
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, श्रावण ०१ गते, २०७८ साल (संख्या ०३ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालय 
 

नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेश 
सरकार मम्न्त्त्रपररषद्को र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट जारी भएको तल लेम्खए 
िमोम्जमको अध्यादेश सविसाधारणको जानकारीको लार्ग प्रकाशन गररएको छ ।  

सबवत ्२०७८ सालको अध्यादेश नं  ०१ 
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प्रदेश सरकारको अथिसबिन्त्धी प्रस्तावलाई कायािन्त्वयन गनि िनकेो अध्यादेश 

प्रस्तावना: प्रदेश सरकारको आर्थिक वषि 207८/०7९ को अथिसबिन्त्धी 
प्रस्तावलाई कायािन्त्वयन गनिको र्नर्मत्त राजश्व संकलन गने, कर घटाउन,े िढाउन,े 
छुट ददने तथा राजश्व प्रशासन सबिन्त्धी प्रचर्लत कानूनलाइ संशोधन गनि 
आवश्यक भएको र हाल प्रदेश सभाको अर्धवेशन नभएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा २०२ को उपधारा (१) िमोम्जम लमु्बिनी 
प्रदेश सरकार मम्न्त्त्रपररषद्को र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट यो अध्यादेश जारी 
भएको छ ।  

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस अध्यादेशको नाम ×प्रदेश आर्थिक 
अध्यादेश, २०७८" रहेको छ। 

(2) यो अध्यादेश सबवत ् २०७८ साल साउन १ गतेदेम्ख 
प्रारबभ हनुछे। 

२. पररभाषा र व्याख्याः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस 
अध्यादेशमा "तोवकए वा तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस अध्यादेश 
अन्त्तगित िनेको र्नयममा तोवकए वा तोवकए िमोम्जम सबझन ुपछि। 

३. घरजग्गा लगायतको रम्जषे्ट्रशन शलु्कः (१) प्रदेशर्भत्र घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको रम्जषे्ट्रशन गदाि अनसूुची-१ िमोम्जम घरजग्गा 
रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क लगायतका शलु्क तथा 
दस्तरु लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) िमोम्जमको शलु्कको सङ्कलन घरजग्गा 
लगायतको रम्जषे्ट्रशनका िखत सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले गनेछ। प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रववर्ध, जनशम्ि तथा कायािलय 
व्यवस्थापन नभएसबम संघीय आर्थिक ऐन िमोम्जम नपेाल सरकारको 
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सबिम्न्त्धत कायािलयले यस अध्यादेश िमोम्जमको शलु्क उठाई अन्त्तर-
सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 5 िमोम्जम प्रदेश र 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ितकोषमा दाम्खला गनुिपनेछ। 

(3) मालपोत कायािलयिाट पाररत हनुे र्लखतमा र्लइन े
रम्जषे्ट्रशन शलु्क लगायतका शलु्कको प्रयोजनको लार्ग घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको मूल्याङ्कन सबिन्त्धी व्यवस्था प्रचर्लत कानून 
िमोम्जम हनुेछ। 

४. सवारी साधन करः (१) प्रदेशर्भत्र सवारी साधनमा अनसूुची-२ िमोम्जम 
सवारी साधन कर लगाई असलु उपर गररनेछ। 

 (2) प्रचर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न 
स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रववर्ध तथा जनशम्ि व्यवस्थापन नभएसबम 
थ्री-ह्वीलर सवारी साधन (टेबपो, अटोररक्सा, ई-ररक्सा जस्ता) मा प्रदेश 
सरकारले यस अध्यादेश िमोम्जम कर लगाउने र उठाउनछे। यसरी 
सङ्कर्लत कर प्रदेश र स्थानीय तह िीच िााँडफााँड गररनछे। 

५. मनोरञ्जन करः (१) प्रदेशर्भत्र सिार्लत मनोरञ्जन सेवामा अनसूुची-# 
िमोम्जम मनोरञ्जन कर लगाईनेछ।  

(2) उपदफा (१) िमोम्जमको करको सङ्कलन सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले गनेछ।  

६. ववज्ञापन करः प्रदेशमा ववज्ञापन सामग्री वापतको ववज्ञापन कर सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले कानून िमोम्जम र्नधािरण गरी असलु उपर गनि सक्नेछ।  

७. कृवष आयमा करः (1) प्रदेशर्भत्र अनसूुची-४ िमोम्जम कृवष आयमा कर 
लगाई असलु उपर गररनेछ।  
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      (२) उपदफा (१) िमोम्जम कर लगाउन े कायिववर्ध प्रचर्लत 
कानून िमोम्जम हनुेछ।  

८. पयिटन शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुची-५ िमोम्जम पयिटन शलु्क लगाई 
असलु उपर गररनेछ। 

(२) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापर्न प्रदेश सरकारले अन्त्यथा व्यवस्था गरेकोमा िाहेक स्थानीय 
तहर्भत्र रहेका उद्यान, पाकि , सङ्ग्ग्रहालय तथा नेपाल सरकारले प्रवेश 
शलु्क उठाउन अनमुर्त ददएका प्राम्चन स्मारक र परुाताम्ववक सबपदामा 
प्रवेश गरे वापत सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले कानून िमोम्जम पयिटन 
शलु्क लगाई असलु उपर गनि सक्नेछ। 

९. प्राकृर्तक स्रोत शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुची-६ िमोम्जम ढुङ्गा, र्गटी, 
िालवुा, माटो र दहत्तर िहत्तरको सङ्कलनमा शलु्क लगाई असलु उपर 
गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न 
सबवम्न्त्धत स्थानीय तहले यस अध्यादेशमा उल्लेम्खत दरमा कम नहनु े
गरी प्रर्तस्पधािको आधारमा र्िक्री गनि सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको शलु्कको सङ्कलन सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले गनेछ। 

१०. राजस्वको िााँडफााँड र दाम्खलाः यस अध्यादेश िमोम्जम  प्रदेश र 
स्थानीय तहको साझा अर्धकार भएका कर, शलु्क तथा दस्तरुिाट 
सङ्कर्लत राजस्वको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो ववभाज्य 
कोषमा जबमा गरी प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सबिन्त्धी ऐन, २०७५ 
िमोम्जम िााँडफााँड गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सम्ित कोषमा दाम्खला 
गनुि पनेछ। 
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११. दर घटाउन, िढाउन वा छुट ददन सवकन:े (१) प्रचर्लत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार 
यो अध्यादेश र अन्त्य कानून िमोम्जम लगाइएका शलु्क र करको दर 
घटाउन, िढाउन वा वयस्तो शलु्क र कर आमं्शक वा पूणि रूपमा छुट 
ददन सक्नछे। वयस्तो दर घटाइएको, िढाइएको वा छुट ददइएको 
सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुि पनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम करको दर घटाइएको, िढाइएको 
वा कुनै शलु्क र कर आमं्शक वा पूणिरूपमा छुट ददइएको वववरण 
प्रवयेक वषि आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश 
गनुि पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम ददइएको छुट सवुवधाको कसैले 
दरुूपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लार्ग छुट सवुवधामा प्राप्त 
गरेको मालवस्त ु अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा वयसरी छुट ददइएको 
शलु्क र कर रकम असलु उपर गरी सो रकम िरािर जररवाना 
गररनेछ। 

१२. प्रवक्रया सरलीकरण वा िाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्न:े प्रचर्लत कर 
सबिन्त्धी कानून तथा यस अध्यादेशको कायािन्त्वयनको क्रममा 
साविजर्नक शाम्न्त्त र व्यवस्थामा गम्बभर खलल पगेुको वा साविजर्नक 
आवागमनमा अवरोध भएको वा ववपद् तथा महामारीको कारणले 
उल्लेम्खत कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गनि नपाउन े
अवस्था र्सजिना भएमा, कुनै जवटलता देम्खएमा वा उल्लेम्खत कानून 
तथा यस अध्यादेशको कायािन्त्वयनमा कुनै िाधा अड्काउ पनि गएमा 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अवर्ध 
थप गनि, प्रवक्रया सरलीकरण गनि वा कायािन्त्वयनमा देम्खएका िाधा 
अड्काउ फुकुवा गनि सक्नेछ। 
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१३. प्रदेश सरकारले तोके िमोम्जम हनुःे- यस अध्यादेशमा उल्लेख नभएका 
तर प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायिाट प्रदान गररन ेसेवा वापत 
र्लईने शलु्क तथा दस्तरु लगायतका ववषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश                                     
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी तोके िमोम्जम हनुेछ ।
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अनसूुची–१ 
(दफा ३ साँग सबिम्न्त्धत) 

रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

 

क. घरजग्गा लगायतका अन्त्य रम्जषे्ट्रशन शलु्क 

 

 

र्स. 
नं. 

 

 

 

र्लखतको प्रकार 

रम्जषे्ट्रशन शलु्कको दर (अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा िाहेक) थैली अङ्कमा 

म.न.पा. 
िते्र 

उप 
म.न.पा. 
िते्र 

न.पा. 
िते्र 

गा.पा. 
िते्र 

1 राम्जनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको र्लखत 

क) राम्जनामा, सट्टापट्टा र 
सगोलनामाको 
र्लखतको थैली 
अङ्कमा 

5% 4.5% 4% २% 

ख) सामवुहक आवास 
योजना अन्त्तगित 
र्नर्मित भवन आवास 
इकाईको र्लखतको 
थैली अङ्कमा 

4% ३% 2% 1% 
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ग) सामवुहक आवास 
योजना अन्त्तगित 
र्नर्मित भवन 
सवहतको घरजग्गाको 
र्लखतको थैली 
अङ्कमा 

5% 4.5% 4% 2% 

2 

 

क) छोडपत्र (आफ्नो 
हकवहस्साको थैली)  

१. तीन पसु्ता र्भत्रकोमा वकस सरह 

२. तीन पसु्ता िावहरकोमा राजीनामा सरह 

 ख) दतािफारी (संयिु 
दतािवाल िीचको 
कूल जग्गाको थैली 
अङ्कमा)  

2.5% 2% 2% 1% 

3 हालैदेम्खको वकसपत्रको र्लखतको थैली अंकमा 

क) िाजे, िज्यै, आमा, 
िाव,ु पर्त, पत्नी, दाज,ु 

भाउज,ु भाइ, 

भाईवहुारी, दददी, 
िवहनी, छोरा, 
छोरािहुारी, छोरी, 
छोरीज्वाईँ, सास,ु 
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ससरुा, जेठाज,ु जेठानी, 
देवर, देउरानी, भर्तजा, 
भर्तजी, नार्त, नार्तनी, 
नार्तनीिहुारी, काका, 
काकी, मामा, माइज,ु 

भाञ्जा, भाञ्जी ठूलो–
िवुा, ठूली-आमा 
(िाव ु तफि का) 
आमाज,ु नन्त्द, सौता–
सौता र एकै दाज ु
भाईको छोरा, छोरी, 
फूपू र भदा भदै 
िीच। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ) रू.१ 
लाखसबमको थैली 
अङ्कमा 

1.5% 1% 1% 0.5% 

आ) रू.१ लाख भन्त्दा 
मार्थ जर्तसकैु 
थैली अङ्कमा  

 

2.5%  

 

2% 

 

2% 

 

1% 
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ख) अन्त्य वकसपत्र र 
दानपत्रको थैली 
अङ्कमा 

स्पष्टीकरण : यस 
प्रयोजनका लार्ग सरकारी 
ववश्वववद्यालय, सरकारी 
क्याबपस÷कलेज, 

सामदुावयक ववद्यालय, 

सामदुावयक अस्पताल, 

नेपाल सरकारका 
कायािलय, प्रदेश तथा 
स्थानीय तह तथा नेपाल 
सरकारको नाममा प्राप्त 
हनुे दानपत्रको र्लखतमा 
कुनै शलु्क लाग्ने छैन। 

15% 15% 15% 10% 

4 

 

अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको र्लखतमा 

क) रू.३० लाखसबमको 
थैली अङ्कमा 

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

ख) रू.३० लाख भन्त्दा 
वढी रू. २ 
करोडसबमको थैली 

 

0.3% 

 

0.3% 

 

0.3% 

 

0.3% 
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अङ्कमा     

 

ग) रू. २ करोड भन्त्दा 
मार्थको थैली अङ्कमा 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

5 मानो छुवट्टएको र मानो जोर्डएको र्लखत 

क) मानो छुवट्टएको प्रर्त 
र्लखत  

रू.1२००
०।- 

 

रू.1100
0।- 

 

रू.1000
0।- 

 

रू.5000
।- 

 

ख) मानो जोर्डएको प्रर्त 
र्लखत 

रू.1500
0।- 

रू. 
1२०००।

- 

रू.1000
0।- 

रू.5000
।- 

6 शषेपर्छको वकसपत्र÷अष्टलोहको प्रर्तर्लखत  

क) तीन पसु्तार्भत्रको रू. ७,०००।- 

ख) तीन पसु्तािावहरको रू.१२,०००।- 

7 दृवष्टिन्त्धकी, भोगिन्त्धकी र 
लखिन्त्धकीको र्लखतको 
थैली अङ्कमा 

1%  1% 1% 1% 

8 अर्धकारनामा, मञ्जुरीनामा    रू.200
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र अम्ख्तयारनामाको 
र्लखत 

रू.200
0।- 

 

रू.200
0।- 

 

रू.200
0।- 

 

0।- 

 

 

9 

दाखील खारेज नहनुे 
कपाली तमसकु र 
करारनामाको प्रर्त र्लखत 

1%  1% 1% 1% 

10 र्स.नं. ४ को अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको र्लखत घर वा जग्गा वा 
घरजग्गा दवैु भएको िेत्रको कुनै मालपोत कायािलयिाट पाररत गनि 
सवकनछे। र्स.नं. १ देम्ख १५ सबमका अन्त्य घर वा जग्गा वा घरजग्गा 
दवैु रम्जषे्ट्रशन शलु्क लाग्ने र्लखतहरू घर जग्गा भएको िेत्रको कायि गने 
कायािलय िाहेक अन्त्य कायािलयिाट पाररत गनि सवकने छैन। स्थायी 
ठेगाना भन्त्दा िाहेक अन्त्य िेत्रिाट अंशवण्डा वा अंश भरपाई गदाि स्थायी 
ठेगाना भएको िते्रमा यस अम्घ अंशवण्डा वा अंश भरपाई भए वा 
नभएको िमु्झ एवकन गनुिपने। 

11 गठुी स्थापना र्लखत 
(गठुी वापत दताि) 

रू.600
।- 

रू.550
।- 

रू.500
।- 

रू.400
।- 

12 घर िहाल र्लखत वापत 
पवहलो मवहनाको िहाल 
रकमको 

5% 4.5% 4% 3% 

13 फलोपभोग (यजु ुफ्रक्टी) रू.100 रू.800 रू.700 रू.500
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0।- ।- ।- ।- 

14 शषेपर्छको िकसपत्र संशोधन वा रद्द गदािः 

क. शति संसोधन रू.150
0।- 

रू.120
0।- 

रू.100
0।- 

रू.500
।- 

ख. िकस पत्र रद्द रू.200
0।- 

रू.170
0।- 

रू.150
0।- 

रू.100
0।- 

15 अन्त्य र्लखत 

क. रकम खलेुकोमा 3% 2.5% 2% 1% 

ख. रकम नखलेुकोमा रू.700
0।- 

रू.600
0।- 

रू.500
0।- 

रू.300
0।- 

ख. सेवा शलु्क 

 

 

र्स. 
नं. 

 

 

 

वववरण 

सेवा शलु्कको दर (अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा िाहेक) 
थैली अङ्कमा 

म.न.पा. 
िते्र 

उप म.न.पा. 
िते्र 

न.पा. िते्र गा.पा. िते्र 

१ र्लखत रम्जषे्ट«शनको लार्ग डोर माग गने र्नवेदनमा डोर शलु्क: 

क) तराई रू.15000 रू.10000 रू.7000 रू.3000
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िेत्रमा ।- ।- ।- ।- 

ख) अन्त्य 
िेत्रमा 

रू.15000
।- 

रू.7000
।- 

रू.5000
।- 

रू.2000
।- 

2 ववत्तीय र्धतो 

नेपाल राष्ट्र िैंकिाट ववत्तीय कारोवार गनि स्वीकृर्त प्राप्त िैंक, ववत्तीय तथा 
सहकारी संस्थािाट ददने कजािको र्धतोिन्त्धक वा दृवष्टिन्त्धक र्लखतमा 

क) रू. 
१,००,०००।– 

सबमको 
र्लखतको  
थैली अङ्कमा 

रू.1000
।- 

रू.1000
।- 

रू.1000
।- 

रू.1000
।- 

ख) रू. 
१,००,०००।– 

भन्त्दा िढी रू. 
५,००,०००।– 

सबमको  थैली 
अङ्कमा 

रू.1500
।- 

रू.1500
।- 

रू.1500
।- 

रू.1500
।- 

ग) रू. 
५,००,०००।– 

भन्त्दा िढी  

रू.2500
।- 

रू.2500
।- 

रू.2500
।- 

रू.2500
।- 
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रू.१०,००,००
०।– सबमको 
थैली अङ्कमा 

घ) 
रू.१०,००,००
०।– भन्त्दा 
िढी  
रू.२०,००,००
०।– सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.3000
।- 

 

रू.3000
।- 

 

रू.3000
।- 

 

रू.3000
।- 

ङ) 
रू.२०,००,००
०।– भन्त्दा 
िढी  
रू.५०,००,००
०।– सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.5000।- 
रू.5000
।- 

रू.5000
।- 

रू.5000
।- 

च) रू. 
५०,००,०००
।– भन्त्दा िढी 
रू. 

रू.20000
।- 

रू.20000
।- 

रू.20000
।- 

रू.2000
0।- 
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१,००,००,००
०।– सबमको 
थैलीअङ्कमा 

छ) रू 
१,००,००,००
०।– भन्त्दा 
िढी 
रू.२,००,००,०
००।– सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.३0000
।- 

रू.३0000
।- 

रू.३0000
।- 

रू.३000
0।- 

ज) रू 
२,००,००,००
०।– भन्त्दा 
िढी 
रू.५,००,००,०
००।– सबमको 
थैलीमा अङ्कमा   

रू.65000
।- 

रू.65000
।- 

रू.65000
।- 

रू.6500
0।- 

झ) 
रू.५,००,००,०
००  

भन्त्दा िढी 

रू.10000
0।- 

रू.10000
0।- 

रू.10000
0।- 

रू.10000
0।- 
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१०,००,००,०
००सबमको 
थैली अङ्कमा 

ञ) 
रू.१०,००,००,

०००  

भन्त्दा िढी 
२५,००,००,०
००सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.1५000
0।- 

रू.1५000
0।- 

रू.1५000
0।- 

रू.1५000
0।- 

ट) 
रू.२५,००,००,

०००  

भन्त्दा वढी 
जर्तसकैु थैली 
अङ्कमा 

रू.२0000
0।- 

रू.२0000
0।- 

रू.२0000
0।- 

रू.२0000
0।- 

3 सरकारी जग्गा 
र्लजमा 
उपलव्ध 
गराउने 

सरकारी जग्गा दताि तथा र्लजमा उपलव्ध गराउन 
प्रदेश सरकारले नीर्त िनाई शलु्क तोक्न सक्नछे। 
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4 जग्गाधनी दताि शे्रस्ताको प्रर्तर्लवपको लार्ग (वटकट िाहेक) प्रर्त पजुाि 
(जनुसकैु प्रयोजनको लार्ग) 

क) तराई िेत्र रू.६00।- रू.५00।- रू.३00।- रू.200।
- 

ख) अन्त्य िेत्र रू.६00।- रू.३00।- रू.२00।- रू.100।
- 

5 दाखील खारेज शलु्क 

क) करार 
अनसुार र्लखत 
पाररत गनि 
ठह¥याएको 
फैसला वा 
र्मलापत्र 
अनसुारको 
दाखील खारेज 
गदाि 

5% 4.5% 4% 2% 

ख) अन्त्य 
र्मलापत्र (अंश 
र अपतुाली 
िाहेक) को 

 

3% 

 

2.5% 

 

2% 

 

1% 
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दाम्खला खारेज 
गदाि 

ग) िैंक ववत्तीय 
संस्था वा 
सहकारी 
संस्थािाट कजाि 
प्रवाह गदाि 
र्लएको र्धतो 
र्ललाम गदाि 
व्यम्िले सकार 
गरी िैक तथा 
ववत्तीय 
संस्थाको 
पत्रानसुार 
व्यम्िको 
नाउमा दा.खा. 
गदािको थैली 
अङ्कमा 

5% 4.5% 4% 2% 
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घ) िैंक ववत्तीय 
संस्था वा 
सहकारी 
संस्थािाट कजाि 
प्रवाह गदाि 
र्लएको र्धतो 
र्ललाम गदाि 
व्यम्िले सकार 
नगरी ऋणीकै 
नामिाट वैक 
ववत्तीय संस्था 
वा सहकारी 
संस्थाले आपm्नो 
नााँउमा दाम्खल 
खारेज गदाि 
प्रर्त र्मर्सल 

रू.7000
।- 

रू.6000।
- 

रू.5000
।- 

रू.2000
।- 

ङ) िैंक, ववत्तीय 
संस्था वा 
सहकारी 
संस्थाले कजाि 
प्रवाह गदाि 
र्लएको र्धतो 

2.5% 2% 2% 1% 
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र्ललाममा िैंक 
वा संस्था 
आफैले सकार 
गरेपर्छ 

सबिम्न्त्धत 
ऋणीलाई नै 
वफताि गदाि 
पाररत गने 
र्लखतको थैली 
अङ्कमा 

च) भरू्मसधुार 
कायािलयिाट 
जग्गा िााँडफााँट 
भई दा.खा. हनु 
आाँउदा प्रर्त 
र्मर्सल 

रू.500।- रू.400।- रू.300।- 
रू.200।

- 

 

छ) अदालत 
वा न्त्यावयक 
र्नकायको 
फैसला 
िमोम्जम 

रू.5000
।- 

रू.3000।
- 

रू.1000
।- 

रू.500।
- 
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र्ललाम िढािढ 
गरी दाखील 
खारेज गदाि 
प्रर्त र्मर्सल 

 ज) शेषपर्छको वकसपत्रको दाम्खल खारेज 

अ) तीनपसु्ता 
र्भत्रको भए 

सिै िेत्रका लार्ग िकस सरह 

आ) तीनपसु्ता 
िावहरको भए 
(थैली अङ्क) मा 

 

राम्जनामा सरह  

6 नामसारी 

क) तीन 
पसु्तार्भत्रको 
नामसारी गदाि 

रू.1500
।- 

रू.1200
।- 

रू.1000
।- 

रू.500
।- 

ख) तीन 
पसु्ताभन्त्दा 
िावहरको नामसारी 
गदाि 

रू.3500
।- 

रू.3000
।- 

रू.3000
।- 

रू.150
0।- 



खण्ड ५) संख्या ०३ प्रदेश राजपत्र भाग १ र्मर्त २०७८।०४।०१ 
 

23 
 

7 

 

हाल साववक 

पनुः नापजााँच 
पर्छको शे्रस्ता 
हाल साववक तथा 
अद्यावर्धक गदाि 
प्रर्त र्मर्सल 

रू.१०00
।- 

रू.५00।- 
रू.३00।

- 
रू.२00
।- 

8. घर कायम 

शे्रस्ता पूजािमा घर 
जनाउन ेप्रर्त 
र्नवेदनमा 

रू.३०00
।- 

रू.२५00
।- 

रू.२५00
।- 

रू.१०0
0।- 

9 संशोधन शलु्क 

मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा 
७(३) अनसुारको 
वववरणमा संशोधन 
गनुि पदाि प्रर्त 
र्मर्सल 

रू.१५00
।- 

रू.१०00
।- 

रू.१०00
।- 

रू.५०0
।- 

10 रोक्का शलु्क 

क) र्लखत     
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रम्जषे्ट्रशन भएकोमा 
(थैली अङ्क 
जर्तसकैु भएपर्न) 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

ख) र्लखत रम्जषे्ट्रशन नहनुमेा  

अ) 
रू.१,००,०००।- 
सबमको ऋण 
अङ्कमा  

रू.१०00
।- 

रू.५00।- 
रू.५00।
- 

रू.३00
।- 

आ) 
रू.१,००,०००।- 
भन्त्दा वढी 
रू.५,००,०००।- 
सबम ऋण अङ्कमा  

रू.१५00
।- 

रू.१०00
।- 

रू.१०00
।- 

रू.५00
।- 

इ) रू. ५ लाख 
भन्त्दा िढी   
जर्तसकैु ऋण 
अंकमा 

रू.२000
।- 

रू.१५00
।- 

रू.१५00
।- 

रू.100
0।- 

  

ई) ऋण अङ्क 
नखलेुकोमा  

रू.7000
।- 

रू.5000
।- 

रू.5000
।- 

रू.300
0।- 
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11 क) जग्गाधनी 
प्रमाण पजुाि दस्तरु 

र्नःशलु्क उपल्ध गराइन।े 

ख) जग्गाधनी 
प्रमाण पजुाि 
प्रर्तर्लपी दस्तरु 

रू.५00।
- 

रू.५00।- रू.५00।
- 

रू.५00
।- 

ग. ववववध 

1 जलववद्यतु उद्योग, सौयि उजाि, म्चया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प 
व्यवसाय, तरकारी खेती, पशपंुिीपालन, अलैंची खेती, जर्डिटुी खेती एवम ्
फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न े
रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको र्सफाररका आधारमा 
पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत 
भएको पाइएमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
असलु गरी सोही रकम िरािर जररवाना गनुिपनेछ। 

2 अर्धकारनामा र शेषपर्छको वकसपत्र र्लखत िाहेक अन्त्य सवै प्रकारको 
र्लखतमा थैली अङ्क अर्नवायि रूपमा खलुाउन ुपनेछ। 

3 दईु वा दईु भन्त्दा िढी पिले आपसी सहमर्तमा कृवष प्रयोजनको लार्ग 
जग्गाको चक्लािन्त्दी गनि हक हस्तान्त्तरण गदाि सो मा लाग्ने राजस्व 
र्मनाह गररनेछ। यसरी राजस्व र्मनाहको सवुवधा र्लई चक्लािन्त्दी गरेको 
जग्गाको कुनै पर्न वकर्समले हक हस्तान्त्तरण गनि पाईन ेछैन।् 
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4 प्रदेशर्भत्र (सूती, गडु्खा, पानपराग र मददराजन्त्य) उद्योग िाहेकका 
उवपादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सिालन गनि उद्योगको 
नाममा खरीद गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्न ेरम्जषे्ट्रशन शलु्कमा 
पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत 
भएको पाईएमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
असलु गरी सोही रकम िरािर जररवाना गनुि पनेछ। 

५ मार्थ िुाँदा नं. १, ३ र ४ िमोम्जम छुट सवुवधा र्लन सबिम्न्त्धत व्यवसाय 
दतािको प्रमाणपत्र पेश गनुिपनेछ।  

 ६ (क) प्रदेशर्भत्र कृवष ऋण, िीमा संस्थान, िीमा सर्मर्तिाट स्वीकृर्त प्राप्त 
िीमा कबपनी, ववश्वववद्यालय, िैक तथा ववत्तीय संस्थाहरूले आफ्ना 
िहालवाला कमिचारीहरूलाई सेवा शति िमोम्जम ददन े ऋण सवुवधाको 
र्धतो िन्त्धक र्लखत पाररत गदाि रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ। तर, सेवा 
शलु्क रू. १०००।– लाग्नेछ। 

(ख) प्रदेशर्भत्र कमिचारी सियकोष तथा नागररक लगानी कोषले र्नयर्मत 
िचत जबमा गने आफ्ना सियकतािहरूलाई ऋण सवुवधा उपलव्ध 
गराउाँदा र्लने र्धतोको र्धतो िन्त्धक र्लखत पाररत गदाि रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
छुट हनुेछ। तर, सेवा शलु्क रू. ५००।– लाग्नेछ। 

७ (क) सहकारी सबिन्त्धी प्रचर्लत कानून िमोम्जम दताि भै संचालनमा 
रहेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरू िीच ऋण 
लगानी÷प्रवाह गदाि तीस लाख रूपैयााँ सबमको थैली अङ्कमा रोक्का शलु्क 
वाहेक सेवा शलु्क छुट हनुछे। सो भन्त्दा मार्थको थैली अङ्कमा खण्ड ख 
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सेवा शलु्क महलको र्स.नं. २ वमोम्जमको सेवा शलु्क लाग्नेछ तर रोक्का 
शलु्क छुट हनुेछ।  

(ख) यो अध्यादेश प्रारबभ भएपश्चात ् प्रदेशर्भत्र िैंवकङ्ग तथा ववत्तीय 
व्यावसाय र िीमा व्यवासाय गने एकै प्रकृर्तका र्नकायहरू एक आपसमा 
गार्भन चाहेमा गार्भन े संस्थाहरूले सो प्रयोजनका लार्ग घरजग्गाको 
एकर्त्रत गदाि संशोधन शलु्क वाहेक अन्त्य शलु्क लाग्न ेछैन। 

८ जनआन्त्दोलन, जनयदु्ध र मधेश आन्त्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका 
आम्श्रत पर्त, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–वपताको नाममा स्वार्मवव प्राप्त 
हनुे गरी पाररत हनु े र्लखतमा यस अध्यादेश िमोम्जम लाग्ने सिै 
प्रकारको शलु्क पूणि रूपमा छुट हनुेछ। 

९ पूणि अपाङ्गता भएका व्यम्ि, दर्लत एवम ्वपछर्डएका जाती भनी स्थानीय 
तहवाट प्रमाम्णत भएको र्सफाररस वा आर्धकारीक प्रमाणको आधारमा 
र्तनीहरूको नाममा स्वार्मवव प्राप्त हुाँदा यस अध्यादेश वमोम्जम असलु 
गररने घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पचास प्रर्तशत छुट हनुेछ।   

१० (क) मवहला, सत्तरी वषि भन्त्दा िढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र 
नािालकको नाममा जनुसकैु प्रकारिाट स्वार्मवव प्राप्त हनुे गरी पाररत हनु े
र्लखतमा यस अध्यादेश िमोम्जम लगाइएको रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस 
प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर, एकल मवहलाको हकमा भने पैर्तस प्रर्तशत 
छुट हनुेछ।    

(ख) हाल पर्त वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वार्मवव 
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पररवतिन गरी पर्त–पत्नी दवैुको संयिु स्वार्मववको रूपमा र्लखत गनि 
चाहेमा सो संगोलनामाको र्लखतमा रू.१००।– मात्र रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
लाग्नेछ। 

(ग) ३०० जना भन्त्दा िढी व्यम्िलाई प्रवयि रोजगारी ददन े
उवपादनमूलक उद्योग स्थापना गनि वा ववस्तार गनिका लार्ग जग्गा खरीद 
गदाि लाग्न ेरम्जषे्ट्रशन शलु्कको र्लखतमा पचहत्तर प्रर्तशत छुट ददइनेछ। 
तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाइएमा सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम 
िरािर जररवाना गनुिपनेछ। 

1१ भरू्महीन मूि कमैया र मूि हर्लया पररवारले सहरु्लयत ऋण र अनदुान 
प्राप्त गरी खरीद गरेको जग्गाको र्लखत पाररत गदाि लाग्ने रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूणि रूपमा छुट हनुेछ। 

१२ ववववधको क्रमसंख्या ८, ९, १० र ११ िमोम्जम छुट ददाँदा एकै 
व्यम्िलाई एकभन्त्दा िढी आधारमा छुट पाउने भएमा सवैभन्त्दा िढी कुनै 
एकमात्र छुट ददइनछे। 

1३ िैक, ववत्तीय एवम ् सहकारी संघ, संस्था र अदालतिाट भई आएको 
र्मलापत्र अनसुार दाम्खल खारेज गनुिपदाि सेवा शलु्क असलु गने 
प्रयोजनको लार्ग सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले रम्जषे्ट्रशन प्रयोजनको लार्ग 
तोकेको न्त्यूनतम मूल्य र र्मलापत्र वा िैक, ववत्तीय एवम ्सहकारी संघ 
संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु िढी हनु्त्छ सोहीलाई 
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कायम गनुिपनेछ। 

1४ धार्मिक तथा सामाम्जक वहतका र्नर्मत्त स्थावपत नेपालमा दताि भएका संघ, 
संस्था वा र्नकायले आफ्नो नाउाँमा प्राप्त गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाि 
पचास प्रर्तशत रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

1५ प्रदेशर्भत्र यो अध्यादेश लागू हुाँदाका वखत नेपाल सरकारवाट घोषणा 
भएका वा यसपर्छ घोषणा हनुे नगरपार्लका वा उपमहानगरपार्लका वा 
महानगरपार्लकाको हकमा वयस्ता नगरपार्लकाको नाम र िेत्र र्नधािरण 
गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरेको र्मर्त देम्ख 
यस अनसूुची वमोम्जमको घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क र सेवा शलु्क 
लाग्नेछ। 

1६ सहकारी सबिन्त्धी प्रचर्लत कानून िमोम्जम दताि भएका सहकारी 
संस्थाहरूले संस्थाको प्रयोजनको लार्ग मात्र पहाडी िते्रमा २ रोपनी , 

तराई र र्भत्री मधेशमा ३ कठ्ठासबम जग्गा र भवन खरीद गदाि लाग्न े
रम्जषे्ट्रशन शलु्क र्नयामक र्नकायको र्सफाररसमा पूणि रूपमा छुट हनुछे। 

तर, वयस्ता सहकारी संस्थाले रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधामा खरीद 
गरेको जग्गा तथा भवन संस्था गार्भएको वा ववघटन भएको अवस्थामा 
िाहेक ववक्री गरेमा पवहले छुट ददएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क असलु उपर 
गररनेछ। 

1७ एउटै कारोवारिाट १० लाख रूपैयााँ वा सोभन्त्दा मार्थको घर वा जग्गा 
खरीद ववक्री गदाि के्रताले िैंकिाट भिुानीको लार्ग योग्य (गडु फर 
पेमेन्त्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ वा ववके्रताका 
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नाममा िैंकमा रहेको खातामा रकम जबमा गरेको िैंक भौचरको 
फोटोकपी पेश गरेपर्छ मात्र सबिम्न्त्धत र्नकायले र्लखत पाररत गनेछ। 

1८ पर्त पत्नीको संयिु नाममा पाररत हनुे र्लखतमा मवहला सरह रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क छुट ददइनछे। 

1९ तीनपसु्ता र्भत्र छोरी वा नार्तनीहरूमा संयिु नामसारी भई दतािफारी गदाि 
क्रमसंख्या २ मा उल्लेम्खत छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ।  

२० नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्त्तगितको कुनै एक 
र्नकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तह वा अन्त्तगितको अको कुनै र्नकायको नाममा रम्जषे्ट्रशन वा दाम्खल 
खारेज गनुिपदाि रम्जषे्ट«शन शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्न ेछैन। 

2१ कुनै व्यम्ि वा संस्थाको स्वार्मववमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका कुनै र्नकायलाई र्नःशलु्क रूपमा 
प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा 
मातहतका कुनै पर्न र्नकाय वा सामदुावयक ववद्यालयले खरीद गरर र्लएमा 
वा र्ललाम सकार गरेमा सो मा रम्जषे्ट्रशन शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्न े
छैन।  

2२ वैदेम्शक रोजगारीवाट िैंवकङ्ग प्रणाली माफि त रेर्मट्यान्त्स प्राप्त भएको 
िैंकको प्रमाम्णत कागजातको आधारमा वयस्तो रेर्मट्यान्त्सवाट खरीद हनु े
जग्गाको र्लखतमा पच्चीस प्रर्तशत रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 



खण्ड ५) संख्या ०३ प्रदेश राजपत्र भाग १ र्मर्त २०७८।०४।०१ 
 

31 
 

23 यस अध्यादेश िमोम्जमको छुट सवुवधा यो अध्यादेश प्रारबभ भएको र्मर्त 
देम्ख वव.सं. २०७९ साल आषाढ मसान्त्तसबमको अवर्धमा कारोवार हनु 
आउने र्लखतको हकमा मात्र कायम हनुेछ। 

24 मालपोत कायािलयिाट प्रवाह हनुे सेवाहरु प्राप्त गनिका लार्ग कारागारमा 
रहेका कैदीिन्त्दीले सबिम्न्त्धत कारागार प्रमखु वा तोवकएको कमिचारी 
समि र्नवेदन गरेमा सो र्नवेदनलाई कारागार प्रमखु वा तोवकएको 
कमिचारीले सबिम्न्त्धत मालपोत कायािलयमा पठाई सबिम्न्त्धत मालपोत 
कायािलयिाट कैदीवन्त्दीको माग िमोम्जमको सेवा उपल्ध गराउन 
अनरुोध सवहतको पत्र तथा कागजात कारागार रहेको िेत्रको मालपोत 
कायािलयमा प्राप्त हनु आएमा कारागार रहेको िेत्रको मालपोत कायािलयले 
सही सनाखत गराउन आफ्नो कमिचारीलाई डोर खटाउन सक्नछे। यसरी 
सही सनाखत गराउाँदा कारागार प्रमखु वा र्नजले तोकेको कमिचारीको 
रोहवरमा गराउन ुपनेछ। 

2५ यस अनसूुचीको प्रयोजनको लार्ग तराईिेत्र भन्नाले तराई र र्भर्त्र 
मधेशका म्जल्ला सबझन ुपछि। 
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अनसूुची–२ 

(दफा ४ साँग सबिम्न्त्धत) 
सवारी साधन कर 

क्र.सं
. 

सवारीको वकर्सम वावषिक करको दर 
(रू.)मा 

१ 

र्नजी सवारी साधनमा देहाय िमोम्जम सवारी साधन कर लाग्नेछ:- 

क) कार, म्जप, भ्यान, माइक्रो िस  

   (अ)  १००० सी.सी सबम २०,००० 

   (आ)  १००१ देम्ख १५०० सी.सी सबम २२,००० 

   (इ) १५०१ सी.सी. देम्ख २००० सी.सी. सबम २५,००० 

   (ई) २००१ सी.सी. देम्ख २५०० सी.सी. सबम ३४,००० 

   (उ) २५०१ सी.सी. देम्ख २९०० सी.सी. सबम ३९,००० 

   (ऊ) २९०१ सी.सी. देम्ख मार्थ सिै ५५,००० 

ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर,  रोलर, विपर, के्रन जस्ता मेम्शनरी उपकरण र 
र्मनीवटपर 

   (अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन ४०,००० 
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जस्ता मेम्शनरी उपकरण 

     (आ) र्मनीवटपर ३०,००० 

ग) ह्वीलर, टेबपो, ई-ररक्सा ,िेक्टर,पावर वटलर  
  (अ) थ्री ह्वील टेबपो   ५,००० 

  आ) थ्री ह्वील ई-ररक्सा        3,000 

  (इ) िेक्टर  

i)   कृवष प्रयोजन कबिाइन हारिेष्टर 4,000 

ii)  कृवष तथा गैर कृवष दवैु प्रयोजन ११,००० 

iii) गैर कृवष प्रयोजन १५,००० 

   (इ) पावर वटलर 2,००० 

घ) र्मर्निक/र्मर्निस २३,५०० 

ङ) िक/िस ३२,००० 

(च) मोटर साईकल/ स्कुटर     

   अ) १२५ सी.सी. सबमको २,५०० 

   आ) १२६ देम्ख २५० सी.सी. सबम ४,५०० 
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   इ) २५१ देम्ख ४०० सी.सी. सबम ९,५00 

   ई) ४०१ सी.सी. र सो देम्ख मार्थ २०,००० 

(छ) र्नजी ववद्यतुीय सवारी साधनमा 

अ)  मोटरसाइकल/स्कुटर 

i ) ३५० वाट देम्ख १००० वाटसबम १,५०० 

 ii) १००१ वाट देम्ख १५०० वाटसबम २,००० 

iii) १५०१ वाट भन्त्दा मार्थ ३,००० 

आ) कार, म्जप, भ्यान र माइक्रोिस 

i ) ५० वकलो वाट देम्ख १२५ वकलो वाटसबम १५,००० 

 ii) १२६ वकलो वाट देम्ख २२५ वकलो वाटसबम २०,००० 

 iii) २२६ वकलो वाट भन्त्दा मार्थ ३०,००० 

२ 

भाडामा दताि भएका सवारी साधनमा देहाय िमोम्जम सवारी साधन कर 
लाग्नछे:- 

(क) कार, म्जप, भ्यान, माइक्रो िस 

    (अ) १३०० सी.सी.सबम   ८,५00 
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    (आ) १३०१ सी.सी. देम्ख २००० सी.सी. 
सबम     

10,000 

    (इ) २००१ सी.सी.देम्ख २९०० सी.सी.सबम  12,०00 

    (ई) २९०१ सी. सी. देम्ख ४००० सी.सी. 
सबम     

14,०00 

    (उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्त्दा मार्थ सिै   17,000 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता 
मेम्शनरी उपकरण   

20,000 

(ग) थ्री ह्वीलर र टेबपो 4,000 

(घ) िेक्टर     11,000 

(ङ) पावर ट्ररलर १,५०० 

(च) र्मनीिक, र्मनीिस १२,५०० 

(छ) र्मनी विपर  १५,००० 

(ज) िक १७,००० 

(झ) िस 1६,000 

3 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, पयिटक सवारी र साविजर्नक 
संस्थानका नाउाँमा दताि भएका सवारी साधनहरूलाई भाडामा दताि भएका 
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सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्नछे। 

4 

 

भाडामा दताि हनुे ववद्यतुीय माध्यमिाट सिार्लत सवारी साधनमा सवारी 
साधन कर लाग्ने छैन। पेिोर्लयम पदाथि िाहेक अन्त्य इन्त्धनद्वारा 
सिालन हनुे सवारी साधनमा मार्थ उल्लेम्खत क्रम संख्या १ र २ 
िमोम्जम लाग्न ेसवारी साधन करमा िीस प्रर्तशत छुट हनुेछ।  

५ ववद्यतुीय माध्यमिाट चल्ने र्नजी सवारी साधनमा लाग्ने करमा पच्चीस 
प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

६ 

 

शरुू पैठारी र्मर्तले एक वषिभन्त्दा कम अवर्ध भएमा दामासाहीले सवारी 
साधन कर लगाईनेछ। तर, व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा 
यस्तो कर लाग्ने छैन। 

७ 

 

उवपादनका र्मर्तले पन्त्र वषिभन्त्दा परुाना सवारी साधनहरूलाई लाग्न े
सवारी साधन करमा चौध वषिभन्त्दा िढीको प्रवयेक वषिका लार्ग पााँच 
प्रर्तशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नछे। तर, यस्तो सवारी 
साधनको कुल कर रकम उि सवारी साधनको लार्ग तोवकएको कर 
रकमको दो्िरभन्त्दा िढी हनु ेछैन। 

८ 

 

भाडाका िस, र्मनीिस तथा माइक्रोिसका सवारी साधनले ववद्याथी, ज्येष्ठ 
नागररक, अपांगता भएका व्यम्ि, जन आन्त्दोलनमा घाइतेलाई सहरु्लयतको 
रूपमा भाडामा छुट ददएिापत वयस्ता सवारी साधनका धनीले तोवकएको 
करमा साठी प्रर्तशत छुट पाउनेछन।् प्रदेश सरकारको कुनै र्नकायिाट 
अनगुमन गदाि सो िमोम्जमको छुट ददएको नपाईएमा छुट ददएको रकम र 
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सोही िरािर जररवाना गरी असलु उपर गररनेछ। 

९ 

 

जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचर्लत 
दरका आधारमा िढीमा पााँच िषिसबमका लार्ग अर्ग्रम रूपमा िझुाउन 
सक्नेछन।् यसरी अर्ग्रम रूपमा पााँच वषिको एकमषु्ठ कर भिुानी गरी 
नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा दश प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
अन्त्यथा छुट हनुे छैन। 

१० 

 

साविजर्नक संग्रहालयमा प्रदशिनीका लार्ग राम्खएका िीस वषिभन्त्दा परुाना 
सवारी साधनलाई वावषिक र्तनुिपने सवारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

1१ 

 

क्रम संख्या १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न दमकल, 
एबिलेुन्त्स र शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

1२ 

 

दश लाख रूपैयााँभन्त्दा िढीको सवारी साधन खररद गदाि सबिम्न्त्धत सवारी 
साधन के्रताले एकाउन्त्ट पेयी चेकिाट मात्र र्िके्रतालाई रकम भिुानी 
गनुि पनेछ। 

1३ 

 

यस  अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न अपाङ्गता 
भएका व्यम्िले प्रयोग गनि र्मल्न ेगरी िनाईका १५० सी.सी. सबमका 
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

1४ 

 

नेपालमा हाल सिालनमा रहेका परुाना िकलाई नेपालमा नै िन्त्द 
कन्त्टेनरको रूपमा रूपान्त्तरण गनि र्नवेदन ददने सवारी साधनका धनीलाई 
र्नजले िझुाउन ुपने सवारी साधन कर वापत पचास हजार रूपैयााँ वा चार 
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वषिको सवारी साधन कर वापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्त्छ सो 
िरािरको रकम छुट ददइनछे। तर, यस्तो छुट सवुवधा दश वषि भन्त्दा 
परुाना िकहरूलाई ददइन ेछैन।   

1५ 

 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जफत गरी र्ललाम र्िक्री 
गरेको सवारी साधनमा सो र्मर्त भन्त्दा अगार्डको अवर्धको यस्तो कर 
लाग्ने छैन। तर अन्त्य शलु्क लाग्नछे। 

1६ 

 

यस  अध्यादेश िमोम्जम छुट सवुवधा उपल्ध गराउाँदा दईु वा सो भन्त्दा 
िढी छुट सवुवधा पाउने अवस्था भएमा जनु म्शषिकमा सिैभन्त्दा िढी छुट 
सवुवधा उल्लेख भएको छ सो मात्र छुट हनुछे। 

1७ र्नषेधाज्ञा अवर्धर्भत्र कर तथा शलु्क दाम्खला गनुिपने बयाद कायम भएका 
सवारी साधनको हकमा चाल ुआ.व. २०७7/०७8 को सवारी साधन 
कर तथा शलु्क आगामी आ.व. २०७8/०७9 मा िझुाउाँदा लाग्न े
जररवाना २०७8 साल आम्श्वन मसान्त्तर्भत्र दाम्खला गरेमा र्मनाह हनुेछ।  

18 लमु्बिनी प्रदेश िाहेक अन्त्य प्रदेशमा सवारी साधन दताि गरी सिालनमा 
रहेका र यस प्रदेशर्भत्र सरुवा सहमर्त र्लई स्थानान्त्तरण गनि चाहनेहरुका 
लार्ग अन्त्य प्रदेशमा दाम्खला गरेको सवारी साधन कर भन्त्दा यस प्रदेशमा 
लाग्ने सवारी साधन कर िढी हनु आएमा उि िढी हनुे कर रकम  सो 
वषिका लार्ग छुट ददइनेछ। 
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अनसूुची–३ 

(दफा ५ साँग सबिम्न्त्धत) 
मनोरञ्जन कर 

१. चलम्चत्र, नाटकघर, र्भर्डयोघर र र्थयटरमा वटकट मूल्यको ५ प्रर्तशत  

मनोरञ्जन कर लाग्नेछ। 

२. सकि स, खेल, मेला, जाद,ु चटके र ववर्भन्न प्रदशिनीमा वटकटको व्यवस्था 
भएकोमा वटकट मूल्यको ५ प्रर्तशत र वटकटको व्यवस्था नभएकोमा देहाय 
िमोम्जमको दरमा मनोरञ्जन कर लाग्नछेः- 

र्स. 
नं. 

मनोरञ्जन 
सेवा 

कायिक्रम म्जल्लाको वगि अनसुार करको दर 
(रू. मा) 

क वगि ख वगि ग वगि 

१ सकि स, खेल, 
मेला, जाद,ु 
चटके  

१ ददन सबमको  10,00०
।- 

५,०००
।- 

२,५००
।- 

७ ददनसबम   ५०,०००
।- 

२५,०००
।- 

१२,०००
।- 

८ देम्ख १५ 
ददनसबम। 

१,००,००
०।- 

५०,०००
।- 

२५,०००
।- 

१६ देम्ख ३० 
ददन सबम। 

१,५०,००
०।- 

७५,०००
।- 

३७,०००
।- 
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द्रष्टव्य: यस दफाको प्रयोजनको लार्ग म्जल्लाहरूको वगीकरण देहाय िमोम्जम 
हनुेछः-  

"क" वगिमा पने म्जल्लाहरू: नवलपरासी (वदिघाट ससु्ता पम्श्चम), 
रूपन्त्देही, कवपलवस्त,ुदाङ्ग, िााँके र िददिया 

"ख" वगिमा पने म्जल्लाहरू: पाल्पा, गलु्मी, अघािखााँची र प्यूठान 

"ग" वगिमा पने म्जल्लाहरू: रोल्पा र रूकुम (पूवि)  
 

३. ३० ददन भन्त्दा मार्थको सकि स, खेल, मेला, जाद,ु चटके र ववर्भन्न 
प्रदशिनीमा वटकटको व्यवस्था   अर्नवायि गनुिपनेछ। 

४. वट.भी. केवल नेटवकि को हकमा शलु्कको १ प्रर्तशत र र्डश वट.भी. को 
हकमा ररचाजि रकमको २ प्रर्तशतका दरले कर लाग्नछे।  
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अनसूुची–४ 

(दफा ७ साँग सबिम्न्त्धत) 
कृवष आयमा कर  

           

र्स.नं. आयको वगीकरण  करको दर 

1 घोवषत आय रू. ५,०0,000।– सबम छुट   

2 घोवषत आय रू. ५,०0,000।– भन्त्दा मार्थ 
रू.१०,०0,000।– सबम 

२%  

3 घोवषत आय रू. १०,०0,000।– भन्त्दा मार्थ 
रू.२०,०0,000।– सबम 

५%  

4 घोवषत आय रू.२०,०0,000।– भन्त्दा मार्थको हकमा पवहलो २० 
लाखसबम र्स.नं. ३ िमोम्जम वयसपर्छको २० लाखमा प्रर्तलाख २%, 
वयसभन्त्दा मार्थको जनुसकैु रकममा प्रर्तलाख ३% का दरले कर 
लाग्नेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा ८ साँग सबिम्न्त्धत) 
पयिटन शलु्क 

 

१. प्रदेश र्भत्रका आफ्नो स्वार्मववमा रहेका पयिटकीय स्थलहरूको प्रवेश 
शलु्कमा वटकट मूल्यको ५ प्रर्तशतका दरले पयिटन शलु्क लगाई असलु 
उपर गररनेछ । 
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अनसूुची–६  
(दफा ९ साँग सबिम्न्त्धत) 
प्राकृर्तक स्रोत शलु्क 

 

र्स.नं. वववरण इकाई 

दर 

तराईका 
म्जल्लाहरू 

पहाडका 
म्जल्लाहरू 

१ ढंुगा, र्गट्टी, िालवुा प्रर्त क्यूव वफट रू.१२।- रू.८।- 

२ माटो प्रर्त क्यूव वफट रू.३।- रू.१।- 

३ दहत्तर िहत्तर प्रर्त के.जी. रू.२।- रू.१।- 

यस अनसूुचीमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न तराईका म्जल्लाका स्थानीय 
तहसाँग र्समाना जोर्डएका भ-ुभागिाट पहाडी म्जल्लाका स्थानीय तहले प्राकृर्तक 
स्रोतको र्िक्री गदाि तराईका म्जल्लाको लार्ग तोवकएको दररेटका आधारमा गनुि 
पनेछ।   

आज्ञाले, 
राजेन्त्द्र थापा 
कानून सम्चव 

___________________________________________________________ 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालय  

 


