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उद्देय र कयरण 

 

   

सदूुरपश् िम प्रदेश सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिरुललयई कयययथन्ियन गनथ कर, गैर कर, सेिय शलु्क, दस्तरु र 
दण्ड जररियनय लगयउन, लगयई रयखेकोलयई ियल ुरयख न, रेरफेर गनथ तर्य रयजस्ि प्रशयसन सञ् ियलन सम्बन्धी व्यिस्र्य 
गनथ आियक भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश गनुथ परेको रो। 

 प्रस्ततु विधेयकको व्यिस्र्यबयट सियरी सयधन कर, घरजग्गय रश्जषे्ट्रशन शलु्क, विज्ञयपन कर, मनोरञ् जन कर, कृवि 
आयमय कर, प्रयकृततक स्रोत कर, सेिय शलु्क, दस्तरु, पयथटन शलु्क र दण्ड जररियनयको दर तर्य दययरय तनधयथरण गरी 
त्यस्तो कर लगयउन ेिय आशं्शक िय पूरै छुट ददने व्यिस्र्यको सयर्सयरै् रयजस्ि प्रशयसन सञ् ियलन सम्बन्धी व्यिस्र्य 
समेत गररएको छ। 

 

 

द्रष्टव्याः यो विधेयक अर्थ विधेयक रो। 

 (प्रकयश रयिल) 
  आतर्थक मयतमलय मन्री 
 सदूुरपश् िम प्रदेश, धनगढी, कैलयली 
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सदूुरपश् िम प्रदेश सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथ बनकेो विधेयक 
 
प्रस्तयिनयाः प्रदेश सरकयरको आतर्थक ििथ २०७9/80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथको तनतमत्त 
रयजस्ि संकलन गने, कर घटयउने, बढयउने, छुट ददने तर्य रयजस्ि प्रशयसन सम्बन्धमय आियक कयनूनी व्यिस्र्य 
गनथ ियञ्छनीय भएकोले, 

 सदूुरपश् िम प्रदेश सभयले यो ऐन बनयएको छ। 
१. संश्िप्त नयम, विस्तयर र प्रयरम्भाः (१) यस ऐनको नयम "सदूुरपश् िम प्रदेश आतर्थक ऐन, २०७9" ररेको छ।  
  (२) यो ऐन सम्ित ्२०७9 सयल सयउन १ गतेदेश्ख सदूुरपश् िम प्रदेशभर प्रयरम्भ रनुेछ। 
२. घरजग्गय रश्जषे्ट्रशन शलु्काः (१) प्रदेशतभर घरजग्गय रश्जषे्ट्रशन लगययतको रश्जषे्ट्रशन गदयथ अनसूुिी-१ बमोश्जम 

रश्जषे्ट्रशन  शलु्क, सेिय शलु्क र दस्तरु लगयइन ेर असलु उपर गररनेछ।  
  (२) उपदफय (१) बमोश्जम तोवकएको शलु्कको संकलन घरजग्गय लगययतको रश्जषे्ट्रशन गदयथकय बखत 

सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले गनेछ।  
  (३) घरजग्गय लगययतको रश्जषे्ट्रशन शलु्क रश्जषे्ट्रशन गदयथको बखतमय रश्जषे्ट्रशन पयररत गरी गरयई 

स्ियतमत्ि प्रयप्त गने व्यश्िलयई लयग्नेछ। 

(४) घरजग्गय रश्जषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कयरोियरको तलखतमय उल्लेख भएको रकम िय सो प्रयोजनको 
लयतग तनधयथरण गररएको न्यूनतम मूल्ययंकन रकम मध्ये जनु बढी रनु्छ सो रकममय लयग्नेछ। 

(५) यस दफय बमोश्जम उठयएको रश्जषे्ट्रशन शलु्क स्र्यनीय विभयज्य कोिमय जम्मय गरी उि 
विभयज्य कोि मध्येबयट सयठी प्रततशतले रनुे रकम सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयले स्र्यनीय सश्ञ् ित कोिमय रयखी ियलीस प्रततशतले रनुे रकम मयतसक ुलपमय प्रदेश 
सश्ञ् ित कोिमय प्रत्येक मवरनय समयप्त भएको तमततले १५ ददनतभर जम्मय गरी सोको वििरण सवरतको 
जयनकयरी आतर्थक मयतमलय मन्रयलयमय पठयउन ुपनेछ। 

 (६) यस दफय बमोश्जम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले घर जग्गय रश्जषे्ट्रशन 
पयररत गदयथको अिस्र्यमय नपेयल सरकयरले तोकेको दरमय पूजँीगत लयभकर असलु गरी नेपयल सरकयरले 
तोकेको रयजस्ि खयतयमय जम्मय गनुथपने छ। 

(७) नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तर तर्य सरकयरी तनकययलयई घर, जग्गय िय 
घरजग्गय रश्जषे्ट्रशन गदयथ कुनै शलु्क लयग्ने छैन।  

  (८) यस दफयमय मयतर् जनुसकैु कुरय उल्लेख भए तयपतन स्र्यनीय तरको स्रोत, सयधन, प्रवितध, 
जनशश्ि तर्य कयययथलय व्यिस्र्यपन नभएसम्म संघीय आतर्थक विधेयक, २०७९ को दफय ३२ को 
व्यिस्र्य बमोश्जम नेपयल सरकयरको सम्बश्न्धत कयययथलयले यस ऐनले तनधयथरण गरे बमोश्जमको दर 
अनसुयरको शलु्क, कर तर्य दस्तरु लगययतको रयजस्ि संकलन गनुथपनेछ। 

३. सियरी सयधन कर तर्य दस्तरुाः (१) प्रदेशतभर सियरी सयधन दतयथ र निीकरणकय बखत लयग्न ेसियरी सयधन 
कर र अन्य दस्तरु तर्य सेिय शलु्क अनसूुिी-२ बमोश्जम लगयई असलु उपर गररनेछ। 
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 स्पष्टीकरण: यस दफयको प्रयोजनको लयतग "सियरी सयधन" भन्नयले इन्धन िय ऊजयथ प्रयोग गरी ययश्न्रक 
शश्िबयट स्र्ल मयगथमय िल्ने सियरी सयधन जस्तै कयर, जीप, भ्ययन, मयइक्रोबस, डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, 
रोलर, विपर, तमनीविपर, के्रन, िेक्टर, पयिर टेलर, लररी, िक, तमनीिक, बस, तमनीबस, मोटरसयइकल, 
स्कुटर, अटोररक्सय, टेम्पो, आददलयई सम्झन ुपछथ। 

(२) उपदफय (१) बमोश्जमको रकम मध्ये अनसूुिी-२ को खण्ड (क) बमोश्जमको सियरी सयधन 
कर प्रदेश अन्तरगतकय ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयले संकलन गरी प्रदेश विभयज्य कोिमय जम्मय गनेछ।  

(३) प्रदेशले उपदफय (२) बमोश्जम प्रदेश विभयज्य कोिमय जम्मय भएको रकमको सयठी प्रततशतले 
रनुे रकम प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय रयखी ियलीस प्रततशतले रनुे रकम मयतसक ुलपमय गयउँपयतलकय िय 
नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयको स्र्यनीय सश्ञ् ित कोिमय प्रत्येक मवरनय समयप्त भएको १५ ददनतभर 
जम्मय गरी सम्बश्न्धत स्र्यनीय तरलयई सोको वििरण सवरतको जयनकयरी पठयउनछे। 

(४) उपदफय (३) बमोश्जमको बयँडफयँट रयवष्ट्रय प्रयकृततक स्रोत तर्य वित्त आयोगले तययर गरेको सूर 
बमोश्जम प्रदेश लेखय तनयन्रक कयययथलयले गनेछ। 

(५) सियरी सयधन भएकय व्यश्िले आफ्नो स्र्ययी ठेगयनय िय बसयई सरयई गरेको स्र्यन िय रोजगयर 
िय व्यिसययको तसलतसलयमय तत्कयल बसोबयस गरेको स्र्यन िय कयरोबयर दतयथ ररेको स्र्यन ररेको प्रदेश 
अन्तरगतकय ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयमय तोवकए बमोश्जम सियरी सयधन दतयथ गरी सियरी सयधन कर 
बझुयउन ुपनेछ। 

(६) उपदफय (१) बमोश्जम संकतलत रकम मध्ये अनसूुिी-२ को खण्ड (ख) बमोश्जमको अन्य दस्तरु 
तर्य सेिय शलु्क प्रदेश अन्तरगतकय ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयले संकलन गरी मयतसक ुलपमय प्रदेश संश्ित 
कोिमय दयश्खलय गनुथ पनेछ । 

  (७) यस दफयमय जनुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपतन टयँगय, ररक्सय, अटोररक्सय र विद्यतुीय ररक्सयमय 
सियरी सयधन कर सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले लगयउन ेर उठयउनछे। 

  (८) उपदफय (७) बमोश्जम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले संकलन गरेको 
सियरी सयधन कर विभयज्य कोिमय जम्मय गरी सो रकमको सयठी प्रततशतले रनु े रकम स्र्यनीय सश्ञ् ित 
कोिमय रयखी ियलीस प्रततशतले रनुे रकम मयतसक ुलपमय प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय जम्मय गरी आतर्थक मयतमलय 
मन्रयलयलयई सोको वििरण सवरतको जयनकयरी पठयउन ुपनेछ। 

४. मनोरञ् जन कराः (१) प्रदेशतभर सञ्चयतलत िलश्िर घर, खेलकुद प्रततयोतगतय, फन पयकथ , पयकथ , स्िीतमङ पूल, 
तडश्जटल टेतलतभजन, सयँस्कृततक कययथक्रम, कन्सटथ, नयटकघर, तभतडयो घर, तर्यटर र मेलय मरोत्सि लगययतकय 
मनोरञ् जन स्र्ल र वक्रययकलयपमय अनसूुिी-३ बमोश्जम मनोरञ् जन कर लगयइन ेर असलु उपर गररनेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोश्जमको मनोरञ् जन करबयट उठेको रकम मनोरञ् जन व्यिसयय सञ् ियलक िय 
धनीले कर उठयएको मवरनयभन्दय पतछको मवरनयको 25 गतेतभर सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयमय वििरण सवरत जम्मय गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफय (२) बमोश्जम जम्मय भएको रकम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयले विभयज्य कोिमय रयखी उि विभयज्य कोि मध्येबयट सयठी प्रततशतले रनु आउने रकम 
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सम्बश्न्धत स्र्यनीय सश्ञ् ित कोिमय रयखी बयँकी ियलीस प्रततशतले रनुे रकम मयतसक ुलपमय प्रदेश सश्ञ् ित 
कोिमय जम्मय गरी सोको वििरण सवरतको जयनकयरी आतर्थक मयतमलय मन्रयलयमय पठयउन ुपनेछ। 

(४) यस दफय बमोश्जमको कर प्रशयसन गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले 
गनेछ। 

(५) उपदफय (१) बमोश्जमको मनोरञ् जन कर सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्य आतर्थक मयतमलय मन्रयलयले 
जयरी गरेको कययथवितधमय तनधयथरण भए बमोश्जम रनुेछ। 

५. विज्ञयपन कराः (१) प्रदेशमय विज्ञयपन सयमग्री रयखे ियपत लयग्ने विज्ञयपन कर सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय 
नगरपयतलकय िय उप-मरयनगरपयतलकयले लगयउने र उठयउनेछ। 

(२) नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तरले रयखेकय विज्ञयपन सयमग्रीमय विज्ञयपन कर लयग्न े
छैन। 

(३) उपदफय (१) बमोश्जम जम्मय भएको रकम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयले विभयज्य कोिमय रयखी उि विभयज्य कोि मध्येबयट सयठी प्रततशतले रनुे रकम 
सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले आफ्नो सश्ञ् ित कोिमय रयखी ियलीस 
प्रततशतले रनु े रकम मयतसक ुलपमय प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय जम्मय गरी सोको वििरण सवरतको जयनकयरी 
आतर्थक मयतमलय मन्रयलयमय पठयउन ुपनेछ। 

(४) विज्ञयपन कर असलु सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्य गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयको कयनून बमोश्जम रनुछे। 

६. कृवि आयमय कराः (१) प्रदेशले आफ्नो िेर तभरको कृवि आयमय अनसूुिी–४ बमोश्जम कर लगयउनेछ। 

(2) उपदफय (१) बमोश्जमको कर प्रदेश सरकयरले तोकेको कयययथलयले संकलन गरी प्रदेश सश्ञ् ित 
कोिमय जम्मय गनेछ। 

(३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय उल्लेख गररएको भए तयपतन अको व्यिस्र्य नभएसम्म स्र्यनीय 
तरले उपदफय (१) बमोश्जम जम्मय भएको रकम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले 
विभयज्य कोिमय रयखी उि विभयज्य कोि मध्येबयट ियलीस प्रततशतले रनु े रकम गयउँपयतलकय िय 
नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले सम्बश्न्धत स्र्यनीय सश्ञ् ित कोिमय रयखी सयठी प्रततशतले रनुे रकम 
मयतसक ुलपमय प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय जम्मय गरी सोको वििरण सवरतको जयनकयरी आतर्थक मयतमलय 
मन्रयलयमय पठयउन ुपनेछ।  

(४) उपदफय (१) बमोश्जमको करको प्रशयसन सम्बन्धी कययथवितध आतर्थक मयतमलय मन्रयलयले 
तनधयथरण गरे बमोश्जम रनुेछ। 

७. पयथटन शलु्काः प्रदेश आफैले तनमयथण गरेको पयथटकीय स्र्ल, पयथटन व्यिसयय र पयथटकीय वक्रययकलयपमय 
सेियको लयगत, सञ् ियलन र सम्भयर खिथलयई आधयर मयनी अनसूुिी–५ बमोश्जम पयथटन शलु्क लगयई 
उठयउन सक्नेछ। 

८.  प्रयकृततक स्रोत कराः (१) प्रयकृततक स्रोतमध्ये आफ्नो िेरतभर मयटो, ढुङ्गय, तगटी, बयलिुय र दरत्तर बरत्तरको 
संकलनमय अनसूुिी–६ बमोश्जम कर लगयई असलुउपर गररनेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोश्जमको कर सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले 
संकलन गने िय गरयउनछे। 
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(३)उपदफय (२) बमोश्जम जम्मय भएको रकम गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयले विभयज्य कोिमय रयखी उि विभयज्य कोि मध्येबयट सयठी प्रततशतले रनुे रकम 
सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले स्र्यनीय सश्ञ् ित कोिमय रयखी बयँकी 
ियलीस प्रततशतले रनुे रकम मयतसक ुलपमय प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय प्रत्येक मवरनय समयप्त भएको तमततले १५ 
ददनतभर जम्मय गरी सोको वििरण सवरतको जयनकयरी आतर्थक मयतमलय मन्रयलयमय पठयउन ुपनेछ।  

 (४) गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले आफ्नो िेरतभर मयटो, ढुङ्गय, तगटी, 
बयलिुय र दरत्तर बरत्तर संकलन गनुथ अश्घ प्रितलत कयनून बमोश्जम आियक पने स्िीकृत ियतयिरणीय 
अध्ययन प्रततिेदन र कययथयोजनय प्रदेश सरकयरको सम्बश्न्धत मन्रयलय समि पेश गनुथ पनेछ। 

(५) उपदफय (४) बमोश्जमको स्िीकृत ियतयिरणीय अध्ययन र कययथयोजनय प्रयप्त भएमय प्रदेश 
सरकयरको सम्बश्न्धत मन्रयलयले संघीय र प्रदेश कयनूनको अधीनमय ररी ियतयिरणमय प्रततकूल असर नपने 
तर्य सिथसयधयरण जनतयको वरत रनुे देखेमय गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयलयई त्यस्तो 
िेरमय मयटो, ढुङ्गय, तगटी, बयलिुय र दरत्तर बरत्तर संकलन गनथ गरयउन आियक शतथ तोकी िय नतोकी 
स्िीकृतत ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफय (५) बमोश्जम स्िीकृतत प्रयप्त भएमय गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय 
उपमरयनगरपयतलकयले त्यस्तो िेरमय मयटो, ढुङ्गय, तगटी, बयलिुय र दरत्तर बरत्तर संकलन गनथ गरयउन 
सक्नेछ।  

(७) प्रदेश सरकयरले गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले मयटो, ढुङ्गय, तगटी, 
बयलिुय र दरत्तर बरत्तर संकलन गदयथ अपनयउन ु पने कययथवितध बनयइथ जयरी गनेछ र त्यस्तो कययथवितध 
गयउँपयतलकय िय नगरपयतलकय िय उपमरयनगरपयतलकयले मयटो, ढुङ्गय, तगटी, बयलिुय र दरत्तर बरत्तर संकलन 
गदयथ िय गरयउँदय पयलनय गनुथ पनेछ। 

९.  सेिय शलु्क दस्तरुाः प्रदेशले संविधयनको अनसूुिी-६, ७ र ९ बमोश्जमकय िेर र तबियमय आफूले प्रदयन 
गरेको सेिय तर्य सवुिधय ियपत सेिय शलु्क तर्य दस्तरु लगयई उठयउन सक्नेछ। 

१०.  प्रदेश विभयज्य कोिको रकम बयडँफयटँ सम्बन्धमयाः (१) प्रदेश विभयज्य कोि खयतयमय जम्मय भएको रयजस्ि 
रकम तोवकएको दरमय विभयजन गरी प्रदेशको वरस्सय प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय रयखी स्र्यनीय तरको वरस्सय 
रयवष्ट्रय प्रयकृततक स्रोत तर्य वित्त आयोगले तोकेको ढयँिय र आधयर बमोश्जम सम्बश्न्धत गयउँपयतलकय िय 
नगरपयतलकय िय उप-मरयनगरपयतलकयको सश्ञ् ित कोिमय जम्मय गररनेछ। 

  (२) उपदफय (१) बमोश्जमको रयजस्ि बयँडफयँट प्रदेश लेखय तनयन्रक कयययथलय िय आतर्थक मयतमलय 
मन्रयलयले तोकेको तनकययले मयतसक ुलपमय गनेछ। 

११. दर घटयउन, बढयउन िय छुट ददन सक्नाेः (१) प्रदेश कयनूनमय जनुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपतन प्रदेश 
सरकयरले आियकतय अनसुयर यो ऐन र अन्य कयनून बमोश्जम लगयइएकय दस्तरु, शलु्क र करको दर 
घटयउन, बढयउन िय त्यस्तो दस्तरु, शलु्क र कर आशं्शक िय पूणथ ुलपमय छुट ददन सक्नेछ। त्यस्तो दर 
घटयइएको, बढयइएको िय छुट ददइएको सूिनय प्रदेश रयजपरमय प्रकयशन गनुथ पनेछ।  

  (२) उपदफय (१) बमोश्जम करको दर घटयइएको, बढयइएको िय कुनै दस्तरु, शलु्क र कर आशं्शक 
िय पूणथ ुलपमय छुट ददइएको वििरण प्रत्येक ििथ आतर्थक मयतमलय मन्रयलयले प्रदेश सभयमय पेश गनुथ पनेछ। 
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  (३) उपदफय (१) बमोश्जम ददइएको पूणथ िय आशं्शक कर छुट सवुिधयको कसैले दुुलपयोग गरेमय िय 
कुनै खयस प्रयोजनको लयतग छुट सवुिधयमय प्रयप्त गरेको मयलिस्त ुअन्य प्रयोजनमय प्रयोग गरेमय त्यसरी छुट 
ददइएको दस्तरु, शलु्क, मरसलु र कर रकम असलु उपर गरी सो रकम बरयबर जररियनय गररनेछ। 

१२ सियरी सयधन सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य: टयँगय, ररक्सय, अटो ररक्सय र विद्यतुीय ररक्सयको दतयथ, निीकरण र ुलट 
इजयजत सम्बन्धमय प्रदेशले स्र्यनीय तरसँगको समन्ियमय प्रदेशको संरिनय मयफथ त दतयथ, निीकरण र ुलट 
इजयजत सम्बन्धी अन्तररम व्यिस्र्य गनथ सक्नेछ। 

१३. ब्ययज, शलु्क, दस्तरु र र्प दस्तरु छुट सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य: सदूुरपश् िम प्रदेशको कयनून बमोश्जम 
आतर्थक ििथ २०७७/0७८ सम्म प्रदेश सरकयरलयई बझुयउन बयँकी कर सम्ित ् २०७9 सयल पौि 
मसयन्ततभर बझुयएमय सो ियपत लयग्न ेब्ययज, शलु्क, दस्तरु र र्प दस्तरुमय पिरत्तर प्रततशत छुट रनुेछ। 

१४. वििरण पेश गने म्ययद र्प सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य: सदूुरपश् िम प्रदेशको प्रितलत प्रदेश कयनून बमोश्जम 
बझुयउन बयँकी वििरण सम्ित ्२०७9 सयल पसु मसयन्तसम्म बझुयउन सक्ने गरी म्ययद र्प गररएको छ। 

१५. फमथ नविकरण शलु्क तमनयर सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य : प्रयइभेट फमथ रश्जष्ट्रशन ऐन, २०१४ तर्य प्रदेश 
सयझेदयरी व्यिसयय ऐन, २०७६ बमोश्जम दतयथ भएकय आतर्थक ििथ २०७७/७८ सम्मको निीकरण नगरेकय 
फमथ तर्य उद्योगले सम्ित ्२०७९ सयल पसु मसयन्ततभर तनयमयनसुयर लयग्ने निीकरण दस्तरु एिम ्जररियनय 
तर्य शलु्कको पयँि प्रततशत रकम बझुयएमय बयँकी जररियनय तर्य शलु्क तमनयर रनुेछ ।  

१६.  कृवि आयमय कर छुट सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य: यस ऐनमय जनुसकैु कुरय लेश्खएको भएतयपतन आतर्थक बिथ 
२०७९/८० मय ऐनको दफय ६ बमोश्जमको कृवि आयमय लयग्ने कर पणुथ छुट गररएको छ ।  

१७.  पयथटन शलु्क छुट सम्बन्धी विशिे व्यिस्र्य: यस ऐनमय जनुसकैु कुरय लेश्खएको भएतयपतन आतर्थक ििथ 
२०७९/८० मय ऐनको दफय ७ बमोश्जमको पयथटन शलु्क पूणथुलपमय छुट ददइनेछ । 

18. प्रवक्रयय सरलीकरण िय बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्नाेः यस ऐनको कयययथन्ियनको क्रममय सयिथजतनक 
शयश्न्त र व्यिस्र्यमय गम्भीर खलल पगेुको िय सयिथजतनक आियगमनमय अिरोध भएको िय प्रयकृततक प्रकोप 
िय विपद्को कयरणले उश्ल्लश्खत ऐनले प्रदयन गरेको कुनै सवुिधय उपभोग गनथ नपयउन ेअिस्र्य तसजथनय 
भएमय, कुनै जवटलतय देश्खएमय िय यस ऐनको कयययथन्ियनमय कुनै बयधय अड्कयउ पनथ गएमय आतर्थक मयतमलय 
मन्रयलयले आियकतय अनसुयर अितध र्प गनथ, प्रवक्रयय सरलीकरण गनथ िय कयययथन्ियनमय देश्खएको बयधय 
अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्नेछ। 

१9. तनदेश्शकय बनयउन सक्नाेः यो ऐनको अधीनमय ररी आतर्थक मयतमलय मन्रयलयले आियक कययथवितध िय 
तनदेश्शकय बनयउन सक्नेछ। 
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अनसूुिी–१ 

(दफय २ सगँ सम्बश्न्धत) 
रश्जषे्ट्रशन शलु्क, सेिय शलु्क र दस्तरु 

क. घर जग्गय तर्य अन्य रश्जषे्ट्रशन दस्तरु: 

तस.नं. तलखतको प्रकयर 

रश्जषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयरेक रै्ली अंकमय  

उपमरयनगरपयतलकय िरेको दस्तरु  नगरपयतलकय िरेको दस्तरु गयउँपयतलकय िरेको दस्तरु 

१ रयश्जनयमय, सट्टयपट्टय र सगोल्नयमयको तलखत  

(क) रयश्जनयमय, सट्टयपट्टय, र सगोलनयमयको तलखतको रै्ली अंकमय ५.००% ४.५०% 2.25% 

(ख) सयमवुरक आियस योजनय अन्तगथत तनतमथत भिन आियस 
इकयईको तलखतको रै्ली अंकमय 

2% 1.50% 1% 

(ग) 
सयमवुरक आियस योजनय अन्तगथत तनतमथत भिन सवरतको 
घरजग्गयको तलखतको रै्ली अङ्कमय 

3.50% 2.50% 1% 

२ छोडपर र दतयथफयरी 

(क) 

अ) छोडपर (तीन पसु्तय तभर) रयलैको बकसपर सरर 

आ) छोडपर (तीन पसु्तय बयवरर) रयश्जनयमय सरर 

(ख) 
अ) दतयथफयरी (तीन पसु्तय तभर)  रयलैको बकसपर सरर 

आ) दतयथफयरी (तीनपसु्तय बयवरर) रयश्जनयमय सरर 

स्पष्टीकरण: छोडपर अन्तरगत आफ्नो रकवरस्सय बरयबरको रै्ली अंकमय र दतयथफयरी अन्तरगत संयिु दतयथियलय िीिको तलखतको कूल रै्ली अङ्कमय) 

३ 

रयलैदेश्खको िकसपरको तलखत:  

रयलैदेश्खको िकसपरको तलखतको रै्ली अंकमय 

(क)  

बयजे, बज्यै, आमय, बयि,ु पतत, पत्नी, दयज,ु भयउज,ु भयइ, भयईिरुयरी, दददी, बवरनी, छोरय, छोरयबरुयरी, छोरी, छोरीज्ियईँ, सयस–ुससरुय, जेठयज,ु जेठयनी, देिर, देउरयनी, भततजय, भततजी, भततजय 
बरुयरी, नयतत, नयततनी, नयततनीबरुयरी, कयकय, कयकी, मयमय, मयइज्यू, भयञ् जय, भयञ् जी, ठूलो–बिुय, ठूली आमय (बयब ुतफथ कय), आमयज,ु नन्द, सौतय–सौतय र एकै दयज ुभयईको छोरय, छोरी, 
फूपू र भदय भदै बीि। 

(अ) ुल. १ लयखसम्मको रै्ली अंकमय १.००% १.००% ०.५०% 

(आ) ुल. १ लयखभन्दय मयतर् जततसकैु रै्ली अंकमय २.२५% २.२५% १.२५% 

(ख) 

अन्य िकसपर र दयनपरको रै्ली अंकमय १५.००% १५.००% 

  

१०.००% 

  

स्पष्टीकरण: 

सरकयरी विश्व विद्ययलय, सरकयरी क्ययम्पस÷कलेज, सयमदुयवयक विद्ययलय, सयमदुयवयक अस्पतयल, नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर, स्र्यनीय तरकय कयययथलय, स्र्यनीय तर, प्रदेश सरकयर तर्य 
नेपयल सरकयरको नयममय प्रयप्त रनेु दयनपरको तलखतमय कुनै दस्तरु लयग्ने छैन। 

४ 

अंशिण्डय तर्य अंश भपयईको तलखत 

अंशिण्डय तर्य अंश भपयईको तलखतमय 

(क)  ुल.३० लयखसम्मको रै्ली अङ्कमय ०.२०% ०.२०% ०.२०% 

(ख) ुल.३० लयख भन्दय िढी ुल. २ करोडसम्मको रै्ली अङ्कमय ०.३०% ०.३०% ०.३०% 

(ग)  ुल.२ करोड भन्दय िढी ुल. १० करोडसम्मको रै्ली अङ्कमय ०.४०% ०.४०% ०.४०% 

(घ) ुल. १० करोड भन्दय मयतर्को रै्ली अङ्कमय ०.५०% ०.५०% ०.५०% 

५ मयनो छुवट्टएको र मयनो जोतडएको तलखत 

(क) मयनो छुवट्टएको प्रतत तलखत ुल.११,०००।- ुल.१०,०००।- ुल.५,०००।- 

(ख) मयनो जोतडएको प्रतत तलखत ुल.१२,०००।- ुल.१०,०००।- ुल.५,०००।- 

६ 

शेिपतछको िकसपरको तलखत 

शेिपतछको िकसपर/अष्टलोरको प्रतततलखत 

(क) तीन पसु्तयतभरको ुल.7,०००।- ुल.6,०००।- ुल.3,०००।- 

(ख) तीन पसु्तयबयवररको  ुल.१२,०००।- ुल.१०,०००।- ुल.४,०००।- 

  बन्धकीको तलखत 

१.५०% १.५०% १.२५% 

७ 
दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी, र लखबन्धकीको तलखतको रै्ली 
अंकमय 

  अतधकयरनयमय, मञ् जरुीनयमय र अश्खतययरनयमयको तलखत 

ुल.२,०००।- ुल.२,०००।- ुल.२,०००।- 

८ प्रतततलखत 

    

१.००% १.००% १.००% 

९ कपयली तमसकु र करयरनयमयको तलखत  
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तस.नं. तलखतको प्रकयर 

रश्जषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयरेक रै्ली अंकमय  

उपमरयनगरपयतलकय िरेको दस्तरु  नगरपयतलकय िरेको दस्तरु गयउँपयतलकय िरेको दस्तरु 

  दयखील खयरेज नरनेु कपयली तमसकु र करयरनयमयको प्रतत 
तलखत 

  

गठुी स्र्यपनय तलखत ियपत (गठुी दतयथ) ुल.६००।- ुल.५००।- ुल.४००।- 

घर बरयल तलखत ियपत पवरलो मवरनयको बरयल रकमको ५.००% ४.००% ३.००% 

फलोपभोग (यजु ुफु्रक्टी) ुल.१,०००।- ुल.७००।- ुल.५००।- 

शेि पतछको बकसपर संशोधन िय रद्द गदयथ   

क. शतथ संशोधन ुल.१,५००।- ुल.१,०००।- ुल.५००।- 

ख. बकसपर रद्ध ुल.२,०००।- ुल.१,५००।- ुल.१,०००।- 

अन्य तलखत   

क. रकम खुलेकोमय ३.००% २.००% १.००% 

ख. रकम नखुलेकोमय ुल.७,०००।- ुल.५,०००।- ुल.३,०००।- 

 

ख. सेिय शलु्क 

  

तस.नं. वििरण 

सेिय शलु्कको दर अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयरेक रै्ली अङ्कमय 
उपमरयनगरपयतलकय िरेको 

दस्तरु  
नगरपयतलकय िरेको दस्तरु 

गयउँपयतलकय िरेको 
दस्तरु 

१ 
तलखत रश्जषे्ट«शनको लयतग डोर मयग गने तनिेदनमय डोर शलु्क 

तलखत रश्जषे्ट «शनको लयतग डोर मयग गने तनिेदनमय डोर दस्तरु: 
(क) तरयई िेरमय  ुल.२०,०००।- ुल.१५,०००।- ुल.७,०००।- 

(ख) अन्य िेरमय ुल.१५,०००।- ुल.१०,०००।- ुल.६,०००।- 

  वित्तीय तधतो 
२ नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट वित्तीय कयरोियर गनथ स्िीकृतत प्रयप्त बैंक, वित्तीय तर्य सरकयरी संस्र्य एिं अन्य संस्र्यरुलले ददने कजयथको तधतोबन्धक िय दृवष्टबन्धक तलखतमय 

(क) ुल. १,००,०००।– सम्मको तलखतको रै्ली अङ्कमय ुल.१,०००।– ुल.१,०००।– ुल.१,०००।– 

(ख) ुल. १,००,०००।– भन्दय बढी ुल. ५,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.१,५००।– ुल.१,५००।– ुल.१,५००।– 

(ग) ुल. ५,००,०००।– भन्दय बढी ुल.१०,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.२,०००।– ुल.२,०००।– ुल.२,०००।– 

(घ) ुल.१०,००,०००।– भन्दय बढी ुल.२०,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.२,५००।– ुल.२,५००।– ुल.२,५००।– 

(ङ) ुल.२०,००,०००।– भन्दय बढी ुल.५०,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.५,०००।– ुल.४,५००।– ुल.४,०००।– 

(ि) ुल. ५०,००,०००।– भन्दय बढी ुल. १,००,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.२५,०००।– ुल.२२,०००।– ुल.२०,०००।– 

(छ) ुल १,००,००,०००।– भन्दय बढी ुल.२,००,००,०००।– सम्मको रै्ली अङ्कमय ुल.३3,०००।– ुल.30,०००।– ुल.२8,०००।– 

(ज) ुल २,००,००,०००।– भन्दय बढी ुल.५,००,००,०००।– सम्मको रै्लीमय अङ्कमय ुल.5०,०००।– ुल.45,०००।– ुल.30,०००।– 

(झ) ुल ५,००,००,०००।– भन्दय बढी ुल.२०,००,००,०००।– सम्मको रै्लीमय अङ्कमय ुल.6०,०००।– ुल.5५,०००।– ुल. ४5,०००।– 

(ञ) ुल.२०,००,००,०००।– भन्दय बढी ुल.५०,००,००,०००।– सम्मको रै्लीमय अङ्कमय ुल.२,००,०००।– ुल. १,५०,०००।– ुल. १,००,०००।– 

(ट) ुल.५०,००,००,०००।– भन्दय िढी जततसकैु रै्ली अङ्कमय ुल. ५,००,०००।– ुल. ३,००,०००।– ुल. २,००,०००।– 

  लीज 

३ सरकयरी जग्गय तलजमय उपलव्ध गरयउनेाः  

  सरकयरी जग्गय दतयथ तर्य तलजमय उपलव्ध गरयउने सम्बन्धी कययथनीतत, २०७१ को अनसूुिी– १ अनसुयरको दस्तरु लयग्नेछ । 

    

४ जग्गयधनी दतयथ शे्रस्तयको प्रतततलवपको लयतग (वटकट बयरेक) प्रतत पजुयथ 
(क) तरयई िेर ुल.10००।– ुल.7००।– ुल.5००।– 

(ख) अन्य िेर  ुल.7००।– ुल.5००।– ुल.2००।– 

  नोटाः जनुसकैु प्रयोजनको लयतग प्रतततलवप तलदँय समेत लयग ुरनेुछ। 

५ दयश्खल खयरेज शलु्क 

(क) 
करयर अनसुयर तलखत पयररत गनथ ठर¥ययएको फैसलय िय तमलयपर अनसुयरको दयश्खल खयरेज 
गदयथ 

५.००% 

  

४.५०% 

  

  

२.००% 

  

(ख) अन्य तमलयपर (अंश र अपतुयली बयरेक) को दयश्खल खयररज गदयथ २.७५% २.२५% १.००% 

(ग) 

बैंक विश्त्तय संस्र्य िय सरकयरी संस्र्यबयट कजयथ प्रियर गदयथ तलएको तधतो तललयम गदयथ 
व्यश्िले सकयर गरी बैक तर्य वित्तीय संस्र्यको परयनसुयर व्यश्िको नयउमय दय.खय. गदयथको 
रै्ली अङ्कमय 

2.50% 2% 1.50% 

(घ) 
बैंक वित्तीय संघ िय सरकयरी संस्र्यबयट कजयथ प्रियर गदयथ तलएको तधतो तललयम गदयथ व्यश्िले 
सकयर नगरी ऋणीकै नयमबयट िैक वित्तीय संस्र्य िय सरकयरी संस्र्यले आफ्नो नयँउमय 
दयश्खल खयरेज गदयथ प्रतत तमतसल 

ुल.7,०००।- ुल.6,०००।- ुल.४,०००।- 

(ङ) 

बैंक, वित्तीय संस्र्य ियं सरकयरी संस्र्यले कजयथ प्रियर गदयथ तलएको तधतो तललयममय बैंक िय 
संस्र्य आफैले सकयर गरेपतछ सम्बश्न्धत ऋणीलयई नै वफतयथ गदयथ पयररत गने तलखतको रै्ली 
अङ्कमय 

२.००% २.००% १.००% 

(१) भतूमसधुयर कयययथलयबयट जग्गय बयँडफयँड भई दय.खय. रनु आउँदय प्रतत तमतसल ुल.5००।- ुल.4००।- ुल.3००।- 
(२) अदयलत िय न्ययवयक तनकययको फैसलय बमोश्जम तललयम िढयिढ गरी दयश्खल खयरेज 
गदयथ प्रतत तमतसल 

ुल.३,०००।- ुल.१,०००।- ुल.५००।- 
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(ि) शेिपतछको िकसपरको दयश्खल खयरेज 

  (अ) तीनपसु्तय तभरको भए सबै िेरकय लयतग रयलैको बकसपर सरर 

  (आ) तीनपसु्तय बयवररको भए  सबै िेरकय लयतग रयजीनयमय सरर 

६ नयमसयरी 
(क) तीन पसु्तय तभरको नयमसयरी गदयथ ुल.१,२००।- ुल.१,०००।- ुल.५००।- 
(ख)तीन पसु्तयभन्दय बयवररको नयमसयरी गदयथ ुल.३,५००।- ुल.३,५००।- ुल.२,०००।- 

७ रयल सयविक 
पनुाः नयपजयँि पतछको शे्रस्तय रयल सयविक तर्य 
अद्ययितधक गदयथ प्रतत तमतसल 

ुल.४००।- ुल.३००।- ुल.१००।- 

८ घर कययम शे्रस्तय पूजयथमय घर जनयउने प्रतत तनिेदनमय ुल.२,५००।- ुल.२,५००।- ुल.१,०००।- 

९ संशोधन दस्तरु 
मयलपोत ऐन २०३४ को दफय ७(३) अनसुयरको 
वििरणमय संशोधन गनुथ पदयथ प्रतत तमतसल 

ुल.३००।- ुल.२००।- ुल.१००।- 

१० रोक्कय दस्तरु 

क) तलखत रश्जषे्ट्रशन भएकोमय (रै्ली अङ्क 
जततसकैु भएपतन) 

नलयग्ने नलयग्ने नलयग्ने 

ख) तलखत रश्जषे्ट्रशन नरनेुमय 
ुल.४००।- ुल.३००।- ुल.२००।- 

(अ) ुल.१,००,०००। सम्मको ऋण अङ्कमय 

(आ) ुल.१,००,०००। भन्दय िढी 
ुल.५,००,०००। सम्म 

ुल.७००।- ुल.५००।- ुल.३००।- 

(इ) ुल. ५ लयख भन्दय बढी जततसकैु ऋण 
अंकमय 

ुल.८००।- ुल.७००।- ुल.५००।- 

(ई) ऋण अङ्क नखुलेकोमय ुल.४,०००।- ुल.३.०००।- ुल.२,०००।- 

ग. विविधाः 
१. अतधकयरनयमय र शेिपतछको बकसपर तलखत बयरेक अन्य सबै प्रकयरको तलखतमय रै्ली अंक अतनिययथ खुलयउन ुपनेछ। 

२. जलविद्यतु उद्योग, श्ियय खेती, कफी खेती, कपयस खेती, पषु्प व्यिसयय, तरकयरी खेती, पशपंुिीपयलन, अलैंिी खेती, जतडबटुी खेती एिं फलफूल उद्योगको नयममय खररद गने जग्गयको तलखत 
पयररत गदयथ लयग्ने रश्जषे्ट्रशन दस्तरुमय पिरत्तर प्रततशत छुट रनेुछ। तर, त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देय विपररत भएको पयईएमय मयलपोत कयययथलयले छुट भएको रश्जषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी 
सोरी रकम बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ। 

३. सयमवुरक खेती योजनय अन्तगथत कृवि उत्पयदन बढयउने उद्देयले व्यश्िररू तमली जग्गयको िक्लय तमलयई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नयममय तलखत पयररत भएमय सो मय लयग्ने 
रश्जषे्ट्रशन दस्तरुमय पिरत्तर प्रततशत छुट रनेुछ। तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देय विपररत भएको पयईएमय मयलपोत कयययथलयले छुट भएको रश्जषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोरी रकम 
बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ । 

४. सूती, गडु्खय, पयनपरयग र मददरयजन्य उद्योग बयरेककय उत्पयदनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्यपनय तर्य सञ् ियलन गनथ उद्योगको नयममय खररद गने जग्गयको तलखत पयररत गदयथ लयग्ने रश्जषे्ट्रशन 
दस्तरुमय पियस प्रततशत छुट रनेुछ। तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देय विपररत भएको पयईएमय मयलपोत कयययथलयले छुट भएको रश्जषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोरी रकम बरयबर जररियनय 
गनुथ पनेछ। 

५. (क) कृवि ऋण, बीमय संस्र्यन, बीमय सतमततबयट स्िीकृतत प्रयप्त बीमय कम्पनी, विश्वविद्ययलय, बैंक तर्य वित्तीय संस्र्यररूले आफ्नय बरयलियलय कमथियरीररूलयई सेिय सतथबमोश्जम ददने ऋण 
सवुिधयको तधतो बन्धक तलखत पयररत गदयथ रश्जषे्ट्रशन दस्तरु छुट रनेुछ। तर सेिय शलु्क ुल. १०००।– लयग्नेछ। 

(ख) कमथियरी सञ्चयकोि तर्य नयगररक लगयनी कोिले तनयतमत बित जम्मय गने आफ्नय सञ्चयकतयथररूलयई ऋण सवुिधय उपलव्ध गरयउँदय तलने तधतोको तधतो बन्धक तलखत पयररत गदयथ 
रश्जषे्ट्रशन दस्तरु छुट रनेुछ। तर सेिय शलु्क ुल. ५००।– लयग्नेछ। 

६. (क) सरकयरी ऐन, २०४८ िमोश्जम दतयथ भै संियलनमय ररेकय सरकयरी संस्र्यररूले आफ्नय शेयर सदस्यरुल विि ऋण लगयनी-प्रियर गदयथ तीस लयख ुलपैययसँम्मको रै्ली अंकमय रोक्कय दस्तरु 
बयरेक सेिय शलु्क छुट रनेुछ। सो भन्दय मयतर्को रै्ली अंकमय खण्ड ख. सेिय शलु्क मरलको तस.नं. २ िमोश्जमको सेिय शलु्क लयग्ने छ। 

(ख)  बैंवकङ्ग तर्य विश्त्तय व्यिसयय र बीमय व्यिसयय गने एकै प्रकृततकय तनकययररू एक आपसमय गयतभन ियरेमय गयतभने संस्र्यररूले सो प्रयोजनकय लयतग घरजग्गयको एकतरत गदयथ संशोधन 
दस्तरु बयरेक अन्य दस्तरु लयग्ने छैन। 

७. जनआन्दोलन पवरलो, दोश्रो र मधेश आन्दोलमय सरयदत प्रयप्त गरेकय शवरदकय आश्श्रत पतत, पश्त्न, छोरय र छोरी तर्य मयतय–वपतयको नयममय स्ियतमत्ि प्रयप्त रनेु गरी पयररत रनेु तलखतमय यस 
ऐन बमोश्जम लयग्ने सबै प्रकयरको दस्तरु र शलु्क पूणथ रूपमय छुट रनेुछ। 

८. अपयङ्गतय भएकय व्यश्ि, दतलत एंि वपछतडएकय जयती भनी स्र्यनीय तनकययबयट प्रमयश्णत भएको तसफयररस िय अतधकयररक प्रमयणको आधयरमय ततनीररूको नयममय स्ियतमत्ि प्रयप्त रुँदय यस ऐन 
बमोश्जम असलु गररने घर जग्गय रश्जषे्ट्रशन दस्तरुमय पच्िीस प्रततशत छुट रनेुछ । 

९. (क) मवरलय, सत्तरी ििथ भन्दय बढी उमेरकय ज्येष्ठ नयगररक र नयियलकको नयममय जनुसकैु प्रकयरबयट स्ियतमत्ि प्रयप्त रनेु गरर पयररत रनेु तलखतमय यस ऐन बमोश्जम लगयइएको रश्जषे्ट्रशन 
दस्तरुमय पच्िीस प्रततशत छुट रनेुछ। तर एकल मवरलयको रकमय भने पैततस प्रततशत छुट रनेुछ। वरमयली श्जल्लयरुल बझयङ, बयजरुय र दयि ुथलयकय गयउँपयतलकयकय रकमय भने ५०% 
छुट रनेुछ। 

(ख)  रयल पतत िय पत्नीको नयममय कययम ररेको घर जग्गयको स्ियतमत्ि पररितथन गरी पतत–पत्नी दिैुको संयिु स्ियतमत्िको ुलपमय तलखत गनथ ियरेमय सो संगोलनयमयको तलखतमय 
ुल.१००।– मयर रश्जषे्ट्रशन दस्तरु लयग्नेछ। 

(ग)  १०० जनय भन्दय बढी व्यश्िलयई प्रत्यि रोजगयरी ददने उत्पयदनमूलक उद्योग स्र्यपनय गनथ िय विस्तयर गनथकय लयतग जग्गय खररद गदयथ लयग्ने रश्जषे्ट्रशन दस्तरुको तलखतमय ५०% छुट 
ददइनेछ । तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देय विपररत भएको पयइएमय मयलपोत कयययथलयले छुट भएको रश्जषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोरी रकम बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ। 

१०. भतूमवरन मिु कमैयय र मूि रतलयय पररियरले सरतुलयत ऋण र अनदुयन प्रयप्त गरी खररद गरेको जग्गयको तलखत पयररत गदयथ लयग्ने रश्जषे्ट्रशन दस्तरु, सेिय शलु्क र रोक्कय दस्तरु पूणथ रूपमय 
छुट रनेुछ। 

११. बैक, विश्त्तय एिं सरकयरी संघ िय संस्र्य र अदयलतबयट भई आएको तमलयपर अनसुयर दयश्खल खयरेज गनुथपदयथ सेिय दस्तरु असलु गने प्रयोजनको लयतग तोवकएको कयययथलयले रश्जषे्ट्रशन 
प्रयोजनको लयतग तोकेको न्यूनतम मूल्य र तमलयपर िय बैक, विश्त्तय एिं सरकयरी संघ संस्र्यको परमय उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी रनु्छ सोरीलयई कययम गनुथपनेछ। 

१२. प्रदेश सरकयरले ियरेमय धयतमथक तर्य सयमयश्जक वरतकय तनतमत्त स्र्यवपत नेपयलमय दतयथ भएकय संघ संस्र्य िय तनकययले आफ्नो नयउमय तनशलु्क ुलपमय प्रयप्त गने जग्गयको तलखत पयररत गदयथ 
पियस प्रततशत रश्जषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददन सक्नेछ। 

 

१३. 
मयलपोत र नयपी कयययथलयको शे्रस्तय सधुयर, फतनथिर, ममथत सम्भयर, तनमयथण एिं अन्य लश्जवष्टक सपोटथको लयतग प्रदेश सरकयरले उपयिु ठरययथएको रकम सम्बश्न्धत मयलपोत कयययथलयलयई 
प्रदयन गनथ सक्नेछ। 

१४. यो ऐन लयगू रुँदयकय िखत नेपयल सरकयरियट घोिणय भएकय िय यस पतछ घोिणय रनेु नगरपयतलकयको रकमय त्यस्तय नगरपयतलकयको नयम र िेर तनधयथरण गरी नेपयल सरकयरले नेपयल 
रयजपरमय सूिनय प्रकयश्शत गरेको तमतत देश्ख यस अनसूुिी िमोश्जमको घर जग्गय रश्जषे्ट्रशन दस्तरु र सेिय शलु्क लयग्नेछ। 

१५. सरकयरी ऐनको दफय ५ अन्तगथत दतयथ भएकय सरकयरी संस्र्यररूले संस्र्यको प्रयोजनको लयतग मयर परयडी िेरमय २ रोपनी, तरयई र तभरी मधेशमय ३ कठ्ठयसम्म जग्गय र भिन खररद गदयथ 



9 
 

लयग्ने रश्जषे्ट्रशन दस्तरु, सरकयरी विभयगको तसफयररसमय लयग्ने रश्जषे्ट्रशन दस्तरु पूणथ ुलपमय छुट रनेुछ, तर त्यस्तय सरकयरी संस्र्यले रश्जषे्ट्रशन दस्तरु छुट सवुिधयमय खररद गरेको जग्गय तर्य 
भिन संस्र्य गयतभएको िय विघटन भएको अिस्र्यमय ियरेक विवक्र गरेमय पवरले छुट ददएको रश्जषे्ट्रशन दस्तरु असलु उपर गररनेछ। 

१६. विविधको क्रमसंखयय ७, ८, ९ र १० बमोश्जम छुट ददँदय एकै व्यश्िलयई एकभन्दय बढी आधयरमय छुट पयउने भएमय सिैभन्दय बढी कुनै एकमयर छुट ददइने छ। 

१७. एउटै कयरोियरबयट ५० लयख ुलपैययँ िय सोभन्दय मयतर्को घर िय जग्गय खररद विक्री गदयथ के्रतयले बैंकबयट भिुयनीको लयतग योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनी छयप लयगेको िेकको फोटोकपी 
पेश गरेपतछ िय विके्रतयकय नयममय बैंकमय ररेको खयतयमय रकम जम्मय गरेको बैंक भौिरको फोटोकपी पेश गरेपतछ मयर मयलपोत कयययथलयले तलखत पयररत गनेछ। 

१८. पतत पत्नीको संयिु नयममय पयररत रनेु तलखतमय मवरलय सरर रश्जषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददईनेछ । 

१९. तीनपसु्तय तभर छोरी िय नयततनीररूमय संयिु नयमसयरी भई दतयथफयरी गदयथ यसै अनसूुिीको खण्ड (क) को क्रमसंखयय २ मय उश्ल्लश्खत छोडपरको दररेटको आधय शलु्क लयग्नेछ। 

२०. नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तर अन्तगथत कुनै एक तनकययको नयममय ररेको जग्गय अको कुनै तनकययको नयममय रश्जषे्ट्रशन िय दयश्खल खयरेज गनुथ पदयथ रश्जषे्ट्रशन दस्तरु तर्य 
सेिय शलु्क लयग्ने छैन। 

२१. कुनै व्यश्िको स्ियतमत्िमय ररेको जग्गय नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर तर्य स्र्यनीय तरको कुनै तनकययलयई तनाःशलु्क रूपमय प्रयप्त भएमय िय नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर तर्य स्र्यनीय 
तरको िय कुनै पतन तनकययले खररद गरी तलएमय सोमय रश्जषे्ट्रशन दस्तरु तर्य सेिय शलु्क लयग्ने छैन। 

२२. िैदेश्शक रोजगयरीियट बैंवकङ्ग प्रणयली मयफथ त रेतमट्ययन्स प्रयप्त भएको बैंकको प्रमयश्णत कयगजयतको आधयरमय त्यस्तो रेतमट्ययन्सियट खररद रनेु जग्गयको तलखतमय पच्िीस प्रततशत रश्जषे्ट्रशन 
दस्तरु छुट ददइनेछ।तर एकयसगोल पररियरको नयममय बयरेक खररद रनेु जग्गयको तलखतको रकमय यो प्रयिधयन लयगू रनेु छैन । 

२३. बेइलयकय िय बेश्जल्लयबयट पयररत तलखतको रयजस्ि दस्तरुको रकमय रयश्जनयमय, सट्टयपट्टय, सगोलनयमय, छोडपर, दतयथफयरी, रयलैको बकसपर, मयनो जोतडएको छुवट्टएको, शेि पतछको बकसपर, 
अष्टलोर, तलखत बन्धकी, तमसकु, करयरनयमय तलखत बेइलयकय िय बेश्जल्लयबयट पयररत गदयथ सम्बश्न्धत अनसूुिीमय तोवकए बमोश्जमको दस्तरु जग्गय भएकै िेरयतधकयरको मयलपोत कयययथलयको 
खयतयमय जम्मय भएको भौिर पेश गनुथपने सयरै् सम्िश्न्धत प्रदेशतभरको भएमय ३% पयररत रनेु मयलपोत कयययथलयमय जम्मय गरी र सम्बश्न्धत प्रदेश बयवररको भएमय ५% पयररत गने मयलपोत 
कयययथलयको खयतयमय जम्मय गरी सदूुरपश् िम प्रदेश सश्ञ् ित कोिमय दयश्खलय गनुथपने । अंशबण्डय तर्य अंश भपयथईको तलखतकय रकमय अनसूुिीमय तोवकए बमोश्जमको दस्तरु जग्गय भएकै 
िेरयतधकयरको मयलपोत कयययथलयको खयतयमय जम्मय भएको भौिर पेश गरेमय बेइलयकय िय बेश्जल्लयबयट तलखत पयररत रनेु तर र्प दस्तरु नलयग्ने ।  

२४. एक पटक कयरोियर भएको रै्ली अंक भन्दय कम मूल्ययंकन कययम गरी तलखत पयररत गनथ पयइने छैन । 
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अनसूुिी-२ 

(दफय ३ संग सम्बश्न्धत) 
सियरी सयधन कर, दस्तरु/शलु्क 

(क) सियरी सयधन कर 
१. तनजी सियरी सयधनमय देरयय बमोश्जम सियरी सयधन कर लयग्नेछ:- 
सियरीको वकतसम 

(क) कयर, श्जप, भ्ययन, मयइक्रो बस ियविथक कर दर 
(अ) १००० सी.सी सम्म ुल. १९,०००।– 

(आ) १००१ देश्ख १५०० सी.सी सम्म ुल. २१,०००।– 

(इ) १५०१ सी.सी. देश्ख २००० सी.सी. सम्म ुल. २३,०००।– 

(ई) २००१ सी.सी. देश्ख २५०० सी.सी. सम्म ुल. ३२,०००।– 

(उ) २५०१ सी.सी. देश्ख २९०० सी.सी. सम्म ुल. ३७,०००।– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देश्ख मयतर् सबै ुल. ५३,०००।– 

(ख) डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेश्शनरी उपकरण र तमनीवटपर 
(अ) डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेश्शनरी उपकरण ुल. ३५,०००।– 

(आ) तमनीवटपर ुल. २५,०००।– 

(ग) िेक्टर र पयिर वटलर 
    (अ) िेक्टर ुल.4,०००।– 

    (आ) पयिर वटलर ुल.१०००।– 

(घ) तमतनिक/तमतनबस ुल.२0,०००।– 

(ङ) िक/बस ुल.३0,०००।– 

(ि) मोटर सयइकल 

(अ) १२५ सी.सी. सम्म  ुल. २,५००।– 

(आ) १२६ देश्ख १५० सम्मकय ] ुल. ४,५००।– 

(इ) १५१ देश्ख २५० सम्मकय ] ुल. ५,५००।– 
(ई) २५१ देश्ख ४०० सी.सी. सम्म ुल. ८,0००।– 

(उ) ४०१ सी.सी. र सो देश्ख मयतर् ुल. 9,०००।– 

 

२.सयिथजतनक सियरी सयधनमय देरयय बमोश्जम सियरी सयधन कर लयग्नेछ:- 
(क) कयर, श्जप, भ्ययन, मयइक्रो बस ियविथक कर दर 

(अ) १३०० सी.सी.सम्म                 ुल.८,०००।– 

(आ) १३०१ सी.सी. देश्ख २००० सी.सी. सम्म ुल.१०,०००।– 

(इ) २००१ सी.सी.देश्ख २९०० सी.सी.सम्म ुल.११,०००।– 

(ई) २९०१ सी. सी. देश्ख ४००० सी.सी. सम्म ुल.१३,०००।– 

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दय मयतर् सबै ुल.१५,०००।– 

 
(ख) डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेश्शनरी उपकरण  ुल.१५,०००।– 

(ग) िेक्टर  ुल.१,५००।– 

(घ) पयिर वटलर  ुल.1,0००।– 

(ङ) तमनीिक, तमनीबस ुल.१0,०००।– 

(ि) तमनी विपर ुल.१2,०००।– 

(छ) िक, बस ुल.१6,०००।– 

 

(ख) सियरी सयधन दस्तरु/शलु्क 

१) सियरी सयधन दतयथमय लयग्ने दस्तरु 
सियरीको वकतसम  दस्तरु(ुलपैययमँय) 

सयिथजतनक 

ठुलय सियरी २५००।– 

मझौलय सियरी १५००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर १४००।– 

ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ५००।– 

तनजी  

ठुलय सियरी १५००।– 

मझौलय सियरी १०००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर ८००।– 

ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ५००।– 

     स्पवष्टकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजतनक सियरी सरर लयग्नेछ । 

२) दतयथ पररितथन दस्तरु (अन्यर प्रदेशमय सुलिय सरमती भई गएको) 
सियरीको वकतसम दस्तरु(ुलपैययमँय) 

सयिथजतनक  

ठुलय सियरी २०००।– 
मझौलय सियरी १५००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर १०००।– 
ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ५००।– 

तनजी  

ठुलय सियरी २०००।– 
मझौलय सियरी  १५००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर १०००।– 
ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ५००।– 

स्पवष्टकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजतनक सियरी सरर लयग्नेछ । 
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३) सियरी दतयथ प्रमयण पर (ब्ल ुबकु) नविकरण दस्तरु 
सियरीको वकतसम दस्तरु(ुलपैययमँय) 

सयिथजतनक  

ठुलय सियरी ८००।– 
मझौलय सियरी ५००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर ४००।– 
ख) मोटरसयइकल, स्कुटर २००।– 

तनजी  

ठुलय सियरी ८००।– 
मझौलय सियरी ५००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर ४००।– 
ख) मोटरसयइकल, स्कुटर २००।– 

स्पवष्टकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजतनक सियरी सरर लयग्नेछ । 

४) सियरी सयधन नयमसयरी दस्तरु 
सियरीको वकतसम दस्तरु(ुलपैययमँय) 

सयिथजतनक  

ठुलय सियरी १५००।– 

मझौलय सियरी  १०००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर ८००।– 

ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ३००।– 

तनजी  

ठुलय सियरी १०००।– 

मझौलय सियरी ७००।– 

सयनय सियरी 
क) कयर, श्जप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर ६००।– 

ख) मोटरसयइकल, स्कुटर ३००।– 

स्पवष्टकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजतनक सियरी सरर लयग्नेछ । 

५) बयटो इजयजत पर दस्तरु नविकरण समेत (सयिथजतनक) 
क्र.स. दरुी (वक.तम.) ठुलय र मझौलय बस, तमतन बस (ुल) ठुलय र मझौलय िक, तमनी िक(ुल) 

1 १ देश्ख ५० वक.मी. सम्म ५००।– ६००।– 

2 ५१ देश्ख १०० वक.मी. सम्म ६००।– ७००।– 

3 १०१ देश्ख १५० वक.मी. सम्म ८००।– ९००।– 

4 १५१ देश्ख २०० वक.मी. सम्म ९००।– ११००।– 

5 २०१ देश्ख २५० वक.मी. सम्म १०००।– १२००।– 

6 २५१ देश्ख ३०० वक.मी. सम्म १२००।– १३००।– 

7 ३०१ देश्ख ३५० वक.मी. सम्म १३००।– १५००।– 

8 ३५१ देश्ख ४०० वक.मी. सम्म १४००।– १६००।– 

9 ४०१ देश्ख ४५० वक.मी. सम्म १५००।– १७००।– 

10 ४५१ देश्ख ५०० वक.मी. सम्म १७००।– १९००।– 

11 ५०१ देश्ख ५५० वक.मी. सम्म २१००।– २०००।– 

12 ५५१ देश्ख ६०० वक.मी. सम्म २२००।– २१००।– 

13 ६०१ देश्ख ६५० वक.मी. सम्म २३००।– २३००।– 

14 ६५१ देश्ख ७०० वक.मी. सम्म २५००।– २४००।– 

15 ७०१ वक.मी. भन्दय मयतर् २८००।– २६००।– 

 

५ तसट भन्दय बढी १४ तसट सम्म िमतय भएकय सयिथजतनक सियरीको लयतग बयटो इजयजत दस्तरु 
क्र.स. दरुी (वक.तम.) दस्तरु ुल. 

1 १ देश्ख ५० वक.मी. सम्म ४००।– 

2 ५१ देश्ख १०० वक.मी. सम्म ५००।– 

3 १०१ देश्ख १५० वक.मी. सम्म ६००।– 

4 १५१ देश्ख २५० वक.मी. सम्म ७००।– 

5 २५१ देश्ख ३०० वक.मी. सम्म ८००।– 

६) जयिँपयस दस्तरु र प्रतततलपी समेत 

क्र.स. सियरीको वकतसम  दस्तरु(ुलपैययमँय) 
1 ठुलय सियरी ४००।– 

2 मझौलय सियरी ३००।– 

3 सयनय सियरी  २००।– 

स्पवष्टकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजतनक सियरी सरर लयग्नेछ । 

७) प्रदिुण जयिँ दस्तरु/नविकरण/प्रतततलवप समेत 

सियरीको वकतसम दस्तरु(ुलपैययमँय) 

सयिथजतनक  
ठुलय तर्य मझौलय सियरी  ३००।– 

सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर, मोटरसयइकल) २००।– 

तनजी 
ठुलय तर्य मझौलय सियरी  ५००।– 

सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो, पयिर वटलर, मोटरसयइकल) २००।– 

स्पवष्टकरणाः तनजी सियरी सयधनको रकमय एक ििथ र सयिथजतनक सियरी सयधनको रकमय छ मवरनय बरयल अितध ररनेछ । 

८) ययतयययत सेियको नयम पश्िकृत दस्तरु (कम्पनी/फमथ ढुियनी र ययर ुसेिय) 
 क्र.स. पुजँी  दस्तरु(ुलपैययमँय) 
 1 ुल. पन्र लयख भन्दय कमको लयतग १०००।– 

 2 ुल. पन्र लयख भन्दय बढी पियस लयख सम्म २५००।– 

 3 ुल. पियस लयख भन्दय बढी जततसकैु भएपतन ४०००।– 

सेिय पश्िकृत भएकय कम्पनी/फमथमय समयिेश रनेु सियरी सयधनलयई प्रतत सियरी ठुलय सियरी भए ुल.१५००।–, मझौलय सियरी ुल.१०००।– र सयनय सियरी ुल.५००।– दस्तरु लयग्नेछ । 
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९) ययतयययत सेिय सञ् ियलन गने अनमुतत परको नविकरण दस्तरु 
क्र.स. पुजँी  दस्तरु(ुलपैययमँय) 
1 ुल पन्र लयख भन्दय कमको लयतग १०००।– 

2 ुल. पन्र लयख भन्दय बढी  ुल. पियस लयख भन्दय कम ३०००।– 

3 ुल. पियस लयख भन्दय बढी जततसकैु भएपतन ५०००।– 

र्प रनेु सियरीकय रकमय प्रतत सियरी ठुलय सियरी भए ुल.१५००।–, मझौलय सियरी ुल.१०००।– र सयनय सियरी ुल.५००।–  दस्तरु लयग्नेछ । 

 

10)  इ-ररक्सय तर्य अटोररक्सय सम्बन्धमय (दफय 3 को उपदफय 7 संग सम्बश्न्धत) 

सियरी सयधनको वकतसम सियरी सयधनको िगीकरण दतयथ शलु्क ियविथक सियरी सयधन कर नविकरण दस्तरु (ुल.) 

इ-ररक्सय  तनजी तर्य सयिथजतनक १00।- २००।- ५0।- 

अटो ररक्सय तनजी तर्य सयिथजतनक ५00।- १000।- २00।- 

 

१1) प्रश्शिण केन्द्र, कयरखयनय, िकथ शप सञ् ियलन अनमुतत/नविकरण दस्तरु 

क्र.स. पुजँी अनमुतत दस्तरु (ुल.) नविकरण दस्तरु (ुल.) 

 1 ुल. दईु लयख भन्दय कमको लयतग 2500।- 1250।- 

 2 ुल. दईु लयख भन्दय बढी पयँि लयख सम्मको लयतग 3000।- 1500।- 
 3 ुल. पयँि लयख भन्दय बढी दश लयख सम्मको लयतग 3500।- 1750।- 
 4 ुल. दश लयख भन्दय मयर्ी जततसकैु भए पतन 5000।- 2500।- 

१2) सियरी सयधन तबक्री शोुलम र ररकश्ण्डसन रयउस सञ् ियलन अनमुतत पर दस्तरु र नविकरण दस्तरु 
क्र.स. पुजँी अनमुतत दस्तरु (ुलपैययमँय) नविकरण दस्तरु (ुलपैययमँय) 
1 ुल.तीन करोडसम्म सयनय उद्योग ७०००।– ३५००।– 

2 ुल.तीन करोडदेश्ख दश करोडसम्म मझौलय उद्योय १००००।– ५०००।– 

3 ुल. दश करोड भन्दय मयतर् ठुलय उद्योग ३००००।– १५०००।– 

१3) विदेशमय दतयथ भएकय सियरी सयधनलयई यस प्रदेशमय प्रिेश गदयथ लयग्ने बयटो (ुलट) इजयजत दस्तरु 
क्र.स. सियरीको वकतसम प्रततददन लयग्ने  दस्तरु (ुलपैययमँय) 

1 ठुलय सियरी ५००।– 

2 मझौलय सियरी ३००।– 

3 सयनय सियरी  २००।– 

 

ग) विविध 

१.  रयलको व्यिस्र्य  
 

तपसीलमय उल्लेख भएकय सियरी सयधनररूलयई सयिथजतनक सियरी सयधनमय लयग्ने सरर कर लयग्ने छ:- 
(क) नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयरको नयउँमय दतयथ भएकय, 
(ख) गयउँपयतलकय, नगरपयतलकय र श्जल्लय समन्िय सतमततको नयउँमय दतयथ भएकय  

2. सुुल पैठयरी तमततले एक ििथभन्दय कम अितध भएमय दयमयसयरीले सियरी सयधन कर कट्टय गररनेछ। तर व्ययपयर मौज्दयतमय ररेकय सियरी सयधनमय यस्तो कर लयग्ने छैन। 

3. सियरी सयधन तबग्रकेो िय अन्य कुनै कयरणबयट सो सियरी सयधन िलयउन नपयएको भनी प्रदेश सरकयरले ठरययथएको कुनै व्यश्ि िय संस्र्यको नयममय दतयथ भएको सियरी सयधनलयई सियरी 
सयधन कर लयग्ने छैन। 

4. उत्पयदनकय तमततले पन्र ििथभन्दय परुयनय सियरी सयधनररूलयई लयग्ने सियरी सयधन करमय िौध ििथभन्दय बढीको प्रत्येक ििथकय लयतग पयँि प्रततशतकय दरले र्प गरी सियरी सयधन कर 
लयग्नेछ । तर यस्तो र्प गररएको रकम सियरी सयधनको लयतग तोवकएको अतधकतम कर रकमभन्दय बढी रनेु छैन। 

5. जनुसकैु सियरी सयधनकय धनीले ियरेमय लयग्ने सियरी सयधन कर प्रितलत दरकय आधयरमय एकमषु्ठ ुलपमय पयँि ििथसम्मकय लयतग एकैपटक भिुयनी गरी निीकरण गरयउन सक्नेछन।् यसरी 
अतग्रम रूपमय पयँि बिथको सियरी सयधन कर एकमषु्ट बझुयई निीकरण गरयएमय लयग्ने सियरी सयधन करमय पन्र प्रततशत छुट रनेुछ। 

6. सयिथजतनक संग्ररयलयमय प्रदशथनीकय लयतग रयश्खएकय बीस ििथभन्दय परुयनय सियरी सयधनलयई ियविथक ततनुथपने सियरी सयधन कर लयग्ने छैन। 

7. यस ऐनमय अन्यर जनुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपतन दमकल, एम्बलेुन्स तर्य शि ियरनलयई सियरी सयधन कर लयग्ने छैन। 

8. सियरी सयधन खररद गदयथ सम्बश्न्धत सियरी सयधन के्रतयले एकयउन्ट पेयी िेकबयट मयर तबके्रतयलयई रकम भिुयनी गनुथ पनेछ। 

9. यस ऐनमय अन्यर जनुसकैु कुरय लेश्खएको भए तयपतन अपयङ्गतय भएकय व्यश्िले प्रयोग गनथ तमल्ने गरी बनयईकय १५० सी.सी. सम्मकय स्कूटरमय सियरी सयधन कर  लयग्ने छैन। 

10. प्रदेशमय रयल सञ् ियलनमय ररेकय परुयनय िकलयई प्रदेशमय नै बन्द कन्टेनरको रूपमय रूपयन्तरण गनथ तनिेदन ददने सियरी सयधनकय धनीलयई तनजले बझुयउन ुपने सियरी सयधन कर ियपत 
पियस रजयर ुलपैययँ िय ियर ििथको सियरी सयधन कर ियपत रनु आउने रकममध्ये जनु घटी रनु्छ सो बरयबरको रकम छुट ददइनेछ।  
तर यस्तो छुट सवुिधय दश ििथ भन्दय परुयनय िकररूलयई ददइने छैन। 

१1. नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तरले जफत गरी तललयम तबक्री गरेको सियरी सयधनमय जफत गरेको तमततदेश्ख तललयम प्रकृयय समयप्त भएको अितधसम्मको कर लयग्ने छैन। 

12. िेक्टरको रकमय कृवि प्रयोजन ियरेक व्यिसययीक ुलपमय प्रयोग गरे ियफत र्प बयविथक शलु्क ुल. 7500 ।- असलु उपर गररनेछ ।  
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अनसूुिी-३ 

(दफय ४ संग सम्बश्न्धत) 
मनोरञ् जन कर 

 

तस.नं. वििरण मनोरञ् जन करको दर 

१ िलश्िर प्रदशथन गदयथ  प्रतत वटकट ३% 

२. कन्सटथ, नयटकघर, तभतडयो घर, तर्यटर, स्िीतमङ पलु, पयकथ , फनपयकथ मय प्रतत वटकट ३% 

३. दोरोरी, डयन्स बयर, जमु्बय (बयविथक) ुल.५०००।- 
४. मेलय मरोत्सि, सयंस्कृततक प्रदशथन, खेलकुद प्रततयोतगतयमय प्रतत वटकट ३% 
५. तडश्जटल तर्य एनयलग टेतलतभजनको जडयनमय प्रतत ग्रयरक ुल ५०।- 
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अनसूुिी-४ 
(दफय ६ सँग सम्बश्न्धत) 

कृवि आयमय कर 
१= कृवि िेरबयट प्रयप्त आयमय लयग्ने कर 

 बयविथक आयको ितगथकरण करको दर 

(क) कूल आय ुल. १0,00,000 सम्म कर नलयग्ने 
(ख) कूल आय ुल. १0,00,001 देश्ख २०,00,000 सम्म ुल ५,०००।- 
(ग) कूल आय ुल. २०,00,001 देश्ख ४0,00,000 सम्म ुल १०,०००।- 
(घ) कूल आय ुल. ४०,00,001 देश्ख १,०0,00,000 सम्म ुल २५,०००।- 
(ङ) कूल आय ुल. १,००,००,००१ देश्ख ५,०0,00,000 सम्म  कूल आयको १% 

(r) कूल आय ुल. ५,००,००,००० भन्दय मयतर् 

 

 

 

कूल आयको २% 

 

२= बयझँो ररेको खेती योग्य जतमनमय लयग्ने कर (अब्बल र दोयम जग्गयमय मयर) 
तस नं बयझँो जतमनको िरेफल बयविथक करको दर 

(क) तरयई िेरमय  
 अ) १० कठ्ठयदेश्ख  १ तबगयरय सम्म ुल १,०००।- 
 आ) १ तबगयरयदेश्ख २ तबगयरय सम्म ुल २,०००।- 
 इ) २ तबगयरयदेश्ख ५ तबगयरय सम्म ुल १०,०००।- 
 ई) ५ तबगयरयभन्दय मयतर् ुल २५,०००।- 

(ख) अन्य िेरमय  
 अ) १० रोपनीदेश्ख २० रोपनीसम्म ुल ५,००।- 
 आ) २० रोपनीदेश्ख ३० रोपनीसम्म ुल १,०००।- 
 इ) ३० रोपनीभन्दय मयतर् ुल २,०००।- 
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अनसूुिी-५ 
(दफय ७ सँग सम्बश्न्धत) 

पयथटन शलु्क 
 

१. वितभन् न पयथटवकय स्र्लरुलको प्रिेश शलु्कमय प्रततवटकट दश प्रततशतकय दरले पयथटन शलु्क असलु उपर गररनेछ। 
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अनसूुिी-६ 
(दफय ८ सँग सम्बश्न्धत) 

प्रयकृततक स्रोत कर 
 

तस.नं. वििरण इकयई न्यूनतम दर 

१. ढंुगय, तगट्टी, बयलिुय, स्लेट, ग्रयभेल र रोडय (स्िीकृत खयनी िेर बयरेक)  प्रतत घनवफट ुल. ३।- 

२. मयटो (स्िीकृत खयनी िेर बयरेक) प्रतत घनवफट ुल. २.५।- 

३. कयठ दयउरय (दरत्तर बरत्तर) प्रतत वकलो  २।- 
 

प्रदेश सभयको सम्ित ् २०७९ सयल असयर २९ गते बधुियरकय ददन बसेको दसौं अतधिेशनको १६औं बैठकल े
नेपयलको संविधयनको धयरय १९९ बमोश्जम यो विधेयक पयररत गरेको रुँदय नेपयलको संविधयनको धयरय २०१ को 
उपधयरय (१) बमोश्जम प्रमयश्णत गदथछु । 

 

 

 

सदूुरपश् िम प्रदेश सभयकय सभयमखुबयट प्रमयश्णत यो विधेयक 
नेपयलको संविधयनको धयरय २०१ को उपधयरय (२) बमोश्जम 
प्रमयणीकरण गदथछु। 

तमतताः  

  

 .................... 
 मयननीय देिरयज जोशी 
 प्रदेश प्रमखु 

 .................... 
मयननीय अजुथन बरयदरु र्यपय 
 सभयमखु  

 सदूुरपश् िम प्रदेश 

तमतताः २०७९/०३/३० 


