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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश सरकारले ूदेश आिथर्क ऐन, 2075 को दफा ११ को 
उपदफा (१) ले िदएको अिधकार ूयोग गरी सोही ऐनको अनसूुचीमा 
देहाय बमोिजम हेरफेर गरेकाले यो सचुना ूकाशन गिरएको छ:- 

(१) अनसूुची-१ (ग) िविवधको बुंदा नं. 1 पिछ १ (क) 
थिपएको छ :- 



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

2 
 

"१(क) काठमाड  उपत्यका िभऽका महानगरपािलका, उप-
महानगरपािलका र नगरपािलका क्षेऽिभऽको पािरत हनेु 
िलखतमा घरजग्गा रिज ेशन शलु्कको िस.नं.१, २ र ३ 
मा उल्लेख गिरएको रिज ेशन िलखतको थैली अंकको 
शून्य दशमलव पाँच ूितशत शलु्क "बाग्मती सभ्यता 
के्षऽ सधुार तथा िवकास शलु्क असलु गिरनेछ" ।" 

(२) सािवकको अनसूुची -५ मा उल्लेिखत िवषयको स ामा 
देहाएको िवषय रािखएको छ :- 

 

अनसूुची - ५ 
(दफा ९ सँग सम्बिन्धत) 

दह र वह र शलु्क 

िस.नं.  िववरण  इकाई  दर(संकलन 
शलु्क) 

दर(िबक्री
शु क) 

१.  ढु ा, चनुढु ा, िग ी,
बालवुा, ःलेट, माभेल र 
रोडा घाटग ी एवं िबबी 
(ःवीकृत खानी के्षऽ बाहेक) 

ूित
घन 
िफट 

.3/- .6/‐  

2  माटो घाटग ी एवं िबबी 
(ःवीकृत खानी के्षऽ बाहेक) 

ूित
घन 
िफट 

पचास पैसा .2/‐ 

3. खानीजन्य उ ोगले आफले संकलन गरेको वःतमुा िबबी शलु्क
माऽ लगाइनेछ। 
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 आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

4. ूदेश िभऽ उत्पादन हनेु िसमेन्टको हकमा कारखाना मूल्यको
0.२5 ूितशतका दरले ूाकृितक ौोत शलु्क लगाइने 
छ।(संघीय कानून बमोिजम चनुढु ा खानीको अनमुित िलई 
सञ् चालनमा रहेका िसमेन्ट उ ोगलाई िस. नं. १ मा उिल्लिखत 
चनुढु ामा संकलन शलु्क र िबबी शलु्क नलाग्ने ) 
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