
 

विधेमक सॊख्मा: 
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   प्रदेश सबा 
   सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 

   धनगढी, कैरारी 



उद्दशे्म य कायण 

 

   

प्रदेश सयकाय, सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको अथथ सम्फन्धी प्रस्तािहरुराई कामाथन्िमन गनथ कय, गैय 
कय, सेिा शलु्क, दस्तयु य दण्ड जरयिाना रगाउन, रगाई याखेकोराई चार ुयाख्न, हेयपेय गनथ तथा 
याजस्ि प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था गनथ आिश्मक बएकोरे प्रस्ततु विधेमक ऩेश गनुथ 
ऩयेको हो। 

 प्रस्ततु विधेमकको व्मिस्थाफाट सिायी साधन कय, घयजग्गा यश्चजषे्डशन शलु्क, विऻाऩन 
कय, भनोयञ्जन कय, कृवि आमभा कय, प्राकृततक स्रोत कय, सेिा शलु्क, दस्तयु, ऩमथटन शलु्क य 
दण्ड जरयिानाको दय तथा दामया तनधाथयण गयी त्मस्तो कय रगाउने िा आॊश्चशक िा ऩूयै छुट ददन े
व्मिस्थाको साथसाथै याजस्ि प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था सभेत गरयएको छ। 

 

 

 

 

                        द्रष्टव्म् मो विधेमक अथथ विधेमक हो। 

 

                                                                        (झऩटफहादयु िोहया) 
आतथथक भातभरा तथा मोजनाभन्री 
सदूुयऩश्चिभ प्रदेश, धनगढी, कैरारी 
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सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायको अथथ सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाथन्िमन गनथ फनकेो विधेमक 
 
प्रस्तािना् प्रदेश सयकायको आतथथक ििथ २०७7/७8 को अथथ सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाथन्िमन गनथको 
तनतभत्त याजस्ि सॊकरन गने, कय घटाउने, फढाउने, छुट ददने तथा याजस्ि प्रशासन सम्फन्धभा आिश्मक 
कानूनी व्मिस्था गनथ िाञ्छनीम बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
१. सॊश्चऺप्त नाभ, विस्ताय य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "सदूुयऩश्चिभ प्रदेश आतथथक ऐन, २०७7" 

यहेको छ।  
  (२) मो ऐन सम्ित ्२०७7 सार साउन १ गतेदेश्चख सदूुयऩश्चिभ प्रदेशबय प्रायम्ब हनुेछ। 
२. घयजग्गा यश्चजषे्डशन शलु्क् (१) प्रदेशतबर घयजग्गा यश्चजषे्डशन रगामतको यश्चजषे्डशन गदाथ अनसूुची-१ 

फभोश्चजभ यश्चजषे्डशन  शलु्क, सेिा शलु्क य दस्तयु रगाइन ेय असरु उऩय गरयनेछ।  
  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ तोवकएको शलु्कको सॊकरन घयजग्गा रगामतको यश्चजषे्डशन 

गदाथका फखत सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे गनेछ।  
(३) घयजग्गा रगामतको यश्चजषे्डशन शलु्क यश्चजषे्डशन गदाथको फखतभा यश्चजषे्डशन ऩारयत गयी 

गयाई स्िातभत्ि प्राप्त गने व्मश्चिराई राग्नछे। 

(४) घयजग्गा यश्चजषे्डशन शलु्क प्रत्मेक कायोफायको तरखतभा उल्रेख बएको यकभ िा सो 
प्रमोजनको रातग तनधाथयण गरयएको न्मूनतभ यकभ भध्मे जनु फढी हनु्छ सो यकभभा राग्नेछ। 

(५) मस दपा फभोश्चजभ उठाएको यश्चजषे्डशन शलु्क स्थानीम विबाज्म कोिभा जम्भा गयी उि 
विबाज्म कोि भध्मेफाट साठी प्रततशतरे हनुे यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे स्थानीम सश्चञ्चत कोिभा याखी चारीस प्रततशतरे हनुे यकभ भातसक रुऩभा 
प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गयी सोको विियण सवहतको जानकायी आतथथक भातभरा तथा मोजना 
भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 (६) मस दपा फभोश्चजभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे घय जग्गा 
यश्चजषे्डशन ऩारयत गदाथको अिस्थाभा नेऩार सयकायरे तोकेको दयभा ऩूॉजीगत राबकय असूर गयी 
नेऩार सयकायरे तोकेको याजस्ि खाताभा जम्भा गनुथऩने छ। 

(७) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह तथा सयकायी तनकामराई घय, जग्गा िा 
घयजग्गा यश्चजषे्डशन गदाथ कुनै शलु्क राग्ने छैन। 

३. सिायी साधन कय् (१) प्रदेशतबर सिायी साधन दताथ य निीकयणका फखत अनसूुची-२ फभोश्चजभ 
सिायी साधन कय रगाई असरु उऩय गरयनेछ। 
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 स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रातग "सिायी साधन" बन्नारे इन्धन िा ऊजाथ प्रमोग गयी 
माश्चन्रक शश्चिफाट स्थर भागथभा चल्ने सिायी साधन जस्तै जीऩ, काय रहयी, ट्रक, फस ,भ्मान, 
तभतनफस, भोटयसाइकर, स्कुटय, अटोरयक्सा, टेम्ऩो, आददराई सम्झन ुऩछथ। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कय प्रदेश सयकायरे तोकेको तनकामरे सॊकरन गयी प्रदेश 
विबाज्म कोि खाताभा जम्भा गनेछ।  

(३) प्रदेशरे उऩदपा (२) फभोश्चजभ प्रदेश विबाज्म कोि खाताभा जम्भा बएको यकभको 
साठी प्रततशतरे हनुे यकभ प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा याखी चातरस प्रततशतरे हनुे यकभ भातसक रुऩभा 
गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकाको स्थानीम सश्चञ्चत कोिभा प्रत्मेक भवहना 
सभाप्त बएको १५ ददनतबर जम्भा गयी सम्फश्चन्धत स्थानीम तहराई सोको विियण सवहतको 
जानकायी ऩठाउनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभको फाॉडपाॉड यावष्डम प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आमोगरे तमाय 
गयेको सूर फभोश्चजभ प्रदेश रेखा तनमन्रक कामाथरमरे गनेछ। 

(५) सिायी साधन बएका व्मश्चिरे आफ्नो स्थामी ठेगाना िा फसाई सयाई गयेको स्थान िा 
योजगाय िा व्मिसामको तसरतसराभा तत्कार फसोफास गयेको स्थान िा कायोफाय दताथ यहेको स्थान 
यहेको प्रदेशको कामाथरम िा तोवकएको तनकामभा तोवकए फभोश्चजभ सिायी साधन दताथ गयी सिायी 
साधन कय फझुाउन ुऩनेछ। 

  (६) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩतन टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य विद्यतुीम 
रयक्साभा सिायी साधन कय सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे 
रगाउने य उठाउनछे। 

    

 ४. भनोयञ्जन कय् (१) प्रदेशतबर सञ्चातरत चरश्चचर घय, खेरकुद प्रततमोतगता, पन ऩाकथ , ऩाकथ , 
स्िीतभङ ऩूर, तडश्चजटर टेतरतबजन, साॉस्कृततक कामथक्रभ, कन्सटथ, नाटकघय, तबतडमो घय, तथमटय य 
भेरा भहोत्सि रगामतका भनोयञ्जन स्थर य वक्रमाकराऩभा अनसूुची-३ फभोश्चजभ भनोयञ्जन कय 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयनछे।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको भनोयञ्जन कयफाट उठेको यकभ भनोयञ्जन व्मिसाम सञ्चारक 
िा धनीरे कय उठाएको भवहनाबन्दा ऩतछको भवहनाको 25 गतेतबर सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा 
नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकाभा विियण सवहत जम्भा गनुथ ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे विबाज्म कोिभा याखी उि विबाज्म कोि भध्मेफाट साठी प्रततशतरे हनु 
आउने यकभ सम्फश्चन्धत स्थानीम सश्चञ्चत कोिभा याखी फाॉकी चारीस प्रततशतरे हनु ेयकभ भातसक 
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रुऩभा प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गयी सोको विियण सवहतको जानकायी आतथथक भातभरा तथा 
मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) मस दपा फभोश्चजभको कय प्रशासन गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे गनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोश्चजभको भनोयञ्जन कय सम्फन्धी अन्म कामथवितध आतथथक भातभरा 
तथा मोजना भन्रारमरे तनधाथयण गये फभोश्चजभ हनुेछ। 

५. विऻाऩन कय् (१) प्रदेशभा विऻाऩन साभग्री याखे िाऩत राग्ने विऻाऩन कय सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका 
िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे रगाउने य उठाउनेछ। 

(२) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे याखेका विऻाऩन साभग्रीभा विऻाऩन कय 
राग्ने छैन। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे विबाज्म कोिभा याखी उि विबाज्म कोि भध्मेफाट साठी प्रततशतरे हनु े
यकभ सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे आफ्नो सश्चञ्चत कोिभा 
याखी चारीस प्रततशतरे हनुे यकभ भातसक रुऩभा प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गयी सोको विियण 
सवहतको जानकायी आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) विऻाऩन कय असूर सम्फन्धी अन्म व्मिस्था गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकाको कानून फभोश्चजभ हनुछे। 

६. कृवि आमभा कय् (१) प्रदेशरे आफ्नो ऺेर तबरको कृवि आमभा अनसूुची–४ फभोश्चजभ कय 
रगाउनछे। 

(2) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कय प्रदेश सयकायरे तोकेको कामाथरमरे सॊकरन गयी प्रदेश 
सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया उल्रेख गरयएको बए ताऩतन अको व्मिस्था नबएसम्भ 
स्थानीम तहरे उऩदपा (१) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे विबाज्म कोिभा याखी उि विबाज्म कोि भध्मेफाट चातरस प्रततशतरे हनु े
यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे सम्फश्चन्धत स्थानीम सश्चञ्चत कोिभा 
याखी साठी प्रततशतरे हनुे यकभ भातसक रुऩभा प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गयी सोको विियण 
सवहतको जानकायी आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कयको प्रशासन सम्फन्धी कामथवितध आतथथक भातभरा तथा 
मोजना भन्रारमरे तनधाथयण गये फभोश्चजभ हनुेछ। 
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७. ऩमथटन शलु्क् प्रदेश आपैरे तनभाथण गयेको ऩमथटकीम स्थर, ऩमथटन व्मिसाम य ऩमथटकीम 
वक्रमाकराऩभा सेिाको रागत, सञ्चारन य सम्बाय खचथराई आधाय भानी अनसूुची–५ फभोश्चजभ 
ऩमथटन शलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ। 

८.  प्राकृततक श्रोत कय् (१) सॊघीम कानूनरे अन्मथा व्मिस्था गयेकोभा फाहेक प्राकृततक स्रोतभध्मे 
आफ्नो ऺेरतबर भाटो, ढुङ्गा, तगटी, फारिुा य दहत्तय फहत्तयको सॊकरनभा अनसूुची–६ फभोश्चजभ कय 
रगाई असरुउऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कय सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे सॊकरन गने िा गयाउनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे विबाज्म कोिभा याखी उि विबाज्म कोि भध्मेफाट साठी प्रततशतरे हनु े
यकभ सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे सश्चञ्चत कोिभा याखी फाॉकी 
चारीस प्रततशतरे हनु े यकभ भातसक रुऩभा प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गयी सोको विियण 
सवहतको जानकायी आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 (४) गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे आफ्नो ऺरेतबर भाटो, ढुङ्गा, 
तगटी, फारिुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनुथ अश्चघ प्रचतरत कानून फभोश्चजभ आिश्मक ऩने स्िीकृत 
िाताियणीम अध्ममन प्रततिेदन य कामथमोजना प्रदेश सयकायको सम्फश्चन्धत भन्रारम सभऺ ऩेश गनुथ 
ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभको स्िीकृत िाताियणीम अध्ममन य कामथमोजना प्राप्त बएभा 
प्रदेश सयकायको सम्फश्चन्धत भन्रारमरे  सॊघीम य प्रदेश कानूनको अधीनभा यही िाताियणभा 
प्रततकूर असय नऩने तथा सिथसाधायण जनताको वहत हनुे देखेभा गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकाराई त्मस्तो ऺेरभा भाटो, ढुङ्गा, तगटी, फारिुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनथ 
गयाउन आिश्मक शतथ तोकी िा नतोकी स्िीकृतत ददन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ स्िीकृतत प्राप्त बएभा गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा 
उऩभहानगयऩातरकारे त्मस्तो ऺेरभा भाटो, ढुङ्गा, तगटी, फारिुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनथ 
गयाउन सक्नछे।  

(७) प्रदेश सयकायरे गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे भाटो, ढुङ्गा, 
तगटी, फारिुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गदाथ अऩनाउन ुऩने कामथवितध फनाइथ जायी गनेछ य त्मस्तो 
कामथवितध गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकारे भाटो, ढुङ्गा, तगटी, फारिुा य 
दहत्तय फहत्तय सॊकरन गदाथ िा गयाउॉदा ऩारना गनुथ ऩनेछ। 

९.  सेिा शलु्क दस्तयु् प्रदेशरे सॊविधानको अनसूुची-६, ७ य ९ फभोश्चजभका ऺेर य तफिमभा आपूरे 
प्रदान गयेको सेिा तथा सवुिधा िाऩत सेिा शलु्क तथा दस्तयु रगाई उठाउन सक्नेछ। 
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१०. घय जग्गा यश्चजषे्डशन शलु्कको अन्तरयभ प्रशासन् (१) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया उल्रेख बए 
ताऩतन अको व्मिस्था नबएसम्भ सॊघीम आतथथक ऐन, २०७७ को दपा ३२ को व्मिस्था फभोश्चजभ 
नेऩार सयकायको सम्फश्चन्धत कामाथरमरे मस ऐनरे तनधाथयण गये फभोश्चजभको दय अनसुायको शलु्क, 
कय तथा दस्तयु रगामतको याजस्ि सॊकरन गनुथऩनेछ।   

११.  प्रदेश विबाज्म कोिको यकभ फाॉडपाॉड सम्फन्धभा् (१) प्रदेश विबाज्म कोि खाताभा जम्भा बएको 
याजस्ि यकभ तोवकएको दयभा विबाजन गयी प्रदेशको वहस्सा प्रदेश सश्चञ्चत कोिभा याखी स्थानीम 
तहको वहस्सा यावष्डम प्राकृततक श्रोत तथा वित्त आमोगरे तोकेको ढाॉचा य आधाय फभोश्चजभ 
सम्फश्चन्धत गाउॉऩातरका िा नगयऩातरका िा उऩभहानगयऩातरकाको सश्चञ्चत कोिभा जम्भा गरयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको याजस्ि फाॉडपाॉड प्रदेश रेखा तनमन्रक कामाथरम िा आतथथक 
भातभरा तथा मोजना भन्रारमरे तोकेको तनकामरे भातसक रुऩभा गनेछ। 

१२. दय घटाउन, फढाउन िा छुट ददन सक्ने्  (१) प्रचतरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩतन 
प्रदेश सयकायरे आिश्मकता अनसुाय मो ऐन य अन्म कानून फभोश्चजभ रगाइएका दस्तयु, शलु्क य 
कयको दय घटाउन, फढाउन िा त्मस्तो दस्तयु, शलु्क य कय आॊश्चशक िा ऩूणथ रुऩभा छुट ददन 
सक्नेछ। त्मस्तो दय घटाइएको, फढाइएको िा छुट ददइएको सूचना प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनुथ 
ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कयको दय घटाइएको, फढाइएको िा कुनै दस्तयु, शलु्क य कय 
आॊश्चशक िा ऩूणथ रुऩभा छुट ददइएको विियण प्रत्मेक ििथ आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
प्रदेश सबाभा ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ददइएको ऩूणथ िा आॊश्चशक कय छुट सवुिधाको कसैरे दरुुऩमोग 
गयेभा िा कुनै खास प्रमोजनको रातग छुट सवुिधाभा प्राप्त गयेको भारिस्त ुअन्म प्रमोजनभा प्रमोग 
गयेभा त्मसयी छुट ददइएको दस्तयु, शलु्क, भहसरु य कय यकभ असरु उऩय गयी सो यकभ फयाफय 
जरयिाना गरयनेछ। 

१३ सिायी साधन सम्फन्धी विशिे व्मिस्था: टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य विद्यतुीम रयक्साको दताथ, 
निीकयण य रुट इजाजत सम्फन्धभा प्रदेशरे स्थानीम तहसॊगको सभन्िमभा प्रदेशको सॊयचना भापथ त 
दताथ, निीकयण य रुट इजाजत सम्फन्धी अन्तरयभ व्मिस्था गनथ सक्नछे। 

१४. ब्माज, शलु्क, दस्तयु य थऩ दस्तयु छुट सम्फन्धी विशिे व्मिस्था: सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रचतरत प्रदेश 
कानून फभोश्चजभ प्रदेश सयकायराई फझुाउन फाॉकी आतथथक ििथ २०७५/७६ य आतथथक ििथ 
२०७६/७७ को कय सम्ित ्२०७७ सार असोज भसान्ततबर फझुाएभा सो िाऩत राग्ने ब्माज, 
शलु्क, दस्तयु य थऩ दस्तयु छुट हनुेछ। 
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१५. विियण ऩेश गने म्माद थऩ सम्फन्धी विशिे व्मिस्था: सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रचतरत प्रदेश कानून 
फभोश्चजभ फझुाउन फाॉकी विियण सम्ित ्२०७७ सार असोज भसान्तसम्भ फझुाउन सक्ने गयी म्माद 
थऩ गरयएको छ। 

१६. पभथ नविकयण सम्फन्धी विशिे व्मफस्था : कोतबड-१९ को कायणरे बएको फन्दाफन्दीको सभमभा 
पभथ नविकयण गने म्माद सभाप्त बई नविकयण गनथ नऩाएका तथा पभथ नविकयण गने म्माद सभाप्त 
बएका अन्म व्मिसामीहरुरे नविकयण दस्तयु फझुाई २०७७ सार असोज भसान्ततबर पभथ 
नविकयण गयेभा त्मसिाऩत राग्ने सफै प्रकायका जरयिाना य थऩ दस्तयु तभनाहा हनुेछ । 

१७.  कृवि आमभा कय छुट सम्फन्धी विशिे ब्मिस्था: 
    मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बएताऩतन विद्यभान वििभ ऩरयश्चस्थततराई दृवष्टगत गयी ऐनको दपा 

६ फभोश्चजभ कृवि आमभा राग्ने कय ऩूणथ छुट गरयएको छ। 
१८. ऩमथटन शलु्क छुट सम्फन्धी विशिे व्मिस्था्  
 मस ऐनभा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बएताऩतन आतथथक ििथ 2077/78 भा ऐनको दपा ७ 

फभोश्चजभको ऩमथटन शलु्क ऩूणथरुऩभा छुट ददइनेछ ।  

१9. प्रवक्रमा सयरीकयण िा फाधा अड्काउ पुकुिा गनथ सक्ने्  मस ऐनको कामाथन्िमनको क्रभभा हड्तार, 
दैिी प्रकोऩ, प्राकृततक विऩश्चत्तको कायणरे उल्रेश्चखत ऐनरे प्रदान गयेको कुनै सवुिधा उऩबोग गनथ 
नऩाउन े अिस्था तसजथना बएभा, कुनै जवटरता देश्चखएभा िा उल्रेश्चखत ऐन तथा मस ऐनको 
कामाथन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनथ गएभा प्रदेश आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
आिश्मकता अनसुाय अितध थऩ गनथ, प्रवक्रमा सयरीकयण गनथ िा कामाथन्िमनभा देश्चखएको फाधा 
अड्काउ पुकुिा गनथ सक्नेछ।  

20. तनदेश्चशका फनाउन सक्ने्  मो ऐनको अधीनभा यही आतथथक भातभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
आिश्मक कामथवितध िा तनदेश्चशका फनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दपा २ सॉग सम्फश्चन्धत) 
यश्चजषे्डशन शलु्क, सेिा शलु्क य दस्तयु 

क. घय जग्गा तथा अन्म यश्चजषे्डशन दस्तयु: 

तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अॊकभा  

भ.न.ऩा. 
ऺेरको दस्तयु 

उ.भ.न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु  

न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु 

गा.ऩा. 
ऺरेको 
दस्तयु 

१.  याश्चजनाभा, सट्टाऩट्टा य सगोल्नाभाको तरखत  
(क) याश्चजनाभा, सट्टाऩट्टा, य 

सगोरनाभाको तरखतको 
थैरी अॊकभा 

- ५% ४.५% २% 

(ख) साभवुहक आिास मोजना 
अन्तगथत तनतभथत बिन 
आिास इकाईको तरखतको 
थैरी अॊकभा 

- १% 0.5% 0.25% 

(ग) साभवुहक आिास मोजना 
अन्तगथत तनतभथत बिन 
सवहतको घयजग्गाको 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

- 3% 2% 1% 

२. छोडऩर 

(क)  दताथपायी (सॊमिु दताथिारा 
िीचको) तरश्चखतको थैरी 
अङ्कभा 

- २.२५% २% १% 

३.  हारैदेश्चखको िकसऩरको तरखत:  
हारैदेश्चखको िकसऩरको तरखतको थैरी अॊकभा 

(क)  फाजे, फज्मै, आभा, फाि,ु ऩतत, ऩत्नी, दाज,ु बाउज,ु बाइ, बाईिहुायी, दददी, फवहनी, छोया, छोयाफहुायी, छोयी, 
छोयीज्िाईँ, सास–ुससयुा, जेठाज,ु जेठानी, देिय, देउयानी, बततजा, बततजी, नातत, नाततनी, नाततनीफहुायी, काका, 
काकी, भाभा, भाइज्मू, बाञ्जा, बाञ्जी, ठूरो–फिुा, ठूरी आभा (फाफ ुतपथ का), आभाज,ु नन्द, सौता–सौता य 
एकै दाज ुबाईको छोया, छोयी, पूऩू य बदा बदै फीच। 

(अ) रु. १ राखसम्भको 
थैरी अॊकभा 

- १% १% ०.५% 
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तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अॊकभा  

भ.न.ऩा. 
ऺेरको दस्तयु 

उ.भ.न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु  

न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु 

गा.ऩा. 
ऺरेको 
दस्तयु 

(आ) रु. १ राखबन्दा 
भातथ जततसकैु थैरी 
अॊकभा 

- २.२५% २.२५% १.२५% 

(ख) अन्म िकसऩर य दानऩरको 
थैरी अॊकभा 

- १५% १५% 

 

१०% 

 

स्ऩष्टीकयण: 
सयकायी विश्व विद्यारम, सयकायी क्माम्ऩस÷करेज, साभदुावमक विद्यारम, साभदुावमक अस्ऩतार, नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तहका कामाथरम, स्थानीम तह, प्रदेश सयकाय तथा नऩेार सयकायको 
नाभभा प्राप्त हनुे दानऩरको तरखतभा कुनै दस्तयु राग्न ेछैन। 

४. अॊशिण्डा तथा अॊश बऩाईको तरखत 

अॊशिण्डा तथा अॊश बऩाईको तरखतभा 
(क)  रु.३० राखसम्भको थैरी 

अङ्कभा 
- ०.२% ०.२% ०.२% 

(ख) रु.३० राख बन्दा िढी रु. 
२ कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

- ०.३% ०.३% ०.३% 

(ग)  रु.२ कयोड बन्दा िढी रु. 
१० कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

- ०.४% ०.४% ०.४% 

(घ) रु. १० कयोड बन्दा 
भातथको थैरी अङ्कभा 

- ०.5% ०.5% ०.5% 

५. भानो छुवट्टएको य भानो जोतडएको तरखत 

 

 

(क) 
भानो छुवट्टएको प्रतत तरखत - रु.११,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

 

(ख) भानो जोतडएको प्रतत तरखत - रु.१२,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

६.  शिेऩतछको िकसऩरको तरखत 

शेिऩतछको िकसऩर/अष्टरोहको प्रतततरखत 
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तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अॊकभा  

भ.न.ऩा. 
ऺेरको दस्तयु 

उ.भ.न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु  

न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु 

गा.ऩा. 
ऺरेको 
दस्तयु 

(क) तीन ऩसु्तातबरको] - रु.६,०००।- रु.५,०००।- रु.२,०००।- 
(ख) तीन ऩसु्ताफावहयको  - रु.१२,०००।- रु.१०,०००।- रु.४,०००।- 

 

७. 
फन्धकीको तरखत 

दृवष्टफन्धकी, बोगफन्धकी, य 
रखफन्धकीको तरखतको 
थैरी अॊकभा 

- १.५% १.५% १.२५% 

 

८. 
अतधकायनाभा, भञ्जयुीनाभा य 
अश्चख्तमायनाभाको तरखत 

अतधकायनाभा, भॊजयुीनाभा य 
अश्चख्तमायनाभाको तरखत 

- रु.२,०००।- रु.२,०००।- रु.२,०००।- 

 

९. 
 

कऩारी तभसकु य 
कयायनाभाको तरखत  
दाखीर खायेज नहनु ेकऩारी 
तभसकु य कयायनाभाको 
प्रतत तरखत 

- १% १% १% 

 गठुी स्थाऩना तरखत िाऩत 
(गठुी दताथ) 

- 

रु.६००।- रु.५००।- रु.४००।- 

घय फहार तरखत िाऩत 
ऩवहरो भवहनाको फहार 
यकभको 

- 

५% ४% ३% 

परोऩबोग (मजु ुफु्रक्टी) - रु.१,०००।- रु.७००।- रु.५००।- 
शेि ऩतछको फकसऩर 
सॊशोधन िा यद्द गदाथ 

 

क. शतथ सॊशोधन 
- रु.१,५००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

ख. फकसऩर यद्ध 
- रु.२,०००।- रु.१,५००।- रु.१,०००।- 

अन्म तरखत  

क. यकभ खरेुकोभा - ३% २% १% 
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तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अॊकभा  

भ.न.ऩा. 
ऺेरको दस्तयु 

उ.भ.न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु  

न.ऩा. ऺरेको 
दस्तयु 

गा.ऩा. 
ऺरेको 
दस्तयु 

ख. यकभ नखरेुकोभा - रु.७,०००।- रु.५,०००।- रु.३,०००।- 
ख. सेिा शलु्क 

 

सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
१. तरखत यश्चजषे्ट«शनको रातग डोय भाग गने तनिेदनभा डोय शलु्क 

तरखत यश्चजषे्ट«शनको रातग डोय भाग गने तनिेदनभा डोय दस्तयु: 
(क) 

तयाई ऺेरभा  
- रु.२०,०००।

- 
रु.१५,०००।
- 

रु.७,०००।- 

(ख) 
अन्म ऺरेभा 

- रु.१५,०००।
- 

रु.१०,०००।
- 

रु.६,०००।- 

 

२.  
वित्तीम तधतो 
नेऩार याष्ड फैंकफाट वित्तीम कायोिाय गनथ स्िीकृतत प्राप्त फैंक, वित्तीम तथा सहकायी सॊस्था एिॊ अन्म 
सॊस्थाहरुरे ददने कजाथको तधतोफन्धक िा दृवष्टफन्धक तरखतभा 

(क) रु. १,००,०००।– सम्भको 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

- रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

(ख) रु. १,००,०००।– बन्दा 
फढी रु. ५,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

(ग) रु. ५,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.१०,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.२,०००।– रु.२,०००।– रु.२,०००।– 

(घ) रु.१०,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.२०,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.२,५००।– रु.२,५००।– रु.२,५००।– 

(ङ) रु.२०,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.५०,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.५,०००।– रु.४,५००।– रु.४,०००।– 
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सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
(च) रु. ५०,००,०००।– बन्दा 

फढी रु. १,००,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.२५,०००।
– 

रु.२२,०००।
– 

रु.२०,०००।– 

(छ) रु १,००,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.२,००,००,०००।– 

सम्भको थैरी अङ्कभा 

- 

रु.३०,०००।
– 

रु.२८,०००।
– 

रु.२५,०००।– 

(ज) रु २,००,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.५,००,००,०००।– 

सम्भको थैरीभा अङ्कभा 

- 

रु.४०,०००।
– 

रु.३८,०००।
– 

रु.२५,०००।– 

(झ) रु ५,००,००,०००।– बन्दा 
फढी रु.२०,००,००,०००।– 

सम्भको थैरीभा अङ्कभा 

- 

रु.५०,०००।
– 

रु.४५,०००।
– 

रु. 
४०,०००।– 

(ञ) रु.२०,००,००,०००।– 
बन्दा िढी जततसकैु थैरी 
अङ्कभा 

- 

रु.१,००,००
०।– 

रु.9०,०००।
– 

रु.8०,०००।– 

 

३.  
रीज 

सयकायी जग्गा तरजभा उऩरव्ध गयाउने्   
सयकायी जग्गा दताथ तथा तरजभा उऩरव्ध गयाउने सम्फन्धी कामथनीतत, २०७१ को अनसूुची– १ 
अनसुायको दस्तयु राग्नेछ । 

 

४. 
 

जग्गाधनी दताथ शे्रस्ताको प्रतततरवऩको रातग (वटकट फाहेक) प्रतत ऩजुाथ 
(क) तयाई ऺेर 

- रु.७००।
– 

रु.५००।– रु.२००।– 

(ख) अन्म ऺरे  
- रु.५००।

– 

रु.३००।– रु.१००।– 

 नोट् जनुसकैु प्रमोजनको रातग प्रतततरवऩ तरॉदा सभेत राग ुहनेुछ। 

५. दाश्चखर खायेज शलु्क 

(क) कयाय अनसुाय तरखत ऩारयत 
गनथ ठह¥माएको पैसरा िा 

- 

५% 

 

४.५% 

 

 

२% 
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सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
तभराऩर अनसुायको दाश्चखर 
खायेज गदाथ 

(ख) अन्म तभराऩर (अॊश य 
अऩतुारी फाहेक) को दाश्चखर 
खारयज गदाथ 

- 

२.७५% २.२५% 
१% 

 

(ग) फैंक विश्चत्तम सॊस्था िा 
सहकायी सॊस्थाफाट कजाथ 
प्रिाह गदाथ तरएको तधतो 
तरराभ गदाथ व्मश्चिरे सकाय 
गयी फैक तथा वित्तीम 
सॊस्थाको ऩरानसुाय व्मश्चिको 
नाउभा दा.खा. गदाथको थैरी 
अङ्कभा 

- 2% 1.75% 1% 

(घ) फैंक वित्तीम सॊघ िा सहकायी 
सॊस्थाफाट कजाथ प्रिाह गदाथ 
तरएको तधतो तरराभ गदाथ 
व्मश्चिरे सकाय नगयी 
ऋणीकै नाभफाट िैक वित्तीम 
सॊस्था िा सहकायी सॊस्थारे 
आऩm्नो नाॉउभा दाश्चखर 
खायेज गदाथ प्रतत तभतसर 

- 

रु.7,०००।- 
 

 

रु.6,०००।- 
 

 

रु.४,०००।- 
 

 

(ङ) फैंक, वित्तीम सॊस्था िाॊ 
सहकायी सॊस्थारे कजाथ प्रिाह 
गदाथ तरएको तधतो तरराभभा 
फैंक िा सॊस्था आपैरे सकाय 
गयेऩतछ सम्फश्चन्धत ऋणीराई 
नै वपताथ गदाथ ऩारयत गने 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

- २% २% १% 
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सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
(१) बतूभसधुाय 

कामाथरमफाट जग्गा 
फाॉडपाॉड बई दा.खा. 
हनु आॉउदा प्रतत तभतसर 

- रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

(२) अदारत िा न्मावमक 
तनकामको ऩैmसरा 
फभोश्चजभ तरराभ िढािढ 
गयी दाश्चखर खायेज गदाथ 
प्रतत तभतसर 

- रु.३,०००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(च) शिेऩतछको िकसऩरको दाश्चखर खायेज 

 (अ) तीनऩसु्ता तबरको बए सफै ऺेरका रातग अॊशफण्डा सयह 

 (आ) तीनऩसु्ता फावहयको बए 
(थैरी अॊक)भा 

सफै ऺेरका रातग याजीनाभा सयह 

६. 
 

ना
भस

ायी
 

(क) तीन ऩसु्ता 
तबरको 
नाभसायी गदाथ 

- रु.१,२००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(ख)तीन 
ऩसु्ताबन्दा 
फावहयको 
नाभसायी गदाथ 

- रु.३,५००।- रु.३,५००।- रु.२,०००।- 

७. 

हार
 स

ावि
क

 

ऩनु् नाऩजाॉच 
ऩतछको शे्रस्ता 
हार साविक 
तथा अद्याितधक 
गदाथ प्रतत 
तभतसर 

- रु.४००।- रु.३००।- रु.१००।- 
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सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
८. 

घय
 क

ाम
भ शे्रस्ता ऩूजाथभा 

घय जनाउन े
प्रतत तनिेदनभा 

- रु.२,५००।- रु.२,५००।- रु.१,०००।- 

९. 

स ॊश
ोध
न 

दस्
तयु

 

भारऩोत ऐन 
२०३४ को 
दपा ७(३) 
अनसुायको 
विियणभा 
सॊशोधन गनुथ 
ऩदाथ प्रतत तभतसर 

- रु.३००।- रु.२००।- रु.१००।- 

१०. 

योक्क
ा द

स्त
यु 

क) तरखत 
यश्चजषे्डशन 
बएकोभा (थैरी 
अङ्क जततसकैु 
बएऩतन) 

- नराग्ने] नराग्ने] नराग्ने] 

 ख) तरखत 
यश्चजषे्डशन 
नहनुभेा 
(अ) 
रु.१,००,०००
। सम्भको 
ऋण अङ्कभा 

- रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

(आ)  
रु.१,००,०००
। बन्दा िढी 
रु.५,००,०००
। सम्भ 

- 

रु.७००।- रु.५००।- रु.३००।- 
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सी.नॊ
. 

विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
उ.भ.न.ऩा. 

ऺरेको दस्तयु 
न.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
गा.ऩा. ऺरेको 

दस्तयु 
(इ) रु. ५ 

राख बन्दा 
फढी 
जततसकैु 
ऋण अॊकभा 

- 

रु.८००।- रु.७००।- रु.५००।- 

(ई) ऋण अङ्क 
नखरेुकोभा 

- रु.४,०००।- रु.३.०००।- रु.२,०००।- 

 

ग. विविध् 
१. अतधकायनाभा य शिेऩतछको फकसऩर तरखत फाहेक अन्म सफै प्रकायको तरखतभा थैरी अॊक 

अतनिामथ खरुाउन ुऩनेछ। 

२. जरविद्यतु उद्योग, श्चचमा खेती, कपी खेती, कऩास खेती, ऩषु्ऩ व्मिसाम, तयकायी खेती, ऩशऩुॊऺीऩारन, 

अरैंची खेती, जतडफटुी खेती एिॊ परपूर उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको तरखत ऩारयत गदाथ 
राग्न ेयश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩचहत्तय प्रततशत छुट हनुेछ। तय, त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत 
बएको ऩाईएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय 
जरयिाना गनुथ ऩनेछ। 

३. साभवुहक खेती मोजना अन्तगथत कृवि उत्ऩादन फढाउन ेउद्देश्मरे व्मश्चिहरू तभरी जग्गाको चक्रा 
तभराई खेती गने उद्योग खोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा तरखत ऩारयत बएभा सो भा राग्न े
यश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩचहत्तय प्रततशत छुट हनुेछ। तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको 
ऩाईएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना 
गनुथ ऩनेछ । 

४. सूती, गडु्खा, ऩानऩयाग य भददयाजन्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनथ उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको तरखत ऩारयत गदाथ राग्न े यश्चजषे्डशन दस्तयुभा 
ऩचास प्रततशत छुट हनुेछ। तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको ऩाईएभा भारऩोत 
कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनुथ ऩनेछ। 

५. (क) कृवि ऋण, फीभा सॊस्थान, फीभा सतभततफाट स्िीकृतत प्राप्त फीभा कम्ऩनी, विश्वविद्यारम, फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थाहरूरे आफ्ना फहारिारा कभथचायीहरूराई सेिा सतथफभोश्चजभ ददन ेऋण सवुिधाको 
तधतो फन्धक तरखत ऩारयत गदाथ यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट हनुेछ। तय सेिा शलु्क रु. १०००।– 

राग्नेछ। 

(ख) कभथचायी सञ्चमकोि तथा नागरयक रगानी कोिरे तनमतभत फचत जम्भा गने आफ्ना 
सञ्चमकताथहरूराई ऋण सवुिधा उऩरव्ध गयाउॉदा तरने तधतोको तधतो फन्धक तरखत ऩारयत गदाथ 
यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट हनुेछ। तय सेिा शलु्क रु. ५००।– राग्नेछ। 
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६. (क) सहकायी ऐन, २०४८ िभोश्चजभ दताथ बै सॊचारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरूरे आफ्ना शमेय 
सदस्महरु विच ऋण रगानी-प्रिाह गदाथ तीस राख रुऩैमाॉसम्भको थैरी अॊकभा योक्का दस्तयु 
फाहेक सेिा शलु्क छुट हनुछे। सो बन्दा भातथको थैरी अॊकभा खण्ड ख. सेिा शलु्क भहरको 
तस.नॊ. २ िभोश्चजभको सेिा शलु्क राग्न ेछ। 

(ख)  फैंवकङ्ग तथा विश्चत्तम व्मिसाम य फीभा व्मिसाम गने एकै प्रकृततका तनकामहरू एक आऩसभा 
गातबन चाहेभा गातबन ेसॊस्थाहरूरे सो प्रमोजनका रातग घयजग्गाको एकतरत गदाथ सॊशोधन दस्तयु 
फाहेक अन्म दस्तयु राग्न ेछैन। 

७. जनआन्दोरन ऩवहरो, दोश्रो य भधेश आन्दोरभा सहादत प्राप्त गयेका शवहदका आश्चश्रत ऩतत, ऩश्चत्न, 

छोया य छोयी तथा भाता–वऩताको नाभभा स्िातभत्ि प्राप्त हनुे गयी ऩारयत हनुे तरखतभा मस ऐन 
फभोश्चजभ राग्ने सफै प्रकायको दस्तयु य शलु्क ऩूणथ रूऩभा छुट हनुेछ। 

८. अऩाङ्गता बएका व्मश्चि, दतरत एॊि वऩछतडएका जाती बनी स्थानीम तनकामफाट प्रभाश्चणत बएको 
तसपारयस िा अतधकारयक प्रभाणको आधायभा ततनीहरूको नाभभा स्िातभत्ि प्राप्त हुॉदा मस ऐन 
फभोश्चजभ असरु गरयन ेघय जग्गा यश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ । 

९. (क) भवहरा, सत्तयी ििथ बन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नािारकको नाभभा जनुसकैु 
प्रकायफाट स्िातभत्ि प्राप्त हनुे गरय ऩारयत हनुे तरखतभा मस ऐन फभोश्चजभ रगाइएको यश्चजषे्डशन 
दस्तयुभा ऩच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ। तय एकर भवहराको हकभा बने ऩैततस प्रततशत छुट 
हनुेछ। 

      

     फझाङ, फाजयुा, अछाभ य दाच ुथरा श्चजल्राका सदयभकुाभ फाहेकका साविकका गाउॉ विकास 
सतभततको हकभा ५०% छुट हनुेछ। 

(ख)  हार ऩतत िा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहेको घय जग्गाको स्िातभत्ि ऩरयितथन गयी ऩतत–ऩत्नी 
दिैुको सॊमिु स्िातभत्िको रुऩभा तरखत गनथ चाहेभा सो सॊगोरनाभाको तरखतभा रु.१००।– 

भार यश्चजषे्डशन दस्तयु राग्नछे। 

(ग)  १०० जना बन्दा फढी व्मश्चिराई प्रत्मऺ योजगायी ददने उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना गनथ 
िा विस्ताय गनथका रातग जग्गा खरयद गदाथ राग्न े यश्चजषे्डशन दस्तयुको तरखतभा ५०% छुट 
ददइनेछ । तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट 
बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनुथ ऩनेछ। 

१०. बतूभवहन भिु कभैमा य भूि हतरमा ऩरयिायरे सहतुरमत ऋण य अनदुान प्राप्त गयी खरयद गयेको 
जग्गाको तरखत ऩारयत गदाथ राग्न े यश्चजषे्डशन दस्तयु, सेिा शलु्क य योक्का दस्तयु ऩूणथ रूऩभा छुट 
हनुेछ। 

११. फैक, विश्चत्तम एिॊ सहकायी सॊघ िा सॊस्था य अदारतफाट बई आएको तभराऩर अनसुाय दाश्चखर 
खायेज गनुथऩदाथ सेिा दस्तयु असरु गने प्रमोजनको रातग तोवकएको कामाथरमरे यश्चजषे्डशन प्रमोजनको 
रातग तोकेको न्मूनतभ भूल्म य तभराऩर िा फैक, विश्चत्तम एिॊ सहकायी सॊघ सॊस्थाको ऩरभा उल्रेख 
बएको भूल्म भध्मे जनु फढी हनु्छ सोहीराई कामभ गनुथऩनेछ। 

१२. प्रदेश सयकायरे चाहेभा धातभथक तथा साभाश्चजक वहतका तनतभत्त स्थावऩत नेऩारभा दताथ बएका सॊघ 
सॊस्था िा तनकामरे आफ्नो नाउभा तनशलु्क रुऩभा प्राप्त गने जग्गाको तरखत ऩारयत गदाथ ऩचास 
प्रततशत यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट ददन सक्नेछ। 
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१३. 
भारऩोत य नाऩी कामाथरमको शे्रस्ता सधुाय, पतनथचय, भभथत सम्बाय, तनभाथण एिॊ अन्म रश्चजवष्टक 
सऩोटथको रातग प्रदेश सयकायरे उऩमिु ठहमाथएको यकभ सम्फश्चन्धत भारऩोत कामाथरमराई प्रदान 
गनथ सक्नेछ। 

१४. मो ऐन रागू हुॉदाका िखत नेऩार सयकायिाट घोिणा बएका िा मस ऩतछ घोिणा हनु े
नगयऩातरकाको हकभा त्मस्ता नगयऩातरकाको नाभ य ऺेर तनधाथयण गयी नेऩार सयकायरे नेऩार 
याजऩरभा सूचना प्रकाश्चशत गयेको तभतत देश्चख मस अनसूुची िभोश्चजभको घय जग्गा यश्चजषे्डशन दस्तयु 
य सेिा शलु्क राग्नेछ। 

१५. सहकायी ऐनको दपा ५ अन्तगथत दताथ बएका सहकायी सॊस्थाहरूरे सॊस्थाको प्रमोजनको रातग भार 
ऩहाडी ऺेरभा २ योऩनी, तयाई य तबरी भधेशभा ३ कठ्ठासम्भ जग्गा य बिन खरयद गदाथ राग्न े
यश्चजषे्डशन दस्तयु, सहकायी विबागको तसपारयसभा राग्न ेयश्चजषे्डशन दस्तयु ऩूणथ रुऩभा छुट हनुेछ, तय 
त्मस्ता सहकायी सॊस्थारे यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट सवुिधाभा खरयद गयेको जग्गा तथा बिन सॊस्था 
गातबएको िा विघटन बएको अिस्थाभा िाहेक विवक्र गयेभा ऩवहरे छुट ददएको यश्चजषे्डशन दस्तयु 
असूर उऩय गरयनेछ। 

१६. विविधको क्रभसॊख्मा ८, ९, १० य ११ फभोश्चजभ छुट ददॉदा एकै व्मश्चिराई एकबन्दा फढी आधायभा 
छुट ऩाउने बएभा सिैबन्दा फढी कुनै एकभार छुट ददइने छ। 

१७. एउटै कायोिायफाट ५० राख रुऩैमाॉ िा सोबन्दा भातथको घय िा जग्गा खरयद विक्री गदाथ के्रतारे 
फैठकफाट बिुानीको रातग मोग्म (गडु पय ऩेभेन्ट) बनी छाऩ रागेको चेकको पोटोकऩी ऩेश 
गयेऩतछ िा विके्रताका नाभभा फैंकभा यहेको खाताभा यकभ जम्भा गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी 
ऩेश गयेऩतछ भार भारऩोत कामाथरमरे तरखत ऩारयत गनेछ। 

१८. ऩतत ऩत्नीको सॊमिु नाभभा ऩारयत हनु ेतरखतभा भवहरा सयह यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट ददईनेछ । 

१९. तीनऩसु्ता तबर छोयी िा नाततनीहरूभा सॊमिु नाभसायी बई दताथपायी गदाथ क्रभसॊख्मा २ भा 
उश्चल्रश्चखत छोडऩरको दययेटको आधा शलु्क राग्नछे। 

२०. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह अन्तगथत कुनै एक तनकामको नाभभा यहेको जग्गा 
अको कुनै तनकामको नाभभा यश्चजषे्डशन िा दाश्चखर खायेज गनुथ ऩदाथ यश्चजषे्ट«शन दस्तयु तथा सेिा 
शलु्क राग्ने छैन। 

२१. कुनै व्मश्चिको स्िातभत्िभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहको कुनै 
तनकामराई तन्शलु्क रूऩभा प्राप्त बएभा िा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहको िा 
कुनै ऩतन तनकामरे खरयद गयी तरएभा सोभा यश्चजषे्डशन दस्तयु तथा सेिा शलु्क राग्न ेछैन। 

२२. िैदेश्चशक योजगायीिाट फैंवकङ्ग प्रणारी भापथ त येतभट्यान्स प्राप्त बएको फैंकको प्रभाश्चणत कागजातको 
आधायभा त्मस्तो येतभट्यान्सिाट खरयद हनुे जग्गाको तरखतभा ऩच्चीस प्रततशत यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट 
ददइनेछ। 

२३. मस ऐनको वितबन्न दपाहरुभा नगयऩातरका बनी उल्रेख गरयएको बए ताऩतन सो शब्दरे उऩ 
भहानगयऩातरका तथा भहानगयऩातरका सभेतराई जनाउनेछ।   
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अनसूुची-२ 

(दपा ३ सॊग सम्फश्चन्धत) 
सिायी साधन कय 

(क) सिायी साधन कय 
१. तनजी सिायी साधनभा देहाम फभोश्चजभ सिायी साधन कय राग्नछे:- 

सिायीको वकतसभ 

(क) काय, श्चजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस िाविथक कय दय 
(अ) १००० सी.सी सम्भ रु. १९,०००।– 

(आ) १००१ देश्चख १५०० सी.सी सम्भ रु. २१,०००।– 

(इ) १५०१ सी.सी. देश्चख २००० सी.सी. सम्भ रु. २३,०००।– 

 (ई) २००१ सी.सी. देश्चख २५०० सी.सी. सम्भ रु. ३२,०००।– 

 (उ) २५०१ सी.सी. देश्चख २९०० सी.सी. सम्भ रु. ३७,०००।– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देश्चख भातथ सफै रु. ५३,०००।– 

(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी उऩकयण य तभनीवटऩय 
(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी 
उऩकयण 

रु. ३५,०००।– 

(आ) तभनीवटऩय रु. २५,०००।– 

(ग) टे्रक्टय य ऩािय वटरय 
    (अ) टे्रक्टय रु.4,०००।– 

    (आ) ऩािय वटरय रु.१०००।– 

(घ) तभतनट्रक÷तभतनफस रु.२0,०००।– 

(ङ) ट्रक÷फस रु.३0,०००।– 

(च) भोटय साइकर 

(अ) १२५ सी.सी. सम्भ  रु. २,५००।– 

(आ) १२६ देश्चख २५० सम्भका] रु. ४,५००।– 

(इ) २५१ देश्चख ४०० सी.सी. सम्भ रु. ८,0००।– 

(ई) ४०१ सी.सी. य सो देश्चख भातथ रु. 9,०००।– 

२. बाडाभा दताथ बएका सिायी साधनभा देहाम फभोश्चजभ सिायी साधन कय राग्नछे:- 
सिायीको वकतसभ 

(क) काय, श्चजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस िाविथक कय दय 
(अ) १३०० सी.सी.सम्भ                 रु.८,०००।– 

(आ) १३०१ सी.सी. देश्चख २००० सी.सी. सम्भ रु.१०,०००।– 

(इ) २००१ सी.सी.देश्चख २९०० सी.सी.सम्भ रु.११,०००।– 

(ई) २९०१ सी. सी. देश्चख ४००० सी.सी. सम्भ रु.१३,०००।– 

(उ) ४००१ सी.सी. य सोबन्दा भातथ सफै रु.१५,०००।– 
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(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी 
उऩकयण  

रु.१५,०००।– 

(ग) टे्रक्टय रु.१,५००।– 

(घ) ऩािय वटरय रु.1,0००।– 

(ङ) तभनीट्रक, तभनीफस रु.१0,०००।– 

(च) तभनी वट्रऩय रु.१2,०००।– 

(छ) ट्रक, फस रु.१6,०००।– 

३.  तऩसीरभा उल्रेख बएका सिायी साधनहरूराई बाडाभा दताथ बएका सिायी साधनभा राग्न ेसयह 
कय राग्ने छ:- 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायको नाउॉभा दताथ बएका, 
(ख) गाउॉऩातरका, नगयऩातरका य श्चजल्रा सभन्िम सतभततको नाउॉभा दताथ बएका  

४. तफद्यतुीम भाध्मभद्वाया सञ्चातरत सिायी साधनभा सिायी साधन कय राग्ने छैन। ऩेट्रोतरमभ ऩदाथथ 
फाहेक अन्म इन्धनद्वाया सञ्चारन हनु ेसिायी साधनभा भातथ दपा १ य २ फभोश्चजभ राग्न ेसिायी 
साधन कयभा फीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

५. सरुु ऩैठायी तभततरे एक ििथबन्दा कभ अितध बएभा दाभासाहीरे सिायी साधन कय कट्टा 
गरयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा यहेका सिायी साधनभा मस्तो कय राग्ने छैन। 

६. सिायी साधन तफग्रकेो िा अन्म कुनै कायणफाट सो सिायी साधन चराउन नऩाएको बनी प्रदेश 
सयकायरे ठहमाथएको कुनै व्मश्चि िा सॊस्थाको नाभभा दताथ बएको सिायी साधनराई सिायी 
साधन कय राग्ने छैन। 

७. उत्ऩादनका तभततरे ऩन्र ििथबन्दा ऩयुाना सिायी साधनहरूराई राग्न ेसिायी साधन कयभा चौध 
ििथबन्दा फढीको प्रत्मेक ििथका रातग ऩाॉच प्रततशतका दयरे थऩ गयी सिायी साधन कय राग्नछे 
। तय मस्तो थऩ गरयएको यकभ सिायी साधनको रातग तोवकएको अतधकतभ कय यकभबन्दा 
फढी हनु ेछैन। 

८. बाडाका फस, तभनीफस तथा भाइक्रोफसका सिायी साधनरे विद्याथीराई सहतुरमतको रूऩभा बाडाभा 
छुट ददएफाऩत त्मस्ता सिायी साधनका धनीरे ततनुथ ऩने सिायी साधन कयभा साठी प्रततशत छुट 
ऩाउनछेन।् 

९. जनुसकैु सिायी साधनका धनीरे चाहेभा राग्न े सिायी साधन कय प्रचतरत दयका आधायभा 
एकभषु्ठ रुऩभा ऩाॉच ििथसम्भका रातग एकैऩटक बिुानी गयी निीकयण गयाउन सक्नेछन।् 
मसयी अतग्रभ रूऩभा ऩाॉच फिथको सिायी साधन कय एकभषु्ट फझुाई निीकयण गयाएभा राग्न े
सिायी साधन कयभा ऩन्र प्रततशत छुट हनुेछ। 

१०. सािथजतनक सॊग्रहारमभा प्रदशथनीका रातग याश्चखएका फीस ििथबन्दा ऩयुाना सिायी साधनराई 
िाविथक ततनुथऩने सिायी साधन कय राग्न ेछैन। 

११. दपा १ य २ भा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩतन दभकर, एम्फरेुन्स तथा शि िाहनराई 
सिायी साधन कय राग्ने छैन। 

१२. सिायी साधन खरयद गदाथ सम्फश्चन्धत सिायी साधन के्रतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भार 
तफके्रताराई यकभ बिुानी गनुथ ऩनेछ। 
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१३. मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩतन अऩाङ्गता बएका व्मश्चिरे प्रमोग गनथ तभल्न े
गयी फनाईका १५० सी.सी. सम्भका स्कूटयभा सिायी साधन कय  राग्ने छैन। 

१४. प्रदेशभा हार सञ्चारनभा यहेका ऩयुाना ट्रकराई प्रदेशभा नै फन्द कन्टेनयको रूऩभा रूऩान्तयण 
गनथ तनिेदन ददने सिायी साधनका धनीराई तनजरे फझुाउन ुऩने सिायी साधन कय िाऩत ऩचास 
हजाय रुऩैमाॉ िा चाय ििथको सिायी साधन कय िाऩत हनु आउने यकभभध्मे जनु घटी हनु्छ सो 
फयाफयको यकभ छुट ददइनछे।  
तय मस्तो छुट सवुिधा दश ििथ बन्दा ऩयुाना ट्रकहरूराई ददइने छैन। 

१५. सािथजतनक मातामातका रूऩभा सञ्चारन गने गयी दताथ बएका प्रा.तर. कम्ऩनीहरूरे सॊचारन गने 
सािथजतनक फसहरूरे ततने सिायी साधन कयभा ऩच्चीस प्रततशत छुट ददईनेछ। 

१६. ढुिानी कामथ सॊचारन गने गयी दताथ बएका प्रा.तर. कम्ऩनीहरूरे सञ्चारन गने १० टन बन्दा 
भातथका फन्द कन्टेनय य ठूरा ट्रकहरूरे ततने सिायी साधन कयभा ऩच्चीस प्रततशत छुट 
ददईनेछ। 

१७. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे जपत गयी तरराभ तफक्री गयेको सिायी साधनभा 
सो तभतत बन्दा अगातडको अितधको मस्तो कय राग्न ेछैन। 
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अनसूुची-३ 

(दपा ४ सॊग सम्फश्चन्धत) 
भनोयञ्जन कय 

 

तस.नॊ. विियण भनोयञ्जन कयको दय 

१ चरश्चचर प्रदशथन गदाथ  प्रतत वटकट ३% 

२. कन्सटथ, नाटकघय, तबतडमो घय, तथमटय, स्िीतभङ ऩरु, ऩाकथ , 
पनऩाकथ भा प्रतत वटकट 

३% 

३. भेरा भहोत्सि, साॊस्कृततक प्रदशथन, खेरकुद प्रततमोतगताभा प्रतत 
वटकट 

३% 

४. तडश्चजटर तथा एनारग टेतरतबजनको जडानभा प्रतत ग्राहक रु ५०।- 
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अनसूुची-४ 
(दपा ६ सॉग सम्फश्चन्धत) 

कृवि आमभा कय 
१= कृवि ऺेरफाट प्राप्त आमभा राग्न ेकय 

 फाविथक आमको ितगथकयण कयको दय 

(क) कूर आम रु. १0,00,000 सम्भ कय नराग्न े

(ख) कूर आम रु. १0,00,001 देश्चख 
२०,00,000 सम्भ 

रु ५,०००।- 

(ग) कूर आम रु. २०,00,001 देश्चख 
४0,00,000 सम्भ 

रु १०,०००।- 

(घ) कूर आम रु. ४०,00,001 देश्चख 
१,०0,00,000 सम्भ 

रु २५,०००।- 

(ङ) कूर आम रु. १,००,००,००१ देश्चख 
५,०0,00,000 सम्भ  

कूर आमको १% 

(r) कूर आम रु. ५,००,००,००० बन्दा भातथ 

 

 

 

कूर आमको २% 

 

२= फाॉझो यहेको खेती मोग्म जतभनभा राग्न ेकय (अब्फर य दोमभ जग्गाभा भार) 

तस नॊ फाॉझो जतभनको ऺरेपर फाविथक कयको दय 

(क) तयाई ऺेरभा  

 अ) १० कठ्ठादेश्चख  १ तफगाहा सम्भ रु १,०००।- 

 आ) १ तफगाहादेश्चख २ तफगाहा सम्भ रु २,०००।- 

 इ) २ तफगाहादेश्चख ५ तफगाहा सम्भ रु १०,०००।- 

 ई) ५ तफगाहाबन्दा भातथ रु २५,०००।- 

(ख) अन्म ऺरेभा  
 अ) १० योऩनीदेश्चख २० योऩनीसम्भ रु ५,००।- 
 आ) २० योऩनीदेश्चख ३० योऩनीसम्भ रु १,०००।- 
 इ) ३० योऩनीबन्दा भातथ रु २,०००।- 
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अनसूुची-५ 
(दपा ७ सॉग सम्फश्चन्धत) 

ऩमथटन शलु्क 

 

१. वितबन्न ऩमथटवकम स्थरहरुको प्रिेश शलु्कभा प्रततवटकट दश प्रततशतका दयरे ऩमथटन शलु्क 
असरु उऩय गरयनेछ। 
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अनसूुची-६ 

(दपा ८ सॉग सम्फश्चन्धत) 

प्राकृततक श्रोत कय 

 

तस.नॊ. विियण इकाई न्मूनतभ दय 

१. ढुॊगा, तगट्टी, फारिुा, स्रेट, ग्राबेर य योडा 
(स्िीकृत खानी ऺेर फाहेक)  

प्रतत घनतभटय रु. ७५।- 

२. भाटो (स्िीकृत खानी ऺेर फाहेक) प्रतत घनतभटय रु.३०।- 

 

प्रदेश सबाको सम्फत ्2077 सार अिाढ 20 गते फधुिायका ददन फसेको 25  औ फैठकरे 
नेऩारको सॊविधानको धाया 199 फभोश्चजभ मो विधेमक ऩारयत गयेको हुॉदा नेऩारको सॊविधानको 
धाया 201 को उऩधाया 1 फभोश्चजभ प्रभाश्चणत गदथछु।  

 

 

................................... 
भाननीम अजुथन िहादयु थाऩा 
      सबाभखु 

   सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 

 तभतत् 2077/03/26  
 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सबाका सबाभखुफाट प्रभाश्चणत मो 
विधेमक नेऩारको सॊविधानको धाया 201 को 
उऩधाया 2 फभोश्चजभ प्रभाश्चणकयण गदथछु। 

 

 

 

..................................... 
भाननीम सभीरा कुभायी ऩन्त 

प्रदेश प्रभखु 

 

 

  तभतत्....................... 


