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सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सयकायको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनकेो ववधेमक 

 

प्रस्तावना् प्रदेश सयकायको आर्थथक वषथ २०७८/७९ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथको र्नर्भत्त याजस्व 
संकरन गने, कय घटाउने, फढाउने, छुट ददने तथा याजस्व प्रशासन सम्फन्धभा आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
१. संश्चऺप्त नाभ, ववस्ताय य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "सदूुयऩश्चिभ प्रदेश आर्थथक ऐन, २०७८" यहेको छ।  
  (२) मो ऐन सम्वत ्२०७८ सार साउन १ गतेदेश्चि सदूुयऩश्चिभ प्रदेशबय प्रायम्ब हनुेछ। 
२. घयजग्गा यश्चजषे्डशन शलु्क् (१) प्रदेशर्बत्र घयजग्गा यश्चजषे्डशन रगामतको यश्चजषे्डशन गदाथ अनसूुची-१ फभोश्चजभ 

यश्चजषे्डशन  शलु्क, सेवा शलु्क य दस्तयु रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ।  
  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ तोवकएको शलु्कको संकरन घयजग्गा रगामतको यश्चजषे्डशन गदाथका फित 

सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे गनेछ।  
  (३) घयजग्गा रगामतको यश्चजषे्डशन शलु्क यश्चजषे्डशन गदाथको फितभा यश्चजषे्डशन ऩारयत गयी गयाई स्वार्भत्व 

प्राप्त गने व्मश्चिराई राग्नेछ। 

(४) घयजग्गा यश्चजषे्डशन शलु्क प्रत्मेक कायोफायको र्रितभा उल्रेि बएको यकभ वा सो प्रमोजनको रार्ग 
र्नधाथयण गरयएको न्मूनतभ भूल्मांकन यकभ भध्मे जनु फढी हनु्छ सो यकभभा राग्नेछ। 

(५) मस दपा फभोश्चजभ उठाएको यश्चजषे्डशन शलु्क स्थानीम ववबाज्म कोषभा जम्भा गयी उि ववबाज्म 
कोष भध्मेफाट साठी प्रर्तशतरे हनुे यकभ सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे 
स्थानीम सश्चित कोषभा यािी चारीस प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा प्रदेश सश्चित कोषभा जम्भा गयी सोको 
वववयण सवहतको जानकायी आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 (६) मस दपा फभोश्चजभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे घय जग्गा यश्चजषे्डशन ऩारयत 
गदाथको अवस्थाभा नेऩार सयकायरे तोकेको दयभा ऩूँजीगत राबकय असूर गयी नेऩार सयकायरे तोकेको याजस्व 
िाताभा जम्भा गनुथऩने छ। 

(७) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह तथा सयकायी र्नकामराई घय, जग्गा वा घयजग्गा 
यश्चजषे्डशन गदाथ कुनश शलु्क राग्ने छशन।  

  (८) मस दपाभा भार्थ जनुसकुश  कुया उल्रेि बए ताऩर्न स्थानीम तहको स्रोत, साधन, प्रववर्ध, जनशश्चि 
तथा कामाथरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ संघीम आर्थथक अध्मादेश, २०७८ को दपा ३४ को व्मवस्था फभोश्चजभ 
नेऩार सयकायको सम्फश्चन्धत कामाथरमरे मस ऐनरे र्नधाथयण गये फभोश्चजभको दय अनसुायको शलु्क, कय तथा 
दस्तयु रगामतको याजस्व संकरन गनुथऩनेछ। 

३. सवायी साधन कय तथा दस्तयु् (१) प्रदेशर्बत्र सवायी साधन दताथ य नवीकयणका फित राग्ने सवायी साधन कय य 
अन्म दस्तयु तथा सेवा शलु्क अनसूुची-२ फभोश्चजभ रगाई असरु उऩय गरयनेछ। 

 स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रार्ग "सवायी साधन" बन्नारे इन्धन वा ऊजाथ प्रमोग गयी माश्चन्त्रक शश्चिफाट 
स्थर भागथभा चल्ने सवायी साधन जस्तश जीऩ, काय रहयी, ट्रक, फस ,भ्मान, र्भर्नफस, भोटयसाइकर, स्कुटय, 
अटोरयक्सा, टेम्ऩो, आददराई सम्झन ुऩछथ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको यकभ भध्मे अनसूुची-२ को िण्ड (क) फभोश्चजभको सवायी साधन कय प्रदेश 
अन्तयगतका मातामात व्मवस्था कामाथरमरे संकरन गयी प्रदेश ववबाज्म कोष िाताभा जम्भा गनेछ।  

(३) प्रदेशरे उऩदपा (२) फभोश्चजभ प्रदेश ववबाज्म कोष िाताभा जम्भा बएको यकभको साठी प्रर्तशतरे 
हनुे यकभ प्रदेश सश्चित कोषभा यािी चार्रस प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा 
उऩभहानगयऩार्रकाको स्थानीम सश्चित कोषभा प्रत्मेक भवहना सभाप्त बएको १५ ददनर्बत्र जम्भा गयी सम्फश्चन्धत 
स्थानीम तहराई सोको वववयण सवहतको जानकायी ऩठाउनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभको फाँडपाँट यावष्डम प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आमोगरे तमाय गयेको सूत्र 
फभोश्चजभ प्रदेश रेिा र्नमन्त्रक कामाथरमरे गनेछ। 

(५) सवायी साधन बएका व्मश्चिरे आफ्नो स्थामी ठेगाना वा फसाई सयाई गयेको स्थान वा योजगाय वा 
व्मवसामको र्सरर्सराभा तत्कार फसोफास गयेको स्थान वा कायोफाय दताथ यहेको स्थान यहेको प्रदेश अन्तयगतका 
मातामात व्मवस्था कामाथरमभा तोवकए फभोश्चजभ सवायी साधन दताथ गयी सवायी साधन कय फझुाउन ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोश्चजभ संकर्रत यकभ भध्मे अनसूुची-२ को िण्ड (ि) फभोश्चजभको अन्म दस्तयु तथा 
सेवा शलु्क प्रदेश अन्तयगतका मातामात व्मवस्था कामाथरमरे संकरन गयी भार्सक रुऩभा प्रदेश संश्चचत कोषभा 
दाश्चिरा गनुथ ऩनेछ । 

  (७) मस दपाभा जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बए ताऩर्न टाँगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य ववद्यतुीम रयक्साभा सवायी 
साधन कय सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे रगाउने य उठाउनेछ। 

४. भनोयञ्जन कय् (१) प्रदेशर्बत्र सिार्रत चरश्चचत्र घय, िेरकुद प्रर्तमोर्गता, पन ऩाकथ , ऩाकथ , स्वीर्भङ ऩूर, र्डश्चजटर 
टेर्रर्बजन, साँस्कृर्तक कामथक्रभ, कन्सटथ, नाटकघय, र्बर्डमो घय, र्थमटय य भेरा भहोत्सव रगामतका भनोयञ्जन स्थर 
य वक्रमाकराऩभा अनसूुची-३ फभोश्चजभ भनोयञ्जन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको भनोयञ्जन कयफाट उठेको यकभ भनोयञ्जन व्मवसाम सिारक वा धनीरे कय 
उठाएको भवहनाबन्दा ऩर्छको भवहनाको 25 गतेर्बत्र सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा 
उऩभहानगयऩार्रकाभा वववयण सवहत जम्भा गनुथ ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे 
ववबाज्म कोषभा यािी उि ववबाज्म कोष भध्मेफाट साठी प्रर्तशतरे हनु आउने यकभ सम्फश्चन्धत स्थानीम सश्चित 
कोषभा यािी फाँकी चारीस प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा प्रदेश सश्चित कोषभा जम्भा गयी सोको वववयण 
सवहतको जानकायी आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) मस दपा फभोश्चजभको कय प्रशासन गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे गनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोश्चजभको भनोयञ्जन कय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमरे जायी 
गयेको कामथववर्धभा र्नधाथयण बए फभोश्चजभ हनुेछ। 

५. ववऻाऩन कय् (१) प्रदेशभा ववऻाऩन साभग्री यािे वाऩत राग्ने ववऻाऩन कय सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका 
वा उऩ-भहानगयऩार्रकारे रगाउने य उठाउनेछ। 

(२) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे यािेका ववऻाऩन साभग्रीभा ववऻाऩन कय राग्ने छशन। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे 
ववबाज्म कोषभा यािी उि ववबाज्म कोष भध्मेफाट साठी प्रर्तशतरे हनुे यकभ सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा 
नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे आफ्नो सश्चित कोषभा यािी चारीस प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा 
प्रदेश सश्चित कोषभा जम्भा गयी सोको वववयण सवहतको जानकायी आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 
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(४) ववऻाऩन कय असूर सम्फन्धी अन्म व्मवस्था गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकाको 
कानून फभोश्चजभ हनुेछ। 

६. कृवष आमभा कय् (१) प्रदेशरे आफ्नो ऺेत्र र्बत्रको कृवष आमभा अनसूुची–४ फभोश्चजभ कय रगाउनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कय प्रदेश सयकायरे तोकेको कामाथरमरे संकरन गयी प्रदेश सश्चित कोषभा 
जम्भा गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकुश  कुया उल्रेि गरयएको बए ताऩर्न अको व्मवस्था नबएसम्भ स्थानीम तहरे 
उऩदपा (१) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे ववबाज्म कोषभा 
यािी उि ववबाज्म कोष भध्मेफाट चार्रस प्रर्तशतरे हनुे यकभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा 
उऩभहानगयऩार्रकारे सम्फश्चन्धत स्थानीम सश्चित कोषभा यािी साठी प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा प्रदेश 
सश्चित कोषभा जम्भा गयी सोको वववयण सवहतको जानकायी आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कयको प्रशासन सम्फन्धी कामथववर्ध आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमरे र्नधाथयण 
गये फभोश्चजभ हनुेछ। 

७. ऩमथटन शलु्क् प्रदेश आपश रे र्नभाथण गयेको ऩमथटकीम स्थर, ऩमथटन व्मवसाम य ऩमथटकीम वक्रमाकराऩभा सेवाको 
रागत, सिारन य सम्बाय िचथराई आधाय भानी अनसूुची–५ फभोश्चजभ ऩमथटन शलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ। 

८.  प्राकृर्तक स्रोत कय् (१) संघीम कानूनरे अन्मथा व्मवस्था गयेकोभा (१) फाहेक प्राकृर्तक स्रोतभध्मे आफ्नो 
ऺते्रर्बत्र भाटो, ढुङ्गा, र्गटी, फारवुा य दहत्तय फहत्तयको संकरनभा अनसूुची–६ फभोश्चजभ कय रगाई असरुउऩय 
गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कय सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे संकरन 
गने वा गयाउनेछ। 

(३)उऩदपा (२) फभोश्चजभ जम्भा बएको यकभ गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे 
ववबाज्म कोषभा यािी  

उि ववबाज्म कोष भध्मेफाट साठी प्रर्तशतरे हनुे यकभ सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा 
उऩभहानगयऩार्रकारे सश्चित कोषभा यािी फाँकी चारीस प्रर्तशतरे हनुे यकभ भार्सक रुऩभा प्रदेश सश्चित कोषभा 
जम्भा गयी सोको वववयण सवहतको जानकायी आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 (४) गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे आफ्नो ऺेत्रर्बत्र भाटो, ढुङ्गा, र्गटी, फारवुा य 
दहत्तय फहत्तय संकरन गनुथ अश्चघ प्रचर्रत कानून फभोश्चजभ आवश्मक ऩने स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रर्तवेदन य 
कामथमोजना प्रदेश सयकायको सम्फश्चन्धत भन्त्रारम सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभको स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन य कामथमोजना प्राप्त बएभा प्रदेश सयकायको 
सम्फश्चन्धत भन्त्रारमरे  संघीम य प्रदेश कानूनको अधीनभा यही वातावयणभा प्रर्तकूर असय नऩने तथा सवथसाधायण 
जनताको वहत हनुे देिेभा गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकाराई त्मस्तो ऺेत्रभा भाटो, ढुङ्गा, 
र्गटी, फारवुा य दहत्तय फहत्तय संकरन गनथ गयाउन आवश्मक शतथ तोकी वा नतोकी स्वीकृर्त ददन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ स्वीकृर्त प्राप्त बएभा गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे 
त्मस्तो ऺेत्रभा भाटो, ढुङ्गा, र्गटी, फारवुा य दहत्तय फहत्तय संकरन गनथ गयाउन सक्नेछ।  

(७) प्रदेश सयकायरे गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे भाटो, ढुङ्गा, र्गटी, फारवुा य 
दहत्तय फहत्तय संकरन गदाथ अऩनाउन ु ऩने कामथववर्ध फनाइथ जायी गनेछ य त्मस्तो कामथववर्ध गाउँऩार्रका वा 
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नगयऩार्रका वा उऩभहानगयऩार्रकारे भाटो, ढुङ्गा, र्गटी, फारवुा य दहत्तय फहत्तय संकरन गदाथ वा गयाउँदा ऩारना 
गनुथ ऩनेछ। 

९.  सेवा शलु्क दस्तयु् प्रदेशरे संववधानको अनसूुची-६, ७ य ९ फभोश्चजभका ऺेत्र य र्फषमभा आपूरे प्रदान गयेको सेवा 
तथा सवुवधा वाऩत सेवा शलु्क तथा दस्तयु रगाई उठाउन सक्नेछ। 

१०.  प्रदेश ववबाज्म कोषको यकभ फाडँपाटँ सम्फन्धभा् (१) प्रदेश ववबाज्म कोष िाताभा जम्भा बएको याजस्व यकभ 
तोवकएको दयभा ववबाजन गयी प्रदेशको वहस्सा प्रदेश सश्चित कोषभा यािी स्थानीम तहको वहस्सा यावष्डम प्राकृर्तक 
स्रोत तथा ववत्त आमोगरे तोकेको ढाँचा य आधाय फभोश्चजभ सम्फश्चन्धत गाउँऩार्रका वा नगयऩार्रका वा उऩ-
भहानगयऩार्रकाको सश्चित कोषभा जम्भा गरयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको याजस्व फाँडपाँट प्रदेश रेिा र्नमन्त्रक कामाथरम वा आर्थथक भार्भरा 
भन्त्रारमरे तोकेको र्नकामरे भार्सक रुऩभा गनेछ। 

११. दय घटाउन, फढाउन वा छुट ददन सक्ने्  (१) प्रदेश कानूनभा जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बए ताऩर्न प्रदेश सयकायरे 
आवश्मकता अनसुाय मो ऐन य अन्म कानून फभोश्चजभ रगाइएका दस्तयु, शलु्क य कयको दय घटाउन, फढाउन वा 
त्मस्तो दस्तयु, शलु्क य कय आंश्चशक वा ऩूणथ रुऩभा छुट ददन सक्नेछ। त्मस्तो दय घटाइएको, फढाइएको वा छुट 
ददइएको सूचना प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गनुथ ऩनेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कयको दय घटाइएको, फढाइएको वा कुनश दस्तयु, शलु्क य कय आंश्चशक वा ऩूणथ 
रुऩभा छुट ददइएको वववयण प्रत्मेक वषथ आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमरे प्रदेश सबाभा ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ददइएको ऩूणथ वा आंश्चशक कय छुट सवुवधाको कसशरे दरुुऩमोग गयेभा वा कुनश 
िास प्रमोजनको रार्ग छुट सवुवधाभा प्राप्त गयेको भारवस्त ुअन्म प्रमोजनभा प्रमोग गयेभा त्मसयी छुट ददइएको 
दस्तयु, शलु्क, भहसरु य कय यकभ असरु उऩय गयी सो यकभ फयाफय जरयवाना गरयनेछ। 

१२ सवायी साधन सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था: टाँगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य ववद्यतुीम रयक्साको दताथ, नवीकयण य रुट इजाजत 
सम्फन्धभा प्रदेशरे स्थानीम तहसंगको सभन्वमभा प्रदेशको संयचना भापथ त दताथ, नवीकयण य रुट इजाजत सम्फन्धी 
अन्तरयभ व्मवस्था गनथ सक्नेछ। 

१३. ब्माज, शलु्क, दस्तयु य थऩ दस्तयु छुट सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था: सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको कानून फभोश्चजभ प्रदेश 
सयकायराई फझुाउन फाँकी आर्थथक वषथ २०७६/७७ य आर्थथक वषथ २०७७/७८ को कय सम्वत ्२०७८ सार 
ऩौष भसान्तर्बत्र फझुाएभा सो वाऩत राग्ने ब्माज, शलु्क, दस्तयु य थऩ दस्तयु छुट हनुेछ। 

१४. वववयण ऩेश गने म्माद थऩ सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था: सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको प्रचर्रत प्रदेश कानून फभोश्चजभ फझुाउन 
फाँकी वववयण सम्वत ्२०७८ सार असोज भसान्तसम्भ फझुाउन सक्न ेगयी म्माद थऩ गरयएको छ। 

१५. पभथ नववकयण सम्फन्धी ववशेष व्मफस्था : कोर्बड-१९ को कायणरे बएको फन्दाफन्दीको सभमभा पभथ नववकयण गने 
म्माद सभाप्त बई नववकयण गनथ नऩाएका तथा पभथ नववकयण गने म्माद सभाप्त बएका अन्म व्मवसामीहरुरे 
नववकयण दस्तयु फझुाई २०७८ सार असोज भसान्तर्बत्र पभथ नववकयण गयेभा त्मसवाऩत राग्ने सफश प्रकायका 
जरयवाना य थऩ दस्तयु र्भनाहा हनुेछ । 

१६.  कृवष आमभा कय छुट सम्फन्धी ववशेष ब्मवस्था: मस ऐनभा जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बएताऩर्न ववद्यभान ववषभ 
ऩरयश्चस्थर्तराई दृवष्टगत गयी ऐनको दपा ६ फभोश्चजभ कृवष आमभा राग्ने कय ऩूणथ छुट गरयएको छ। 
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१७. ऩमथटन शलु्क छुट सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था् मस ऐनभा जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बएताऩर्न आर्थथक वषथ 207८/7९ 
भा ऐनको दपा ७ फभोश्चजभको ऩमथटन शलु्क ऩूणथरुऩभा छुट ददइनेछ ।  

१८. प्रवक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्ने्  मस ऐनको कामाथन्वमनको क्रभभा हड्तार, दशवी प्रकोऩ, 
प्राकृर्तक ववऩश्चत्तको कायणरे उल्रेश्चित ऐनरे प्रदान गयेको कुनश सवुवधा उऩबोग गनथ नऩाउने अवस्था र्सजथना बएभा, 
कुनश जवटरता देश्चिएभा वा उल्रेश्चित ऐन तथा मस ऐनको कामाथन्वमनभा कुनश फाधा अड्काउ ऩनथ गएभा आर्थथक 
भार्भरा भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय अवर्ध थऩ गनथ, प्रवक्रमा सयरीकयण गनथ वा कामाथन्वमनभा देश्चिएको फाधा 
अड्काउ पुकुवा गनथ सक्नेछ।  

१९. र्नदेश्चशका फनाउन सक्ने्  मो ऐनको अधीनभा यही आर्थथक भार्भरा भन्त्रारमरे आवश्मक कामथववर्ध वा र्नदेश्चशका 
फनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दपा २ सँग सम्फश्चन्धत) 
यश्चजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य दस्तयु 

क. घय जग्गा तथा अन्म यश्चजषे्डशन दस्तयु: 

र्स.नं. र्रितको प्रकाय 
यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अंकभा  

उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु  

नगयऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु 

गाउँऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु 

१.  याश्चजनाभा, सट्टाऩट्टा य सगोल्नाभाको र्रित  
(क) याश्चजनाभा, सट्टाऩट्टा, य सगोरनाभाको 

र्रितको थशरी अंकभा 
५% ४.५% २% 

(ि) साभवुहक आवास मोजना अन्तगथत र्नर्भथत 
बवन आवास इकाईको र्रितको थशरी 
अंकभा 

१% 0.5% 0.25% 

(ग) साभवुहक आवास मोजना अन्तगथत र्नर्भथत 
बवन सवहतको घयजग्गाको र्रितको थशरी 
अङ्कभा 

3% 2% 1% 

२. छोडऩत्र य दताथपायी 
(क) अ) छोडऩत्र (तीन ऩसु्ता र्बत्र) हारशको फकसऩत्र सयह 

आ) छोडऩत्र (तीन ऩसु्ता फावहय) याश्चजनाभा सयह 
(ि) अ) दताथपायी (तीन ऩसु्ता र्बत्र)  हारशको फकसऩत्र सयह 

आ) दताथपायी (तीनऩसु्ता फावहय) याश्चजनाभा सयह 
स्ऩष्टीकयण: छोडऩत्र अन्तयगत आफ्नो हकवहस्सा फयाफयको थशरी अंकभा य दताथपायी अन्तयगत संमिु दताथवारा वीचको र्रितको कूर थशरी 
अङ्कभा) 
३.  हारशदेश्चिको वकसऩत्रको र्रित:  

हारशदेश्चिको वकसऩत्रको र्रितको थशरी अंकभा 
(क)  फाजे, फज्मश, आभा, फाव,ु ऩर्त, ऩत्नी, दाज,ु बाउज,ु बाइ, बाईवहुायी, दददी, फवहनी, छोया, छोयाफहुायी, छोयी, छोयीज्वाईँ, सास–ुससयुा, जेठाज,ु 

जेठानी, देवय, देउयानी, बर्तजा, बर्तजी, बर्तजा फहुायी, नार्त, नार्तनी, नार्तनीफहुायी, काका, काकी, भाभा, भाइज्मू, बाञ्जा, बाञ्जी, ठूरो–फवुा, 
ठूरी आभा (फाफ ुतपथ का), आभाज,ु नन्द, सौता–सौता य एकश  दाज ुबाईको छोया, छोयी, पूऩू य बदा बदश फीच। 

(अ) रु. १ रािसम्भको थशरी अंकभा १% १% ०.५% 

(आ) रु. १ रािबन्दा भार्थ जर्तसकुश  
थशरी अंकभा २.२५% २.२५% १.२५% 

(ि) 
अन्म वकसऩत्र य दानऩत्रको थशरी अंकभा १५% १५% 

 

१०% 

 

स्ऩष्टीकयण: 
सयकायी ववश्व ववद्यारम, सयकायी क्माम्ऩस÷करेज, साभदुावमक ववद्यारम, साभदुावमक अस्ऩतार, नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम 
तहका कामाथरम, स्थानीम तह, प्रदेश सयकाय तथा नेऩार सयकायको नाभभा प्राप्त हनु ेदानऩत्रको र्रितभा कुनश दस्तयु राग्ने छशन। 

४. अंशवण्डा तथा अंश बऩाईको र्रित 

अंशवण्डा तथा अंश बऩाईको र्रितभा 
(क)  रु.३० रािसम्भको थशरी अङ्कभा ०.२% ०.२% ०.२% 

(ि) रु.३० राि बन्दा वढी रु. २ 
कयोडसम्भको थशरी अङ्कभा 

०.३% ०.३% ०.३% 

(ग)  रु.२ कयोड बन्दा वढी रु. १० 
कयोडसम्भको थशरी अङ्कभा 

०.४% ०.४% ०.४% 
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र्स.नं. र्रितको प्रकाय 
यश्चजषे्डशन दस्तयुको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अंकभा  

उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु  

नगयऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु 

गाउँऩार्रका ऺते्रको 
दस्तयु 

(घ) रु. १० कयोड बन्दा भार्थको थशरी अङ्कभा ०.5% ०.5% ०.5% 

५. भानो छुवट्टएको य भानो जोर्डएको र्रित 

(क) भानो छुवट्टएको प्रर्त र्रित रु.११,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

(ि) भानो जोर्डएको प्रर्त र्रित रु.१२,०००।- रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

६.  शेषऩर्छको वकसऩत्रको र्रित 

शेषऩर्छको वकसऩत्र/अष्टरोहको प्रर्तर्रित 

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

 

७. 
फन्धकीको र्रित 

दृवष्टफन्धकी, बोगफन्धकी, य रिफन्धकीको 
र्रितको थशरी अंकभा 

१.५% १.५% १.२५% 

 

८. 
अर्धकायनाभा, भञ्जयुीनाभा य 
अश्चततमायनाभाको र्रित 

प्रर्तर्रित 

रु.२,०००।- रु.२,०००।- रु.२,०००।- 

 

९. 
 

कऩारी तभसकु य कयायनाभाको र्रित  
दािीर िायेज नहनु े कऩारी तभसकु य 
कयायनाभाको प्रर्त र्रित 

१% १% १% 

 गठुी स्थाऩना र्रित वाऩत (गठुी दताथ) रु.६००।- रु.५००।- रु.४००।- 
घय फहार र्रित वाऩत ऩवहरो भवहनाको 
फहार यकभको 

५% ४% ३% 

परोऩबोग (मजु ुफु्रक्टी) रु.१,०००।- रु.७००।- रु.५००।- 
शेष ऩर्छको फकसऩत्र संशोधन वा यद्द गदाथ  

क. शतथ संशोधन रु.१,५००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 
ि. फकसऩत्र यद्ध रु.२,०००।- रु.१,५००।- रु.१,०००।- 
अन्म र्रित  

क. यकभ िरेुकोभा ३% २% १% 

ि. यकभ निरेुकोभा रु.७,०००।- रु.५,०००।- रु.३,०००।- 

ि. सेवा शलु्क 

 

सी.नं. वववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अङ्कभा 
उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु  
नगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु गाउँऩार्रका ऺते्रको दस्तयु 

१. र्रित यश्चजषे्ट«शनको रार्ग डोय भाग गने र्नवदेनभा डोय शलु्क 

र्रित यश्चजषे्ट«शनको रार्ग डोय भाग गने र्नवदेनभा डोय दस्तयु: 
(क) तयाई ऺेत्रभा  रु.२०,०००।- रु.१५,०००।- रु.७,०००।- 
(ि) अन्म ऺेत्रभा रु.१५,०००।- रु.१०,०००।- रु.६,०००।- 

 

२.  
ववत्तीम र्धतो 
नेऩार याष्ड फैंकफाट ववत्तीम कायोवाय गनथ स्वीकृर्त प्राप्त फैंक, ववत्तीम तथा सहकायी संस्था एवं अन्म संस्थाहरुरे ददन ेकजाथको 
र्धतोफन्धक वा दृवष्टफन्धक र्रितभा 



8 
 

 

सी.नं. वववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अङ्कभा 
उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु  
नगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु गाउँऩार्रका ऺते्रको दस्तयु 

(क) रु. १,००,०००।– सम्भको 
र्रितको थशरी अङ्कभा 

रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

रु.१,०००।– 

 

(ि) रु. १,००,०००।– बन्दा फढी रु. 
५,००,०००।– सम्भको थशरी 
अङ्कभा 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

रु.१,५००।– 

 

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

रु.२,०००।– रु.२,०००।– रु.२,०००।– 

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

रु.२,५००।– रु.२,५००।– रु.२,५००।– 

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

रु.५,०००।– रु.४,५००।– रु.४,०००।– 

(च) रु. ५०,००,०००।– बन्दा फढी 
रु. १,००,००,०००।– सम्भको 
थशरी अङ्कभा 

रु.२५,०००।– रु.२२,०००।– रु.२०,०००।– 

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

रु.३०,०००।– रु.२८,०००।– रु.२५,०००।– 

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

रु.४०,०००।– रु.३८,०००।– रु.२५,०००।– 

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

रु.५०,०००।– रु.४५,०००।– रु. ४०,०००।– 

(ञ) रु.२०,००,००,०००।– बन्दा वढी 
जर्तसकुश  थशरी अङ्कभा 

रु.१,००,०००।– रु.9०,०००।– रु.8०,०००।– 

 

३.  
रीज 

सयकायी जग्गा र्रजभा उऩरव्ध गयाउने्  
सयकायी जग्गा दताथ तथा र्रजभा उऩरव्ध गयाउन ेसम्फन्धी कामथनीर्त, २०७१ को अनसूुची– १ अनसुायको दस्तयु राग्नेछ । 

 

४. 
 

जग्गाधनी दताथ शे्रस्ताको प्रर्तर्रवऩको रार्ग (वटकट फाहेक) प्रर्त ऩजुाथ 
(क) तयाई ऺेत्र रु.७००।– रु.५००।– रु.२००।– 

(ि) अन्म ऺेत्र  रु.५००।– रु.३००।– रु.१००।– 

 नोट् जनुसकुश  प्रमोजनको रार्ग प्रर्तर्रवऩ र्रदँा सभेत राग ुहनेुछ। 

५. दाश्चिर िायेज शलु्क 

(क) कयाय अनसुाय र्रित ऩारयत गनथ 
ठह¥माएको पश सरा वा र्भराऩत्र 
अनसुायको दाश्चिर िायेज गदाथ 

५% 

 

४.५% 

 

 

२% 

 

(ि) अन्म र्भराऩत्र (अंश य अऩतुारी २.७५% २.२५% १% 
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सी.नं. वववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अङ्कभा 
उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु  
नगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु गाउँऩार्रका ऺते्रको दस्तयु 

फाहेक) को दाश्चिर िारयज गदाथ  

(ग) फैंक ववश्चत्तम संस्था वा सहकायी 
संस्थाफाट कजाथ प्रवाह गदाथ र्रएको 
र्धतो र्रराभ गदाथ व्मश्चिरे सकाय 
गयी फशक तथा ववत्तीम संस्थाको 
ऩत्रानसुाय व्मश्चिको नाउभा दा.िा. 
गदाथको थशरी अङ्कभा 

2% 1.75% 1% 

(घ) फैंक ववत्तीम संघ वा सहकायी 
संस्थाफाट कजाथ प्रवाह गदाथ र्रएको 
र्धतो र्रराभ गदाथ व्मश्चिरे सकाय 
नगयी ऋणीकश  नाभफाट वशक ववत्तीम 
संस्था वा सहकायी संस्थारे आफ्नो 
नाँउभा दाश्चिर िायेज गदाथ प्रर्त 
र्भर्सर 

रु.7,०००।- 
 

 

रु.6,०००।- 
 

 

रु.४,०००।- 
 

 

(ङ) फैंक, ववत्तीम संस्था वां सहकायी 
संस्थारे कजाथ प्रवाह गदाथ र्रएको 
र्धतो र्रराभभा फैंक वा संस्था 
आपश रे सकाय गयेऩर्छ सम्फश्चन्धत 
ऋणीराई नश वपताथ गदाथ ऩारयत गने 
र्रितको थशरी अङ्कभा 

२% २% १% 

(१) बरू्भसधुाय कामाथरमफाट 
जग्गा फाँडपाँड बई दा.िा. 
हनु आउँदा प्रर्त र्भर्सर 

रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

(२) अदारत वा न्मावमक 
र्नकामको पश सरा फभोश्चजभ 
र्रराभ वढावढ गयी दाश्चिर 
िायेज गदाथ प्रर्त र्भर्सर 

रु.३,०००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(च) शेषऩर्छको वकसऩत्रको दाश्चिर िायेज 

 (अ) तीनऩसु्ता र्बत्रको बए सफश ऺेत्रका रार्ग हारशको फकसऩत्र सयह 

 (आ) तीनऩसु्ता फावहयको बए  सफश ऺेत्रका रार्ग याजीनाभा सयह 

६. 
 

ना
भस

ायी
 

(क) तीन ऩसु्ता र्बत्रको 
नाभसायी गदाथ 

रु.१,२००।- रु.१,०००।- रु.५००।- 

(ि)तीन ऩसु्ताबन्दा 
फावहयको नाभसायी 
गदाथ 

रु.३,५००।- रु.३,५००।- रु.२,०००।- 

७. 

हार
 स

ावव
क

 

ऩनु् नाऩजाचँ ऩर्छको 
शे्रस्ता हार साववक तथा 
अद्यावर्धक गदाथ प्रर्त 
र्भर्सर 

रु.४००।- रु.३००।- रु.१००।- 
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सी.नं. वववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थशरी अङ्कभा 
उऩभहानगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु  
नगयऩार्रका ऺते्रको 

दस्तयु गाउँऩार्रका ऺते्रको दस्तयु 

८. 
घय

 
क
ाम
भ शे्रस्ता ऩूजाथभा घय 

जनाउने प्रर्त र्नवदेनभा 
रु.२,५००।- रु.२,५००।- रु.१,०००।- 

९. 

संश
ोध
न 

दस्
तयु

 भारऩोत ऐन २०३४ को 
दपा ७(३) अनसुायको 
वववयणभा संशोधन गनुथ 
ऩदाथ प्रर्त र्भर्सर 

रु.३००।- रु.२००।- रु.१००।- 

१०. 

योक्क
ा द

स्त
यु 

क) र्रित यश्चजषे्डशन 
बएकोभा (थशरी अङ्क 
जर्तसकुश  बएऩर्न) 

नराग्ने] नराग्ने] नराग्ने] 

 ि) र्रित यश्चजषे्डशन 
नहनुेभा 
(अ) रु.१,००,०००। 
सम्भको ऋण अङ्कभा 

रु.४००।- रु.३००।- रु.२००।- 

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

रु.७००।- रु.५००।- रु.३००।- 

(इ) रु. ५ राि बन्दा 
फढी जर्तसकुश  ऋण 
अंकभा 

रु.८००।- रु.७००।- रु.५००।- 

(ई) ऋण अङ्क 
निरेुकोभा 

रु.४,०००।- रु.३.०००।- रु.२,०००।- 

ग. ववववध् 
१. अर्धकायनाभा य शेषऩर्छको फकसऩत्र र्रित फाहेक अन्म सफश प्रकायको र्रितभा थशरी अंक अर्नवामथ िरुाउन ु

ऩनेछ। 

२. जरववद्यतु उद्योग, श्चचमा िेती, कपी िेती, कऩास िेती, ऩषु्ऩ व्मवसाम, तयकायी िेती, ऩशऩंुऺीऩारन, अरैंची िेती, 
जर्डफटुी िेती एवं परपूर उद्योगको नाभभा िरयद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयुभा 
ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट हनुेछ। तय, त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको ऩाईएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट 
बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ। 

३. साभवुहक िेती मोजना अन्तगथत कृवष उत्ऩादन फढाउने उदे्दश्मरे व्मश्चिहरू र्भरी जग्गाको चक्रा र्भराई िेती गने 
उद्योग िोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा र्रित ऩारयत बएभा सो भा राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट 
हनुेछ। तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको ऩाईएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन 
दस्तयु असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ । 

४. सूती, गडु्िा, ऩानऩयाग य भददयाजन्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सिारन गनथ 
उद्योगको नाभभा िरयद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ राग्न ेयश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩचास प्रर्तशत छुट हनुेछ। तय 
त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको ऩाईएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी 
सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ। 

५. (क) कृवष ऋण, फीभा संस्थान, फीभा सर्भर्तफाट स्वीकृर्त प्राप्त फीभा कम्ऩनी, ववश्वववद्यारम, फैंक तथा ववत्तीम 
संस्थाहरूरे आफ्ना फहारवारा कभथचायीहरूराई सेवा सतथफभोश्चजभ ददन ेऋण सवुवधाको र्धतो फन्धक र्रित 
ऩारयत गदाथ यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट हनुेछ। तय सेवा शलु्क रु. १०००।– राग्नेछ। 
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(ि) कभथचायी सिमकोष तथा नागरयक रगानी कोषरे र्नमर्भत फचत जम्भा गने आफ्ना सिमकताथहरूराई ऋण 
सवुवधा उऩरव्ध गयाउँदा र्रने र्धतोको र्धतो फन्धक र्रित ऩारयत गदाथ यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट हनुेछ। तय सेवा 
शलु्क रु. ५००।– राग्नेछ। 

६. (क) सहकायी ऐन, २०४८ वभोश्चजभ दताथ बश संचारनभा यहेका सहकायी संस्थाहरूरे आफ्ना शेमय सदस्महरु ववच 
ऋण रगानी-प्रवाह गदाथ तीस राि रुऩशमाँसम्भको थशरी अंकभा योक्का दस्तयु फाहेक सेवा शलु्क छुट हनुछे। सो 
बन्दा भार्थको थशरी अंकभा िण्ड ि. सेवा शलु्क भहरको र्स.नं. २ वभोश्चजभको सेवा शलु्क राग्न ेछ। 

(ि)  फैंवकङ्ग तथा ववश्चत्तम व्मवसाम य फीभा व्मवसाम गने एकश  प्रकृर्तका र्नकामहरू एक आऩसभा गार्बन चाहेभा 
गार्बने संस्थाहरूरे सो प्रमोजनका रार्ग घयजग्गाको एकर्त्रत गदाथ संशोधन दस्तयु फाहेक अन्म दस्तयु राग्न े
छशन। 

७. जनआन्दोरन ऩवहरो, दोश्रो य भधेश आन्दोरभा सहादत प्राप्त गयेका शवहदका आश्चश्रत ऩर्त, ऩश्चत्न, छोया य छोयी तथा 
भाता–वऩताको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हनु ेगयी ऩारयत हनु ेर्रितभा मस ऐन फभोश्चजभ राग्न ेसफश प्रकायको दस्तयु य 
शलु्क ऩूणथ रूऩभा छुट हनुेछ। 

८. अऩाङ्गता बएका व्मश्चि, दर्रत एंव वऩछर्डएका जाती बनी स्थानीम र्नकामफाट प्रभाश्चणत बएको र्सपारयस वा 
अर्धकारयक प्रभाणको आधायभा र्तनीहरूको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हुँदा मस ऐन फभोश्चजभ असरु गरयने घय जग्गा 
यश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩच्चीस प्रर्तशत छुट हनुेछ । 

९. (क) भवहरा, सत्तयी वषथ बन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नावारकको नाभभा जनुसकुश  प्रकायफाट स्वार्भत्व प्राप्त 
हनुे गरय ऩारयत हनु े र्रितभा मस ऐन फभोश्चजभ रगाइएको यश्चजषे्डशन दस्तयुभा ऩच्चीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
तय एकर भवहराको हकभा बन ेऩशर्तस प्रर्तशत छुट हनुेछ। वहभारी श्चजल्राहरु फझाङ, फाजयुा य दाच ुथराका 
गाउँऩार्रकाका हकभा बने ५०% छुट हनुेछ। 

(ि)  हार ऩर्त वा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहेको घय जग्गाको स्वार्भत्व ऩरयवतथन गयी ऩर्त–ऩत्नी दवुशको संमिु 
स्वार्भत्वको रुऩभा र्रित गनथ चाहेभा सो संगोरनाभाको र्रितभा रु.१००।– भात्र यश्चजषे्डशन दस्तयु 
राग्नेछ। 

(ग)  १०० जना बन्दा फढी व्मश्चिराई प्रत्मऺ योजगायी ददन े उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना गनथ वा ववस्ताय 
गनथका रार्ग जग्गा िरयद गदाथ राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयुको र्रितभा ५०% छुट ददइनेछ । तय त्मस्तो 
जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छुट बएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असरु गयी 
सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुथ ऩनेछ। 

१०. बरू्भवहन भिु कभशमा य भूि हर्रमा ऩरयवायरे सहरु्रमत ऋण य अनदुान प्राप्त गयी िरयद गयेको जग्गाको र्रित 
ऩारयत गदाथ राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयु, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयु ऩूणथ रूऩभा छुट हनुेछ। 

११. फशक, ववश्चत्तम एवं सहकायी संघ वा संस्था य अदारतफाट बई आएको र्भराऩत्र अनसुाय दाश्चिर िायेज गनुथऩदाथ सेवा 
दस्तयु असरु गने प्रमोजनको रार्ग तोवकएको कामाथरमरे यश्चजषे्डशन प्रमोजनको रार्ग तोकेको न्मूनतभ भूल्म य 
र्भराऩत्र वा फशक, ववश्चत्तम एवं सहकायी संघ संस्थाको ऩत्रभा उल्रेि बएको भूल्म भध्मे जनु फढी हनु्छ सोहीराई 
कामभ गनुथऩनेछ। 

१२. प्रदेश सयकायरे चाहेभा धार्भथक तथा साभाश्चजक वहतका र्नर्भत्त स्थावऩत नेऩारभा दताथ बएका संघ संस्था वा 
र्नकामरे आफ्नो नाउभा र्नशलु्क रुऩभा प्राप्त गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाथ ऩचास प्रर्तशत यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट 
ददन सक्नेछ। 

 

१३. 
भारऩोत य नाऩी कामाथरमको शे्रस्ता सधुाय, पर्नथचय, भभथत सम्बाय, र्नभाथण एवं अन्म रश्चजवष्टक सऩोटथको रार्ग प्रदेश 
सयकायरे उऩमिु ठहमाथएको यकभ सम्फश्चन्धत भारऩोत कामाथरमराई प्रदान गनथ सक्नेछ। 

१४. मो ऐन रागू हुँदाका वित नेऩार सयकायवाट घोषणा बएका वा मस ऩर्छ घोषणा हनुे नगयऩार्रकाको हकभा 
त्मस्ता नगयऩार्रकाको नाभ य ऺते्र र्नधाथयण गयी नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाश्चशत गयेको र्भर्त 
देश्चि मस अनसूुची वभोश्चजभको घय जग्गा यश्चजषे्डशन दस्तयु य सेवा शलु्क राग्नेछ। 

१५. सहकायी ऐनको दपा ५ अन्तगथत दताथ बएका सहकायी संस्थाहरूरे संस्थाको प्रमोजनको रार्ग भात्र ऩहाडी ऺेत्रभा 
२ योऩनी, तयाई य र्बत्री भधेशभा ३ कठ्ठासम्भ जग्गा य बवन िरयद गदाथ राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयु, सहकायी 
ववबागको र्सपारयसभा राग्ने यश्चजषे्डशन दस्तयु ऩूणथ रुऩभा छुट हनुेछ, तय त्मस्ता सहकायी संस्थारे यश्चजषे्डशन दस्तयु 
छुट सवुवधाभा िरयद गयेको जग्गा तथा बवन संस्था गार्बएको वा ववघटन बएको अवस्थाभा वाहेक वववक्र गयेभा 
ऩवहरे छुट ददएको यश्चजषे्डशन दस्तयु असूर उऩय गरयनेछ। 



12 
 

१६. ववववधको क्रभसंतमा ७, ८, ९ य १० फभोश्चजभ छुट ददँदा एकश  व्मश्चिराई एकबन्दा फढी आधायभा छुट ऩाउन ेबएभा 
सवशबन्दा फढी कुनश एकभात्र छुट ददइने छ। 

१७. एउटश कायोवायफाट ५० राि रुऩशमाँ वा सोबन्दा भार्थको घय वा जग्गा िरयद ववक्री गदाथ के्रतारे फैंकफाट 
बिुानीको रार्ग मोग्म (गडु पय ऩेभेन्ट) बनी छाऩ रागकेो चेकको पोटोकऩी ऩेश गयेऩर्छ वा ववके्रताका नाभभा 
फैंकभा यहेको िाताभा यकभ जम्भा गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गयेऩर्छ भात्र भारऩोत कामाथरमरे र्रित 
ऩारयत गनेछ। 

१८. ऩर्त ऩत्नीको संमिु नाभभा ऩारयत हनुे र्रितभा भवहरा सयह यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट ददईनेछ । 

१९. तीनऩसु्ता र्बत्र छोयी वा नार्तनीहरूभा संमिु नाभसायी बई दताथपायी गदाथ मसश अनसूुचीको िण्ड (क) को 
क्रभसंतमा २ भा उश्चल्रश्चित छोडऩत्रको दययेटको आधा शलु्क राग्नछे। 

२०. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह अन्तगथत कुनश एक र्नकामको नाभभा यहेको जग्गा अको कुनश 
र्नकामको नाभभा यश्चजषे्डशन वा दाश्चिर िायेज गनुथ ऩदाथ यश्चजषे्डशन दस्तयु तथा सेवा शलु्क राग्ने छशन। 

२१. कुनश व्मश्चिको स्वार्भत्वभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहको कुनश र्नकामराई 
र्न्शलु्क रूऩभा प्राप्त बएभा वा नऩेार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहको वा कुनश ऩर्न र्नकामरे िरयद 
गयी र्रएभा सोभा यश्चजषे्डशन दस्तयु तथा सेवा शलु्क राग्न ेछशन। 

२२. वशदेश्चशक योजगायीवाट फैंवकङ्ग प्रणारी भापथ त येर्भट्यान्स प्राप्त बएको फैंकको प्रभाश्चणत कागजातको आधायभा त्मस्तो 
येर्भट्यान्सवाट िरयद हनु े जग्गाको र्रितभा ऩच्चीस प्रर्तशत यश्चजषे्डशन दस्तयु छुट ददइनेछ।तय एकासगोर 
ऩरयवायको नाभभा फाहेक िरयद हनुे जग्गाको र्रितको हकभा मो प्रावधान रागू हनुे छशन । 

२३. वेइराका वा वेश्चजल्राफाट ऩरयत र्रितको याजस्व दस्तयुको हकभा याश्चजनाभा, सट्टाऩट्टा, सगोरनाभा, छोडऩत्र, 
दताथपायी, हारशको फकसऩत्र, भानो जोर्डएको छुवट्टएको, शेष ऩर्छको वकसऩत्र, अष्टरोह, र्रित फन्धकी, तभसकु, 
कयायनाभा र्रित वेइराका वा वेश्चजल्राफाट ऩारयत गदाथ सम्फश्चन्धत अनसूुचीभा तोवकए फभोश्चजभको दस्तयु जग्गा 
बएकश  ऺेत्रार्धकायको भारऩोत कामाथरमको िाताभा जम्भा बएको बौचय ऩेश गनुथऩने साथश सम्वश्चन्धत प्रदेश र्बत्रको 
बएभा ३% ऩारयत हनु े भारऩोत कामाथरमभा जम्भा गनुथऩने य सम्फश्चन्धत प्रदेश फावहयको बएभा ५% ऩारयत गने 
भारऩोत कामाथरमको िाताभा जम्भा गनुथऩने । अंशफण्डा तथा अंश बऩाथईको र्रितका हकभा अनसूुचीभा तोवकए 
फभोश्चजभको दस्तयु जग्गा बएकश  ऺेत्रार्धकायको भारऩोत कामाथरमको िाताभा जम्भा बएको बौचय ऩेश गयेभा 
वेइराका वा फेश्चजल्राफाट र्रित ऩारयत हनुे तय थऩ दस्तयु नराग्न े। 

२४. एक ऩटक कायोवाय बएको थशरी अंक बन्दा कभ भूल्मांकन कामभ गयी र्रित ऩारयत गनथ ऩाइन ेछशन । 
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अनसूुची-२ 

(दपा ३ संग सम्फश्चन्धत) 
सवायी साधन कय, दस्तयु/शलु्क 

(क) सवायी साधन कय 
१. र्नजी सवायी साधनभा देहाम फभोश्चजभ सवायी साधन कय राग्नछे:- 
सवायीको वकर्सभ 

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

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

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

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

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

(ऊ) २९०१ सी.सी. देश्चि भार्थ सफश रु. ५३,०००।– 

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी उऩकयण य र्भनीवटऩय 
(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी उऩकयण रु. ३५,०००।– 

(आ) र्भनीवटऩय रु. २५,०००।– 

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

    (आ) ऩावय वटरय रु.१०००।– 

(घ) र्भर्नट्रक/र्भर्नफस रु.२0,०००।– 

(ङ) ट्रक/फस रु.३0,०००।– 

(च) भोटय साइकर 

(अ) १२५ सी.सी. सम्भ  रु. २,५००।– 

(आ) १२६ देश्चि १५० सम्भका ] रु. ४,५००।– 

(इ) १५१ देश्चि २५० सम्भका ] रु. ५,५००।– 
(ई) २५१ देश्चि ४०० सी.सी. सम्भ रु. ८,0००।– 

(उ) ४०१ सी.सी. य सो देश्चि भार्थ रु. 9,०००।– 

 

२.सावथजर्नक सवायी साधनभा देहाम फभोश्चजभ सवायी साधन कय राग्नछे:- 
(क) काय, श्चजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस वावषथक कय दय 

(अ) १३०० सी.सी.सम्भ                 रु.८,०००।– 

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

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

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

(उ) ४००१ सी.सी. य सोबन्दा भार्थ सफश रु.१५,०००।– 

 
(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेश्चशनयी उऩकयण  रु.१५,०००।– 

(ग) टे्रक्टय रु.१,५००।– 

(घ) ऩावय वटरय रु.1,0००।– 

(ङ) र्भनीट्रक, र्भनीफस रु.१0,०००।– 

(च) र्भनी वट्रऩय रु.१2,०००।– 

(छ) ट्रक, फस रु.१6,०००।– 
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(ि) सवायी साधन दस्तयु/शलु्क 

१) सवायी साधन दताथभा राग्न ेदस्तयु 
सवायीको वकर्सभ  दस्तयु(रुऩशमाभँा) 

सावथजर्नक 

ठुरा सवायी २५००।– 

भझौरा सवायी १५००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय १४००।– 

ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ५००।– 

र्नजी  

ठुरा सवायी १५००।– 

भझौरा सवायी १०००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय ८००।– 

ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ५००।– 
     स्ऩवष्टकयण् ऩमथटक सवायी य संस्थानको सवायी दस्तयु सावथजर्नक सवायी सयह राग्नेछ । 

२) दताथ ऩरयवतथन दस्तयु (अन्मत्र प्रदेशभा सरुवा सहभती बई गएको) 
सवायीको वकर्सभ दस्तयु(रुऩशमाभँा) 

सावथजर्नक  

ठुरा सवायी २०००।– 
भझौरा सवायी १५००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय १०००।– 
ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ५००।– 

र्नजी  

ठुरा सवायी २०००।– 
भझौरा सवायी  १५००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय १०००।– 
ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ५००।– 

स्ऩवष्टकयण् ऩमथटक सवायी य संस्थानको सवायी दस्तयु सावथजर्नक सवायी सयह राग्नेछ । 

३) सवायी दताथ प्रभाण ऩत्र (ब्र ुफकु) नववकयण दस्तयु 
सवायीको वकर्सभ दस्तयु(रुऩशमाभँा) 

सावथजर्नक  

ठुरा सवायी ८००।– 
भझौरा सवायी ५००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय ४००।– 
ि) भोटयसाइकर, स्कुटय २००।– 

र्नजी  

ठुरा सवायी ८००।– 
भझौरा सवायी ५००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय ४००।– 
ि) भोटयसाइकर, स्कुटय २००।– 

स्ऩवष्टकयण् ऩमथटक सवायी य संस्थानको सवायी दस्तयु सावथजर्नक सवायी सयह राग्नेछ । 

४) सवायी साधन नाभसायी दस्तयु 
सवायीको वकर्सभ दस्तयु(रुऩशमाभँा) 

सावथजर्नक  

ठुरा सवायी १५००।– 

भझौरा सवायी  १०००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय ८००।– 

ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ३००।– 

र्नजी  

ठुरा सवायी १०००।– 

भझौरा सवायी ७००।– 

साना सवायी 
क) काय, श्चजऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय ६००।– 

ि) भोटयसाइकर, स्कुटय ३००।– 

स्ऩवष्टकयण् ऩमथटक सवायी य संस्थानको सवायी दस्तयु सावथजर्नक सवायी सयह राग्नेछ । 
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५) फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु नववकयण सभेत (सावथजर्नक) 

क्र.स. दयुी (वक.र्भ.) ठुरा य भझौरा फस, र्भर्न फस 
(रु) 

ठुरा य भझौरा ट्रक, र्भनी 
ट्रक(रु) 

1 १ देश्चि ५० वक.भी. सम्भ ५००।– ६००।– 

2 ५१ देश्चि १०० वक.भी. सम्भ ६००।– ७००।– 

3 १०१ देश्चि १५० वक.भी. सम्भ ८००।– ९००।– 

4 १५१ देश्चि २०० वक.भी. सम्भ ९००।– ११००।– 

5 २०१ देश्चि २५० वक.भी. सम्भ १०००।– १२००।– 

6 २५१ देश्चि ३०० वक.भी. सम्भ १२००।– १३००।– 

7 ३०१ देश्चि ३५० वक.भी. सम्भ १३००।– १५००।– 

8 ३५१ देश्चि ४०० वक.भी. सम्भ १४००।– १६००।– 

9 ४०१ देश्चि ४५० वक.भी. सम्भ १५००।– १७००।– 

10 ४५१ देश्चि ५०० वक.भी. सम्भ १७००।– १९००।– 

11 ५०१ देश्चि ५५० वक.भी. सम्भ २१००।– २०००।– 

12 ५५१ देश्चि ६०० वक.भी. सम्भ २२००।– २१००।– 

13 ६०१ देश्चि ६५० वक.भी. सम्भ २३००।– २३००।– 

14 ६५१ देश्चि ७०० वक.भी. सम्भ २५००।– २४००।– 

15 ७०१ वक.भी. बन्दा भार्थ २८००।– २६००।– 

 

५ र्सट बन्दा फढी १४ र्सट सम्भ ऺभता बएका सावथजर्नक सवायीको रार्ग फाटो इजाजत दस्तयु 
क्र.स. दयुी (वक.र्भ.) दस्तयु रु. 

1 १ देश्चि ५० वक.भी. सम्भ ४००।– 

2 ५१ देश्चि १०० वक.भी. सम्भ ५००।– 

3 १०१ देश्चि १५० वक.भी. सम्भ ६००।– 

4 १५१ देश्चि २५० वक.भी. सम्भ ७००।– 

5 २५१ देश्चि ३०० वक.भी. सम्भ ८००।– 

६) जाचँऩास दस्तयु य प्रर्तर्रऩी सभेत 

क्र.स. सवायीको वकर्सभ  दस्तयु(रुऩशमाभँा) 
1 ठुरा सवायी ४००।– 

2 भझौरा सवायी ३००।– 

3 साना सवायी  २००।– 

स्ऩवष्टकयण् ऩमथटक सवायी य संस्थानको सवायी दस्तयु सावथजर्नक सवायी सयह राग्नेछ । 

७) प्रदषुण जाचँ दस्तयु/नववकयण/प्रर्तर्रवऩ सभेत 

सवायीको वकर्सभ दस्तयु(रुऩशमाभँा) 

सावथजर्नक  
ठुरा तथा भझौरा सवायी  ३००।– 

साना सवायी (काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय, भोटयसाइकर) २००।– 

र्नजी 
ठुरा तथा भझौरा सवायी  ५००।– 

साना सवायी (काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, ऩावय वटरय, भोटयसाइकर) २००।– 

स्ऩवष्टकयण् र्नजी सवायी साधनको हकभा एक वषथ य सावथजर्नक सवायी साधनको हकभा छ भवहना फहार अवर्ध यहनेछ । 

८) मातामात सेवाको नाभ ऩश्चञ्जकृत दस्तयु (कम्ऩनी/पभथ ढुवानी य मात्र ुसेवा) 
 क्र.स. ऩुजँी  दस्तयु(रुऩशमाभँा) 
 1 रु. ऩन्र राि बन्दा कभको रार्ग १०००।– 

 2 रु. ऩन्र राि बन्दा फढी ऩचास राि सम्भ २५००।– 

 3 रु. ऩचास राि बन्दा फढी जर्तसकुश  बएऩर्न ४०००।– 

सेवा ऩश्चञ्जकृत बएका कम्ऩनी/पभथभा सभावशे हनुे सवायी साधनराई प्रर्त सवायी ठुरा सवायी बए रु.१५००।–, भझौरा सवायी रु.१०००।– य 
साना सवायी रु.५००।– दस्तयु राग्नेछ । 
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९) मातामात सेवा सिारन गने अनभुर्त ऩत्रको नववकयण दस्तयु 
क्र.स. ऩुजँी  दस्तयु(रुऩशमाभँा) 
1 रु ऩन्र राि बन्दा कभको रार्ग १०००।– 

2 रु. ऩन्र राि बन्दा फढी  रु. ऩचास राि बन्दा कभ ३०००।– 

3 रु. ऩचास राि बन्दा फढी जर्तसकुश  बएऩर्न ५०००।– 

थऩ हनु ेसवायीका हकभा प्रर्त सवायी ठुरा सवायी बए रु.१५००।–, भझौरा सवायी रु.१०००।– य साना सवायी रु.५००।–  दस्तयु राग्नेछ । 

१०) प्रश्चशऺण केन्र, कायिाना, वकथ शऩ सिारन अनभुर्त/नववकयण दस्तयु 

क्र.स. ऩुजँी 
अनभुर्त दस्तयु 
(रुऩशमाभँा) 

नववकयण दस्तयु 
(रुऩशमाभँा) 

 1 रु. दईु राि बन्दा कभको रार्ग १०००।– ५००।– 

 2 रु. दईु राि बन्दा फढी ऩाचँ राि सम्भको रार्ग १५००।– ७५०।– 

 3 रु. ऩाचँ राि बन्दा फढी दश राि सम्भको रार्ग २५००।– १२५०।– 

 4 रु. दश राि बन्दा भाथी जर्तसकुश  बए ऩर्न ५०००।– २५००।– 

११) सवायी साधन र्फक्री शोरुभ य रयकश्चण्डसन हाउस सिारन अनभुर्त ऩत्र दस्तयु य नववकयण दस्तयु 

क्र.स. ऩुजँी अनभुर्त दस्तयु 
(रुऩशमाभँा) 

नववकयण दस्तयु 
(रुऩशमाभँा) 

1 रु.तीन कयोडसम्भ साना उद्योग ७०००।– ३५००।– 

2 रु.तीन कयोडदेश्चि दश कयोडसम्भ भझौरा उद्योम १००००।– ५०००।– 

3 रु. दश कयोड बन्दा भार्थ ठुरा उद्योग ३००००।– १५०००।– 

१२) ववदेशभा दताथ बएका सवायी साधनराई मस प्रदेशभा प्रवशे गदाथ राग्न ेफाटो (रुट) इजाजत दस्तयु 
क्र.स. सवायीको वकर्सभ प्रर्तददन राग्न े दस्तयु (रुऩशमाभँा) 

1 ठुरा सवायी ५००।– 

2 भझौरा सवायी ३००।– 

3 साना सवायी  २००।– 

 

ग) ववववध 

१.  तऩसीरभा उल्रेि बएका सवायी साधनहरूराई सावथजर्नक सवायी साधनभा राग्न ेसयह कय राग्ने छ:- 
(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायको नाउँभा दताथ बएका, 
(ि) गाउँऩार्रका, नगयऩार्रका य श्चजल्रा सभन्वम सर्भर्तको नाउँभा दताथ बएका  

२. र्फद्यतुीम भाध्मभद्वाया सिार्रत सवायी साधनभा सवायी साधन कय राग्न े छशन। ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथथ फाहेक अन्म इन्धनद्वाया 
सिारन हनु ेसवायी साधनभा राग्न ेसवायी साधन कयभा फीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

३. सरुु ऩशठायी र्भर्तरे एक वषथबन्दा कभ अवर्ध बएभा दाभासाहीरे सवायी साधन कय कट्टा गरयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा 
यहेका सवायी साधनभा मस्तो कय राग्ने छशन। 

४. सवायी साधन र्फग्रकेो वा अन्म कुनश कायणफाट सो सवायी साधन चराउन नऩाएको बनी प्रदेश सयकायरे ठहमाथएको कुनश 
व्मश्चि वा संस्थाको नाभभा दताथ बएको सवायी साधनराई सवायी साधन कय राग्न ेछशन। 

५. उत्ऩादनका र्भर्तरे ऩन्र वषथबन्दा ऩयुाना सवायी साधनहरूराई राग्ने सवायी साधन कयभा चौध वषथबन्दा फढीको प्रत्मेक 
वषथका रार्ग ऩाँच प्रर्तशतका दयरे थऩ गयी सवायी साधन कय राग्नेछ । तय मस्तो थऩ गरयएको यकभ सवायी साधनको 
रार्ग तोवकएको अर्धकतभ कय यकभबन्दा फढी हनुे छशन। 

६. बाडाका फस, र्भनीफस तथा भाइक्रोफसका सवायी साधनरे ववद्याथीराई सहरु्रमतको रूऩभा बाडाभा छुट ददएफाऩत त्मस्ता 
सवायी साधनका धनीरे र्तनुथ ऩने सवायी साधन कयभा साठी प्रर्तशत छुट ऩाउनेछन।् 

७. जनुसकुश  सवायी साधनका धनीरे चाहेभा राग्न ेसवायी साधन कय प्रचर्रत दयका आधायभा एकभषु्ठ रुऩभा ऩाँच वषथसम्भका 
रार्ग एकश ऩटक बिुानी गयी नवीकयण गयाउन सक्नेछन।् मसयी अर्ग्रभ रूऩभा ऩाँच फषथको सवायी साधन कय एकभषु्ट फझुाई 
नवीकयण गयाएभा राग्न ेसवायी साधन कयभा ऩन्र प्रर्तशत छुट हनुछे। 

८. सावथजर्नक संग्रहारमभा प्रदशथनीका रार्ग याश्चिएका फीस वषथबन्दा ऩयुाना सवायी साधनराई वावषथक र्तनुथऩने सवायी साधन कय 
राग्ने छशन। 

९. मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बए ताऩर्न दभकर, एम्फरेुन्स तथा शव वाहनराई सवायी साधन कय राग्न ेछशन। 
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१०. सवायी साधन िरयद गदाथ सम्फश्चन्धत सवायी साधन के्रतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भात्र र्फके्रताराई यकभ बिुानी गनुथ 
ऩनेछ। 

११. मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकुश  कुया रेश्चिएको बए ताऩर्न अऩाङ्गता बएका व्मश्चिरे प्रमोग गनथ र्भल्न ेगयी फनाईका १५० सी.सी. 
सम्भका स्कूटयभा सवायी साधन कय  राग्न ेछशन। 

१२. प्रदेशभा हार सिारनभा यहेका ऩयुाना ट्रकराई प्रदेशभा नश फन्द कन्टेनयको रूऩभा रूऩान्तयण गनथ र्नवेदन ददने सवायी 
साधनका धनीराई र्नजरे फझुाउन ुऩने सवायी साधन कय वाऩत ऩचास हजाय रुऩशमाँ वा चाय वषथको सवायी साधन कय वाऩत 
हनु आउन ेयकभभध्मे जनु घटी हनु्छ सो फयाफयको यकभ छुट ददइनछे।  
तय मस्तो छुट सवुवधा दश वषथ बन्दा ऩयुाना ट्रकहरूराई ददइने छशन। 

१३. सावथजर्नक मातामातका रूऩभा सिारन गने गयी दताथ बएका प्रा.र्र. कम्ऩनीहरूरे संचारन गने सावथजर्नक फसहरूरे र्तने 
सवायी साधन कयभा ऩच्चीस प्रर्तशत छुट ददईनेछ। 

१४. ढुवानी कामथ संचारन गने गयी दताथ बएका प्रा.र्र. कम्ऩनीहरूरे सिारन गने १० टन बन्दा भार्थका फन्द कन्टेनय य ठूरा 
ट्रकहरूरे र्तने सवायी साधन कयभा ऩच्चीस प्रर्तशत छुट ददईनेछ। 

१५. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे जपत गयी र्रराभ र्फक्री गयेको सवायी साधनभा जपत गयेको र्भर्तदेश्चि 
र्रराभ प्रकृमा सभाप्त बएको अवर्धसम्भको कय राग्न ेछशन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

अनसूुची-३ 

(दपा ४ संग सम्फश्चन्धत) 
भनोयञ्जन कय 

 

र्स.नं. वववयण भनोयञ्जन कयको दय 

१ चरश्चचत्र प्रदशथन गदाथ  प्रर्त वटकट ३% 

२. कन्सटथ, नाटकघय, र्बर्डमो घय, र्थमटय, स्वीर्भङ ऩरु, ऩाकथ , पनऩाकथ भा प्रर्त 
वटकट 

३% 

३. दोहोयी, डान्स फाय, जमु्फा (फावषथक) रु.५०००।- 
४. भेरा भहोत्सव, सांस्कृर्तक प्रदशथन, िेरकुद प्रर्तमोर्गताभा प्रर्त वटकट ३% 
५. र्डश्चजटर तथा एनारग टेर्रर्बजनको जडानभा प्रर्त ग्राहक रु ५०।- 
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अनसूुची-४ 
(दपा ६ सँग सम्फश्चन्धत) 

कृवष आमभा कय 
१= कृवष ऺते्रफाट प्राप्त आमभा राग्न ेकय 

 फावषथक आमको वर्गथकयण कयको दय 

(क) कूर आम रु. १0,00,000 सम्भ कय नराग्न े
(ि) कूर आम रु. १0,00,001 देश्चि २०,00,000 सम्भ रु ५,०००।- 
(ग) कूर आम रु. २०,00,001 देश्चि ४0,00,000 सम्भ रु १०,०००।- 
(घ) कूर आम रु. ४०,00,001 देश्चि १,०0,00,000 सम्भ रु २५,०००।- 
(ङ) कूर आम रु. १,००,००,००१ देश्चि ५,०0,00,000 सम्भ  कूर आमको १% 

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

 

 

 

कूर आमको २% 

 

२= फाझँो यहेको िेती मोग्म जर्भनभा राग्न ेकय (अब्फर य दोमभ जग्गाभा भात्र) 
र्स नं फाझँो जर्भनको ऺते्रपर फावषथक कयको दय 

(क) तयाई ऺेत्रभा  
 अ) १० कठ्ठादेश्चि  १ र्फगाहा सम्भ रु १,०००।- 
 आ) १ र्फगाहादेश्चि २ र्फगाहा सम्भ रु २,०००।- 
 इ) २ र्फगाहादेश्चि ५ र्फगाहा सम्भ रु १०,०००।- 
 ई) ५ र्फगाहाबन्दा भार्थ रु २५,०००।- 

(ि) अन्म ऺेत्रभा  
 अ) १० योऩनीदेश्चि २० योऩनीसम्भ रु ५,००।- 
 आ) २० योऩनीदेश्चि ३० योऩनीसम्भ रु १,०००।- 
 इ) ३० योऩनीबन्दा भार्थ रु २,०००।- 
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अनसूुची-५ 
(दपा ७ सँग सम्फश्चन्धत) 

ऩमथटन शलु्क 
 

१. ववर्बन्न ऩमथटवकम स्थरहरुको प्रवेश शलु्कभा प्रर्तवटकट दश प्रर्तशतका दयरे ऩमथटन शलु्क असरु उऩय 
गरयनेछ। 

 

 

 

 
अनसूुची-६ 

(दपा ८ सँग सम्फश्चन्धत) 

प्राकृर्तक स्रोत कय 
 

र्स.नं. वववयण इकाई न्मूनतभ दय 

१. ढंुगा, र्गट्टी, फारवुा, स्रेट, ग्राबेर य योडा (स्वीकृत िानी 
ऺेत्र फाहेक)  

प्रर्त घनवपट रु. ३।- 

२. भाटो (स्वीकृत िानी ऺेत्र फाहेक) प्रर्त घनवपट रु. २.५।- 

३. काठ दाउया (दहत्तय फहत्तय) प्रर्त वकरो  २।- 
 
 

प्रदेश सबाको सम्फत ् २०७८ सार असाय १४ गते सोभफायका ददन फसेको आठौँ अर्धवेशनको १९औ ँ
फशठकरे नेऩारको संववधानको धाया १९९ फभोश्चजभ मो ववधेमक ऩारयत गयेको हदुा नेऩारको संववधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (१) फभोश्चजभ प्रभाश्चणत गदथछु ।  

 

............................ 
भाननीम अजुथन फहादयु थाऩा 
सबाभिु  

सदूुयऩश्चश् चभ प्रदेश  

र्भर्त २०७८।०३।२५ 
 

सदूुयऩश्चश् चभ प्रदेश सबाका सबाभिुफाट प्रभाश्चणत मो ववधेमक 
नेऩारको संववधानको धाया २०१ को उऩधाया (२) फभोश्चजभ 
प्रभाश्चणकयण गदथछु । 

र्भर्त :-  

........................... 
भाननीम गंगाप्रसाद मादव 

प्रदेश प्रभिु 


