यकभ अको भवहनाको ३० गतेर्बत्र प्रदे श सक्षञ्चत
कोषभा दाक्षिरा गनुथ ऩनेछ।

७. तोवकएको सभमबन्दा वढरा वववयण ऩेश गये भा राग्ने कयको वावषथक ऩन्र
प्रर्तशतका दयरे व्माज राग्नेछ ।

तय कृवष आमभा राग्ने कय सम्फत् २०७५ सारको साउन भवहनादे क्षिको

कृवष आमभा भात्र राग्नेछ ।
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अनुसूची– ५

(दपा ७ सॉग सम्फक्षन्धत)
ऩमथटन शुल्क

नेऩार सयकायफाट हस्तान्तयण बई आएका

य

प्रदे शरे आपै र्नभाथण गये का

ऩमथटकीम स्थर, ऩमथटन व्मवसाम य ऩमथटकीम वक्रमाकराऩभा दे हाम अनुसाय शुल्क
राग्नेछ्
र्स.नॊ.

शीषथक

दय

१.

प्राक्षचन स्भायक य

प्रर्त वटकट भूल्मको ऩाॉच प्रर्तशत

२.

सॊ ग्रहारम

प्रर्त वटकट भूल्मको ऩाॉच प्रर्तशत

3.

ऩदभागथ

ु का ऩमथटकका रार्ग
प्रर्त ऩमथटक साकथ भुरक

ऩुयाताक्षववक सम्ऩदा

मु.एस. डरय ऩाॉच

ु का
य अन्म भुरक

ऩमथटकका रार्ग मु.एस. डरय दश
४.

गुपा

प्रर्त वटकट भूल्मको ऩाॉच प्रर्तशत

५.

ऩाकथ, सॊ यऺण ऺेत्र,

प्रर्त वटकट भूल्मको तीन प्रर्तशत

क्षशकाय आयऺ य
वऩकर्नक स्ऩट

६.

प्मायाग्राक्षण्डङ,
अल्िाराइट,

वावषथक एक राि

फञ्जीजक्षम्ऩङ य
जीऩफ्रामय
७.

यक क्राइक्षम्फङ य
क्मानोर्नङ

८. भ्मू टावय
९.

ऩमथटक सेवा शुल्क

वावषथक र्फस हजाय
प्रर्त वटकट भूल्मको तीन प्रर्तशत
प्रदे श सयकायरे ऩमथटक सेवा सूचना केन्र

स्थाऩना गयी उऩरब्ध गयाउने सेवाभा ववदे शी
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ऩमथटकको हकभा प्रर्त ऩमथटक एक हजाय
रुऩैमाॉ य स्वदे शी ऩमथटकराई दुई सम

रुऩैमाॉका दयरे सेवा शुल्क राग्नेछ ।
(अ) भार्थ जुनसुकै कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न ववद्याथी, अऩाङ्गता बएका व्मक्षक्त य
स्त यी वषथ बन्दा भार्थका जेष्ठ नागरयकराई राग्ने शुल्कभा ऩचास प्रर्तशत
छु ट सहुर्रमत उऩरब्ध हुनेछ।

(आ) भार्थ र्स.नॊ. ६ य ७ भा उक्षल्रक्षित शुल्क आर्थथक वषथ शुरु बएको तीन
भवहनार्बत्र सम्फक्षन्धत स्थानीम तहभा

फुझाउनु ऩनेछ । उक्त शुल्क

तोवकएको सभमभा दाक्षिरा नगये भा वावषथक ऩन्र प्रर्तशतका दयरे थऩ शुल्क
राग्नेछ ।
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अनुसूची– ६

(दपा ८ सॉग सम्फक्षन्धत)
दह्त य फह्त य (योडा, ढु ङ्गा, र्गट्टी, क्षचप्स, भाटो, फारुवा, च ुनढु ङ्गा य काठ दाउयाभा) भा
दे हाम फभोक्षजभको शुल्क रगाई असूर उऩय गरयनेछ्
र्स.नॊ. शीषथक

दय (प्रर्त क्मुववक वपट)

१.

योडा, र्गट्टी, गेग्रान

चाय रुऩैंमाॉ

२.

ढु ङ्गा, चट्टान, स्रेट

चाय रुऩैंमाॉ

३.

क्षचप्स

तीन रुऩैंमाॉ

४.

भाटो

दुई रुऩैंमाॉ

५.

फारुवा

तीन रुऩैंमाॉ

६.

च ुनढु ङ्गा

छ रुऩैंमाॉ

७.

नदी तथा िोरारे

प्रर्त वकरो दुई रुऩैमाॉ

फगाएय ल्माएको

काठ दाउया आदद

(अ) "ढु ङ्गा, र्गट्टी, फारुवा, भाटो, चट्टान, दह्त य, फह्त य बन्नारे" बन्नारे नदी
िोल्सा िोल्सी वन ऺेत्र वा सावथजर्नक वा र्नजी जग्गाफाट उत्िनन वा

सॊ करन गरयने फहुभूल्म ऩत्थय, ऐर्तहार्सक य साॉस्कृर्तक भहववका शार्रग्राभ,
शीरा य अर्त भूल्मवान वस्तु फाहे कका ढु ङ्गा, र्गट्टी, फारुवा, योडा, गेग्रान,
चट्टान, भाटो, च ुनढु ङ्गा, स्रेट, जस्ता नदीरे फगाई ल्माएको वा र्थग्रीएको नदी
तथा िानीजन्म प्राकृर्तक स्रोतराई सम्झनु ऩछथ ।
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