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उद्देश्य र कारर् 

प्रदेश सरकारको अर्ा सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गना केही 
राजस् ि, कर र शलु्क लगाउन आिश्यक भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश 
गनुा परेको हो।  

 

यस विधेयकले राजस् ि, कर र शलु्कको ननधाारर्, त्यस्तो कर, 
शलु्कको दर बढाउन, घटाउन िा आंचशक िा परैु छुट ददने व्यिस्र्ा 
समेत गरेको छ।  

 

रष् टव्य: यो अर्ा सम्बन्धी विधेयक हो। 

 

           

विन्दमान विष् ट 
मन्री 

नमनत: २०७९।०३।०१          आनर्ाक मानमला तर्ा योजना  मन्रालय 

    कर्ााली प्रदेश, सरेु्खत 
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आनर्ाक मानमला तर्ा योजना मन्रालय 
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आनर्ाक वटप्पर्ी 
 

 आनर्ाक िर्ा २०७९/०८० को अर्ा सम्बन्धी प्रस्तािलाई 
कायाान्ियन गनाको नननमत्त कर लगाउने, राजस्ि सङ् कलन गने, 
राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यिस्र्ा गना र कर तर्ा 
गैरकरका दरहरु ननधाारर् गना कर्ााली प्रदेश सरकारको अर्ा 
सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गने उद्देश्यले यो विधेयक 
तजुामा गररएको हो। प्रस्ततु विधेयकको दफा ३ मा घरजग्गा 
रचजष् रेशन शलु्क, दफा ४ मा सिारी साधनमा लगाउने कर, 
दफा ५ मा मनोरञ् जन कर, दफा ६ मा विज्ञापन कर र दफा 
7 मा पयाटन शलु्क सम्बन्धी व्यिस्र्ा गररएको छ। यसैगरी 
दफा 8 मा दहत्तर बहत्तर शलु्क सम्बन्धी व्यिस्र्ा, दफा 9 
मा जनशचि सेिा करारमा नलंदा लाग्न ेआिदेन शलु्क, दफा 
१० मा प्रदेश सरकारले शलु्क तर्ा करको दरहरु घटाउन, 
बढाउन, आंचशक िा पूर्ा छुट ददन सक्ने, दफा ११ मा कर 
तर्ा शलु्क नमनाहा र दफा १२ मा घरजग्गा रचजष् रेशन शलु्क 
सम्बन्धमा व्यिस्र्ा गररएको छ। कर्ााली प्रदेशको अर्ा 
सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गना बनेको प्रस्ततु विधेयकले 
कर्ााली प्रदेशको राजस्ि अनभिृविमा योगदानमा पगु्नछे। 
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सम्बन्धी वटप्पर्ी 

क्र.सं. 
विधेयकको 
दफा िा 
उपदफा 

प्रत्यायोचजत 
व्यिस्र्ापन 

प्रत्यायोचजत 
व्यिस्र्ापनको 

कारर् 

प्रत्यायोचजत 
व्यिस्र्ापनको 

प्रभाि 
१. दफा ८ 

को 
उपदफा 
(५) 

प्रदेश सरकारले 
गाउँपानलका िा 
नगरपानलकाबाट 
ढुङ् गा, नगट्टी, 
बालिुा र दहत्तर 
बहत्तर सङ् कलन 
गदाा अपनाउन ु
पने कायाविनध 
बनाई जारी गनुा 
पनेछ। 

कायाविनधगत 
व्यिस्र्ाहरु 
ऐनमा समािेश 
गना उपयिु 
नहनुे भएको। 

ऐनमा भएका 
व्यिस्र्ा 
प्रभािकारी 
रुपमा 
कायाान्ियनमा 
सहजता भएको 
हनु।े 

२. दफा १३ कायाविनध, 
ननदेचशका तर्ा 
मापदण्ड बनाउन 
सक्ने। 

मापदण्ड 
तोक्ने र 
कायाविनधगत 
व्यिस्र्ा ऐनमा 
समािेश गना 
उपयिु नहनु े
भएको। 

ऐनमा भएका 
व्यिस्र्ा 
प्रभािकारी 
रुपमा 
कायाान्ियनमा 
सहजता भएको 
हनु।े 
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कर्णाली प्रदेश सरकणरको अर्ा सम्बन्धी प्रस्तणवलणई कणर्णान्वर्न गना 
बनेको ववधेर्क 

 

प्रस्तणवनण: कर्णाली प्रदेश सरकणरको आर्र्ाक वर्ा २०७९/०८० को 
अर्ा सम्बन्धी प्रस्तणवलणई कणर्णान्वर्न गना रणजस्व सङ् कलन गने, कर 
घटणउने, बढणउन,े छुट ददने तर्ण रणजस्व प्रशणसन सम्बन्धी कणनूनी 
व्र्वस्र्ण गना वणञ्छनीर् भएकोले,  

 कर्णाली प्रदेश सभणले र्ो ऐन बनणएको छ। 

१. संक्षिप् त नणम र प्रणरम्भ: (१) र्स ऐनको नणम "कर्णाली प्रदेश 
आर्र्ाक ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन संवत ् २०७९ सणल सणउन १ गतेदेक्षि 
प्रणरम्भ हनुेछ। 

2. पररभणर्ण: ववर्र् वण प्रसङ् गले अको अर्ा नलणगेमण र्स ऐनमण,-  
(क)  "घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्क" भन् नणले रक्षजष्ट रेशन 

दस्तरु, सेवण शलु्क र घरजग्गण रोक् कण दस्तरु 
सम्झन ुपछा। 

(ि) "प्रदेश" भन् नणले कर्णाली प्रदेश सम्झन ुपछा।  
(ग)  "मन्रणलर्" भन् नणले कर्णाली प्रदेश सरकणरको 

आर्र्ाक मणर्मलण तर्ण र्ोजनण मन्रणलर् सम्झन ु
पछा। 

(घ) "सवणरी सणधन" भन् नणले इन्धन वण ऊजणा प्रर्ोग 
गरी र्णक्षन्रक शक्षिबणट सडकमण चल्ने सवणरी 
सणधन सम्झन ुपछा।  
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(ङ) "स्र्णनीर् तह" भन् नणले कर्णाली प्रदेशर्भरकण 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकण सम्झन ुपछा।  

3. घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्क: (१) कर्णाली प्रदेशर्भर घर, जग्गण 
वण घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन गदणा अनसूुची१ बमोक्षजम घरजग्गण 
रक्षजष्ट रेशन शलु्क लगणइनेछ।  

(२) घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्क रक्षजष्ट रेशन गदणाको बित 
स्वणर्मत्व प्रणप् त गने व्र्क्षिले बझुणउन ुपनेछ।  

(३) घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्क प्रत्र्के कणरोबणरको 
र्लितमण उल्लेि भएको रकम वण सो प्रर्ोजनको लणर्ग र्नधणारर् 
गररएको न्रू्नतम रकममध्र्े जनु बढी हनु्छ सो रकममण 
लणग्नेछ।  

(४) घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्क घर, जग्गण वण घरजग्गण 
रहेको स्र्णनीर् तहले उठणउनेछ।  

(५) उपदफण (४) बमोक्षजम उठणएको घरजग्गण 
रक्षजष्ट रेशन शलु्क स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण जम्मण गरी सो 
रकममध्र्े सणठी प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् 
तहको सक्षञ् चत कोर्मण र बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम प्रदेश सक्षञ् चत कोर्मण मणर्सक रूपमण जम्मण गनुा पनेछ। 

(६) स्र्णनीर् तह वण मणलपोत कणर्णालर्ले घरजग्गण 
रक्षजष्ट रेशन पणररत गदणाको अवस्र्णमण नेपणल सरकणरले तोकेको 
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दरमण पुजँीगत लणभकर असलु गरी रणजस्व िणतणमण जम्मण गनुा 
पनेछ।  

  

(७) र्स दफणमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए 
तणपर्न नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर, स्र्णनीर् तह र सरकणरी 
र्नकणर्लणई घर, जग्गण वण घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन गदणा कुनै शलु्क 
लणग्ने छैन।  

४. सवणरी सणधन कर: (१) प्रदेश सरकणरले सवणरी सणधनमण 
अनसूुची-२ बमोक्षजम सवणरी सणधन कर लगणइ असलु उपर 
गनेछ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्षजम सवणरी सणधन कर लगणउँदण 
सवणरी सणधनको प्रकृर्त र िमतणकण आधणरमण समणन प्रकृर्तको 
सवणरी सणधनलणई समणन दर कणर्म हनुे गरी लगणइनेछ।  

(३) सवणरी सणधन भएकण व्र्क्षिले आफ्नो स्र्णर्ी ठेगणनण 
वण बसणइसरणइ गरेको स्र्णन, रोजगणर वण व्र्वसणर्को 
र्सलर्सलणमण तत्कणल बसोबणस गरेको स्र्णन वण कणरोबणर दतणा 
रहेको स्र्णनमण रहेको प्रदेशको र्णतणर्णत व्र्वस्र्ण कणर्णालर् वण 
र्णतणर्णत व्र्वस्र्ण सेवण कणर्णालर्मण कणनून बमोक्षजम सवणरी 
सणधन दतणा गरी सवणरी सणधन कर बझुणउन ुपनेछ।  

(४) र्स दफणमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए 
तणपर्न टणँगण, ररक्सण, अटोररक्सण र ववद्यतुीर् ररक्सणमण सम्बक्षन्धत 
स्र्णनीर् तहले सवणरी सणधन कर लगणउन र उठणउन सक्नेछ।  
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५. मनोरञ् जन कर: (१) प्रदेश सरकणरले चलक्षचर घर, र्भर्डर्ो घर, 
सणंस्कृर्तक प्रदशान घर र कन्सटा जस्तण मनोरञ् जन स्र्लमण 
देिणइने मनोरञ् जनकण सणधनमण अनसूुची-३ बमोक्षजम मनोरञ् जन 
कर लगणइ असलु उपर गनेछ।  

(२) र्स दफण बमोक्षजम सङ् कलन भएको कर रकम 
स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकममध्र्े सणठी प्रर्तशतले 
हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् तहको सक्षञ् चत कोर्मण र 
बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउने रकम प्रदेश सक्षञ् चत कोर्मण 
मणर्सक रूपमण जम्मण गनुा पनेछ। 

(३) र्स दफण बमोक्षजमको कर प्रशणसनको क्षजम्मवेणरी 
सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् तहको हनुेछ।  

६. ववज्ञणपन कर: (१) प्रदेशर्भर ववज्ञणपन सणमग्री रणिे बणपत 
सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् तहले ववज्ञणपन कर लगणइ असलु उपर 
गनेछ।  

स्पष्ट टीकरर्: र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "ववज्ञणपन सणमग्री" 
भन् नणले होर्डाङ् ग बोडा, र्नर्ोन, र्डक्षजटल र्डस्प्ले, र्भते्त लेिन, 
तलु, िम्बण वण सवणरी सणधनमण रणक्षिने सणमग्री, पोष्ट टर तर्ण 
बेलनु जस्तण सणमग्री र ववद्यतुीर् मणध्र्मबणट गररन े ववज्ञणपन 
सम्झन ुपछा।  

(२) ववज्ञणपन सणमग्री रणख् न चणहने व्र्क्षिले सम्बक्षन्धत 
स्र्णनीर् तहमण र्नवेदन ददन ुपनेछ।  
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(३) उपदफण (२) बमोक्षजम र्नवेदन पना आएमण स्र्णनीर् 
तहले सवासणधणरर् जनतणको अवहत हनुे नदेिेमण ववज्ञणपन कर 
र्लई ववज्ञणपन सणमग्री रणख् न अनमुर्त ददन सक्नछे।  

(४) उपदफण (३) बमोक्षजम अनमुर्त ददँदण ववज्ञणपन रणख् न 
पणउने अवर्ध, नवीकरर् गनुा पने समर्, नवीकरर् नगरेमण लणग्न े
शलु्क, वणतणवरर्ीर् स्वच्छतण एवम ् सौन्दर्ातण, सणवाजर्नक 
र्णतणर्णतमण पना सक्ने असर, सणमग्रीको भणवर्क शदु्धतण र 
शणलीनतण जस्तण ववर्र्मण आवश्र्क शता तोक्न सक्नेछ। 

(५) नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर, स्र्णनीर् तह वण 
सरकणरी संस्र्णकण जग्गण वण सम्पक्षत्त प्रर्ोग गरी रणक्षिएकण 
ववज्ञणपन सणमग्रीमण ववज्ञणपन कर उठणउन ु अक्षघ सम्बक्षन्धत 
स्र्णनीर् तहले सो र्नकणर्को सहमर्त र्लन ुपनेछ।  

(६) व्र्णपणररक वण व्र्णवसणवर्क प्रर्ोजनकण लणर्ग 
रणक्षिएकण ववज्ञणपनमण लणगेको ववज्ञणपन कर छुट वण र्मनणहण हनु े
छैन।  

(७) नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तहले 
रणिेकण ववज्ञणपनमण ववज्ञणपन कर लणग्ने छैन।  

(८) र्स दफण बमोक्षजम ववज्ञणपन करबणट उठेको रकम 
स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकममध्र्े सणठी प्रर्तशतले 
हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् तहको सक्षञ् चत कोर्मण र 
बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउने रकम प्रदेश सक्षञ् चत कोर्मण 
मणर्सक रूपमण जम्मण गनुा पनेछ।  
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(९) ववज्ञणपन कर असलुी सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ण 
स्र्णनीर् तहको कणनून बमोक्षजम हनुेछ।  

७. पर्ाटन शलु्क: प्रदेश सरकणरले र्नमणार् गरी सञ् चणलनमण रहेको 
पर्णापर्ाटनबणट उठ्ने रकमको बीस प्रर्तशतले हनु आउने रकम 
प्रदेश सक्षञ् चत कोर्मण दणक्षिलण गनुा पनेछ।   

८. दहत्तर बहत्तर शलु्क: (१) प्रचर्लत कणनूनमण अन्र् व्र्वस्र्ण 
गरेकोमण बणहेक प्रणकृर्तक स्रोतमध्र्े प्रदेशले आफ्नो िेरर्भर 
अनसूुची-४ बमोक्षजम ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण र दहत्तर बहत्तर 
सङ् कलन शलु्क लगणउन ेर असलु उपर गनेछ।  

(२) स्र्णनीर् तहले आफ्नो िेरर्भर ढुङ् गण, र्गट् टी, 
बणलवुण र दहत्तर बहत्तर सङ् कलन गनुा अक्षघ प्रचर्लत कणनून 
बमोक्षजम आवश्र्क पने स्वीकृत वणतणवरर्ीर् अध्र्र्न प्रर्तवदेन 
र कणर्ा र्ोजनण प्रदेश सरकणर समि पेश गनुा पनेछ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्षजम वणतणवरर्ीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवदेन र कणर्ार्ोजनण प्रणप् त भएमण प्रदेश सरकणरले नेपणल 
सरकणरको नीर्त अनसुणर वणतणवरर्मण प्रर्तकूल असर नपने र 
सवासणधणरर् जनतणको वहत हनुे देिेमण स्र्णनीर् तहलणई त्र्स्तो 
िेरमण ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण र दहत्तर बहत्तर सङ् कलन गना 
वण गरणउन शता सवहत स्वीकृर्त ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफण (३) बमोक्षजम स्वीकृर्त प्रणप् त भएमण 
स्र्णनीर् तहले त्र्स्तो िेरमण ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण र दहत्तर 
बहत्तर सङ् कलन गना वण गरणउन सक्नछे।  
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(५) स्र्णनीर् तहले ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण र दहत्तर 
बहत्तर सङ् कलन र व्र्वस्र्णपन गदणा प्रदेश सरकणरले बनणएको 
कणर्ाववर्ध बमोक्षजम गनुा पनेछ।  

(६) ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण र दहत्तर बहत्तर 
सङ् कलनबणट उठेको शलु्क स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो 
रकममध्र्े सणठी प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत स्र्णनीर् 
तहको सक्षञ् चत कोर्मण र बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम प्रदेश सक्षञ् चत कोर्मण मणर्सक रूपमण जम्मण गनुा पनेछ। 

  

9. आवेदन शलु्क: प्रदेश सरकणर र मणतहतकण र्नकणर्मण िलुण 
सूचनण प्रकणशन गरी जनशक्षि सेवण करणरमण र्लदँण अर्धकृत छैटौँ 
तहसम्म एक सर् पचणस रुपैर्णँ र सोभन्दण मणर्र्को तह तीन सर् 
रुपैर्णँ आवदेन शलु्क र्लइनछे।     

10. दर घटणउन, बढणउन वण छुट ददन सवकने: (१) प्रचर्लत 
कणनूनमण जनसुकैु कुरण लेक्षिएको भए तणपर्न प्रदेश सरकणरले 
आवश्र्कतण अनसुणर र्ो ऐन र अन्र् कणनून बमोक्षजम लगणइएकण 
शलु्क र करको दर घटणउन, बढणउन वण त्र्स्तो शलु्क र कर 
आंक्षशक वण पूर्ा रूपमण छुट ददन सक्नेछ। त्र्सरी दर 
घटणइएको, बढणइएको वण छुट ददइएको सूचनण प्रदेश रणजपरमण 
प्रकणशन गनुा पनेछ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्षजम करको दर घटणइएको, 
बढणइएको वण कुनै शलु्क र कर आंक्षशक वण पूर्ा रूपमण छुट 
ददइएको वववरर् प्रत्र्ेक वर्ा मन्रणलर्ले प्रदेश सभणमण पेश गनुा 
पनेछ।  
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(३) उपदफण (१) बमोक्षजम ददइएको पूर्ा वण आंक्षशक 
कर छुट सवुवधणको कसैले दरुूपर्ोग गरेमण वण कुनै िणस 
प्रर्ोजनको लणर्ग छुट सवुवधणमण प्रणप् त गरेको मणलवस्त ु अन्र् 
प्रर्ोजनमण प्रर्ोग गरेमण त्र्सरी छुट ददइएको शलु्क र कर 
रकम असलु उपर गरी सो रकम बरणबर जररवणनण गररनछे। 

११. कर तर्ण शलु्क र्मनणहण सम्बन्धी व्र्वस्र्ण: (१) दईु वण 
दईुभन्दण बढी पिले आपसी सहमर्तमण कृवर् प्रर्ोजनकण लणर्ग 
जग्गणको चक्लणबन्दी गना हक हस्तणन्तरर् गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन 
शलु्कमण पचणस प्रर्तशत छुट हनुेछ।      

 (२) सतुी र मददरणजन्र् बणहेककण प्रदेशर्भर स्र्णपनण 
तर्ण सञ् चणलन हनुे उत्पणदनमूलक उद्योगको नणममण िररद गने 
जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन शलु्क शत 
प्रर्तशत छुट हनुेछ।  

 (३) प्रदेशर्भर स्र्णर्ी ठेगणनण भएकण नणगररकको 
स्वणर्मत्वमण रहेको अन्र् प्रदेशमण दतणा भएकण सवणरी सणधन 
प्रदेशर्भर सरुवण दतणा गदणा त्र्स्तो सरुवण दतणा शलु्कमण पचणस 
प्रर्तशत छुट हनुेछ।  

 
1२. घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन शलु्कको अन्तररम प्रशणसन: घरजग्गण 

रक्षजष्ट रेशन शलु्क सङ् कलन गना स्र्णनीर् तहमण स्रोत, सणधन, 
प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ण कणर्णालर् व्र्वस्र्णपन नभएको अवस्र्णमण 
नेपणल सरकणरले तोकेको कणर्णालर्ले र्स ऐनले र्नधणारर् गरे 
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बमोक्षजमको कर तर्ण शलु्क उठणई सम्बक्षन्धत ववभणज्र् कोर् वण 
सक्षञ् चत कोर्मण दणक्षिलण गनुा पनेछ। 

 
१३. कणर्ाववर्ध, र्नदेक्षशकण तर्ण मणपदण्ड बनणउन सक्नेेः  र्स ऐनको 

कणर्णान्वर्न गना प्रदेश सरकणरले आवश्र्क कणर्ाववर्ध, र्नदेक्षशकण 
तर्ण मणपदण्ड बनणउन सक्नछे।
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अनसूुची-१ 

(दफण ३ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 
रक्षजष्ट रेशन दस्तरु, सेवण शलु्क र घरजग्गण रोक् कण दस्तरु 

क. घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन दस्तरु 

र्स. 
नं. र्लितको प्रकणर 

रक्षजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्र्र्ण 
उल्लेि भएकोमण बणहेक रै्ली 

अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

१ .  रणजीनणमण, सट्टणपट्टण र सगोलनणमणको र्लित 
(क) रणजीनणमण, सट्टणपट्टण र सगोलनणमणको 

र्लितको रै्ली अङ् कमण 
4.5% 2.25% 

(ि) सणमूवहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन आवणस इकणईको 
र्लितको रै्ली अङ् कमण 

२% १% 

(ग) सणमूवहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन सवहतको घरजग्गणको 
र्लितको रै्ली अङ् कमण 

४% २% 

२ .  छोडपर  
दतणाफणरी (संर्िु दतणावणलण बीचको) 
र्लितको रै्ली अङ् कमण 

2.5% १% 

३ .  हणलैदेक्षिको बकसपरको र्लित  
हणलैदेक्षिको बकसपरको र्लितको रै्ली अङ् कमण  
(क)  बणज,े बज्रै्, आमण, बणब,ु पर्त, पत् नी, दणज,ु भणउजू, भणइ, भणइबहुणरी, 

दददी, बवहनी, छोरण, छोरणबहुणरी, छोरी, छोरीज्वणईँ, सणस-ुससरुण, जेठणज,ु 
जेठणनी, देवर, देउरणनी, भर्तजण, भर्तजी, नणर्त, नणर्तनी, नणर्तनी बहुणरी, 
कणकण, कणकी, मणमण, मणइजू, भणञ् जण भणञ् जी ठूलो-बवुण, ठूली आमण 
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र्स. 
नं. 

र्लितको प्रकणर 

रक्षजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्र्र्ण 
उल्लेि भएकोमण बणहेक रै्ली 

अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

(बणबतुफा कण) आमणजू, नन्द, सौतण-सौतण र एकै दणजभुणइको छोरण, 
छोरी,  फुपू र भदणभदैनी बीच।  
(अ) एक लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 

अङ् कमण 
1.5% 0.75% 

(आ)  एक लणि रुपैर्णभँन्दण मणर्र् 
जर्तसकैु रै्ली अङ् कमण  

2.5% 1.25% 

(ि) अन्र् बकसपर र दणनपरको रै्ली 
अङ् कमण 

१५% १०% 

स्पष्ट टीकरर्ेः सरकणरी ववश् वववद्यणलर्, सरकणरी क् र्णम्पस वण कलेज, 
सणमदुणवर्क ववद्यणलर्, सणमदुणवर्क अस्पतणल, नेपणल सरकणरकण कणर्णालर्, 
प्रदेश सरकणर, स्र्णनीर् तह तर्ण नेपणल सरकणरको नणममण प्रणप् त हनेु 
दणनपरको र्लितमण कुनै दस्तरु लणग्ने छैन।  

४ .  अंशबण्डण तर्ण अंश भपणाईको र्लित 
अंशबण्डण तर्ण अंश भपणईको र्लितमण  
(क) तीस लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 

अङ् कमण 
०.२% ०.२% 

(ि) तीस लणि रुपैर्णँभन्दण बढी दईु 
करोड रुपैर्णँसम्मको रै्ली अङ् कमण 

०.३% ०.३% 

(ग)  दईु करोड रुपैर्णँभन्दण मणर्र्को 
रै्ली अङ् कमण 

०.५% 0.5% 

५ .  मणनो छुवट्टएको र मणनो जोर्डएको र्लित 
(क) मणनो छुवट्टएको प्रर्त र्लित  रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 
(ि) मणनो जोर्डएको प्रर्त र्लित  रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

६ . शेर्पर्छको बकसपरको र्लित 
शेर्पर्छको बकसपर/अष्ट टलोहको प्रर्त र्लित 
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र्स. 
नं. 

र्लितको प्रकणर 

रक्षजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्र्र्ण 
उल्लेि भएकोमण बणहेक रै्ली 

अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

(क) तीन पसु्तणर्भरको रु.५,०००।- रु.२,०००।- 
(ि) तीन पसु्तण बणवहरको रु.१०,०००।- रु.४,०००।- 

७ .  बन्धकीको र्लित 
दृक्षष्ट टबन्धकी, भोगबन्धकी र लिबन्धकीको 
र्लितको रै्ली अङ् कमण 

१% १% 

८ .  धमापरु, धमापरुीको र्लित 
(क) तीन पसु्तणर्भरको नणतणमण रु.१,०००।- रु.१,०००।- 
(ि) तीन पसु्तण बणवहरको नणतणमण  रु.५,०००।- रु.४,०००।- 

९ . अर्धकणरनणमण, मञ् जरुीनणमण र 
अक्षख्तर्णरनणमणको र्लित 

रु.२,०००।- रु.२,०००।- 

१० . कपणली तमसकु र करणरनणमणको र्लित   
दणक्षिल िणरेज नहनेु कपणली तमसकु र 
करणरनणमणको प्रर्त र्लित 

१% १% 

११ . र्स.नं. ४ को अंशबण्डण तर्ण अंश भरपणईको र्लित घरजग्गण भएको कुनै 
इलणकण वण क्षजल्लणमण पणररत गना सवकनेछ र सो बणहेककण अन्र् र्स.नं. १ 
देक्षि ८ सम्मकण घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन दस्तरु लणग्ने र्लित अको इलणकणमण 
पणररत गना सवकने छैन।  

ि. सेवण शलु्क 

र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

१. र्लित रक्षजष्ट रेशनको लणर्ग डोर मणग 
गने र्नवेदनमण डोर शलु्क र्लित 
रक्षजष्ट रेशनको लणर्ग डोर मणग गने 

रु. ६,०००।-  रु.२,५००।-  
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र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

र्नवेदनमण डोर दस्तरु 

२.  ववत्तीर् र्धतो  
नेपणल रणष्ट्र बैंकबणट ववत्तीर् कणरोबणर गना स्वीकृर्त प्रणप् त बैंक, ववत्तीर् तर्ण 
सहकणरी संस्र्णबणट ददने कजणाको र्धतोबन्धक वण दृक्षष्ट टबन्धक र्लितमण  
(क) एक लणि रुपैर्णँसम्मको 

र्लितको रै्ली अङ् कमण 
रु.१,५००।- रु.१,५००।- 

(ि) एक लणि रुपैर्णँभन्दण बढी पणँच 
लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण 

रु.2,0००।- रु.2,0००।- 

(ग) पणँच लणि रुपैर्णँभन्दण बढी दस 
लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण 

रु.3,0००।- रु.3,0००।- 

(घ) दस लणि रुपैर्णँभन्दण बढी बीस 
लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण  

रु.३,५००।- रु.३,५००।- 

(ङ) बीस लणि रुपैर्णँभन्दण बढी 
पचणस लणि रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण 

रु.५,५००।- रु.५,५००।- 

(च) पचणस लणि रुपैर्णँभन्दण बढी 
एक करोड रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण 

रु.२०,५००।- रु.२०,५००।- 

(छ) एक करोड रुपैर्णँभन्दण बढी 
दईु करोड रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण 

रु.३०,०००।- रु.३०,०००।- 

(ज) दईु करोड रुपैर्णँभन्दण बढी 
पणँच करोड रुपैर्णँसम्मको रै्ली 
अङ् कमण  

रु.६५,०००।- रु.६५,०००।- 
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र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

(झ) पणँच करोड रुपैर्णँभन्दण बढी 
जर्तसकैु रै्ली अङ् कमण रु.१,००,०००।- रु.१,००,०००।- 

३. 
 र्लज सरकणरी जग्गण दतणा तर्ण र्लजमण 

उपलब् ध गरणउने सम्बन्धी कणर्ानीर्त, 
२०७१ को अनसूुची-१ बमोक्षजमको 
दस्तरु लणग्नेछ। 

सरकणरी जग्गण र्लजमण उपलब् ध 
गरणउने  

४. 
 जग्गणधनी दतणा शे्रस्तणको प्रर्तर्लवपको 

लणर्ग )वटकट बणहेक (प्रर्त पजुणा  
रु.३००।- रु.१००।- 

५.  दणक्षिल िणरेज शलु्क 
(क) करणर अनसुणर र्लित पणररत 

गना ठहर् र्णएको फैसलण वण 
र्मलणपर अनसुणरको दणक्षिल 
िणरेज गदणा 

४% २% 

(ि) अन्र् र्मलणपर (अंश र 
अपतुणली बणहेक) को दणक्षिल 
िणररज गदणा 

२% १% 

(ग) बैंक, ववत्तीर् संस्र्ण वण सहकणरी 
संस्र्णबणट कजणा प्रवणह गदणा 
र्लएको र्धतो र्ललणम गदणा 
व्र्क्षिले सकणर गरी बैंक तर्ण 
ववत्तीर् संस्र्णको परणनसुणर 
व्र्क्षिको नणममण दणक्षिल िणरेज 
गदणा रै्ली अङ् कमण 

४% २% 

(घ) बैंक वण ववत्तीर् संस्र्ण वण 
सहकणरी संस्र्णबणट कजणा प्रवणह 
गदणा र्लएको र्धतो र्ललणम गदणा 

रु. ५,०००।- रु. २,०००।- 
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र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

व्र्क्षिले सकणर नगरी ऋर्ीकै 
नणमबणट बैंक ववत्तीर् संस्र्ण वण 
सहकणरी संस्र्णले आफ् नो नणममण 
दणक्षिल िणरेज गदणा प्रर्त र्मर्सल  

(ङ) बैंक, ववत्तीर् संस्र्ण वण सहकणरी 
संस्र्णले कजणा प्रवणह गदणा 
र्लएको र्धतो र्ललणममण बैंक वण 
संस्र्ण आफैले सकणर गरेपर्छ 
सम्बक्षन्धत ऋर्ीलणई नै वफतणा 
गदणा पणररत गने र्लितको रै्ली 
अङ् कमण 

२% १% 

(अ) भरू्म सधुणर कणर्णालर्बणट 
जग्गण बणँडफणँट भई दणक्षिल 
िणरेज हनु आउँदण प्रर्त 
र्मर्सल 

रु.३0०।- रु.२००।- 

(आ)  अदणलत वण न्र्णवर्क 
र्नकणर्को फैसलण बमोक्षजम 
र्ललणम बढणबढ गरी दणक्षिल 
िणरेज गदणा प्रर्त र्मर्सल 

रु.१,०००।- रु.५००।- 

  (च) शेर्पर्छको बकसपरको दणक्षिल 
िणरेज  

    

(अ) तीन पसु्तणर्भरको भए रै्ली 
अङ् कमण 

सबै िेरकण लणर्ग अंशबण्डण सरह 

(आ) तीन पसु्तणबणवहरको भए 
रै्ली अङ् कमण 

सबै िेरकण लणर्ग रणजीनणमण सरह 

6. नणमसणरी 
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र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

 रु.१,०००।- रु.५००।- 
(ि) तीन पसु्तणभन्दण बणवहरको 

नणमसणरी गदणा 
रु.३,०००।- रु.१,५००।- 

७. हणल सणववक पनुेः नणपजणँचपर्छको 
शे्रस्तण हणल सणववक 
तर्ण अद्यणवर्धक गदणा 
प्रर्त र्मर्सल 

रु.3००।-  रु.१५०।- 

८. घर कणर्म शे्रस्तण पूजणामण घर 
जनणउने प्रर्त 
र्नवेदनमण 

रु.२,५००।- रु.५००।- 

९. संशोधन 
दस्तरु 

मणलपोत ऐन, 
२०३४ को दफण ७ 
को उपदफण (३) 
बमोक्षजम वववरर् 
संशोधन गदणा प्रर्त 
र्मर्सल 

रु.२००।- रु.10०।- 

10. रोक् कण दस्तरु (क) र्लित 
रक्षजष्ट रेशन भएकोमण  
(रै्ली अङ् क जर्तसकैु 
भए पर्न) 

नलणग्ने नलणग्ने 

(ि) र्लित 
रक्षजष्ट रेशन नहनेुमण 

  

  (अ) एक लणि 
रुपैर्णँसम्मको 
ऋर् अङ् कमण  

रु.३००।- रु.२००।- 
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ग. ववववध 
र्स.नं. वववरर् 

१. धमापरु, अर्धकणरनणमण र शेर्पर्छको बकसपर र्लित बणहेक अन्र् सबै 
प्रकणरको र्लितमण रै्ली अङ् क अर्नवणर्ा िलुणउन ुपनेछ। 

२. जलववद्यतु उद्योग, क्षचर्ण िेती, कफी िेती, कपणस िेती, पषु्टप व्र्वसणर्, 
तरकणरी िेती, पशपुन्छीपणलन, अलैंची िेती, जर्डबटुी िेती एवम ्फलफूल 
उद्योगको नणममण िररद गने जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन 
दस्तरुमण पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनेुछ।  
   तर त्र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उदे्दश्र् ववपरीत भएको पणइएमण मणलपोत 
कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर 
जररवणनण गनुा पनेछ। 

र्स. 
नं.  

वववरर्  

सेवण शलु्कको दर अन्र्र्ण उल्लेि 
भएकोमण बणहेक रै्ली अङ् कमण 
नगरपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

गणउँपणर्लकण 
िरेको दस्तरु 

(आ)  एक लणि 
रुपैर्णँभन्दण बढी 
पणँच लणि 
रुपैर्णँसम्मको 
ऋर् अङ् कमण 

रु.५००।- रु.३००।- 

(इ) पणँच लणि 
रुपैर्णँभन्दण बढी 
जर्तसकैु ऋर् 
अङ् कमण 

रु.७००।- रु.५००।- 

(ई) ऋर् अङ् क 
निलेुकोमण  

रु.३,०००।- रु.२,०००।- 
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३. सणमूवहक िेती र्ोजनण अन्तगात कृवर् उत्पणदन बढणउने उदे्दश्र्ले एकभन्दण 
बढी व्र्क्षि र्मली जग्गणको चक्लण र्मलणई िेती गने उद्योग िोली त्र्स्तो 
उद्योगको नणममण र्लित पणररत भएमण सो मण लणग्ने रक्षजष्ट रेशन दस्तरुमण 
पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनेुछ।  

तर त्र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उदे्दश्र् ववपरीत भएको पणइएमण मणलपोत 
कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर 
जररवणनण गनुा पनेछ। 

४. सूती, गटु्िण, पणनपरणग र मददरणजन्र् उद्योग बणहेककण उत्पणदनमूलक 
उद्योगले उद्योग स्र्णपनण तर्ण सञ् चणलन गना उद्योगको नणममण िररद गने 
जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन दस्तरुमण शत प्रर्तशत छुट 
हनेुछ।  

तर त्र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उदे्दश्र् ववपरीत भएको पणइएमण मणलपोत 
कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर 
जररवणनण गनुा पनेछ। 

५. 
 

(क) कृवर् ऋर्, बीमण संस्र्णन, बीमण सर्मर्तबणट स्वीकृर्त प्रणप् त बीमण 
कम्पनी, ववश् वववद्यणलर्, बैंक तर्ण ववत्तीर् संस्र्णले आफ्नण बहणलवणलण 
कमाचणरीलणई सेवण शता बमोक्षजम ददने ऋर् सवुवधणको र्धतोबन्धक 
र्लित पणररत गदणा रक्षजष्ट रेशन दस्तरु छुट हनेुछ।  

       तर सेवण शलु्क एक हजणर रुपैर्णँ लणग्नेछ। 

(ि) कमाचणरी सञ् चर्कोर् तर्ण नणगररक लगणनी कोर्ले र्नर्र्मत बचत 
जम्मण गने आफ्नण सञ् चर्कतणालणई ऋर् सवुवधण उपलब् ध गरणउने 
प्रर्ोजनकण लणर्ग र्धतोबन्धक र्लित पणररत गदणा रक्षजष्ट रेशन दस्तरु छुट 
हनेुछ। 

       तर सेवण शलु्क पणँच सर् रुपैर्णँ लणग्नेछ। 

६. 
 

(क) सहकणरी ऐन, २०७४ बमोक्षजम दतणा भई सञ् चणलनमण रहेकण सहकणरी 
संस्र्णले आफ्नण शेर्र सदस्र् बीच ऋर् लगणनी गदणा पणँच लणि 
रुपैर्णँसम्मको रै्ली अङ् कमण रोक् कण दस्तरु बणहेक सेवण शलु्क छुट 
हनेुछ। सोभन्दण मणर्र्को रै्ली अङ् कमण िण्ड ि. सेवण शलु्कको 
र्स.नं. २ बमोक्षजमको सेवण शलु्क लणग्नेछ।  
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(ि) बैंवकङ् ग, ववत्तीर् र बीमण व्र्वसणर् गने एकै प्रकृर्तकण र्नकणर् एक 
आपसमण गणर्भन चणहेमण गणर्भने संस्र्णले सो प्रर्ोजनकण लणर्ग घरजग्गण 
एकीकृत गदणा संशोधन दस्तरु बणहेक अन्र् दस्तरु लणग्ने छैन। 

७. जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो र जनर्दु्ध तर्ण प्रदेश स्र्णपनणको आन्दोलनमण 
सहणदत प्रणप् त गरेकण सवहदकण आक्षश्रत पर्त, पत् नी, छोरण र छोरी तर्ण 
मणतण-वपतणको नणममण स्वणर्मत्व प्रणप् त हनेु गरी पणररत हनेु र्लितमण र्स ऐन 
बमोक्षजम लणग्ने सबै प्रकणरको दस्तरु र शलु्क पूर्ा रूपमण छुट हनेुछ। 

८. अपणङ् गतण भएकण व्र्क्षि, दर्लत एवम ् वपछर्डएकण जणर्त भनी स्र्णनीर् 
तहबणट प्रमणक्षर्त भएको र्सफणररस वण आर्धकणररक प्रमणर्को आधणरमण 
र्नजको नणममण स्वणर्मत्व प्रणप् त हुँदण र्स ऐन बमोक्षजम लणग्ने घरजग्गण 
रक्षजष्ट रेशन दस्तरुमण पच्चीस प्रर्तशत छुट हनेुछ। 

९. (क) मवहलण, सत्तरी वर्ा भन्दण बढी उमेरकण ज्र्ेष्ट ठ नणगररक र नणबणलकको 
नणममण जनुसकैु प्रकणरबणट स्वणर्मत्व प्रणप् त हनेु गरी पणररत हनेु 
र्लितमण र्स ऐन बमोक्षजम लगणइएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरुमण पच्चीस 
प्रर्तशत छुट हनेुछ।  

तर एकल मवहलणको हकमण पैंतीस प्रर्तशत छुट हनेुछ। हमु्लण, 
जमु्लण, मगु,ु कणर्लकोट र डोल्पण क्षजल्लणकण सदरमकुणम बणहेककण 
गणउँपणर्लकणको हकमण पचणस प्रर्तशत छुट हनेुछ।   

(ि) हणल पर्त वण पत् नीको नणममण कणर्म रहेको घरजग्गणको स्वणर्मत्व 
पररवतान गरी पर्त-पत् नी दवुैको संर्िु स्वणर्मत्वको रूपमण र्लित गना 
चणहेमण सो र्लितमण एक सर् रुपैर्णँ रक्षजष्ट रेशन दस्तरु लणग्नेछ। 

(ग) तीन सर् जनणभन्दण बढी व्र्क्षिलणई प्रत्र्ि रोजगणरी ददने 
उत्पणदनमूलक उद्योग ववस्तणर गनाकण लणर्ग जग्गण िररद गदणा लणग्ने 
रक्षजष्ट रेशन दस्तरुको र्लितमण पचणस प्रर्तशत छुट ददइनेछ।  

तर त्र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उदे्दश्र् ववपरीत भएको पणइएमण 
मणलपोत कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही 
रकम बरणबर जररवणनण गनुा पनेछ। 
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१०. भरू्महीन, मकु् त कमैर्ण र मकु् त हर्लर्ण पररवणरले सहरु्लर्त ऋर् र अनदुणन 
प्रणप् त गरी िररद गरेको जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन 
दस्तरु, सेवण शलु्क र रोक् कण दस्तरु पूर्ा रूपमण छुट हनेुछ। 

११ . बैंक, ववत्तीर् एवम ् सहकणरी संघ संस्र्ण र अदणलतबणट भई आएको 
र्मलणपर अनसुणर दणक्षिल िणरेज गदणा सेवण दस्तरु असलु तर्ण मणलपोत 
कणर्णालर्ले रक्षजष्ट रेशन प्रर्ोजनको लणर्ग तोकेको न्रू्नतम मूल्र् र र्मलणपर 
वण बैंक, ववत्तीर् एवम ् सहकणरी संघ संस्र्णको परमण उल्लेि भएको 
मूल्र्मध्र्े जनु बढी हनु्छ सोही मूल्र् कणर्म गनुा पनेछ। 

१२. प्रचर्लत सहकणरी सम्बन्धी कणनून अन्तगात दतणा भएकण सहकणरी संस्र्णले 
संस्र्णको प्रर्ोजनको लणर्ग पहणडी िेरमण दईु रोपनी, र्भरी मधेशमण तीन 
कठ्ठणसम्म जग्गण र भवन िररद गदणा लणग्ने रक्षजष्ट रेशन दस्तरु भरू्म व्र्वस्र्ण 
तर्ण सहकणरी रक्षजष्ट रणरको कणर्णालर्को र्सफणररसमण पूर्ा रूपमण छुट 
हनेुछ। 

    तर त्र्स्तो सहकणरी संस्र्णले रक्षजष्ट रेशन दस्तरु छुट सवुवधणमण िररद 
गरेको जग्गण तर्ण भवन संस्र्ण गणर्भएको वण ववघटन भएको अवस्र्णमण 
बणहेक र्बक्री गरेमण पवहले छुट ददएको रक्षजष्ट रेशन दस्तरु असूल उपर 
गररनेछ। 

१३. िण्ड ग. ववववधको र्स.नं. ७, ८, ९ र १० बमोक्षजम छुट ददंदण एकै 
व्र्क्षिले एकभन्दण बढी आधणरमण छुट पणउने अवस्र्ण भएमण सबैभन्दण बढी 
कुनै एक छुट ददइनेछ। 

१४. एउटै कणरोबणरबणट पचणस लणि रुपैर्णँ वण सोभन्दण मणर्र्को घर, जग्गण वण 
घरजग्गण िररद र्बक्री गदणा के्रतणले बैंकबणट भिुणनीको लणर्ग र्ोग्र् (गडु 
फर पेमेन्ट) भनी छणप लणगेको चेकको प्रर्तर्लवप वण र्बके्रतणकण नणममण 
बैंकमण रहेको िणतणमण रकम जम्मण गरेको बैंक भौचरको प्रर्तर्लवप वण 
ववद्यतुीर् मणध्र्मबणट रकम भिुणनी र प्रणक्षप् तको प्रमणर् पेश गरेपर्छ मणर 
मणलपोत कणर्णालर्ले र्लित पणररत गनेछ। 



 

21 

 

१५. पर्त पत् नीको संर्िु नणममण पणररत हनेु र्लितमण पच्चीस प्रर्तशत रक्षजष्ट रेशन 
दस्तरु छुट ददइनेछ। 

१६. तीनपसु्तणर्भरकण छोरी वण नणर्तनीमण संर्िु नणमसणरी भई दतणाफणरी गदणा  
घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन दस्तरु िण्ड क. घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन दस्तरुको र्स.नं. 
२ मण उक्षल्लक्षित छोडपरको दररेटको आधण शलु्क लणग्नेछ।  

१७. सङ् घीर् सरकणर अन्तगात कुनै एक र्नकणर्को नणममण रहेको जग्गण नेपणल 
सरकणर वण प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तहको अको कुनै र्नकणर्को नणममण 
रक्षजष्ट रेशन वण दणक्षिल िणरेज गनुा पदणा रक्षजष्ट रेशन दस्तरु तर्ण सेवण शलु्क 
लणग्ने छैन। प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तह अन्तगात कुनै एक र्नकणर्को 
नणममण रहेको जग्गण सङ् घीर् सरकणर वण स्र्णनीर् तहको अको कुनै 
र्नकणर्को नणममण रक्षजष्ट रेशन वण दणक्षिल िणरेज गनुा पदणा रक्षजष्ट रेशन दस्तरु 
तर्ण सेवण शलु्क लणग्ने छैन। 

१८. कुनै व्र्क्षिको स्वणर्मत्वमण रहेको जग्गण नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर वण 
स्र्णनीर् तहको कुनै र्नकणर्ले र्नेःशलु्क प्रणप् त गदणा वण िररद गरी र्लंदण 
रक्षजष्ट रेशन दस्तरु तर्ण सेवण शलु्क लणग्ने छैन।  

१९. वैदेक्षशक रोजगणरीबणट बैंवकङ् ग प्रर्णली मणफा त ् ववप्ररे्र् (रेर्मट् र्णन्स) प्रणप् त 
भएको बैंकको प्रमणक्षर्त कणगजणतको आधणरमण त्र्स्तो ववप्ररे्र्बणट िररद 
हनेु जग्गणको र्लितमण पच्चीस प्रर्तशत रक्षजष्ट रेशन दस्तरु छुट ददइनेछ। 
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अनसूुची-२ 
(दफण ४ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

सवणरी सणधन कर 

१ . र्नजी सवणरी सणधनमण देहणर् बमोक्षजम सवणरी सणधन कर लणग्नेछेः- 
र्स.नं. सवणरीको वकर्सम  वणवर्ाक कर दर 

1. 

कणर, क्षजप, भ्र्णन र मणइक्रो बस 
(क) १००० सी.सी. सम्म रू.20,०००।- 
(ि) १००१ सी.सी. देक्षि १५०० सी.सी. सम्म रू.२2,०००।- 
(ग) १५०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म रू.२5,०००।- 
(घ) २००१ सी.सी. देक्षि २५०० सी.सी. सम्म रू.३4,०००।- 
(ङ) २५०१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी. सम्म रू.३9,०००।- 
(च) २९०१ सी.सी. देक्षि मणर्र् सबै रू.५5,०००।- 

2. 

डोजर, एक्सणभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्तण मेक्षशनरी उपकरर् 
र र्मनीवटपर   
(क) डोजर, एक्सणभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन 

जस्तण मेक्षशनरी उपकरर् 
रू.३8,०००।- 

(ि) र्मनीवटपर रू.२5,०००।- 

3. 

थ्री ह्वीलर, टेम्पो, रेक्टर र पणवर वटलर 
(क) थ्री ह्वीलर र टेम्पो  रू.५,०००।- 
(ि) रेक्टर रू.4,०००।- 
(ग) पणवर वटलर रू.३,०००।- 

4. र्मर्नरक वण र्मर्नबस  रू.२2,०००।- 
5. रक वण बस रू.३0,०००।- 
6. मोटर सणइकल 

7. 

(क) १२५ सी.सी. सम्म रु.२,५००।- 
(ि) १२६ सी.सी. देक्षि २५० सी.सी. सम्म रु.४,0००।- 
(ग) २५१ सी.सी. देक्षि ४०० सी.सी. सम्म रु.8,०००।- 
(घ) ४०0 सी.सी. भन्दण मणर्र् सबै रु.१5,०००।- 
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२ . भणडणमण दतणा भएकण सवणरी सणधनमण देहणर् बमोक्षजम सवणरी सणधन कर 
लणग्नेछेः- 

र्स.नं. सवणरीको वकर्सम 

1. 

कणर, क्षजप, भ्र्णन र मणइक्रो बस वणवर्ाक कर दर 
(क) १३०० सी.सी. सम्म  रू.8,०००।- 
(ि) १३०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म  रू.9,०००।- 
(ग) २००१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी. सम्म रू.१1,०००।- 
(घ) २९०१ सी.सी. देक्षि ४००० सी.सी. सम्म  रू.१3,०००।- 
(ङ) ४००0 सी.सी. भन्दण मणर्र् सबै रू.१5,०००।- 

२. डोजर, एक्सणभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्तण 
मेक्षशनरी उपकरर्  

रू.18,०००।- 

३. थ्री ह् वीलर र टेम्पो रू.४,०००।- 
4. रर्णक्टर रू.2,5००।- 
५. पणवर वटलर रू.२,०००।- 
६. र्मनीरक वण र्मनीबस रू.१2,०००।- 
७. र्मनी वरपर रू.१4,०००।- 
8. रक वण बस  रू.१6,०००।- 

३. बणटो इजणजतपर दस्तरु (नवीकरर् समेत) 

र्स. 
नं. दरुी (वक.मी.) 

सवणरीको वगीकरर् र दस्तरु 
ठुलण र 

मझौलण बस, 
र्मर्नबस आदद 

ठुलण र मझौलण 
रक, र्मर्नरक 

आदद 
१. १ वक.र्म. देक्षि ५० वक.र्म. सम्म रू.७००।- रू.८००।- 
२. ५१ वक.र्म. देक्षि १०० वक.र्म. सम्म रू.८००।- रू.९००।- 
३. १०१ वक.र्म. देक्षि १५० वक.र्म. 

सम्म 
रू.१,०००।- रू.१,१००।- 

४. १५१ वक.र्म देक्षि २०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.१,१००।- रू.१,३००।- 

५. २०१ वक.र्म. देक्षि २५० वक.र्म. रू.१,२००।- रू.१,४००।- 
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र्स. 
नं. दरुी (वक.मी.) 

सवणरीको वगीकरर् र दस्तरु 
ठुलण र 

मझौलण बस, 
र्मर्नबस आदद 

ठुलण र मझौलण 
रक, र्मर्नरक 

आदद 
सम्म 

६. २५१ वक.र्म. देक्षि ३०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.१,४००।- रू.१,५००।- 

७. ३०१ वक.र्म. देक्षि ३५० वक.र्म. 
सम्म 

रू.१,५००।- रू.१,७००।- 

८. ३५१ वक.र्म. देक्षि ४०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.१,६००।- रू.१,८००।- 

९. ४०१ वक.र्म. देक्षि ४५० वक.र्म. 
सम्म 

रू.१,७००।- रू.१,९००।- 

१० . ४५१ वक.र्म. देक्षि ५०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.२,१००।- रू.२,३००।- 

११ . ५०१ वक.र्म. देक्षि ५५० वक.र्म. 
सम्म 

रू.२,३००।- रू.२,५००।- 

१२ . ५५१ वक.र्म. देक्षि ६०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.२,५००।- रू.२,७००।- 

१३ . ६०१ वक.र्म. देक्षि ६५० वक.र्म 
सम्म 

रू.२,७००।- रू.2,9००।- 

१४ . ६५१ वक.र्म. देक्षि ७०० वक.र्म. 
सम्म 

रू.२,९००।- रू.3,१००।- 

१५ .  ७०0 वक.र्म. भन्दण मणर्र् रू.३,2००।- रू.३,३००।-  

४. बणटो इजणजत दस्तरु (नवीकरर् समेत) 
पणँच र्सटभन्दण बढी चौध र्सटसम्म िमतण भएको सणवाजर्नक सवणरीको लणर्ग 

र्स.नं. दरुी (वक.र्म.) दस्तरु 
१. १ वक.र्म. देक्षि ५० वक.र्म. सम्म रू.५००।- 
२. ५१ वक.र्म. देक्षि १०० वक.र्म. सम्म रू.६००।- 
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३. १०१ वक.र्म. देक्षि १५० वक.र्म. सम्म रू.७००।- 
४. १५१ वक.र्म. देक्षि २५० वक.र्म. सम्म रू.८००।- 
५. २५१ वक.र्म. देक्षि ३०० वक.र्म. सम्म रू.९००।- 

५. सवणरी सणधन दतणा शलु्क 

र्स.नं. वववरर् 
र्नजी सवणरी 
सणधनको दर 

सणवाजर्नक 
सवणरी 

सणधनको दर 
1. बस, रक रू.२,५००।- रू.३,५००।- 
2. र्मर्न रक, र्मर्न बस, रर्णक्टर रू.२,०००।- रू.२,५००।- 
3. कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो रू.१,५००।- रू.२,५००।- 
4. मोटरसणइकल, स्कुटर रू.५००।- - 
5. अटो टेम्पो रू.१,०००।- रू.१,५००।- 
6. सरकणरी मोटरसणइकल रू.८००।- - 

६. सवणरी सणधन नणमसणरी 

र्स.नं. वववरर् र्नजी सवणरी 
सणधनको दर 

सणवाजर्नक 
सवणरी 

सणधनको दर 
1. बस, रक रू.१,२००।- रू. २,५००।- 
2. र्मर्न रक, र्मर्न बस, ट्यणक्टर रू.१,०००।- रू. १,५००।- 
3. कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो रू. ८००।- रू. १५००।- 
4. मोटरसणइकल, स्कुटर रू. ५००।- - 

७. सवणरी सणधन दतणा वकतणव (ब्ल ुबकु) नवीकरर् शलु्क 
र्स.नं. वववरर् शलु्क 
1. भणडणकण बस, ठुलण वटप्पर रू. १०००।- 
2. भणडणकण र्मर्नबस, वटप्पर रू. ८००।- 
3. र्नजी बस, ठुलण वटप्पर रू. ५००।- 
4. र्नजी बस, वटप्पर रू. ५००।- 
5. रर्णक्टर रू. ८००।- 
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6. एम्बलेुन्स रू. ५००।- 
7. मोटरसणईकल, स्कुटर रू. २००।- 
8. र्नजीगणडी (क्षजप) (वगा-क/च) रू. ५००।- 
9. सरकणरी/भणडण क्षजप (वगा ज/झ) रू. ८००।- 
10. पणवरटेलर रू. ३००।- 
11. र्नजी मेक्षशनरी औजणर (डोजर, रोलर, एक्सणभेटर) रू. ५००।- 
12. भणडण टेम्पो रू. ५००।- 
13. र्नजी टेम्पो रू. ५००।- 

८ . दतणा पररवतान दस्तरु 

र्स.नं. वववरर् 
र्नजीमण 

पररवतान गदणा 
सणवाजर्नकमण 
पररवतान गदणा 

1. ठुलण सवणरी बस वण रक रू.१,५००।- रू.२,५००।- 
2. सणनण वण मझौलण सवणरी र्मर्नबस वण 

र्मर्न रक वण क्षजप वण कणर वण भ्र्णन रू.८००।- रू.१,०००।- 

9.  सवणरी सणधनको दतणा वण नणमसणरी रोक् कण रणख् न ु पने भएमण पणँच सर् 
रुपैर्णँ दस्तरु लणग्नेछ। 

10.  सवणरी सणधन दतणा वकतणब (ब्ल ुबकु) हरणएमण वण नणर्सएमण प्रर्तर्लवप र्लँदण 
ठुलण सवणरी सणधन बस, रक, र्मर्नबस, र्मर्न रक र मेक्षशनरी औजणरको 
हकमण एक हजणर रुपैर्णँ र अन्र् सवणरी सणधनको हकमण पणँच सर् रुपैर्ण ँ
दस्तरु लणग्नेछ। 

11.  नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर र स्र्णनीर् तहको नणउँमण दतणा भएकण सवणरी 
सणधनको हकमण भणडणमण दतणा भएकण सवणरी सणधनमण लणग्ने सरह कर 
लणग्नेछ। 

12.  ववद्यतुीर् मणध्र्मद्वणरण सञ् चणर्लत सवणरी सणधनमण सवणरी सणधन कर लणग्ने  
छैन। पेरोर्लर्म पदणर्ा बणहेक अन्र् इन्धनद्वणरण सञ् चणलन हनेु सवणरी 
सणधनमण िण्ड १ र २ बमोक्षजम लणग्ने सवणरी सणधन करमण बीस प्रर्तशत 
छुट हनेुछ। 
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13.  सरुु पैठणरी र्मर्तले एक वर्ाभन्दण कम अवर्ध भएमण दणमणसणहीले सवणरी 
सणधन कर कट्टण गररनेछ।   

      तर व्र्णपणर मौज्दणतमण रहेकण सवणरी सणधनमण त्र्स्तो कर लणग्ने छैन। 

14.  सवणरी सणधन र्बग्रकेो वण अन्र् कुनै कणरर्बणट सवणरी सणधन चलणउन 
नपणएको भनी नेपणल सरकणर वण प्रदेश सरकणरले ठहर् र्णएको कुनै व्र्क्षि 
वण संस्र्णको नणममण दतणा भएको सवणरी सणधनलणई सवणरी सणधन कर 
लणग्ने छैन। 

15. अन्र् प्रदेशमण दतणा भई उत्पणदनकण र्मर्तले पन्र वर्ाभन्दण परुणनण सवणरी 
सणधनलणई लणग्ने सवणरी सणधन करमण पन्र वर्ाभन्दण बढीको प्रत्र्ेक 
वर्ाकण लणर्ग पणँच प्रर्तशतकण दरले र्प गरी सवणरी सणधन कर लणग्नेछ। 

       तर त्र्स्तो र्प रकम सवणरी सणधनको लणर्ग तोवकएको कर 
रकमभन्दण बढी हनेु छैन। 

16.  भणडणकण बस, र्मनीबस तर्ण मणइक्रोबसकण सवणरी सणधनले ववद्यणर्ी, ज्र्ेष्ट ठ 
नणगररक, अशि तर्ण अपणङ् गतण भएकण व्र्क्षिलणई सहरु्लर्तको रूपमण 
भणडणमण छुट ददएबणपत त्र्स्तण सवणरी सणधनकण धनीले र्तनुा पने सवणरी 
सणधन करमण पचणस प्रर्तशत छुट पणउनेछन।् 

17.  सवणरी सणधन धनीले पणँच वर्ाको सवणरी सणधन कर एकमसु् ट भिुणनी 
गरेमण दस प्रर्तशत सवणरी सणधन कर छुट हनेुछ। 

18. सणवाजर्नक सङ् ग्रहणलर्मण प्रदशानीकण लणर्ग रणक्षिएकण बीस वर्ाभन्दण परुणनण  
सवणरी सणधनलणई वणवर्ाक र्तनुापने सवणरी सणधन कर लणग्ने छैन। 

19.  िण्ड १ र २ मण जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए तणपर्न दमकल, एम्बलेुन्स 
तर्ण शव वणहनलणई सवणरी सणधन कर लणग्ने छैन। 

20.  ववद्यतु सोलणर वण ब्र्णरीबणट चल्ने सवणरी सणधनमण सवणरी र्नमणार् तर्ण 
सम्भणर दस्तरु पचणस प्रर्तशत छुट हनेुछ। 

21.  बीस लणि रुपैर्णँभन्दण बढीको सवणरी सणधन िररद गदणा सम्बक्षन्धत सवणरी 
सणधन के्रतणले एकणउन्ट पेर्ी चेकबणट र्बके्रतणलणई रकम भिुणनी गनुा 
पनेछ। 
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22.  र्स ऐनमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए तणपर्न अपणङ् गतण भएकण 
व्र्क्षिले प्रर्ोग गना र्मल्ने गरी बनणइएकण एक सर् पचणस सी.सी. सम्मकण 
स्कूटरमण सवणरी सणधन कर लणग्ने छैन। 

23. नेपणलमण हणल सञ् चणलनमण रहेकण परुणनण रकलणई नेपणलमण नै बन्द 
कन्टेनरको रूपमण रूपणन्तरर् गना र्नवेदन ददने सवणरी सणधनकण धनीलणई 
र्नजले बझुणउन ुपने सवणरी सणधन कर बणपत पचणस हजणर रुपैर्णँ वण चणर 
वर्ाको सवणरी सणधन कर बणपत हनु आउने रकममध्र्े जनु घटी हनु्छ सो 
बरणबरको रकम छुट ददइनेछ।  

       तर त्र्स्तो छुट सवुवधण दश वर्ाभन्दण परुणनण रकलणई ददइने 
छैन। 

24.  ढुवणनी कणर्ा सञ् चणलन गने गरी दतणा भएकण प्रण.र्ल. कम्पनीले सञ् चणलन 
गने दश टनभन्दण मणर्र्कण बन्द कन्टेनर र ठूलण रकले र्तने सवणरी 
सणधन करमण पच्चीस प्रर्तशत छुट ददइनेछ। 

25.  नेपणल सरकणरले जफत गरी र्ललणम र्बक्री गरेको सवणरी सणधनमण सो 
र्मर्त भन्दण अगणर्डको अवर्धको त्र्स्तो कर लणग्ने छैन। 

26. सरकणरी, संस्र्णन र पर्ाटन सवणरी सणधनको सवणरी सणधन कर सणवाजर्नक 
सवणरी सणधन सरह लणग्नेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफण ५ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 
मनोरञ् जन कर 

र्स  .नं .  वववरर् 
मनोरञ् जन  
करको दर 

१. चलक्षचर प्रदशान गदणा दशाकबणट प्रर्त वटकट  ५% 

२. सणँस्कृर्तक प्रदशान, दोहोरी सणँझ, डणन्सबणर, कन्सटा, 
नणटकघर, र्भर्डर्ो घर, र्र्एटर, पणका  प्रर्त वटकट वण 
रर्सद, 

५% 

3. मेलण, महोत्सव तर्ण जणद ुसका स मेलण सञ् चणलन गरणए 
बणपत प्रर्त वटकट, 

५% 

४. र् र्णक्षफ्टङ् ग, बोवटङ् ग, प्र्णरणग्लणइर्डङ् ग, रक 
क्लणइक्षम्बङ् ग, बन्जी जक्षम्पङ् ग, स्वीङ, क्षजप फ्लणर्र 
प्रर्त वटकट वण रर्सद, 

२% 

 



 

30 

 

अनसूुची-४ 
(दफण ८ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

दहत्तर बहत्तर शलु्क 

र्स . 
नं . 

वववरर् इकणई दर 

१. ढुङ् गण, र्गट् टी, बणलवुण, स्लेट, 
ग्रणभेल र रोडण र्बक्री एवम ्घणटगद्दी 
(स्वीकृत िणनी िेर बणहेक) 

प्रर्त क् रू्. वफट रू.३।- 

2. मणटो र्बक्री एवम ्घणटगद्दी 
(स्वीकृत िणनी िेर बणहेक) 

प्रर्त क् रू्. वफट रू.१।- 

3. िणनीजन्र् उद्योगबणट र्नकणसी हनेु वस्तमुण र्नकणसी कर मणर 
लगणइनेछ।  

4. िणनीजन्र् वस्तहुरूको उपर्ोग गरी र्समेन्ट उत्पणदन गरी र्बक्री 
ववतरर् गने उद्योगबणट उत्पणददत र्समेन्टको र्बक्रीमण र्बक्री गदणा कै 
बित र्बक्री मूल्र्को (मूल्र् अर्भबवृद्ध कर तर्ण अन्तेःशलु्क बणहेक) 
शून्र् दशमलव पणँच प्रर्तशतकण दरले प्रणकृर्तक स्रोत उपर्ोग बणपत 
शलु्क लगणइने छ। 

5. िणनीजन्र् वस्तहुरूको उपर्ोग गरी क्षक्लङ् कर उत्पणदन गरी र्बक्री 
ववतरर् गने उद्योगबणट उत्पणददत क्षक्लङ् करको र्बक्रीमण र्बक्री गदणा कै 
बित र्बक्री मूल्र्को (मूल्र् अर्भबवृद्ध कर बणहेक) शून्र् दशमलव 
पणँच प्रर्तशतकण दरले प्रणकृर्तक स्रोत उपर्ोग बणपत शलु्क लगणइने 
छ। 
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कर्णाली प्रदेश सरकणरको अर्ा सम्बन्धी प्रस्तणवलणई कणर्णान्वर्न गना बनेको 
ववधेर्कको व्र्णख्र्णत्मक वटप्पर्ी 

क्र.सं. दफण दफण/शीर्ाक व्र्णख्र्णत्मक व्र्वस्र्ण 

१. … 
प्रस्तणवनण  ववधेर्क बनणउनको कणरर् र 

त्र्सको उद्देश्र् स्पष्ट ट गना। 

२. १ 
संक्षिप् त नणम र प्रणरम्भ 

 

ववधेर्कको नणम उद्धरर्कण लणर्ग 
सक्षजलो बनणउन। 

3. 2 पररभणर्ण 
ववधेर्कमण प्रर्ोग भएको लणमो 
शब्दलणई छोटकरीमण उल्लेि गना 
र अर्ा स्पष्ट ट गना। 

4. 3 
घरजग्गण रक्षजष्ट रेशन 
शलु्क 

प्रदेशर्भर घर, जग्गण वण घरजग्गण 
रक्षजष्ट रेशन शलु्क र्नधणारर् गना। 

5. 4 सवणरी सणधन कर 

प्रदेशर्भर दतणा भएकण सवणरी 
सणधनले बझुणउन ुपने शलु्क तर्ण 
दस्तरु र्नधणारर् गना। 

6. 5 मनोरञ् जन कर 

प्रदेशको अर्धकणर िेरर्भर 
उठणइने  मनोरञ् जन करलणई 
व्र्वक्षस्र्त गना। 

7. 6 ववज्ञणपन कर 
प्रदेशर्भर उठणउने ववज्ञणपन 
करलणई व्र्वक्षस्र्त गना। 

8. 7 पर्ाटन शलु्क 
प्रदेशर्भर उठणउने पर्ाटन शलु्क 
व्र्वक्षस्र्त गना। 

9. 8 दहत्तर बहत्तर शलु्क 
प्रदेशर्भर ढुङ् गण र्गट् टी बणलवुणको 
उपभोगलणई व्र्वक्षस्र्त बनणउन। 

10. 9 आवेदन शलु्क 
आवेदन शलु्कमण एकरुपतण कणर्म 
गना। 
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11. 10 
दर घटणउन, बढणउन 
तर्ण छुट ददन सवकने 

करकण दर र शलु्क समर्णनकूुल 
बनणउन।  

१२. ११ 
कर र शलु्क र्मनणहण 
सम्बन्धी व्र्वस्र्ण 

प्रदेशमण कृवर् उत्पणदन, औद्योर्गक 
उत्पणदन तर्ण सवणरी सणधन 
दतणालणई प्रोत्सणहन गना। 

१३. १२ 

घरजग्गण रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्कको अन्तररम 
प्रशणसन 

स्र्णनीर् तहमण रहेको स्रोत सणधन 
तर्ण जनशक्षि अभणवलणई 
व्र्वस्र्णपन गना। 

१४. १३ 
कणर्ाववर्ध, र्नदेक्षशकण 
तर्ण मणपदण्ड बनणउन 
सक्ने 

ऐनलणई प्रभणवकणरी रुपमण 
कणर्णान्वर्न गना।  

१५. … अनसूुचीहरु 

ववधेर्ककण ववर्भन् न दफणमण 
गररएको व्र्वस्र्णलणई पूर्ातण 
ददन। 

         
 

ववन्दमणन ववष्ट ट 
                          मन्री 

                                                                   आर्र्ाक मणर्मलण तर्ण र्ोजनण मन्रणलर् 

कर्णाली प्रदेश, सिेुत 
 

 

 

 

 

 


