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ूदेश सरकारको अथर् सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर् 
बनेको ऐन 

 
ूःतावना : ूदेश सरकारको आिथर्क वषर् २०७५/०७६ को अथर् 
सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर्को िनिम  राजःव संकलन गन, 
कर लगाउने, कर छुट िदने तथा राजःव ूशासन सम्बन्धी कानून 
तजुर्मा गनर् वाञ्छनीय भएकोले, ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "ूदेश आिथर्क 

ऐन, २०७५" रहेको छ। 
(२) यस ऐन बमोिजमका दफाह  मध्ये दफा ६ 

बाहेकका अन्य दफाह  सम्वत ्२०७५ ौावण १ गतेदेिख लागू 
हनेुछ। 

(३)  यस ऐनको दफा ६ ूदेश सरकारले तोकेको 
िमितदेिख लागू हनेुछ। 

	

२.  घर जग्गा रिज ेशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक् का दःतरु :  
(१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ूदेश नं. ३ िभऽ 
अनसूुची-१ बमोिजम घरजग्गा रिज ेसन शलु्क, सेवा शलु्क र 
रोक् का दःतरु लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क घरजग्गा 
रिज ेशन गदार्का बखत सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाले संकलन गनुर् पनछ। 

तर गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको साधन, ौोत, 
ूिविध, जनशिक्त तथा कायार्लय व्यवःथापन नभएसम्म नेपाल 
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सरकारको तोिकएको कायार्लयले उपदफा (१) बमोिजमको दर 
अनसुारको शलु्क उठाई चालीस ूितशत रकम ूदेश सिञ् चत 
कोषमा दािखला गनुर् पनछ। 

 

३. सवारी साधन कर : (१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ूदेश 
नं. ३ िभऽ दतार् भई ूयोगमा रहेको सवारी साधनमा अनसूुची ‐
२ बमोिजम सवारी साधन कर लगाईने र असलु उपर 
गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सवारी साधन कर 
ूदेश सरकारले संकलन गनछ। 

तर ूदेश सरकारको साधन, ौोत, ूिविध, जनशिक्त 
तथा कायार्लय व्यवःथापन नभएसम्म नेपाल सरकारको 
तोिकएको कायार्लयले उपदफा (१) बमोिजमको दर अनसुारको 
कर उठाई ूदेश िवभाज्य कोषमा दािखला गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूदेश िवभाज्य कोषमा 
जम्मा भएको रकम मध्ये साठी ूितशत रकम ूदेश सिञ् चत 
कोषमा र चालीस ूितशत रकम ःथानीय तहलाई तोिकए 
बमोिजम बाँडफाँट गिरनेछ। 

 
४. मनोरञ् जन कर: (१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ूदेश नं. 

३ िभऽ चलिचऽ घर, िभिडयो घर, साँःकृितक ूदशर्न हल, 
कन्सटर्, िथयटर/नाटकघर, फनपाकर् , वाटर गाडन, बाल उ ान, 
दोहोरी साँझ, डान्सबार,  क्यािसनो, फुट्सल, जमु्बा जःता 
मनोरञ् जन ःथलमा अनसूुची-३ बमोिजमको मनोरञ् जन कर 
लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको मनोरञ् जन करको 
ूशासन गाउँपािलका वा नगरपािलकाले गनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम संकिलत करको चालीस 
ूितशत रकम ूदेश सिञ् चत कोषमा दािखला गनुर् पनछ। 

 
५. िव ापन कर : (१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ूदेश नं. 

३ िभऽ रािखने होिडर्ङ बोडर्, साइन बोडर्, व्यानर, शाई िभजन 
बोडर्, ग्लो बोडर्, ःटल, िडिजटल बोडर्, धातकुो ृेम वा कुनै 
ःथानमा लगाउने, लेख् ने वा िव तुीय तरंग ूयोग गिरएको 
ूचारको लािग रािखने वःत ु वा सामामीमा गिरने िव ापनमा 
िव ापन कर लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) अनसुारको िव ापन करको दर 
एवं कर उठाउने ूणाली ःथानीय तहले िनधार्रण गरे बमोिजम नै 
हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको िव ापन करको 
ूशासन गाउँपािलका वा नगरपािलकाले गनछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम संकिलत करको चालीस 
ूितशत रकम ूदेश सिञ् चत कोषमा दािखला गनुर् पनछ। 

 
६. कृिष आयमा कर : (१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ःवयं 

घोषणा गरी आफ्नो कृिष आय ूःततु गन कृषकह को लािग 
कृिष आयमा कर लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कृिष आयमा लाग्ने 
करको दर तथा सीमा अनसूुची-४ बमोिजम हनेुछ। 
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(३) कृिष आयमा कर लगाउने कायर्िविध ूदेश 
सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 

 

७. पयर्टन शलु्क : आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा ूचिलत कानून 
बमोिजम पयर्टन शलु्क लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 

 
८.  सवारी चालक अनमुित पऽको इजाजत दःतरु, सवारीको दतार् 

िकताब (व्ल ु बकु) दःतरु :  सवारी चालक अनमुित पऽको 
इजाजत दःतरु, सवारीको दतार् िकताब (व्ल ु बकु) दःतरु 
सम्बन्धी व्यवःथा ूदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनी 
व्यवःथा नभएसम्मको लािग ूचिलत कानून बमोिजम हनेुछ। 

 
९.  दह र बह र शलु्क : (१) आिथर्क वषर् २०७५/०७६ मा 

ढंुगा, चनुढंुगा, िग ी, बालवुा, दह र बह रको संकलनमा 
अनसूुची-५ बमोिजम शलु्क लगाईने र असलु उपर गिरनेछ। 
साथै गाउँपािलका वा नगरपािलकाले ूचिलत कानूनमा 
तोिकएको दरमा नघट्ने गरी िवबी मूल्य तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्कको संकलन 
सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाले गनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम संकिलत रकम तोिकए 
बमोिजम बाँडफाँड हनेुछ। 

 
१०. दण्ड जिरवाना : (१) ूदेश िभऽ कुनै व्यिक्त, संःथा वा 

िनकायले ूदेश कानूनको उल्ल न गरेको पाइएमा ूदेश 
सरकारले दण्ड तथा जिरवाना गनर् सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको दण्ड जिरवानाको दर 
ूचिलत कानून बमोिजम हनेुछ। 

 
११. दर घटाउन, बढाउन वा छुट िदन सक्ने : (१) ूचिलत 

कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश सरकारले 
आवँयकता अनसुार यो ऐन र अन्य कानून बमोिजम लगाईने 
दःतरु, शलु्क, महशलु र करको दर घटाउन, बढाउन वा 
त्यःतो दःतरु, शलु्क, महशलु, र कर आंिशक वा पूणर् पमा 
छुट िदन सक्नेछ। त्यःतो दर घटाएको, बढाएको वा छुट 
िदएको सूचना ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनुर् पनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम करको दर घटाइएको, 
बढाइएको वा कुनै दःतरु, शलु्क, महशलु र कर आंिशक वा 
पूणर् पमा छुट िदइएको िववरण ूत्येक वषर् आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालयले ूदेश सभाबाट पािरत गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िदइएको पूणर् वा आंिशक 
कर छुट सिुवधाको कसैले दु पयोग गरेमा त्यसरी छुट िदइएको 
दःतरु, शलु्क, महशलु र कर रकम असलु उपर गरी सो रकम 
बराबर जिरवाना गिरनेछ। 

 
१२. ूिबया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् सक्ने : 

ूचिलत कर सम्बन्धी कानून तथा यस ऐनको कायार्न्वयनको 
बममा सावर्जिनक शािन्त र व्यवःथामा गम्भीर खलल पगुेको 
वा सावर्जिनक आवागमनमा अवरोध भएको वा िवपदको 
कारणले उिल्लिखत कानूनले ूदान गरेको कुनै सिुवधा उपभोग 
गनर् नपाउने अवःथा िसजर्ना भएमा, कुनै जिटलता देिखएमा वा 
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उिल्लिखत ऐन तथा यस ऐनको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा 
अड्काउ पनर् गएमा आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले 
आवँयकता अनसुार अविध थप गनर्, ूिबया सरलीकरण गनर् 
वा कायार्न्वयनमा देिखएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् 
सक्नेछ। 
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(ग) िविवध 

१.  धमर्पऽु, अिधकारनामा र शेषपिछको बकसपऽ िलखत
बाहेक अन्य सबै ूकारको िलखतमा थैली अंक अिनवायर्
खलुाउन ुपनछ। 

२.  जलिव तु उ ोग, िचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, 
पुं प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशपंुक्षीपालन, अलैची खेती,
जडीवटुी खेती एवं फलफूल उ ोगको नाममा खरीद गन
जग्गाको िलखत पािरत गदार् लाग्ने रिज ेशन दःतरुमा
पचह र ूितशत छुट हनेुछ।तर त्यःतो जग्गाको ूयोग
उ ेँय िवपिरत भएको पाइएमा मालपोत कायार्लयले छुट
भएको रिज ेशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर
जिरवाना गनुर् पनछ। 

३.  सामिुहक खेती योजना अन्तगर्त कृिष उत्पादन बढाउने
उ ेँयले व्यिक्तह  िमली जग्गाको चक्ला िमलाई खेती गन
उ ोग खोली त्यःतो उ ोगको नाममा िलखत पािरत भएमा
सो मा लाग्ने रिज ेशन शलु्कमा पचह र ूितशत छुट
हनेुछ। तर त्यःतो जग्गाको ूयोग उ ेँय िवपिरत भएको
पाइएमा मालपोत कायार्लयले छुट भएको रिज ेशन शलु्क
असलु गरी सोही रकम बराबर जिरवाना गनुर् पनछ। 

४.  सूतीर् गडु्खा पानपराग र मिदराजन्य उ ोग बाहेकका
उत्पादनमूलक उ ोगले उ ोग ःथापना तथा सञ् चालन गन
उ ोगको नाममा खरीद गन जग्गाको िलखत पािरत गदार्
लाग्ने रिज ेशन शलु्कमा पचास ूितशत छुट हनेुछ।तर
त्यःतो जग्गाको ूयोग उ ेँय िवपिरत भएको पाइएमा
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मालपोत कायार्लयले छुट भएको रिज ेशन शलु्क असलु
गरी सोही रकम बरारबर जिरवाना गनुर् पनछ। 

५.  (क) कृिष ऋण िबमा संःथान िबमा सिमितबाट ःवीकृित
ूा  िबमा कम्पनी िव िव ालय बैक तथा िव ीय
संःथाह ले आफ्ना बहालवाला कमर्चारीह लाई सेवा शतर्
बमोिजम िदने ऋण सिुवधाको िधतो बन्धक िलखत पािरत
गदार् रिज ेशन शलु्क छुट हनेुछ।तर सेवा शलु्क .
१०००/- लाग्नेछ। 
(ख) कमर्चारी स यकोष तथा नागिरक लगानी कोषले
िनयिमत वचत जम्मा गन आफ्ना स यकतार्ह लाई ऋण
सिुवधा उपलव्ध गराउँदा िलने िधतोको िधतो बन्धक िलखत
पािरत गदार् रिज ेशन शलु्क छुट हनेुछ। तर सेवा शलु्क
. ५००/- लाग्नेछ। 

६.  (क) सहकारी ऐन, २०४८ बमोिजम दतार् भै सञ् चालनमा
रहेका सहकारी संःथाह ले आफ्ना शेयर सदःयह  बीच
ऋण लगानी/ूवाह गदार् तीस लाख पयासम्मको थैली
अंकमा रोक्का दःतरु बाहेक सेवा शलु्क बापत .२००।-
लाग्नेछ। सो भन्दा मािथको थैली अंकमा खण्ड ख सेवा
शलु्क महलको िस.नं. २ बमोिजमको सेवा शलु्क लाग्ने
छ। 
(ख) बैिक  तथा िव ीय व्यवसाय र िबमा व्यवसाय गन
एकै ूकृितका िनकायह  एक आपसमा गािभन चाहेमा
गािभने संःथाह ले सो ूयोजनका लािग घर जग्गाको
एिककृत गदार् संशोधन दःतरु बाहेक अन्य दःतरु/शलु्क
लाग्ने छैन। 
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७.  जनआन्दोलन पिहलो, दोौो,  सश  संघषर् र मधेश
आन्दोलनमा सहादत ूा  गरेका शिहदका आिौत पित,
पत् नी, छोरा र छोरी तथा माता-िपताको नाममा ःवािमत्व
ूा  हनेु गरी पािरत हनेु िलखतमा यस ऐन बमोिजम लाग्ने
सबै ूकारको दःतरु र शलु्क पूणर् पमा छुट हनेुछ। 

८. अपा ता भएका व्यिक्त, दिलत एवं िपछिडएका तथा 
अल्पसंख्यक, िसमान्तकृत जाती भनी ःथानीय तहबाट
ूमािणत भएको िसफfिरस वा आिधकािरक ूमाणका
आधारमा ितनीह को नाममा ःवािमत्व ूा  हुँदा यस ऐन
बमोिजम असलु गिरने घरजग्गा रिज ेशन शलु्कमा २५
ूितशत छुट हनेुछ। 

९.  (क) मिहला, स री वषर् भन्दा बढी उमेरका ज्ये  नागिरक
र नावालकको नाममा जनुसकैु ूकारबाट ःवािमत्व ूा  हनेु
गरी पािरत हनेु िलखतमा यस ऐन बमोिजम लगाइएको
रिज ेशन शलु्कमा पच्चीस ूितशत छुट हनेुछ। तर एकल
मिहलाको हकमा भने पतीस ूितशत छुट हनेुछ। 
(ख) गाउँपािलकाको क्षेऽिभऽको जग्गामा मिहलाको नाममा
जनुसकैु ूकारबाट ःवािमत्व ूा  हनेु गरी पािरत हनेु
िलखतमा यस ऐन बमोिजम लगाइएको रिज ेशन शलु्कमा
पतीस ूितशत छुट हनेुछ। 
 

(ग) देहायको ःथानमा पचास ूितशत छुट हनेुछ। 
अ)  रसवुा िजल्लाको सदरमकुाम बाहेक। 
आ)  दोलखा िजल्लाका लामाबगर, गौरीशंकर,

आलम्प,ु मावुर्, ःयामा, वग,ु खारे र िचलंखा
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सािवकको गाउँ िवकास सिमितको हकमा। 

(इ)  धािदङ िजल्लाका सेत ुर्ङ, ितप्लीङ, री, लप्पा,
ओलाङ, सत्यदेवी, दाखार्, वसेरी, बढुाथमु,
मूलपानी, फूलखकर् , सल्यानकोट र
गमु्दीसािवकको गाउँ िवकास सिमितको
हकमा। 

(ई)  िसन्धपुाल्चोक िजल्लाको तातोपानी, गमु्वा,
गोल्चे र फुल्पीङक ी सािवकको गाउँ िवकास
सिमितको हकमा 

घ) हाल पित वा पत् नीको नाममा कायम रहेको घर
जग्गाको ःवािमत्व पिरवतर्न गरी पित-पत् नी दवैुको संयकु्त
ःवािमत्वको पमा िलखत गनर् चाहेमा सािवकको थैली अंक
कायम गरी सो संगोलनामाको िलखतमा . ५००।Ñ माऽ
रिज ेशन दःतरु लाग्नेछ। 
ङ) ३०० जना भन्दा बढी व्यिक्तलाई ूत्यक्ष रोजगारी िदने
उत्पादनमूलक उ ोग ःथापना गनर् वा िवःतार गनर्का लािग
जग्गा खिरद गदार् लाग्ने रिज ेशन शलु्कको िलखतमा
पचास ूितशत छुट हनेुछ।तर त्यःतो जग्गाको ूयोग
उ ेँय िवपिरत भएको पाइएमा मालपोत कायार्लयले छुट
भएको रिज ेशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर
जिरवाना गनुर् पनछ। 

१०. भिूमिहन मकु्त कमैया र मकु्त हिलया पिरवारले सहिुलयत
ऋण र अनदुान ूा  गरी खिरद गरेको जग्गाको िलखत
पािरत गदार् लाग्ने रिज ेशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का
दःतरु पूणर् पमा छुट हनेुछ। 
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११. बैक, िव ीय एवं सहकारी संघ वा संःथा र अदालतबाट
भई आएको िमलापऽ अनसुार दािखला खारेज गनुर्पदार् सेवा
दःतरु असलु गन ूयोजनको लािग मालपोत कायार्लयले
रिज ेशन ूयोजनको लािग तोकेको न्यूनतम मूल्य र
िमलापऽ वा बक, िव ीय एवं सहकारी संघ संःथाको पऽमा
उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी हनु्छ सोहीलाई कायम
गनुर् पनछ। 

१२. रिज ेशन शलु्क बापत मालपोत कायार्लयले उठाएको
रिज ेशन शलु्क मध्येबाट ०.२५(शनु्य दशमलव दईु पाँच
ूितशत) मालपोत/भमूी सधुार/नापी कायार्लयह को
संःथागत सु िढकरण, भवन िनमार्ण, ममर्त, ौेःता
व्यवःथापन तथा दैिनक कायर् सञ् चालनमा खचर् गन गरी
सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयह मा उपलव्ध गराइनेछ।
यसरी उपलव्ध गराएको रकम . छ लाख भन्दा बढी
भएमा सो भन्दा बढी भएको रकम ूदेश सि त कोषमा
दािखला गनुर्पनछ।उपरोक्त बमोिजमको रकम कायर्िविध
बनाई खचर् गनुर्पनछ। 

१३. ूदेश सरकारले चाहेमा धािमर्क तथा सामािजक िहतका
िनिम  ःथािपत नेपालमा दतार् भएका संघ संःथा वा
िनकायले आफ्नो नाउँमा िनःशलु्क पमा ूा  गन जग्गाको
िलखत पािरत गदार् पचास ूितशत रिज ेशन शलु्क छुट
िदन सक्नेछ। 

१४. सहकारी ऐनको दफा ५ अन्तगर्त दतार् भएका सहकारी
संःथाह ले संःथाको ूयोजनका लािग माऽ काठमाड
उपत्यकामा १ रोपनी, पहाडी क्षेऽमा २ रोपनी र िभऽी



v08 !_ cltl/Qmf° !) k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

19 
 

मधेशमा ३ क ासम्म जग्गा र भवन खिरद गदार् लाग्ने
रिज ेशन शलु्क भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी
मन्ऽालयको िसफािरसमा लाग्ने रिज ेशन शलु्क पूणर् पमा
छुट हनेुछ तर त्यःता सहकारी संःथाले रिज ेशन शलु्क
छुट सिुवधामा खिरद गरेको जग्गा तथा भवन संःथा
गािभएको वा िवघटन भएको अवःथामा बाहेक िबबी गरेमा
पिहले छुट िदएको रिज ेशन शलु्क असलु उपर गिरनेछ। 

१५. िविवधको बम संख्या ७, ८, ९ र १० बमोिजम छुट िदंदा
एकै व्यिक्तलाई एकभन्दा बढी आधारमा छुट पाउने भएमा
सबैभन्दा बढी कुनै एकमाऽ छुट िदइनेछ। 

१६. एउटै कारोबारबाट ५० लाख पया वा सो भन्दा मािथको
घर वा जग्गा खिरद िवबी गदार् बेताले बकबाट भकु्तानीको
लािग योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको
फोटोकपी पेश गरेपिछ वा िवबेताका नाममा बैकमा रहेको
खातामा रकम जम्मा गरेको बक भौचरको फोटोकपी पेश
गरेपिछ माऽ मालपोत कायार्लयले िलखत पािरत गनछ। 

१७. पित पत् नीको संयकु्त नाममा पािरत हनेु िलखतमा मिहला
सरह रिज ेशन शलु्क छुट िदईनेछ। 

१८. तीन पःुता िभऽ छोरी वा नाितनीह मा संयकु्त नामसारी भई
दतार्फारी गदार् बम संख्या २ मा उल्लेिखत छोडपऽको
दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ। 

१९. नेपाल सरकार वा ूदेश सरकार अन्तगर्त कुनै एक
िनकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा ूदेश
सरकारको अक  कुनै िनकायको नाममा रिज ेशन वा
दािखल खारेज गनुर्पदार् रिज ेशन शलु्क तथा सेवा शलु्क
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लाग्ने छैन। 
२०. कुनै व्यिक्तको ःवािमत्वमा रहेको जग्गा ूदेश सरकारको

कुनै िनकायलाई िनशलु्क पमा ूा  भएमा वा नेपाल
सरकार वा ूदेश सरकारको वा कुनै पिन िनकायले खिरद
गरी िलएमा सो मा रिज ेशन शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्ने
छैन। 

२१. वैदेिशक रोजगारीबाट बिक  ूणाली माफर् त रेिम ान्स
ूा  भएको बकको ूमािणत कागजातको आधारमा त्यःतो
रेिम ान्सबाट खिरद हनेु जग्गाको िलखतमा पच्चीस
ूितशत रिज ेशन शलु्क छुट िदइनेछ। 

२२. गठुी संःथा दतार् गदार् सेवा शलु्क बापत . १०००।-
लाग्नेछ । 

 

   



v08 !_ cltl/Qmf° !) k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

21 
 

अनसूुची-२ 
(दफा ३ सँग सम्बिन्धत) 

सवारी साधन कर 

सवारीको िववरण बािषर्क कर दर कै
िफ 
य 
त 

ूदेश 
सरकार 

ःथानीय 
तह 

एकल कर

१. िनजी सवारी साधनमा देहाय बमोिजम सवारी 
साधन कर लाग्नेछ:- 

   

(क) कार, िजप, भ्यान, माइबो बस    
(अ) १००० सी.सी सम्म १२,५४०/- ८,३६०/- .२०,९००/- 
(आ) १००१ देिख १५०० सी.सी 

सम्म 
१३,८६०/- ९,२४०/- .२३,१००/- 

(इ) १५०१ सी.सी. देिख २००० 
सी.सी. सम्म 

१५,१८०/- १०,१२०/- .२५,३००/- 

(ई) २००१ सी.सी देिख २५०० 
सी.सी सम्म 

२१,१२०/- १४,०८०/- .३५,२००/- 

(उ) २५०१ सी.सी देिख २९०० 
सी.सी. सम्म 

२४,४२०/- १६,२८०/- .४०,७००/- 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देिख मािथ सबै ३४,९८०/- २३,३२०/- .५८,३००/- 
(ख)

 डोजर,एक्साभेटर,लोडर,रोलर,िशपर,
बेन जःता मेिशनरी उपकरण र 
िमनिटपर 

   

(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, 
रोलर, िशपर, बेन, जःता, 
मेिशनरी उपकरण 

३०,०००/- २०,०००/- ५०,०००/- 

(आ) िमनीिटपर १६५००/- ११०००/- .२७,५००/- 
(ग) शेक्टर, पावर िटलर    
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(अ) शेक्टर ३०००/- २०००/- ५०००/- 
(आ) पावर िटलर 
(गैर कृिष ूयोजनका लािग एकल 
कर ूशासन अन्तगर्त बािषर्क कर 
दर . १५०००/- हुने जसमा 
पर्देश सरकारको ९०००/- र 
स्थानीयको ६०००/- रहने।) 

१९८०/- १३२०/- ३३००/- 

(घ) िमिनशक/िमिनबस १४,५२०/- ९,६८०/- .२४,२००/- 
(ङ) शक/बस १९,८००/- १३,२००/- .३३,०००/- 
(च) मोटर साइकल    

(अ) १२५ सी.सी. सम्म १,६५०/- १,१००/- . २,७५०/- 
(आ) १२६ देिख २५० सी.सी. 

सम्म 
२,६४०/- १,७६०/- . ४,४००/- 

(इ) २५१ देिख ४०० सी.सी. 
सम्म 

५२८०/- ३,५२०/- . ८,८००/- 

(ई) ४०१ सी.सी. र सो देिख 
मािथ 

९९००/- ६,६००/- .१६,५००/- 

२. भाडामा दतार् भएका सवारी साधनमा देहाय 
बमोिजम सवारी साधन कर लाग्नेछ:- 

   

(क) कार, िजप, भ्यान, माइबो बस    
(अ) १३०० सी.सी सम्म ५,२८०/- ३,५२०/- . ८,८००/- 
(आ) १३०१ सी.सी. देिख २००० 

सी.सी सम्म 
५,९४०/- ३,९६०/- . ९,९००/- 

(इ) २००१ सी.सी. देिख २९०० 
सी.सी.सम्म 

७,२६०/- ४,८४०/- .१२,१००/- 

(ई) २९०१ देिख ४००० सी.सी. 
सम्म 

८,५८०/- ५,७२०/- .१४,३००/- 

(उ) ४००१ सी.सी. र सो भन्दा 
मािथ सबै 

९,९००/- ६,६००/- .१६,५००/- 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, 
िशपर, बेन जःता मेिशनरी उपकरण 

३०,०००/- २०,०००/- .५०,०००/- 

(ग) शेक्टर र पावर िटलर    
(अ) शेक्टर ३,०००/- २,०००/- ५,०००/- 
(आ) पावर िटलर १९८०/- १३२०/- ३,३००/- 
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(गैर कृिष ूयोजनका लािग एकल कर 
ूशासन अन्तगर्त बािषर्क कर दर . 
१५०००/- हनेु जसमा ूदेश 
सरकारको ९०००/- र ःथािनयको 
६०००/- रहने) 

(घ) िमिनशक, िमिनबस ७,९२०/- ५,२८०/- .१३,२००/- 
(ङ) िमनी िशपर ९,२४०/- ६,१६०/- .१५,४००/- 
(च) शक, बस ९,२४०/- ६,१६०/- .१५,४००/- 

 

३. तपसीलमा उल्लेख भएका सवारी साधनह लाई भाडामा
दतार् भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्ने छ:- 
(क) नेपाल सरकार र ूदेश सरकारको नाउँमा दतार्
भएका, 
(ख) गाउँपािलका, नगरपािलका र िजल्ला समन्वय
सिमितको नाउँमा दतार् भएका। 

४.  िव तुीय माध्यामबाट स ािलत सवारी साधनमा सवारी
साधन कर लाग्ने छैन।पेशोिलयम पदाथर् बाहेक अन्य
इन्धन ारा स ालन हनेु सवारी साधनमा लाग्ने सवारी
साधन करमा बीस ूितशत छुट हनेुछ। 

५.  सु  पैठारी िमितले एक बषर्भन्दा कम अविध भएमा
दामासाहीले सवारी साधन कर क ा गिरनेछ। तर व्यापार
मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यःतो कर लाग्ने छैन। 

६.  सवारी साधन िबमकेो वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी
साधन चलाउन नपाएको भनी ूदेश सरकारले ठहर् याएको
कुनै व्यिक्त वा संःथाको नाममा दतार् भएको सवारी
साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

७.  बागमती अ लमा दतार् भई उत्पादनका िमितले पन्ी
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वषर्भन्दा परुाना २० वषर् नकटेका सवारी साधनह लाई
लाग्ने सवारी साधन करमा चौध वषर्भन्दा बढीको ूत्येक
वषर्का लािग पाँच ूितशतका दरले थप गरी सवारी साधन
कर लाग्नेछ। तर यःतो थप गिरएको रकम सवारी
साधनको लािग तोिकएको कर रकमभन्दा बढी हनेु छैन। 

८.  भाडाका बस, िमनीबस तथा माइबोबस जःता सवारी
साधनले िव ाथीर्लाई सहिुलयतको पमा भाडामा छुट
िदएबापत त्यःता सवारी साधनका धनीले ितनुर्पन सवारी
साधन करमा साठी ूितशत छुट पाउनेछन।् 

९.  जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी
साधन कर ूचिलत दरका आधारमा एकमु  पमा पाँच
बषर्सम्मका लािग एकैपटक भकु् तानी गरी नवीकरण
गराउन सक्नेछन। यसरी अिमम पमा पाँच वषर्को सवारी
साधन कर एकमु  बझुाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी
साधन करमा दस ूितशत छुट हनेुछ। 

१०.  सावर्जिनक संमहालयमा ूदशर्नीका लािग रािखएका बीस
वषर्भन्दा परुाना सवारी साधनलाई वािषर्क ितनुर्पन सवारी
साधन कर लाग्ने छैन। 

११.  यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन
दमकल, एम्बलेुन्स तथा शव वाहनलाई सवारी साधन कर
लाग्ने छैन। 

१२.  बीस लाख पयाभन्दा बढीको सवारी साधन खिरद गदार्
सम्बिन्धत सवारी साधन बेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट
माऽ िबबेतालाई रकम भकु् तानी गनुर्पनछ। 

१३.  यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन
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अपा गता भएका व्यिक्तले ूयोग गनर् िमल्ने गरी बनाईका
१५० सी.सी. सम्मका ःकुटरमा सवारी साधन कर लाग्ने
छैन। 

१४.  नेपालमा हाल स ालनमा रहेका परुाना शकलाई नेपालमा
नै बन्द कन्टेनरको पमा पान्तरण गनर् िनवेदन िदने
सवारी साधनका धनीलाई िनजले बझुाउनपुन सवारी साधन
कर बापत पचास हजार पया वा चार वषर्को सवारी
साधन कर बापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्छ
सो बराबरको रकम छुट िदइनेछ। 
तर यःतो छुट सिुवधा दश वषर् भन्दा परुाना शकह लाई
िदइने छैन। 
 

१५.  ूदेश सरकारले जफत गरी िललाम िबबी गरेको सवारी
साधनमा सो िमित भन्दा अगािडको अविधको कर लाग्ने
छैन। 
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अनसूुची-३ 
(दफा ४ सँग सम्बिन्धत) 

मनोर न कर 
िस.
नं. 

िववरण  मनोर न 
करको दर 

   

    ःथानीय  ूदेश  एकल कर 
१  चलिचऽ घरमा चलिचऽ

ूदशर्न गदार् दशर्कह बाट 
ूित िटकट 

३%  २%  ५% 

२. िभिडयो घर, सांःकृितक 
ूदशर्न हल,  कन्सटर्, 
िथयटर/नाटकघर, फनपाकर् , 
वाटर गाडन, बाल उ ान, 
दोहोरी साँझ, डान्सबार, 
क्यािसनो, फुट्सल, जमु्वा 
लगायतकामा ूित िटकट/ 
िबल 

३%  २%  ५% 

३. तीन मिहनासम्म जादु सकर् स
मेला स ालन गराए बापत 
ूितिदन 

.४०/- .६०/- .१००/-

४. तीन मिहना भन्दा बढी जादु
सकर् स मेला वा मनोर न 
ूदायक कायर्बम स ालन  
गराए बापत मािसक  

२०००/- ३०००/- .५०००।-
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अनसूुची - ४ 
(दफा ६ सँग सम्बिन्धत) 

                                    कृिष आयमा कर 
िस.नं.  आयको वगीर्करण  करको दर 

(क)  कूल आय . ५,००,००० सम्म  शून्य दर  

(ख)  कूल आय . ५,००,००१ देिख १.५%

(ग)  कूल आय . ५०,००,००१ देिख १.७५% 

(घ)  कूल आय . एक करोडभन्दा मािथ  २% 
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अनसूुची - ५ 
(दफा ९ सँग सम्बिन्धत) 
दह र बह र शलु्क 

िस.
नं. 

िववरण  इकाई  दर
(संकलन 
शलु्क) 

दर
(िनकासी 
शु क) 

१.  ढंुगा, चनुढंुगा, िग ी, बालवुा,
ःलेट, माभेल र रोडा 
आन्तिरक िबिब एवं घाटगि  
(ःवीकृत खानी क्षेऽ बाहेक) 

ूित क्यूव 
िफट 

.२/- .४/‐  

२. ढंुगा, चनुढंुगा, िग ी, बालवुा,
ःलेट, माभेल र रोडा िजल्ला 
बािहर िनकासी कर 

ूित क्यूव 
िफट 

.३/- .६/‐  

३.  माटो आन्तिरक िबिब एवं
घाटगि  (ःवीकृत खानी क्षऽे 
बाहेक) 

ूित क्यूव 
िफट 

पचास
पैसा 

.२/‐ 

४. माटो िजल्ला बािहर िनकासी
कर 

ूित क्यूव 
िफट 

.१/‐ .४/‐ 

५. खानीजन्य उ ोगबाट िनकासी हनुे वःतमुा िनकासी कर माऽ लगाइनेछ।
६. िजल्लामा उत्पादन भई िनकासी हनुे िसमेन्टको हकमा िबिब

मूल्यको ०.५ ूितशतका दरले ूाकृितक ौोत कर लगाइन ेछ। 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०३।३२ 

 आ ाले, 
 राजकुमार ौे  
 ूदेश सरकारको सिचव 

 
@* 
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