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उउद्ददेे्दश्श्यय  रर  ककााररर्र् 
 
 

कर्ााली प्रदेश सरकारको अर्ा सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गना 
राजस्ि सङ्कलन गना, कर र शलु्क लगाउन आिश्यक भएकोले यो 
विधेयक पेश गनुा परेको हो ।  
 
प्रस्ततु विधेयकमा राजस्ि, कर र शलु्कको ननधाारर्, त्यस्तो कर 
दस्तरुको दर बढाउन, घटाउन िा आशंशक िा परैु छुट ददने व्यिस्र्ा 
गररएको छ ।  
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ककर्र्णणााललीी  प्रप्रददेेशश  ससररककणणररककोो  अअर्र्ाा  ससम्म्बबन्न्धधीी  
प्रप्रस्स्ततणणववललणणईई  ककणणर्र्णणाान्न्ववर्र्नन  गगननाा  बबननेेककोो   

ववववधधेेर्र्कक 

प्रप्रस्स्ततणणववननणण:: कर्णाली प्रदेश सरकणरको आर्र्ाक वर्ा २०७८/७९ को अर्ा 
सम्बन्धी प्रस्तणवलणई कणर्णान्वर्न गना रणजस्व संकलन गने, कर 
घटणउन,े बढणउने, छुट ददने तर्ण रणजस्व प्रशणसन सम्बन्धी कणननुी 
व्र्वस्र्ण गना वणञ्छनीर् भएकोले‚  

कर्णाली प्रदेश सभणले र्ो ऐन बनणएको छ ।  

११..  ससंंक्षक्षििप्तप्त  ननणणमम  रर  प्रप्रणणररम्म्भभ:: (१) र्स ऐनको नणम "कर्णाली प्रदेश 
आर्र्ाक ऐन, २०७८" रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन सम्वत ् २०७८ सणल सणउन १ गतेदेक्षि 
प्रणरम्भ हनुेछ। 

22.. पपररररभभणणर्र्णण:: ववर्र् वण प्रसङ्गले अकको अर्ा नलणगेमण र्स ऐनमण,-  

(क)  "घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क" भन्नणले रक्षज�ेशन 
दस्तरु, सेवण शलु्क र घर जग्गण रोक्कण दस्तरु 
सम्झन ुपछा। 

(ि)  "मन्रणलर्" भन्नणले कर्णाली प्रदेश सरकणर, आर्र्ाक 
मणर्मलण तर्ण र्ोजनण मन्रणलर् सम्झन ुपछा। 

(ग) "सवणरी सणधन" भन्नणले इन्धन वण ऊजणा प्रर्ोग गरी 
र्णक्षन्रक शक्षिबणट सडकमण चल्न े सवणरी सणधन 
सम्झन ुपछा।  
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33.. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  शशुलु्ल्कक:: (१) कर्णाली प्रदेश िरेर्भर घर, 
जग्गण वण घर जग्गण रक्षज�ेशन गदणा अनसूुची१ बमोक्षजम घर 
जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क लगणइनेछ।  

(२) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क रक्षज�ेशन गदणाको बित 
स्वणर्मव व प्रणप्त गने व्र्क्षिले बझुणउन ुपनेछ।  

(३) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क प्रव रे्क कणरोबणरको 
र्लितमण उल्लेि भएको रकम वण सो प्रर्ोजनको लणर्ग र्नधणारर् 
गररएको न्रू्नतम ् रकम मध्रे् जनु बढी हनु्छ सो रकममण 
लणग्नेछ।  

(४) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क घर, जग्गण वण घर जग्गण 
रहेको गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले उठणउनेछ।  

(५) उपदफण (४) बमोक्षजम उठणएको घर जग्गण 
रक्षज�ेशन शलु्क स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण जम्मण गरी सो रकम 
मध्रे् सणठी प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण 
वण नगरपणर्लकणले स्र्णनीर् सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस 
प्रर्तशतले हनु आउने रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण 
जम्मण गनुा पनेछ।  

(६) गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकण वण मणलपोत 
कणर्णालर्ले घर जग्गण रक्षज�ेशन पणररत गदणाको अवस्र्णमण नेपणल 
सरकणरले तोकेको दरमण पूजँीगत लणभकर असलु गरी नेपणल 
सरकणरले तोकेको रणजस्व िणतणमण जम्मण गनुा पनेछ।  

(७) र्स दफणमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए 
तणपर्न नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर, स्र्णनीर् तह तर्ण सरकणरी 
र्नकणर्लणई घर, जग्गण वण घर जग्गण रक्षज�ेशन गदणा कुनै शलु्क 
लणग्ने छैन।  
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33.. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  शशुलु्ल्कक:: (१) कर्णाली प्रदेश िरेर्भर घर, 
जग्गण वण घर जग्गण रक्षज�ेशन गदणा अनसूुची१ बमोक्षजम घर 
जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क लगणइनेछ।  

(२) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क रक्षज�ेशन गदणाको बित 
स्वणर्मव व प्रणप्त गने व्र्क्षिले बझुणउन ुपनेछ।  

(३) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क प्रव रे्क कणरोबणरको 
र्लितमण उल्लेि भएको रकम वण सो प्रर्ोजनको लणर्ग र्नधणारर् 
गररएको न्रू्नतम ् रकम मध्रे् जनु बढी हनु्छ सो रकममण 
लणग्नेछ।  

(४) घर जग्गण रक्षज�ेशन शलु्क घर, जग्गण वण घर जग्गण 
रहेको गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले उठणउनेछ।  

(५) उपदफण (४) बमोक्षजम उठणएको घर जग्गण 
रक्षज�ेशन शलु्क स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण जम्मण गरी सो रकम 
मध्रे् सणठी प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण 
वण नगरपणर्लकणले स्र्णनीर् सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस 
प्रर्तशतले हनु आउने रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण 
जम्मण गनुा पनेछ।  

(६) गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकण वण मणलपोत 
कणर्णालर्ले घर जग्गण रक्षज�ेशन पणररत गदणाको अवस्र्णमण नेपणल 
सरकणरले तोकेको दरमण पूजँीगत लणभकर असलु गरी नेपणल 
सरकणरले तोकेको रणजस्व िणतणमण जम्मण गनुा पनेछ।  

(७) र्स दफणमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए 
तणपर्न नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर, स्र्णनीर् तह तर्ण सरकणरी 
र्नकणर्लणई घर, जग्गण वण घर जग्गण रक्षज�ेशन गदणा कुनै शलु्क 
लणग्ने छैन।  
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लणग्ने छैन।  
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४४..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ककरर:: (१) प्रदेशले सवणरी सणधनमण अनसूुची-२ 
बमोक्षजम सवणरी सणधन कर लगणइा 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 बसणई सरणई गरेको स्र्णन वण रोजगणर वण व्र्वसणर्को 
र्सलर्सलणमण तव कणल बसोबणस गरेको स्र्णन वण कणरोबणर दतणा 
रहेको स्र्णनमण रहेको प्रदेशको र्णतणर्णत कणर्णालर्मण कणननु 
बमोक्षजम सवणरी सणधन दतणा गरी सवणरी सणधन कर बझुणउन ु
पनेछ। 

स्स्पप��ीीककररर्र्:: र्स उपदफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "र्णतणर्णत 
कणर्णालर्" भन्नणले र्णतणर्णत व्र्वस्र्ण कणर्णालर् वण र्णतणर्णत 
व्र्वस्र्ण सेवण कणर्णालर् सम्झन ुपछा।   

(४) र्स दफणमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए 
तणपर्न टणँगण, ररक्सण, अटोररक्सण र ववद्यतुीर् ररक्सणमण सम्बक्षन्धत 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले सवणरी सणधन कर लगणउने र 
उठणउनेछ।  

५५..  ममननोोररञ्जञ्जनन  ककरर:: (१) प्रदेशले चलक्षचर घर, र्भर्डर्ो घर, 
सणंस्कृर्तक प्रदशान घर, कन्सटा जस्तण मनोरञ्जन स्र्लमण देिणइन े
मनोरञ्जनकण सणधनमण अनसूुची-३ बमोक्षजम मनोरञ्जन कर लगणइा 
असलु उपर गनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोक्षजमको कर मनोरञ्जनको लणर्ग 
एकम�ु तोवकएको अवस्र्णमण सोही बमोक्षजम र अन्र्को हकमण 
मनोरञ्जन स्र्लको वटकटमण लणग्नेछ।  
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(३) र्स दफण बमोक्षजम संकलन गरेको कर रकम उि 
मवहनण समणप्त भएको पच्चीस ददनर्भर सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण 
नगरपणर्लकणमण दणक्षिलण गनुा पनेछ। 

(४) र्स दफण बमोक्षजम संकर्लत भएको कर रकम 
स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकम मध्रे् सणठी प्रर्तशतले  
हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले 
आफ्नो सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण जम्मण गनुा पनेछ।  

(५) र्स दफण बमोक्षजमको कर प्रशणसनको क्षजम्मेवणरी 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणको हनुेछ।  

६६..  ववववज्ञज्ञणणपपनन  ककरर:: (१) प्रदेशर्भर ववज्ञणपन सणमग्री रणिे वणपत 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले ववज्ञणपन कर लगणइा 
असलु उपर गनेछ।  

स्स्पप��ीीककररर्र्:: र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "ववज्ञणपन 
सणमग्री" भन्नणले होर्डङ्ग बोडा, र्नर्ोन, र्डक्षजटल र्डस््ले, र्भते्त 
लेिन, तलु, िम्बण वण सवणरी सणधनमण रणक्षिने सणमग्री, पो�र, 
बेलनु जस्तण सणमग्री तर्ण ववद्यतुीर् मणध्र्मबणट गररन े ववज्ञणपन 
सम्झन ुपछा।  

(२) ववज्ञणपन सणमग्री रणख् न चणहने व्र्क्षिले सम्बक्षन्धत 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण र्नवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्षजमको र्नवेदन पना आएमण 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले सवासणधणरर् जनतणको अवहत हनु े
नदेक्षिएमण ववज्ञणपन कर र्लई ववज्ञणपन सणमग्री रणख्न अनमुर्त ददन 
सक्नेछ।  

(४) गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले उपदफण (३) 
बमोक्षजमको अनमुर्त ददँदण ववज्ञणपन रणख् न पणउने अवर्ध, नवीकरर् 
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(३) र्स दफण बमोक्षजम संकलन गरेको कर रकम उि 
मवहनण समणप्त भएको पच्चीस ददनर्भर सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण 
नगरपणर्लकणमण दणक्षिलण गनुा पनेछ। 

(४) र्स दफण बमोक्षजम संकर्लत भएको कर रकम 
स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकम मध्रे् सणठी प्रर्तशतले  
हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले 
आफ्नो सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण जम्मण गनुा पनेछ।  

(५) र्स दफण बमोक्षजमको कर प्रशणसनको क्षजम्मेवणरी 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणको हनुेछ।  

६६..  ववववज्ञज्ञणणपपनन  ककरर:: (१) प्रदेशर्भर ववज्ञणपन सणमग्री रणिे वणपत 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले ववज्ञणपन कर लगणइा 
असलु उपर गनेछ।  

स्स्पप��ीीककररर्र्:: र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "ववज्ञणपन 
सणमग्री" भन्नणले होर्डङ्ग बोडा, र्नर्ोन, र्डक्षजटल र्डस््ले, र्भते्त 
लेिन, तलु, िम्बण वण सवणरी सणधनमण रणक्षिने सणमग्री, पो�र, 
बेलनु जस्तण सणमग्री तर्ण ववद्यतुीर् मणध्र्मबणट गररन े ववज्ञणपन 
सम्झन ुपछा।  

(२) ववज्ञणपन सणमग्री रणख् न चणहने व्र्क्षिले सम्बक्षन्धत 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण र्नवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्षजमको र्नवेदन पना आएमण 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले सवासणधणरर् जनतणको अवहत हनु े
नदेक्षिएमण ववज्ञणपन कर र्लई ववज्ञणपन सणमग्री रणख्न अनमुर्त ददन 
सक्नेछ।  

(४) गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले उपदफण (३) 
बमोक्षजमको अनमुर्त ददँदण ववज्ञणपन रणख् न पणउने अवर्ध, नवीकरर् 
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(३) र्स दफण बमोक्षजम संकलन गरेको कर रकम उि 
मवहनण समणप्त भएको पच्चीस ददनर्भर सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण 
नगरपणर्लकणमण दणक्षिलण गनुा पनेछ। 

(४) र्स दफण बमोक्षजम संकर्लत भएको कर रकम 
स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकम मध्रे् सणठी प्रर्तशतले  
हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले 
आफ्नो सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु आउन े
रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण जम्मण गनुा पनेछ।  

(५) र्स दफण बमोक्षजमको कर प्रशणसनको क्षजम्मेवणरी 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणको हनुेछ।  

६६..  ववववज्ञज्ञणणपपनन  ककरर:: (१) प्रदेशर्भर ववज्ञणपन सणमग्री रणिे वणपत 
सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले ववज्ञणपन कर लगणइा 
असलु उपर गनेछ।  

स्स्पप��ीीककररर्र्:: र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "ववज्ञणपन 
सणमग्री" भन्नणले होर्डङ्ग बोडा, र्नर्ोन, र्डक्षजटल र्डस््ले, र्भते्त 
लेिन, तलु, िम्बण वण सवणरी सणधनमण रणक्षिने सणमग्री, पो�र, 
बेलनु जस्तण सणमग्री तर्ण ववद्यतुीर् मणध्र्मबणट गररन े ववज्ञणपन 
सम्झन ुपछा।  

(२) ववज्ञणपन सणमग्री रणख् न चणहने व्र्क्षिले सम्बक्षन्धत 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण र्नवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्षजमको र्नवेदन पना आएमण 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले सवासणधणरर् जनतणको अवहत हनु े
नदेक्षिएमण ववज्ञणपन कर र्लई ववज्ञणपन सणमग्री रणख्न अनमुर्त ददन 
सक्नेछ।  

(४) गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणले उपदफण (३) 
बमोक्षजमको अनमुर्त ददँदण ववज्ञणपन रणख् न पणउने अवर्ध, नवीकरर् 
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गनुा पने समर्, नवीकरर् नगरेमण लणग्ने शलु्क, वणतणवरर्ीर् 
स्वच्छतण एवं सौन्दर्ातण, सणवाजर्नक र्णतणर्णतमण पना सक्ने असर, 
सणमग्रीको भणवर्क शदु्दतण एवं शणलीनतण जस्तण ववर्र्मण आवश्र्क 
शता वकटणन गना सक्नेछ। 

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

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

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

(८) र्स दफण बमोक्षजम ववज्ञणपन करबणट उठेको कर 
रकम स्र्णनीर् ववभणज्र् कोर्मण रणिी सो रकम मध्रे् सणठी 
प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लकण वण 
नगरपणर्लकणको सक्षित कोर्मण रणिी बणँकी चणलीस प्रर्तशतले हनु 
आउने रकम मणर्सक रुपमण प्रदेश सक्षित कोर्मण जम्मण गनुा 
पनेछ।  

(९) ववज्ञणपन कर असलुी सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ण 
गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणको कणननु बमोक्षजम हनुेछ।  

७७.. ककृृववर्र्  आआर्र्ममणण  ककरर:: (१) प्रदेशले आफ्नो िेर र्भरको कृवर् 
 आर्मण कर लगणउनछे ।  

(२) कृवर् आर्मण कर कृवर् उपजको प्रणरक्षम्भक रुपमण 
र्बक्री गरेको बित लगणईनछे ।  
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स्स्पप��ीीीीककरर:: र्स दफणीो प्रर्ोजनीो लणर्ग "ीृवर् उपज" 
भन्नणले धणन, गहुँ, ीोदो, फणपक, मीै, फलफूल, तकीणकी, आल,ु 
पशपुन्छी, मणछण, दधु, तेलहन लगणर्तीण अन्र् ीृवर् उपज समेत 
सम्झन ुपछा ।  

(३) र्स दफण बमोक्षजमीो उठेीो ीक कीम मध्रे्बणट 
सणठी प्रर्तशतले हनुे कीम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणीो सक्षित 
ीोर्मण कणिी चणर्लस प्रर्तशतले हनुे कीम मणर्सी रुपमण प्रदेश 
सक्षित ीोर्मण जम्मण गनुा पनेछ ।  

(४) र्स दफण बमोक्षजमीो ीक प्रशणसन प्रदेश सकीणकले 
तोीे बमोक्षजम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले गनेछ ।  

(५) उपदफण (१), (२), (3) क (४) मण जनुसीैु ीुकण 
लेक्षिएीो भए तणपर्न आर्र्ाी वर्ा २०७८/७९ मण उक्षल्लक्षित 
ीक लगणइने क असलु गरकन ेछैन । 

८८..  पपर्र्ााटटनन  शशुलु्ल्ीी: (१) प्रदेशले पर्ाटन स्र्ल, व्र्वसणर् वण 
वक्रर्णीलणपमण उपलब्ध गकणउने सेवणीो लणगत, सिणलन क 
सम्भणक िचालणई आधणक मणनी पर्ाटन शलु्ी लगणई उठणउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफण (१) मण जनुसीैु ीुकण लेक्षिएीो भए तणपर्न 
आफ्नो िेरर्भर पर्ाटी प्रवेश गकेीो आधणकमण मणर प्रदेश 
सकीणक वण स्र्णनीर् तहले पर्ाटन शलु्ी लगणउन पणउने छैन।  

99..  ददहहत्तत्तकक  बबहहत्तत्तकक  शशुलु्ल्ीी: (१) संघीर् ीणननुले अन्र् व्र्वस्र्ण 
गकेीोमण बणहेी प्रणीृर्ती स्रोतमध्रे् प्रदेशले आफ्नो िेरर्भर 
अनसूुची-४ बमोक्षजम ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक 
संीलन शलु्ी लगणउनछे क असलु उपक गनेछ ।  

(२) गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले आफ्नो िेरर्भर ढुङ्गण, 
बणलवुण क दहत्तक बहत्तकीो संीलन गनुा अक्षघ प्रचर्लत संघीर् 
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स्स्पप��ीीीीककरर:: र्स दफणीो प्रर्ोजनीो लणर्ग "ीृवर् उपज" 
भन्नणले धणन, गहुँ, ीोदो, फणपक, मीै, फलफूल, तकीणकी, आल,ु 
पशपुन्छी, मणछण, दधु, तेलहन लगणर्तीण अन्र् ीृवर् उपज समेत 
सम्झन ुपछा ।  

(३) र्स दफण बमोक्षजमीो उठेीो ीक कीम मध्रे्बणट 
सणठी प्रर्तशतले हनुे कीम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणीो सक्षित 
ीोर्मण कणिी चणर्लस प्रर्तशतले हनुे कीम मणर्सी रुपमण प्रदेश 
सक्षित ीोर्मण जम्मण गनुा पनेछ ।  

(४) र्स दफण बमोक्षजमीो ीक प्रशणसन प्रदेश सकीणकले 
तोीे बमोक्षजम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले गनेछ ।  

(५) उपदफण (१), (२), (3) क (४) मण जनुसीैु ीुकण 
लेक्षिएीो भए तणपर्न आर्र्ाी वर्ा २०७८/७९ मण उक्षल्लक्षित 
ीक लगणइने क असलु गरकन ेछैन । 

८८..  पपर्र्ााटटनन  शशुलु्ल्ीी: (१) प्रदेशले पर्ाटन स्र्ल, व्र्वसणर् वण 
वक्रर्णीलणपमण उपलब्ध गकणउने सेवणीो लणगत, सिणलन क 
सम्भणक िचालणई आधणक मणनी पर्ाटन शलु्ी लगणई उठणउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफण (१) मण जनुसीैु ीुकण लेक्षिएीो भए तणपर्न 
आफ्नो िेरर्भर पर्ाटी प्रवेश गकेीो आधणकमण मणर प्रदेश 
सकीणक वण स्र्णनीर् तहले पर्ाटन शलु्ी लगणउन पणउने छैन।  

99..  ददहहत्तत्तकक  बबहहत्तत्तकक  शशुलु्ल्ीी: (१) संघीर् ीणननुले अन्र् व्र्वस्र्ण 
गकेीोमण बणहेी प्रणीृर्ती स्रोतमध्रे् प्रदेशले आफ्नो िेरर्भर 
अनसूुची-४ बमोक्षजम ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक 
संीलन शलु्ी लगणउनछे क असलु उपक गनेछ ।  

(२) गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले आफ्नो िेरर्भर ढुङ्गण, 
बणलवुण क दहत्तक बहत्तकीो संीलन गनुा अक्षघ प्रचर्लत संघीर् 
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स्स्पप��ीीीीककरर:: र्स दफणीो प्रर्ोजनीो लणर्ग "ीृवर् उपज" 
भन्नणले धणन, गहुँ, ीोदो, फणपक, मीै, फलफूल, तकीणकी, आल,ु 
पशपुन्छी, मणछण, दधु, तेलहन लगणर्तीण अन्र् ीृवर् उपज समेत 
सम्झन ुपछा ।  

(३) र्स दफण बमोक्षजमीो उठेीो ीक कीम मध्रे्बणट 
सणठी प्रर्तशतले हनुे कीम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणीो सक्षित 
ीोर्मण कणिी चणर्लस प्रर्तशतले हनुे कीम मणर्सी रुपमण प्रदेश 
सक्षित ीोर्मण जम्मण गनुा पनेछ ।  

(४) र्स दफण बमोक्षजमीो ीक प्रशणसन प्रदेश सकीणकले 
तोीे बमोक्षजम गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले गनेछ ।  

(५) उपदफण (१), (२), (3) क (४) मण जनुसीैु ीुकण 
लेक्षिएीो भए तणपर्न आर्र्ाी वर्ा २०७८/७९ मण उक्षल्लक्षित 
ीक लगणइने क असलु गरकन ेछैन । 

८८..  पपर्र्ााटटनन  शशुलु्ल्ीी: (१) प्रदेशले पर्ाटन स्र्ल, व्र्वसणर् वण 
वक्रर्णीलणपमण उपलब्ध गकणउने सेवणीो लणगत, सिणलन क 
सम्भणक िचालणई आधणक मणनी पर्ाटन शलु्ी लगणई उठणउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफण (१) मण जनुसीैु ीुकण लेक्षिएीो भए तणपर्न 
आफ्नो िेरर्भर पर्ाटी प्रवेश गकेीो आधणकमण मणर प्रदेश 
सकीणक वण स्र्णनीर् तहले पर्ाटन शलु्ी लगणउन पणउने छैन।  

99..  ददहहत्तत्तकक  बबहहत्तत्तकक  शशुलु्ल्ीी: (१) संघीर् ीणननुले अन्र् व्र्वस्र्ण 
गकेीोमण बणहेी प्रणीृर्ती स्रोतमध्रे् प्रदेशले आफ्नो िेरर्भर 
अनसूुची-४ बमोक्षजम ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक 
संीलन शलु्ी लगणउनछे क असलु उपक गनेछ ।  

(२) गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले आफ्नो िेरर्भर ढुङ्गण, 
बणलवुण क दहत्तक बहत्तकीो संीलन गनुा अक्षघ प्रचर्लत संघीर् 
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ीणननु बमोक्षजम आवश्र्ी पने स्वीीृत वणतणवकरीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन क ीणर्ा र्ोजनण प्रदेश सकीणक समि पेश गनुा पनेछ।  

(३) उपदफण (२) बमोक्षजमीो स्वीीृत वणतणवकरीर् 
अध्र्र्न क ीणर्ार्ोजनण प्रणप्त भएमण प्रदेशले नेपणल सकीणकीो 
नीर्त अनसुणक वणतणवकरमण प्रर्तीूल असक नपने क सवासणधणकर 
जनतणीो वहत हनुे देिेमण गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणलणई 
व र्स्तो िेरमण ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक संीलन गना 
गकणउन शता सवहत स्वीीृर्त ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफण (३) बमोक्षजम स्वीीृर्त प्रणप्त भएमण 
गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले व र्स्तो िेरमण ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण 
क दहत्तक बहत्तक संीलन गना गकणउन सक्नेछ।  

(५) प्रदेश सकीणकले गणउँपणर्लीण वण नगकपणर्लीणले ढुङ्गण, 
र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक संीलन गदणा अपनणउन ु पने 
ीणर्ाववर्ध बनणई जणकी गनुापनेछ। व र्स्तो ीणर्ाववर्ध गणउँपणर्लीण 
वण नगकपणर्लीणले ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक संीलन 
गदणा वण गकणउँदण पणलनण गनुा पनेछ।  

(६) ढुङ्गण, र्गट्टी, बणलवुण क दहत्तक बहत्तक संीलनबणट 
उठेीो शलु्ी स्र्णनीर् ववभणज्र् ीोर्मण कणिी सो कीम मध्रे् 
सणठी प्रर्तशतले हनु आउने कीम सम्बक्षन्धत गणउँपणर्लीण वण 
नगकपणर्लीणले आफ्नो सक्षित ीोर्मण कणिी बणँीी चणलीस 
प्रर्तशतले हनु आउने कीम मणर्सी रुपमण प्रदेश सक्षित ीोर्मण 
जम्मण गनुा पनेछ ।  

११००..  ददकक  घघटटणणउउनन,,  बबढढणणउउनन  ववणण  छछुुटट  ददददनन  ससववीीनने:े:  (१) प्रचर्लत ीणननुमण 
जनसुीैु ीुकण लेक्षिएीो भए तणपर्न प्रदेश सकीणकले आवश्र्ीतण 
अनसुणक र्ो ऐन क अन्र् ीणननु बमोक्षजम लगणइएीण शलु्ी क 
ीकीो दक घटणउन, बढणउन वण व र्स्तो शलु्ी क ीक आकं्षशी वण 
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पूर्ा रुपमण छुट ददन सक्नेछ । व र्स्तो 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 आकं्षशक वण पूर्ा रुपमण छुट 
ददइएको वववरर् प्रव रे्क वर्ा मन्रणलर्ले प्रदेश सभणमण पेश गनुा 
पनेछ ।  

(३) उपदफण (१) बमोक्षजम ददइएको पूर्ा वण आकं्षशक कर 
छुट सवुवधणको कसैले दरुुपर्ोग गरेमण वण कुनै िणस प्रर्ोजनको 
लणर्ग छुट सवुवधणमण प्रणप्त गरेको मणलवस्त ुअन्र् प्रर्ोजनमण प्रर्ोग 
गरेमण व र्सरी छुट ददइएको शलु्क र कर रकम असलु उपर गरी 
सो रकम बरणबर जररवणनण गररनेछ । 

1111.. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  शशुलु्ल्ककककोो  अअन्न्ततररररमम  प्रप्रशशणणससनन: घरजग्गण 
रक्षज�ेशन शलु्क संकलन गना गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण 
स्रोत, सणधन, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ण कणर्णालर् व्र्वस्र्णपन भई 
नसकेको अवस्र्णमण नेपणल सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्हरुले र्स 
ऐनले र्नधणारर् गरे बमोक्षजमको दर अनसुणरको कर तर्ण शलु्क 
उठणई सम्बक्षन्धत ववभणज्र् कोर् वण सक्षित कोर्मण दणक्षिलण गनुा 
पनेछ। 

स्स्पप��ीीककररर्र्र्र् र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "नेपणल 
सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्" भन्नणले मणलपोत, भरू्मसधुणर तर्ण 
नणपी कणर्णालर् जस्तण कणर्णालर् सम्झन ुपछा। 

११२२..  प्रप्रववक्रक्रर्र्णण  ससररललीीककररर्र्  ववणण  बबणणधधणण  अअड्ड्ककणणउउ  फफुुककुुववणण  गगननाा  ससक्क्ननेे : 
प्रचर्लत कर सम्बन्धी कणननु तर्ण र्स ऐनको कणर्णान्वर्नको 
क्रममण सणवाजर्नक शणक्षन्त र व्र्वस्र्णमण गम्भीर िलल पगेुको वण 
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पूर्ा रुपमण छुट ददन सक्नेछ । व र्स्तो 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 आकं्षशक वण पूर्ा रुपमण छुट 
ददइएको वववरर् प्रव रे्क वर्ा मन्रणलर्ले प्रदेश सभणमण पेश गनुा 
पनेछ ।  

(३) उपदफण (१) बमोक्षजम ददइएको पूर्ा वण आकं्षशक कर 
छुट सवुवधणको कसैले दरुुपर्ोग गरेमण वण कुनै िणस प्रर्ोजनको 
लणर्ग छुट सवुवधणमण प्रणप्त गरेको मणलवस्त ुअन्र् प्रर्ोजनमण प्रर्ोग 
गरेमण व र्सरी छुट ददइएको शलु्क र कर रकम असलु उपर गरी 
सो रकम बरणबर जररवणनण गररनेछ । 

1111.. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  शशुलु्ल्ककककोो  अअन्न्ततररररमम  प्रप्रशशणणससनन: घरजग्गण 
रक्षज�ेशन शलु्क संकलन गना गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण 
स्रोत, सणधन, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ण कणर्णालर् व्र्वस्र्णपन भई 
नसकेको अवस्र्णमण नेपणल सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्हरुले र्स 
ऐनले र्नधणारर् गरे बमोक्षजमको दर अनसुणरको कर तर्ण शलु्क 
उठणई सम्बक्षन्धत ववभणज्र् कोर् वण सक्षित कोर्मण दणक्षिलण गनुा 
पनेछ। 

स्स्पप��ीीककररर्र्र्र् र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "नेपणल 
सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्" भन्नणले मणलपोत, भरू्मसधुणर तर्ण 
नणपी कणर्णालर् जस्तण कणर्णालर् सम्झन ुपछा। 

११२२..  प्रप्रववक्रक्रर्र्णण  ससररललीीककररर्र्  ववणण  बबणणधधणण  अअड्ड्ककणणउउ  फफुुककुुववणण  गगननाा  ससक्क्ननेे : 
प्रचर्लत कर सम्बन्धी कणननु तर्ण र्स ऐनको कणर्णान्वर्नको 
क्रममण सणवाजर्नक शणक्षन्त र व्र्वस्र्णमण गम्भीर िलल पगेुको वण 
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पूर्ा रुपमण छुट ददन सक्नेछ । व र्स्तो 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 आकं्षशक वण पूर्ा रुपमण छुट 
ददइएको वववरर् प्रव रे्क वर्ा मन्रणलर्ले प्रदेश सभणमण पेश गनुा 
पनेछ ।  

(३) उपदफण (१) बमोक्षजम ददइएको पूर्ा वण आकं्षशक कर 
छुट सवुवधणको कसैले दरुुपर्ोग गरेमण वण कुनै िणस प्रर्ोजनको 
लणर्ग छुट सवुवधणमण प्रणप्त गरेको मणलवस्त ुअन्र् प्रर्ोजनमण प्रर्ोग 
गरेमण व र्सरी छुट ददइएको शलु्क र कर रकम असलु उपर गरी 
सो रकम बरणबर जररवणनण गररनेछ । 

1111.. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  शशुलु्ल्ककककोो  अअन्न्ततररररमम  प्रप्रशशणणससनन: घरजग्गण 
रक्षज�ेशन शलु्क संकलन गना गणउँपणर्लकण वण नगरपणर्लकणमण 
स्रोत, सणधन, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ण कणर्णालर् व्र्वस्र्णपन भई 
नसकेको अवस्र्णमण नेपणल सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्हरुले र्स 
ऐनले र्नधणारर् गरे बमोक्षजमको दर अनसुणरको कर तर्ण शलु्क 
उठणई सम्बक्षन्धत ववभणज्र् कोर् वण सक्षित कोर्मण दणक्षिलण गनुा 
पनेछ। 

स्स्पप��ीीककररर्र्र्र् र्स दफणको प्रर्ोजनको लणर्ग "नेपणल 
सरकणरले तोकेकण कणर्णालर्" भन्नणले मणलपोत, भरू्मसधुणर तर्ण 
नणपी कणर्णालर् जस्तण कणर्णालर् सम्झन ुपछा। 

११२२..  प्रप्रववक्रक्रर्र्णण  ससररललीीककररर्र्  ववणण  बबणणधधणण  अअड्ड्ककणणउउ  फफुुककुुववणण  गगननाा  ससक्क्ननेे : 
प्रचर्लत कर सम्बन्धी कणननु तर्ण र्स ऐनको कणर्णान्वर्नको 
क्रममण सणवाजर्नक शणक्षन्त र व्र्वस्र्णमण गम्भीर िलल पगेुको वण 

9 

सणवाजर्नक आवणगमनमण अवरोध भएको वण ववपद्को कणरर्ले 
उक्षल्लक्षित कणननुले प्रदणन गरेको कुनै सवुवधण उपभोग गना 
नपणउने अवस्र्ण र्सजानण भएमण, कुनै जवटलतण देक्षिएमण वण 
उक्षल्लक्षित कणननु तर्ण र्स ऐनको कणर्णान्वर्नमण कुनै बणधण 
अड्कणउ पना गएमण मन्रणलर्ले ऐनको मनसणर्को प्रर्तकूल नहनु े
गरी आवश्र्कतण अनसुणर अवर्ध र्प गना, प्रवक्रर्ण सरलीकरर् 
गना वण कणर्णान्वर्नमण देक्षिएको बणधण अड्कणउ फुकुवण गना 
सक्नेछ ।  
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अअननुसुसूूचचीी--११ 
(दफण ३ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर,,  ससेेववणण  शशुलु्ल्कक  रर  घघररजजग्ग्गगणण  ररोोक्कक्कणण  ददस्स्ततुरुर 

कक. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर:: 

र्र्सस  
ननंं..  

र्र्ललििततककोो  प्रप्रककणणरर  

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुरककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  
उउल्ल्ललेेिि  भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
११..  
  

ररणणक्षक्षजजननणणममणण, ससट्टट्टणणपपट्टट्टणण  रर  ससगगोोललननणणममणणककोो  र्र्ललिितत        

क) रणक्षजनणमण, सट्टणपट्टण, र सगोलनणमणको 
र्लितको रै्ली अंकमण 

४%  २%  

ि) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन आवणस इकणईको  
र्लितको रै्ली अंकमण 

२%  १%  

ग) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन सवहतको घरजग्गणको 
र्लितको रै्ली अङ्कमण 

४%  २%  

२२..  
  

छछोोडडपपरर      

दतणाफणरी (संर्िु दतणावणलण वीचको) 
र्लक्षितको रै्ली अङ्कमण 

२%  १%  

३३..  
  

हहणणललैै  ददेेक्षक्षििककोो  ववककससपपररककोो  र्र्ललिितत      

हणलै देक्षिको वकसपरको र्लितको रै्ली 
अंकमण 

    

क) बणजे, बज्रै्, आमण, बणव,ु पर्त, पत्नी, दणज,ु 

भणउजू, भणइ, भणईवहुणरी, दददी, बवहनी, 
छोरण, छोरणबहुणरी, छोरी, छोरीज्वणईँ, 

सणस–ुससरुण, जेठणज,ु जेठणनी, देवर, 

देउरणनी, भर्तजण, भर्तजी, नणर्त, नणर्तनी, 
नणर्तनीवहुणरी, कणकण, कणकी, मणमण 
मणइजू, भणञ्जण भणञ्जी ठूलो–बवुण, ठूली 
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अअननुसुसूूचचीी--११ 
(दफण ३ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर,,  ससेेववणण  शशुलु्ल्कक  रर  घघररजजग्ग्गगणण  ररोोक्कक्कणण  ददस्स्ततुरुर 

कक. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर:: 

र्र्सस  
ननंं..  

र्र्ललििततककोो  प्रप्रककणणरर  

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुरककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  
उउल्ल्ललेेिि  भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
११..  
  

ररणणक्षक्षजजननणणममणण, ससट्टट्टणणपपट्टट्टणण  रर  ससगगोोललननणणममणणककोो  र्र्ललिितत        

क) रणक्षजनणमण, सट्टणपट्टण, र सगोलनणमणको 
र्लितको रै्ली अंकमण 

४%  २%  

ि) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन आवणस इकणईको  
र्लितको रै्ली अंकमण 

२%  १%  

ग) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन सवहतको घरजग्गणको 
र्लितको रै्ली अङ्कमण 

४%  २%  

२२..  
  

छछोोडडपपरर      

दतणाफणरी (संर्िु दतणावणलण वीचको) 
र्लक्षितको रै्ली अङ्कमण 

२%  १%  

३३..  
  

हहणणललैै  ददेेक्षक्षििककोो  ववककससपपररककोो  र्र्ललिितत      

हणलै देक्षिको वकसपरको र्लितको रै्ली 
अंकमण 

    

क) बणजे, बज्रै्, आमण, बणव,ु पर्त, पत्नी, दणज,ु 

भणउजू, भणइ, भणईवहुणरी, दददी, बवहनी, 
छोरण, छोरणबहुणरी, छोरी, छोरीज्वणईँ, 

सणस–ुससरुण, जेठणज,ु जेठणनी, देवर, 

देउरणनी, भर्तजण, भर्तजी, नणर्त, नणर्तनी, 
नणर्तनीवहुणरी, कणकण, कणकी, मणमण 
मणइजू, भणञ्जण भणञ्जी ठूलो–बवुण, ठूली 
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अअननुसुसूूचचीी--११ 
(दफण ३ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर,,  ससेेववणण  शशुलु्ल्कक  रर  घघररजजग्ग्गगणण  ररोोक्कक्कणण  ददस्स्ततुरुर 

कक. घघरर  जजग्ग्गगणण  ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुर:: 

र्र्सस  
ननंं..  

र्र्ललििततककोो  प्रप्रककणणरर  

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुरककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  
उउल्ल्ललेेिि  भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
११..  
  

ररणणक्षक्षजजननणणममणण, ससट्टट्टणणपपट्टट्टणण  रर  ससगगोोललननणणममणणककोो  र्र्ललिितत        

क) रणक्षजनणमण, सट्टणपट्टण, र सगोलनणमणको 
र्लितको रै्ली अंकमण 

४%  २%  

ि) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन आवणस इकणईको  
र्लितको रै्ली अंकमण 

२%  १%  

ग) सणमवुहक आवणस र्ोजनण अन्तगात 
र्नर्मात भवन सवहतको घरजग्गणको 
र्लितको रै्ली अङ्कमण 

४%  २%  

२२..  
  

छछोोडडपपरर      

दतणाफणरी (संर्िु दतणावणलण वीचको) 
र्लक्षितको रै्ली अङ्कमण 

२%  १%  

३३..  
  

हहणणललैै  ददेेक्षक्षििककोो  ववककससपपररककोो  र्र्ललिितत      

हणलै देक्षिको वकसपरको र्लितको रै्ली 
अंकमण 

    

क) बणजे, बज्रै्, आमण, बणव,ु पर्त, पत्नी, दणज,ु 

भणउजू, भणइ, भणईवहुणरी, दददी, बवहनी, 
छोरण, छोरणबहुणरी, छोरी, छोरीज्वणईँ, 

सणस–ुससरुण, जेठणज,ु जेठणनी, देवर, 

देउरणनी, भर्तजण, भर्तजी, नणर्त, नणर्तनी, 
नणर्तनीवहुणरी, कणकण, कणकी, मणमण 
मणइजू, भणञ्जण भणञ्जी ठूलो–बवुण, ठूली 
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र्र्सस  
ननंं..  

र्र्ललििततककोो  प्रप्रककणणरर  

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुरककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  
उउल्ल्ललेेिि  भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
आमण (वणव ु तफा कण) आमणजू, नन्द, 

सौतण–सौतण र एकै दणज ु भणईको 
छोरण, छोरी, फूपू र भदण भदैनी  बीच। 

अ) रु.१ लणिसम्मको रै्ली अङ्कमण १%  ०.५%  

आ) रु. १ लणिभन्दण मणर्र् जर्तसकैु  
रै्ली अङ्कमण  

२%  १%  

ि) अन्र् बकसपर र दणनपरको रै्ली 
अङ्कमण 

१५%  १०%  

स्स्पप��ीीककररररर्र्  सरकणरी ववश्वववद्यणलर्, 

सरकणरी क्र्णम्पस/कलेज, सणमदुणवर्क 
ववद्यणलर्, सणमदुणवर्क अस्पतणल, नेपणल 
सरकणरकण कणर्णालर्, प्रदेश सरकणर, 

स्र्णनीर् र्नकणर् तर्ण नपेणल सरकणरको 
नणममण प्रणप्त हनु ेदणनपरको र्लितमण कुनै 
दस्तरु लणग्न ेछैन । 

    

४४..  
  

अअंंशशववण्ण्डडणण  ततर्र्णण  अअंंशश  भभपपणणााईईककोो  र्र्ललिितत      

अंशवण्डण तर्ण अंश भपणईको र्लितमण     

क) रु.३० लणिसम्मको रै्ली अङ्कमण ०.२% ०.२% 

ि) रु.३० लणि भन्दण वढी रु. २  
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमण 

०.३% ०.३% 

ग) रु.२ करोड भन्दण मणर्र्को रै्ली  अङ्कमण ०.५% 0.5% 

५५..  
  

ममणणननोो  छछुुववट्टट्टएएककोो  रर  ममणणननोो  जजोोर्र्डडएएककोो  र्र्ललिितत      

क) मणनो छुवट्टएको प्रर्त र्लित  रु.१०,०००। रु.५,०००। 

ि) मणनो जोर्डएको प्रर्त र्लित  रु.१०,०००। रु.५,०००। 

६६..  शशेेर्र्पपर्र्छछककोो  ववककससपपररककोो  र्र्ललिितत  शशेेर्र्पपर्र्छछककोो  
ववककससपपरर  /  अअ��ललोोहहककोो  प्रप्रर्र्ततर्र्ललिितत  

    

क) तीन पसु्तणर्भरको रु.५,०००। रु.२,०००। 

ि) तीन पसु्तणबणवहरको रु.१०,०००। रु.४,०००। 
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र्र्सस  
ननंं..  

र्र्ललििततककोो  प्रप्रककणणरर  

ररक्षक्षजज��ेेशशनन  ददस्स्ततुरुरककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  
उउल्ल्ललेेिि  भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो   

ददस्स्ततुरुर  
७७..  
  

बबन्न्धधककीीककोो  र्र्ललिितत      

दृव�बन्धकी, भोगबन्धकी, र लिबन्धकीको 
र्लितको रै्ली अंकमण 

१% १% 

८८..  
  

धधममाापप ुरुर, धधममाापप ुरुरीीककोो  र्र्ललिितत      

धमापरु, धमापरुीको प्रर्त र्लितमण     

क) तीनपसु्तण र्भरको नणतणमण रु.१,०००। रु.१,०००। 

ि) तीनपसु्तण बणवहरकोमण  रु.५,०००। रु.४,०००। 

९९..  अअर्र्धधककणणररननणणममणण, ममञ्जञ्जुरुरीीननणणममणण  रर  
अअक्षक्षख्ख्ततर्र्णणररननणणममणणककोो  र्र्ललिितत  

रु.२,०००। रु.२,०००। 

११००.. ककपपणणललीी  ततममससुकुक  रर  ककररणणररननणणममणणककोो  र्र्ललिितत      

  दणक्षिल िणरेज नहनु ेकपणली तमसकु र 
करणरनणमणको प्रर्त र्लित 

१% १% 

११११..  र्स.नं. ४ को अंशवण्डण तर्ण अंश भपणईको र्लित घर जग्गण भएको कुनै 
इलणकण वण क्षजल्लणमण पणररत गना सवकनेछ र सो बणहेककण अन्र् र्स.नं. १ 
देक्षि ८ सम्मकण घर जग्गण रक्षज�ेशन दस्तरु लणग्न ेर्लितहरू अकको इलणकणमण 
पणररत गना सवकने छैन ।    

िि. ससेेववणण  शशुलु्ल्कक:: 

र्र्सस  
ननंं..  
  

ववववववररर्र्  
  

ससेेववणण  शशुलु्ल्ककककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  उउल्ल्ललेेिि  
भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो  

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो  

ददस्स्ततुरुर  
१. र्लित रक्षज�ेशनको लणर्ग डोर मणग गने 

र्नवेदनमण डोर शलु्क र्लित रक्षज�ेशनको 
लणर्ग डोर मणग गने र्नवेदनमण डोर दस्तरुः÷ 

रु.५,०००। रु.२,०००। 

२. 
 

ववत्तीर् र्धतो     

नेपणल रण� बैंकबणट ववत्तीर् कणरोवणर गना 
स्वीकृर्त प्रणप्त बैंक, ववत्तीर् तर्ण सहकणरी 

    



12 

र्र्सस  
ननंं..  
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१% १% 

८८..  
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ि) तीनपसु्तण बणवहरकोमण  रु.५,०००। रु.४,०००। 

९९..  अअर्र्धधककणणररननणणममणण, ममञ्जञ्जुरुरीीननणणममणण  रर  
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र्र्सस  
ननंं..  
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ददस्स्ततुरुर  
संस्र्णबणट ददने कजणाको र्धतोबन्धक वण 
दृव�बन्धक र्लितमण 
क) रु. १,००,०००।– सम्मको  

र्लितको रै्ली अङ्कमण 
रु.१०००। रु.१०००। 

ि) रु. १,००,०००।– भन्दण बढी  रु. 
५,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमण 

रु.१५००। रु.१५००। 

ग) रु. ५,००,०००।- भन्दण बढी रु. 
१०,००,०००।- सम्मको रै्ली अङ्कमण 

रु.२५००। रु.२५००। 

घ) रु.१०,००,०००।– भन्दण बढी रु. 
२०,००,०००।-  सम्मको रै्ली अङ्कमण  

रु.३,०००। रु.३,०००। 

ङ) रु.२०,००,०००।- भन्दण बढी रु. 
५०,००,०००।- सम्मको रै्ली अङ्कमण 

रु.५,०००। रु.५,०००। 

च) रु. ५०,००,०००।– भन्दण बढी रु. 
१,००,००,०००।– सम्मको 
रै्लीअङ्कमण 

रु.२०,०००। रु.२०,०००। 

छ) रु १,००,००,०००।– भन्दण बढी  
रु.२,००,००,०००।– सम्मको रै्ली 
अङ्कमण 

रु.३०,०००। रु.३०,०००। 

ज) रु २,००,००,०००।– भन्दण बढी  
रु.५,००,००,०००।– सम्मको 
रै्लीमण अङ्कमण       

रु.६५,०००। रु.६५,०००। 

झ) रु.५,००,००,००० भन्दण वढी 
जर्तसकैु रै्ली अङ्कमण 

रु.१०००००। रु.१०००००। 

३. 
 

र्लज सरकणरी जग्गण दतणा तर्ण र्लजमण 
उपलव्ध गरणउने सम्बन्धी 
कणर्ानीर्त,  २०७१ को अनसूुची– 

१ अनसुणरको दस्तरु लणग्नेछ । 
 

सरकणरी जग्गण र्लजमण उपलव्ध गरणउने  
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र्र्सस  
ननंं..  
  

ववववववररर्र्  
  

ससेेववणण  शशुलु्ल्ककककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  उउल्ल्ललेेिि  
भभएएककोोममणण  बबणणहहेेकक  र्रैै्ललीी  अअङ्कङ्कममणण 
नन..पपणण..  ििेरेरककोो  

ददस्स्ततुरुर  
गगणण..पपणण..  ििेरेरककोो  

ददस्स्ततुरुर  
४. 
 

जग्गणधनी दतणा शे्रस्तणको प्रर्तर्लवपको लणर्ग 
(वटकट बणहेक) प्रर्त पजुणा 

रु.३००। रु.१००। 

नोटः जनुसकैु प्रर्ोजनको लणर्ग प्रर्तर्लवप 
र्लँदण समेत लणगू हनुेछ  

    

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 बैक तर्ण ववत्तीर् संस्र्णको 
परणनसुणर व्र्क्षिको नणउमण दण.िण. 
गदणाको रै्ली अङ्कमण 

४% २% 

घ) बैंक ववत्तीर् संघ वण सहकणरी 
संस्र्णबणट कजणा प्रवणह गदणा र्लएको 
र्धतो र्ललणम गदणा व्र्क्षिले सकणर 
नगरी ऋर्ीकै नणमबणट वैक ववत्तीर् 
संघण वण सहकणरी संस्र्णले आफ्नो नणउँमण 
दणक्षिल िणरेज गदणा प्रर्त र्मर्सल  

रु.५०००। रु.२०००। 

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 अङ्कमण 

२% १% 
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र्धतो र्ललणम गदणा व्र्क्षिले सकणर 
गरी बैक तर्ण ववत्तीर् संस्र्णको 
परणनसुणर व्र्क्षिको नणउमण दण.िण. 
गदणाको रै्ली अङ्कमण 
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नगरी ऋर्ीकै नणमबणट वैक ववत्तीर् 
संघण वण सहकणरी संस्र्णले आफ्नो नणउँमण 
दणक्षिल िणरेज गदणा प्रर्त र्मर्सल  
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र्धतो र्ललणममण बैंक वण संस्र्ण 
आफैले सकणर गरेपर्छ सम्बक्षन्धत 
ऋर्ीलणई नै  वफतणा गदणा पणररत गने 
र्लितको रै्ली अङ्कमण 

२% १% 
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ससेेववणण  शशुलु्ल्ककककोो  ददरर  अअन्न्र्र्र्र्णण  उउल्ल्ललेेिि  
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ददस्स्ततुरुर  
आ) रु.१,०००००। 

भन्दण वढी  रु. 
५,००,०००। सम्म 

रु.५००। रु.३००। 

इ) रु.५ लणि भन्दण 
बढी जर्तसकैु   
ऋर् अंकमण 

रु.७००। रु.५००। 

ई) ऋर् अङ्क 
निलेुकोमण   

रु.३०००। रु.२०००। 

गग. ववववववववधध:: 
१. धमापरु, अर्धकणरनणमण र शेर्पर्छको बकसपर र्लित बणहेक अन्र् सबै 

प्रकणरको र्लितमण रै्ली अंक अर्नवणर्ा िलुणउन ुपनेछ । 

२. जलववद्यतु उद्योग, क्षचर्ण िेती, कफी िेती, कपणस िेती, पषु्प व्र्वसणर्, तरकणरी 
िेती, पशपंुिीपणलन, अलैंची िेती, जर्डबटुी िेती एवं फलफूल उद्योगको नणममण 
िररद गने जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्ने रक्षज�ेशन दस्तरुमण पचहत्तर 
प्रर्तशत छुट हनुेछ । तर व र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उ�ेश्र् ववपररत भएको 
पणईएमण मणलपोत कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही 
रकम बरणबर जररवणनण गनुा पनेछ । 

३. सणमूवहक िेती र्ोजनण अन्तगात कृवर् उव पणदन बढणउने उ�ेश्र्ले व्र्क्षिहरू 
र्मली जग्गणको चक्लण र्मलणई िेती गने उद्योग िोली व र्स्तो उद्योगको नणममण 
र्लित पणररत भएमण सो मण लणग्ने रक्षज�ेशन दस्तरुमण पचहत्तर प्रर्तशत छुट 
हनुेछ । तर व र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उ�ेश्र् ववपररत भएको पणईएमण मणलपोत 
कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर 
जररवणनण गनुा पनेछ । 

४. सूती, गडु्िण, पणनपरणग र मददरणजन्र् उद्योग बणहेककण उव पणदनमूलक उद्योगले 
उद्योग स्र्णपनण तर्ण सिणलन गना उद्योगको नणममण िरीद गने जग्गणको 
र्लित पणररत गदणा लणग्न ेरक्षज�ेशन दस्तरुमण पचणस प्रर्तशत छुट हनुछे । तर 
व र्स्तो जग्गणको प्रर्ोग उ�ेश्र् ववपररत भएको पणईएमण मणलपोत कणर्णालर्ले 
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पणईएमण मणलपोत कणर्णालर्ले छुट भएको रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही 
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छुट भएको रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर जररवणनण गनुा 
पनेछ । 

५ 
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६ 
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 देहणर्मण उक्षल्लक्षित वहमणली िेरकण क्षजल्लणकण सदरमकुणम बणहेककण 
गणउँपणर्लकणको हकमण पचणस प्रर्तशत छुट हनुेछ ।   

अ) हमु्लण, जमु्लण, मगु,ु कणर्लकोट र डोल्पण । 

ि) हणल पर्त वण पत्नीको नणममण कणर्म रहेको घर जग्गणको स्वणर्मव व 
पररवतान गरी पर्त–पत्नी दवैुको संर्िु स्वणर्मव वको रुपमण र्लित गना 
चणहेमण सो संगोलनणमणको र्लितमण रु.१००।– मणर  रक्षज�ेशन दस्तरु 
लणग्नेछ । 

ग) ३०० जनण भन्दण बढी व्र्क्षिलणई प्रव र्ि रोजगणरी ददने उव पणदनमूलक 
उद्योग स्र्णपनण गना वण ववस्तणर गनाकण लणर्ग जग्गण िरीद गदणा लणग्न े
रक्षज�ेशन दस्तरुको र्लितमण ५०% छुट ददइनेछ । तर व र्स्तो जग्गणको 
प्रर्ोग उ�ेश्र् ववपररत भएको पणइएमण मणलपोत कणर्णालर्ले छुट भएको 
रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर जररवणनण गनुा पनेछ । 

१० भरू्मवहन मिु कमैर्ण र मूि हर्लर्ण पररवणरले सहरु्लर्त ऋर् र अनदुणन प्रणप्त 
गरी िरीद गरेको जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्न े रक्षज�ेशन दस्तरु, सेवण 
शलु्क र रोक्कण दस्तरु पूर्ा रूपमण छुट हनुेछ । 

११. बैक, ववत्तीर् एवं सहकणरी संघ वण संस्र्ण र अदणलतबणट भई आएको र्मलणपर 
अनसुणर दणक्षिल िणरेज गनुापदणा सेवण दस्तरु असलु गने प्रर्ोजनको लणर्ग 
मणलपोत कणर्णालर्ले रक्षज�ेशन प्रर्ोजनको लणर्ग तोकेको न्रू्नतम मूल्र् र 
र्मलणपर वण बैक, ववत्तीर् एवं सहकणरी संघ-संस्र्णको परमण उल्लेि भएको 
मूल्र् मध्रे् जनु बढी हनु्छ सोहीलणई कणर्म गनुापनेछ । 

१२ प्रदेश सरकणरले चणहेमण धणर्माक तर्ण सणमणक्षजक वहतकण र्नर्मत्त स्र्णवपत 
नेपणलमण दतणा भएकण संघ संस्र्ण वण र्नकणर्ले आफ्नो नणउँमण र्नशलु्क  रुपमण 
प्रणप्त गने जग्गणको र्लित पणररत गदणा पचणस प्रर्तशत रक्षज�ेशन दस्तरु छुट 
ददन  सक्नेछ । 

१३ सहकणरी ऐन अन्तगात दतणा भएकण सहकणरी संस्र्णहरूले संस्र्णको प्रर्ोजनको 
लणर्ग मणर पहणडी िेरमण २ रोपनी,  र्भरी मधेशमण ३ कठ्ठणसम्म जग्गण र 
भवन िररद गदणा लणग्न ेरक्षज�ेशन दस्तरु सहकणरी ववभणगको र्सफणररसमण लणग्न े
रक्षज�ेशन दस्तरु पूर्ा रुपमण छुट हनुेछ, तर व र्स्तण सहकणरी संस्र्णले रक्षज�ेशन 
दस्तरु छुट सवुवधणमण िरीद गरेको जग्गण तर्ण भवन संस्र्ण गणर्भएको वण 
ववघटन भएको अवस्र्णमण बणहेक वववक्र गरेमण पवहले छुट ददएको रक्षज�ेशन 
दस्तरु असूल उपर गररनेछ  । 
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रक्षज�ेशन दस्तरुको र्लितमण ५०% छुट ददइनेछ । तर व र्स्तो जग्गणको 
प्रर्ोग उ�ेश्र् ववपररत भएको पणइएमण मणलपोत कणर्णालर्ले छुट भएको 
रक्षज�ेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बरणबर जररवणनण गनुा पनेछ । 

१० भरू्मवहन मिु कमैर्ण र मूि हर्लर्ण पररवणरले सहरु्लर्त ऋर् र अनदुणन प्रणप्त 
गरी िरीद गरेको जग्गणको र्लित पणररत गदणा लणग्न े रक्षज�ेशन दस्तरु, सेवण 
शलु्क र रोक्कण दस्तरु पूर्ा रूपमण छुट हनुेछ । 

११. बैक, ववत्तीर् एवं सहकणरी संघ वण संस्र्ण र अदणलतबणट भई आएको र्मलणपर 
अनसुणर दणक्षिल िणरेज गनुापदणा सेवण दस्तरु असलु गने प्रर्ोजनको लणर्ग 
मणलपोत कणर्णालर्ले रक्षज�ेशन प्रर्ोजनको लणर्ग तोकेको न्रू्नतम मूल्र् र 
र्मलणपर वण बैक, ववत्तीर् एवं सहकणरी संघ-संस्र्णको परमण उल्लेि भएको 
मूल्र् मध्रे् जनु बढी हनु्छ सोहीलणई कणर्म गनुापनेछ । 

१२ प्रदेश सरकणरले चणहेमण धणर्माक तर्ण सणमणक्षजक वहतकण र्नर्मत्त स्र्णवपत 
नेपणलमण दतणा भएकण संघ संस्र्ण वण र्नकणर्ले आफ्नो नणउँमण र्नशलु्क  रुपमण 
प्रणप्त गने जग्गणको र्लित पणररत गदणा पचणस प्रर्तशत रक्षज�ेशन दस्तरु छुट 
ददन  सक्नेछ । 

१३ सहकणरी ऐन अन्तगात दतणा भएकण सहकणरी संस्र्णहरूले संस्र्णको प्रर्ोजनको 
लणर्ग मणर पहणडी िेरमण २ रोपनी,  र्भरी मधेशमण ३ कठ्ठणसम्म जग्गण र 
भवन िररद गदणा लणग्न ेरक्षज�ेशन दस्तरु सहकणरी ववभणगको र्सफणररसमण लणग्न े
रक्षज�ेशन दस्तरु पूर्ा रुपमण छुट हनुेछ, तर व र्स्तण सहकणरी संस्र्णले रक्षज�ेशन 
दस्तरु छुट सवुवधणमण िरीद गरेको जग्गण तर्ण भवन संस्र्ण गणर्भएको वण 
ववघटन भएको अवस्र्णमण बणहेक वववक्र गरेमण पवहले छुट ददएको रक्षज�ेशन 
दस्तरु असूल उपर गररनेछ  । 

19 

१४ ववववधको क्रमसंख्र्ण ७, ८, ९ र १० बमोक्षजम छुट ददँदण एकै व्र्क्षिलणई 
एकभन्दण बढी आधणरमण छुट पणउने भएमण सवैभन्दण बढी कुनै एकमणर छुट 
ददइने छ । 

१५ एउटै कणरोवणरबणट ५० लणि रुपैर्णँ वण सोभन्दण मणर्र्को घर वण जग्गण िररद 
ववक्री गदणा के्रतणले बैंकबणट भिुणनीको लणर्ग र्ोग्र् (गडु फर पमेेन्ट) भनी 
छणप लणगकेो चेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ वण ववके्रतणकण नणममण बैंकमण 
रहेको िणतणमण रकम जम्मण गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपर्छ मणर 
मणलपोत कणर्णालर्ले र्लित पणररत गनेछ । 

१६ पर्त पत्नीको संर्िु नणममण पणररत हनुे र्लितमण मवहलण सरह रक्षज�ेशन दस्तरु 
छुट ददईनेछ । 

१७ तीनपसु्तण र्भर छोरी वण नणर्तनीहरूमण संर्िु नणमसणरी भई दतणाफणरी गदणा 
क्रमसंख्र्ण १ मण उक्षल्लक्षित छोडपरको दररेटको आधण शलु्क लणग्नछे ।  

१८ संघीर् सरकणर अन्तगात कुनै एक र्नकणर्को नणममण रहेको जग्गण नेपणल 
सरकणर वण प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तहको अकको कुनै र्नकणर्को नणममण  
रक्षज�ेशन वण दणक्षिल िणरेज गनुा पदणा रक्षज�ेशन दस्तरु तर्ण सेवण शलु्क लणग्न े
छैन । व र्सै गरी प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तह अन्तगात कुनै एक र्नकणर्को 
नणममण रहेको जग्गण संघीर् सरकणर वण स्र्णनीर् तहको अकको कुनै र्नकणर्को 
नणममण रक्षज�ेशन वण दणक्षिल िणरेज गनुा पदणा रक्षज�ेशन दस्तरु तर्ण सेवण शलु्क 
लणग्ने छैन । 

१९ कुनै व्र्क्षिको स्वणर्मव वमण रहेको जग्गण नपेणल सरकणर वण प्रदेश सरकणर वण 
स्र्णनीर् तहको कुनै र्नकणर्लणइ र्नःशलु्क रूपमण प्रणप्त भएमण वण नेपणल 
सरकणर वण प्रदेश सरकणर वण स्र्णनीर् तहको कुनै पर्न र्नकणर्ले िरीद गरी 
र्लएमण सो मण रक्षज�ेशन दस्तरु तर्ण सेवण शलु्क लणग्ने छैन ।  

२० वैदेक्षशक रोजगणरीवणट बैंवकङ्ग प्रर्णली मणफा त रेर्मट्यणन्स प्रणप्त भएको बैंकको 
प्रमणक्षर्त कणगजणतको आधणरमण व र्स्तो रेर्मट्यणन्सवणट िरीद हनु े जग्गणको 
र्लितमण पच्चीस प्रर्तशत रक्षज�ेशन दस्तरु छुट ददइनेछ । 
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अअननुसुसूूचचीी--२२ 
(दफण ४ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ससववणणररीी  ससणणधधनन  ककरर  
११..  र्र्ननजजीी  ससववणणररीी  ससणणधधननममणण  ददेेहहणणर्र्  बबममोोक्षक्षजजमम  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ककरर  ललणणग्ग्ननेछेछःः÷÷ 

ससववणणररीीककोो  ववककर्र्ससमम 

क) कणर, क्षजप, भ्र्णन, मणइक्रो बस वणवर्ाक कर दर 

(अ) १००० सी.सी सम्म रु. 19,०००।– 

(आ) १००१ देक्षि १५०० सी.सी सम्म रु. २1,०००।– 

(इ) १५०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म रु. २3,०००।– 

(ई) २००१ सी.सी. देक्षि २५०० सी.सी. सम्म रु. ३2,०००।– 

(उ) २५०१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी. सम्म रु. ३7,०००।– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देक्षि मणर्र् सबै रु. ५3,०००।– 

ि) डोजर, एक्सणभेटर, लोडर,  रोलर, विपर, के्रन जस्तण मेक्षशनरी उपकरर् र 
र्मनीवटपर 

(अ) डोजर, एक्सणभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्तण 
मेक्षशनरी उपकरर् 

रु. ३5,०००।÷ 

(आ) र्मनीवटपर रु. २5,०००।– 

ग) थ्री ह्वीलर, टेम्पो, िेक्टर र पणवर वटलर 

(अ) थ्री ह्वीलर र टेम्पो   रु. ५,०००।– 

(आ) िेक्टर रु. 4,०००।– 

(ई) पणवर वटलर रु. ३,०००।– 

घ) र्मर्निक/र्मर्नबस रु. २2,०००।– 

ङ) िक/बस रु. ३0,०००।– 

च) मोटर सणइकल 

(अ) १२५ सी.सी. सम्मको रु.२,५००।– 

(आ) १२६ देक्षि २५० सी.सी. सम्म रु.४,0००।– 

(इ) २५१ देक्षि ४०० सी.सी. सम्म रु.8,०००।– 

(ई) ४०१ सी.सी. र सो देक्षि मणर्र् रु.१5,०००।– 
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(ई) २००१ सी.सी. देक्षि २५०० सी.सी. सम्म रु. ३2,०००।– 

(उ) २५०१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी. सम्म रु. ३7,०००।– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देक्षि मणर्र् सबै रु. ५3,०००।– 
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(अ) थ्री ह्वीलर र टेम्पो   रु. ५,०००।– 

(आ) िेक्टर रु. 4,०००।– 

(ई) पणवर वटलर रु. ३,०००।– 

घ) र्मर्निक/र्मर्नबस रु. २2,०००।– 

ङ) िक/बस रु. ३0,०००।– 

च) मोटर सणइकल 

(अ) १२५ सी.सी. सम्मको रु.२,५००।– 

(आ) १२६ देक्षि २५० सी.सी. सम्म रु.४,0००।– 

(इ) २५१ देक्षि ४०० सी.सी. सम्म रु.8,०००।– 

(ई) ४०१ सी.सी. र सो देक्षि मणर्र् रु.१5,०००।– 
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२२..  भभणणडडणणममणण  ददततणणाा  भभएएककणण  ससववणणररीी  ससणणधधननममणण  ददेेहहणणर्र्  बबममोोक्षक्षजजमम  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ककरर  ललणणग्ग्ननेछेछःः÷÷ 

ससववणणररीीककोो  ववककर्र्ससमम 
क) कणर, क्षजप, भ्र्णन, मणइक्रो बस ववणणववर्र्ााकक  ककरर  ददरर 

(अ) १३०० सी.सी.सम्म   रु. 8,०००।–  

(आ) १३०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्म     रु. 9,०००।– 

(इ) २००१ सी.सी.देक्षि २९०० सी.सी.सम्म  रु. १1,०००।– 

(ई) २९०१ सी. सी. देक्षि ४००० सी.सी. सम्म     रु. १3,०००।– 

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दण मणर्र् सबै   रु. १5,०००।– 

ि) डोजर, एक्सणभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्तण मेक्षशनरी 
उपकरर्   

रु. 17,०००।– 

ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो रु. ४,०००।– 

घ) ट्यणक्टर    रु. 2,5००।– 

ङ) पणवर वटलर रु. २,०००।– 

च) र्मनीिक, र्मनीबस रु. १2,०००।– 

छ) र्मनी विपर रु. १4,०००।– 

ज) िक, बस    रु. १6,०००।– 

३३..  बबणणटटोो  इइजजणणजजततपपरर  ददस्स्ततुरुर  ((ननववववककररर्र्  ससममेेतत))  

र्र्सस.. 
ननंं..  

ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  

ससववणणररीीककोो  ववर्र्गगााककररर्र्  रर  ददस्स्ततुरुर  
ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
बबसस,,  र्र्ममर्र्ननबबसस  

आआददीी  

ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
ििकक,,  र्र्ममर्र्ननििकक  

आआददीी  
१. १ वक.र्म. देक्षि ५० वक.र्म. सम्म रु. ७००।÷ रु. ८००।÷ 
२. ५१ वक.र्म. देक्षि १०० वक.र्म. सम्म रु. ८००।÷ रु. ९००।÷ 
३. १०१ वक.र्म. देक्षि १५० वक.र्म. सम्म रु. १०००।÷ रु. ११००।÷ 
४. १५१ वक.र्म देक्षि २०० वक.र्म. सम्म रु. ११००।÷ रु. १३००।÷ 
५. २०१ वक.र्म. देक्षि २५० वक.र्म. सम्म रु. १२००।÷ रु. १४००।÷ 
६. २५१ वक.र्म. देक्षि ३०० वक.र्म. सम्म रु. १४००।÷ रु. १५००।÷ 
७. ३०१ वक.र्म. देक्षि ३५० वक.र्म. सम्म रु. १५००।÷ रु. १७००।÷ 
८. ३५१ वक.र्म. देक्षि ४०० वक.र्म. सम्म रु. १६००।÷ रु. १८००।÷ 
९. ४०१ वक.र्म. देक्षि ४५० वक.र्म. सम्म रु. १७००।÷ रु. १९००।÷ 
१०. ४५१ वक.र्म. देक्षि ५०० वक.र्म. सम्म रु. २१००।÷ रु. २३००।÷ 
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र्र्सस.. 
ननंं..  

ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  

ससववणणररीीककोो  ववर्र्गगााककररर्र्  रर  ददस्स्ततुरुर  
ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
बबसस,,  र्र्ममर्र्ननबबसस  

आआददीी  

ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
ििकक,,  र्र्ममर्र्ननििकक  

आआददीी  
११. ५०१ वक.र्म. देक्षि ५५० वक.र्म. सम्म रु. २३००।÷ रु. २५००।÷ 
१२. ५५१ वक.र्म. देक्षि ६०० वक.र्म. सम्म रु. २५००।÷ रु. २७००।÷ 
१३. ६०१ वक.र्म. देक्षि ६५० वक.र्म सम्म रु. २७००। रु. ३०००।÷ 
१४. ६५१ वक.र्म. देक्षि ७०० वक.र्म. सम्म रु. २९००।÷ रु. २६००।÷ 
१५. ७०१ वक.र्म भन्दण मणर्र्  रु. ३२००।÷ रु. ३०००।÷  

४४..  बबणणटटोो  इइजजणणजजतत  ददस्स्ततुरुर  ((ननववववककररर्र्  ससममेेतत))  

(पणँच र्सट भन्दण बढी चौध र्सटसम्म िमतण भएको सणवाजर्नक सवणरीको लणर्ग) 
ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  ददस्स्ततुरुर  

१÷५० सम्म रु. ५००।÷ 
५१÷१०० सम्म रु. ६००।÷ 
१०१÷१५० सम्म रु. ७००।÷ 
१५१÷२५० सम्म रु. ८००।÷ 
२५१÷३०० सम्म रु. ९००।÷ 

५५..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा  शशुलु्ल्कक  

ववववववररर्र्  
हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  

र्र्ननजजीी  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  
भभणणडडणण  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

(क) बस, िक २५००।÷ ३५००।÷ 
(ि) र्मर्न िक, र्मर्न बस, ट्यणक्टर २०००।÷ २५००।÷ 
(ग) कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो १५००।÷ २५००।÷ 
(घ) मोटरसणइकल, स्कुटर ५००।÷ ÷ 
(ङ) अटो टेम्पो १०००।÷ १५००।÷ 
(च) सरकणरी मोटरसणइकल ८००।÷ ÷ 
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र्र्सस.. 
ननंं..  

ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  

ससववणणररीीककोो  ववर्र्गगााककररर्र्  रर  ददस्स्ततुरुर  
ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
बबसस,,  र्र्ममर्र्ननबबसस  

आआददीी  

ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
ििकक,,  र्र्ममर्र्ननििकक  

आआददीी  
११. ५०१ वक.र्म. देक्षि ५५० वक.र्म. सम्म रु. २३००।÷ रु. २५००।÷ 
१२. ५५१ वक.र्म. देक्षि ६०० वक.र्म. सम्म रु. २५००।÷ रु. २७००।÷ 
१३. ६०१ वक.र्म. देक्षि ६५० वक.र्म सम्म रु. २७००। रु. ३०००।÷ 
१४. ६५१ वक.र्म. देक्षि ७०० वक.र्म. सम्म रु. २९००।÷ रु. २६००।÷ 
१५. ७०१ वक.र्म भन्दण मणर्र्  रु. ३२००।÷ रु. ३०००।÷  

४४..  बबणणटटोो  इइजजणणजजतत  ददस्स्ततुरुर  ((ननववववककररर्र्  ससममेेतत))  

(पणँच र्सट भन्दण बढी चौध र्सटसम्म िमतण भएको सणवाजर्नक सवणरीको लणर्ग) 
ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  ददस्स्ततुरुर  

१÷५० सम्म रु. ५००।÷ 
५१÷१०० सम्म रु. ६००।÷ 
१०१÷१५० सम्म रु. ७००।÷ 
१५१÷२५० सम्म रु. ८००।÷ 
२५१÷३०० सम्म रु. ९००।÷ 

५५..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा  शशुलु्ल्कक  

ववववववररर्र्  
हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  

र्र्ननजजीी  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  
भभणणडडणण  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

(क) बस, िक २५००।÷ ३५००।÷ 
(ि) र्मर्न िक, र्मर्न बस, ट्यणक्टर २०००।÷ २५००।÷ 
(ग) कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो १५००।÷ २५००।÷ 
(घ) मोटरसणइकल, स्कुटर ५००।÷ ÷ 
(ङ) अटो टेम्पो १०००।÷ १५००।÷ 
(च) सरकणरी मोटरसणइकल ८००।÷ ÷ 
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र्र्सस.. 
ननंं..  

ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  

ससववणणररीीककोो  ववर्र्गगााककररर्र्  रर  ददस्स्ततुरुर  
ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
बबसस,,  र्र्ममर्र्ननबबसस  

आआददीी  

ठठुुललणण  रर  ममझझौौललणण  
ििकक,,  र्र्ममर्र्ननििकक  

आआददीी  
११. ५०१ वक.र्म. देक्षि ५५० वक.र्म. सम्म रु. २३००।÷ रु. २५००।÷ 
१२. ५५१ वक.र्म. देक्षि ६०० वक.र्म. सम्म रु. २५००।÷ रु. २७००।÷ 
१३. ६०१ वक.र्म. देक्षि ६५० वक.र्म सम्म रु. २७००। रु. ३०००।÷ 
१४. ६५१ वक.र्म. देक्षि ७०० वक.र्म. सम्म रु. २९००।÷ रु. २६००।÷ 
१५. ७०१ वक.र्म भन्दण मणर्र्  रु. ३२००।÷ रु. ३०००।÷  

४४..  बबणणटटोो  इइजजणणजजतत  ददस्स्ततुरुर  ((ननववववककररर्र्  ससममेेतत))  

(पणँच र्सट भन्दण बढी चौध र्सटसम्म िमतण भएको सणवाजर्नक सवणरीको लणर्ग) 
ददुरुरीी  ((ववकक..र्र्मम..))  ददस्स्ततुरुर  

१÷५० सम्म रु. ५००।÷ 
५१÷१०० सम्म रु. ६००।÷ 
१०१÷१५० सम्म रु. ७००।÷ 
१५१÷२५० सम्म रु. ८००।÷ 
२५१÷३०० सम्म रु. ९००।÷ 

५५..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा  शशुलु्ल्कक  

ववववववररर्र्  
हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  

र्र्ननजजीी  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  
भभणणडडणण  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

(क) बस, िक २५००।÷ ३५००।÷ 
(ि) र्मर्न िक, र्मर्न बस, ट्यणक्टर २०००।÷ २५००।÷ 
(ग) कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो १५००।÷ २५००।÷ 
(घ) मोटरसणइकल, स्कुटर ५००।÷ ÷ 
(ङ) अटो टेम्पो १०००।÷ १५००।÷ 
(च) सरकणरी मोटरसणइकल ८००।÷ ÷ 
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६६..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ननणणममससणणररीी  

ववववववररर्र्  
हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  

र्र्ननजजीी  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  
भभणणडडणण  ससववणणररीी  
ससणणधधननककोो  ददरर  

(क) बस, िक १२००।÷ २५००।÷ 
(ि) र्मर्न िक, र्मर्न बस, ट्यणक्टर १०००।÷ १५००।÷ 
(ग) कणर, क्षजप, भ्र्णन, वपकअप, टेम्पो ८००।÷ १५००।÷ 
(घ) मोटरसणइकल, स्कुटर ५००।÷ ÷ 

७७..  हहणणलल  ककणणर्र्मम  ररहहेेककोो  व्व्ललुबुबुकुक  ननववववककररर्र्  शशुलु्ल्कक  
ववववववररर्र्  शशुलु्ल्कक  

(क) भणडण बस, ठुलण वट्पर १०००।÷ 
(ि) भणडण र्मर्नबस, वट्पर ८००।÷ 
(ग) र्नजी बस, ठुलण वट्पर ५००।÷ 
(घ) र्नजी बस, वट्पर ५००।÷ 
(ङ) ट्यणक्टर ८००।÷ 
(च) एम्बलेुन्स ५००।÷ 
(छ) मोटरसणईकल, स्कुटर २००।÷ 
(ज) र्नजीगणडी (क्षजप) (वगा÷क/च) ५००।÷ 
(झ) सरकणरी/भणडण क्षजप (वगा÷ज/झ) ८००।÷ 
(ञ) पणवरटेलर ३००।÷ 
(ट) र्नजी मेक्षशनरी औजणर (डोजर, रोलर, एक्सणभेटर) ५००।÷ 
(ठ) भणडण टेम्पो ५००।÷ 
(ड) र्नजी टेम्पो ५००।÷ 

८८..  ददततणणाा  पपररररववतताानन  ददस्स्ततुरुर  

ववववववररर्र्  
र्र्ननजजीीममणण  
जजणणँदँदणण  

भभणणडडणणममणण  
जजणणँदँदणण  

(क) ठुलण सवणरी बस/िक १५००।÷ २५००।÷ 
(ि) सणनण/मझौलण सवणरी/र्मर्नवस/र्मर्न 

िक/क्षजप/कणर/भ्र्णन 
८००। १०००।÷ 
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९९..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा//ननणणममससणणररीी  ररोोक्कक्कणण    
सवणरी सणधन कुनै कणरर्ले रोक्कण रणख्न ुपने भएमण रु. ५००।÷ दस्तरु लणग्नेछ। 

११००..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा  ववककततणणबब  ((ब्ब्ललुबुबुकुक))  हहररणणएए  ववणण  ननणणर्र्ससएएममणण  प्रप्रर्र्ततर्र्ललववपप  र्र्ललददणणँ ँ ललणणग्ग्नने े 
ददस्स्ततुरुर  
ठुलण सवणरी सणधन बस, िक, र्मर्नवस, र्मर्न िक, मेक्षशनरी  औजणरको हकमण  
रु. १०००।÷ 

मणर्र् उक्षल्लक्षित बणहेककण सवणरी सणधनको हकमण रु. ५००।÷ 

३. नेपणल सरकणर, प्रदेश र स्र्णर्नर् तहको नणउँमण दतणा भएकण सवणरी 
सणधनहरूलणई भणडणमण दतणा भएकण सवणरी सणधनमण लणग्ने सरह कर लणग्नेछ । 

४. र्बद्यतुीर् मणध्र्मद्वणरण सिणर्लत सवणरी सणधनमण सवणरी सणधन कर लणग्न े 
छैन । पेिोर्लर्म पदणर्ा बणहेक अन्र् इन्धनद्वणरण सिणलन हनुे सवणरी सणधनमण 
मणर्र् दफण १ र २ बमोक्षजम लणग्ने सवणरी सणधन करमण बीस प्रर्तशत छुट 
हनुेछ । 

५. सरुु पैठणरी र्मर्तले एक वर्ाभन्दण कम अवर्ध भएमण दणमणसणहीले सवणरी सणधन 
कर कट्टण गररनेछ । तर व्र्णपणर मौज्दणतमण रहेकण सवणरी सणधनमण र्स्तो कर 
लणग्ने छैन ।  

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

७. बणगमती अिलमण दतणा भई उव पणदनकण र्मर्तले पन्र वर्ाभन्दण परुणनण सवणरी 
सणधनहरूलणई लणग्न ेसवणरी सणधन करमण चौध वर्ाभन्दण बढीको प्रव रे्क वर्ाकण 
लणर्ग पणँच प्रर्तशतकण दरले र्प गरी सवणरी सणधन कर लणग्नेछ । तर र्स्तो 
र्प गररएको रकम सवणरी सणधनको लणर्ग तोवकएको कर रकमभन्दण बढी हनु े
छैन । 

८. भणडणकण बस, र्मनीबस तर्ण मणइक्रोबसकण सवणरी सणधनले ववद्यणर्ी, जेष्ट 
नणगररक, अशि तर्ण अपणङ्गतण भएकण व्र्क्षिलणई सहरु्लर्तको रूपमण भणडणमण 
छुट ददएबणपत व र्स्तण सवणरी सणधनकण धनीले र्तनुा पने सवणरी सणधन करमण 
पचणस प्रर्तशत छुट पणउनेछन ्। 
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९९..  ससववणणररीी  ससणणधधनन  ददततणणाा//ननणणममससणणररीी  ररोोक्कक्कणण    
सवणरी सणधन कुनै कणरर्ले रोक्कण रणख्न ुपने भएमण रु. ५००।÷ दस्तरु लणग्नेछ। 
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९. जनुसकैु सवणरी सणधनकण धनीले चणहेमण लणग्न े सवणरी सणधन कर प्रचर्लत 
दरकण आधणरमण एकमषु्ट रुपमण पणचँ वर्ासम्मकण लणर्ग एकैपटक भिुणनी गरी 
नवीकरर् गरणउन सक्नेछन ्। र्सरी अर्ग्रम रूपमण पणँच बर्ाको सवणरी सणधन 
कर एकम�ु बझुणई नवीकरर् गरणएमण लणग्ने सवणरी सणधन करमण दस प्रर्तशत 
छुट हनुेछ । 

१०. सणवाजर्नक संग्रहणलर्मण प्रदशानीकण लणर्ग रणक्षिएकण बीस वर्ाभन्दण परुणनण सवणरी 
सणधनलणई वणवर्ाक र्तनुापने सवणरी सणधन कर लणग्न ेछैन । 

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

१२. ववद्यतु सोलणर वण व्र्णिीबणट चल्ने सवणरी सणधनमण सवणरी र्नमणार् तर्ण सम्भणर 
दस्तरु पचणस प्रर्तशत छुट हनुेछ । 

१३. बीस लणि रुपैर्णँभन्दण बढीको सवणरी सणधन िररद गदणा सम्बक्षन्धत सवणरी 
सणधन के्रतणले एकणउन्ट पेर्ी चेकबणट मणर र्बके्रतणलणई रकम भिुणनी गनुा 
पनेछ । 

१४. र्स ऐनमण अन्र्र जनुसकैु कुरण लेक्षिएको भए तणपर्न अपणङ्गतण भएकण व्र्क्षिले 
प्रर्ोग गना र्मल्ने गरी बनणईकण १५० सी.सी. सम्मकण स्कूटरमण सवणरी सणधन 
कर लणग्ने छैन । 

१५. नेपणलमण हणल सिणलनमण रहेकण परुणनण िकलणई नेपणलमण नै बन्द कन्टेनरको 
रूपमण रूपणन्तरर् गना र्नवेदन ददने सवणरी सणधनकण धनीलणई र्नजले बझुणउन ु
पने सवणरी सणधन कर वणपत  पचणस हजणर रुपैर्णँ वण चणर वर्ाको सवणरी 
सणधन कर वणपत हनु आउने रकममध्रे् जनु घटी हनु्छ सो बरणबरको रकम 
छुट ददइनेछ । तर र्स्तो छुट सवुवधण दश वर्ा भन्दण परुणनण िकहरूलणई 
ददइने छैन ।   

१६. सणवाजर्नक र्णतणर्णतकण रूपमण सिणलन गने गरी दतणा भएकण प्रण.र्ल. 
कम्पनीहरूले संचणलन गने सणवाजर्नक बसहरूले र्तने सवणरी सणधन करमण 
पच्चीस प्रर्तशत छुट ददइनेछ । 

१७. ढुवणनी कणर्ा संचणलन गने गरी दतणा भएकण प्रण.र्ल. कम्पनीहरूले सिणलन गने 
१० टन भन्दण मणर्र्कण बन्द कन्टेनर र ठूलण िकहरूले र्तने सवणरी सणधन 
करमण पच्चीस प्रर्तशत छुट ददइनछे ।  

१८. नेपणल सरकणरले जफत गरी र्ललणम र्बक्री गरेको सवणरी सणधनमण सो र्मर्त 
भन्दण अगणडीको अवर्धको र्स्तो कर लणग्न ेछैन । 

१९. सरकणरी, संस्र्णन, पर्ाटन सवणरीको दस्तरु सणवाजर्नक भणडण सरह लणग्ने छ । 
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अअननुसुसूूचचीी--३३ 
(दफण ५ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ममननोोररञ्जञ्जनन  ककरर 

र्र्सस.. 
ननंं..  

ववववववररर्र् 
ममननोोररञ्जञ्जनन  
ककररककोो  ददरर 

१ चलक्षचर प्रदशान गदणा दशाकहरुबणट प्रर्त वटकट ५% 

२ सणँस्कृर्तक प्रदशान, दोहोरी सणँझ, डणन्सबणर, कन्सटा, 
नणटकघर, र्भर्डर्ो घर, र्र्एटर, पणका    

५% 

३ ¥ofक्षफ्टङ्ग, बोवटङ्ग, ्र्णरणग्लणइर्डङ, रक क्लणइक्षम्बङ्ग, बन्जी 
जक्षम्पङ्ग, स्वीङ्ग, क्षजप फ्लणर्र प्रर्त वटकट/ववल 

२% 

४ मेलण, महोव सव तर्ण जणद ुसका स मेलण सिणलन गरणए वणपत 
प्रर्त वटकट 

५% 
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अअननुसुसूूचचीी--३३ 
(दफण ५ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ममननोोररञ्जञ्जनन  ककरर 

र्र्सस.. 
ननंं..  

ववववववररर्र् 
ममननोोररञ्जञ्जनन  
ककररककोो  ददरर 

१ चलक्षचर प्रदशान गदणा दशाकहरुबणट प्रर्त वटकट ५% 

२ सणँस्कृर्तक प्रदशान, दोहोरी सणँझ, डणन्सबणर, कन्सटा, 
नणटकघर, र्भर्डर्ो घर, र्र्एटर, पणका    

५% 

३ ¥ofक्षफ्टङ्ग, बोवटङ्ग, ्र्णरणग्लणइर्डङ, रक क्लणइक्षम्बङ्ग, बन्जी 
जक्षम्पङ्ग, स्वीङ्ग, क्षजप फ्लणर्र प्रर्त वटकट/ववल 

२% 

४ मेलण, महोव सव तर्ण जणद ुसका स मेलण सिणलन गरणए वणपत 
प्रर्त वटकट 

५% 
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अअननुसुसूूचचीी--३३ 
(दफण ५ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ममननोोररञ्जञ्जनन  ककरर 

र्र्सस.. 
ननंं..  

ववववववररर्र् 
ममननोोररञ्जञ्जनन  
ककररककोो  ददरर 

१ चलक्षचर प्रदशान गदणा दशाकहरुबणट प्रर्त वटकट ५% 

२ सणँस्कृर्तक प्रदशान, दोहोरी सणँझ, डणन्सबणर, कन्सटा, 
नणटकघर, र्भर्डर्ो घर, र्र्एटर, पणका    

५% 

३ ¥ofक्षफ्टङ्ग, बोवटङ्ग, ्र्णरणग्लणइर्डङ, रक क्लणइक्षम्बङ्ग, बन्जी 
जक्षम्पङ्ग, स्वीङ्ग, क्षजप फ्लणर्र प्रर्त वटकट/ववल 

२% 

४ मेलण, महोव सव तर्ण जणद ुसका स मेलण सिणलन गरणए वणपत 
प्रर्त वटकट 

५% 
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अअननुसुसूूचचीी--४४ 
(दफण ९ को उपदफण (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

ददहहत्तत्तरर  बबहहत्तत्तरर  शशुलु्ल्कक 

र्र्सस..ननंं.. ववववववररर्र् इइककणणईई ददरर  प्रप्रर्र्तत 

१ ढंुगण, र्गट्टी, बणलवुण, स्लेट, ग्रणभेल र रोडण 
ववक्री एवम ्घणटगद� (स्वीकृत िणनी िेर 
बणहेक) 

प्रर्त क्रू्व 
वफट 

रु. २ 
देक्षि ३ 
सम्म 

2 मणटो ववक्री एवम ्घणटगद� (स्वीकृत िणनी 
िेर बणहेक) 

प्रर्त क्रू्व 
वफट 

रु. १ 

3 िणनीजन्र् उद्योगबणट र्नकणसी हनु ेवस्तमुण र्नकणसी कर मणर लगणइनछे ।  
4 िणनीजन्र् वस्तहुरुको उपर्ोग गरी र्समेन्ट उव पणदन गरी ववक्री ववतरर् 

गने उद्योगबणट उव पणददत र्समेन्टको ववक्रीमण ववक्री गदणा कै बित ववक्री 
मूल्र्को (मूल्र् अर्भबवृद्द कर तर्ण अन्तः शलु्क बणहेक) ०.५ प्रर्तशतकण 
दरले प्रणकृर्तक स्रोत उपर्ोग वणपत शलु्क लगणइने छ ।  

5 िणनीजन्र् वस्तहुरुको उपर्ोग गरी क्षक्लङ्कर उव पणदन गरी ववक्री ववतरर् 
गने उद्योगबणट उव पणददत क्षक्लङ्करको ववक्रीमण ववक्री गदणा कै बित ववक्री 
मूल्र्को (मूल्र् अर्भबवृद्द कर बणहेक) ०.५ प्रर्तशतकण दरले प्रणकृर्तक 
स्रोत उपर्ोग वणपत शलु्क लगणइने छ । 
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